
Kapitola: Prezentace informací

Cvičení 6: Práce s prezentačním softwarem
Témata
Návrh a realizace počítačové prezentace s ohledem na dané zvyklosti a pravidla.

Materiál
Programy: Microsoft PowerPoint 2010 nebo OpenOffice.org Impress

Vstupní otázky – co máme znát
• Jaký je doporučený postup (jednotlivé kroky) tvorby prezentací?
• Jakými způsoby je možné upravovat parametry jednotlivých snímků prezentace?
• Z jakých částí se skládá prezentace určená k promítání?
• Jaká pravidla platí pro volbu písma a psaní textů v prezentacích?
• Jaká pravidla platí pro práci s tabulkami a obrázky v prezentacích?
• Jaká pravidla platí pro výběr vhodných barev a jejich kombinace?
• Jaká pravidla platí pro vkládání zvuků, animací a videí?

Úkoly
1. Spusťte prezentační program a začněte s vytvořením prezentace s pomocí předchystaných šablon

pro různé účely. Posuďte, do jaké míry je využití této možnosti při vytváření prezentace ideální.
2. Veškerá nastavení parametrů prezentace je nejvhodnější provádět v předloze jednotlivých snímků.

Proto nyní vytvořte novou (prázdnou) prezentaci a zobrazte předlohu jednotlivých typů snímků.
3. Vyzkoušejte změny parametrů v předloze s ohledem na doporučení a typografická pravidla:

a) vyberte vhodný motiv prezentace;
b) vyberte vhodné barevné schéma, příp. vytvořte vlastní schéma;
c) vyberte vhodný styl pozadí;
d) vyberte vhodné písmo (kombinaci písem);
e) upravte design jednotlivých typů snímků (odstraňte nebo přidejte grafické a informační

prvky, textová pole apod., upravte parametry titulků a odrážek);
f) doplňte vhodné efekty a animace.

Mějte na paměti dvě zcela zásadní pravidla:

a) jednotnost designu (co vypadá najednou odlišně, vede ke zmatení);
b) méně je někdy více (u prezentací platí obzvlášť).

4. Zavřete předlohu snímků a doplňte obsahovou část prezentace. Začněte připravovat prezentaci
a další součásti projektu. Využijte možnosti konzultace problémů se cvičícím.



Cvičení 7: Sdílení dokumentů přes Google Docs
Materiál
Programy: Google dokumenty na adrese http://docs.google.com
Videa: založení účtu, vytváření dokumentů, import a export dokumentů, sdílení

Úkoly
1. Prohlédněte si výuková videa na adrese https://akela.mendelu.cz/˜xhaluza/ie1/videa.
2. Založte si účet na http://www.google.cz, pokud jste tak již v minulosti neučinili. Pro vy-

tvoření účtu budete potřebovat buď již existující e-mailovou adresu na libovolném poštovním
serveru, nebo si můžete nechat vytvořit novou adresu ve tvaru login@gmail.com, kde login si
zvolíte sami. Pak budete moci využívat také mimořádně zdařilou aplikaci Google Mail s pod-
porou filtrace spamu.

3. Přihlašte se ke svému Google účtu a vyzkoušejte službu pro ukládání a sdílení dokumentů mezi
uživateli.

Nabídka praktických předmětů pro studenty s hlubším zájmem o problematiku:
Informatika pro ekonomy I −→ Počítačová grafika I −→ Webový design

−→ Digitální fotografie
−→ Audiovizuální komunikace

−→ Moderní počítačové aplikace


