MS PowerPoint
MS PowerPoint
Podpořte svá jednání, obchodní schůzky či meetingy moderními technologiemi. MS PowerPoint
Vám přináší úžasné možnosti propagace Vašich myšlenek, nápadů a představ. Pomocí vhodné
prezentace zvýšíte efektivitu předávání informací až o stovky %. Naučíme Vás fígle, které usnadní
Vaši přípravu a pomohou Vám k rozletu.
Níže si vyberte z modulově rozvržené osnovy a sdělte nám, která témata by Vás zajímala.

Modul 1
Základy PowerPointu – tvorba statických prezentací

Modul 2
Vytváření dynamických prezentací, použití animací a efektů.
Základy práce se šablonami

Modul 3
Profesionální grafické zpracování prezentací, pokročilé animace,
časování, práce se šablonami

Naučíte se vytvářet jednoduché prezentace, které zpestří Vaše
meetingy. Osvojíte si použití, textu, tabulek, obrázků, grafů,
diagramů a dalších grafických prvků

Tvořte prezentace, které mají větší přesvědčovací potenciál. Naučíte
se používat různé animace, zvuky, videa. Uvedete Vaše statické
prezentace do pohybu

Naučíte se vytvářet profesionálně zpracované prezentace. Osvojíte
si postupy práce s grafikou, komplikovanými animacemi, médii na
internetu. Dokážete tvořit rozsáhlé prezentace s maximální
efektivitou.

5 hodin
 Seznámení se prostředím MS PowerPoint.
 Práce se snímkem
 Použití textových polí
 Formátování textu
‐ barvy, font písma, velikost písma, řez písma

5 hodin
 Opakování využití objektů v PowerPointu

5 hodin
 Opakování práce s objekty a animacemi.

 Nastavení přechodů snímku

 Možnosti kombinování grafických prvků
 Teorie barev, překrývání a volba vhodné grafiky
 Rozbor psychologického efektu prezentace

 Vkládání grafických prvků
‐ použití čar, rámečků, šipek, a jiných tvarů
 Vkládání obrázků a jejich úprava
 Vkládání tabulek
 Vkládání grafů a diagramů

 Nastavení posloupnosti animací
Vysvětlení teorie návaznosti animací tak, aby bylo dosáhnuto
maximálního zdůraznění prezentovaných témat.
 Načasování prezentace – automatické promítání

 Kopírování objektů, vytváření skupin
kopie textu, snímků a vložených objektů
 Spuštění prezentace a navigace
 Tisk prezentace a jeho nastavení

 Nastavení vlastních animací
Rozpohybování textů, obrázků, grafů, čar a prakticky všech
objektů, které se dají do PowerPointu vložit.

 Tvorba mnoha – snímkových prezentací (teorie šablon)
 Nastavení promítání, a jeho testování

 Pokročilé animace, postupné zobrazování a skrývání objektů ‐
vytvoření maximálního důrazu na detail.
 Tvorba šablon, práce s předlohami, motivy, paletou firemních
barev
Naučíte se vytvářet vzory prezentací (s obsahem i bez) pro
mnohačetné využití v rámci firmy a různých projektů. Každá
Vaše prezentace bude mít jednotnou formu a podpoří image
Vaší společnosti.





Tvorba odkazů, párování prezentací, výběry snímků
Nastavení tisku a náhledů, práce s předlohami tisku
Nastavení „před prezentací“, využití poznámek lektora
Prostor pro dotazy, praktické rady a tipy
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