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1. Proč Microsoft Office PowerPoint 2007? 
1. Nová filozofie PowerPointu.  

Rychlejší získání lepších výsledků pomocí nového uživatelského rozhraní. Snadnější a intu-
itivnější vytváření, předvádění a sdílení prezentací. Umístění všech funkcí a možností apli-
kace PowerPoint v jednotně uspořádaném pracovním prostoru, který pomáhá i začínajícím 
uživatelům rychleji a snáze dosahovat požadovaných výsledků.Zvýšení efektivity a rych-
losti, zlepšení grafické úrovně. 

2. Tlačítko MS Office, karty.  
Snadná dostupnost všech příkazů, nabídek a ikon, které již nejsou ukryté hluboko v dialo-
gových oknech jako u předcházejících verzí. Dynamické změny vzhledu pracovních oblas-
tí, které chceme pomocí nabídek upravovat, automatické nabízení kontextovénabídky pří-
kazů.  

3. Rychlé automatické formátování pomocí motivů. 
Možnost měnit vzhledcelé prezentace jediným kliknutím myši. Změna motivu mění nejen 
barvu pozadí, ale také barvy, styly a písma diagramů, tabulek, grafů, tvarů a textu v pre-
zentaci. Při použití motivu si můžeme si být jisti, že celá prezentace bude vypadat profesi-
onálně a konzistentně. 

4. Výrazné změny tvarů, textu a grafiky pomocí nových grafických nástrojů a efektů 
SmartArt  

Možnost manipulovat a pracovat s textem, tabulkami, grafy a jinými prvky prezentace 
mnohem různoroději než v předcházejících verzích. Nástroje jsou nabízeny přímo pro-
střednictvím zjednodušeného uživatelského rozhraní a kontextových nabídek, takže ke 
zvýšení efektu prezentace stačí pouze několik kliknutí. 

5. Formát PowerPointových dokumentů. 

Nový komprimovaný formát XML aplikace Microsoft Office PowerPoint nabízí podstatné 
snížení velikosti souborů a současně lepší obnovení dat v poškozených souborech. Uživatel 
má k dispozici obrovského množství šablon a dokonce i využití výhodformátu PDF.  

6. Komunikace s uživateli na různých platformách a s různými zařízeními.  

Rozsáhlé možnosti komunikace prostřednictvím prezentací aplikace PowerPoint umožňuje 
převedení souborů do formátů XPS (XML Paper Specification) a PDF (Portable Document 
Format). Tyto formáty je možné sdílet s dalšími uživateli na libovolné platformě. 

7. Vytváření účinných dynamických diagramů SmartArt. 

Nástroj SmartArt slouží k vizualizaci informací, kterou je možné snadno a rychle vytvořit 
prostřednictvím široké škály dostupných rozložení. Objekty SmartArt slouží k efektivnímu 
předávání myšlenek nebo sdělení. Uživatel se může soustředit na sdělení informací, nikoli 
na jejich grafickou úpravu, kterou lze navíc snadno obměňovat.  

8. Rychlejší sestavení prezentace pomocí vlastních rozvržení. 

V aplikaci Office PowerPoint 2007 můžeme definovat a uložit vlastní rozložení snímků, 
takže již není nutné ztrácet čas ručním vyjímáním a vkládáním rozložení do nových sním-
ků, nebo nahrazováním původního obsahu snímku požadovaným rozložením. Díky 
knihovnám snímků aplikace PowerPoint lze vlastní snímky sdílet s ostatními, takže pre-
zentace si zachovávají konzistentní a profesionální vzhled. 

9. Zrychlení procesu kontroly.  

Procesy kontroly a schvalování lze zahajovat a provádět přímo z aplikace Office Power-
Point 2007, a tím umožnit uživatelům rychlejší provádění kontrolních cyklů prezenta-
cí v rámci organizace, aniž by se museli učit pracovat s novými nástroji.  

10. Lepší zabezpečení prezentací aplikace PowerPoint. 
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K prezentacím aplikace PowerPoint lze nyní přidat digitální podpis, který zajistí, že se da-
ný obsah nezmění poté, co je předán dalším uživatelům, nebo je možné prezentaci označit 
jako dokončenou, a tak zabránit nežádoucím změnám.  

1.1.1.1. Tutoriál PP1 – Proč Microsoft Office PowerPoint 2007? 

Deset důvodů proč pracovat s aplikací PowerPoint 2007. Především nová filosofie aplikace PowerPoint 2007, 
nové uživatelské rozhraní, nové grafické nástroje, nový formát dokumentů. Rozšířené možnosti automatic-
kého formátování, rychlejší sestavení vlastních prezentací a zvýšená bezpečnost PowerPointových doku-
mentů.   

 

Ale především: 

Zvýšíme efektivitu, produktivitu a bezpečnost vytvořených prezentací. 
Použitím automatických prvků zvýšíme profesionální vzhled našich prezentací, urychlíme jejich vytváření 
a využitím bezpečnostních prvků neztratíme kontrolu ani nad prezentacemi, které poskytneme dalším uži-
vatelům.  

  


