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4. Karta Domů 
Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů:   

1. Schránka  

2. Snímky 
3. Písmo 

4. Odstavec 
5. Kreslení  

6. Úpravy 

4.1. Schránka 
Text či objekt, které potřebujeme vyjmout, kopírovat, 
či jejichž formát chceme přenést na jinou oblast, mu-
síme označit myší. Kombinací kláves Ctrl + C či pří-
kazy Vyjmout či Kopírovat je vložíme do paměti 
(schránky) počítače.  
Pak myší vybereme snímek a místo, do kterého 
chceme text či objekt vložit.  
Vlastní vložení může proběhnout několika způsoby: 

· Klepnutím myší na střed ikony Vložit se-
obsah schránky vloží do vybraného sním-
ku. 

· Klepnutím na šipku u tlačítka Vložit dostaneme nabídku možností vložení. Nejčastěji pou-
žívané (příkazy): 
○ Vložit – vloží obsah schránky. 
○ Vložit jinak – nabídne dialogové okno nabízející způsob vložení obsahu schránky. 
○ Duplikovat – vytvoří duplikát snímku, který je vybraný v přehledu snímků v levé části 

obrazovky. 

Způsoby vložení obsahu schránky 

· Objekt sady Microsoft Office – obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako nakreslený 
objekt (například automatický tvar, křivka, čára a objekt WordArt.).  

· Obrázek GIF – obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako obrázek ve formátu GIF. 
Výhodou tohoto formátu je, že při kompresi souboru nedochází ke ztrátě žádných dat ob-
rázku. Je ale omezen pouze na 256 barev a proto se hodí hlavně pro vektorovéobrázky typu 
ilustrací, nikoli pro barevné fotografie. Formát GIF je vhodný také pro výkresy, černobílé 
obrázky a drobný text s výškou jen několik pixelů. 

· Obrázek JPEG – obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako obrázek ve formátu JPEG. 
Tento formát je podporovaný mnoha webovými prohlížeči. Byl vyvinut za účelem kompre-
se a ukládání obrázků ve fotografické kvalitě. Podporuje 16 miliónů barev a je nejvhodnější 
pro fotografie a složitou grafiku. 

· Obrázek PNG – obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako obrázek ve formátu PNG. 
Tento formát podporuje proměnlivou průhlednost obrázků a ovládání jasu obrázků. Oproti 
formátu GIF poskytuje lepší podporu barev. V tomto formátu jsou komprimovány jednoba-
revné oblasti, a přitom jsou zachovány ostré detaily, například perokresby, loga nebo ilu-
strace s textem. Nepodporuje ovšem animaci.  

· Obrázek WMF – obsah schránky bude v prezentaci zobrazen jako obrázek ve formátu WMF. 
Tento formát se používá především pro vektorovou grafiku, zejména jako formát klipartu.  
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· Rastr nezávislý na zařízení – obsah schránky bude zobrazen jako rastr nezávislý na zařízení 
(formát DIB), například snímek použitý jako grafika na webových stránkách. Formát DIB 
znázorňuje grafiku v paměti počítače pomocí řádků a sloupců tvořených body.  

· Rastr – obrázek se skládá z řad malých bodů, podobně jako by byla v milimetrovém papíru 
vyplněna některá políčka tak, aby vytvářela tvary a čáry. Soubory obsahující rastrové ob-
rázky mají obvykle příponu BMP. Pomocí tohoto formátu lze zobrazit miliony barev. Jeho 
použití je mimořádně praktické, pokud chceme obrázek poskytnout uživateli, který prav-
děpodobně nemá k dispozici program, ve kterém jsme obrázek vytvořili. 

Tlačítko Schránka v pravém dolním rohu skupiny přehledně nabídne až 24 posledních uložení do schránky, 
které můžeme u vybrané položky pomocí menu pravé šipky odstranit či vložit do dokumentu.  

4.1.1.1. Tutoriál PP11 – Karta Domů 

Karta Domů je karta, ve které obvykle začínáme prezentaci vytvářet.Příkazy ve skupinách Schránka, Sním-
ky, Písmo, Odstavec, Kreslení, Úpravy jsou obvykle první, se kterými v prezentacích pracujeme. Přístup 
k dialogovým oknům verzí 1997 – 2003.  

4.1.1.2. Tutoriál PP12 – Schránka 

Kopírování textů a objektů. Rozdíl mezi příkazy Vyjmout a Kopírovat. Práce s ikonou Vložit. Nabídka Vložit 
jinak a způsoby vložení obsahu schránky do snímku. Formáty vkládaných objektů. Tlačítko Schránka, práce 
s jejím obsahem. Kopírování formátu.   

4.2. Snímky 
Snímek (slide) je stránkou prezentace. Může obsahovat záhlaví a zápatí, texty, tabulky, obrázky, kliparty, 
videoklipy. Důležité je, že snímkem můžeme pracovat jako s objektem, formátovat jej, mazat, kopírovat …  

Poznámka: množství informací na snímku musíme přizpůsobit cíli prezentace. Ta si musí zachovat srozumitelnost 
a přehlednost. Proto množství údajů a dat na snímku je omezeno. 

Nový snímek – v záložce Snímky v levé části obrazovky vybereme sní-
mek, za který potřebujeme vložit nový snímek. Aktivujeme ikonu 
Nový snímek, a z nabídnuté galerie rozložení vybereme miniaturu 
snímku.  
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Rozložení – nabídne rozložení objektů a textů ve snímku. Aplikace Microsoft PowerPoint 2007 obsahuje buď 
předdefinovaná standardní rozložení, nebo si můžeme vytvořit vlastní rozložení, která odpovídají našim 
konkrétním potřebám. Rozložení obsahuje zástupné symboly, což jsou pole s tečkovanými či šrafovanými 
okraji, která mohou obsahovat předformátované texty a objekty. Zástupné symboly lze vkládat do rozložení, 
nikoli přímo do snímků.  

Nabídka galerie Rozložení, která nabízí uživateli vhodnou organizaci a vhodný formát snímku: 

Prezentace může obsahovat jeden, nebo i více typů rozložení snímku. Můžeme jej volit z galerie, nebo vytvo-
řit vlastní rozložení. 

Obnovit – umožňuje obnovit výchozí nastavení pozice, velikosti a formátování zástupných symbolů ve 
snímku. 

Odstranit – odebere z prezentace snímek, který je právě aktivní.  

4.2.1.1. Tutoriál PP13 – Skupina snímky 

Nový snímek, jeho vložení, galerie rozložení. Změny v rozložení, obnovení zástupných symbolů, odstranění 
snímků, skrytí snímku.  

4.3. Písmo 
Na kartě Domů je skupina Písmo, kterou již většina uživatelů zná z Wordu či Excelu. Povšimněme si pouze 
změn a poněkud odlišného způsobu principu práce v aplikaci Power-
Point. 

1. Velikost písma – nesmíme volit příliš malou velikost pís-
ma. Menší číslo než 16 je při promítání prezentace obvyk-
le nečitelné. Množství informací na snímku musí být pro-
to přiměřené. Volíme tedy spíše větší velikosti písma.  

2. Zvětšit písmo – umožňuje u vybraného a myší označeného 
textu skokově zvětšovat velikost.  

3. Zmenšit písmo – umožňuje u vybraného textu skokově zmenšovat písmo.  
4. Stín textu – k vybranému textu přidá stín. 

Galerie Rozložení, která 
nabízí rozložení a formá-
tování textů a objektů. 



 

P o w e r P o i n t  2 0 0 7  
 

 

 
 Název dokumentu – Ucebnice_Microsoft_PowerPoint_2007 Stránka 23/74

5. Proložení znaků – upravuje mezery mezi znaky vybraného textu. 
6. Velká písmena – u vybraného textu nastaví velká či malá písmena. 
7. Vymazat veškeré formátování – vrátí původní, přednastavený formát textu.  

4.4. Odstavec 
Také příkazy skupiny Odstavec jsou intuitivní a běžně známé. Přesto se podívejme na ty, se kterými se 
v následujícím provedení setkáme pouze v PowerPointu.  

1. Sloupce – rozdělí text do dvou či více sloupců. 
2. Směr textu – změní tok textu.  
3. Zarovnat text – umožní umístit text v textovém poli nahoru, doprostřed či dolů.  

Šipky u nabídek Směr textu a Zarovnat text nabízí rovněž nabídku Další možnosti. Tato nabídka otevře dialo-
gové okno Formát textových efektů, které je poměrně dobře skryté, byť je jeho nabídka zajímavá: 

4. Převést na obrázek SmartArt – nabídne výběr objektů SmartArt, z nichž nejvhodnější 
můžeme vybrat za nositele informace (vybraný text se do něj automaticky vloží).  

4.4.1.1. Tutoriál PP14 – Písmo a odstavec 

Správné nastavení velikosti písma, odlišné principy práce s textem v PowerPointu. Formátování textů, for-
mátování odstavce. Dialogové okno Formátování textových efektů a příkaz Převést na obrázek SmartArt. 
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4.5. Kreslení 
Poslední dvě skupiny nabídek na kartě Domů jsou skupiny Kreslení a Úpravy.  

4.5.1. Tvary 

Prvními nabídkami ve skupině příkazůKreslení jsou Tvary. Můžeme vybrat textová pole, šipky, nebo napří-
klad čáry. Myší je z karty přeneseme do snímku prezentace a pomocí menu pravého tlačítka myši je můžeme 
dále upravovat, především do většiny vkládat text, který běžným způsobem můžeme i dále formátovat. 

Tvary, kromě běžných provedení, nabízí speciálně pro prezentace Tlačítka akcí. Každý tvar nabízí kromě 
svého grafického provedení možnost spuštění nabízené akce. Například přechod na určitý snímek, spuštění 
videa, přehrání zvuku, spuštění programu apod.  

Tlačítka akcí obsahují tvary, například šipky vpravo a vlevo a běžně používané symboly přechodu na další, 
předchozí, první a poslední snímek a pro přehrávání videa a zvuků. Tlačítka akcí se obvykle využívají pro 
automatické prezentace. 

Způsob jejich nastavení: 

· V části Tlačítka akcí klepneme na tlačítko, které chceme přidat. 

· Myší vybereme umístění ve snímku a pak přetažením vykreslímevelikost tlačítka. 
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· V dialogovém okně Nastavení akcenastavíme chování tlačítka po jeho aktivaci: 

Zda je akce správně nastavená, můžeme vyzkoušet pouze při spuštěné prezentaci, což provedeme například 
stisknutím klávesy F5. Samozřejmě pro některé akce (spuštění zvuku, videa) musí být počítač i dostatečně 
hardwarově i softwarově vybaven.  

4.5.1.1. Tutoriál PP15 – Vkládání tvarů 

Vkládání tvarů a jejich formátování, vkládání textů. Tlačítka akcí pro pohyb v prezentaci. Nastavení hyper-
textových odkazů, přehrávání zvuků. 

4.5.2. Uspořádat 

Příkaz Uspořádat nabízí uspořádání objektů ve snímku změnou 
jejich pořadí, změnou umístění či otočením. Může je také seskupit 
tak, že je možné s nimi pracovat jako s jediným objektem. 

Uspořádat objekty – jestliže se objekty překrývají, můžeme pomocí 
této nabídky měnit jejich pořadí. Vždy měníme pozici objektu, 
který je právě aktivní. 

Seskupit objekty – jestliže potřebujeme spojit objekty do skupiny, 
vybereme je myší při stisknutém tlačítku Shift. Pak je příkazem 
Skupina spojíme v jediný celek a můžeme s nimi pracovat jako 
s jediným objektem. Potřebujeme-li je znovu rozdělit (například 
některý z objektů ve skupině změnit či odstranit), označíme objekt 
a příkazem Oddělit jej rozdělíme.  

Umístit objekty – můžeme přesně nastavit umístění vybraného ob-
jektu, otáčet jej, či dokonce překlápět. 

Poznámka: Výběr objektů provádíme myší. Potřebujeme-li vybrat více 
objektů, musíme držet při vybrání druhého a dalších stisknutou klávesu 
Shift. Lze si pomoci i nabídkou Vybrat ve skupině Úpravy. 

4.5.3. Rychlé styly 
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Pro vybraný objekt z nabídky ikony Rychlé styly vybereme vhodný motiv. V průběhu výběru motivu se ná-
hled objektu dynamicky mění, což znamená, že můžeme vybírat do konečného rozhodnutí bez potvrzení 
výběru. Nakonec vybraný styl myší potvrdíme. 

Výběr jednotlivých objektů provádíme myší, při stisknuté klávese Shift. Všechny objekty na snímku ale mů-
žeme vybrat i příkazem ze skupiny Úpravy – Vybrat – Vybrat vše.  

4.5.3.1. Tutoriál PP16 – Uspořádání objektů. Rychlé styly 

Vkládání objektů, jejich překrývání, změny jejich pořadí. Spojení objektů do skupin, manipulace se skupinou 
jako celkem, opětné oddělení objektů. Zarovnávání objektů, manipulace s objekty. Využití rychlých stylů. 

 

 


