
9.3 Předvúdění prezenloce
- , >rziváme se ke konečné fázi Ňorl>y prezentace - musíme doladlt způsob, jakým ji bucieme předvádět
- .rlikr-r. Poclle předchozích kapitol máte sice prezentaci sestavenou, jsou clo nívloženy všechny snímlry
. :l:r nich jsou rozmístěny všechny potřebné objekty. Problémem je, že takto jiukazovat publiku vůbec
:,::-núŽete.Jen si to r,yzkouŠejte - stiskněte klávesu F5 avžijte se do role nezúčastněného. Kromě těch
-,t'iednoduŠŠÍch ptezentací, například fotoalb, byste se asi daleko nedostali. Jistě, neexistují přechocly
']:.Zi snímk-y, není určeno pořacli v jakém se budou zobrazovat oblekty, není nastaveno časování.

:-_r:stují dvě metody, jak předvádět pfežentaci:

/ automatické předvádění s časováním,

/ předváděníovládané lektorem; píezentace píecházínadalšísnímek ažnapokynlektora.JsouJi
objekty animovány, i ony čekají na pokyn 1ektora.

\euŠkoclÍ ale, když se připravíte na obě alternatily. O tom, jakým způsobem bucle pfezentace přeclvá-
:ěna, budete rozhodovat na kartě Pfezentace - viz obrázek 9.27.

{ základnímu nastaveníprezeííace je určeno dialogové okno Nastaverriptezentace_ vtz obrázek9.22
t]tevřete je stiskem tlačítka Nastavení prezeí|tace ve skupině Na§tavení na kartě pfezentace.

Typ p,elen|;te

0 ďedvÉděre lekorem (celé ottezovka)

fi PřohlĚeni jednodivlem (Bkno)

Ů Autmdlirke pf ohlĚgní (celá obrozovka}

- 

'ohř;-l} mn;f.,<l|

D Opókovět dĚ do §tid<rru|íklávesy Esc

[] n'edvád* b* mluvaého lorentáře
[rředvÉd& bez mitrtre

; Baw?.laraliwW§'

obr. 9 22: Nastauení prezentace
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I'i st
lyp prezenloce

Skrytí mimkú

píeúod na další snímek

Rozlišení prezenlace

Botva puo

Přechody

ZáHadní způsob předvádění určíte v přepínači Týp prezentace. Jsou zde k dispozici tři tYPY:

Pro manuální ovIádání píechodů mezi snínrky a postupného zobrazování obiektů a

na ceié obrazovce slouží poloha Předvádění lektorem.

pro manuální ovláďání pŤechodů mezi snímky a postupného zobrazování obiektů a

v okně je určena poloha Předvádění |ednotlivcem.

Automatické píe<lvádéní, tedy bez zásahlllidské ruk1, bude spuŠtěno, nastavíte-li PřePÍrnČ
polohy Automatické prohlížení.

Zmíním se |eště o několika dalších dťrležitých možnostech tohoto okna,

/ při píedvádění nemusíte ukazovat všechny snímky píezefitace.
u dalších můžete rozhodnout v sekci Zobtazit snímky tím, že

které se ještě maií při předvádění zobrazit.

Některé snínrky můžete
určíte první a posledru

/ o tom, iakým způsobem se bude píecházetk dalšímu snímku, rozhodnete přepínačem

na další snírnek. Implicitně je nastaven přechod § Časováním, ale snadno můžete

na ruční ovládání. při ručním ovládání zůstanou zachovány animace, ale jak celé snímk}-"

i animované objekty budou čekat na váš pokyn.

/ píi píedvádění můžete změnit rozlíšení obrazovky.ldeáIŇ je použít aktuální íoz]išení

ky, ale to není vžďy možné. O menším rozlišení rozhodnete v rozevíracím seznamu

pfezeírtace v sekci Výkon.

/ prezentace vám dovolí během předvádění kreslit přímo ,,na plátno" pomocí mYši. V tomto

lze pro §,,to účely nastavit Blarvapeta.

Když si tecí ale nastavíte přepínač do polohy pro automatické prohlížení a spustíte předvádění Pre:

tace, zlistíte, že to prostě _ nefunguje. Ano, je třeba ieště nastavit časováni tedy dobu, po kterou

snímek nebo obiekt setlwat na obrazovce (projekčním plátnu).

Mohli byste nastavit časování už ted, ale ie to předČasné. Pfezeííace není opaďena přechody a

cemi. Ty se nastavuiínakartě Aírirnace- viz obúzek9.23.

obr.923: KartaAnimace

Přechody

Nejdříve se zmíním o přechoclech mezi snímky. Kdybyste natáčeli film, tak byste tuto akci nazvali sřihen
Jde o způsob , iabýmjeden snímek zmizí z obrazovky a je nahrazen následuiícím snímkem.

pokucl ted spustíte předvádění své prezentace (například stiskem klávesy F5), při každém klePnutímY§
nebo stisku klávesy ENrerr proběhne tato akce bleskově - bez přechodu.

Jestliže chcete, aby přechod byl aspoň trochu efektni pak můžete začítwbííat.v sekci Přechod írateíIb
snírnek mezi 59 Ňznými přechody _ viz obrázek 9.24. Zobtazljí se jako šestice tlaČÍtek s názornými



piktogramy; k dalŠÍm přechodŮm Se dostanete pomocí posuvníku. Celou nabídku můžete zobtazit,
stiskneteJi tlačítko Více, umístěné pod posuvníkem.

Sám snímek na pracovní ploše vám vzápětí po naietí í\a t]ačítko předvede, co přechod dokáže

Vybírejte tak dlouho, dokud se vám daný přechod snímku nelíbí. Potom
ještě zvolte v rozevíracím seznamu Rychlostpřechodw. Obrázek9.25
naznačuje, že mižete volit mezi Pomalu, §ředně nebo Rychle.

Přechod můžete dopinit zvukovou kulísou, kterou si zvolíte v rozeví-
racím seznamu Zvuk přechodu.

Pokud mcí být stejný přecbod pou:žit u celé prezentace, stkkněte
tlačítko použít u ašech.

Obr. 925: Zuuk a tycblost
přecbodu

už v tomto okamžiku můžete určit, zda se má k dalšímu snímku
přejít Při klepnutí myšd nebo Automaticky po (zde nastalte čas
ve formátu mm:ss) - viz obrázek 9.26. Není ale nic méně spolehlivé
než odhadovat správílÝ čas, ale pokusit se o to můžete. Víte přece,
že automatiku lze lypnout.

K tomu jen několik drobných rad - pamatqte, že méně znamená
více. Budete-Ií používat v jedné malé prezentaci celou kaskádu nej-
různějších přechodů, rozpt:ýlíte pozornost diváka a odvedete ii od
hlavního motivu. Přechody používejte střídmě a účelně. Měly by dát
jasně najevo, kdy ie jeden snímek oddělen od dalšílro, zeimélatehdy,
pokud se nemění pozadí, ale napífl<lad |en textové úda|e na ploše.

Obr. 9 26: Nastauení přecbod,u
s časouáním

JestliŽe je uybranji Přecbod příliš nenópadný, neucíbejte a zařaďte mezi dua ndsledující snímkjl
jeden ÚPlně Černjj snímek, ktery setruá na obrazouce jen krátkou dobu, například jed,nu utennu,
a ktery přecbod může lépe zuýraznit.

Animote

ZatÍmco u přechodŮ jste řešili nástup snírrr]<u jako celku, při animaci rozhodujete o tom, jak se budou
obievovat na ploše snímku jednotlivé obiekty.

Proto je třeba před nastavením animace vybrat na ploše snímku objekt (nebo objekty). Animaci pak
mŮŽete nastavit na kartě Animace v sekci Animac e v rozeyíracím seznamu AírimoÝat - vi z obrázek 9 .27 .

Obr. 924: Nastauení přecbodu snímku

Ryúlost přeúodu

Zvuk přeúoďu
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poďokno ylastní oninace

přidot eíekt

Po naietí na položku s animací můžete přímo na ploše snímku sledovat, jalým způsobem bude obiek
na danou animaci reagovat.

Základní nabídka však obsahuje pouhé čtyři položky, cožvás asi příliš neuspokojí. Proto stiskněte tl3-

čítko \ala§tní alriírurce; vzápětí se po pravé straně okna zobrazí podokno Vlastní anirnace.

Animační efekty se píidávají postupně iednotlivým oblektům. Vybefte oblekt, ktery chcete animovet-

a pak stiskněte tlačítko přidat efekt. Rozevře se nabídka, z 1íž zvolíte 1eden ze čqí základních zpŮsobŮ

animace, v podnabídce iiž rrybíráte přímo konkrétní eíekt - viz obrázek 9.2B.

Jestliže vám nabídka efektu nestačd pak zvolte položku Da§í efekty a lyberte někteý z eiektu v diale
govém okně Přidat efekt - viz obrázek 9.29.

objekt, kterému jste přiřadilí animaci, je po levé straně opatřen bledě modrym tlačítkem s pořadovým

číslem, které naznačuje pořadí nástupu obiektu na scénu. Na ploše podokna Vlastní animace se zoE
razuie typ a název ob;ektu včetně pořadového čís\a _ viz obrázek 9.30. KlepneteJi na modré tlačítko

i§ ce|é nEiednou

; * rruhy

,ý rinet

* Rozdělit

3h vuinit

I S Rolovat

] * šachovnice

i .S vpn"ni

EEďdBdEfel+U r-**lf;**l
Obr.929: Dialogoué okno Pndat eíekt

Obr,93a Animouané objekty u podokně
I4astní animace

Obr. 9 27: Nastauení animace Obr. 9 28: \lastní animace
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s Pořadovým ČÍslem u objektu, bude vzápětí oblekt v seznamu v podokně úloh r,ybrán. Naopak rybere-
l:e-li PoloŽku v Podokně Ylastní animace, bude pořadové čís1o u vlastniho oblektu zobtaieno Žfutě.

\- Podokně Vla§tní animace se zobrazují 1en ty ob'ekty, které mají přiřazenu animaci. ostatní oblekty
zústávají dále na PloŠe snímku a pŤi zobrazení snímku se zobrazí okamžitě a zůstanou tam po celou
Jobu předvádéní snrmku.

Efektu se uelmi snadno zbauíte, když iei u podokně Vlastní animace stisknete tlačítko odebrat.

.]ak sami vidíte, animace jsou rozděleny do čfyř skupin, jejichž náz:,y.jsou dostatečně sugestivní na
to, abY naznaČilY, oČ se bucle jednat. Znamelá ío, že oblekt se může obievit (Začátek), upozornit na

Obr, 9 31: Změna pořadí animací

svou přítomnost (Zdůfaznění) ataké může snímek opustit
(Konec).

Každému, obiektu můžete přiřadit několik animačních efektů.
Je však třeba, abyste zachovali logiku věcí. Pokud napřed
nastavíte, jak má objekt zmizet (Konec) a teprve potom
určíte nástup oblektu (začátek), bude docházet k poněkud
podivným věcem,

pořadí animačních efektů (dané pořadoým číslem) můžete
kdykoli změnit, pokud efekt r,yberete a přesunete jej v sezna-
mu nahoru nebo dolů pomocídvou tlačítek Znovuuspořádat,
jako na obrázku 9,31,.
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Pro každou animaci můžete nastavit ještě několik podrobností:

/ Z?Úsob sPuŠtění v rozevíracím seznamu Spustit, kcle 1ze \,ybrat spuštění po klepnutí myší sou-
časně s předchozím oblektem nebo až po předchozím oblektu.

r' Směr (příletu) v rozevíracím seznamu Směr.

r' Rychlost, s jakou se ob|ekt zobrazuje,
až po velmi rychle.

v rozevíracím seznamu Rychlost, a to od velmi pomalu

r$ Ssymuol Jil,;;--*-**-- * 
:

Je-li zaškrtnuto políčko Automaticlrý náhled, ihned po
výběrtr jakékoli akce vám snímek na ploše přeclvede, co
jste vlastně nastavili.

Každá položka animace ie napravo opatřena rozevíra-
cím tlačítkem, klepnutím na ně získáte nabídku jako na
obrázku 9.32, Tato nabídka obsahuje některé příkazy,
o kterych již v pŤedcháze,'ícím textu byla řeč - oclebrání
animace, způsob spuštění.

Zadáte-li z této nabídky na položce animace píkaz Mož-
nosti efektu..., otevře se dialogové okno nazvané poclle
typu animace - viz obrázek 9.33. Nastaveníse samozřejrně
může lišit, ale zpravidla 1ze nastavit směr, odklrcl se oblekt
objevd plynulost začátku a konce efektu, zr.rrk, kteým
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Obr. 932: Nabídka položky animace

Možnost eíektu
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Délko aninoce

Artnace lexlu

přehrúvúní oniruce

Obr,933: Dialogoué okno možnost,í animačníbo efektu Obr, 934: Přebráuání animací s rozšířenou
časouou osou

mábýt animace doprovázena, a to, co se má odehrát po animaci, zejméla má-li objekt na snínrku zů*n
nebo opět zmizet

Pokud se jedná o textové pole, lze rovněž určit způsob, jakým bude nastupovat text, a to jak nakartě
Efekt, tak i na kartě Aíriínac€ textu.

Animaci celého snímku můžete přehrát, když stisknete tlačítko Přehrát v podokně Vlastní arrimac-
Zatímco se na ploše snímku odehrává děi, můžete v podokně úloh sledovat gtaficlcý pruběh přehnÍ-
vaných animací, podobně 1ako na obrázku 9.34. K tomu je vhodněiší zobrazit íozšííeflou časovou ozu
z nabídky některé z animací. Měřítko časové osy pak lrčíte z nabídk1 tlačítka Sekundy.

Animace snímku můžete přehrót i tebdy, stiskneteJi tlačítko Nálxled na kartě Anfuna,ce .

Doba, po kterou probílrá animační efekt, je zďirazněna vodorovným pruhem. Tento pruh můžete li-
bovolně posunovat a současně i měnit jeho délku, a tak íídit pruběh animace, jeií rychlost a prodlevy,
podobně jako na obrázku 9.35.
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Obr.935: Úpraua délky animace

Cosovóní

Nastarrrjete-li časováni určujete dobu, po kterou má bý celý snímek (i jeho
automatickém předvádění na obrazovce,

Casovúní

ob|ekty) přítomen při



Existují dva zPŮsobY - Čas mŮŽete nastavit posfupně u každého snírrr]<u a u každého oblekru
u přechodu snímku nakartě Animace v sekci přechod sní,mku zaškrtnutím políčka Automatickypo a určením hodnoty ve spřaženém číselném poli.

U animovaných objektu v podokně Vlastrf anirnac e zadejte přfl<az časování z rnbídl<y otevřené
na PoloŽce objektu. Časování nastavujete v následně otávřeném dialogovém okně nazvaném
stejně jako animační efekt - viz obrázek 9.36. Na kartu Časování můžete píejít píímo, když
nasta,u,uiete možnosti efektu.

Nastavit je moŽné jak zPŮsob spuŠtění animace, tak i prodlelrr po ukončení předchozí animace, dále
rychlost, s jakou se dě1 bude odehrávat, a počet opakování. To vse v součtu áá celkový čas, po ktery
se animace bude odehrávat.

NemáteJi chuť hrát si s detaily, můžete přeiít na kaftu Prezentace
a stisknout tlačítko vyzkoušet časování. spustí se prezentace ocl
prvnilro snímku a současně se zobrazí panel nástrojů Zkouška.
Zobtazují se na něm dva časové údaje - Čas snímku, kteý udává
pruběžný čas právě přehrávaného snínrku, a celkový Čas ptezentuce -viz obrázek 9.37.

PrŮběh Předvádění řídíte stiskem tlačítka Další; po jeho stisku nastupuje na plochu prezentace bucl
dalŠÍ objekt, nebo dalŠÍ snímek. Tento čas je zaznamenávána po skončení předvádění celé animace seotevře dialogové okno, které vás informuje o pruběhu prehraiani a položí vám otázku jako na obráz-ku 9,3B, Pokud dáte souhlas, ie Časování ul oženo a při příštím automátickém předvádění je powerpoint
použije.
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Obr.937: Jak uyzkoušet časouání
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Obr.936: časouání
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Nastavení prezenlue

Pokud se má akce uskutečnit ještě jednou, stiskněte tlačítko Opakoaat

Běbem zkoušení časoucíní můžete cbod prezentace kdykoli přerušit stiskenx tlaČÍtka Pozastaui.t;
čas se ibned zastauí. Znouu se rozběhne stiskem stejného tlačítka.

I]žvíte, že svou pfezentaci můžete předvádět dvěma způsoby - plně automaticky nebo ruČním ovlráďá-

ním za účasti lektora na celé obrazovce nebo v okně; připomenu jen, že základní nastavení ie dostupné
v dialogovém okně Nastavit pfezeííaci(tlačítko Na§tavit ptezettaci na kartě Pfezeírtace).

Svou prezentaci, pokud není jejízaměřenípředem zřejmé, můžete připravit pro oba způsoby předváděnÍ-

Automatické přechody a časování m(lžete \ypnout v dialogovém okně Nastaveniptezentaee, kdyŽ pře-

pínač Přechod na da§í snírrrek nastavíte do polohy Ručně. Nemají-li objekty byt animoÝát|y, zaŠkrtněte

políčko Předvádět bez aírimace.
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