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Autor 	   	   	   	  Tomáš	  Fabián	  
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Pořadové	  číslo	  DUM	   	  12	  
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Anotace	  	  	   	   	   	  Prezentace,	  která	  obsahuje	  úvod	  do	  učiva	  prezentací.	  	   	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zaměřuje	  se	  na	  ukládání	  prezentací	  v	  programu	  PowerPoint	  
	  
	  
Pokud	  není	  uvedeno	  jinak,	  je	  uvedený	  materiál	  z	  vlastních	  zdrojů	  autora.	  
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Save	  -‐	  uložit	  
Save	  (uložit)	  slouží	  k	  uložení	  dokumentu	  během	  práce	  s	  ním.	  Po	  rozkliknul	  Save	  se	  nám	  zobrazí	  

tabulka	  kde	  můžeme	  nastavit	  název	  prezentace,	  místo	  uložení	  a	  její	  druh.	  

Integrovaná střední škola polygrafická, 
Brno, Šmahova 110 
Šmahova 110, 627 00 Brno 

	  
Interaktivní metody zdokonalující edukaci na ISŠP 
CZ.1.07/1.5.00/34.0538 

Prezentace 

 
DUM číslo: 12 
Název: PowerPoint - ukládání 

	  
Strana: 4/15 



Save	  As…-‐uložit	  jako…	  
Save	  As…	  slouží	  k	  úplnému	  uložení	  prezentace.	  Opět	  si	  můžeme	  zvolit	  název	  prezentace,	  místo	  

uložení	  a	  její	  druh.	  
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Save	  As	  Pictures…-‐uložit	  jako	  obrázky…	  
Tato	  funkce	  slouží	  k	  uložení	  prezentace	  v	  podobě	  obrázků.	  Můžeme	  si	  zvolit	  daný	  formát	  	  

(např.:	  JPEG,	  TIFF	  apod.)	  	  
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Save	  As	  Movie…-‐uložit	  jako	  film	  
Tato	  funkce	  slouží	  k	  uložení	  prezentace	  jako	  filmu	  (videa).	  Opět	  si	  můžeme	  zvolit	  název,	  místo	  

uložení	  a	  další	  možnosK	  nastavení	  videa.	  
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Slide	  show-‐play	  from	  start	  
Tato	  záložka	  vám	  umožňuje	  spusKt	  prezentaci	  od	  začátku.	  
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Play	  from	  current	  slide	  
Při	  použil	  této	  funkce	  se	  nám	  prezentace	  přehraje	  od	  snímku,	  který	  máme	  právě	  označený.	  
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Custom	  shows	  
Zde	  si	  můžete	  nastavit	  vlastní	  prezentaci.	  Vložíte	  si	  snímky,	  které	  chcete	  a	  ty	  se	  vám	  pak	  přehrají.	  
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Presenter	  View	  
Tato	  funkce	  umožňuje	  přehrání	  prezentace	  i	  s	  poznámkami,	  tyto	  poznámky	  vidí	  pouze	  autor.	  
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Rehearse	  
Tato	  funkce	  je	  stejná	  jako	  předešlá	  funkce,	  ale	  navíc	  počítá	  délku	  prezentace.	  
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Record	  Slide	  Show	  
Tato	  funkce	  je	  opět	  hodně	  podobná	  dvěma	  předešlým.	  Tato	  funkce	  navíc	  nahrává	  jak	  čas	  

jednotlivých	  snímků	  tak	  čas	  celé	  prezentace.	  
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Hide	  Slide	  
Touto	  funkcí	  si	  můžete	  skrýt	  požadovaný	  snímek	  nebo	  více	  snímků,	  které	  nechcete,	  	  

aby	  se	  vám	  v	  prezentaci	  ukázaly.	  
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Good	  luck	  
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