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Snímek (slide)

 Snímek je základním prvkem prezentace,

 na snímek se vkládají jednotlivé objekty,

 základním objektem je textové pole,

 formátování textu se provádí obdobně, jako 
v textovém procesoru. 



Druhy objektů

 Snímek může obsahovat tyto objekty:
 nadpisy a podnadpisy

 odrážkový text

 obrázky

 tabulky

 grafy

 schémata

 videa a animace



Úvodní snímek

 Při vytvoření nové prezentace je automaticky 
vytvořen i úvodní (první) snímek celé 
prezentace.

 Úvodní snímek obvykle obsahuje textová 
pole s identifikačními údaji o prezentaci 
(název, přednášející, autor, atd.). 

 Pod každým snímkem je oblast pro 
poznámky. 



Úvodní snímek



Vkládání snímků

 Další snímek vložíme 
pomocí nástroje Nový 
snímek na kartě Domů.

 Klávesovou zkratkou 
[CTRL]+[M].

 Při vkládání si můžeme 
zvolit rozložení snímku. 



Rozložení snímků

 Rozvržením snímku se definuje, jaké typy 
objektů na něm budou (text, obrázky, 
seznamy, video, grafy, tabulky atd.).

 Nejčastěji se rozvržení definuje při tvorbě 
nového snímku, 

 rozvržení lze kdykoli změnit i dodatečně 
pomocí nabídky Rozložení vedle nástroje 
Nový snímek.



Editace snímku

 Pro editování snímků musí být prezentace 
přepnuta do Normálního (editačního) režimu 
(pomoci ikonky v dolním pravém rohu).

 Text (i odrážkový) editujeme obdobně jako v 
textovém procesoru.



Práce se snímky

 Režim Řazení snímků umožňuje:

    (pomoci ikonky v dolním pravém rohu)

 Přesouvání – vybraný snímek přetažením myší

 Kopírování – přetažením myší + Ctrl

 Mazání – klávesa Delete



Vkládání objektů

 Objekty na jednotlivé snímky vkládáme pomoci 
nástrojů na kartě Vložení.

 Video a zvuk se nevkládají do prezentace, ale 
pouze se odkazují na soubor.

 Ostatní objekty jsou součástí prezentace. 
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