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PREZENTACE V POWERPOINTU 
Tento text shrnuje základní požadavky a především doporučení pro vypracování prezentací v PowerPointu. 
Nejde o podrobný návod, jak pracovat s PowerPointem ani o podrobný návod, jak při práci postupovat. Cílem 
textu je připomenutí nutných náležitostí (např. loga pracovišť a uvedení afilací autorů), doporučení, která zlepší 
čitelnost a srozumitelnost, a upozornění na nejčastější chyby. Jde o pracovní verzi, takže jsou vítány veškerá 
upozornění, doplnění a připomínky. 

AFILACE, DEDIKACE 

 loga pracoviště, resp. pracovišť, na 1. snímku 

 pod jmény autorů uveďte oficiální názvy 
pracovišť 

ZÁKLADNÍ ORIENTACE  

 jasné členění prezentace 

 jednotný styl 

  za začátku stručně uveďte, čeho se prezentace 
týká, co je její cíl, jak budete postupovat při 
řešení dané problematiky, což posluchačům 
umožní lépe se orientovat ve vašem dalším 
výkladu a nebudou se rozptylovat/rozčilovat 
přemýšlením, co tím chce básník vlastně říci 

STŘÍDMOST  

 umožněte posluchačům soustředit se na daný 
problém, resp. jeho řešení 

 nenechávejte se strhnout všemi možnostmi 
PowerPointu, nepoužívejte je jen proto, abyste 
ukázali, co všechno ten program umí, resp. co 
všechno umíte vy s ním 

 samoúčelné animace a podobné „vychytávky“ 
v konečném výsledku posluchače ruší a celé to 
vypadá spíše jako reklama na lunapark než 
odborná prezentace 

DÉLKA, ROZSAH  

 pozor na délku prezentace podle účelu (výuka, 
konference, atd.) 

 zvláště u konferenčního příspěvku v žádném 
případě nepřetahujte, při přípravě je nutné 
prezentaci opakovaně procházet a škrtat, 
škrtat, škrtat 

 délce prezentace má odpovídat i počet 
snímků, t.j. asi 15 snímků na 10 minut, resp. 
20 snímků na 15 minut 

POZADÍ  

  nejlépe jednobarevné a jednoodstínové, 
takže se nestane, že část textu bude hůře 
čitelná, resp. méně kontrastní 

 nejlépe světlé, které rozsvítí zatemnělý sál, 
takže posluchači budou mít menší tendenci 
usínat 

TEXT, PÍSMO  

 typ univerzální (dostupný na všech počítačích), 
maximálně 2 typy (např. Arial na nadpisy, 
zbytek Times New Roman) 

 velikost minimálně 16, spíše 18, ale při 
přenášení ve větších sálech 24 až 28 

 barva kontrastní k pozadí, nepsat „černou 
křídou do komína“ 

 maximálně 3 různé barvy písma 

 dostatečně velké mezery mezi řádky a 
odstavci zpřehlední text na snímku 

 omezte množství informací na jednom 
snímku, důležitá je přehlednost 

 nepsat celé věty, jen heslovitě 

OBRÁZKY, GRAFY  

 jeden obrázek či graf je více než 10 snímků 
hustě popsaných textem 

 obrázky (grafy) je potřeba dobře vysvětlit, 
nespoléhejte se, že se posluchači sami 
zorientují během několika vteřin 

TABULKY 

 je v nich velké množství informací a bývají 
velmi rozsáhlé a vyplněné malými číslicemi 

 rozsah tabulky je potřeba zredukovat a to 
důležité barevně zvýraznit 

 vysvětlit stejně jako obrázky (grafy), jinak jsou 
zcela zbytečné 
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VIDEA 

 často nejdou načíst při prezentaci jinde než na 
domácím počítači (nekompatibilita programů) 

 při načítání zdržují a bývají zbytečně dlouhá 

 názornější je smyčka s krátkým opakovaným 
záznamem, ale v každém případě platí „15 
vteřin a dost!“ 

 opět vysvětlete, čeho si mají posluchači všímat 

DIAKRITIKA A DALŠÍ PRAVOPISNÉ A 
„TYPOGRAFICKÉ“ PRINC IPY 

 nezaměňujte při psaní 0 a O, resp. 1 a l, 
přenechejte to starším lékařů, kteří si to 
pamatují ještě ze psaní na psacím stroji 

 dodržujte principy psaní diakritických 
znamének, tedy znaménko těsně za 
předcházejícím slovem a za znaménkem 
mezera  

 výjimkou je např. psaní čísel odkazované 
literatury (např. 3,4,8) a některé další speciální 
výjimky 

 mezery za tečkou se mají správně vkládat i při 
psaní data (např. 1. 2. 2013), pokud se jedná o 
souvislý text, ale v tabulkách a formulářích bez 
mezer, nespoléhejte se na PowerPoint, kde 
jsou mezery v datech automaticky nastaveny 
bez mezer, stejně jako v celém MS Office 

 mezi číslicí a jednotkou se píše mezera (např. 
26 km), výjimkou je značka stupeň (např. 3°) 
nebo když jde o jednoslovné přídavné jméno 
(např. 10m jako desetimetrový)  

 také u procent jsou dvě možnosti – 70 % 
znamená „sedmdesát procent“ a 40% 
znamená „čtyřicetiprocentní“ (např. slivovice) 

 v matematickém zápise jsou matematické 
operátory oddělené z obou stran mezerami 
(např. 3 - 1 = 2), u záporných/kladných čísel se 
píše znaménko těšně před číslo (např. -3) a 
mezera se nepíše ani při stanovení rozsahu 
„od-do“ (např. 1914-1918) 

 neslabičné předložky v, s, z, k by neměly 
zůstávat na konci řádku, ostatní viz 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=880  

 pozor na skloňování číslovek – „osmnáctiletý“ 
se píše „18letý“, oblíbený patvar „18-ti letý“ 
(resp. 18ti letý či 18tiletý) by se musel číst jako 
„osmnáctitiletý“, další oblíbený patvar je 
„v 18-ti letech“ 

 závorky přirazit těsně k textu v závorce, např. 
(1981) 

 rozlišujte spojovník (např. vědecko-technický) 
a pomlčku (např. Praha – Nusle) a mínus 
(např. 3 - 1) 

 v heslovitém testu se nepoužívají tečky na 
konci vět, resp. hesel 

 pozor na psaní velkých písmen v termínech 
převzatých z němčiny či angličtiny, protože 
v češtině se v mnohých případech velké 
písmeno nepoužívá 

 „vyjímka“ se správně píše „výjimka“, obdobně 
„standartní“ je správně „standardní“, oblíbená 
je také záměna příslovce „holt“ a podstatného 
jméno „hold“ 

 „viz“ není zkratka, je to rozkazovací způsob 
slovesa, takže se za ním nepíše tečka 

 čeština je sice hezký, ale zatraceně těžký a 
pěkně zrádný jazyk, takže se nestyďte občas se 
podívat do některé webové jazykové poradny, 
např. http://prirucka.ujc.cas.cz/ 

 další přehled typografických pravidel najdete 
např. na Wikipedii, když napíšete heslo 
„Typografické rady“, nebo to napište rovnou 
do Googlu 

CITACE V TEXTU, SEZNAM ZDROJŮ  

 citace v textu uvádějte jednotným stylem 

 na konci prezentace uveďte seznam literatury, 
na kterou odkazujete, kterou jste použili a 
kterou doporučujete k dalšímu studiu – pozor 
na velikost písma! 

ŠPATNÝ PŘÍKLAD  

 špatné prezentace vytváří i kapacity ve svém 
oboru (ale ne v prezentování) 

 neupadněte do stereotypu do očí bijících chyb 
jen proto, „že to tak dělají všichni“ 

DVOJÍ KONTROLA  

 dejte svoji prezentaci přečíst někomu jinému, 
kdo má s prezentováním zkušenost 

 člověk obvykle přehlíží vlastní chyby i při 
opakovaném čtení 
 „Kterakž pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a 
v oku svém břevno necítíš?“ (Matouš, 7,3, BK) 
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