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V tomto průvodci 
Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní 
rychle seznámit. v následujícím textu se dozvíte o klíčových součástech nového rozhraní a o bezplatném školení pro aplikaci PowerPoint 2010, objevíte 
funkce, jako například Náhled nebo dialogové okno Možnosti, pochopíte, jak funguje výměna souborů prezentace s uživateli, kteří dosud aplikaci 
PowerPoint 2010 nepoužívají, a zjistíte, jak získat přístup k makrům a dalším pokročilým funkcím. 

© 2010 by Microsoft Corporation. 

Všechna práva vyhrazena. 

Panel nástrojů Rychlý přístup  
Příkazy zde uvedené se zobrazí vždy. Na tento panel 
nástrojů můžete přidat své oblíbené příkazy.  

Skrytí pásu karet  
Potřebujete na obrazovce 
více místa? Kliknutím na 
tuto ikonu nebo stisknutím 
kombinace kláves CTRL+F1 
pás karet skryjete nebo 
zobrazíte.  

Ikony pro otevírání 
dialogových oken  
Zobrazí-li se u popisku skupiny na 
pásu karet ikona pro otevření 
dialogového okna (     ), otevřete 
kliknutím na ni dialogové okno 
s dalšími možnostmi pro danou 
skupinu. 

Přepínání mezi zobrazeními  

Kliknutím na tato tlačítka můžete 
zobrazit aktuální prezentaci 
v zobrazení Normální, Řazení 
snímků, Zobrazení pro čtení nebo 
Prezentace. 

Karta Snímky  
Na libovolný snímek 
v prezentaci lze přejít 
kliknutím na jeho 
miniaturní verzi. 

Zobrazení Backstage  
Kliknutím na kartu Soubor 
otevřete zobrazení Backstage, 
ve kterém můžete otevírat, 
ukládat, tisknout a spravo-
vat soubory aplikace 
PowerPoint. 

Zobrazení Backstage zavřete 
kliknutím na libovolnou 
kartu na pásu karet.  

Skupiny na pásu karet  
Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu 
souvisejících příkazů. Zde uvedená skupina Odstavec obsahuje příkazy pro vytváření 
seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů a příkazy pro zarovnání textu.  

Karty na pásu karet  
Kliknutím na libovolnou kartu na pásu 
karet zobrazíte její tlačítka a příkazy.  

Podokno poznámek  
Sem zadejte poznámky 
a podrobnosti týkající se 
aktuálního snímku, jež 
vám pomohou během 
prezentace  
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Jak začít s aplikací PowerPoint 2010 

Pokud jste delší dobu používali aplikaci Microsoft PowerPoint 2003, 
budete chtít bezpochyby vědět, kde se v aplikaci PowerPoint 2010 
nacházejí příkazy a tlačítka panelu nástrojů aplikace PowerPoint 2003. 

Máme k dispozici celou řadu bezplatných materiálů, které mohou 
uživatelům pomoci seznámit se s aplikací PowerPoint 2010 včetně 
školicích kurzů a průvodců mapováním příkazů z nabídek na pás karet. 
Chcete-li tyto materiály vyhledat, klikněte v hlavním okně aplikace na 
kartu Soubor a poté na položku Nápověda. Poté klikněte v části Podpora 
na možnost Začínáme. 

Kde se nacházejí nabídky a panely nástrojů? 

Horní část hlavního okna aplikace PowerPoint 2010 tvoří široký pruh. 
Jedná se o pás karet, který nahrazuje původní nabídky a panely nástrojů. 
Každá karta na pásu obsahuje různá tlačítka a příkazy, které jsou 
uspořádány do skupin pásu karet. 

Při spuštění aplikace PowerPoint 2010 se na pásu karet zobrazí karta 
Domů. Tato karta obsahuje řadu nejpoužívanějších příkazů v aplikaci 
PowerPoint. Na levé straně karty například uvidíte jako první skupinu 
Schránka s příkazy Vložit, Vyjmout a Kopírovat a také Kopírovat formát.  

Dále ve skupině Snímky naleznete příkazy pro vložení nového snímku 
a příkaz pro výběr rozložení. a ve skupině Písmo se nacházejí příkazy pro 
nastavení tučného písma či kurzívy. 

Tip: Některé karty se zobrazí na pásu karet pouze v případě potřeby. 
Pokud například vložíte nebo vyberete obrázek, zobrazí se kontextová 
karta Nástroje obrázku obsahující jednu další kartu – Formát. 

Na zobrazené webové stránce klikněte na odkazy na položky, které vás 
zajímají. Mnoho času vám ušetří zejména interaktivní průvodce 
mapováním příkazů z nabídek na pás karet. Po kliknutí na libovolný příkaz 
aplikace PowerPoint 2003 vám ukáže přesné umístění tohoto příkazu 
v aplikaci PowerPoint 2010.  
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Položky, které budete pravděpodobně hledat 

V níže uvedené tabulce naleznete některé běžné a známé položky, které můžete hledat v aplikaci PowerPoint 2010. I když tento seznam není úplný, je dobré 
u něj začít. Chcete-li získat úplný seznam příkazů aplikace PowerPoint 2010, klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Nápověda a na volbu Začínáme. 

Akce... Klikněte na… A podívejte se na následující položky... 

Otevření, uložení, tisk, ochrana, odesílání nebo převod souborů  
Zobrazení Backstage (klikněte na odkazy na levé straně tohoto 
zobrazení) 

Přidání snímků, použití rozložení, změna písma, zarovnání textu nebo 
použití rychlých stylů 

 Skupiny Snímky, Písmo, Odstavec a Kreslení 

Vložení tabulek, obrázků, obrázků SmartArt, videa nebo zvuku  Skupiny Tabulky, Obrázky, Ilustrace a Mediální soubor 

Použití motivu nebo nastavení stylu pozadí  Skupiny Motivy a Pozadí 

Použití přechodů nebo úprava časování přechodů  Skupiny Přechod na tento snímek a Časování 

Použití animací nebo úprava časování animací  Skupiny Animace a Časování 

Spuštění prezentace nebo nastavení prezentace  Skupiny Spustit prezentaci a Nastavení 

Kontrola pravopisu, zadání komentáře nebo porovnávání prezentací  Skupiny Kontrola pravopisu, Komentář a Porovnat 

Změna zobrazení nebo vytvoření předlohy snímků  Skupiny Zobrazení prezentací a Zobrazení předlohy 
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Kde je funkce Náhled? 

V aplikaci PowerPoint 2010 se náhled již nezobrazuje v samostatném 
okně. Naleznete ho v zobrazení Backstage společně s dalším užitečným 
nastavením souvisejícím s tiskem. 

Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Tisk. Na pravé straně okna 
se zobrazí náhled, jak bude aktuální prezentace vypadat při tisku. 

Co se stalo s příkazem Nástroje | Možnosti? 

Hledáte nastavení aplikace, pomocí kterého lze řídit takové záležitosti 
jako způsob, jakým aplikace PowerPoint opravuje a formátuje text při 
psaní, způsob ukládání prezentací a místo nastavení možností 
zabezpečení? 

Klikněte na kartu Soubor a potom na tlačítko Možnosti. Tím dojde 
k otevření dialogového okna Možnosti aplikace PowerPoint, v němž 
můžete přizpůsobit nastavení a předvolby aplikace PowerPoint. 

V levé části okna můžete upřesnit předvolby – například zda se mají 
vytisknout všechny snímky nebo pouze aktuální snímek, kolik snímků se 
má vytisknout na stránku, zda se mají snímky kompletovat nebo zda se 
mají snímky vytisknout barevně, ve stupních šedé či pouze černobíle. 

Pokud chcete nastavit další možnosti tisku, zavřete zobrazení Backstage 
kliknutím na kartu Návrh a potom ve skupině Vzhled stránky klikněte na 
možnost Vzhled stránky. 

Některá nastavení v dialogovém okně Možnosti aplikace PowerPoint se 
vztahují pouze k aplikaci PowerPoint. Některé předvolby (například 
barevné schéma) se však budou vztahovat ke všem ostatním aplikacím 
systému Microsoft Office 2010, které jste nainstalovali. 



Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 
z aplikace PowerPoint 2003 

Microsoft® 

Trvalé zobrazení oblíbených příkazů 

Panel nástrojů Rychlý přístup 
v levém horním rohu okna 
aplikace PowerPoint obsahuje 
zástupce často používaných 
příkazů. 

Přidáním tlačítek na tento panel 
nástrojů můžete trvale zobrazit 
oblíbené příkazy, a to i při 
přepínání karet na pásu karet. 

Po kliknutí na šipku rozevíracího 
seznamu vedle panelu nástrojů 

Rychlý přístup můžete zapnout nebo vypnout libovolný z příkazů 
uvedených v místní nabídce. Pokud příkaz, který chcete přidat, není 
v seznamu uveden, postupujte následujícím způsobem: Přepněte na pásu 
karet na kartu obsahující dané tlačítko a klikněte na ně pravým tlačítkem 
myši. v zobrazené místní nabídce klikněte na příkaz Přidat na panel 
nástrojů Rychlý přístup.  

Vytvoření vlastních karet a skupin na pásu 

karet  

Příkazy na pásu karet můžete přizpůsobit 
tak, že přidáte tlačítka do skupin pásu karet, 
ve kterých mají být zobrazena, nebo tak, že 
vytvoříte vlastní karty. 

Klikněte pravým tlačítkem myši na 
libovolnou skupinu pásu karet a potom 
klikněte na příkaz Přizpůsobit pás karet. 
v dialogovém okně Možnosti aplikace 
PowerPoint můžete přidat příkazy na vlastní 
karty či do vlastních skupin. Můžete 
například vytvořit kartu s názvem Časté 
a poté přidat některý z nejpoužívanějších 
příkazů do vlastní skupiny na této kartě. 

Pokud uděláte chybu, nepropadejte 
panice. Chcete-li se vrátit k výchozím 
nastavením, můžete použít tlačítko 
Obnovit. 

Na pásu karet se nezobrazují některé příkazy starších verzí aplikace 
PowerPoint, jsou však k dispozici. Pokud se bez některých z těchto příkazů 
neobejdete, jednoduše je přidejte na pás karet nebo na panel nástrojů 
Rychlý přístup. 

V dialogovém okně Možnosti aplikace PowerPoint v seznamu Zvolit 
příkazy z klikněte na položku Příkazy mimo pás karet. Dále vyhledejte 
požadovaný příkaz a přidejte ho na vlastní kartu nebo do vlastní skupiny 
na pásu karet.  
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Základní informace o klávesových zkratkách  

V aplikaci PowerPoint 2010 jsou k dispozici klávesové zkratky pro pás 
karet, díky kterým lze rychle provádět úkoly bez použití myši.  

Fungují i nadále původní klávesové zkratky? 

Klávesové zkratky z aplikace PowerPoint 2003 jsou v aplikaci 
PowerPoint 2010 stále dostupné. Znáte-li kombinaci klávesové zkratky, 
stiskněte ji. Například kombinace kláves CTRL+C stále umožňuje 
zkopírovat vybrané informace do schránky a kombinace kláves SHIFT+F10 
zobrazí místní nabídku během prezentace. 

Dostupná je rovněž i řada přístupových kláves z nabídek. Například 
stisknutím kláves ALT, S a M po sobě otevřete dialogové okno Možnosti 
aplikace PowerPoint (dříve Nástroje | Možnosti). Podobně stisknutím 
kláves ALT, V, Ů otevřete podokno Klipart (dříve Vložit | Obrázky) atd. 

Jakmile začnete zadávat kombinaci s klávesou ALT, může se zobrazit 
automaticky otevírané okno:  

Znáte-li celou požadovanou kombinaci kláves, dokončete akci jejím 
zadáním. Pokud si posloupnosti začínající klávesou ALT nepamatujete 
(nebo jste je nikdy neznali), zrušte akci stisknutím klávesy ESC a raději 
použijte klávesové zkratky pro pás karet s popisy. 

Klávesové zkratky zobrazíte na pásu karet stisknutím klávesy ALT. 

Budete-li chtít přepnout na určitou kartu na pásu karet pomocí 
klávesnice, stiskněte klávesu s písmenem zobrazeným pod příslušnou 
kartou. Ve zde zobrazeném příkladu stisknutím klávesy v otevřete kartu 
Vložení, stisknutím klávesy H otevřete kartu Návrh, stisknutím klávesy D 
otevřete kartu Přechody atd. 

Když přepnete na kartu na pásu tímto způsobem, zobrazí se na obrazovce 
všechny dostupné klávesové zkratky pro danou kartu ve formě popisů. 
Poté můžete kombinaci dokončit stisknutím poslední klávesy (nebo 
kláves) pro příkaz, který chcete použít. 

Chcete-li se vrátit o jednu úroveň v posloupnosti zpět, stiskněte klávesu ESC. 
Provedením této akce vícekrát v řadě zrušíte režim klávesových zkratek.  
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Spolupráce s uživateli, kteří dosud nepoužívají aplikaci PowerPoint 2010 

Prezentace aplikace PowerPoint 2010 (a PowerPoint 2007) používají pro ukládání souborů nový formát. Pokud uživatelé, s nimiž spolupracujete, používají 
různé verze aplikace PowerPoint, buďte bez obav – v aplikaci PowerPoint 2010 můžete i nadále otevírat a upravovat starší prezentace a sdílet soubory 
s uživateli, kteří ještě aplikaci PowerPoint 2010 nemají k dispozici.  

V aplikaci Co se stane? Jak mám postupovat? 

Otevřete prezentaci vytvořenou 
v aplikaci PowerPoint 2003. 

V okně aplikace PowerPoint 2010 se v záhlaví vedle názvu souboru zobrazí text [režim 
kompatibility]. 

  
  

 
Budete tedy vědět, že i když se nacházíte v aplikaci PowerPoint 2010, technicky i nadále 
pracujete v dřívějším formátu souboru, a nebudete tedy moci používat funkce aplikace 
PowerPoint 2010, jako jsou styly obrazců nebo objekty WordArt, dokud soubor 
nepřevedete do formátu souboru aplikace PowerPoint 2010. 

Když budete chtít režim kompatibility ukončit a převést soubor 
verze 2003 na nový formát aplikace 2010, klikněte na kartu 
Soubor, na volbu Informace a na položku Převést. 

Než soubor převedete, zvažte, zda na prezentaci nepotřebujete 
spolupracovat s uživateli, kteří ještě používají aplikaci 
PowerPoint 2003 (nebo dokonce starší verzi). Pokud ano, je 
možné, že budete chtít i nadále pracovat v režimu kompatibility, 
aby vás nelákalo použití nových funkcí, které starší formáty 
souboru nepodporují. 

Uložíte prezentaci jako soubor 
aplikace PowerPoint 2010. 

Pokud někdo otevře prezentaci v aplikaci PowerPoint 2003, zobrazí se výzva s odkazem na 
stažení bezplatné sady Compatibility Pack (za předpokladu, že již máte nainstalovány 
nejnovější opravy a aktualizace Service Pack). Sada Compatibility Pack je nutná k tomu, 
aby bylo možné v aplikaci PowerPoint 2003 otevřít prezentace aplikace PowerPoint 2010 
a pracovat s nimi. 

Pokud jste v prezentaci použili nové funkce nebo formátování aplikace 
PowerPoint 2010, například styly obrazců nebo objekty WordArt, mohou se 
uživatelům aplikace PowerPoint 2003 zobrazit upozornění na nepodporované 
funkce, příslušné formátování či funkce se nemusí v souboru zobrazit nebo 
objekty nemusí být možné upravovat. 

Pokud se domníváte, že s vaší prezentací aplikace 
PowerPoint 2010 budou muset pracovat uživatelé používající 
aplikaci PowerPoint 2003, měli byste spustit nástroj kontroly 
kompatibility, abyste měli jistotu, že jim bude příslušný soubor 
správně fungovat. 

Pokud budete chtít zkontrolovat kompatibilitu, klikněte na kartu 
Soubor, na položku Informace, na tlačítko Zkontrolovat 
problémy a potom na položku Zkontrolovat kompatibilitu. 
Tento nástroj zjistí, které nové funkce v aplikaci 
PowerPoint 2010 nejsou podporovány ve starších verzích. 
Potom se můžete rozhodnout, zda chcete tyto funkce odebrat 
a vyhnout se tak zobrazování upozornění v aplikaci PowerPoint 

Uložíte prezentaci jako soubor 
aplikace PowerPoint 2003. 

Jestliže někdo otevře prezentaci v aplikaci PowerPoint 2003, otevře se tento soubor 
normálně a nebude nutné sadu Compatibility Pack použít. 

Pokud jste v prezentaci použili nové funkce nebo formátování aplikace PowerPoint 2010, 
například styly obrazců nebo objekty WordArt, mohou se uživatelům aplikace 
PowerPoint 2003 zobrazit upozornění na nepodporované funkce, příslušné formátování 
či funkce se nemusí v souboru zobrazit nebo objekty nemusí být možné upravovat. 

Není třeba dělat nic. 

Po uložení souboru ve starším formátu souboru aplikace 
PowerPoint 2003 je automaticky spuštěn nástroj kontroly 
kompatibility, který vás upozorní na nepodporované funkce. 
Potom můžete provést veškeré nutné změny návrhu souboru. 



Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 
z aplikace PowerPoint 2003 

Microsoft® 

Přidání zvuku do prezentace 

Chcete-li zaznamenat a poslouchat zvuk, musí být počítač vybaven 
zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory. Po přidání zvuku do 
snímku se na snímku zobrazí ikona zvuku. Zvuk pak lze přehrát kliknutím 
na tuto ikonu. Podle potřeby lze také nastavit automatické přehrávání 
zvukového souboru. 

Chcete-li přidat zvuk na aktuální snímek, klikněte na kartu Vložení. Ve 
skupině Mediální soubor klikněte na šipku u položky Zvuk. Proveďte 
jeden z následujících postupů:  

 Klikněte na příkaz Zvuk ze souboru, vyhledejte složku obsahující 
zvukový soubor, který chcete přidat, a dvakrát na něj klikněte.  

 Klikněte na položku Klipart – zvuk, v podokně úloh Klipart vyhledejte 
požadovaný zvukový klip, klikněte na šipku vedle zvukového souboru 
a klikněte na možnost Vložit. 

Chcete-li zobrazit náhled zvukového klipu, klikněte na tlačítko Přehrát či 
pozastavit pod ikonou zvuku, jež se zobrazí na snímku. 

Pokročilé funkce 

Pokud máte v plánu pravidelně používat aplikaci PowerPoint 2010 
k návrhu maker a řešení využívajících jazyk Microsoft Visual Basic for 
Applications (VBA), můžete na pás karet aplikace PowerPoint přidat kartu 
Vývojář. 

Klikněte na kartu Soubor na pásu karet 
a pak na položku Možnosti. 
v dialogovém okně Možnosti aplikace 
PowerPoint, klikněte na položku 
Přizpůsobit pás karet a v seznamu 
v pravé části zaškrtněte políčko 
Vývojář. Kliknutím na tlačítko OK 
zavřete dialogové okno Možnosti 
aplikace PowerPoint. 

Vpravo od karty Zobrazení je nyní 
zobrazena karta Vývojář. 

Tip: Pokud pouze chcete v aplikaci 
PowerPoint 2010 zaznamenávat makra, 
není nutné přidávat kartu Vývojář. Stačí 
kliknout na kartu Zobrazení a vpravo 
vyhledat skupinu Makra. 

Chcete-li získat informace o záznamu a přidání mluveného komentá-
ře a časování snímků k prezentaci aplikace PowerPoint 2010, 
otevřete nápovědu stisknutím klávesy F1 a vyhledejte text „Záznam 
a přidání mluveného komentáře a časování“. 


