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Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích vložka C 6323. 

 

Informace: 
+420 775 278 909 
jana.ticha@globis.cz 

TVORBA FIREMNÍ PREZENTACE, UMĚNÍ PREZENTOVAT (16 vyuč. hodin) 

Komu je kurz určen 

Kurz je určen pro zaměstnance, kteří potřebují prezentovat firmu nebo výrobky svým obchodním 
partnerům, výstupy své práce vedení firmy při poradě, graficky znázornit pracovní výsledky svých 
podřízených či např. obraty firmy za různá období. Kurz je určen také pro uživatele, kteří již ovládají 
základy tvorby prezentace v MS PowerPoint a chtějí se posunout a zefektivnit svoji práci. Školení bude 
zaměřeno na praktické použití vybraných funkcionalit spjatých s praxí účastníka.   

Co se na kurzu naučíte  

Naučíte se připravit jednoduchou prezentaci. Umíte vkládat a upravovat obrázky, pracovat s textem, 
upoutat pozornost diváka. Zvládnete přidat další prvky prezentace, jako jsou tabulky, grafy, zvuk či 
video. Vytvoříte záhlaví a zápatí prezentace a budete umět upravit na několika snímcích písmo nebo 
vlastnosti dalších objektů najednou. Zvládnete se přepnout na jiné snímky nebo prvky prezentace 
pomocí odkazů a promítnout jednoduše jen několik vhodných snímků z obsáhlé prezentace. 

Naučíte se svou prezentaci poutavě předvést, zaujmout. 

Osnova 

• Tvorba jednoduché prezentace 

• Vhodné použití textu v prezentaci a jeho úprava, použití odrážek 

• Vkládání a úprava obrázků v prezentaci 

• Pohyb v prezentaci, přesouvání, kopírování a mazání snímků 

• Nastavení a vyzkoušení vhodného časového intervalu mezi snímky 

• Nastavení automatického přehrávání prezentace 

• Upoutání pozornosti na prvek v prezentaci pohybem, kreslení vlastních tvarů 

• Práce s dalšími grafickými prvky prezentace- diagram, graf, tabulka 

• Záhlaví a zápatí prezentace 

• Hromadná úprava písma a objektů na několika snímcích v prezentaci najednou 

• Vlastní výběr snímků k promítání z obsáhlé prezentace 

• Přepínání na různé snímky nebo objekty v rámci jedné prezentace pomocí odkazů 

• Předvedení vlastních prací 

 

Zahájení kurzu: 1.11.2018 7:30  

Ukončení kurzu: 2.11.2018 16:00  

Rozsah výuky: 16 vyučovacích hodin 

Místo konání: Milevsko, Sažinova 888 

Druh: Počítačové vzdělávání 

Lektor: Tým GLOBIS s.r.o. 
  

Vstupní znalosti v rozsahu kurzu: Uživatelská práce s PC, základy práce v PWP 
  

Cena kurzu za osobu bez DPH / s DPH 2 500,- Kč / 3 025,- Kč 

http://www.globis.cz/
mailto:kancelar@globis.cz

