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Stručná metodika on-line vzdělávání 

pro lektory 

Audio přednášky 
 

Prvním krokem vytvoření prezentace s namluveným komentářem je vytvoření prezentace standardním způsobem. 

Pro prezentaci je možné využít šablonu dostupnou na této adrese https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/3586-

prezentace-sablona-ipvz-bilomodra.pot  

Jakmile máte vytvořené jednotlivé snímky a chcete doplnit záznam zvuku, kliknete na záložku „Vložení“ – „Zvuk“ – 

„Nahrát zvuk“.  

 

 

Pokud jste připraveni k namluvení snímku, kliknete na tlačítko označené červeným kolečkem a po skončení nahrávání kliknete na 

tlačítko „OK“. 

 

DŮLEŽITÉ: KVALITA ZVUKU 

Při nahrávání zvuku nezapomeňte na to, že spolu s vaším komentářem mikrofon nahrává i zvuky z vašeho okolí. 

Proto nahrávejte například se zavřeným oknem, vypnutým mobilním telefonem nebo spícím psem. 

https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/3586-prezentace-sablona-ipvz-bilomodra.pot
https://www.ipvz.cz/seznam-souboru/3586-prezentace-sablona-ipvz-bilomodra.pot
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Nastavení automatického přehrávání zvuku 
1) Nejprve kliknete na značku zvuku: 

 

2) Poté kliknete na záložku „Přehrávání“, následně u  položky „Začátek:“ vyberete volbu „Automaticky“ 

 

 

 

Kontrola zaznamenaného zvukového záznamu 
Ověření, že je zvuk zaznamenaný, poznáte kliknutím na záložku „Animace“, následně vyberete příkaz „Podokno 

animací“ 

 

V podoknu animací uvidíte zvukový záznam (u snímku níže je to aktivační událost Nahraný zvuk vpravo). 

U položky „Začátek:“ musí být nastavena volba „Po předchozím“ 
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Nastavení automatického přechodu mezi jednotlivými snímky 
 

1) Způsob přechodu snímků si vyberte dle vlastní preference - od varianty „žádný“ až po „šachovnice“. 

 

 

2) V části „Přejít na snímek“ nesmí být zaškrtnutá varianta „Při kliknutí myší“. Pokud je u snímku audio 

záznam, nechá se položka, která je umístěna pod „Při kliknutí myší“ vyplněná hodnotou „nula“.  

 

Pokud je na snímku pouze textová informace (bez zvukového záznamu), nastavte si dobu přechodu, 

např. 5 vteřin. 

 

Pro zjednodušení práce lze využít tlačítko „Použít u všech“, není tak potřeba nastavovat každý snímek 

samostatně. 

 

DOPORUČENÍ: 

1) Uložte soubor ve formátu pptm, tj. dáte volbu „Soubor“, poté „Uložit jako“ a v položce „typ“ vyberete 

variantu „prezentace aplikace PowerPoint s podporou maker“. 

2) Odstraňte všechny animace, které v prezentaci nezbytně nutně nepotřebujete. 
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Exportování prezentace do formátu videa 
 

Klikněte na záložku „Soubor“, poté zvolte 

„Uložit a odeslat“. Klikněte na „Vytvořit video“ 

a poté opět „Vytvořit video“. 

Pozor, převedení souboru trvá relativně 

dlouhou dobu. Tato doba je závislá na počtu 

snímků a nahranému zvuku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Tento stručný popis je vytvořen k Microsoft PowerPoint verze 2010 

 

Datum: 24. 4. 2020  

Verze: 1 

 


