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NOVÉ TRENDY V TVORBE PREZENTÁCIÍ 

 
Marianna Kraviarová 

 

 
V rámci svojej výučby na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 

odovzdávam praktické skúsenosti študentom aj v oblasti IKT. V tomto príspevku by som sa 

chcela venovať téme súvisiacej s oblasťou výpočtovej techniky, pomocou ktorej dokážeme 

odprezentovať výsledky svojej vedeckej činnosti či oboznámiť verejnosť s novými 

poznatkami z akejkoľvek oblasti. Ide o spôsob, ako odovzdať tieto poznatky pomocou 

prezentácií.  

O prezentáciách sa toho popísalo už veľa a nie je mojím cieľom vysvetľovať, čo všetko 

má, resp. skôr nemá dobrá prezentácia obsahovať. Skôr chcem upriamiť pozornosť na nové 

spôsoby tvorby prezentácií, ktoré odrážajú dynamické obrazové spracovanie a dokážu 

publikum upútať. K nim môžeme priradiť aplikácie na tvorbu online prezentácií, ktoré  

si vyžadujú pripojenie na internet pri ich tvorbe aj vystúpení, čo v súčasnosti  

nie je problémom. 

Aj keď je tvorba prezentácií činnosť, s ktorou sa môžeme bežne stretnúť, vytvoriť dobrú 

prezentáciu nie je jednoduché. Ešte náročnejší je jej prednes, ktorý je vhodné mať 

prepracovaný do detailov, cez samotnú štruktúru až po neverbálnu komunikáciu prejavu. 

Väčšina ľudí využíva na tvorbu prezentácií program od spoločnosti Microsoft PowerPoint, 

resp. nejaký ekvivalent, zvyčajne dostupný zdarma. Uvediem aspoň niektoré z nich: WPS 

Office od spoločnosti Kingsoft, ktorý funguje na rôznych platformách operačných systémov 

a vytvára prezentácie s príponami kompatibilnými s MS PowerPoint, ale nepodporuje 

slovenčinu. Do tejto skupiny môžeme priradiť aj multiplatformový open-source program 

LibreOffice spoločnosti The Document Foundation ako aj Apache OpenOffice spoločnosti 

The Apache Software Foundation. Na druhej strane stoja aplikácie, pomocou ktorých  

si dokážeme vytvoriť prezentáciu online. Asi najvýraznejším programom je Prezi. Ide  

o webovú službu, vytvorenú v Maďarsku v roku 2009, ktorá ponúka tvorbu dynamickej 

prezentácie, ktorej filozofia je úplne rozdielna oproti vyššie spomenutým prezentačným 

programom. V súčasnosti má viac ako 75 miliónov používateľov, ktorí vytvorili viac ako 260 

miliónov prezentácií. Existuje niekoľko verzií programu od verzie Basic, ktorá je zadarmo, cez 

Standard pre súkromné použitie za 5 $/mesiac, Plus pre expertov za 15 $/mesiac  

až po Premium pre komerčné použitie za 59 $/mesiac. Existuje aj verzia, ktorá je zdarma  

pre študentov a učiteľov po registrácii na stránke programu s použitím školskej mailovej 

adresy.  

Celá prezentácia je dostupná v jednom obraze, tzv. veľkom plátne, na ktorom sú 

rozmiestnené jednotlivé objekty, ktoré sa približujú alebo odďaľujú. Autor prezentácie 

následne vytvára cestu medzi objektmi, ktorá je cestou v jeho myšlienkovej mape. 

Prezentáciu je možné doplniť zvukom alebo videom a následne zdieľať s ľuďmi, ktorých 

chcete osloviť. Aplikácia ponúka veľké množstvo šablón, ktoré uľahčia zorientovať  

sa v logickom rozmiestnení informácií, resp. môžete vytvárať vlastnú prezentáciu. Následne 

vkladáte text, obrázky, videá, zvuk do vytvorených objektov a dotvárate cestu prezentácie. 

Práca s programom je intuitívna a výsledok odlišný od doteraz využívaných prezentácií. 

Všetky vytvorené prezentácie sú uchovávané online v konte používateľa a dostupné 

ostatným záujemcom. Používateľ má možnosť stiahnuť si svoju prezentáciu a použiť ju offline. 

Na obrázku 1 sa nachádza zobrazenie aplikácie Prezi po prihlásení sa do konta. Ak už má 

autor vytvorené prezentácie, zobrazujú sa v hlavnom okne. 
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Obr. 1. Zoznam prezentácií po prihlásení sa do konta programu Prezi 

 

Spôsob editácie v programe Prezi s otvorenou ponukou na vkladanie objektov  

do tvorenej prezentácie ukazuje obrázok 2. V ľavej časti okna sa nachádzajú jednotlivé 

body cesty s možnosťou editovania cesty a vytvárania nových objektov. Hlavné okno 

obsahuje zvolený bod cesty s možnosťou úpravy textu, priblíženia objektu a vkladania 

ďalších súčastí cez záložku Insert. 

 

 
Obr. 2. Editácia prezentácie vytvorenej v programe Prezi 

 

Záložka Customize ponúka možnosť úpravy pozadia prezentácie cez navolené témy 

alebo výberom vlastného pozadia, resp. farby. Táto ponuka sa stlačením voľby zobrazuje  

v pravej časti obrazovky (pozri obrázok 3). Vytvorenú prezentáciu môžeme prehrať 

pomocou tlačidla Present umiestneného v hornej pravej časti obrazovky. Obrázok 4 ukazuje 

možnosti zdieľania a ukladania vytvorenej prezentácie. Pri zdieľaní je možnosť nastavenia 

úrovne prezentácie od súkromnej cez skrytú až po verejnú s možnosťou kopírovania odkazu, 

na ktorom sa prezentácia bude nachádzať. Prezentáciu je možné zdieľať aj pomocou 

sociálnej siete Facebook. Prezi ponúka možnosť stiahnutia prezentácie vo formáte .pdf, kde 

sa stráca hlavný prvok prezentácie vo forme jedného veľkého plátna, ale aj v offline 

samospúšťacej prenosnej verzie prezentácie s príponou .exe. Do pozornosti dávam  
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aj prezentáciu vytvorenú v programe Prezi, ktorá sa nachádza na webovej stránke Katedry 

komunikačných a mediálnych štúdií, jej autorom je M. Bočák (pozri obrázok 5). 

 

 
Obr. 3. Výber témy alebo typu pozadia pri editácii prezentácie v programe Prezi 

 

 
Obr. 4. Možnosti ukladania a zdieľania prezentácie vytvorenej v programe Prezi 

 

 
Obr. 5. Prezentácia študijného programu Mediálne štúdiá na Inštitúte slovakistky  

a mediálnych štúdií FF PU v Prešove, vytvorená v programe Prezi 
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K aplikáciám na tvorbu dynamických prezentácií môžeme zaradiť aj program 

spoločnosti Microsoft, ktorý je súčasťou balíka Office 365 online, dostupný cez webové 

rozhranie po prihlásení sa do konta Microsoft. Ide o program Sway, ktorý vznikol v roku 2015 

a umožňuje používateľom skombinovať text s médiami (obrázky, videá, zvuk) a vytvoriť tak 

prezentovateľnú webovú stránku bez hlbších grafických zručností a náročného 

formátovania. Všetky projekty sú uložené v konte užívateľa na serveroch spoločnosti 

Microsoft a sú k dispozícii z akéhokoľvek webového prehliadača po prihlásení sa do konta. 

Ako uvádza spoločnosť na svojej stránke, pomocou Sway je možné vytvárať zostavy, 

prezentácie, bulletiny, vlastné príspevky, fotoalbumy a pod. Po prihlásení sa do konta 

Microsoft a otvorení aplikácie Sway, sa užívateľovi zobrazí ponuka na vytvorenie vlastnej 

prezentácie, pričom už vytvorené prezentácie sa zobrazujú v hlavnom okne, ako je možné 

vidieť na obrázku 6. Samotná tvorba prezentácie sa vytvára cez scenár, ktorý pozostáva  

z kariet, do ktorých je možné vkladať rôzne typy obsahov, ako sú texty, obrázky, videá, 

zvuky, prepojenia (pozri obrázok 7). V ponuke scenára sa nachádza aj možnosť Vložiť, 

pomocou ktorej môžeme ľubovoľný obsah vyhľadať na internete a vložiť do vytváranej 

prezentácie. Ďalšou voľbou je Návrh, v ktorej je možné meniť formátovanie obsahu 

jednoduchým spôsobom – klikom na zobrazené tlačidlá motívov. V záložke Rozloženie  

je možné meniť výsledné zobrazenie tromi spôsobmi, ako zvislé, vodorovné a optimálne 

rozloženie. Zaujímavým sa javí tlačidlo Remix!, pomocou ktorého sa mení dizajn Sway 

prezentácie náhodným vzhľadom a štýlom, ktoré je možné meniť opakovaným stláčaním. 

V každom kroku tvorby prezentácie je možné zobrazenie ukážky jej výsledného vzhľadu.  

Na záver ponúka aplikácia zdieľanie prezentácie (obr. 8). Tvorba prezentácie, ktorú ponúka 

táto aplikácia, ukazuje na nové možnosti, ako rýchlo a nenáročne vytvoriť obsah, ktorý 

zaujme. 

 

 
Obr. 6. Vstupné okno aplikácie Sway po prihlásení sa do používateľského konta 

 

 
Obr. 7. Výber obsahu z ponuky Karty, ktoré sú súčasťou scenára tvorby prezentácie  

v aplikácii Sway 
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Obr. 8. Možnosti zdieľania vytvorenej prezentácie v aplikácii Sway 

 

Spomenuté aplikácie tvoria iba nepatrný zlomok v súčasnosti na trhu ponúkaných 

možností na tvorbu prezentácií, ktoré sa odlišujú od predstáv klasických prezentácií. 

Využívajú jednoduchosť vyhľadávania a prepojenia internetových obsahov a možnosť 

uchovávania prezentácií online vo webových rozhraniach. Práca s týmito aplikáciami nie 

je komplikovaná a nevyžaduje si zvládnutie náročných dizajnérskych a aplikačných 

zručností. Takto vytvorené prezentácie sú dynamické, odlišujú sa navzájom a nechávajú 

vyniknúť aj ich autora. Ukazujú cestu, ktorou sa môže tvorba a následné prezentovanie 

uberať do budúcna. Preto si myslím, že je vhodné oboznamovať študentov aj s týmito 

novými trendami, aby boli konkurencieschopní vo svojom profesijnom živote. 
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New Trends in Presentations 
 

The paper focuses on new trends in presentations. Currently, in addition to classical 

presentations, there are also programs and applications that can create new dynamic 

presentations. The programs presented in this paper (Prezi, Sway) show the way in which  

a presentation can be produced in the future. 
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Moja cesta do sveta médií nebola priamočiara. 

Filozofická fakulta PU v Prešove síce nie je mojou alma 

mater – tou je Technická univerzita v Košiciach, ale celý 

môj profesijný život je už spojený iba s univerzitou v Prešove.  

V mojom živote zohráva dôležitú úlohu výpočtová technika,  

s ktorou súvisí aj moje 15-ročné pôsobenie v Laboratóriu 

výpočtovej techniky na FF PU v Prešove, a ktorá mi otvorila cestu 

aj do fonetického laboratória, svätyne experimentálnej fonetiky. Práve 

pomocou experimentálnej fonetiky sa snažím odpovedať na otázky súvisiace s timbrom, 

hľadám temporálne charakteristiky slovenských hlások a najnovšie je môj výskum zameraný 

na akustické vlastnosti rečového signálu v trénerskom komunikačnom registri. V rámci 

výučby sa snažím študentom odovzdať aj praktické skúsenosti v oblasti analýzy rečového 

prejavu, ale aj strihu zvuku a videa.  
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