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Abstract 

In the world of presentations introduces a standard for programs on making a presentation 

program from a Microsoft PowerPoint company for many years and is the first choice for 

most Windows users.  Compared to the presentation created in MS PowerPointe today, 

presentations created through web-based applications, while at least equally engaging, are 

immediately shared with other users, with rich online tools and intuitive, easy-to-use web 

browser presentations. 
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V súčasnosti ponúka trh bohaté možnosti na tvorbu online prezentácií, ktoré sa odlišujú od 

zaužívaných predstáv klasickej prezentácie. Základná ponuka týchto webových aplikácii je 

bezplatná, ale je postačujúca na tvorbu zaujímavej prezentácie. Online aplikácie na tvorbu 

prezentácii využívajú jednoduchosť vyhľadávania a prepojenia internetových obsahov, 

ponúkajú možnosť uložiť online prezentáciu vo webovom rozhraní. Po počiatočnom 

zorientovaní sa používateľa poskytujú používateľky príjemné prostredie bez nárokov na 

ovládanie náročných dizajnérskych a aplikačných zručností. Naznačujú cestu, ktorou sa môže 

tvorba prezentácii v budúcnosti uberať. Nimi vytvorené prezentácie sú dynamické, odlišné 

navzájom, a dávajú aj možnosť vyniknúť autorovej kreativite.  

Nespornými výhodami online prezentácií je ich nelineárny prístup podobný myšlienkovým 

mapám, kde je možné jednoducho meniť tému a tempo výkladu a tiež v základe nulová cena, 

online prehliadanie, editácia a prístup odkiaľkoľvek, kde je internet. 

 

Present.me 
Táto aplikácia sa hodí pre používateľov, ktorí už majú vytvorenú prezentáciu v PowerPointe 

alebo v podobe pdf dokumentov. Tieto je možné nahrávať do aplikácie a k zvoleným snímkom 

pridávať komentáre nahrané pomocou web kamery v prostredí internetového prehliadača. 

Hotovú prezentáciu je možné spúsťať priamo z webu Present.me. V základnej bezplatnej verzii 

služby je možné nahrávať najviac 15 minutové prezentácie a uložiť až 10 nahrávok mesačne 

v celkovej veľkosti 50mB, v platenej verzii je dĺžka i množstvo prezentácií vyššie. 

 

SlideRocket 

Aplikácia SlideRocket je vhodná predovšetkým pre konzervatívnejších používateľov, ktorí by 

ale radi využili možnosti online komunikácie a tvorili prezentácie online. SlideRocket je 

internetovou obdobou PowerPointu, ovládanou prostredníctvom prehliadača. Základom je 

klasická lineárna prezentácia, nechýba možnosť vložiť zvuky, animácie, prechodové efekty, 

možné je vyberať z celej rady grafických štýlov, ponúka aj nástroj na tvorbu jednoduchších 

grafov. Bezplatná verzia ponúka 250 MB priestoru a možnosť vyskúšať si platene funkcie, 

napr. možnosť sledovať štatistiky návštevnosti, či integráciu dotazníkov. 
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ZOHO Show 

Prehľadný nástroj na tvorbu prezentácií v prostredí internetového prehliadača ponúka online 

aplikácia ZOHO show. Aplikácia ponúka veľké množstvo zadarmo použiteľných online 

nástrojov na prácu s dokumentami či s grafikou. Po bezplatnej registrácii má používateľ 

k dispozícii viacero grafických šablón a nástrojov na vkladanie textov, obrázkov, diagramov či 

ďalšej grafiky. Prezentáciu je možné prehliadat priamo na serveri alebo ju uložiť vo formátoch 

PowerPointu, HTML či PDF. 

 

SWAI 

Ponúka prácu so štandardnými nástrojmi ako nadpisy, texty, obrázky, videá, vkladať sa dajú 

tiež odkazy, tweety a rôzne skupinové efekty pro multimédiá a to v troch rozhraniach: 

editačnom, v náhľade a ako fullscreen. Výsledkom práce pripomína dobre prepracovanú 

webovú stránku, ktorá sa dá prezentovať ako súkromná (iba po prihlasení san a účet), ako odkaz 

alebo môže byť plne zdieľaná. Aj keď menšou nevýhodou je, že vytvorené prezentácie nie je 

možné štandardnou cestou stiahnuť, nesporná výhoda je jeho jednoduché ovládanie a to, že ho 

Microsoft dal používateľom m k dispozíci celkom zadarmo po registrácii. 

 

Google Slides 

Okrem Gmail-u, tvorby dokumentov, tabuliek, dotazníkov, napojenia na YouTube, fotky, atď., 

ponúka Google aj tvorbu prezentácii a to zdarma v rámci Google účtu. V ponuke má množstvo 

motívov prezentácií, písma, videí aj animácií. Na tvorbu prezentácií je možné použiť telefón, 

tablet i PC, na rovnakej prezentácii môžu viacerí používatelia naraz v tom istom čase. Výhodou 

je aj kompatibilita s formátom PowerPoint a cena zdarma v rámci Google účtu. 

 

Online PowerPoint 

Microsoft okrem platenej verzie PowerPointu ponúka aj zjednodušenú online verziu zdarma,  

stačí mať vytvorený účet Microsoft (zdarma).Prezentácie sa ukladajú cez cloud OneDrive s 

kapacitou do 5 GB. Na tvorbu prezentácií ponúka šablóny, umožňuje pridať animácie, 

prechody, fotografie a online videá. Umožňuje prácu na prezentácii celým tímom naraz 

z ľubovoľného miesta. 

 

Prezi 

Ako predstavoval pri svojom zrode PowerPoint prelom pre tvorbu prezentáci, to isté spôsobila 

aj online aplikácia Prezi. PowerPoint v mnohom prekonala a patrí k najkreatívnejšm 

možnostiam vytvorenia dynamickej prezentácie, ktorá publikum naozaj zaujme. Patrí 

k najznámejším zástupcom online nástrojov na tvorbu nelineárnych prezentácií. Klasické 

prezentácie v PowerPointe majú nevýhodu práve vo svojej linearite, nie je možné nikam sa 

vracať, poukázať na väzby medzi prvkami prezentácie alebo mapovať to, ako vyzerá problém 

v globálnom pohľade. Toto všetko Prezi umožňuje a predkladá prezentácie formou veľmi 

podobnou myšlienkovým mapám.  

Základná varianta je bezplatná, pokročilejšie funkcie sú spoplatnené. Avšak pre školy je 

k dispozícii veľmi výhodný balíček zadarmo, potrebná je len registrácia prostredníctvom 

školskej mailovej adresy. 

V prezentácii spolu s rôzne naformátovanými textami je možné používať aj obrázky, videá 

z YouTube, rámčeky a ďalšie tvary. Slabším miestom je však práca s tabuľkami, diagramami 

či animáciami. Jednotlivé prvky prezentácie nie sú rozmiestnené klasicky na samostatných 

snímkoch, ale sú rozmiestnené na jednoliatej pracovnej ploche, na jednom liste akoby 

informačnej mapy. Tvorca prezentácie nastaví po tejto ploche cestu po jednotlivých prvkoch, 

ktorú môže kedykoľvek upraviť. Prezi  pri prezentácii veľmi efektne prelietava medzi prvkami 

prezentácie, otáča sa, približuje a zameria sa na detail, potom sa vzďaľuje, a umožňuje zobraziť 
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aj celok z nadhľadu. Výsledok je veľmi efektný a pútavý, absolútne odlišný od prezentácie 

v PowerPointe. Prezentáciu je možné zdieľať online s ostatnými používateľmi, ktorých je 

možné pozvať aj k spoločným úpravám. Používateľ má k dispozícii pri využití bezplatnej 

verzie 100 MB priestoru a možnosť prezentovania aj bez pripojenia na internet. Pre školy je 

pripravený veľmi výhodný program, ktorý je pre študentov a učiteľov zadarmo, ponúka 500 

MB priestoru pre prezentácie a možnosť nastavenia viditeľnosti prezentácie pre okolie. 

 

Záver 
Spomenuté aplikácie na online tvorbu prezentácií sú len malým zlomkom z ponúkaných 

možností, ktoré sú dnes dostupné na trhu. Výber je skutočne bohatý a zaujímavý a každý tvorca 

prezentácie určite nájde to, čo najviac vyhovuje jeho potrebám a zámerom. Z didaktických 

dôvodov je možné najvyššie hodnotiť predovšetkým Prezi, ktoré má zadarmo dostupnú verziu 

pre školstvo, veľké množstvo funkcií a po počiatočnom zorientovaní sa pohodlné ovládanie. 

Súčasne je práve tento nástroj priekopníkom v oblasti nelineárnych prezentácii, čo je 

nastupujúci trend po rokoch, kedy prezentácie ovládalo lineárne myslenie a postupy. 

 

Abstrakt 

Vo svete prezentácií predstavuje už dlhé roky štandard pre programy na tvorbu prezentácie 

program od spoločnosti Microsoft PowerPoint a pre väčšinu používateľov s operačným 

systémom Windows je prvou  voľbou. Oproti prezentácii vytvorenej v platenom MS 

PowerPointe dnes stoja prezentácie vytvorené prostredníctvom webových aplikácii, pričom 

sú minimálne rovnako pútavé, okamžite zdieľateľné s ďalšími používateľmi, s bohatou 

ponukou online nástrojov a intuitívnou, ľahkou tvorbou prezentácii v prostredí 

internetového prehliadača. 
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