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POMOCNÍK PRO AUTORY 
V JAKÉM PROGRAMU MATERIÁLY VYTVÁŘET? 

Microsoft Word a Powerpoint 

o Oba programy mají své pro a proti a doporučuji pracovat tam, kde Vám to vyhovuje 

více. Znám autory, kteří tvoří ve Wordu a chválí si práci s ním, ale také znám autory, 

kterým nevyhovuje a raději využívají Powerpoint. 

Canva – www.canva.com 

o Vytvořte si zde své logo, je to jednoduché. 

o Skvěle se hodí pro tvorbu plakátů, bannerů, letáčků. 

o Má předpřipravené šablony, které si však můžete upravit podle svého. 

 

Na chytrých telefonech existuje řada aplikací pro vytváření úvodních obrázků – inCollage 

Manager, Photo Collage Manager, PostPlus Maker a mnohé další. 

 

PRAKTICKÉ TIPY PRO PSANÍ 

 FONTY 

Jak stahovat fonty do počítače: https://jaknaprezentace.cz/jak-nainstalovat-

novy-font/ 

 

  Tipy na stránky s fonty: https://fonts.google.com/  

www.ceskefonty.cz  

 SPECIÁLNÍ ZNAMENÉKA 

Jak psát znaménko krát · ve Wordu: Vložení -> Symbol -> Další symboly -> · 

(Middle dot). 

 

 

 

   

V SYMBOLECH NAJDETE DALŠÍ ZNAMÉNKA – ŘECKOU ABECEDU APOD. 

 

  

https://jaknaprezentace.cz/jak-nainstalovat-novy-font/
https://jaknaprezentace.cz/jak-nainstalovat-novy-font/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffonts.google.com%252F%253Ffbclid%253DIwAR2BKgG-leSJhRNfb0UMUYMZ-h6K1ikBXrOr-YlzAkV5fopEW-Y-gUKVKuQ%26h%3DAT0XQn-ZdwzUL2N4kW-OSEjswBBVAQYjF9GyAV9v8H1mS1yBk9U_fPQSF6_vsaghQW-vKtZAj9WoAOoSzENZ7nwCQ1mI4iSoBAVekQRV2rqR7zM1ZEs2qLLbb7oileiJHX7ylVBZyXa99SjT7Aw&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEX_dpPMwo_OGXe3w-CMCcG53lXA
http://www.ceskefonty.cz/
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JAKÉ MOHU POUŽÍVAT OBRÁZKY? 

Vzhledem k tomu, že své obrázky prodáváte (=komerční užití) a nepoužíváte jen pro 

vlastní potřeby, nesmějí obrázky porušovat autorská práva. Je skvělé, když si obrázky 

sami nafotíte nebo nakreslíte, ale kdo z nás je tak zručný… Proto existuje několik 

fotobank, ze kterých můžete čerpat obrázky pro komerční užití zdarma nebo po 

zaplacení licenčního poplatku.  

 

Pozor nelze používat obrázky, které si lehce najdete na Googlu! Často jsou chráněny 

autorskými právy! 

 

Tipy na fotobanky zdarma: 

http://www.clker.com/ 

https://wikiclipart.com/ 

https://www.pexels.com/ 

https://pixabay.com/ 

https://pixnio.com/cs/ 

https://free-images.com/ 

https://www.vecteezy.com/ 

 

TIPY A TRIKY 

- Nahrávejte produkty v pdf. – zachováte veškerý obsah, který jiný program 

neupraví podle sebe. Typický příklad je, že použijete své krásné fonty, ale ti, co je 

v počítači nemají, tak se jim zobrazí podivné znaky…. 

 

- Myslete na název produktu, který nahráváte.  Po stažení se kupujícímu takto uloží 

do počítače. A pod názvem „Nový dokument 1“ se mu bude těžko vzpomínat, co si 

vlastně zakoupil. 
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