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Proč využívat animace AKCE ve výuce? Protože díky 
těmto animovaným akcím je výuka zajímavější, žáky 
více baví, a snad se toho i více naučí. Nástroj Keynote 
obsahuje funkci ANIMACE - AKCE, díky které je 
vytváření animací velmi jednoduché a zvládnou ho i žáci 
na základní škole. 
 
V této knize Vám přináším přehled všech AKCÍ, které 
můžete na objekty nastavit a ve výuce použít. Uvidíte, 
že tvorba animace je velmi snadná. 

Animaci zvolíme, nastavíme a používáme. 

*   neprůhlednost 
 
*   otáčení 
 
*   vytvořit dráhu 
 
*   zvětšení 
 
*   blikání 
 
*   natřásání 
 
*   odrážení 
 
*   převrácení 
 
*   pulzování 
 
*   vyloupnutí

OBSAH



Potřebujete‑li uložit kopii prezentace Keynote v jiném 
formátu, můžete ji do tohoto formátu exportovat. Tato 
možnost se hodí například k posílání prezentací lidem, 
kteří používají jiný software než vy. Změny provedené v 
exportované prezentaci nebudou mít vliv na originál. 
 
Největší výhodou je např. do formátu filmu nebo 
obrázku gif, kdy zachováte veškerou pohyblivost objektů 
(animaci), ale získáte zcela nový typ souboru. 

OBSAH
Export animovaných objektů 
 
 
*   .pdf 
 
*   PowerPoint 
 
*   film 
 
*    .gif 
 
*   obrázky 
 
*   motiv Keynote



JAK NASTAVIT A POUŽÍVAT ANIMACE AKCE



Dotek na objekt a vyberu 
ANIMACE

Vybrat AKCE Vyberu PULZOVÁNÍ Nastavím detaily pulzování

Animace AKCE vytvoří dokonalou simulaci pohybu objektů, která je velmi jednoduchá, 
rychlá a můžeme ji detailně nastavit. Následně exportujeme např. jako video nebo .gif. 

JAK NASTAVIT A POUŽÍVAT ANIMACE AKCE



NEPRŮHLEDNOST

Neprůhlednost můžeme nastavit na dobu trvání, tedy 
jak rychle se objekt stane neviditelným. Můžeme také 
nastavit procentuální úroveň neprůhlednosti, tady do 
jaké míry zůstane objekt na konci animace viditelný. 

Na ukázce vidíte způsob použití neprůhlednosti. 
Animace simuluje objevení se a ztracení sluníčka. 

Nastavení animace

Výsledná animace



OTÁČENÍ

Animaced OTÁČENÍ můžeme využít například jako simulaci 
určitého času, přičemž slidy prezentace můžeme doplnit o další 
obrázky, text či fotografie. OTÁČENÍ funguje zpravidla kolem 
své vlastní osy. Proto pro kýžený efekt hodinových ručiček je 
zapotřebí pracovat s více objekty najednou, nastavit 
průhlednost, čas a počet otáčení pod určitým úhlem.

Výsledná animace

Výsledné video představuje animaci hodinových ručiček, kdy 
bylo použito celkem 4 ručiček, 2 ručičky jsou viditelné, 2 jsou 
neviditelné a barevně odlišené.

Nastavení animace



VYTVOŘIT DRÁHU

Výsledná animace

U akce VYTVOŘENÍ DRÁHY máme na výběr dvě možnosti: 
 
1) volná dráha pohybu - prstem si sami volně namalujeme, 
kudy se bude objekt pohybovat, 
2) přímka - prstem namalujeme dráhu přímého pohybu. 

Nastavení animace

Výsledné video představuje simulaci dráhy potravy v tenkém a 
tlustém střevě podle varianty, kterou jsme vybrali. V tomto 
případě volnou dráhu. 



ZVĚTŠENÍ

Výsledná animace

Akce ZVĚTŠENÍ umožňuje simulovat vybraného 
objektu. A této akce nastavujeme čas akce, procento 
zvětšení z výchozí do konečné pozice. 

Nastavení animace

V tomto videu probíhá simulace příjezdu automobilu. 



BLIKÁNÍ

U akce BLIKÁNÍ nastavuje čas blikání, efekt vyblednutí a 
počet blikání. 

Výsledná animace

Nastavení animace

Ve videu simulujeme pomocí akce blikání efekt 
záchranného vozu a jeho majáků. 



NATŘÁSÁNÍ

Výsledná animace

U natřásání nastavíme intenzitu pohybu a čas, po 
krerý se má objekt natřásat. 

Nastavení animace

V tomto případě probíhá simulace vyzvánění budíku. 



ODRÁŽENÍ

Výsledná animace

ODRÁŽENÍ simuluje typický odskok míče od podlahy 
v okamžiku, kdy se jí dotkne. Tato akce zároveň 
simuluje i promáčknutí  míče při kontaktu s podlahou. 
Můžeme nastavit tzv. ROZPAD, což je simulace 
odrazu do ztracena.

Nastavení animace

Na výsledném videu vidíme nastavení 5 odskoků s 
aktivním rozpadem - tedy odrazy se pomalu ztratí tak, 
jak je tomu v realitě. 



PŘEVRÁCENÍ

A akce PŘEVRÁCENÍ simulujeme převrácení objektu 
v rámci horizontální polohy. Nastavuje se čas 
převrácení, počet převrácení a směr - zleva doprava 
nebo zprava doleva. 

Výsledná animace

Nastavení animace

Výsledné video simuluje animaci křídel motýla s 
typickým převrácením z jedné strany na druhou. 



PULZOVÁNÍ

Výsledná animace

Akce PULZOVÁNÍ simuluje zvětšování a zmenšování 
objektu v pravidelném intervalu a pravidelné velikosti. 
Nastavujeme velikost z počateční velikosti objektu do 
koncové velikosti, počet pulzů a čas. 

Nastavení animace

Díky PŘEVRÁCENÍ můžeme velmi efektivně simulovat 
tlukot lidského srdce. Můžeme nastavit počet tepů za 
určitý čas. 



VYLOUPNUTÍ

Animace VYLOUPNUTÍ může simulovat např. rezonanci 
reproduktorů. Vzhledem k tomu, že tato simulace vyžaduje 
několikanásobné zapulzování reprobedny, musíme nastavit akci 
VYLOUPNUTÍ opakovaně. Jedině tak bude výsledný efekt 
reálný. 

Výsledná animace

Nastavení animace

Na výsledném videu vidíme použití akce vyloupnutí s 
několikanásobným nastavením ve smyčce. 



EXPORT ANIMOVANÝCH OBJEKTŮ



EXPORT JAKO .PDF

Prezentaci s prvky animace můžeme exportovat 
do formátu .pdf. Musíme však pamatovat na to, že 
v takovém případě se z animace stane "mrtvý" 
dokument. Takový dokument můžeme uložit do 
souborů, nebo dále sdílet. 



EXPORT JAKO POWERPOINT

Animaci, tedy prezentaci, která obsahuje objekty  
s animací AKCE, můžeme exportovat do 
standardního souboru prezentace - PowerPoint. 
Tuto prezentaci můžeme opět uložit do našich 
souborů, můžeme ji sdílet máilem, airdropem atd. 



EXPORT JAKO FILM

Při exportu prezentace jako 
film, musíme projít kroky, 
které nám export nabídne. 

Vybereme snímky, které chceme 
exportovat. Následně zvolíme 
kvalitu výsledného videa  
a čas, jak rychle budou jednotlivé 
snímky následovat. 

Výsledné video můžeme 
uložit do souborů nebo dále 
sdílet. 



EXPORT JAKO GIF

Při tvorbě .gif máme na výběr několik možností, 
které můžeme a musíme nastavit. Můžeme si vybrat 
velikost - malý velký atd. Musíme stanovit rozsah 
pro export . gifu, tedy které snímky prezentace se 
do exportu mají zahrnout. Je zapotřebí také 
nastavit rychlost snímkovací frekvenci.  
 
Hotový .gif si můžeme uložit, nebo jej dál sdílet. 



EXPORT JAKO OBRÁZKY

Při exportu jako obrázky se z jednotlivých slidů 
prezentace stanou obrázky. Při exportu si 
můžeme zvolit, do jakého formátu obrázku 
chceme exportovat. 



EXPORT JAKO MOTIV KEYNOTE

Tuto vulbu - export jako motiv Keynote - 
použijeme v případě, že chceme naši aktuální 
prezentaci nastavit jako vzorový motiv pro naše 
budoucí prezentace. 



PhDr. Vojtěch Gybas, Ph.D.

Od akademického roku 2018 působím jako odborný asistent na Katedře 
informačních a komunikačních technologíí na Ostravské univerzitě.  
 
Od roku 2003 působím v základní škole Bruntál, Rýmařovská 15 jako 
speciální pedagog. Vždy jsem se zajímal o moderní technologie a o to, 
jakým způsobem je přiblížit svým žákům tak, aby jim byly prospěšné.  V 
roce 2012 jsem vytvořil web iPadvevyuce.cz. Tento web je nositelem velmi 
rozsáhlého portfolia využití iPadů ve vzdělávání žáků s podpůrnými 
opatřeními 3. - 5. stupně. 
 
Jsem také lektorem ve společnosti iŠkolství – oblast speciální a základní 
školství. 
 
Motto: „Nemám čas ztrácet čas."

Předchozí díly


