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OPIS PROJEKTU 

 Ako už sám názov SlideShare.net nám napovedá ide o webovú službu, kde môžeme 
ukladať a zdieľať naše prezentácie s užívateľmi z celého sveta. Prezentácie môžu byť 
pridané za pomoci linkou smerujúcich na miesto, kde sa nachádzajú, alebo ich priamo vložiť 
do tejto stránky. Tiež je možné k prezentáciám zosynchronizovať MP3 zvukové formáty, 
ktoré dokážu urobiť spoločne s inými prvkami, prezentáciu zaujímavejšou. SlideShare je tiež 
svetovo najväčšou komunitou pre zdieľanie prezentácií. 

 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI SLIDESHARE, Inc. 

 Spoločnosť bola založená v roku 2007, je v súkromnom vlastníctve so sídlom v San 
Francisco, Kalifornia (USA) a v meste Nové Dillí (India). S počiatočnou myšlienkou založiť 
slideshare.net prišiel Jonathan Boutelle, ktorý tiež napísal prvú verziu tejto webovej stránky. 
Riadiacou manažérkou  dizajnu stránky a celej komunity slideshare je Rashmi Sihna, ktorá je 
známa aj vedením tímu, ktorý vytvoril MindCanvas. Riadiacou hlavou tímu, ktorý vytvoril 
SlideShare, je Amit Ranjan  

      „SlideShare zásadne zmenil spôsob, akým ľudia zdieľajú prezentácie“,           

                                                                            Rashmi Sinha, CEO, SlideShare. 

 Ku dnešnému dňu bolo poslaných viac než 300 tisíc prezentácií zo 165 krajín, vo viac 
ako 55 jazykoch. V súčasnosti milióny prezentácií sú zdieľané každý deň cez celý svet 
a stávajú sa hlavnou cestou ako môžeme demonštrovať vlastné podnikateľské myšlienky.  

 

FUNKCIE A MOŽNOSTI SYSTÉMU 

 Ako je nám už dlhšie známe pri využívaní internetových služieb, je nutné si vytvoriť 
vlastný účet pomocou jednoduchej registrácie, kde si zvolíme naše prihlasovacie meno, heslo 
a zadáme e-mail adresu pre aktivovanie účtu. Ihneď po potvrdení nás systém prevedie na 
menu s možnosťou nahrania (upload) prezentácií a pod. Všetky tieto možnosti sú 
samozrejme zadarmo (free). Hlavnou funkciou tohto webového systému je umožniť 
užívateľom vkladať svoje už vytvorené prezentácie do vlastného blogu alebo webovej 
stránky. Umožňuje tiež zdieľanie týchto prezentácií buď verejne, alebo súkromne, pričom 
poskytuje niekoľko ďalších možností pre súkromné zdieľanie. Ďalšou možnosťou, ktorá 
dokáže obohatiť prezentáciu ako jeden celok je pridanie hudby, ktorú je možné 
zosynchronizovať spolu s jednotlivými časťami slajdov. Podporovaným zvukovým formátom 
je MP3, ktorý je jeden z najznámejších a najpoužívanejších v dnešnej dobe. Hlavne je to 
vďaka jeho pomeru (kvalita/veľkosť) komprimovaného výstupu. 

 

Akceptované formáty súborov pre upload: 

o Prezentácie s koncovkou - ppt, pps & pot(PowerPoint),  pdf, odp(OpenOffice) 

o Dokumenty s koncovkou – doc, rtf(MSOf.), odt(OpenOffice) & pdf  

o Tabuľkové procesory s koncovkou – xls(MSOf.) & ods(OpenOffice) 



Ak ide o nové formáty súborov s koncovkou pptx & docx(MSOffice2007), tak slideshare.net 
ich odporúča ukladať v nižších verziách (ppt/doc), poprípade uložiť ako pdf súbor. Maximálna 
veľkosť súborov je 100 Mb, čo umožňuje pridávať prezentácie bez akýchkoľvek možných 
komprimácií a obmedzenia svojej práce na určitý rozsah.  

 

Priebeh pridávania súborov: 

Po úspešnom pridaní súborov sa zobrazí menu, kde sa dajú pridať detailné informácie 
„metadáta“ ako: 

o  Title (Názov) 

o  Tags (Kľúčové slová) 

o  Category (Kategória) 

o  Privacy (Práva užívania) 

o  Description (Popis) 

Ďalšími prvkami sú možnosti ako napríklad povolenie sťahovania týchto súborov, zmazanie 
súborov a výber súborov pre zdieľanie. Všetky pridané súbory sa nachádzajú v profilovej 
časti, kde môžeme sledovať návštevnosť jednotlivých prezentácií, komentáre k nim a tiež 
vykonávať úpravu pre ich aktuálnosť. 

 

OBSAHOVÁ ŠTRUKTÚRA SlideShare.net 

 Webové rozhranie tohto systému je kódované v XHTML 1.0, ktorý je momentálne 
najnovším značkovacím jazykom. Hlavné menu pozostáva z týchto častí: 
 

o  HOME – predná stránka, kde sú zobrazené všetky kategórie, najnovšie  
                pridané súbory a top prezentácia aktuálneho dňa 
 

o  BROWSE –prehľadávanie súborov podľa kategórií a iných atribútov 
 
o  MY SLIDESPACE – profil registrovaného užívateľa so správou súborov  

                                        všetkých pridaných súborov 
 

o  UPLOAD – pridávanie jedného súboru alebo viacerých naraz 
 

o  COMMUNITY – je to špeciálna časť celého systému pre rôzne aktivity  
                                   a udalosti celej komunity ľudí 
 

o  WIDGETS – tzv. Vecičky, je to priestor, kde sa vykonáva správa  
                      zobrazovania prezentácií v blogu 
 
 

POROVNANIE S KONKURENCIOU 
 
 SlideShare neustále rastie a pravdepodobne sa stane jednoznačným vodcom on-line 
zdieľania a prehrávania prezentácií. Ak ide o konkurenciu, tak tu máme GOOGLE dokumenty. 



Možnosti využitia internetových  sú dosť podobné. Dokumenty GOOGLE umožňujú 
importovanie svojich existujúcich dokumentov, tabuliek, prezentácií a tiež vytvorenie úplne 
novej prezentácie. Správa poskytuje úpravu a zdieľanie v reálnom čase s celým svetom. 
Všetko je samozrejme free (zadarmo). Oproti SlideShare.net poskytuje väčšiu škálu 
podporovaných formátov pre upload (nahranie) dokumentov, čo určite je veľké plus. 
Interface je stavaný štandardne ako každá jedna služba od GOOGLE, čiže je to prehľadnejšie 
a univerzálnejšie. SlideShare je však komplexnejší ak ide o poskytovanie služieb užívateľom, 
pretože sa viac snaží upútať pozornosť na zdieľanie a komunikáciu medzi celou komunitou 
ľudí. Ďalším z významnejších konkurentov je ZOHO show. Je to nástroj pre tvorbu efektných 
on-line prezentácií. ZOHO poskytuje vopred pripravené témy, obrázky (clipart) a rôzne tvary 
s možnosťou tzv. DRAG-AND-DROP (zober a polož), čo robí túto aplikáciu jednoduchšou pre 
použitie. Poskytuje v podstate totožné služby ako SlideShare „pridávanie, zdieľanie, 
spolupráca a iné“. Jednoznačným rozdielom medzi SlideShare a týmito dvomi konkurentmi je 
prospešná komunita ľudí. 

 
Aktuálne novinky projektu: 
 

• viac profesionálny, čistý a upravený dizajn stránky 

• horné menu bolo zväčšené a predstavenie logických možností prechádzajúcich cez 
obsah 

• popredný vyhľadávač v hornej a dolnej časti stránky umožňuje jednoduchšie 
vyhľadanie toho čo potrebujeme 

• aj keď „Kategórie“ sú hlavnou súčasťou SlideShare už pomerne dlhú dobu, tak 
pridanie tejto možnosti do popredia stránky, umožňuje nájdenie hľadaného obsahu,  
v čo najkratšom časovom intervale 

• novou možnosťou prehrávania prezentácií je automatické prehrávanie (autoplay) 

• veľmi veľa rôznych zmien a vychytávok, ktoré smerujú k zlepšeniu SlideShare.net 
 
Tím od SlideShare.net v podstate neustále reaguje na podnety ľudí z komunity, ktorí sa 
snažia dopomôcť ku skvalitneniu systému prostredníctvom fóra a tak lepšie využívať ďalšie 
skryté možnosti zdieľania prezentácií.  
 
 
VLASTNÉ ZHODNOTENIE PROJEKTU 
 
 Pri prvom pohľade na webový server SlideShare.net sa mi zdalo, že sa pozerám na 
niečo podobné ako je pre zdieľanie všetkých videí server YouTube.com. Interface je 
v podstate zhodný avšak prepracovanosť systému pre komunitu a diskuzné fórum je u 
SlideShare.net jedinečná. Po vytvorení vlastného účtu som vyskúšal pridanie prezentácie, kde 
som v podstate nemusel prechádzaj zložitým kolobehom potvrdzovania a jednoducho som 
videl celý priebeh nahrávania až po priradení metadát „nadpis, kľúčové slová, popis 
a ďalšie“. Celkovo celý systém je logicky riešený tak, aby bola umožnená jednoduchá práca 
aj pre menej skúsených a hlavne vekovo starších užívateľov internetu.  Chýba mi tu len 
lokalizácia pre iné jazyky, čo podstatne obmedzuje počet možných užívateľov. Jedinou 
možnosťou je zobrazovanie prezentácií len v jednom jazyku ako napríklad „francúzština, 
nemčina, taliančina a pár iných“, podľa toho v akom jazyku sú reprezentované. Z grafickej 
stránky vnímam celý dizajn tak, že farby boli riešené skôr jemnejšie, menej agresívne. Voľba 
farieb tiež zvyšuje celkovú prehľadnosť webových služieb, čo isto ocení každý jeden užívateľ. 



V dnešnej dobe, kedy sa všetko zmenšuje a zjednodušuje, aby sme ušetrili priestor a čas, je 
SlideShare veľmi dobrou možnosťou ako mať dokonalý prehľad o svojich projektoch. 
Pravidelným získavaním odpovedí na dotazy nám umožňuje nadobudnúť väčšie skúsenosti 
pre tvorbu ďalších multimediálnych prezentácií. SlideShare je niečo ako výstava umelecky 
osobitných diel z celého sveta. Preto využiť takúto možnosť zviditeľniť sa je najlepšou 
cestou. Kto vie, možno je to i spôsob ako spoznať a získať nových priateľov po celej 
zemeguli. 
 

 

ZOZNAM VŠETKÝCH VYUŽITÝCH ZDROJOV 

 

• SlideShare  
   http://www.slideshare.net/ 
 

• Centre for Learning & Performance Technologies   
   http://www.c4lpt.co.uk/Top100Tools/slideshare.html 
 

• Read Write Web   
   http://www.readwriteweb.com/archives/slideshare_ramping_up.php 
 

• Infodoodads 
            http://infodoodads.com/?p=464 

• Freshnews.com 
               http://www.freshnews.com/news/fresh-money/article_43418.html 
 

• ZOHO Show 
   http://show.zoho.com/jsp/zoho_login.jsp?serviceurl=%2FHome.do 
 

• Google Docs 
   http://www.google.com/google-d-s/intl/sk/tour1.html 
 



 

METADÁTA V DUBLIN CORE 

<link rel="schema.DC" href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" /> 

<meta name="DC.Title" content="slideshare.net" /> 

<meta name="DC.Creator" content="Mário Rybár" /> 

<meta name="DC.Subject" content="slide" /> 

<meta name="DC.Subject" content="share" /> 

<meta name="DC.Description.abstract" content="Hlavným cieľom projektu 

SlideShare.net, je vytvoriť priestor pre ukladanie, vytváranie a zdieľanie dokumentov 

(prezentácií), medzi komunitou ľudí z celého sveta." /> 

<meta name="DC.Date" content="2008-12-05" /> 

<meta name="DC.Type" scheme="DCMIType" content="Text" /> 

<meta name="DC.Type" scheme="PHNK" content="Esej" /> 

<meta name="DC.Format" scheme="IMT" content="application/pdf" /> 

<meta name="DC.Format.medium" content="computerFile" /> 

<meta name="DC.Format.extent" content="8 strán" /> 

<meta name="DC.Identifier" content="http://slideshare.net" /> 

<meta name="DC.Language" scheme="RFC3066" content="slo" /> 


