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Název materiálu: Prezentace - zásady  

Datum ověření: 19. 12. 2011 Třída: 9.B 

Ověření ve výuce: ICT 



Předmět:  ICT 

Ročník:  9. ročník 

Tematický okruh:  informatika - software 

Anotace:   

  1. Prezentace s výkladem – Jak vytvořit dobrou prezentaci 

               (forma, obsah, styl prezentování..) 

  2. Pravidla a zásady 

  3. Vytvoření prezentace  - Vlastní životopis 

                   



Pravidla 



 Forma prezentace – tedy její grafická podoba 

 Obsah prezentace – tedy její obsahová podoba 

(v propojenosti s formou prezentace)  

 Styl prezentování – vedle prezentace je důležité i 
vystupování  

 



 

 vím, proč to dělám,  

tj. jaký je účel mé prezentace 

 vím, kdo je moje publikum (postoje a úroveň 
znalostí) 

 vím, od kdy do kdy budu mluvit 

 k tématu jsem sesbíral veškeré informace, které 
jsem mohl (a) sesbírat 

 zvolil jsem správnou strukturu pro své 

 moje prezentace je čitelná, jednoduchá, barevně a 
stylově vyladěná 

 zkontroloval (a) jsem si pravopis 



 Nepište dlouhé a souvislé texty 
 
◦ prezentace je jen vodítkem 

◦ měla by být stručná, jasná, výstižná 

◦ méně snímků je mnohdy lépe než více snímků 

 Na každý snímek (slide) max. 5 odrážek 

 V každé odrážce max. 5 slov 

 Myšlenky zformulovat do klíčových hesel 

 Při prezentaci je dále rozvést (mluvený 
komentář) 

 



 Dodržujte jednotný grafický styl 
 
◦ používejte šablony textu 

◦ použijte max. 3 druhy písma 

◦ nepoužívejte nadbytečně grafické prvky 

◦ zachovejte stejný typ, velikost a barvu písma 
pro stejnou úroveň text 



 Promyslete si barvy 
◦ to, co vypadá dobře na monitoru, nemusí být 

dobře čitelné na dataprojektoru a velkém plátnu 

◦ Kontrast barev 

 



 Animací raději méně 
 
◦ nastavíte-li každému snímku jinou animaci, 

odvedete čtenáře (posluchače) od tématu 

 Informace jsou přednější než vzhled 

 Animacemi šetřit 

 Pouze nerušivé animace přirozené oku 

 Všechny animace jednotné (konzistentní) 

 Nepoužívat automatické časování! 



 Používejte standardní písma = fonty 
◦ ne každý počítač má stejná písma 

◦ Veškerý text musí být čitelný kdekoliv v místnosti 

◦ Absolutní minimum je 20 bodů! 

◦ Pro zvýraznění tučný text nebo barvu písma 

◦ Kurzívu nepoužívat – hůře se čte 

◦ Důležitý je zejména kontrast písma s pozadím 

 



 Pozor při kopírování obrázků z 
internetu 
◦ ne všechny obrázky jsou zdarma (licenční práva) 

◦ využijte raději tzv. kliparty (zdarma on-line) 

 

 



 Myslete na čtenáře a posluchače 
◦ nečtěte jen to, co jste si připravili 
◦ vymyslete si nějaký vtip, pobavení, překvapení… 
◦ nezapomeňte na vhodné tempo mluveného 

projevu 
◦ vracejte se, opakujte, pokládejte otázky… 

 prezentace musí být  
◦ poučná  
◦ objevná  
◦ zábavná  

 NE moc dlouhá 

 
 



 v několika větách shrnutí prezentace 

 Zdroje a citace  

 Podpis a kontakt 

 datum vytvoření 



Zdroje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abako.cz/blog/121/prezentace-v-powerpointu/ 

 

ftp://gw.oacb.cz/maturitniprace2011/pravidla-tvorby-elektronicke-
prezentace.pdf 

 

http://www.debatujme.cz/index.php?title=Tvorba_prezentace 
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