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Jak prezentovat
1. Prezentace by měla být průřezem celé maturitní práce a měla by být vytvořena až poté,
co je hotova celá práce.
2. Délka prezentace je asi 10 minut. Pokud obhajuje práci dvojice studentů, je třeba, aby
si předem rozdělili, kdo bude kterou část prezentovat.
3. Na začátku prezentace se autor/autoři představí a je nutno uvést název práce.
4. Je vhodné uvést, po jakou dobu a kde byla práce zpracovávána.
5. Projev musí být souvislý, srozumitelný, přiměřeně hlasitý a jazykově správný.
6. Je naprosto nevhodné kopírovat do prezentace dlouhé textové pasáže a před porotou je
číst.
7. Je vhodné udržovat s porotou a publikem občasný "oční kontakt".
8. Na závěr prezentace je vhodné poděkovat za pozornost porotě a případně vyjádřit
poděkování těm, kdo se na práci dále podíleli.

[Zadejte text.]

Co musí prezentace obsahovat
Prezentace musí obsahovat pouze taková fakta, údaje a výsledky, jenž jsou uvedeny
v maturitní práci, kterou má prezentace představit.
Na prvních 4 snímcích prezentace bude uvedeno následující:
1) název práce, autor/autoři, školní rok,
2) struktura práce (nejlépe uvést jednotlivé kapitoly teoretické a praktické části),
3) klíčová slova
4) cíl práce.
Dále je stručně v bodech charakterizována teoretická část a následně praktická část, kterou je
nutno doplnit grafy, tabulkami, fotografiemi, obrázky apod. Na závěr prezentace by mělo být
uvedeno, zda byl cíl práce splněn a s jakými výsledky.
Pokud je součástí práce materiál, který nelze do prezentace zahrnout, např. herbáře
rostlin apod., je možné je předložit jako doplněk prezentace.
V ideálním případě je vhodné dát členům poroty prezentaci vytištěnou (cca 6 snímků na
1 stranu formátu A4).

Formální stránka prezentace
Pamatujte na rčení, dle něhož je krása v jednoduchosti. Prezentace by tedy měla být
stručná, jasná, přehledná a výstižná.


Zvolit dostatečný kontrast mezi pozadím snímků a písmem.



Písmo jednoduché (TNR, Arial, Calibri apod.), dobře čitelné, dostatečně velké.



Velikost písma rozlišovat v nadpisech, podnadpisech a samotném textu.



Text psát nejlépe do odrážek.



Nevkládat přespříliš animačním prvků.

[Zadejte text.]



Obrázky, grafy a tabulky musí mít popisy (viz Pravidla pro psaní DMP).



Na konci prezentace uvést zdroje použitých obrázků nebo textu, jsou-li převzaty.



Celkový rozsah prezentace by měl být asi 15 snímků včetně úvodních, aby je bylo
možno dostatečně během časového limitu okomentovat.

