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Co nás dnes čeká

 Úvod do konferencí

 Přihlášení příspěvku

 Tvorba prezentace

 Na konferenci

 Praktická část?
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Úvod a tvorba 

příspěvku
SPECIFIKA KONFERENCÍ
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K čemu slouží konference

 Výměna zkušeností

 Získávání kontaktů

 Dát o sobě vědět

 „Za odměnu“
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Konference × SOČ

 Rozdíly

 SOČ je soutěžní

 Na SOČ je „úředním“ jazykem čeština

 Rozsah příspěvku

 Financování

 Společné prvky

 Selekce

 Formát vystoupení
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Forma příspěvku

 Abstrakt

 Poster

 Short paper (3–5 stran)

 Full paper (~10 stran)
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Abstrakt

 Stručný, jasný

 Typicky 4 části

 Popis problému, cílů

 Zvolený přístup k řešení, povedlo se splnit cíle?

 Kvantifikace výsledků

 Přínos práce
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Poster

 Budeme se o nich bavit v lekci „Tvorba posteru“

 Už jste zkušení 
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Full paper

 Podrobněji je problematika tvorby článků probrána v 

lekci „Jak napsat vědecký článek“

9



Full paper – doporučená struktura

 Úvod

 Motivace

 Rešerše, související práce

 Čemu se ostatní nevěnují?

 Nástin vlastního řešení

 Struktura článku
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Full paper – doporučená struktura

 Metody

 Konkrétní použité vybavení, přístupy

 Názorné, používat obrázky

 Výsledky

 Konkrétní naměřená, vypočítaná data

 Ideálně kvantitativní zhodnocení, alespoň kvalitativní

11



Full paper – doporučená struktura

 Diskuse

 Porovnání s přístupy zmíněnými v úvodu

 Co je silná stránka našeho řešení, kde jsou slabiny?

 Závěr

 Konečné zhodnocení naší práce

 S úvodem nejdůležitější sekce!

 Výhled na budoucí práci
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Full paper – doporučená struktura

 Dedikace

 Kdo nám to platí

 Reference

 Relevantní a kvalitní zdroje
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Full paper – doporučená struktura

 Úvod

 Metody

 Výsledky

 Diskuse

 Závěr

 Dedikace

 Reference
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Proces přihlášení příspěvku

Abstrakt 1. kolo recenzí Draft paper 2. kolo recenzí Full paper

Draft paper Recenze Full paper

Abstrakt / 

full paper

Rozhodnutí o 

(ne)příjetí
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Prezentace NA CO SI DÁT POZOR
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”

“
Do as I say, not as I do

Každý člověk má své zlozvyky, kterých se těžko zbavuje
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Základní požadavky

 Prezentace musí být

 Jasná

 Jednoduchá

 Přehledná

 Srozumitelná
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Rozvržení prezentace

 Kolik je na prezentaci času?

 Je potřeba si rozmyslet, co je důležité a musí zaznít, co 

naopak můžu v časové tísni vypustit

 Není umění mluvit dlouze, ale říct vše podstatné a 

zaujmout během několika minut

 Osnova do jisté míry kopíruje strukturu článku
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Osnova

 Úvod – představení sebe, univerzity, tématu

 Nosná myšlenka – proč má dávat posluchač pozor?

 Přínos práce

Toto není tajemství, proč 

to nechávat na konec?

 Metody, výsledky

 Zhodnocení dosažených výsledků

 Závěr – co plánujete dál?

 Poděkování
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Přenos do počítače

 PowerPoint (popř. Impress)

 Export do PDF – jistota

 1 slide ~ 1–1,5 minuty přednesu

 Číslování stran

 Co je nejčastější chybou?
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Nemá smysl zaplnit celý slide souvislým textem, který potom 

budete předčítat. Publikum stihne text přečíst dřív, než vy jej 

odvykládáte, a pak vám nebudou věnovat pozornost.

Nejste přeci magnetofon.

Text by tedy neměl být dlouhý. Měl by být členěný do odrážek, 

stručný a jasný. Prezentace je berlička pro vás, pomáhá vám 

držet se připraveného konceptu. Rozhodně by neměla 

nahrazovat vaši úlohu, pouze vás podpořit. Kromě toho vám 

pomáhá ukázat věci, které se těžko popisují – tabulky, grafy.
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Tak ne!

Nemá smysl zaplnit celý slide souvislým textem, který potom 

budete předčítat. Publikum stihne text přečíst dřív, než vy jej 

odvykládáte, a pak vám nebudou věnovat pozornost.

Nejste přeci magnetofon.

Text by tedy neměl být dlouhý. Měl by být členěný do odrážek, 

stručný a jasný. Prezentace je berlička pro vás, pomáhá vám 

držet se připraveného konceptu. Rozhodně by neměla 

nahrazovat vaši úlohu, pouze vás podpořit. Kromě toho vám 

pomáhá ukázat věci, které se těžko popisují – tabulky, grafy.
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1 obrázek = 1000 slov
(které nemusíte říkat)

24



Jaké jiné formy informace (mimo 

prostého textu) můžeme použít?

Diskusní okénko
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Pro odlehčení – čemu se vyvarovat

Šíleným fontům

Epileptickým kombinacím barev

Nevkusným obrázkům
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Obecná doporučení

 Kontrast pozadí a textu

 Maximálně 6 odrážek na 1 slide

 1 slide = 1 hlavní myšlenka

 Bezpatkové písmo, min. 20 bodů

 Jednotná rodina fontů

 Zvýrazňovat s citem
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Obecná doporučení

 Používat postupné odkrývání textu

 Střídmé animace

 Maximálně 4 barvy

 Tabulky a grafy – řádně okomentované

 Pozor na videa

 Počítat s tou nejhorší možnou technickou výbavou
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Na konferenci TŘEŠNIČKA NA DORTU
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Dobré zásady

Přijeďte na konferenci včas (ideálně alespoň den předem), 

budete tak mít čas:

 Seznámit se s prostředím

 Získat organizační pokyny

 Vyzkoušet si, že prezentace funguje

 Poslechnout si své kolegy z jiných pracovišť

 Zapojit se do společenského programu
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Dobré zásady

 Mít prezentaci zálohovanou na více různých médií

 Naučit se začátek a konec nazpaměť (pár vět)

 Vzít si s sebou notebook, abyste mohli prezentaci 

operativně upravovat
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Dobré zásady
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Ne

 Nespisovný nebo familiérní jazyk

 Slovní vata

 Žvýkačka

 Koukání na hodinky
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Ano

 Srozumitelná a pomalá mluva, ale energická

 Udržujte kontakt s auditoriem

 Úsměv, přirozené vystupování

 Prezentér do ruky
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Věřte si

 Publikum chce, abyste si vedli dobře

 V zásadě víte o tématu víc než kdokoli z přítomných

 Víte, co a jak chcete říct

 Nemá cenu si připouštět negativní myšlenky

 Co když to zapomenu?

 Nedokážu odpovědět na otázky

 Budu mít problém s jazykem
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Nepodceňte žádnou část prezentace
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Diskuse

 Na co se mě budou ptát?

 Jak mám odpovídat?
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Obecné rady

 Otázky dokazují, že se posluchači o problematiku 

zajímají

 Pohotovost se získá praxí

 Univerzální odpovědí

 Můžeme na to zkusit přijít společně

 Nevím, zda jsem vás správně pochopil

 It depends (…)
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Pojďme si to zkusit

 Načrtněte si osnovu na 2 až 3 minuty

 Představte nám (anglicky!) téma své práce a svůj přínos

 Každý si najde kolegu ze svého oboru, se kterým bude 

následně krátce diskutovat
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Motivační slovo závěrem

 Svět vědy je sice tvrdý, ale máte dobře nakročeno

 Nadále dělejte něco navíc

 Nemusíte začínat prestižní mezinárodní konferencí

 Nenechte si své aktivity znechutit
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Děkuji za pozornost

Dotazy?

Tomas.Lazna@ceitec.vutbr.cz
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