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Co dnes



Povídat si o tom, jaké 
existují druhy prezentací

Prezentovat před ostatními



Dnes se soustředíme pouze
na prezentaci práce SOČ:

Jak si sesumírovat myšlenky?
Jak to hodit do počítače?

Jak to odvyprávět?



1. krok
Vím, o čem je moje práce.

Jaký má význam, co jsem zjistil.
Teď už to jen stačí srozumitelně 

předat ostatním. 



s r o z u m i t e l n ě



“Problematice 
  rozumíte, jen 
  když ji dokážete
  vysvětlit i svojí 
  babičce.”
  - Albert Einstein



Porotci = vaše babička



2. krok
Co je to nejpodstatnější z mé práce?
Dokážu svoji práci někomu vysvětlit 

za 2 minuty?



Za dvě minuty mě každý 
pochopí? Paráda, tak to mám 

ještě deset minut na to,
abych se podrobněji rozpovídal, 
přidal nějaké obrázky a grafy.



Úvod
Přínos mé práce

Proces, metody, výsledky
Přínos mé práce

Poděkování
Diskuze

Tohle přeci není tajemství, 

proč to nechávat na konec?



Proč křečci běhají v běhacím kole?
Křečci v běhacím kole

Křečci - nový zdroj energie?
Dobrý den, jmenuji se Charlota Blunárová.

Zkoumala jsem křečky v běhacím kole.
Zjistila jsem, že můžou generovat 

nezanedbatelné množství energie využitelné například 
pro  provoz běžné domácnosti.

Graf závislosti rychlosti běhu křečka na denní době.
Testování různých druhů křečků.

Velikosti kol, kola pro souběžný běh více křečků.
Výsledkem mé práce je zjištění, že křečci svým během v běhacích kolech

generují vysoké množství energie. Můžou se tak v budoucnosti stát 
cenným alternativním zdrojem energie.

Poděkování
Diskuze



Hurá! Vím co chci říct!
Teď už to jen dát dohromady v PC.

3.krok



Powerpoint.
Exportovat do PDF.

7-15 slidů.
Málo textu. 



Nepotřebujete přeci do prezentace psát 
doslova a do písmene to samé, co máte v plánu
říct nebo snad číst. Publikum si to totiž stejně 

přečte rychleji, než to stačíte přečíst vy. 
Copak jste jenom mluvící hlava?

Text by prostě neměl být dlouhý. Mluvíte vy.
Lidé chtějí poslouchat vás. Prezentace slouží jako 

prostředek pro ukázání věcí, které se těžko popisují.



Kolik textu má být v prezentaci?



Prezentujete vědeckou práci.
Zapomeňte na šílené fonty.

Epileptické kombinace barev.
Nevkusné obrázky.

Prezentujete vědeckou práci.
Zapome



1 obrázek
=

1000 slov
(které nemusíte říkat vy, u�)



Ještě lepší než obrázek?
Infogra�ka!



http://www.bit.ly/MCdOgV



Je to váš příběh.
Udělali jste velký kus práce.

Buďte nadšení!



Den předem
Vše zálohovat.

Opět si zkusit říct prezentaci.
Stopovat si čas.

Naučit se tři první věty zpaměti.



Den D
Jak to probíhá?



SUIT UP!



NE
žvýkačky

slangové výrazy
ééé, ehm, takže, noo



ANO
Mluvím srozumitelně, pomalu

Kontakt s publikem
Úsměv

V klidu (do ruky propisku)
Vím, co chci říct



Nepodcenit žádnou část prezentace.



Na co se mě asi budou ptát?
Jak jim odpovím?



Vítězové jste všichni.



Máte velký náskok před ostatními.
Tolik jste se toho naučili!



SOČku děláte 
hlavně pro sebe.



Tak hodně štěstí.



Díky za pozornost!

Otázky?


