
Prezentácia ročníkového projektu 
1. ročník: 15. 03. 2017 (streda)

2. ročník: 16. 03.2017 (štvrtok)

3. ročník: 29. - 30. 03. 2017 (streda, štvrtok)

Úloha: Pripraviť cca 10 minútovú obhajobu práce a prezentáciu v súlade s formou obhajoby na vysokých školách, preto sa

z predchádzajúcich resp. minuloročných pokynov v prezentácii RUŠÍ:

gif animácia, obsah, resumé, literatúra, otázky pre publikum. 

Pravidlá pre prípravu dobrej prezentácie z hľadiska informatiky
• Cieľom prezentácie je predviesť "príbeh" našej práce a "prebúdzať" obecenstvo (netvoríme ju, aby sme obhajobu čítali z premietacieho plátna)

• Obsah je nadradený grafickej úprave, ale nesmieme dopustiť, aby nevhodná grafická úprava znehodnotila zaujímavý obsah

• Na jednej snímke nemá byť viac ako 5-7 riadkov textu

• V jednom riadku nemá byť viac ako 6-7 slov

•  Snímka má byť jasná, stručná, jednoduchá, ucelená a dobre čitateľná

•  Najdôležitejšou zložkou a zárukou úspechu prezentácie je jej prednášateľ

•  Dobrý prezentujúci sa snaží NEprekročiť pridelený časový limit

•  Prvá snímka – názov práce, mená autora/autorov, názov školy

•  Odporúčané je bežné písmo napr. typu Arial, Courier, Helvetica, Verdana, Tahoma, Times New Roman a pod., používať len jeden zvolený typ

•  Veľkosť písma základného textu okolo 22 – 24 bodov, veľkosť písma nadpisu práce 32 a viac bodov, pre podnadpisy 26– 28 bodov

•  Farba pozadia kontrastná ku farbe písma, má dodržať rovnaká pre celú prezentáciu

    (maximálny počet farieb na jednej snímke, vrátane farby písma, by mal byť štyri (okrem obrázkov)

•  Primeraná kvalita obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, či videa, nepoužívame nekvalitné obrázky s nízkym rozlíšením, stiahnuté z web-u,

     resp. používame také prepojenie, aby sme obrázok mohli zväčšiť na celú premietaciu plochu

 • Efektívne využívame celú plochu snímky

 • Grafika šablóny nemá rušivo zasahovať do textu

Čoho sa vyvarovať pri tvorbe prezentácie
•  Pravopisné a  typografické chyby

•  Malé písmo nevýraznej farby na nekontrastnom a nevýraznom pozadí

•  Veľa druhov prečačkaných písiem, text písaný len veľkým písmom

•  Zahltenie snímok písaným textom, veľkým množstvom tabuľkových či grafických údajov

•  Farebné predstavenie, ktoré odpútava publikum od obsahu práce

•  Veľké množstvo zvukových efektov

•  Čítanie obhajoby z papiera

•  Prednášajúci nevie vysvetliť všetky pojmy, ktoré použil (treba byť pripravený na otázky divákov)

•  Prednášajúci "nespolupracuje" s publikom, treba očný kontakt

•  Prednášajúci nekontroluje svoju "reč tela"

Jazykový štýl: náučný, rečnícky - fonetika, prozodické vlastnosti reči (tempo, sila hlasu, dôraz, melódia), mimojazykové prostriedky

Slohový postup: výkladový (kompozícia - prehľadná, štylizácia - súdržnosť, nadväznosť textu, lexika - odborné slová, neutrálne slová

Pozri napr.

http://di.ics.upjs.sk/informatika_na_zs_ss/studijny_material/prezentacie/prezentacia.pdf

http://aiesec.sk/ako-pripravit-kvalitnu-prezentaciu/

Bodovanie obhajoby z hľadiska inf. BODY

Dĺžka prezentácie 10min (+cca 2 min príprava)

Počet snímok min 10, z toho cca 1/3 teória, 2/3 výskum (ciele, hypotézy, najzaujímavejšie výsledky - tabuľky, grafy, vyhodnotenie hypotéz) 1

Kvalita výskumu/Kvalita obsahu práce 4

Grafický návrh a animácie primerané obsahu 4

Primerané množstvo a veľkosť textu 4

Dodržiavanie typografických pravidiel medzerníky, zátvorky, pomlčky, veľké/malé písmená atď.) 3

Navigácia - OBSAH a prepojenie naň z jednotlivých snímok 1

Kapacita súboru max. 1,4MB (obrázky podľa potreby skomprimovať), neplatí pre prezentácie s videosekvenciami 1

Celkový dojem a prednes (čítať čo najmenej) 1

Diskusia - schopnosť reagovať na otázky poslucháčov (každé slovo, ktoré použijete, treba vedieť vysvetliť. 1

Spolu: 20

Bonus / mínus

http://di.ics.upjs.sk/informatika_na_zs_ss/studijny_material/prezentacie/prezentacia.pdf



