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Obsah
▪ teoretická část

▪ praktická část 

Pozn.: Barva pozadí úměrná barvě písma:

tmavé písmo – světlé pozadí = zatemněná místnost

světlé písmo – tmavé pozadí = světlá místnost

Písmo bezpatkové (Ariel, Calibri, Tahoma, Verdana…), velikost písma (24 a více).

Zvýraznění písma – tučně, tučná kurzíva, změnou barvy písma, kurzíva (hůře se čte) → NE velká 
písmena, podtržení, stín.

Přizpůsobit počet snímků času obhajoby (cca 10 minut)



Cíle
▪ cíl 1

▪ cíl 2

Pozn.: Animace + přechody – jednotné, přirozené oku, méně je více.



Hypotézy/předpoklady
▪ hypotéza/předpoklad  1

▪ hypotéza/předpoklad  2



Metodika 
▪ postup, cesta k dosažení stanovených cílů

▪ způsob, cesta, metoda ověření předpokladů, hypotéz

▪ metodou může být: pozorování, z pozorování se tvoří záznam 
(video, foto, aj.), použití dotazníku, realizace experimentu (pokusu), 
uskutečnění rozhovoru a jeho analýza, aj. 



První snímek
▪ klíčové pojmy k dané problematice

▪ klíčové pojmy k dané problematice

▪ teoretická východiska

Pozn.: text v bodech (max. 5 – 6 bodů na jeden snímek)

obrázky, tabulky, grafy + jejich popis 

Obrázek 1 – Popis obrázku



Druhý snímek
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Název grafu

Čína

Indie

USA

Indonesie

Graf 1 – Popis grafu

Stát Počet obyvatel

Čína 1 389 928 972

Indie 1 346 062 748

USA 327 252 890

Indonésie 255 993 674

Tabulka 1 – Popis tabulky

Vhodné grafy jsou sloupcový, krabicový, spojnicový, bodový, výsečový – podle typu zobrazovaných dat



Video
▪ hypertextový odkaz (např. YouTube)

▪ video vložit na disk ve škole + odkaz

▪ vložit video do prezentace



Rozhovor
▪ v prezentaci při obhajobě stačí shrnutí nejdůležitějších závěrů

▪ lze vybrat nejzajímavější pasáže (části textu)

▪ celý rozhovor (případně zkrácený) by měl být uveden v seminární 
práci



Výsledky praktické části
▪ shrnutí výsledků praktické části, její vyhodnocení

▪ porovnání s cíli



Závěr
▪ shrnutí práce 



Děkuji za pozornost 



Seznam použitých zdrojů 
▪ zdroje, které jste použili pro tvorbu prezentace



Seznam použitých obrázků
▪ obrázky, které jste použili v prezentace


