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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

 

Návrhy na zlepšenie schopnosti žiakov prezentovať vlastnú prácu. 
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Prezentácia vlastnej práce, formálna stránka práce SOČ a vlastného projektu, maturitná skúška 
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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Téma stretnutia:  

Ako naučiť žiakov správne prezentovať. 

V nadväznosti na predchádzajúce stretnutie členov pedagogického klubu, kde sa 

prezentovala kvalita prezentácie žiakov v PowerPointe sme pokračovali aj na dnešnom 

stretnutí s návrhmi na všeobecné zlepšenie schopnosti žiakov prezentovať svoju vlastnú 

prácu. 

Na stretnutí pedagogického klubu Ing. Péchy informoval o základných náležitostiach, ktoré 

by mali žiaci už ovládať čo sa týka prezentácie vlastnej práce. Hlavnou témou bolo 

upriamiť pozornosť na formálnu stránku prezentácie práce SOČ a vlastného projektu, ako 

jednej z možností praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Ing. Péchy je zároveň 

metodikom SOČ na škole. 

Práca stredoškolskej odbornej činnosti ako aj vlastného projektu má tieto povinné a 

nepovinné časti: x Obal práce x Titulný list x Čestné vyhlásenie x Poďakovanie(nepovinné) 

x Obsah x Zoznam skratiek, značiek a symbolov (nepovinné) x Zoznam tabuliek, grafov a 

ilustrácií (nepovinné) x Úvod x Problematika a prehľad literatúry x Ciele práce x Materiál a 

metodika x Výsledky práce x Diskusia x Závery práce x Zhrnutie x Zoznam použitej 

literatúry x Prílohy (nepovinné) 

Na stretnutí pedagogického sme sa všetci členovia sústredili na možnosti zlepšovania 

prezentácie vlastnej práce a vymieňali si vzájomné skúsenosti, hlavne v týchto oblastiach 

čo sa týka formálnej stránky práce: 

- celkový vzhľad a úprava práce, jasná a čitateľná štruktúra práce, gramatická 

správnosť, zrozumiteľnosť a význam používania obrázkov, grafov a tabuliek, 

adresné citácie a správne uvádzaná použitá literatúra 

- dôležitou súčasťou na ktorú je nutné upriamovať pozornosť je aj jasný, zmysluplný 

a zrozumiteľný ústny prejav, argumentovať zistené fakty vecne a logicky, celkový 

vzhľad a úprava samotného prezentujúceho (formálne oblečenie, účes, mimika tela) 

12. Závery a odporúčania: 

Cieľom dnešného stretnutia bolo vymeniť si a porovnať doterajšie skúsenosti prezentácie 

vlastnej práce žiakov, ako aj analyzovať rôzne návrhy a formy na zlepšenie schopnosti 

žiakov prezentovať svoju vlastnú prácu. 
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