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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Krátka anotácia:  

 
Analýza a zhodnotenie kvality prezentácie u žiakov. 

Diskusia a výmena skúseností medzi pedagógmi. 

 

Kľúčové slová:  

 
Tvorba prezentácie, kvalita prezentácie, výmena skúseností 

- Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Téma stretnutia:  

 

Ako naučiť žiakov správne prezentovať. 

Pojem prezentácia môžeme chápať v dvoch rovinách. Prezentácia - ako prostriedok, ktorý 

používame na prezentovanie informácií, či už v digitálnej, papierovej alebo inej forme. Prezentácia 

– ako činnosť zameraná na predstavenie prednášanej problematiky poslucháčom. 

Pri odborných prezentáciách očakávame, že prezentujúci bude prezentovať myšlienky, názory 

a fakty nielen slovom, ale názorne, v súvislostiach, vzťahoch a s príkladmi. V školskom prostredí 

ide o dva základné typy prezentácií – prezentácia učiteľov, prezentácia žiakov.  

Napriek tomu, že v procese vzdelávania nejde o novinku a prezentácia má vo vzdelávaní svoje 

trvalé miesto, musí spĺňať určité základné princípy. Aj keď je prezentácia oživením hodiny, žiaci 

majú pracovať aj s literatúrou. 

Prezentácia je založená na vizuálnej podpore hovoreného slova. Výrazným faktorom je dizajn. 

Vytvoriť jednoduchú a zároveň pútavú prezentáciu nie je ľahké. Vzhľad závisí od použitej grafiky, 

farebného ladenia, použitého typu a veľkosti písma, kvality obrazového materiálu, vzájomnej 

http://priemyslovka.sk/pedagogicke-kluby/


kombinácie použitých prvkov. Nielen vlastná tvorba, ale aj doladenie a testovanie si vyžadujú cit, 

pozornosť a dostatok času. Platí zásada, že formát prezentácie by mal korešpondovať s obsahom 

prezentácie. Jedným z hlavných princípov prezentácie je zabezpečiť čitateľnosť a pútavosť pre 

poslucháčov. 

Vytvorenie efektívnej prezentácie: 

Skúsení aj menej skúsení by mali rešpektovať zásady a odporúčania vzhľadom na: 

 množstvo textu 

 font textu 

 veľkosť písma 

 orientácia textu 

 odrážky a čiary 

 použité farby 

 grafická stránka 

 tabuľky a grafy 

 predchádzanie chybám 

 počet snímok 

 prezentovanie a čas prezentovania 

 

Pre tvorbu prezentácie tiež platí, že menej je niekedy viac.  

Prezentácia má byť – jednoduchá – stručná – jasná – zrozumiteľná – čitateľná – doplnená 

obrázkami – a hlavne má splniť svoj účel.  

  
12. Závery a odporúčania: 

Cieľom stretnutia bolo opísať, zhodnotiť a zovšeobecniť skúsenosti s tvorbou 

prezentácií. 
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