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STRUKTURA PREZENTACE AP 
- program - MS POWERPOINT 

- rozsah – počet oken prezentace není určen, ale je určen časový limit prezentace 

   cca 10 - 13 minut 

→ nedodržení časového limitu prezentace v rámci obhajoby se promítá do bodového 

      hodnocení AP 

 

FORMÁLNÍ STRÁNKA: 

○ vhodně zvolená barva pozadí, velikost a barva písma - vhodné pro velkoplošnou prezentaci 

○ text v prezentaci - stručný, heslovitý a čitelný na dálku 

○ vybrat jen nejpodstatnější údaje z práce 

○ text může být prokládán vhodnými obrázky, ikonami, symboly, fotkami k tématu  

      s příslušným zdrojem aj. 

○ použití grafů, tabulek, schémat - pokud jsou součástí práce 

 

OBSAHOVÁ STRÁNKA: 

1. okno: 

- logo školy + adresa školy 

- název práce – velká písmena + tučně 
- jméno a příjmení autora práce 

 

2. okno: 

- nadpis - Cíl práce nebo Úvod 

- podle úvodu práce 

→ např.: 

- z jakého důvodu jsem si vybral/a toto téma 

- cíl práce 

- pár obecných nebo aktuálních informací k tématu práce aj. 

 

3. a další okna: 

 

Charakteristika problematiky nebo pojmů nebo terminologie 

- popis jen stěžejních, hlavních pojmů k tématu - z literární části 

- stručně, heslovitě popsat, vysvětlit 

- text může být prokládán vhodnými obrázky, fotkami s příslušným zdrojem 

 

další okno: 

 

Metodika práce nebo Postup práce 

- popis metod využitých při zpracování práce 

→ např.: 

- dotazník - např. kolik otázek, kolika a jakým respondentům rozdán, postup rozdání, stanovené 

   hypotézy, ... 

-  rozhovor - počet otázek, zaměření otázek, s jakými a kolika respondenty veden, postup 

   rozhovoru,…… 

-  kazuistika/případová studie - kolik, jakých osob, na základě čeho byly sestavovány atd. 
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další okno: 

Výsledky práce 

→ např.: 

- výsledky hypotéz podložené příslušnými grafy 

- některé další stěžejní grafy k tématu, problematice, cíli práce 

- charakteristika vybraného zařízení (pokud je v práci) + foto zařízení, obrázky, … 

- stručný obsah jednotlivých kazuistik/případových studií 

- stručný obsah vedených rozhovorů aj. 

 

další okno: 

Závěr 

→ např.: 

- shrnutí výsledků zjištění 

- naplnění/dosažení cíle práce 

- zjištěné zajímavosti, postřehy, negativa/ pozitiva k tématu práce z provedeného výzkumu, 

   doporučení/návrhy do budoucna k tématu (např. co by pomohlo řešit, zlepšit problematiku, ...) 

   atd. 

 

další okno: 

- pokud byly v prezentaci použity obrázky, fotky aj., uvedou se v posledním okně prezentace 

  Zdroje 
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