Pravidla pro tvorbu prezentací
Prezentace je vlastně označení pro ukázku, předvedení či znázornění předmětů, výrobků či
dějů pomocí nějakého prezentačního programu nebo jiných materiálů.
Prezentace může být udělaná pro jednotlivce (webové stránky, soubory prezentací, tištěné
materiály…), kdy si každý tento materiál může otevřít, číst, pracovat s ním sám, nebo
prezentace pro více osob, třídu, shromáždění…

Prezentace pro více osob
Začněme nejprve popis souboru prezentace pro více osob. Této prezentaci říkáme také
podpůrná, protože je určena k tomu, aby prezentující člověk při své přednášce mohl ukázat
podrobnosti a znázornit postup své ústní prezentace.
Tyto prezentace jsou většinou vytvořeny v některém prezentačním programu (např. MS
Powerpoint, Impress…), kde si připravíte jednotlivé stránky, na které vkládáte důležité
informace, obrázky, videa…
Pravidla:
– Čitelnost = písmo bezpatkové, velikost minimálně 28 bodů
– Kontrast pozadí x písma – tmavé písmo na světlém pozadí a obráceně. Pokud dáte do
pozadí obrázek nebo fotografii, musíte zkoušet tak dlouho, až je písmo čitelné – např.
použít barvu písma tak, aby to šlo přečíst (důrazně nedoporučuji jako pozadí
fotografie). Další možností je dát k písmu pozadí kontrastní barvy, takže máte vlastně
pásek a v něm kontrastní dobře čitelné písmo.
– Přehlednost = pravidlo 5x5
– na stránce ne celé texty, jen stručné pojmy, které budete komentovat či
rozebírat
– doporučeno 5 odrážek
– v každé odrážce maximálně 5 slov
– V případě použití obrázků či grafů
– musí být jejich velikost nejméně čtvrtina plochy
– každý obrázek podle potřeby musí být nejméně 5 sekund vidět, aby si ho
posluchači mohli prohlédnout
– pokud použijete obrázek naskenovaný či z internetu, je dobré hned u něj
napsat zdroj (zde může být velikost písma 10–12 bodů)
První strana obsahuje název práce a autora, na dalších si připravíte prezentaci. Na poslední
straně uvedete zdroje, ze kterých jste pro prezentaci čerpali (mimo obrázků, u kterých je
odkaz přímo).

Prezentace pro jednotlivce
U těchto prezentací je předpoklad, že si je každý pustí/přečte sám a může si je prohlížet tak
dlouho a podrobně, jak potřebuje. V tomto případě můžete použít i menší písma, a také
nemusíte dodržovat pravidla pro výše uvedené prezentace s výjimkou odkazů na zdroje.

