Príprava PPT prezentácií – príklady
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Obr. 1 Čitateľnosť diapozitívu (aj keď)

. . . dobre čitateľný

(aj keď...)

Pdoľa vskýmuu jnedej agiclnkej
uvenizitry, názeţelí na tom, ako sú unoleţé
pesímná v solve, jinedá delôtiţá vec je, ţe pvré
a psodlené psímneo je na snárpovm meitse.
Zšyovk mţôe byť tlátony choas, no vy to sláte
dákoteţe bez pmélrobov pčetríať. To ptero, ţe
netíčame kadţé pesmíno smosatante, ale svolo
ako cleok.

Obr. 2 Druh písma (príklady)

Druh písma
vhodné typy písma (fonty) – všetky moţné aj
ako tučné
• TAHOMA
• ARIAL
• VERDANA
• opatrne Italicu
• moţno podčiarkovať
• na diapozitívoch nie písmo Times New Roman
• POUŢIŤ JEDEN TYP PÍSMA v celej prezentácii

Obr. 3 Veľkosť písma

Veľkosť písma
• nadpisy 32

a VIAC

• základný text 22 – 26
•

Tahoma 10

•

Tahoma 12

•

Tahoma 18

• Tahoma 40

•Tahoma 50

•Tahoma 60

•Tahoma 70
Obr. 4 Čitateľnosť písma na pozadí
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Obr. 5 Zlaté pravidlá pre prípravu diapozitívov

Zlaté pravidlá
10 minútová prezentácia =
maximálne 12-16 diapozitívov
• bezpodmienečne dodrţať
pridelený časový limit

Obr. 6 Pravidlá pre prípravu „zlých diapozitívov“

Pravidlá pre „zlé“ diapozitívy
•

písmo,
pozadí
malé

nevýraznej

farby na nekontrastnom a nevýraznom

• veľa druhov prečačkaných písiem
• TEXT PÍSANÝ LEN VEĽKÝMI PÍSMENAMI
• zahltenie textovými, tabuľkovými, grafickými a obrázkovými
údajmi (there always is too much text in a slide, always too much text)
• zahltenie rýchlym sledom veľkého počtu diapozitívov

• farebnou pohybovou šou odpútať pozornosť
prítomných od obsahu prezentácie

Neprofesionálne diapozitívy
Obr. 1 Zle zvolený kontrast písmo – pozadie. Text veľkými písmenami. Prvá pomoc: menej výrazné/ostré
pozadie, žlté/biele písmo.

Obr. 2 Preplnené grafy, rôznofarebné, rôzne typy grafov. Prvá pomoc: jednoduché grafy, jeden typ grafov,
striedme farby
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Obr. 3 Diapozitív preplnený textom, zlé písmo, zle zvolené pozadie. Prvá pomoc: Biele pozadie, písmo zmeniť
na bezpätkové (napr. Arial), ak je text NAOZAJ dôležitý, rozdeliť ho na 3 diapozitívy.

Can adult heart cells be induced
to differentiate?
In exercise, there is actual damage to the muscle fiber followed by a repair
process. One compound believed to be released as part of this repair
process is insulin-like growth factor type 1 or IGF-1. It is believed that
IGF-1 stimulates small single cells that lie adjacent to the muscle fiber
called satellite cells to proliferate (reproduce themselves). These cells
are a vital part of the regenerative capacity of muscle when the muscle
is injured. These single cells will fuse with a damaged muscle fiber and
become a new muscle fiber segment replacing that which was
destroyed. It will then produce all the proteins necessary to become a
part of the contractile apparatus of the muscle fiber as well as the
structural proteins needed to stabilize the muscle membrane increasing
resistance to damage.

Obr. 4 Prečačkaný diapozitív. Prvá pomoc: jednotný typ písma, ľahšie čitateľného (napr. Tahoma), nepoužívať
3D-písmo.

Obr. 5 Čitateľnosť textu (vľavo nesprávne zvolené písmo). Prvá pomoc: bezpätkové písmo.

Times New Roman - Tahoma
Toto je text písaný písmom
Times New Roman.

Toto je text písaný
písmom Tahoma.

Personalistu musí Váš
motivačný list tak zaujať,
že Vás bude chcieť vidieť
osobne a presvedčiť sa
o vhodnosti na uvažovaný
pracovný/iný post.

Personalistu musí Váš
motivačný list tak
zaujať, ţe Vás bude
chcieť vidieť osobne
a presvedčiť sa
o vhodnosti na
uvaţovaný
pracovný/iný post.

Obr. 6 Veľkosť písma. Prvá pomoc: vždy radšej písmo veľkosti 28, ako 12.

Veľkosť písma 12 a 28
Toto je text písaný veľkosťou 12.
Personalistu musí Váš motivačný list tak zaujať, ţe Vás
bude chcieť vidieť osobne a presvedčiť sa o vhodnosti
na uvaţovaný pracovný/iný post.

Toto je text písaný
veľkosťou 28.
Personalistu musí Váš
motivačný list tak
zaujať, ţe Vás bude
chcieť vidieť osobne
a presvedčiť sa
o vhodnosti na
uvaţovaný
pracovný/iný post.

Obr. 7 Porovnanie čitateľnosti veľkého a malého písma. Prvá pomoc: nikdy základný text nepísať veľkými
písmenami.

VEĽKÉ PÍSMO – malé písmo
• TOTO JE TEXT PÍSANÝ
VEĽKÝMI PÍSMENAMI

Toto je text písaný
malými písmenami.

• PERSONALISTU MUSÍ
VÁŠ MOTIVAČNÝ LIST
ZAK ZAUJAŤ, ŢE VÁS
BUDE CHCIEŤ VIDIEŤ
OSOBNE A PRESVEDČIŤ
SA O VAŠEJ
VHODNOSTI NA
UVAŢOVANÝ
PRACOVNÝ/INÝ POST.

Personalistu musí Váš
motivačný list tak
zaujať, ţe Vás bude
chcieť vidieť osobne
a presvedčiť sa
o vhodnosti na
uvaţovaný
pracovný/iný post.

Obr. 8 Komplikovaný diapozitív, prednášajúci si necháva svietiť do očí, zacláňa obsah diapozitívu. Prvá pomoc:
obsah diapozitívu rozdeliť na 2 diapozitívy. Prednášajúci prestane zacláňať.

(Reynolds G., Brain Rules – What all presenters need to know. Dostupné na internete:
http://www.slideshare.net/garr/brain-rules-for-presenters)

Obr. 9 Pravidlo 10 minút (vysoká vs. nízka pozornosť)

(Reynolds G., Brain Rules – What all presenters need to know. Dostupné na internete:
http://www.slideshare.net/garr/brain-rules-for-presenters)

Obr. 10 Rozpoznávanie sa zvyšuje s obrazovou informáciou 2-násobne v porovnaní s textovou informáciou

(Reynolds G., Brain Rules – What all presenters need to know. Dostupné na internete:
http://www.slideshare.net/garr/brain-rules-for-presenters)

Obr. Keď je všetkého veľa. Prvá pomoc: koľko stojí diapozitív navyše? Nula €. Rozdeľte obsah diapozitívu na
viac diapozitívov. Je to zadarmo.

(Reynolds G., Brain Rules – What all presenters need to know. Dostupné na internete:
http://www.slideshare.net/garr/brain-rules-for-presenters)

Obr. Tiež jedna z možností, ako „zabiť“ diapozitív – nezmyselné kliparty

7 – Use Clip

Art.

Dostupné na internete: http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=pm12steps-1211245378727456-8

Obr. Aj takto môže vyzerať moderný PP diapozitív

Kids today consume 5 times more fast
food than kids in 1970

1970

2009

Dostupné na internete: http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=deathbypowerpoint091212064501-phpapp02&stripped_title=death-by-powerpoint-2703904

Obr. Upozornenie: PowerPoint môže byť veľmi nudný pre študentov a môže byť použitý len autorizovaným
učiteľom

Dostupné ne internete: http://www.slideshare.net/sheldonict/stop-killing-students-with-powerpointpresentation

