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Pokyny pro prezentace

Časování
Přednášející, kteří přihlásí své příspěvky, budou mít 20 minut celkem, tedy 15 minut na
prezentaci a 5 minut pro otázky. O tomto pravidlu poučíme i moderátora zasedání.
Pokud budete nicméně přednášet jako zvaní přednášející, prostor pro Váš příspěvek bude
upřesněn garantem sekce po dohodě s Vámi.
Obvykle je nejvhodnější omezit počet snímků prezentace zhruba na počet minut, které máte k
dispozici. Takže na 15ti minutovou prezentaci byste se měli mít max. 15 snímků (včetně
snímku úvodního).
Moderátor konferenčního bloku bude v programu uveden s (C) vedle svého jména. Dostavte
se prosím na místo, kde budete přednášet nejméně 10 minut před začátkem Vašeho bloku
kvůli nahrání prezentace a kontrole, zda vše funguje správně.
Vybavení místností
Každá místnost na konferenci bude vybavena projektorem a počítačem se systémem Win7 a
Microsoft Office 2010 (tj. Powerpoint). Abychom si ušetřili jakékoliv potíže a čas, nebudete
moci použít Vaše vlastní notebooky nebo jiná zařízení, takže prosím použijte počítače, které
jsou k dispozici, a ujistěte se, zda Vaše prezentace fungují v Microsoft Office 2010. Vaše
prezentace si prosím přineste na paměťovém zařízení USB tak, aby mohly být snadno
nahrány do poskytnutých počítačů.
Formát prezentace
Následující tipy mohou být užitečné při tvorbě vaší prezentace:






Použijte jasné a čitelné písmo (např. Arial nebo Helvetica) a použijte ho jednotně v
celé prezentaci.
Obecně by nadpisy měly mít nejméně 30 bodů a tělo textu 24 bodů. Na velikosti
záleží, proto se prosím ujistěte, zda lze Vaši prezentaci přečíst i z dálky.
Pečlivě vyberte barvy, které použijete pro pozadí textu a obrázků, aby zůstalo oboje
jasné a čitelné.
Vyhněte se nepřehledným snímkům se spoustou textu, grafiky a obrázků. Snímek by
měl podporovat, co říkáte, ne to po vás opakovat.
Vyhněte se nadměrnému množství přechodů a animací.




Použijte vysoce kvalitní originální obrázky a vyhněte se nadměrnému použití klipartu.
Použijte vhodné grafy a obrazce pro vysvětlení sdělovaného. Pokud možno se úplně
vyhněte použití tabulek, protože se těžko čtou a vysvětlují. Pokud je však použít
musíte, snažte se je udělat co nejjednodušší
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