
Kritéria hodnocení – prezentace inf 

Hodnocení Kritérium Výborně Dobře Splnil 

10 – 20 bodů 
Obsah 

snímků v 
prezentaci 

 vhodně jsou 
použity obrázky, 
animace, 
přechody.  

 Videoukázky jsou 
krátké a 
komentované 
prezentujícím. 

text tvoří názvy, letopočty, 
čísla, heslovitá slovní spojení. 

V prezentaci je 
použit jeden druh 

písma, viditelné na 
pozadí, dostatečná 

velikost. 
V prezentaci je 

minimum 
pravopisných chyb 

a překlepů. 

10 – 20 bodů 
struktura 

prezentace 

Prezentující dodrží 
obsah, témata na sebe 

plynule navazují. 

U každého snímku se 
prezentující věnuje jednomu 
tématu, nezahltí posluchače 

informacemi na jednom 
snímku ( rozloží je do celé 
prezentace  - 1 snímek = 1 

hlavní informace) 

Snímky prezentace 
jsou v pořadí: 

Úvodní 
stránka,Obsah, 

Témata, (Závěr), 
Zdroje, Poděkování 

5 – 10 bodů 
Odborná 
úroveň 

Prezentující komentuje 
použité obrázky a 

videoukázky, 
přesvědčivě reaguje na 

dotazy. 

Prezentující hovoří plynule 
k tématu, hovoří směrem 
k publiku, pro poznámky 

používá elektronické zařízení, 
do kterého může občas 

nahlédnout. 

Prezentující může 
číst text 

z pomocného 
papíru. Prezentace 

působí 
připraveným 

dojmem. 

10 – 20 bodů 

Jazykový 
projev a 

neverbální 
projev 

Prezentující udržuje oční 
kontakt s publikem, 

gestikulace je přiměřená, 
(žádná rozmáchlá gesta – 

ideálně ruce v úrovni 
horní třetiny těla, 

ošívání) řeč je dostatečně 
hlasitá a s úsměvem. 

Výplňová slova ( takže, jakoby, 
vlastně, éééé…) nejsou častá a 

nejsou rušivá. 

Prezentující hovoří 
spisovným jazykem. 

5 – 10 bodů 
distribuce 

času 
Prezentující dodrží 

maximální časový limit. 

U každého snímku prezentující 
dodrží přiměřený čas (tzn. Ne 

zdhouhavý úvod a závěr, 
nezasekne se u jednoho 

snímku na dlouho) 

prezentující dodrží 
minimální časový 

limit. 

0 – 20 bodů 
Atraktivita 
prezentace 

Subjektivní dojem z prezentace  - Prezentace byla zábavná, naučná nebo 
netradiční, prezentující ji obohatil zajímavými prvky ( pomůcky, spolupráce 

s publikem, a pod) 
 

 

Doporučení: K prezentaci si vezmi něco do ruky – např. tužku – pomůže ti to správně držet ruce, pro odstranění 

nervozity si s ní můžeš nepozorovaně hrát. Ideálně si vezmi do ruky mobilní telefon, na kterém si připrav 

poznámky – můžeš pak do něj i nahlížet bez ztráty bodů.(Takto se prezentuje i v televizi s tabletem – podívej se na 

pořady na čt24) 

Doporučení: Dobře vybírej, o čem budeš prezentovat – velmi se projeví a je znát, zda prezentujícícho téma baví . 

 

 


