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DOBRÝ DÔVOD 
Prečo sa snažiť? 

Z dlhodobého hľadiska je dizajn prezentácie 
rovnako podstatný ako obsah: upútava pozornosť, 

pomáha zviditeľniť prezentátora a zvýrazňuje 
originálnosť autora.



Nezabudni zaujať



INŠPIRÁCIA NA ÚVOD 
Ako začať tvoriť? 

Skôr, ako na svojej prezentácii začneš pracovať, 
pozri si niekoľko dobrých námetov na internete, 

napríklad na Pintereste. Vidieť krásne príklady od 
profesionálov ti pomôže dostať nápad, zorientovať 

sa v tom, čo je moderné, aktuálne a estetické. 
Inšpirácia sa týka výberu fotografií, textov  

a celkového rozmiestnenie prvkov na ploche.

TIP: hľadaj výraz „presentation design“ na 
Pintereste alebo si pozri túto stránku.

https://pin.it/nh3w47ix5dr432
https://www.canva.com/learn/keynote-presentations/
https://pin.it/nh3w47ix5dr432
https://www.canva.com/learn/keynote-presentations/


Pinterest



TIP: využi potenciál Keynotu spolu so svojím iPhonom  
a urob si z neho diaľkové ovládanie. Tu je návod, ako na 
to. Zároveň si napíš poznámky do prezentácie tak, aby si 
ich počas prenosu videl iba ty a ostatní mohli nerušene 

sledovať tvoje slidy.

NÁSTROJE NA PRÁCU 
Veľa možností na výber 

Neobmedzuj sa na PowerPoint. Existujú ďalšie 
nástroje na tvorbu originálnej prezentácie: Keynote, 

Spark Page, Prezi, Canva a mnohé iné, ktoré sú 
zadarmo dostupné na internete. Kreativita vo výbere  

a v spôsobe prezentácie zaujme tvoje publikum  
a ľudia si ťa budú v dobrom pamätať.

https://www.apple.com/keynote/
https://spark.adobe.com/about/page
https://prezi.com/
https://www.canva.com/app
https://www.apple.com/keynote/
https://spark.adobe.com/about/page
https://prezi.com/
https://www.canva.com/app
https://support.apple.com/sk-sk/HT204378
https://support.apple.com/sk-sk/HT204378


FOTOGRAFIE A OBRÁZKY 
Kvalita a rozlíšenie 

Ak je fotenie alebo kreslenie tvojou záľubou, potom 
v prezentácii používaj svoje autentické výtvory 

(nezabudni sa tým pochváliť, bude to tvojím veľkým 
plusom). Ak nemáš možnosť pracovať s vlastnými 

zdrojmi, vyhľadávaj a sťahuj materiály s dostatočnou 
kvalitou a veľkosťou (dôležité je uverejniť ich 
zdroj). Vyhni sa prvým ponukám od Googlu  

a prehľadávaj fotobanky. Niektoré sú zadarmo  
a obsahujú všetko, čo potrebuješ vo vysokom 
rozlíšení. Pre lepšiu predstavu navštív stránku 

freepik.com.

http://freepik.com
http://freepik.com


VIZUÁLNE PRVKY 
Moderné a zmysluplné 

Grafy, diagramy, ikonky a infografie – toto všetko 
dodá tvojej prezentácii veľkú vážnosť a 

profesionalitu.



NAVIGÁCIA 
Aby sa nik nestratil 

Pridaj do každej snímky navigáciu, aby každý, kto ťa 
začne počúvať neskôr, vedel, kde sa práve 

nachádza a mohol sa ľahko zorientovať v téme.



TEXTY 
Rozsah 

Poteší ťa 15–bodový slide v prezentácii?  

Spolu so svojím konzultantom zváž, či je na 
obrazovke potrebné používať množstvo textu,  

alebo stačí napísať jedno, dve slová, najviac vetu,  
o ktorých sa chystáš hovoriť doplnené o výstižnú 
fotografiu, obrázok alebo ikonku. Všetky ostatné 
poznámky si ulož tak, aby ich ostatní nevideli. 

Neskôr sa ti za to poďakujú.



FONTY 
Typy písma 

V celej prezentácii použi najviac dva rozličné druhy 
písma, ideálne rovnakej veľkosti a umiestnenia. 

Niektoré fonty spolu neladia, iné sa, naopak, k sebe 
veľmi hodia. Už tradične najlepšie príklady 

kompatibility nájdeš na internete.

TIP: hľadaj výraz „fonts combinations“  
na našom obľúbenom Pintereste.

https://pin.it/hlvoct6p7uxnu3
https://pin.it/hlvoct6p7uxnu3


KONTRAST 
Ako to celé nepokaziť? 

Stáva sa to častejšie, než by sa patrilo:  
nečitateľný text na slide kvôli nevhodne 
zvoleným farbám písma k farbe pozadia.  
Treba si dávať veľký pozor na to, aby bolo  
každé slovo jasne rozpoznateľné z akejkoľvek 
vzdialenostia a aby zbytočne neunavovalo oči. 
Neriskuj experimentovaním. Tmavé písmo na 
svetlom pozadí funguje vždy spoľahlivo.



Typografia



KOMPOZÍCIA 
Veľkosť a usporiadanie prvkov v priestore 

Naber dostatok odvahy: zväčši fotografiu na plnú 
veľkosť slidu, smelo zväčšuj text, až kým nezaplní 

podstatnú časť plochy a rovnako postupuj aj  
s inými prvkami, ikonkami a kresbami. Dodržuj 

optické okraje na slide a ak nevieš, kde čo 
umiestniť, polož to radšej do stredu.



EFEKTY 
Platí tu staré známe: „Menej je niekedy viac.“ 
Odolaj širokej ponuke padajúcich, preklápajúcich sa  
a točiacich sa slidov a vyber si z týchto možností iba 

jednu pre priebeh celej prezentácie. Hlavne, aby 
nebola príliš rušivá. Nič sa však nestane, ak sa 

používaniu efektov vyhneš úplne.



IDENTITA 
Aby každý vždy vedel, o koho a o čo ide 

Nenápadne obohať svoju prezentáciu prvkami, 
ktorými ju ľudia ľahko rozpoznajú: doplň ju o svoje 

meno, logo školy, názov témy, dátum, podpis a pod. 
Umiestni ich v primeranej veľkosti do každej snímky 

a vždy na to isté miesto tak, aby na seba 
neupútavali priveľa pozornosti.



KONZISTENTNOSŤ 
To znamená stálosť 

Vytvor si vlastnú šablónu s pekným pozadím, 
fontami, stálym umiestnením všetkých prvkov 
vrátane identifikačných znakov. Takýto vzor ti  
veľmi urýchli proces tvorby tvojej prezentácie  

a zbaví ťa množstva zbytočných rozhodnutí pri 
každom slide. Výsledok bude pôsobiť oveľa 

profesionálnejšie.


Aby stálosť príliš nenudila, nenápadne ju doplň 
charakteristickým vizuálnym prvkom (kresbou, 

ikonkou, vtipom) na niekoľkých  
vybraných slidoch.



MINIMALIZMUS NA ZÁVER 
Dokážeš všetko zdôvodniť? 

Ak do prezentácie vyberieš krásnu fotografiu 
(nezabudni vždy uviesť jej zdroj), zvolíš štýlový 
font a pridáš logo školy, nebudeš potrebovať nič 

navyše. Na čokoľvek ostatné sa opýtaj:  
„A na čo?“



Minimalizmus



ONLINE PODPORA 
Potrebuješ poradiť? 

Klikni na niektorý z obrázkov a pozri si užitočné 
videá na internete alebo nás priamo kontaktuj.

Keynote Apple Support

https://help.apple.com/keynote/ipad/4.0/
https://help.apple.com/keynote/ipad/4.0/
https://www.youtube.com/channel/UCYFQ33UIPERYx8-ZHucZbDA
https://www.youtube.com/channel/UCYFQ33UIPERYx8-ZHucZbDA
mailto:maros.akuratny@gmail.com
mailto:maros.akuratny@gmail.com


CHCEŠ VEDIEŤ VIAC? 
Ťukni a pozri si nasledujúce odkazy 

Canva Envatotuts+ Visage

https://business.tutsplus.com/tutorials/10-presentation-design-tips-for-the-best-pitch-deck--cms-24860
https://business.tutsplus.com/tutorials/10-presentation-design-tips-for-the-best-pitch-deck--cms-24860
https://visage.co/11-design-tips-beautiful-presentations/
https://visage.co/11-design-tips-beautiful-presentations/
https://www.canva.com/learn/keynote-presentations/
https://www.canva.com/learn/keynote-presentations/


DRŽÍME TI PALCE 
Tak sa snaž!


