
Obhajoba práce na SOČ 

Prehliadky prác SOČ sa uskutočňujú formou verejnej obhajoby pred hodnotiacou komisiou. 

Obhajoby sú neoddeliteľnou súčasťou prehliadok SOČ. Bez obhajoby nie je možný postup do 

vyšších kôl.  

Ústna obhajoba sa skladá z dvoch častí:  

1. vlastnej obhajoby práce  

2. z diskusie  

 

Vlastná obhajoba  
 

Súťažiaci okrem základných súčastí prezentácie (obsah a vizuálne pomôcky) komisiu a spolu 

súťažiacich zaujme hlasom, rečou tela a vzhľadom. Preto by mal byť vhodne oblečený a 

upravený (odporúča sa spoločenské oblečenie). Autor po vyzvaní k obhajobe pozdraví 

prítomných a osloví predsedníctvo odboru. Predstaví tému práce a školu, na ktorej študuje. Zo 

známi stručne komisiu a prítomných s obsahom práce, cieľom, postupom a výsledkami 

riešenia (prečo prácu robil a k čomu sa dopracoval, čo sa mu podľa jeho názoru podarilo, či je  

možné výsledky prakticky využiť a pod.). Pri obhajobe pôsobí uvoľnene, sebavedome, 

udržuje očný kontakt s prítomnými, (rozhodne by sa nemal otáčať k prítomným chrbtom!). 

Ústnu obhajobu odporúčame doplniť elektronickou, prípadne audiovizuálnou prezentáciou 

(power – point). Je nevhodné pri obhajobe čítať súvislý text, odporúča sa vlastnými slovami  

prezentovať výsledky práce. Počas obhajoby pôsobí rušivo prílišná alebo neadekvátna 

gestikulácia, príliš tichý alebo hlučný prednes, monotónny hlas, používanie „zvukových 

tikov“ (ehm, teda, pravda, ééé). V celoštátnom a medzinárodných kolách obhajuje prácu jeden 

autor (spravidla ten, ktorý je uvedený ako prvý v prihláške). Počet obhajujúcich autorov 

jednej práce v nižších kolách (školské, regionálne, obvodné, krajské) stanovuje každoročne 

príslušná komisia .  

Odporúčaná doba prezentácie vlastnej práce je 10 minút 

 

Diskusia  
 

V diskusii autor odpovedá na otázky členov komisie, prípadne ostatných prítomných 

súťažiacich (nie pedagogického dozoru, konzultantov, rodičov , atd.). Otázky sa týkajú 

výlučne riešenej problematiky, nie je to skúšanie žiaka zo stredoškolského učiva. Súťažiaci by 

mal získať pocit, že komisia ocenila jeho dosiahnuté výsledky. Aj napriek tomu, že urobil 

chyby a práca mala nedostatky, rozšíril si vedomosti a poznatky, ktoré by ho motivovali k 



ďalšiemu vylepšovaniu svojej práce. Celková obhajoba spolu s diskusiou je maximálne 20 

minút. 

 

Najčastejšie nedostatky a chyby riešiteľov prác  
 

1. Chyby pri vyplňovaní prihlášky (nesprávne uvedený zriaďovateľ, preklepy v menách a 

priezviskách autorov (nedodržiavanie diakritiky), neúplnosť adresy autorov, 

školy,(chýba mesto), neuvádzanie osobných kontaktných údajov autorov (mailové 

adresy alebo číslo mobilu, je problém sa skontaktovať s autorom v prípade, že práca 

postupuje napr. na medzinárodné pokračovanie)  

2. Chyby  pri písaní práce  

3. Chyby pri obhajobách: príliš dlhá obhajoba, ak je použité napr. video alebo 

dataprojektor, tak aj príliš dlhá projekcia. Odporúča sa pripraviť si prezentáciu práce 

na 10 minút (zamerať sa hlavne na popis dosiahnutých výsledkov a formulovanie 

záverov),  zdĺhavé opakovanie teoretickej časti, potom nie je čas na prezentáciu 

vlastnej práce,  príliš dlhé alebo stručné odpovede na otázky komisie,  autor 

dostatočne jasne nevyzdvihne cieľ práce, vlastné výsledky a prínos práce pre prax. 

 

Premietaná obrazová prezentácia  
 

Prezentácia v PowerPoint je moderná forma oboznámenia prítomných s prácou autora. 

Kvalitný vizuálny vnem zostáva v pamäti oveľa dlhšie, ako iba hovorené slovo. Údaje na 

diapozitíve, alebo PowerPointovom snímku (slajde) majú byť heslovité bez dlhých viet.  

Prvý snímok obsahuje názov práce, mená všetkých autorov, školu, ktorú navštevujú.  

Ďalšie snímky obsahujú úvod, cieľ práce, stručnú metodiku, výsledky, diskusiu, závery, 

odporúčania pre prax.  

Odporúčame používať písmo Arial (nie je vhodné striedať viac typov písma).  

Veľkosť písma základného textu je 22 – 24 bodov, veľkosť písma nadpisu 32 bodov, 

podnadpisy 26 - 28 bodov.  

Úspešnosť PowerPointovej prezentácie závisí aj od kvality ilustrácií obrázkov, fotografií, 

grafov, tabuliek či videa. Pri svetlom pozadí má byť farba písma tmavá, najvhodnejšia je 

čierna, tmavomodrá, tmavozelená. Farba pozadia je počas celej prezentácie rovnaká. Na 

jednom snímku majú byť maximálne 4 farby (okrem obrázkov). Pri 10 minútovej prezentácii 

sa odporúča najviac 3až 6 obrázkov, videozáznam 15 – 20 sekúnd. Na jeden snímok je 

potrebných 20 - 60 sekúnd, teda počas obhajoby je vhodné premietnuť 12 - 14 snímok.  

Na jednom slajde sa odporúča 5 – 7 riadkov textu, v jednom riadku najviac 6 – 7  

slov. Profesionálny slajd je jasný, stručný, jednoduchý, ucelený a dobre čitateľný.  

Dobrý prednášajúci nikdy neprekročí pridelený časový limit. 


