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PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
VSTUP DO PROBLEMATIKY
Prezentací obecně rozumíme:


výklad



ukázku něčeho



produkt vytvořený v počítačovém prezentačním programu (např. MS PowerPoint).

Mluvíme o prezentačních dovednostech, máme na mysli schopnost připravit, vést a
vyhodnotit přenos informací, který probíhá během prezentace mezi prezentujícím a účastníky
prezentace.
Prezentační dovednosti nebo lektorské dovednosti v našem pojetí se váží k informačním,
výukovým prezentacím s cílem seznámit účastníka s informacemi tak, aby s nimi mohl nadále
pracovat a využívat je.
Strukturu prezentace je možno rozdělit na několik částí:




Příprava prezentace
Samotná prezentace ve struktuře úvod, hlavní obsah a závěr
Vyhodnocení prezentace

OTÁZKA:
Jakou máte zkušenost s prezentacemi, ať už jako prezentátora nebo účastník?
Co se Vám na ní líbilo a co Vám naopak vadilo?
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PŘÍPRAVA PREZENTACE
Než začneme sestavovat samotnou prezentaci, je potřeba si připravit pět základních kroků k
tomu, abychom byli úspěšní.
1. Čeho chci prezentací dosáhnout – CÍL prezentace, jinak bude vypadat prezentace
pro studenty fyziky o moderních trendech kvantové mechaniky a jinak prezentace,
která má představit náš investiční záměr na rozvoj našeho regionu.
2. Formy prezentace – mám ji promyšlen cíl prezentace, mohu volit formu – výklad,
ukázka, diskusní stůl ..
3. Osnova prezentace, na které celou prezentaci postavíme, jednotlivé stavební kameny
prezentace, jak budou informace na sebe navazovat, jak je spojím s praxí, co budou
účastníci dělat během jednotlivých částí
4. Pomůcky, které budu při své prezentaci používat. Mohou to být pracovní listy,
ukázky, modely, vizuální prezentace, ale i pomůcky pro různé aktivity účastníků
5. Prezentaci předem vyzkoušet, není-li to možné v plném rozsahu, tak alespoň
vyzkoušej aktivní části, kvůli časové náročnosti, můžeš také svou prezentaci někomu
nezávislému předvést, pomůže odhalit problematická místa.
Všem těmto krokům můžeme říkat technická příprava na prezentaci, to ovšem nestačí,
potřebuji také vědět kdo je cílová skupina, kde budu prezentovat – jak vypadá místnost
(slunce, větrání, rozložení stolů, připojení na internet, možnost vizualizovat, možnost
přestávek atp.).
Kromě technické přípravy pro úspěšnou prezentaci je stejně důležitá i mentální příprava –
vlastní naladění, práce s trémou, záložní plány pro případ, že něco nebude fungovat, na koho
se mohu v místě obrátit o pomoc…
DOPORUČENÍ:
Klíčový je CÍL prezentace, tedy CO a pak musím vyřešit JAK, KOMU a
často i PROČ – motivace účastníků.
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SAMOTNÁ PREZENTACE
Koncept prezentace je obecně složen z úvodu, hlavní části a závěru. Strukturování lze pak
obecně rozčlenit na strukturování argumentů a informací.
Úvod prezentace
V této první fázi prezentace musí řečník upoutat pozornost posluchačů, vymezit téma, o
kterém bude hovořit a jeho strukturu, zabývat se možným očekáváním posluchačů a
navázáním důvěry ve vlastní kompetentnost k danému tématu.
Možné vhodné úvody prezentace (inspirováno Krohe, 2008):


Přiřazení k publiku na základě společné zkušenosti, původu či zájmu („Obdobně jako
vy jsem se touto záležitostí zabýval....“ „Ani já jsem neměl tu příležitost vyrůstat v …
stejně jako vy.“ „ Je mi jasné, že bychom se všichni raději trávili čas...“).



Rozptýlení obav určením společného cíle a hodnot (“Shromáždili jsme se tu dnes,
aby….“ „Slyšet něco pozitivního hned na začátku, to člověku zpříjemní den...“



Představení důvodu, proč se vyplatí prezentaci věnovat pozornost („Jsem tu, abych
vysvětlil, co nás čeká … a jaký to pro vás bude mít význam…“ Vždycky jsem si přál,
aby sem vám mohl představit …“).



Vytvoření pozitivního vztahu k řečníkovi („Jsem tu teprve od minulého týdne a jsem
rád, že mohu sdílet své zkušenosti s Vámi…)



Uvedení tématu otázkou, citací nebo rébusem („Za jak dlouho stihnete …? Mám pro
vás na tuto otázku odpověď.“ „Jak kdysi řekl Albert Einstein...“ „Mám pro vás
jednoduchou hádanku …“)



Náhlé překvapení myšlenkou vytaženou z tématu (začněte detailem. „365 – To je
číslo, které každému připomene rok. Chce si někdo z vás tipnout, čeho se toto číslo
dnes bude týkat?“



Navázání na aktuální událost či zkušenost posluchačů („Od minulého týdne se
zabýváme novou technologií. Dnes bych vám k tomu rád vysvětlil….“ „Co o tomto
tématu víte?
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TIP
Pravidlo 3Ř:
 Řekni, co chceš říct
 Řekni to
 Řekni, co jsi řekl

Hlavní část
Pro prezentaci hlavní části můžeme využít prezentování technikou postupného odhalování
informaci. Prezentující začíná pozvolna uvedením hlavní myšlenky (cca do 15-ti slov).
Řečník sdělí, v čem je předkládaná myšlenka nová, proč ji předkládá, zdůrazní dosavadní
zkušenosti a nedostatky, vizualizuje – předkládá symboly, grafy, tabulky, znázornění.
Postupně zabíhá do dalších detailů a odůvodnění. Ponechává prostor na případné dotazy. Na
sklonku hlavní části prezentace zopakuje hlavní myšleny a přejde k závěru.
Pro vedení úspěšné přesvědčující prezentace lze postupovat také tak, že nejprve popíšete
situaci, ze které vycházíte (status quo) dále pojmenujete problém (co se stalo, pro koho je to
problém, jak k tomu došlo, jaká je příčina…). Dále vytváříte prostor pro dotazy vedoucí k
nalezení optimálního řešení problému. Varianty řešení přehodnotíte podle jejich pro a proti.
Můžete tak dojít k jednoznačnému vhodnému doporučení.
Celá teorie a zkušenosti o úspěšné a efektivní prezentaci lze shrnout do deseti základních
bodů.


Neomlouvejte se



Používejte krátké věty



Buďte skromní, neuvádějte extrémy



Zachovejte si autoritu, odstup



Cizí slova používejte s mírou



Zbavte se slovních parazitů.



Narážky v publiku zvládejte s rozvahou, neveďte o nich dlouhé diskuse.



Vyhýbejte se přehnané gestikulace, polohu měňte zvolna a jen občas.



Dodržujte časový plán.



Dýchejte zhluboka a udržujte kontakt očima.

DESATERO
Základní pravidla pro
úspěšnou prezentaci

Vzdělávací centrum a Dluhová poradna, Hlávkova 5, Ostrava, „Váš úspěch naše radost!“ Mgr. Lucie
Kopecká, IČ: 70015473, www.annatha.cz,  596 111 242, 607 282 000, poradna@annatha.cz

Překládáme tipy pro prezentování v hlavní části prezentace:


Pojměte prezentaci spíše jako příběh než seřazení faktů a argumentů.



Postupujte od známého k novému.



Snažte se o začlenění částí do celku.



Z počátku se soustřeďte na postup a podstatné záležitosti a pak postupujte k detailům.



Začněte pozitivními aspekty a postupujte k jádru věci.



Nezapomeňte na vizualizaci. Většinu informací vnímáme zrakem!



Uvádějte obrazná přirovnání, příklady, statistiky, tabulky a fakta.



Používejte řečnické otázky a přímou řeč.



Zdůrazňujte, že přecházíte k jinému tématu a vracejte se zpět k tomu, co jste řekli –
využijte pomyslné můstky a propojování.



Předkládejte zdůvodnění svých tvrzení a odvolávejte se na uznávané autority.

OTÁZKA:
Uveďte příklady tipů pro prezentování, které Vás samotné na prezentacích vždy baví a řekněte
proč?
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Závěr
Předestřete, že se postupně blížíte ke konci. Závěr má vyplynout přirozeně a zanechat pocit
splněného očekávání posluchačů. Obsah k němu má postupně gradovat. Závěr je dobré
logicky propojit s úvodem. Snažte se skončit působivě, ne proto, že jste plně vyčerpali téma.
Nechte posluchače, aby si odnesli téma k přemýšlení. Poslední věty mají být pointou.
Skončete živě, působivě. Ne jen proto, že již nemáte co říci. Můžete použít citát či
doporučení. Po pauze můžete započít diskusi (pokud nepředcházela závěru). Nezapomeňte na
poděkování za pozornost! Při odchodu chvilku klidně stůjte a vytvořte dojem, jako by se
vám nechtělo odejít. Dáte tak najevo, že vám zde bylo dobře. Pak si vezměte své poznámky a
odejděte.
Prezentaci máme zdárně za sebou, ale abychom se stále v našich prezentacích zdokonalovali,
je potřeba provést jistou sebereflexi. Obecně se doporučuje vyžádat si zpětnou vazbu od
publika názory na prezentaci, produkt atd. Analyzovat si prezentaci pro sebe. Toto naše
vyhodnocení je nejlepší nástroj pro zdokonalení našich dalších prezentací. Pro vyhodnocení je
vhodné si zodpovědět několik následujících otázek.
Stanovil jsem si správné cíle? Podařilo se mi jich dosáhnout? Bylo téma pro posluchače
přínosné/ důležité/ zajímavé? Jakou měla prezentaci atmosféru? Rozesmál jsem publikum?
Jaký mám dojem ze svého přednesu? Manipuloval jsem efektivně s technikou? Dařilo se mi
udržet (a oživovat) zájem a pozornost publika? Co na posluchače dobře působilo, na co
reagovali, co vzbudilo pochybnosti? Stačil jsem sledovat jejich reakce? Co bylo příčinou
případné únavy, nepozornosti?

DOPORUČENÍ
Nezapomeň si na konci prezentace vzít zpětnou vazbu – pomůže Ti odstranit
problematické momenty a být lepším prezentátorem.
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KOMUNIKACE PŘI PREZENTACE
Nezapomeňte, že minimálně 90% vaší image záleží víc na tom, jak vypadáte a jak
artikulujete, než na tom, co vlastně říkáte.

TIP
Efektivita smyslů je oko – 75%
ucho- 13% hmat, čich – 12%
Pro efektivní přijetí informací je
potřeba mít na mysli, že informace
přijímané různými smysly mají
různou úroveň uchování:
 Sluch – 20%
 Vizuální příjem – 30%
 Zážitek – 70%.
Musím kombinovat formy
prezentace – slyším, vidím a dělám.

Zásady správné komunikace
Prezentace je vlastně představení, využijte tedy svůj hlas, tvář, celé tělo co nejefektivněji.
Celkový dojem zlepšíte, pokusíte-li se být co nejpřirozenější, uvolnění, usmívej se, dívej se
přímo na jednotlivé posluchače, přejížděj pohledem celé auditorium a ukažte své zaujetí pro
věc. K zásadám správné komunikace patří:


postoj, který výrazně ovlivňuje celkový dojem z vaší prezentace



hlas je jednou z nejúčelnějších zbraní vaší prezentace. Mluvte jasně, pomalu a k věci,
mluvte spisovně, věnujte pozornost kvalitě svého hlasu, používejte důraz a intonujte,
měňte hlasitost a tempo řeči



gesta, používejte je efektivně a kontrolovaně, pak mohou podpořit komunikaci



mimoslovně - upravený vzhled, vhodné oblečení. Živý výraz – osobní zaujetí. Úsměv,
přívětivý výraz. Přiměřená intonace. Pauzy v řeči. Oční kontakt. Práce s prostorem.
Využití vizuálních pomůcek
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aktivity - klást posluchačům otázky, oslovovat posluchače, mluvit o nich o jejich
situaci. Používat příklady z praxe. Mluvit o tom, co je pro posluchače přínosné,
užitečné. Uvádět překvapivé souvislosti. Vhodný humor.

DOPORUČENÍ PRO TVORBU VLASTNÍ PREZENTACE
Vytvořte si dvě až tři struktury prezentací, s těmi vystačíte pro běžnou pracovní potřebu.
Zvolte si formu prezentace, která je vám nejsympatičtější a upravte si ji dle svých aktuálních
potřeb. Delší prezentace si rozčleňte na více menších prezentací, abyste popřípadě mohli
měnit jejich pořadí a byli flexibilnější.
„Přesvědčovací“ prezentace funguje na principu „problém – řešení“. Strukturování
argumentů vede k tomu, abyste si představili svůj návrh na řešení problému po té, co budete
mít jasné zájmy cílové skupiny. Přesvědčovací prezentaci je potřeba zahájit výstižným
nadpisem, následně doložit fakta a detaily. Prověřte si dopředu logiku své argumentace navzájem propojte pouze své nadpisy, než začnete formulovat celou prezentaci.
Prezentace „informativní“ si žádá jasnou vnitřní strukturu. Uveďte strukturovaný obsah a
vymezte bloky prezentovaných informací. Vytvořte celistvé bloky informací a zaměřujte se
na zájmy posluchačů – na začátku: „Proč je tohle téma důležité právě pro Vás?“ , na konci:
„Co vám prezentace přinesla?“

Vizualizace v prezentaci
Komunikace prostřednictvím obrazů funguje lépe než komunikace pouze prostřednictvím
slov. Rozpětí vizuálních forem sahá od abstraktních textů po konkrétní obraz – komunikační
kanál lze vhodně zvolit pro každou myšlenku. Přednášející, kteří používají názorné
pomůcky, jsou prokazatelně efektivnější. Vycházejí z toho, že vizuální prvek je zároveň tím
nejlepším zdrojem hesel a zároveň nápovědou prezentátora. Přispějí k působivějšímu a
jistějšímu vystupování a udržují pozornost a zájem posluchačů.
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Chcete-li vizualizovat lépe, využijte:


obrázky - položte si otázku, který obrázek by obsah podpořil nejlépe, a obrázky
používejte cíleně – méně bývá více!



fotky, plány či vzorků - demonstrace prostřednictvím nich musí zafungovat. Je třeba
je mít vhodně připravené a je také dobré, aby vzorky obdrželi všichni. Nedojde pak k
rozptylování pozornosti, pokud putuje pouze jeden.



grafické znázornění abstraktní myšlenky lze vhodně převést na prostorové
souvislosti a ty pak vyjádřit graficky. Schémata struktur je třeba zachytit
jednoduchými prostředky. Je však třeba zkoumat, zda zobrazené souvislosti
odpovídají skutečnosti.



symboly, při jejich užití nedbejte na to, zda jsou dokonale vyvedeny, ale zda přenášejí
správné informace



videa a reálné ukázky, písničky – mějte vždy dobře připravené a ověřte, zda se dají
pustit, pozor třeba na nutnost ozvučení

OTÁZKA:
Napadnou Vás ještě další možnosti vizualizace či jiné podpory prezentace? Jaké?

CVIČENÍ:
Připravte si prezentaci v maximální délce 10 min, obsahem – tématem Vaší prezentace je
dovolená, cílem prezentace je přesvědčit účastníky k pobytu na stejném místě, jaké
představujeme ve své prezentaci, cílová skupina jsou kolegové z práce, s některými se znáte
dobře s jinými méně. K dispozici máte flip chart. Prezentaci proveďte ve struktuře.
Na přípravu máte 30 min a po té budete prezentovat kolegům. Pozorující (účastníci
prezentace) poskytnou zpětnou vazbu na prezentaci.
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PREZENTACE ELEKTRONICKY
Pravidla pro tvorbu aneb méně je více
Elektronická prezentace (MS Power Point, Prezi…) doplňuje výklad, má podtrhnout fakta,
nesmí tzv. překřičet prezentujícího.
TIP
Naučte se pravidlo 5 x5
tj. 5 odrážek a 5 slov

Prezentaci tvořte stručně – na snímek maximálně 5 odrážek, v každé odrážce maximálně 5
slov. Pracujte s hesly a klíčovými informacemi, během prezentace je doplníte výkladem.
Obrázky a animace by měli být v jednotném stylu, konzistentní, nerušivé a jasně
srozumitelné. Využíváme-li videa, jejich projekce by neměla být delší než 3 min. Pozor na
užití časování, výklad může být delší než nastavení animací, vždy si nechejte ovládání ve
vlastních rukou.
Množství informací rozdělte na několik snímků, pamatujte, že rychlost čtení je 100 až 200
slov za minutu, na jeden snímek si ponechte 2 – 10 min. Oko čte rychleji běžné písmo, lépe se
orientuje ve struktuře, využívejte nadpisy a tučné písmo. Text musí být čitelný z celé
místnosti.
Dodržujte jednotný vzhled prezentace, týká se to







Písma
Pozadí
Barvy
Obrázky
Animace
Struktura na snímku
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KRITICKÉ MOMENTY PREZENTACE
VLASTNÍ TRÉMA
Tréma je určitý stav vzrušení nebo zpomalení, který se objevuje v závislosti na situace
spojené především s vystoupením před publikem. Každý člověk reaguje na stresovou situaci,
která trému vyvolává, individuálně a objevují se u něj specifické projevy a reakce.
Existují 4 roviny reakcí na trému:


fyzická reakce (zrychlení či zpomalení srdeční činnosti, bledost či zčervenání, třes
kolenou, nevolnost až zvracení, průjem, bolest hlavy apod.)



kognitivní reakce (slabé soustředění, ztráta paměti tzv. „OKNO“, snížení rychlosti
myšlení apod.)



emocionální reakce (pocity tísně, strachu, bezmoci, studu, ztráta kontroly či panika)



reakce chování (poruchy spánku, časté a neovlivnitelné probouzení, ztráta chuti k
jídlu či naopak přejídání, vnitřní neklid a rozmrzelost).

Bojovat proti trémě nemá smysl. Jde o to, umět ji správně porozumět a naučit se s ní žít. To
co vnímáme jako trému je reakce na poplašný signál. Nahromaděné napětí potřebujeme
uvolnit.

Co tedy dělat?


DOPORUČENÍ
Zvládnutá příprava Vám pomůže
zvládnout trému.

těšit se na své vlastní prezentování, uvítat své publikum a přicházet k němu s
postojem vstřícnosti a sympatie



celou situaci přehrát předem v představách a projdeme si v mysli otázky, které
můžeme očekávat, reakce na možná vyrušení či opakování.



vidět místo prezentování předem a doladit technické podrobnosti.



zkoušením svého výstupu a prezentování, kdy se ujistíme o zvládnutí a dodržení
časového limitu a provedeme zrevidování připravených nápověd a hesel.



správný oděv a doplňky, zvolit tak, abychom se dobře cítili
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NÁMITKY ÚČASTNÍKŮ A OBTÍŽNÍ ÚČASTNÍCI
Námitky – dotazy účastníků
Při námitkách reagujte vstřícně, poděkujte za názor, nepropadejte beznaději. Mluvte jasně a
stručně. Pamatujte, že pochvala je mocnější stimul než výtka, ironie, kritika. Snažte se vcítit
do pozice druhého. Vstřícný zájem a jisté ztotožnění se s protějškem jej vyladí ve váš
prospěch. Nechte druhého hovořit a pozorně neslouchejte. Klaďte doplňující otázky a mějte
pozitivní přístup k lidem a komunikaci s nimi.
TIP

Tipy jak pracovat s námitkami – dotazy:

Nebojte se přiznat, že něco nevíte –
přiblížíte se účastníkům. Snažte se o
přestávce najít odpověď, nebo
najděte způsob jak odpověď doručit
později.



Odpovědí na dotaz zvyšujete svou důvěryhodnost



Nikdy se nenechejte vyprovokovat k hádce s tazatelem



Všem dotazům věnujte stejný respekt a vážnost



Nezesměšňujte nikdy tazatele



Některé složité dotazy můžete zodpovědět později – PARKOVIŠTĚ



Odpovídejte jen na dotazy, které byly vyřčeny, ne na ty, které byste si byli přáli slyšet



Ticho lze využít k tomu, abyste publikum k otázkám přinutili



Sledujte neverbální reakce publika a reagujte na ně



Pokládejte kontrolní otázky

CVIČENÍ:
Ve dvojicích nebo skupinách popište různé typy obtížných účastníků a navrhněte jak s nimi
pracovat během prezentace.
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