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Abstract
Aneb co nového jsem se nau£il na ²kolení prezenta£ních dovedností.
Tento text je hlavn¥ pro moji osobní pot°ebu, ale ur£it¥ zde na jdete kupu
uºite£ných informací.
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Hlavní zásady
• Být jak ohe¬, abys mohl zapálit.
• Bu¤ kreativní!

(ale pozor, aby to ú£astník pochopil).

• Mít volné ruce.

Jinak nás to svazuje. Pokud zjistím, ºe mám n¥co v

ruce, tak to p°irozen¥ dojít odloºit.

• Na prezentaci jsme pro poslucha£e.

Ned¥lat p°edná²ku tak, aby se

líbila m¥, ale aby se líbila poslucha£·m. Myslet na to, jak v¥ci vnímají
oni, na jejich úrove¬ znalostí a zku²enost. N¥kdo p°irozen¥ v úvodu °ekne:
budu rád, kdyº to pro Vás bude p°ínosem.

• asový press.
polovinu £asu.

P°ipravte si p°edná²ku tak, aby se to dalo stihnout za
asto se vám stane, ºe ten p°ed vámi p°etáhne.

vám i v pr·b¥hu p°edná²ky °eknou, ºe to musíte zkrátit.
nastat technické obtíºe, které vám seºerou p·lhodinu.

N¥kdy

Také mohou

Proto nepsat na

slidy detaily, ale jen body. K danému bodu toho °eknu tolik, kolik stíhám
(n¥kdy víc, n¥kdy mén¥). Chce to v¥d¥t, co mohu vypustit.

• Usmívat se na publikum. Stát jako pan král a vypnout hru¤.
Jste n¥kdo, jste pan p°edná²ející! Výraz t¥la d¥lá hodn¥ (viz jak vypadá
tane£ník). Publikum také pot°ebuje vid¥t va²e emoce (a´ nemáte kamenou
tvá°). Nejhor²í jsou ti p°edná²ející, kte°í se celou dobu mra£í. Výraz tvá°e
souvisí i s tvorbou hlasu. Kdyº se sm¥j¥me, tak máme úpln¥ jiný hlas.

• Dobrá nálada d¥lá atmosféru.
• O£ní kontakt s publikem.

Je pot°eba rozdávat pozornost rovnom¥rn¥

v²em. V malém publiku je dobré p°i výkladu p°idat oslovení: ...a proto
to funguje. Jo, Kubo? A potom uº....
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Je dobré si ob£as najít spojence.

N¥koho, na koho se mohu podívat a

vidím, ºe mi rozumí, ºe je tempo p°ednesu ok.

Takový £lov¥k na m¥

podv¥dom¥ kývne. Ale pozor, takového spojence musíte st°ídat. Nem·ºe
to být jeden £lov¥k za celou

1, 5hod.

Pak d¥láte p°edná²ku pro n¥j a ne

pro publikum.
Pokud chci p°evést pozornost jinam, tak si o£ima posbírám publikum a
pak je navedu na slide. Jakmile se na n¥j kouknou, tak se oto£ím zpátky
na publikum.

• V¥d¥t, kdo je publikum.

Jaká je jeho úrove¬ znalostí, jaká je to
v¥ková skupina, jaké problémy asi v ºivot¥ °e²í. Jaká témata je zaujmou
a jaká ne. Podle toho volím p°íklady, metafory,...

• Správné tempo p°edná²ky.

Je to jak struna na harf¥. Kdyº je moc

volná nebo moc utaºená, tak vydává nep°íjemný zvuk a nedá se poslouchat.
Musí být nalad¥ná akorát. Podobn¥ je to s p°íli² pomalým nebo naopak
p°íli² rychlým tempem p°edná²ky.

ast¥ji se stává, ºe p°edná²ce chybí

dynamika. P°edná²ející to zbyte£n¥ moc okecává.

• P°ipraveným ²t¥stí p°eje.

P°íprava je hodn¥ znát.

Dobrá p°íprava

odbourá na²i nervozitu.

•

P°edsevzetí. Kdyº se rozhodneme, ºe n¥co ud¥láme jinak, tak nám to £asto
vydrºí jen na úvod. Pak zase sklouzneme k tomu zab¥hanému. Nap°íklad
pokud chceme vyjít blíºe k poslucha£·m, oslovovat lidi jménem, klást
otázky do publika,...

• U otázek p°emý²lej nad moºnostmi, jak na n¥ mohou poslucha£i
zareagovat (lidé se bojí p°iznat nev¥domost a £asto ani necht¥jí reagovat). A není to jen °e£nická otázka? Nechce² si na ní odpov¥d¥t sám?

• P°iprav se na odpor.

Mezi poslucha£i m·ºe být n¥kdo s úpln¥ opa£ným

názorem. Jak na n¥j zareaguje²?

•

Poslucha£e do ni£eho
tlaku je nep°íjemný.

netla£it, nic jim nenutit,  neprodávat. Pocit
Cht¥jí mu odporovat a potom nep°ijmou ani to, s

£ím b¥ºn¥ souhlasí.

• Být dostate£n¥ exy, nebát se zm¥ny programu. P°izp·sobovat
se poslucha£·m. Lidov¥ °e£eno u²ít to poslucha£·m na míru.
1.1

Úvod

Kdo jsme a odkud jsme. Pak v
o £em to bude. Pak °íci PRO to mají poslouchat, k
£emu je to dobré. Dále by m¥la následovat osnova (o £em budeme mluvit,
B¥hem úvodu bychom se m¥li p°edstavit.
jedné v¥t¥ vysv¥tlit

hlavní témata) a ujasn¥ní pravidel jako £·rání, p°estávky, jak dlouho to bude
travat apod. Teprve pak m·ºeme za£ít se statí. Kamkoliv do úvodu m·ºeme
vloºit icebreaker (há£ek), coº je n¥jaká drobnot, ve které naváºeme kontakt s
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publikem (nap°. je²t¥ p°ed rokem jsem sed¥l v lavicích jako vy, nebo cestou sem
se mi stala zajímavá v¥c...).
B¥hem prvních vte°in si ú£astníci vytvá°í

první dojem o nás a na²em stylu

p°edná²ky. Pak uº si ho jen drobn¥ poopraví. (Dle pozorování z videotréninku:
p°edná²ející je po celou p°edná²ku stejný, jako b¥hem prvních t°í minut  hlas,
°e£ t¥la).

Proto pozor, a´ si nezkazíme za£átek.

Je to jak za£arovaný kruh.

Kdyº si zkazíme za£átek, tak uº se t¥ºko dostáváme zpátky...
První v¥ta by mohla znít: Dobrý den, jmenuji se Jakub erný a .... V¥t²ina
°e£ník· za£íná ²patn¥:

Ták, asi za£neme.

Ehm, já jsem...

Slov·m tak,

takºe bychom se m¥li úpln¥ vyhnout. Jsou projevem nervozity. Poslucha£i to
nevadí p°ímo, ale nervozitu vnímá podv¥dom¥. Dobré je za£ínat stejn¥, jako v
na²ich soukromých rozhovorech. íkáte Dobrý den a ne Ták, dobrý den.
Ikdyº p°ijdu pozd¥, nebo kdyº jsem nachlazen, tak není dobré se moc omlouvat a upozornovat na nedostatky. Lidé nemají rádi lazary.

1.2

Sta´

Na za£átku kaºdého bloku v jedné, dvou v¥tách shrnout, o £em ten blok bude
(souvislosti s ostatními bloky, jak to zapadá do celku, pro£). Také je dobré si
uv¥domit, jestli v²ichni znají pojmy, které budu pouºívat.
Na konci kaºdého bloku je dobré si ov¥°it, ºe mi rozum¥li. N¥jak je vyzkou²et,
dát p°íklad a nechat je to vy°e²it... Ptát se konkrétních lidí, protoºe dav Vám
neodpoví.
Pokud povídám moc dlouho, tak nezapomenout na d¥lání p°estávek (viz jak
klesá pozornost a jak funguje u£ení).

1.3

Záv¥r

Shrnout, co jsme se nau£ili. Dobré je nechat ú£astníky, a´ si sami vzpomenou,
co jim utkv¥lo v hlav¥ (bodov¥ to psát na ip).

Pokud jsme v úvodu d¥lali

obavy a o£ekávání, tak se k nim nezapomenout vrátit.

1.4

Slidy

Uv¥domte si, ºe slidy jsou jen vizuáliza£ní pom·cka. P°edná²ka je hlavn¥ o Vás,
o Va²em projevu.

Slidy slouºí jen jako dopln¥k, který obsahuje obrázky,

schémata, ukázky dat, grafy, apod. Prost¥ to, co se blb¥ popisuje slovy. Text
na slidech slouºí hlavn¥ k tomu, aby poslucha£ neustále vid¥l téma, o kterém
zrovna hovo°íme. Aby v¥d¥l, jak téma zapadá do celku (titulek slidu).
Rad¥ji zopakujme, ºe slidy jsou dopln¥k k p°edná²ejícímu a ne naopak.

P°edná²ející není dopln¥k ke slid·m. P°edná²ející není £tená° slid·.
Na slidech nemusí být v²echny informace.

Potom uº je lep²í pustit video a

nemusíte u toho v·bec být. Nejhor²í jsou slidy stylu mladá fronta. Obsahují
p°íli² mnoho informací. Správný slide by se m¥l dát p°e£íst do

6s.

Správný slide

obsahuje jen body, o kterých budeme mluvit. Pokud to není vyslov¥n¥ vhodné,
tak by nem¥l obsahovat celé v¥ty (vhodné nap°íklad pro citáty, moto). Potom
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p°edná²ející sklouzne k tomu, ºe £te slidy. A jak na to zareaguje publikum? Za£ne si £íst slidy nap°ed a bude ignorovat p°edná²ejícího. Proto pozor, a´ nejste
£tená°em slid·.
Dal²í mýtus je, ºe musím mluvit o v²ech bodech, které jsou na slidech. Není
tomu tak. Výhoda bod· (klí£ových slov na slidech) je i v tom, ºe neodkrývám
své karty do podrobna. Ke kaºdému bodu mohu °ící tolik v¥cí, kolik stíhám a
kolik uznám za vhodné (reakce na publikum).

V p°ípad¥ £asového presu tím

mohu urychlit prezentaci. Na druhou stranu je vhodné, mít u sebe poznámky,
abych si vzpomn¥l, co v²e jsem cht¥l k tématu °íci.

To by m¥l být výstup

p°ípravy, kterou mohu mít u sebe (a´ uº na vyti²t¥ných slidech, my²lenkové
map¥ nebo v jiné podob¥).
Také není dobré p°idávat na slidy okrasy (bells and whistles), které odvádí
pozornost (n¥které obrázky, animace, ...).

Poslucha£i si pak pamatují pouze

tyto obrázky (nahatá sle£na), ale uº si nepamatují, o £em to bylo.
B¥hem prezentace pozor na

otá£ení se na slidy. Obracíte se k publiku zády

a to nevypadá dob°e. Kdyº uº pot°ebuji £íst slidy, tak je lep²í si stoupnout za
laptop a £íst to z n¥j (£elem k poslucha£·m). Slidy také mohu £íst z p°ípravy,
kterou mám p°ed sebou (ale pozor na p°edm¥ty v ruce, v£as je odloºit). Dal²í
moºností je, ºe si najdu takové místo v p°edná²kové místnosti, odkud uvídím
jak celé publikum, tak i slidy.
P°edná²ející by m¥l znát své slidy.

Nem¥l by se na n¥ otá£et nebo, nedej

boºe, je £íst. asto se stává, ºe se p°edná²ející n¥kolikrát oto£í i na úvodní slide,
na kterém je jen název p°edná²ky a jeho jméno.
Pokud je na slidu obrázek, který popisuji, tak je moºné na slide ukazovat,
ale stále £elem k poslucha£·m.
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Ostatní pozorování

D·leºité je um¥ní naslouchat. Souvisí to se zjist¥ní, v jakém stavu je publikum (jak mi rozumí, jak mu sedí tempo p°edná²ky). Jakým zp·sobem
zji²´ovat, jestli mi ú£astník rozumí?

Bu¤ ho nechat zopakovat, co jsem

zrovna °ekl. Nebo mu poloºit kontrolní otázku.

Volba slov. Pozor na vatová slova, dvojsmysly. asto pouºíváme neur£ité formulace (to, tamto,...)

a poslucha£ uº neví, o £em ºe mluvíme.

Pozor

na neur£itá srovnání (tohle je lep²í/nejlep²í, ale lep²í neº co?). Pokud
chci citovat, tak bych m¥l °íci koho cituji, p°ípadn¥ promluvit o d·v¥ryhodnosti dat. Pozor na nepodloºené p°íkazy (musíte, ale nic nemusíte,
musíte akorát um°ít). N¥která slova je lep²í nepouºívat (Cht¥l bych Vás
hrozn¥ pochválit.). Také srovnej Cht¥l bych Vám vysv¥tlit a Rád bych

Vám vysv¥tlil.

Kladení otázek. Rozli²ujme otev°ené a uzav°ené otázky.

Pokud poloºíme

otev°enou otázku, tak se lidi bojí odpov¥d¥t. Usly²ím dlouhé ml£ení. A
pokud uº si n¥kdo troufne, tak riskuji, ºe to bude kecal a za£ne se vykecávat o v¥cech, co nesouvisí s tématem. Otev°enou otázku je pot°eba cílit
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na konkrétního £lov¥ka.

Dav nic neodpoví.

Jdu si rovnou pro ne do

publika. Z toho d·vodu bych m¥l klást uzav°ené otázky a nebo otázky,
na které se dá dob°e davov¥ odpov¥d¥t.

1 Kdo z Vás sly²el? vede k

akci, p°ihla²te se. Hezky funguje jít p°íkladem a sám se p°ihlásit. Také
m·ºeme °íci, jak má publikum zareagovat (teplom¥r). Kdyº vyhodnocuji
situaci, tak komentovat, co vidím. Poslucha£i to totiº nevidí.

Uvád¥ní otázek. Dobré je t°eba Dovolte mi, abych se zeptal... nebo Rád
bych se zeptal.... Není dobré °íkat Chci se zeptat..., Mohu se zeptat...
protoºe v prvním p°ípad¥ neberu ohledy na publikum, ale na sebe a ve
druhém mohu dostat reakci nem·ºete.

Dodazy. Pokud se n¥kdo na n¥co zeptá, nebo mi odpoví na otázku, tak ho
pochválit. Je to motivace, aby poslucha£i kladli otázky. Dal²í v¥c. Pokud
se n¥kdo ptá, tak ho £asto zbytek publika nesly²í. Proto je dobré zopakovat
otázku a nebo odpov¥d¥t celou v¥tou.

Kontakt s publikem. Pom·ºe jít si první uzav°enou otázkou pro ano. Jakmile uº s námi lidé jednou souhlasili, tak v nás podv¥dom¥ mají v¥t²í
d·v¥ru.

Vyvarovat se frází v²ichni jist¥ víte, znáte.

Lidi se bojí odpov¥d¥t ne.

Stejn¥ to vyzní jako ano.

Co kecalové, rejpalové a ²eptandy? Nebrat si poznámky z publika jako útok
na nás, ale jako dopln¥ní.

Publikum byl m¥l být partner a ne úto£ník.

(Lidé jsou hrozn¥ vztahova£ní). Zváºit, jestli na to v·bec chceme reagovat. Pokud ano, tak pozor, a´ nezopakujete negativní kritiku. Shodíte si
tím p°edná²ku. Spí² to berte, jako ºe kaºdý m·ºe mít sv·j názor. Reagujte pozitivn¥ a kreativn¥.
Pokud n¥komu z nich pot°ebujete sebrat slovo, tak se nebojte to ud¥lat co
nejd°íve. Dobrý moment pro p°eru²ení je, kdyº se kecal nadechuje. Také
je dobré nechat zodpov¥dnost na publiku. Zeptejte se publika, jestli cht¥jí
remcala je²t¥ poslouchat a nebo jestli se cht¥jí posunout v p°edná²ce dál.
Uv¥domte si, ºe remcal m·ºe odvád¥t pozornost od tématu (lidé postupn¥
zapomínají).

Pozice ruhou. Ruce by m¥ly být p°ed t¥lem, p°ed pupkem v otev°ené pozici,
v dobré výchozí pozici pro gesta.

Není dobré mít ruce v p¥st, nebo si

proplétat prsty.

1 viz Kolman na kated°e logiky na ld¥: A co o£ekáváte jako odpov¥d? Jak si p°edstavujete,
ºe by m¥la vypadat? M¥ to p°ijde jako nesmyslná otázka. P°ípadn¥ zareaguje: A co by mohla
být odpov¥¤? Jestli jste se cht¥l zeptat na toto, tak uº jste si sám odpov¥d¥l.
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Gesta. Pro£ vlastn¥ d¥lat gesta, pohyb? Výbon¥ funguje synergie pohybu a
°e£i.
Slova p°edají jen 8% informace. e£ (barva, modulace) p°edá skoro 40%
informace. Zbytek jde z °e£i t¥la.

Ukazování na lidi. Je dobré reagovat na publikum.

Pokud ale chceme ne

n¥koho ukázat (nap°. jak tady Franta správn¥ °ekl...), tak ukazovat na
konkrétního £lov¥ka celou dlaní (nataºenými prsty). Pokud ukazujeme jen
jedním prstem nebo p°edm¥tem (tuºkou), tak to vypadá nep°íjemn¥. Jak
kdyº na toho £lov¥ka mí°íme zbraní (jak st°elba koltem, zvlá²t¥ kdyº p°ed
tím vytáhneme ruce z kapes).

Hodn¥ pouºívat p°íklady a metafory. Viz jak funguje u£ení pomocí schémat (kdyº uº se komplikovn¥ nauºím první cizý jazyk, nap°íklad anglicky,
tak se druhému jazyku nau£ím snadn¥ji. Ta n¥m£ina je vlastn¥ podobná
jako angli£tina, jen má tyto drobné zm¥ny...).

Líbila se mi metafora o

tom, jak funguje indexer. Je to jako index v knize.

Zku²ené publikum. Pokud p°edná²ím zku²enému publiku, tak nemusím jít
od obecného k detail·m. Kdyº prvních 20 minut p°echázím od obecného
k detail·m, tak to poslucha£i berou jako opakování a myslí si, ºe se na
p°edná²ce nedozví nic nového. Je dobré je hned na za£átku namotivovat.
Klidn¥ m·ºeme rovnou za£ít s prvním tématem a jít do detailu. Rovnou
poslucha£·m ukázat, jak na tom jsou. Co umí a co je²t¥ neumí.

Boj s nervozitou. Nervozitu si p°edstavte jako opici, která vám sedí na zádech.
P°iznej sám sob¥, ºe jsi nervózní a n¥co ud¥lej. Z hluboka dýchej, p°ípadn¥
vyvi¬ £inost jako mazání tabule. Pokud jsi moc nervózní, tak zam¥stn¥j
publikum. Poloº jim otázku.

Nerejpat do v¥cí jako víra, sport, hudba (at si kaºdý poslouchá, co chce).
Také pozor na rejpání do toho, jak se chovají ºeny/muºi.
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David Wood o matematických prezentacích

Ned¥kujte chairmanovi nebo publiku. Nepokou²ejte se jim °íci, jak jste rádi, ºe
tu jste a nade v²e nerozebírejte svoje nedostatky °e£níka. Publikum nemá rádo
°e£níky, kte°í se omlouvají.
Vá² p°ísp¥vek prezentuje v²echnu Va²í práci a Vás. Kdyº lidi nenadchnete,
tak se na va²e práce nepodívají. Ba co víc, ani nebudou mít pot°ebu si s vámi
povídat.
Va²e prezentace by m¥l být zábavná, sranda. Pokud nemilujete to, o £em
mluvíte, tak nem·ºete mít hezkou prezentaci.
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3.1

Obsah p°edná²ky

Ujasn¥te si, kdo jsou poslucha£i, jaké jsou jejich znalosti, co uº znají a co je asi
zajímá?
Vymyslete jednu v¥tu, která shrnuje va²e sd¥lení.

Toto sd¥lení v pr·b¥hu

n¥kolikrát opakujte.
Po té, co se p°edstavíte sd¥lte pozadí, souvislosti (Pro£? Denice základních
pojm·.)

Pak va²e sd¥lení a na záv¥r shr¬te, co jste °ekli.

Outline talku je

zbyte£né u prezentací do 30min. Jenom krade £as.

3.2

Slidy

• Vyhn¥te se celým v¥tám. Nemusíte mít na slidu v²e, co chcete
°íci (jen body). Místo slovních vysv¥tlení rad¥ji pouºívejte ilustrace, grafy, diagramy.

•

Pouºijte intuitivní otázky (to, co by se b¥ºný £lov¥k zeptal).

• Vyhn¥te se £íslování a odkazování na £íslované body.
•

M¥jte na slidech jen ty informace, které opravdu pot°ebujete. Nemusí tam
neustále být va²e jméno a titulek p°edná²ky.

•

Pouºití barev:

ervená je na zvýraz¬ování d·leºitých £ástí.

Pozor na

ºlutou a sv¥tlé barvy na bílém pozadí. Na projektoru bývají ²patn¥ £itelné
(ikdyº na obrazovce vypadají dob°e).

•

Font:

doporu£uji velký Sans Serif.

Zkontrolujte si, ºe font dostate£n¥

velký, aby ²el p°e£íst i ze zadní °ady.

• Pozor na efekty a dopl¬ující obrázky, které odvádí pozornost od
hlavního sd¥lení.

•

O jednom slidu byste m¥li mluvit 24 minuty.

•

Ned¥lejte n¥které v¥ci jen proto, ºe to daný software umí.

•

Pokud nechcete nic ukazovat a chcete jen mluvit, pouºijte prázdný slide
(nebo vyuºijte tla£ítko BLANK na dataprojektoru). Dovolte si
popojít blíºe k publiku (v²ichni za£nou poslouchat). Sd¥lte jim centrální
sd¥lení va²eho talku.

Va²e prezentace je o va²í °e£i/projevu a ne o slidech. Lidé lépe p°ijímají informace, pokud je dostanou jak od °e£níka, tak i ze slid·. Nap°íklad si na slide
dejte diagram a mluvte o n¥m. Nemusíte mít v²echno napsané na slidech.
patní °e£níci £tou slidy. M¥jte slidy, aby vám v prezentaci pomohli a ne,
aby vás nahradili. Vyuºijte toho, ºe °ádky na slidu lze odkrývat postupn¥.
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3.3

P°íprava p°edná²ky

V£as si p°ipravte slidy a zkuste si v²e °íci. Klidne to m·ºete °íkal i ko£ce, psovi
nebo kytce. Ty také poslouchají.
Kdo má natrénováno, získá jistotu.
V£as si vyzkou²ejte techniku, a´ zbyte£n¥ neztrácíte £as své p°edná²ky.
P°ipravte se na v²echno, co se m·ºe b¥hem va²í prezentace pokazit. (T°eba
²´ouravé otázky, odmítání toho co °íkáte, ale i výpadek proudu).

3.4

P°edná²ka

•

Dob°e se oble£te.

•

P°ed za£átkem se po°ádn¥ nadechn¥te a´ uvolníte nervy. ekn¥te si:
Tyhle lidi p°i²li, aby si m¥ poslechli! Já jsem hv¥zda této show!.

• Mluvte pomalu, dostate£n¥ nahlas a srozumiteln¥ (nehuh¬at).
M¥li byste mluvit tak, aby vás sly²eli i na konci místnosti. Mezi odstavci
d¥lejte krátké pauzy. Ty dají publiku moºnost spracovat informace a vy
si m·ºete rozmyslet co budete °íkat dál.

•

Kdyº se ztratíte, tak se nebojte ticha a rozmyslete si, co jste cht¥li °íci.
Je to lep²í neº 5minut ºvatlat.

• Dívejte se do publika, ne na slidy.

Svou pozornost v¥nujte v²em

stejn¥, udrºujte o£ní kontakt s konkrétními lidmi.

• St·jte £elem k publiku.
•

Je d·leºité co °íkáte a ne to co je slidech.

• Kdyº chcete upoutat pozornost publika, tak vyuºijte funkci blank
nebo blank slide. Jinak se budou koukat na slide a nebudou poslouchat
vás.

• Nikdy nep°etahujte.
•

Jasn¥ nazna£te konec talku That completes my talk. Thank you for your
attention. Je úkolem chairmana, aby otev°el prostor pro otázky.

•

P°ed tím, neº za£nete odpovídat, zopakujte otázku (svými slovy). Mohlo
se stát, ºe ji lidé v publiku nesly²eli a nev¥di, na co odpovídáte.
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Plís¬ákovo projektové ²kolení

kolení Project Management Fundamentals ze zá°í 2008.

•

Být jak ohe¬ a zapálit.
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•

Interakce. P°ed kaºdým blokem zjistí, co o tom víme a co si tom myslíme.
Ud¥lá z toho mapu na ipchart.

Pak teprve vysv¥tlí, jak se v¥ci mají.

Nakonec si nás vyzkou²í (co jsme si zapamatovali).

•

N¥kdy to ud¥lá i formou hry. Nejprve zjistí na²e znalosti a o£ekávání. Pak
ud¥lá dynamix, ve kterém si vyzkou²íme zjednodu²ený p°ípad. Nakonec
se zeptá, co nám to p°ineslo a co jsme si p°i tom uv¥domili.

•

Kdyº je p°estávka, tak pustí timer s odpo£ítáváním (a´ v²ichni v¥dí, ºe
budeme za£ínat). Dal²í moºnosti viz záºitkové kurzy. Zvone£ek apod.

•

Ptá se, co nás zajímá a podle toho p°eskakuje. Divadelní pravidlo (poslucha£
neví, jak to mohlo vypadat a proto kaºdá zm¥na, problém vypadá profesionáln¥). Musí si to ale ustát.

•

5

Pro inspiraci se podívej na jeho slidy (p°íklad dobrých slid·).

Inspirace

Práce s publikem: U£ se od kejklí°· a kouzelník· (americká pouli£ní show).
Výborn¥ pracují s publikem, je to dost o psychologii (jak se je p°ipravit
tak, aby je²t¥ lépe reagovali na fóry a kejkle). Nap°. práce s kontrastem.
Je rozdím mezi rovnou ukázat husarský kousek a tím, ºe se mi to n¥kolikrát
nepovede a pak ukáºu husarský kousek. Dal²í dobrá ²kola je Improliga.

Hlas: Práce s hlasem ala Vostrárková, p°ípadn¥ zpívání. Dost pom·ºe práce s
p°edstavou, ºe jsem king.

Gesta a práce s t¥lem: Uvolnit se a pak uº to jde samo...
Co dávat na slidy: Bohuºel 95% lidí pouºívá slidy blb¥. Rad¥ji si vypilovat
vlastní styl.
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Zp¥tná vazba na ostatní

Aneb b¥ºné chyby ostatních.

Dobré nápady na úvodní há£ek. Dát p°edná²ce zajímavý název, na za£átku
udrºovat nap¥tí a zv¥davost. Poslucha£ se vysloven¥ t¥²í, o £em ºe to vlastn¥
bude. Dal²ím vtipným nápadem bylo naservírování osnovy p°edná²ky ala menu
v restauraci (p°edkrm, hlavní chod, dezert).
Práce s t¥lem a hlasem. Pom¥rn¥ dost koleg· neumí pouºívat své t¥lo. Stojí
ztuhle, ruce sv¥²ené. Srovnej to s n¥kým, kdo se nebojí ud¥lat krok sm¥rem k
publiku, pro zd·razn¥ní d¥lá gesta rukou, kdo p·sobí jako king.
Dal²í velký problém je hlas. N¥kte°í mluví potichu a do sebe (efekt sudu) a
skoro monotón¥. Takový lidé £asto neumí vyjad°ovat emoce. Chybí jim mimika
ve tvá°i. Srovnej to s n¥kým, jehoº hlas ºije a kdo dob°e moduluje. U n¥kterých

9

jedinc· je vid¥t, ºe kdyº zapojí pohyb, gesta, tak se jim zm¥ní i hlas. Najednou
se v nich objeví jistota.
Kdo má stress a je nervozní, tak hodn¥ pomáhá p°íprava. Nau£it se prvních
pár v¥t nazpam¥´.
astou chybou je neodhadnutá úrove¬ publika.

Je to pro publikum p°íli²

sloºité nebo zase nudn¥ jednoduché. Podobn¥ je to s tempem p°edná²ky.
Spouta p°edná²ejících na za£átku p°edná²ky pobíhá po celé místnosti jako
tygr v kleci. Neustále se t¥kav¥ ohlíºejí v²ude kolem. Co k tomu dodat? Klid a
pohoda. Nebát se pomalých pohyb· hlavou...

10

