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PREZENTACE 

• Prezentace je představení určitého tématu, myšlenky, návrhu, projektu či produktu 
vybranému okruhu účastníků interaktivním způsobem 

• Člověk je sociální tvor – potřebuje interakce s ostatními lidmi 

• Komunikace – podstatný prvek vytváření sociálních vazeb, osobního růstu a rozvoje 
každého jedince  
 

 
 

Prezentace může mít formu: 

• osobní – řečnický projev  

• elektronickou  

• multimediální – použití obrazu a zvuku  

• tiskovou  
→ současným trendem výše uvedené formy prezentace kombinovat 

 
Programy pro vytváření prezentací:  

• MS PowerPoint, MS Office Web Apps, Google Dokuments, Prezi.com, Present.me 

  

Cíle prezentace 

• Cílem prezentace není pouze předat informace. 

• Předání informací je NÁSTROJEM k získání pozitivní zpětné vazby od posluchačů: 
 - ztotožnění se s vaším pojetím tématu 
 - přijetí vašich názorů, myšlenek 
 - odsouhlasení vašich návrhů, projektů 
 - přijetí vaší výzvy a aktivní zapojení 
 

Příprava prezentace 

Musím si odpovědět na základní otázky: 

• KDO? - komu budu prezentovat 
- Velikost skupiny, zázemí, znalosti, dovednosti, styly učení, dobrovolnost, očekávání, 
empatie 

• PROČ? - cíle, kterých chci dosáhnout 
- Informovat, naučit, prodat, inspirovat 

• CO?  - co vše chci sdělit účastníkům 
- Zvažte účel a cíle, důležitost informací, co musím říct, co bych měl říct, co bych mohl říct 

• JAK? - jaké techniky a jaké dovednosti použiji pro prezentaci 
- Základy komunikace, struktura, vizualizace, místo 

• MÍSTO? - kde budeme prezentaci realizovat 
- Světlo, teplo, vzduch - prostor, uspořádání - židle, stoly, technika, občerstvení,... 
 

Uvědomte si svoje slabší stránky a zaměřte se na ně 
Myslete na svoje posluchače → stejná prezentace nemusí mít vždy stejný úspěch – záleží na složení 
auditoria – tomu je potřeba prezentaci přizpůsobit  
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Struktura prezentace 

1. Úvod - Vysvětlíme důvod pozvání na prezentaci, sdělíme cíl prezentace - aby věděli, co se 
od nich očekává, seznámíme účastníky s pomůckami 

2. Rozvinutí - máme k dispozici cca 30 min, abychom efektivně zprostředkovali informaci 
v organizované logické formě srozumitelné pro účastníky; zde prezentujeme všechny základní 
a důležité informace 

3. Shrnutí/Závěr - shrneme všechny důležité body, co by si měli pamatovat; prostor pro otázky, 
ověření, zda jsme dosáhli našeho cíle; poděkování za pozornost 

 

Vizuální stránka prezentace 

Jak vytvořit prezentaci: 

• V prezentaci používáme minimum textu – nadpisy, body a k nim příp. krátké vysvětlivky 

• Vše ostatní říkáme – téměř vše, co při prezentaci řekneme, NENÍ v prezentaci napsané, 
nebo je to tam napsané jinak 

• Prezentaci nečteme snímek po snímku, bod po bodu 

• Používáme fotografie (reálné nebo ilustrativní) či videa 

• Můžeme použít i zvukové záznamy, souvisí-li s tématem 

• Používáme jednoduché grafy, tabulky, SmartArt (v PowerPointu) nebo grafické animace 
Písmo: 

• používat max. dva motivy písma (dop. Arial, Tahoma) 

• velikost písma – nadpis min. 40 b., ostatní text min. 28 b.    
  -  čím blíže je vaše auditorium, tím menší může být  písmo a naopak 

Grafy, tabulky, animace: 

• pozor na čitelnost a přehlednost 

• pouze jednoduché grafy o několika hodnotách, tabulky s max. 12 buňkami (3 x 4) 

• složitější tabulky či grafy předávat jako tištěný materiál 

• grafické animace 
Barvy: 

• příliš mdlé barvy nebývají vidět 

• je třeba si zvolit určitou škálu barev, např. dvě, tři hlavní barvy a těch se v prezentaci držet 

• pozor na používání různobarevného písma – spíše jen výjimečně a chcete-li něco opravdu 
zvýraznit, např. červenou 

• na tmavém pozadí vypadá nejlépe bílá, na světlém černá 

• barvy působí i na psychiku posluchačů: 
 -  bílá je symbolem čistoty, jednoduchosti 
     -  černá a červená – elegance, dynamika, vzrušení 
 -  pastelové barvy – pozitivní naladění 

Obrázky: 

• slouží k názorné ukázce probírané problematiky nebo jako ilustrace pro „rozbourání“ 
monotónnosti textu (zvyšuje pozornost posluchačů)  

• pro ilustraci používejte profesionální fotografie z fotobanky  

• nepoužívejte obrázky z Klipartu 

• obrázky zmenšujte nebo zvětšujte tahem myši při současném stisknutí klávesy SHIFT – 
předejdete tak deformaci obrázků 

• pozor na příliš zvětšené a rozmazané obrázky nebo na obrázky s nízkým rozlišením 

• Pozor, abyste neměli „přeobrázkováno“  
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Pro prezentaci platí v zásadě stejná pravidla jako pro mluvený projev, a to zejména: 

• musím vědět nejen, co říkám, ale i komu to říkám → znalost posluchačů a jejich očekávání 
je zásadní 

• prezentace by měla být pro posluchače natolik zajímává, aby vzbudila jejich pozornost 

• musím dbát nejen na kvalitní řečový projev, ale i na kontrolu řeči těla 

• obsah prezentace musí být snadno pochopitelný a dobře zapamatovatelný 

• používám krátké jasné věty 

• nezapomínám na interakce s publikem 

• u prezentace dbám i na její vizuální, případně zvukovou stránku 
 
Na úspěšnosti prezentace se podílejí tyto faktory: 

• Forma prezentace a způsob jejího podání včetně audiovizuální stránky  

• Neverbální prvky – oční kontakt, mimika, gestika, práce s hlasem  

• Schopnost prezentujícího zaujmout posluchače a umět reagovat na případné otázky 
či námitky 

• Obsah prezentace a její logická stavba 

• Osobnost prezentujícího, první dojem 

• Prostředí 
 

DRUHY PREZENTACE 

1. Manažerská - jedná se o interní prezentaci, při které manažer prezentuje nějaké téma svým 
podřízeným či nadřízeným 

2. Obchodní prezentace – jedná se o externí prezentaci pro obchodní partnery nebo zákazníky 
firmy 

3. Konference – jedná se o diskusní setkání skupiny odborníků s posluchači nad určitým 
tématem, kdy se prezentují nové objevy, myšlenky, trendy, názory k danému tématu 

 
Manažerská prezentace: 

• probíhá většinou v zasedací místnosti firmy 

• posluchači sedí kolem jednoho velkého stolu 

• v čele stolu vpředu stojí přednášející 

• přednášející běžně používá projektor s projekční tabulí a flipchart  

• přednášející může používat i další pomůcky, například firemní produkty při představení 
nových produktů 

• každý z posluchačů většinou dostane před začátkem prezentace vytištěné informace 
k dané prezentaci 
 

Obchodní prezentace: 

• probíhá stejně jako manažerská prezentace nebo v nějakých reprezentativních prostorách 
mimo firmu, např. v pronajatých sálech hotelů nebo kongresových centrech (podle 
důležitosti akce nebo počtu pozvaných účastníků) 

• využívá se zejména k představení nových produktů, nového směrování firmy nebo 
k prezentaci výsledků firmy za uplynulé období  

• jedná se také často o tiskové konference 

• podle typu prezentace účastníci buď sedí u stolu nebo jsou židle v sále uspořádány jako 
v divadle 

• ve velkých sálech se používá velké promítací plátno, flipchart se z pochopitelných důvodů 
nepoužívá 

• přednášející obvykle mluví do mikrofonu 
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• každý z posluchačů většinou dostává malý dárek v podobě reklamních předmětů 
či informačních brožur 
 

Konference: 

• většinou probíhají ve velkých sálech, např. v pronajatých sálech hotelů, aulách nebo 
kongresových centrech 

• týkají se většinou nějakého tématu či tematických okruhů 

• používá se velké promítací plátno 

• přednášející má obvykle k dispozici mikrofon a řečnický pultík 

• posluchači mohou dostávat informační materiály či upomínkové předmět 
 

Chyby při prezentacích 

• Moc informací na slidu 

• Nudné slidy 

• Zahlcení posluchače informacemi 

• Nepřehlednost, Nesystematičnost 

• Moc malé písmo (nečitelné) 

• Mluvčí si hraje se ukazovátkem či pomůckami a odvádí tak pozornost od výkladu 

• Posluchač nemá dostatek času na přečtení 

• Mluvčí stojí zády k posluchačům 
 
 

 


