STUDIE

Jak uspět a stát se
hvězdou prezentací
NUDNÝCH PREZENTACÍ S NEPŘEHLEDNÝMI
SLAJDY VIDĚL UŽ KAŽDÝ ZA ŽIVOT DOST.
NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY VÁM PORADÍ, CO
DĚLAT, ABYSTE PUBLIKUM OKOUZLILI.
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Připravujete se na konferen‑
ci, na které můžete získat ně‑
kolik významných klientů. Nachys‑
táte prezentaci a vystoupíte. Čekáte,
kdo z publika za vámi poté přijde
a bude chtít vědět víc. A on nepřijde nikdo. Jak
je to možné?
Vysvětlení mohou být dvě. Zaprvé to můžete
svést na publikum – je pasivní, téma ho vlastně
moc nezajímá a konference také celkově za moc
nestojí. A pak je tu druhé vysvětlení, a přiznej‑
me si, o dost pravděpodobnější. Svou prezentací

jste prostě přestřelili. A publikum vám to jen
dalo najevo tím, že během prezentace vyřizovalo
e‑maily a smskovalo. Podobnému prezentačnímu
fiasku se dá předejít. Stačí, když se vyvarujete ob‑
vyklých chyb.
Dobrou zprávou je, že nepodařených prezen‑
tací máme kolem sebe tolik, že vyniknout v zá‑
plavě prezentační šedi je docela snadné. Pomůže
vám patnáct doporučení založených na princi‑
pech lidského vnímání a postupech prověřených
v praxi. O všech se podrobněji dočtete v knize
Odprezentuj.
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STUDIE

Linka prezentace
se dá postavit
i zajímavě. Třeba
na struktuře
problém–řešení,
která po desítky let
úspěšně funguje
v reklamě.

Takto prý vypadá
průměrný
prezentační slajd.
Obsahuje 40 slov
a je „dokonalou“
aplikací pravidla
6 × 6 (6 odrážek
o 6 slovech).
Jedním slovem:
katastrofa.

● 1. Zjednodušujte
Prezentace není dokument a nehodí se pro předá‑
vání složitých informací. Silnou stránkou prezen‑
tace je přesvědčování a transfer emocí. Využijte
toho, že na publikum působíte osobně. Opros‑
těte se od detailů, nesnažte se říct vše, složité
problémy zjednodušte a zapojte emoce. Politici
dávno vědí, že jejich nejúčinnější zbraní je kon‑
taktní kampaň. Prezentace je kontaktní kampaní
pro vaše myšlenky. Funguje ale jen tehdy, když
přesně víte, co chcete říct.
● 2. Mějte jasné hlavní sdělení
Vždy se prezentujícího ptám: „Kdybyste své sdě‑
lení měl vyjádřit jedinou větou, jak by zněla?“
Hledání odpovědi vyžaduje notnou dávku men‑
tálního úsilí, ale odměnou je odpověď, která před‑
stavuje hlavní sdělení prezentace.
Varianty v levém sloupečku jako hlavní sdě‑
lení prezentace nebudou fungovat, připomínají
ovšem zadání. Mohli bychom třeba říct: „Při‑
pravte mi prezentaci o problému nedostatku
pitné vody v Africe.“ Nebo: „Přichystejte mi situ‑
ační zprávu o druhové diverzitě.“ Klíčový rozdíl
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spočívá v tom, že zatímco zadání tématu bývá
neutrální, dobré hlavní sdělení obsahuje hodno‑
ticí soud.
● 3. Řekněte publiku, co má po skončení
prezentace udělat.
Když chystáte prezentaci, dobře si také promysle‑
te, co by mělo publikum po jejím skončení udělat.
Má jít na web? Napsat vám e‑mail? Domluvit si
schůzku? Marketéři dobře vědí, proč nenechá‑
vají zákazníky přemýšlet. Spousta reklam proto
končí slovy jako „žádejte u dobrých knihkupců“
nebo „koupíte ve své lékárně“. Řekněte výslovně
v závěru prezentace svému publiku, jaký krok
po něm žádáte.
● 4. Titulkem přitáhněte pozornost
Titulek na úvodním slajdu – tedy název prezenta‑
ce – slouží jako návnada. Zbavte se přesvědčení,
že titulek musí být nejobjektivnějším vyjádřením
tématu vaší prezentace. Zkuste se inspirovat no‑
vináři. Dobrý titulek je překvapivý, budí kontro‑
verze, nebo dokonce šokuje. Velmi často obsahu‑
je sloveso, které mu přidává na naléhavosti.

SILNOU
STRÁNKOU
PREZENTACE JE
PŘENOS EMOCÍ.
NECHOĎTE
DO DETAILŮ
SLOŽITÉ
PROBLÉMY
ZJEDNODUŠTE
A ZAPOJTE
EMOCE.

Tabulka, jak pracovat s titulky prezentace
Je překvapivý

Dobrá prezentace vás dostane na Mars

Je osobně relevantní

Prezentační dovednosti ovlivňují vaši kariéru víc než znalosti

Používá akční sloveso

Prezentace zachraňují africké nosorožce

Obsahuje statistiku

7 z 10 prezentujících neumí zaujmout publikum. Naučte se to

Obsahuje číslovku

5 důvodů, proč vám publikum během prezentace usíná

Obsahuje módní slovo

Umělá inteligence usnadňuje vizualizaci dat

Obsahuje rozpor

Introvertní řečníci dělají lepší prezentace

Budí kontroverze

Skvělá prezentace je uspokojivější než sex

Používá netradiční přirovnání

Prezentace jsou myšlenky na steroidech

Odkazuje na popkulturu

Srdečné pozdravy z PowerPointu

Tabulka, jak má vypadat hlavní sdělení prezentace a jak naopak ne
Nesprávné hlavní sdělení

Správné hlavní sdělení

Projekt alfa | kvartální report

Projekt alfa neplní stanovené kvartální cíle

Představení bankovních služeb společnosti Omega

Bankovní služby společnosti Omega jsou nejspolehlivější
na českém trhu

Problém nedostatku pitné vody v Africe

Pokud nevyřešíme nedostatek pitné vody v Africe,
přijde další migrační vlna

Situační zpráva o druhové diverzitě

Jen za posledních 10 let prokazatelně vyhynulo
360 živočišných druhů

Forma a podoby financování veřejnoprávních médií

Financování veřejnoprávních médií vyžaduje reformu

● 5. Nepřepalte odbornost
Zjistěte si, jak odborně zdatné bude publikum.
Čím větší vědomostní propast se mezi vámi a pu‑
blikem rozevírá, tím je to důležitější.
Zažil jsem prezentaci pro laickou veřejnost,
která měla být o architektuře a urbanismu. Mladá
sympatická dáma však zřejmě jen oprášila pre‑
zentaci určenou pro profesionály, a tak jsme
zažili čtyřicet pět minut plných suchých detailů
a odborného žargonu. Ještě během následujícího
rautu za mnou chodili lidé a říkali: „To byla moc
pěkná akce, ale ta přednáška o architektuře… ab‑
solutní ztráta času!“

● 6. Vyhoďte slajd agenda
Odedávna se traduje, že prezentace má začínat
slajdem agenda: „Řekni, o čem budeš mluvit,
mluv o tom a shrň, o čem jsi mluvil.“ Výsledkem
je tuctová a očekávatelná prezentace, při které
vám posluchači usnou dřív, než se dostanete
k jádru věci. Už během prvních devadesáti vteřin
unikne pozornost posluchačů v průměru dvakrát
k vlastním myšlenkám – většinou k banalitám
typu: kolik e‑mailů ještě musím vyřídit, co budu
dneska večeřet. Zahajte prezentaci tak zajímavě,
abyste publikum vtáhli do své prezentace od prv‑
ních vteřin.
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● 7. Pozornost publika musíte udržovat
Získat pozornost lidí v úvodu prezentace nesta‑
čí. Člověk se dokáže soustředit zhruba 10 minut.
Typický průběh pozornosti posluchačů během
prezentace má dva přirozené vrcholy. Na začátku
prezentace a na konci.
Můžete se s tím smířit, nebo pozornost publi‑
ka v průběhu prezentace občerstvovat a řídit tím,
že zařadíte oživující prvky. Dobře vám poslouží
humorné vsuvky, příběhy, aktivity pro diváky, de‑
monstrace či krátká videa. V ideálním případě se
vám podaří udržet pozornost posluchačů v prů‑
běhu celé prezentace.
● 8. S videi to nepřežeňte
Kurátor konferencí TED Chris Anderson tvrdí, že
klipy delší než 30 vteřin byste měli zařazovat jen
výjimečně. A pokud na tom vaše práce nezávi‑
sí, neměli byste v osmnáctiminutové prezentaci
(délka na konferencích TED typická) pouštět víc
než 2–4 klipy. Anderson navíc dodává, že videem
byste prezentaci nikdy neměli zakončovat. Dy‑
namicky sestříhané, krátké video vaši prezen‑
taci oživí, ale nezkoušejte se za video schovat.
A pokud už vaše prezentace obsahuje videa se
zvukem, vždy organizátory konference požádej‑
te o možnost zkoušky. Nefunkčních videí a pro‑
blémů se zvukem jsem na konferencích viděl už
desítky. Murphyho zákony v prezentacích fungují
naprosto neúprosně. Jak praví jeden z nich: jestli‑
že jde vše podle plánu, stala se někde chyba.
● 9. Věnujte přípravě dostatek času
Kolik času byste měli přípravě prezentace věno‑
vat? Špičková světová konzultantka Nancy Duarte
tvrdí, že na přípravu hodinové prezentace byste
si měli vyhradit 36–90 hodin. Je přísná, co říkáte?
Do svého časového odhadu zahrnuje vše od sběru
dostupných informací až po nácvik prezentace.
Ještě si stále myslíte, že se kvalitní prezentace dá
připravit večer předem?
● 10. Nebojte se většího množství slajdů
Lidé se mě tradičně ptají, kolik slajdů si mají při‑
pravit na dvacetiminutový konferenční příspě‑
vek. Pro konferenční prezentace jim dávám jed‑
noduché pravidlo: počet slajdů může být klidně
1,5násobku délky prezentace. Dvacetiminutový
konferenční příspěvek bez potíží unese 30 slajdů.
Zdá se vám to hodně? Nejste první. Aby taková
smršť slajdů zafungovala, má to jednu podmínku:
slajdy musí zůstat jednoduché. Prezentace pak
bude dynamická a atraktivní pro diváky.
● 11. Nejdřív vezměte do ruky papír a tužku
Jednoduchý recept na jednoduché slajdy přitom zní:
slajdy vytvářejte zprvu s tužkou a papírem v ruce,
ne u počítače. Když totiž otevřete PowerPoint, bez
váhání vám nabídne nový slajd s odrážkami. Nutí

vás od začátku strukturovat prezentaci tím nudným
a okoukaným způsobem. Na papíře žádné odrážky
nenajdete. Můžete začít vytvářet opravdové slajdy.
A dospějete tak pravděpodobně k daleko vizuálnější
prezentaci, než jste zvyklí.
● 12. Vizualizujte myšlenky
Prezentující bohužel zcela běžně a ke své škodě
nepoužívají slajdy jako vizuální doprovod, ale jako
čtecí zařízení nebo tahák. Svému publiku prokazu‑
jí medvědí službu. Textové slajdy fungují podobně
jako titulky u filmu: divák buď čte titulky, nebo se
naplno věnuje poslechu mluveného slova. Obojí
se dá zvládat jen těžko. Slajdy, které kopírují mo‑
nolog prezentujícího, jsou pro publikum náročné
a vyčerpávající. Kde to je jen trochu možné, pou‑
žijte místo textů schémata, obrázky či infografiky.

POKUD VAŠE
PREZENTACE
OBSAHUJE
VIDEA SE
ZVUKEM, VŽDY
POŽÁDEJTE
ORGANIZÁTORY
O ZKOUŠKU.
MURPHYHO
ZÁKONY VŽDY
FUNGUJÍ!

● 13. Vizualizujte také data
Je pochopitelné, že svou argumentaci budete
chtít podložit čísly. Čísla se v prezentaci nejen
dobře vyjímají a dodávají jí i punc přesnosti, čísly
můžete publikum přesvědčit. Když to ovšem pře‑
ženete, můžete ho přemírou čísel uprezentovat
do bezvědomí. Odolejte pokušení využít všechna
data, která máte k dispozici. Snažte se čísly po‑
depřít svou myšlenku či ukázat trend obsažený
v datech. Méně znamená více. Při prezentování
čísel vždy dejte přednost grafu před tabulkou.
● 14. Nezapomeňte na hvězdný moment
Posluchači vám celkem nezištně věnují svůj čas
a na oplátku od vás očekávají, že jim předáte něco
zajímavého a hodnotného. Vaše prezentace by
měla obsahovat tzv. S. T. A. R. moment – hvězd‑
ný moment, který si každý zapamatuje. Akronym
S. T. A. R. zkracuje první písmena anglických slov
something they’ll always remember.
● 15. Otestuje srozumitelnost slajdů
A nakonec: obstojí vaše slajdy v testu letmým
pohledem? Ten vyžaduje, aby lidé porozuměli
slajdu během tří vteřin. Pokud to trvá déle, risku‑
jete, že budou slajd studovat a nebudou věnovat
pozornost vám. Slajdy pro prezentování mají být
vzdušné, jednoduché a jasné.
Pokud vaše slajdy takové budou, obstojí. Dů‑
ležité však je, že jako prezentující obstojíte i vy
a sklidíte zasloužený úspěch. Možná dokonce
budete muset překonat přirozený ostych a odpo‑
vídat lidem, kteří za vámi po skončení prezentace
přijsou osobně.

Marek Hrkal

autor knihy Odprezentuj

Všechny ukázky najdete s podrobným komentářem v knize Odprezentuj.
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