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„Prezentace není důležitá, 

důležití jste Vy!“
Stev Jobs
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https://www.youtube.com/watch?v=yLhUfmn4ELs
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Pero a papír

Rozvržení času při tvorbě prezentace

Rétorika

Tvorba samotné 
prezentace



Plánování a vizualizace na papíře

Tvorba příběhu

Odpověď na otázku: 
„Proč by mě to mělo zajímat?“

Používání krátkých klíčových 
sdělení

„Příběh nevyprávějí slajdy, nýbrž Vy. Slajdy jej pouze 

doplňují.“



Příběh:

Takže….

Bylo jednou jeden projekt…….



Klíčová sdělení

Devět prvků prezentace

Vyjádření entuziasmu

Tři hlavní body

Metafory a analogie

Demonstrace

Partneři

Svědectví/důkazy

Videoklipy

Flipcharty, názorné pomůcky a 
ukázky
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Vytvoření a představení 
padoucha

Nepsaná pravidla prezentace

Pravidlo 10 minut

Jednoduchost

Nepoužívat odrážky

Srozumitelnost

Komunikace s publikem



PŘÍKLAD



• Steven Paul Jobs, často pouze Steve Jobs, (24. února 1955 San Francisco, USA – 5. října 2011 Palo Alto, USA) 
byl zakladatel, výkonný ředitel (CEO) a předseda představenstva firmy Apple a zároveň jedna z 
nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu posledních čtyřiceti let. V roce 1976 spolu se Stevem
Wozniakem založil firmu Apple, která vyvinula jedny z prvních úspěšných osobních počítačů, založil také 
firmu NeXT a pod jeho vedením se proslavila i filmová studia Pixar.

• Albert Einstein (14. března 1879 Ulm, Německo – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl 
teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob. Často je označován za největšího 
vědce 20. století, případně spolu s Newtonem za nejvýznamnějšího fyzika vůbec. Mezi jeho příspěvky fyzice 
patří speciální teorie relativity (1905), myšlenka kvantování elektromagnetického pole a 
vysvětlení fotoefektu (1905), vysvětlení Brownova pohybu (1905) a snad nejvíce obecná teorie 
relativity (1915), která doposud nejlépe popisuje vesmír ve velkých měřítkách.

• William Henry Gates III, KBE (* 28. října 1955 Seattle, Washington, USA), všeobecně známý jako Bill Gates, je 
spoluzakladatelem a předsedou představenstva společnosti Microsoft. Patří mezi nejbohatší lidi na světě. 
Jeho majetek je mezi 85 - 90 miliardami dolarů.

• Daiv Bowie (8. ledna 1947 Brixton – 10. ledna 2016;[2][3] vlastním jménem David Robert Jones) byl 
britský zpěvák, herec, hudební skladatel, multiinstrumentalista, producent a malíř. Byl považován za 
průkopníka nových hudebních trendů. Od roku 1992 byla jeho manželkou modelka Iman. David Bowie
zemřel ve věku 69 let na rakovinu jater, se kterou bojoval 18 měsíců.
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• Steve Jobs

•Albert Einstain

•David Bowie

•Bill Gates
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Použitá literatura pro tuto prezentaci:

• Tajemství skvělých prezentací Steva Jobse, Caemine Gallo, Grada 2016

• Slajdologie, Nancy Duartová, Albatros 2012

• Moderní rétorika, Alena Špačková, Grada 2015

• Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu, Karel Voříšek a Jitka Vysekalová, Grada

2014
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