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PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI A PROFESIONÁLNÍ VYSTUPOVÁNÍ 

MANAŽERA – KURZ V RÁMCI MANAŽERSKÉ AKADEMIE 2020 

 

 

 

 

Komu je kurz určen 

Potřebujete nadchnout publikum nebo motivovat podřízené či spolupracovníky? Potřebujete 
zaujmout a svou prezentací přesvědčit? Pak je toto školení určené právě vám – všem, kteří v rámci 
své prezentace chcete víc.   

Co je obsahem kurzu, co se naučíte  

Prohloubíte uvědomění, že při prezentaci je potřeba být originální, zaujmout, vzbudit emoce a 
přenést svoje nadšení na posluchače. 

Naučíte se cílit svou prezentaci konkrétnímu publiku (fakt, že jinak vnímá vaši prezentaci váš 
nadřízený a jinak obchodní partner je neoddiskutovatelný). 

Najdete způsob, jak si svoji prezentaci vychutnat a cítit se sebejistě a přirozeně.  

Udržíte pozornost posluchačů vhodným propojením mluveného slova s neverbálním projevem. 

Zjistíte, jak důležité je pracovat s příběhem a strukturou prezentace. 

Naučíte se vypořádat se s trémou a stresem při prezentaci. 

V rámci tohoto školení vás čeká:  

• Zmapování očekávání účastníků 

• Videozáznam ukázek prezentací účastníků před absolvováním semináře, následná práce s nimi 

• Jednotlivé fáze přípravy prezentací 

✓ příprava vlastní osoby, zvládání trémy 

✓ obsahová stránka a forma prezentace 

✓ osnova prezentace, myšlenková mapa 

✓ stavba textu prezentace 

✓ úvod a závěr prezentace 

• Techniky jak zaujmout posluchače 

• Techniky jak motivovat posluchače 

• Jak udržet pozornost 

• Práce s pořízeným videozáznamem a zpětná vazba od lektora i účastníků se zaměřením na výše uvedené a 

teoreticky již zpracované oblasti prezentací 

• Práce s hlasem a řeč těla v prezentaci 

• Jak správně reagovat na dotazy posluchačů 

• Prezentační technika a použití pomůcek 

• Trénink – základ zlepšování práce - sestavení vlastní prezence z praxe a realizace - trénink s využitím 

videozáznamu, zpětná vazba od lektora i ostatních účastníků semináře 

Zahájení kurzu: 15.4.2020      

Ukončení kurzu: 16.4.2020      

Rozsah výuky: 14 vyuč. hodin/2 dny    

Místo konání: České Budějovice, Lannova tř. 1893/32a     

Druh: Manažerské vzdělávání    

Cena kurzu za osobu 
bez DPH / s DPH 

6 000,- Kč / 7 260,- Kč 
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