
prezentaèné zruènosti

Dokonalá prezentácia s poèítaèom
Prezentácie projektu, pri ktorých si pomáhame počítačom, určite vzbudia pozornosť vášho publika. Síce sa
vyžaduje určitý čas na „zoznámenie sa“ s týmto médiom, ale vzhľadom na presvedčivý efekt sa vám to vyplatí.

PREDNOSTI PREZENTÁCIE S POČÍTAČOM
��Podľa možností sa dá znova použiť.
��Dáva vám možnosť, aby ste účastníkom názorne ukázali dôležité časti

prezentácie.
��Teoretické základné myšlienky a súvislosti sa dajú pomocou efektov veľmi

plasticky predstaviť.
��Pri doplňujúcich otázkach môžete počas prezentácie relatívne ľahko pre-

skakovať k rôznym témam, aby ste ešte raz mohli ukázať nejakú dôležitú
časť.

��Počítačové prezentácie sú vhodné pre malé aj pre veľké skupiny.

PRAKTICKÉ POUŽITIE: VYTVORTE OPTIMÁLNE VAŠU
PREZENTÁCIU
��Predbežné úvahy: pouvažujte nad tým, aké zloženie má publikum, orien-

tujte vašu prezentáciu aj vzhľadom na informácie, údaje, obrázky, video-
klipy atď. Tiež si stanovte, ako dlho má trvať prezentácia a koľko strán chcete

ukázať. Napokon si premyslite aspoň rámcovú štruktúru prednášky.
��Vypracujte prezentáciu: PowerPoint je veľmi obľúbeným programom na

prezentácie pre začiatočníkov, ako aj pre expertov. S týmto softvérom
môžete vytvoriť jednoduché fólie aj kompletnú prezentáciu na obrazovke.

DÁVAJTE SI POZOR NA TRI ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
1. Nedržte sa striktne vašej pekne vymodelovanej prezentácie.
2. Zbytočne nezaťažujte vaše publikum.
3. Dbajte o osobný kontakt s publikom.

AKO ZACHRÁNITE VAŠU PREZENTÁCIU V PRÍPADE PROBLÉMOV?
��Objasnite si už vopred, či máte v mieste konania prednášky k dispozícii

meotar. Keď ste si fólie usporiadali a pripravili, môžete pokračovať v pre-
zentácii v prípade nevyhnutnosti bez väčšieho prerušenia na projektore.

��Ak nemôžete siahnuť po tomto prostriedku, lebo meotar nemáte k dis-
pozícii, porozdeľujte prítomným podklady na prednášku.

55eFOCUS 2/2006

Vytvorte
prestávkami 
napätie pri
prezentácii
Rečníka, ktorý robí prestávky,
pokladajú poslucháči za osobit-
ne kompetentného, pretože tento
štýl hovorenia vyžaruje pokoj,
rozvahu a suverenitu a vytvára
napätie. Ak chcete vašou prezen-
táciou presvedčiť kolegov o dôle-
žitosti projektu, použite tento
„prostriedok na upokojenie“.

Prestávky majú pre obe strany výhody:
Poslucháči
��môžu vypočuté informácie lepšie spracovať,
��môžu si chvíľu oddýchnuť,
��môžu sa pripraviť na prijímanie ďalších myš-

lienok.
Rečník
��môže si pripraviť ďalšiu myšlienku,
��môže pokojne dýchať,
��môže nadviazať očný kontakt s poslucháčmi

a odhadnúť atmosféru.
Rada: Trénujte trochu techniku prestávok. Hovor-
te text a nahrajte si ho na diktafón, potom skon-
trolujte pauzy. Deväťdesiat percent rečníkov robí
príliš málo a príliš krátke pauzy.

(Príloha Štýl pripravená v spolupráci s časopisom

ÚPEŠNÝ MANAŽÉR. Viac na www.raabe.sk)


