
Prezentační checklist  

▢  PUBLIKUM 
Vím nebo tuším, jaké publikum mi bude sedět 
na prezentaci a co ho zajímá. Zamyslel jsem se, 
jak mu téma podat poutavě a relevantně. 

▢ SROZUMITELNOST 
Nepoužívám v prezentaci žargon, zkratky 
a termíny, kterým část posluchačů 
nebude možná rozumět. 

▢ SLAJDY 
Připravil jsem vizuální slajdy, které se dají 
pochopit nejlépe do 3 vteřin, takže publikum 
bude věnovat pozornost tomu, co říkám. 

▢ CALL-TO-ACTION 
Vím, co by mělo publikum po prezentaci 
udělat, a napsal jsem to na poslední slajd 
místo obligátního „Děkuji za pozornost“. 

▢ PŘÍBĚH 
Zauvažoval jsem, jestli by součástí prezentace 
mohl být vhodný doprovodný příběh, který 
do prezentace dostane emoce. 

▢ LINKA PREZENTACE 
Než jsem prezentaci finálně uložil, podíval 
jsem se na ni v zobrazení „Řazení snímků“ 
a ověřil jsem si, že jednotlivé snímky na sebe 
navazují a prezentace má souvislou linku. 

▢ ZKOUŠKA NANEČISTO 
Prezentaci jsem si několikrát vyzkoušel 
nanečisto a zkontroloval jsem při tom, 
že nepřekročím vyhrazený čas. Pokud mi 
nabídli možnosti generálky, využil jsem jí. 

▢ TECHNICKÉ PROVĚŘENÍ 
Dorazil jsem na místo 30 minut předem. 
Seznámil jsem se s technikou, proklikal si 
prezentaci a ověřil si tak, že se mi nerozpadly 
texty vinou chybějících fontů, že slajdy jsou 
čitelné a že se videa přehrávají včetně zvuku. 

 
Přejeme Vám úspěšnou prezentaci! 
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