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Je lepší pustit se odvážně do všeho, i za cenu,
že v polovině případů utrpíš nezdar, než všeho

se obávat a nikdy nic nezkusit.
Herodotos



Učte se od nejlepších
Chcete se zlepšit a zdokonal it v řečnickém umění? Potom
potřebujete někoho, kdo bude vaším vzorem, od koho se
budete učit, někoho, kdo vás bude inspirovat k lepším
výkonům. Nové technologie – počítače, multimédia, web – jsou
ideálním vzdělávacím prostředkem. Můžete se díky nim učit
od těch opravdu nejlepších. Zatímco v minulosti jste musel i mít
velké štěstí, abyste se dostal i do blízkosti špiček v oboru, dnes
se k nim dostanete jediným kl iknutím. Na internetu je snadné
najít videonahrávky vynikajících řečníků a podívat se na to, jak
vystupují. Jen dívat se ale nestačí. Musíte vědět, na co se dívat
a být schopni „vydesti lovat“ z prezentací ostatních principy,
které vám umožní se zlepšit. Cílem této knížky je být vaším
průvodcem.
Na trhu s odbornou l iteraturou je mnoho příruček o tom,
jak prezentovat. Jejich kval ita je různá. Mnohé z nich vám
poskytnou užitečné poznatky. Zjisti l jsem, že nejvíce jsem
se naučil z těch pasáží, ve kterých byly popisovány konkrétní
případové studie nebo příklady prezentací. S nástupem
internetu jsem si uvědomil , že sledování špičkových řečníků
mě posunulo a obohati lo více než kterákol i z přečtených knih.
Jsem přesvědčený, že tzv. „měkké dovednosti“ se učíme
nejlépe napodobováním, když následujeme někoho jako náš
vzor. Mými osobními vzory jsou l idé jako Steve Jobs, Hans
Rosl ing, Sir Ken Robinson, Michael Sandel a další. Způsob,
jakým prezentují své myšlenky a ideje, si představíme na

následujících stránkách.
Dozvíte se například, jaký je nejúčinnější postup při před-

stavování nových produktů, proč je trojka považována
v rétorice za magické číslo, proč obyčejná plastová krabice
může být skvělou prezentační pomůckou a jak můžete získat
publ ikum na svoji stranu tím, že jim prozradíte největší chybu,
kterou jste v životě udělal i . Naučíte se i mnoho dalšího,
a pevně věřím, že nabyté znalosti nezůstanou ležet zasuté
hluboko ve vaší paměti, ale že vstanete od obrazovek počítačů
a uplatníte je co nejdříve v praxi.

Tato knížka je rozdělena do někol ika kapitol , z nichž každá
se věnuje jednomu konkrétnímu řečníkovi. Doporučuji , abyste
před přečtením každé kapitoly zhlédl i příslušné videonahrávky.
Odkazy na ně najdete v textu. Všímejte si následujících aspektů
prezentace:

1. Jaký je kontext, ve kterém se prezentace odehrává? Kdo tvoří
publ ikum a jak je publ ikum naladěno?
2. Co je asi řečníkovým cílem? Čeho se svojí prezentací snaží
dosáhnout?
3. Jak řečník uspořádal své téma? Jaká je osnova jeho
vystoupení? Co se děje na začátku a na konci prezentace?
4. Jaké řečnické prostředky a figury řečník používá?
5. Co se mezi řečníkem a publ ikem odehrává na neverbální
úrovni?

Po zhlédnutí se sami sebe zeptejte: Jak se mi prezentace l íbila?
Co mě na ní zaujalo? Jak na mě prezentující působil? Dělám

1Prezentujte jako ti nejlepší



něco jinak než on? Dělám něco podobně? Mohu něco z jeho
postupů a rétorických technik využít? Potom si přečtěte můj
komentář k prezentaci a srovnejte mé postřehy s těmi vašimi.

Kniha, kterou právě čtete, je zdánl ivě krátká. Může vám dát ale
více než mnohastránkové spisy nabízející obecné a abstraktní
rady, jak prezentovat. Ve spojení s videoukázkami, které nalez-
nete na internetu, představuje prostředek, díky kterému se
z vás mohou stát skvělí řečníci . Dívejte se na to, jak prezentují
ostatní, pozorně si čtěte mé komentáře a srovnejte je se svými
postřehy a myšlenkami. Přemýšlejte o tom, co byste mohl i
změnit na svém vystupování, a nové nápady si co nejdříve
vyzkoušejte v praxi. Nesnažte se ihned změnit všechno, postu-
pujte po malých krocích a dopřejte si radost z toho, že se
rozvíjíte a učíte něco nového.

Poznámka: Některá vystoupení, která v této knize rozebírám,
jsou k dispozici pouze v originálním znění v angl ickém jazyce.
U přednášek z konference TED bývají obvykle české titulky.
Části prezentací Steva Jobse a Daniela Pinka jsem přeložil ,
přičemž jsem se snažil co nejvíce držet původního znění.
Výsledný překlad může proto působit neohrabaně a rozhodně
neodráží styl istickou úroveň mluvčích. Lepší je, pokud to Vaše
jazykové schopnosti dovolují, pracovat s originálem.

Pro sledování videí doporučuji používat nejnovější dostupné
verze webových prohlížečů.
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Steve JobsiKona produktovýchprezentací
Myslím, že Steva Jobse nemusím představovat. Velký vizionář
informačních technologií a marketingový génius. Muž, který
firmu s nakousnutým jablkem stvořil , opusti l a poté se do ní
zase vráti l , aby jí pomohl dostat se z okraje zájmu opět na
výsluní. A navíc řečník, jakých ve světě byznysu mnoho není.
Kl íčové prezentace, na kterých Apple představuje své nové
produkty (nazývané Apple Keynote), jsou ukázkou skutečné
jevištní magie. Jde o do nejmenších detailů promyšlená,
hypnotizující představení, při kterých Steve znovu a znovu
přesvědčuje účastníky v sále o tom, že Apple má ty nejlepší
produkty na světě. Nevím, jestl i jsou skutečně nejlepší, to ne-
dokážu posoudit – ale vždy po zhlédnutí Apple Keynote jsem
o tom alespoň na chvíl i přesvědčený.

Steve byl považovaný za schopného řečníka a jeho pub-
l ikum ho milovalo. V roce 2009 před konferencí MacWorld
Expo firma Apple oznámila, že Steve tentokrát nebude uvádět
nové produkty, což vyvolalo značné zklamání. Někteří účastníci
dokonce proti jeho nepřítomnosti vášnivě protestoval i . Novinář
Los Angeles Times Michael Hiltzik zhodnotil jeho řečnické
schopnosti takto: „Jobs má ohromující smysl pro dramatizaci.
Když jsem se díval nedávno na záznam na YouTube, úplně

mě to vtáhlo a pohlti lo, i když jsem samozřejmě věděl , jak
prezentace dopadne.“

I když nelze Stevovi upřít určitou dávku vrozeného exhibici-
onismu a potřeby být vidět ve světle reflektorů, jeho řečnické
umění je především výsledkem dlouholetého tréninku a praxe.
Když se studenty rozebírám Stevova vystoupení a ptám se jich
na bezprostřední dojmy, často jeho projev charakterizují jako
naprosto bezprostřední a přirozený. Nenechte se ale zmýl it. Za
touto zdánl ivou lehkostí a přirozeností je mnoho hodin dřiny.
Je to něco, co se Steve Jobs naučil – a co se tím pádem můžete
naučit i vy.

Apple Keynote 2008
Steve uvádí „nejtenčí notebook na světě“
(kl ikněte zde pro video)

Pojďme nyní rozebrat část jedné konkrétní Stevovy prezentace.
V roce 2008 na Apple Keynote představil čtyři skupiny nových
produktů. Na konec si nechal ukázku nového ultra-tenkého
notebooku Macbook Air.

Něco je ve vzduchu. Co je to? Jak víte, Apple dělá nejlepší
notebooky na téhle planetě – MacBook a MacBook Pro. Ty jsou
standardem v tomto odvětví, na základě kterého lidé posuzují
konkurenční produkty. Dneska vám představíme náš třetí
notebook. Jmenuje se MacBook Air.
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Stevovy prezentace jsou promyšlené do
sebemenších detailů . Když se podíváte na
úplný začátek Keynote, uvidíte, že ho začal
stejnou větou jako tuto čtvrtou část: „Něco
je ve vzduchu (air) .“ A samozřejmě není
náhoda, že se nový notebook jmenuje právě
Air. Jde o drobný vtípek, díky kterému se
posluchač baví a zároveň jemné, bleskové
propojení začátku prezentace s později
uvedeným tématem. Lidé se učí tak, že
si přiřazují nové informace k informacím už uloženým v paměti.
Pokud si nedokážou nový poznatek přiřadit ke stávajícím
znalostem, rychle ho zapomenou. Ještě předtím, než Steve
poprvé řekl , jak se nový notebook jmenuje, slyšel i jméno
notebooku posluchači už 2x v odl išném kontextu.

Jak je vidět, Apple věnuje přípravě svých produktových
prezentací hodně úsil í a vždy na nich tvrdě pracuje mnoho l idí.
Steve Jobs je jen vrcholek ledovce, i když celkový směr
a tón udává on. Bývalý zaměstnanec Applu Mike Evangel ist se
zúčastnil jedné konference přímo na scéně – měl za úkol
předvést demo nového vypalovacího software iDVD na
Macworldu 2001. Prozradil , že jeho tým strávil stovky hodin
chystáním krátkého pětiminutového úseku. Samotný Steve se
na své vystoupení připravoval vždy někol ik týdnů dopředu tím,
že se podrobně seznámil s produkty a technologiemi, o nichž
měl hovořit. Před konferencí strávil hodiny času nácvikem
přímo na scéně. To, že Stevova prezentace vypadá velmi
uvolněně a přirozeně, je důsledkem dlouhého tréninku
a nacvičování sebemenších detailů .

Vraťme se zpátky k úryvku. Už jsem
zmínil , jak se l idé učí - tím, že přiřazují nové
informace k dříve nabytým znalostem. Steve
i zde této skutečnosti využívá a přiměje
posluchače, aby si vzpomněl i na to, co už
znají, v tomto případě na předchozí modely
notebooků. Vytváří tak smysluplný rámec,
do kterého si posluchači automaticky zařadí
to, co se dozví o novém produktu. Podobný
rámec můžete posluchačům poskytnout

např. využitím analogií. Srovnejte novou věc nebo ideu s ně-
čím, co vaši posluchači už znají.
V roce 2005 Steve uvedl nový produkt pomocí následující
analogie: „iPod Shuffle je menší a lehčí než balíček žvýkaček.“
Bal íček žvýkaček každý dobře zná. Každý si pod pojmem
„balíček žvýkaček“ dokáže představit konkrétní věc. Díky této
analogii představovaný produkt přestává být abstraktním
pojmem, ale stává se konkrétní, hmatatelnou věcí. Jestl iže
chcete představit vašim posluchačům něco nového, vždy to
přirovnejte k něčemu jinému, co už znají. Nové znalosti se tak
propojí s dřívějšími. Publ ikum se bude v tom, o čem hovoříte,
lépe orientovat a snáze si to zapamatuje.

Co je to Macbook Air? Jednou větou: Je to nejtenčí notebook
na světě.

Posluchači chtějí vědět, o čem prezentace je. Potřebují znát
vaše hlavní sdělení. Nepředpokládejte, že se jim podaří ho
z vaší řeči vyvodit. Raději j im ho jasně řekněte. Náš mozek je
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relativně líný orgán a k orientaci potřebuje jednoduchá
označení věcí, se kterými se setkává v komplikovaném okolním
světě. Najděte ta správná slova, která jasně a jednoduše popíší,
o čem hovoříte, ať už jde o produkt nebo o ideu. Macbook Air
měl j istě spoustu zajimavých charakteristik, ale marketingový
tým Apple dobře věděl , že musí nový notebook představit tak,
aby si ho každý zapamatoval – jednou větou.

Apple v tomto umění zjednodušování hlavního sdělení
dosahuje skutečného mistrovství. Jednotl ivé produkty jsou
na trh uváděny vždy s nějakým sloganem, který se dostane
do podvědomí l idí a který krátce po konferenci najdete v novi-
nách a na webových stránkách po celém světě. Při představení
iPhone se v prezentaci pětkrát zopakovalo slogan „Apple
reinvents the Phone“. Barevné iMacy byly v roce 1997 uvedené
na trh se sloganem „iMac combines the excitement of the
Internet with the simpl icity of Macintosh“ a nový MP3
přehrávač iPod Steve srozumitelně charakterizoval jako
zařízení, díky kterému máte tisíc písniček ve své kapse („1000
songs in your pocket“). Podívejte se i na další reklamní slogany,
které firma Apple použila k marketingu svých produktů, na
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Apple_Inc._slogans)

Musíte být schopni formulovat své poselství jasně. Rozvíjejte
proto svoji schopnost vyjadřovat se stručně a srozumitelně.
Potřebujete se naučit dobrat se vždy k samé podstatě toho,
co chcete říci . Může vám pomoci, když si představíte, že jste
novinář a ke všem hlavním bodům své prezentace máte napsat
krátký článek s chytlavým, zapamatovatelným titulkem. Jak by
takový titulek zněl? Podívejte se do kval itních novin a učte se
od novinářů toto umění. Je důležité, aby hesla, která si vytvoří-

te, v prezentaci zazněla. Nebojte se je i někol ikrát v různých
kontextech zopakovat.

Je důležité si uvědomit, že jednoduché neznamená hloupé.
Tím, že identifikujete své základní sdělení a vyjádříte ho jasně
a srozumitelně, ještě nerezignujete na detaily a na složitost
toho, o čem hovoříte. Poskytněte svým posluchačům záchytné
body v podobě jednoduchých a srozumitelných hesel , a potom
tato jednotl ivá hesla dále rozviňte. Leonardo da Vinci přemýšlel
o velmi komplikovaných věcech, o nichž se jeho současníkům
ani nesnilo, a přesto si napsal do deníku, že „…konečným
stavem dokonalosti je jednoduchost“. Řiďte se tímto heslem
při přípravě prezentace i vy.

Takže…co to znamená? Podívali jsme se na všechny tenké
notebooky na trhu. Většina lidí si představí třeba SONYTZ,
což je dobrý notebook. Je tenký, takhle vypadá…tady je boční
pohled. Prostudovali jsme ty nejlepší dostupné, abychom si
o nich udělali představu. Obvykle váží 3 libry, jsou – v tomto
případě, v případě SONY – široké asi 0,8 až 1 ,2 palce, mají
klínovitý tvar. Jde o docela reprezentativní hodnoty. Ale jsou
samý kompromis. Aby dosáhly nízké váhy, mají malý displej,
12 nebo 11 palců. Většina z nich má jen 11palcový displej.
Klávesnice je také výsledek kompromisu. Místo plnohodnotné
klávesnice mají miniaturní klávesnici. A jejich výkon není tak
vysoký, jak by mohl být, protože problémy s odvodem tepla
neumožňují použít rychlejší procesory. Takže jsme se na tohle
všechno podívali a položili jsme si otázku: co bychom v našem
notebooku chtěli mít a na čem nechceme slevit? Myslíme si,
že dostat se na váhu 3 libry je dobrý cíl. Ale myslíme si také,
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že všechno ostatní jsou kompromisy. Příliš velký kompromis
u tloušťky, příliš velký kompromis u displeje, malá klávesnice,
a myslíme si, že můžeme dosáhnout většího výkonu než mají
tyto produkty.

Steve často pokládá řečnické otázky. Je to jeden ze způsobů,
jakým můžete posluchače vtáhnout do vaší prezentace.
Potřebujete udržet jejich zájem. Zájem nejlépe udrží
prezentace, která má charakter neformálního rozhovoru. Když
posloucháme monolog, brzy se začneme nudit. Náš mozek
potřebuje alespoň iluzi dialogu pro udržení zájmu. Pokud
můžete, snažte se vaše posluchače zapojit do hry – klaďte jim
otázky. Harvardský profesor Michael Sandel (o kterém se více
dozvíte v poslední kapitole) přednáší pro stovky studentů,
a přesto s nimi diskutuje, aniž by jeho přednášky ztrati ly jasnou
strukturu a logickou návaznost. Jestl iže zapojení posluchačů
opravdu není možné, pomohou vyvolat i luzi dialogu alespoň
řečnické otázky.

Další účinný prostředek pro vyvolání a udržení zájmu je
vyprávět posluchačům o tom, jak jste dospěl i k vašemu
produktu nebo nápadu. Každá věc nebo myšlenka má svoji
historii . Znalost této historie umožňuje věc nebo myšlenku lépe
pochopit. Vyprávějte příběh typu „jak to vzniklo“ jednoduchým
a poutavým způsobem, nebojte se být osobní a vaši posluchači
vám budou lépe rozumět.

Takže nejprve se podívejme na tloušťku. Toto je výrobek od
SONY. Jak jsem řekl, jeden z nejlepších na trhu. Od 1 ,2 palce
k 0,8 palcům. A toto je MacBook Air. Od 0,76 k nevídaným 0,16

palcům. Něco bych chtěl zdůraznit: MacBook Air je v nejširším
místě stále tenčí než SONYTZ v nejtenčím místě. Tady se
bavíme o něčem, co je opravdu tenké. Je tak tenký, že se
dokonce vleze do jedné z těch obálek, které vidíme kolem nás
v kancelářích. Takže, dovolte mi ho teďukázat…

Mnohé Stevovy prezentace obsahují prvek překvapení. Steve
by samozřejmě mohl nový produkt ukázat hned na začátku.
Místo toho nechává posluchače v nejistotě a dovedně buduje
napětí před tím, než produkt konečně ukáže. Dobrá prezentace
je tak trochu jako detektivka. Autor detektivky dlouho buduje
napětí, až je pro čtenáře nemožné knihu odložit – musí se
dozvědět, jak příběh dopadl .

Lidé jsou zvědavá stvoření, a pokud se vám podaří jej ich
zvědavost vybudit, máte vyhráno. Klasickým příkladem je
slavná pasáž ze Shakespearovy hry Jul ius Caesar. Po Caesarově
zavraždění před římský l id vystupuje Marcus Antonius,
Caesarův přítel . Chce Caesara pomstít, ale stojí před rozvášně-
ným davem. Lidé jsou přesvědčeni o tom, že Caesarova smrt
byla zasloužená. Pokud bude mluvit proti vrahům, se kterými
dav sympatizuje, skončí sám špatně. Shakespearův Antonius je
ale skvělým řečníkem, nejdříve předstírá, že s vraždou souhlasí,
ale postupně se mu podaří v posluchačích zasít pochybnosti .
Nakonec dav zcela strhne na svoji stranu. Důležitou rol i v jeho
řeči hraje Caesarova závěť. Nejprve ji jen ukáže posluchačům
a naznačí, že je v ní něco důležitého, ale prohlásí, že ji nehodlá
přečíst. Neustále pouze naznačuje, že kdyby Římané věděl i , co
závěť obsahuje, byl i by Caesarovi vděční, zasypal i by ho
pol ibky a odsoudil i jeho vraždu. Lidé samozřejmě začnou
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naléhat, aby závěť přečetl , ale Antonius dělá drahoty a
stupňuje zvědavost publ ika. Když l istinu poté na konci svého
proslovu přečte, rozpoutá skutečnou bouři emocí a poblázně-
ný dav vyráží k domu Caesarových vrahů, aby je zlynčoval .

Toto je nový MacBook Air. Tady vidíte, jak je tenký. Ano, to je on.
Úžasný výrobek. Plnohodnotná klávesnice, velký displej, a takhle
vypadá – není to senzační?

Všimněte si, že Steve v průběhu prezentace mluví často ve
velmi krátkých větách. Krátké věty usnadňují porozumění
a dodávají prezentaci konverzační charakter. Slova, která Jobs
používá, jsou jednoduchá, konkrétní a často nabitá emocemi.
Odborný žargon, ve kterém si tol ik l ibují IT odborníci , od něj
uslyšíte jen zřídka. Z toho, jak mluví, čiší hluboké, vášnivé
zaujetí. Jen „ten kdo hoří, dokáže zapál it ostatní“. Vaším
úkolem je přenést na své posluchače alespoň něco ze svého
nadšení pro věc. Pokud budete hovořit pouze věcně, bez
emocí, sotva se vám to podaří.

Takže, pojďme se na něj podívat trochu podrobněji. Ještě jednou:
vleze se do jedné z těch obálek, tak je malý. Takhle vypadá.
Neuvěřitelné. Je to nejtenčí notebook na světě. Otevřete ho…má
magnetické přichycení víka, takže na něm nejsou žádné západky
nebo háčky, o které by se mohlo zachytit vaše oblečení, a má 13,
3 palce velký širokoúhlý displej a tenhle displej je nádherný. Jde
o displej s LED podsvícením, což nejenže šetří energii a displej je
díky tomu skutečně jasný, ale také se zapne okamžitě poté,
co ho otevřete. V horní části displeje je vestavěná iSight kamera

pro videokonference – vše funguje ihned po rozbalení. Když se
podíváte dolů, uvidíte plnohodnotnou klávesnici. Tohle je možná
nejlepší klávesnice, kterou jsme kdy prodávali. Je fenomenální.
Obsahuje světelný senzor, takže ve tmě se automaticky zapne
podsvícení.

Poté, co Steve Macbook ukáže a představí ho znovu s heslem
„nejtenčí notebook na světě“, může pokračovat s podrobnějším
popisem. Popis produktu nezahrnuje jen technické charakte-
ristiky. Každý prodejce ví, že technické charakteristiky ve
skutečnosti zákazníky nezajímají – zákazníky zajímá, co jim
osobně produkt přinese. Zajímají je praktické důsledky
technických parametrů, zajímá je to, jak jim produkt obohatí
život, zjednoduší práci nebo vyřeší naléhavý problém. Dů-
vodem ke koupi nejsou vlastnosti produktu, ale jeho přínosy.

Charakteristika Přínos
Magnetické přichycení víka O notebook se nezachytí oblečení

13,3 širokoúhlý displej Vše dobře čitelné

LED podsvícení Šetří energii

Vysoký jas displeje

Displej okamžitě k dispozici

iSight kamera Videokonference hned po rozbalení

Plnohodnotná klávesnice Snadné psaní

Světelný senzor Snadné psaní
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Mějte při produktových prezentacích na paměti tento rozdíl
mezi vlastnostmi a přínosy. Zvažte, kol ik toho vaši posluchači
o tématu vědí. Pokud není opravdu zřejmé, jaké přínosy z urči-
té vlastnosti vyplývají, pomozte svým posluchačům a sdělte jim
to.

V následujících částech prezentace Steve hovoří o dalších
vlastnostech Macbooku Air. Dlouhý seznam charakteristik by
mohl začít posluchače nudit, a proto ho Steve přeruší tím, že
jim ukáže, jak Air vypadá uvnitř. V jeho podání je průzkum
vnitřních součástí počítače napínavým příběhem, zahájeným
otázkou: „Jak je možné, že jsme tohle všechno dostal i
dovnitř?“. Na scénu si krátce pozve Paula Otel l iniho, předsedu
výkonné rady Intelu. Poté se vrátí k popisu produktu.

Ke konci prezentace Steve ještě jednou zopakuje všechny
charakteristiky produktu, znovu připomene posluchačům,
že se jedná o „nejtenčí notebook na světě“ a prozradí cenu,
za kterou se bude prodávat. I vaše prezentace by měla ob-
sahovat závěrečné shrnutí. Řiďte se klasickým pedagogickým
pravidlem:

1. Řekněte jim, o čem budete hovořit.
2. Hovořte.
3. Řekněte jim, o čem jste hovořil i .

Uvědomte si, že na posledních pět minut prezentace budou
posluchači poté, co skončíte, nejvíce myslet. Je to chvíle, kdy
na ně můžete nejvíce zapůsobit, kdy je třeba vyzvat je k akci,
kdy máte šanci vtisknout do jejich mysl i vaše hlavní sdělení.

Apple Keynote 2007
iPhone - tři produkty v jednom
(kl ikněte zde pro video)

V roce 2007 představil Steve nový produkt, který měl změnit
tvář trhu s chytrými telefony – Apple iPhone. I zde byla jeho
prezentace vynikající ukázkou promyšleného řečnického
umění, přirozeně propojeného s čistými a elegantními slajdy.

Na tento den jsem se těšil posledního dva a půl roku. Jednou
za čas se na trhu objeví revoluční produkt, který změní úplně
všechno. A Apple byl…nejprve, můžete se považovat za
šťastlivce, když se vám podaří v průběhu vaší kariéry pracovat
jen na jednom takovém… Apple měl velké štěstí, protože přišel
s několika takových produkty. V roce 1984 jsme na trh uvedli
Macintosh. Ten nezměnil jen Apple, ale celý počítačový průmysl.
V roce 2001 jsme představili první iPod a ten nezměnil jen
způsob, jakým všichni posloucháme hudbu, ale změnil celý
hudební průmysl.

Steve obvykle nepředstaví novinku hned. Samozřejmě by mohl
přijít na scénu, vytáhnout nový telefon z krabice a začít hovořit
o tom, jaké má úžasné funkce. Taková prezentace by ale byla
nudná a fádní. Steve místo toho postupně buduje očekávání
a napětí. Posluchači právě slyšel i o dvou předchozích revo-
lučních produktech a přirozeně se ptají: je teď chvíle pro třetí
revoluční produkt? Jestl iže Steve hovoří o dvou přechozích
revolučních produktech, je logické, aby teď přišel třetí. Ale co
to bude? Dobří řečníci chytře pracují s očekáváním publ ika.
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Předtím, než představí svoji hlavní myšlenku, si pro ni připraví
vhodnou půdu.

Steve přitom využívá, jako v mnoha jiných prezentacích,
trojčlenné schéma. Hovoří o třech revolučních produktech
Apple – o Macintoshi, IPodu a tím třetím je iPhone, který
se chystá představit. Nezmiňuje se o možná nejdůležitějším
produktu, o Apple II. Apple II byl bezesporu revoluční, a z firmy
s nakousnutým jablkem ve znaku udělal v osmdesátých letech
symbol úspěchu. Proč se tedy Steve nepochlubí i tímto
úspěchem? Protože trojka je lepší než čtyřka. Alespoň
v rétorice.

Lidská mysl nejlépe vstřebává informace organizované do
malého počtu bloků, ideálně tří. Trojka představuje v rétorice
jakési magické číslo - zdá se, že prvky řeči uspořádané do triád
bývají obzvláště efektní. Číslo tři se považuje za ideální pro
aktivizaci paměti a je spojeno s bohatou symbol ikou. Troj-
členná schémata objevíte v proslovech J .F. Kennedyho nebo
Baracka Obamy. Vy, jako autoři prezentace rozhodujete o tom,
jak svá klíčová sdělení uspořádáte a které argumenty vyberete
na jejich podporu. Nezkušení řečníci mají často pocit, že toho
musí říci co nejvíce. Snaží se své posluchače zahltit množstvím
informací. Zkušený řečník pečl ivě přemýšlí nejen o tom, co
řekne, ale hlavně o tom, co vynechá a neřekne – protože to
považuje za nepodstatné. Doporučuji mít trojčlenné schéma
na paměti a pokud to nebude v rozporu s logikou věci,
uspořádávat sdělení a argumenty do trojic nebo do čtveřic.

Dnes vám představíme tři nové revoluční produkty. Tím prvním
je širokoúhlý iPod s dotykovým ovládáním. Tím druhým je

revoluční mobilní telefon. A ten třetí je převratný nástroj na
komunikaci přes internet. Takže, tři věci: širokoúhlý iPod
s dotykovým ovládáním, revoluční mobilní telefon a převratný
nástroj na komunikaci přes internet…iPod, telefon, internetový
komunikátor…iPod, telefon…už rozumíte? Tohle nejsou tři
samostatná zařízení, to je jeden přístroj. A nazvali jsme ho
iPhone. Dnes Apple přichází se zcela novým druhem telefonu
(„Apple reinvents the phone“). A tady je… Ne, ve skutečnosti je
tady a ještě ho tam necháme.

Keynote z roku 2007 je považována za jednu z nejpo-
dařenějších v historii firmy. Svůj podíl na tom má i výše
uvedená pasáž. Je příkladem špičkového dramatického umění
spojeného s humorem. Steve zde nechá své posluchače zažít
„aha“ moment. Posluchači si propojí jednotl ivé zdánl ivě
nesouvisející indicie. Sami objeví, o co se jedná. Učitelé
využívají podobný postup, protože vědí, že jejich žáci si nejlépe
zapamatují to, na co přišl i sami. Vaše prezentace by měla
obsahovat nějaký klíčový okamžik, který utkví posluchačům
v paměti a o kterém budou později diskutovat. Měla by ob-
sahovat alespoň jeden moment, který je překvapí a strhne.

Podívejte se například na slavné představení prvního
Macintoshe v roce 1984 (zde). Je vidět, že Steve měl smysl pro
drama už v počátcích své kariéry. Dokázal ho mistrně zužit-
kovat už tehdy, když stál před 2 571 posluchači v De Anza
Col lege. Nejdříve popsal hlavní vlastnosti nového počítače,
potom ho vytáhl z šedého pytle a postavil do sloupu silného
světla. Mnohdy je nejlepší, když váš produkt hovoří „sám za
sebe“. Technici ztlumil i osvětlení kolem, vidět zůstala pouze
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zářící obrazovka a v pozadí začala hrát sugestivní skladba od
skupiny Vangel is. Macintosh poté sám demostroval své kval ity
tím, že na displeji vykresl i l někol ik obrázků a celé demo vyvr-
chol i lo ve chvíl i , kdy se z jeho reproduktorů ozval umělý,
přerývaný hlas: „Ahoj, já jsem Macintosh. Je skvělé být konečně
venku z toho pytle…“ S ničím podobným se diváci předtím
nesetkal i . Jej ich reakce byla nadšená. Steve měl v této chvíl i
publ ikum „v hrsti“. Dobrá produktová prezentace je „show“.
Nepředávejte pouze informace. Pobavte své posluchače
a nechte je zažít něco zajímavého.

Dobře, než se na něj podíváme, dovolte mi říci pár slov
o smartphonech, chytrých telefonech – tak jim alespoň říkají.
Obvykle v sobě kombinují telefon, e-mail a jakýsi „baby“
internet. Mají takové ty mrňavé plastikové klávesnice a problém
je, že nejsou příliš chytré a těžko se ovládají. Když uděláte graf
se dvěma osami – na první ose je, jak je telefon chytrý, na druhé,
jak jednoduše se ovládá – tak obyčejný telefon je tady dole. Není
příliš chytrý, těžko se ovládá. Smartphony jsou určitě chytřejší,
ale zároveň se hůře ovládají. Jsou opravdu komplikované. Lidé
mají problémy přijít na to, jak na nich udělat i základní věci.
Takové produkty dělat nechceme. To, co chceme vyrábět, je
převratný produkt, který je mnohem chytřejší než ostatní
telefony a má extrémně jednoduché ovládání. Takže to je
iPhone. Přicházíme se zcela novým druhem telefonu.

Každý z nás se ve světě orientuje pomocí vnitřních „map“,
které popisují vztahy mezi věcmi kolem nás. Jakmile se
setkáme s novou věcí, snažíme se ji podle jejích vlastností
někam na těchto mapách umístit, zařadit do vhodných
kategorií. Vše nové srovnáváme s tím, co už známe. Vaši
posluchači to dělají také, a zcela automaticky. Pro řečníky je
důležité mít nad tímto procesem kontrolu a využít ho ve svůj
prospěch. Určitě nechcete, aby si vaši posluchači zařadil i
produkt, o kterém hovoříte, do kategorií jako „vůbec nevím,
k čemu to je“ nebo „příl iš drahé“. Poskytněte posluchačům
vaši vlastní mapu, která j im jasně ukáže, kde se váš produkt
v „myšlenkovém prostoru“ mezi ostatními podobnými věcmi
nachází. Řekněte j im, co váš produkt určitě není a co naopak
je. Steve zde pro to využívá jednoduchý graf se dvěma osami,

Steve ukazuje nový „telefon s revolučním ovládáním“. Nebojte se udělat si
legraci ze sebe sama i svých produktů. Ve skupinách lidé mohou kvůli
přítomnosti ostatních cítit nejistotu a hrozí, že nebudou příliš otevření tomu,
co říkáte. Humor a smích podobnou obranu rozpouští.

Prezentujte jako ti nejlepší 10



na které nejdříve umístí ostatní podobné produkty a potom
ukáže, kde se nachází nový telefon Apple.

Začneme s revolučním uživatelským prostředím. Vyvíjeli jsme
ho několik let a představuje dokonalé propojení hardwaru
a softwaru. Proč vlastně potřebujeme revoluční uživatelské
prostředí? Tady jsou čtyři chytré telefony. Motorola Q,
Blackberry, Palm Treo, Nokia E62, typičtí zástupci chytrých
telefonů. Ale co je vlastně špatného na jejich uživatelském
prostředí? Jejich problém spočívá tady v dolních 40%, právě
tady. Všechny mají malé klávesnice, které tam jsou, aťuž je
potřebujete, nebo nepotřebujete. Tlačítka napevno fixovaná v
plastu jsou stejná pro každou aplikaci. Jenže každá aplikace
potřebuje trochu jiné uživatelské prostředí, potřebuje tlačítka
optimalizovaná právě pro ni. A co když dostanete za šest měsíců
nějaký skvělý nápad? Nemůžete přidat žádná nová tlačítka –
produkt už je na trhu. Takže co uděláte? Neuděláte nic, protože
tlačítka a ovládací prvky nelze měnit. Nelze je měnit v závislosti
na potřebách různých aplikací, nelze je změnit, když dostanete
nějaký skvělý nápad a chtěli byste ovládání upravit. Jak tento
problém vyřešíte? Hm, ukázalo se, že jsme ho vyřešili už dříve.
Vyřešili jsme ho u počítáčů před dvaceti lety. Vyřešili jsme ho
pomocí bitmapového displeje, na kterém může zobrazit cokoli,
co chcete, jakékoli uživatelské prostředí. Vyřešili jsme ho pomocí
myši. Takže tenhle problém už je vyřešený. Jak ale takové řešení
uplatníme u mobilního zařízení? Tak, že se zbavíme všech
tlačítek a uděláme velkou obrazovku. Teď, jak s tím budeme
komunikovat? Nechceme u sebe přece nosit myš, takže co
uděláme? Aáá, stylus, správně? Použijeme stylus. Ne. Ne, kdo

by chtěl stylus? Musíte ho mít stále u sebe, odložíte ho
a ztratíte…tfuj! Nikdo nechce stylus. Takže ho nepoužijeme.
Použijeme nejlepší ovládací zařízení na světe, se kterým jsme
se všichni narodili…Vlastně jich máme deset. Použijeme prsty.
Budeme telefon ovládat pomocí prstů. Vyvinuli jsme novou
technologii nazvanou Multitouch, která je úžasná. Je to jako
magie. Nepotřebujete stylus. Displej je mnohem přesnější než
jakýkoli jiný na trhu. Ignoruje nezáměrné doteky – je super
chytrý. Můžete používat gesta s více prsty… a taky jsme si ho
patentovali.

Jak vzbudíte pozornost svých posluchačů a vyvoláte v nich

Nenechte své posluchače tápat a sami jim řekněte, kde se váš nový produkt
ve srovnání s ostatními podobnými produkty nachází.
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zájem zjistit více informací více o vašem produktu? Lidé se
budou chtít dozvědět více o tom, co nabízíte, pokud budou
mít pocit, že to, co mají nenaplňuje dostatečně jejich potřeby.
Musí cítit, že čel í nějaké nepříjemnosti , nějakému problému.
V prezentaci bychom měli vždy nejdříve představit skutečný
problém a vyvolat dojem, že se jedná o naléhavou a urgentní
záležitost. Posluchači si musí uvědomit, co je trápí a co jim
chybí. Vědomí naléhavého problému vytváří vnitřní napětí,
které l idi vybízí k hledání řešení. Představte problém, vyvolejte
v posluchačích potřebu s problémem něco udělat a potom
nabídněte řešení. Začátečníci dělají chybu v tom, že přeskakují
první krok (charakteristiku problému) a příl iš rychle začnou
popisovat to, co svému publ iku nabízí. Pokud posluchači cítí,
že je „všechno víceméně v pohodě, jen by mohlo být o něco
lépe“, nebudou příl iš motivováni k tomu, aby něco udělal i .
Vaším cílem je v takových situacích nejdříve přimět publ ikum,
aby si uvědomilo, co mu chybí, a teprve potom mu to
nabídnout.

Steve zde uvádí jako hlavní problém dosavadních chytrých

telefonů nepohodlné ovládání, které navíc není možné
přizpůsobit potřebám jednotl ivých programů. Potom před-
stavuje řešení obdobného problému u stolních počítačů.
Posluchačí vědí, že myš a grafické rozhraní v případě počítačů
opravdu ovládání usnadňuje. Ale myš nejde u mobilního tele-
fonu použít. Pak Steve nabídne zdánl ivé řešení, cestu, kterou
jde konkurence. Konkurenční řešení ale odmítne pro jeho
nepraktičnost. Nakonec triumfálně představí skutečné řešení
a posluchači si mohou oddechnout - je tu někdo, kdo je zbaví
jejich trápení se složitým ovládáním u jejich telefonů.

Nebudeme zde podrobně rozebírat celou prezentaci –
převážnou část tvoří ukazování nových funkcí telefonu.
Všimněte si ale, jak je celá prezentace jasně strukturována.
Steve vždy nejprve řekne, o čem bude v následujících chvíl ích
hovořit. Vždy se jedná o tři nebo čtyři dílčí témata – uplatnění
trojčlenného schématu. Na konci každé části se pokaždé vrací
na začátek a shrne, o čem hovořil .

Prezentace, jejímž cílem je přimět publikum k nějaké akci, by měla mít v ideálním případě výše uvedenou strukturu. Představte problém, popište jeho negativní následky
v případě, že nebude vyřešen, a potom nabídněte vlastní řešení. Přesvědčte posluchače, že řešení dokážete uvést do praxe a ukažte jim, co příjemného se stane, pokud
vyslyší vaši výzvu k činu.
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Přesuňme se teď ke konci prezentace. Posluchače v sále
samozřejmě zajímá nejen to, co nový telefon umí, ale také
kol ik bude stát.

Když máte iPhone, máte všechno, co potřebujete, ve vaší kapse.
Je to dokonalé digitální zařízení. Za kolik bychom ho měli
prodávat? Takže, kolik tyhle věci normálně stojí: iPod, ten
nejpopulárnější model Nano se 4GB paměti, stojí 199 dolarů.
Kolik stojí smartphone. Dobře - říkají, že dostanete telefon

a k tomu internet, i když to není tak úplně pravda - stojí kolem
299 dolarů. Seženete i modely za 199 dolarů, Palm včera uvedl
nový model za 399 dolarů, takže obvyklá je cena 299 dolarů při
dvouleté smlouvě. Tyhle telefony dokáží přehrávat hudbu, ale
nikdo je na to nepoužívá, protože to neumí dobře, takže si lidé
nakonec koupí k telefonu i iPod. Víme to, protože iPody pro-
dáváme. Za tuhle kombinaci lidé zaplatí 499 dolarů. Jak vysokou
cenu máme nastavit u iPhonu, když dokáže mnohem více? Umí
přehrávat video – skutečné video, má nádherný širokoúhlý
displej, má uživatelské prostředí Multitouch, má wi-fi, má
skutečný internetový prohlížeč, má HTML e-mail a CoverFlow
a tak dál a dál, a tyhle věci normálně stojí stovky dolarů. Takže
o kolik víc než 499 dolarů by měl iPhone stát? Přemýšleli jsme
o tom dlouho a usilovně, protože iPhone umí tolik věcí. Daleko
lépe se s ním volá, organizují kontakty, má vizuální Voicemail,
poprvé Voicemail s náhodným přístupem, textové zprávy, e-mail,
skutečný prohlížeč, Google mapy, báječný iPod, CoverFlow,
video…Kolik by měl stát? Dobře, takže model se 4GB paměti…
Bude stát těch 499 dolarů, o nic víc.
A budeme mít 8GB model za pouhých 599 dolarů. Takže cena
bude začínat na 499 dolarech.

Steve dobře ví, že otázka ceny je citl ivá záležitost. Výrobky
Apple nejsou levné, a jejich relativně vysoká cena musí být
nějak ospravedlněna. Při představení ceny Steve využije
účinnou strategii , kterou bychom mohl i nazvat „férovou hrou“.
Posluchač, potenciální kupec, bude ochotný akceptovat
i relativně vysokou cenu v případě, že bude vykompenzována
užitkem, který produkt přináší, a když bude mít pocit, že je tato

Při představování vlastností nového produktu Steve uspořádává témata
do bloků o třech nebo čtyřech položkách.
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cena férová, že ji prodejce stanovil na základě nějakého
férového objektivního postupu. Steve zde provází posluchače
fiktivním myšlenkovým procesem stanovení ceny. Chce vzbudit
dojem, že proti posluchačům nestojí chamtivá korporace snaží-
cí se vyždímat své zákazníky, ale že firma přináší zákazníkům
něco hodnotného a chce za to adekvátní odměnu.

V posledních částech prezentace Steve hovoří o tom, kdy se
nové iPhony dostanou na trh a o spolupráci Apple s telekomu-
nikační firmou Cingular/AT&T. Jak je jeho zvykem, dá na scéně
prostor dalším řečníkům. V tomto případě přichází Stan Sig-
man, toho času výkonný předseda Cingularu. Podívejte se na
Sigmanovo vystoupení a porovnejte jeho styl prezentování se
Stevovým. Sigman je příklad toho, jak by dobrý řečník neměl
vystupovat. S jednou rukou v kapse čte monotónním hlasem
ze svých poznámek. Chcete své posluchače uspat a unudit
k smrti . Potom začněte prezentovat podobným způsobem.
Jeho vystoupení trvalo pouhých pět minut, ale mnohým
posluchačům se zdálo nekonečné. Prakticky okamžitě se na
sociálních sítích objevily trefné komentáře jako „Kdo je pan
Čtu ze svých kartiček?“ nebo „Uspávač hadů.“

Apple Special Music Event
Představení iPod nano
(kl ikněte zde pro video)
(celou prezentaci najdete na této webové adrese:
http://al laboutstevejobs.com/movies/stevejobskeynotes.php,
pod hlavičkou iPod nano introduction, probíraná část začíná
od 36. minuty)

Recept na úspěšnou prezentaci je poměrně jednoduchý.
Steve Jobs se drží někol ika zásad, které uplatňuje v každém
vystoupení. Mnohé z toho, o čem jsem dosud hovořil –
například snaha o maximální srozumitelnost, používání
chytlavých hesel , srovnávání nových produktů s tím, co
už posluchači znají - objevíte i zde.

Teďbudu mluvit o iPodech. Jak víte, máme tři „rodiny“ iPodů –
iPod, iPod mini a iPod shuffle. Dnes se budeme soustředit na
iPod mini. Ipod mini je produkt, který je v hledáčku všech našich
konkurentů. Proč? To je přece zřejmé, Ipod mini je nejoblíbenější
MP3 přehrávač na světě. Je to nejoblíbenější iPod, a to z něj dělá
nejpopulárnější přehrávač vůbec. Každý konkurent se o něj
zajímá. Dnes uděláme něco troufalého – nahradíme ho.
Nahradíme ho něčím novým.

Podobně jako při představení Macbooku Air nebo telefonu
iPhone začíná Steve tím, že zaměří pozornost posluchačů na
něco, co už znají. V tomto případě je to iPod mini. Posluchači
v této chvíl i už ví, že Steve představí něco jako původní model
(jej ich mozek ví, do kterého „šuplíku“ nové informace uložit) ,
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ale že to úplně stejné nebude, takže jsou zvědaví, o co vlastně
půjde.

Pojďme se teďvrátit na začátek. Všechno jsme to začali s 1000
písničkami ve vaší kapse. Odstartoval to původní iPod a pak
jsme dostali těch tisíc písniček do Ipodu mini.

Steve se rád při svých prezentacích „vrací na začátek“ a před
představením nového produktu krátce zmíní starší úspěšné
modely. Jedná se o klasickou rétorickou figuru nazývanou
anamnésis. Je to figura sloužící k posílení důvěryhodnosti
řečníka nebo instituce, kterou řečník reprezentuje. Poselství
je zřejmé - podívejte se, co už jsme dokázal i , a je „logické“,
že úspěšní budeme i teď.

„1000 písniček ve vaší kapse“ je heslo spojené s předsta-
vením původních iPodů. Cílem bylo konkretizovat příl iš
abstraktní údaje o kapacitě přehrávačů. Obyčejní l idé, na které
byla marketingová kampaň zacílena, si pod údaji jako 512MB
nebo 1GB těžko dokázal i něco smysluplného představit.
Podobné údaje zajímají technické nadšence nebo pomohou
při srovnání výrobků různých značek. Nevyjadřují ale to
nejdůležitější, totiž co kapacita v megabajtech či gigabajtech
pro zákazníka znamená. „1000 písniček ve vaší kapse“ je
mnohem názornější sdělení. Toto heslo fungovalo také jako
chytlavý, snadno zapamatovatelný slogan, pod kterým se
zprávy o novém přehrávači šíři ly v médiích.

Ipod mini dnes nahradíme novým přehrávačem se zcela
přepracovaným designem, do kterého si také uložíte tisíc

písniček. Jmenuje se iPod nano. iPod nano je největší revolucí od
chvíle, kdy se objevil původní iPod. V posledních měsících na
něm pracovalo velmi tvrdě hodně lidí a je mi ctí vám ho teď
ukázat. Tisíc písniček ve vaší kapse, iPod nano. Takže, zapněme
kameru. Tady mám kapsu…právě tady. Do téhle kapsy jste si
dávali váš původní iPod. Jakoby do ní patřil. Přemýšleli jste
někdy, k čemu je tahle kapsa? Vždycky jsem o tom uvažoval.
Teďto víme. Protože tohle je nový iPod mini.

Jak už jsme si řekl i , ty nejlepší produktové prezentace jsou
zábavné. Obsahují moment úžasu, moment, který se l idem
vryje do paměti. Steve při představování nových produktů
nejdříve dovedně buduje napětí a nechává posluchače do
poslední chvíle v nejistotě – jak vlastně to, o čem hovoříme,
vypadá? Samotné odhalení produktu je vždy dobře nača-
sovaným, dramatickým okamžikem. Posluchači by měl i mít
podobný pocit, jako když rozbalují dárek u vánočního stro-
mečku. Určitě si pamatujete, jaké to v dětství bylo, vidět pěkně
zabalenou dárkovou krabici , nevědět, co v ní je a čekat, až vám
rodiče dovolí po dárku sáhnout. Ipod Mini je od počátku pre-
zentace schovaný v kapse. Macbook Air byl ukrytý v kancelář-
ské obálce. Při představení prvního iMacu v roce 1998 byl
počítač zahalený látkou, a po odkrytí s intenzivním nasvícením
vypadal téměř jako posvátný předmět na oltáři .

Dobře, podívejme se na něj blíže. Tohle je nový iPod nano. Je
úžasný. Jakmile se vám dostane do ruky, uvidíte to sami. Tisíc
písniček. Skvělý barevný displej. Clickwheel (ovládací kolečko).
Je to jeden z nejlepších produktů, který kdy Apple vytvořil. Tisíc
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písniček ve vaší kapse. Neuvěřitelně malý. Je opravdu malý.

Opět si všimněte, že Steve Jobs hovoří v krátkých větách.
Používá běžná slova, která zná každý. Jeho prezentace jsou
díky tomu srozumitelné. To, co chce sděl it, posluchači snadno
pochopí. „Když něco nedokážete vysvětl it dostatečně jednodu-
še, potom tomu nerozumíte,“ napsal prý Albert Einstein.
Možná si l ibujete ve složitých souvětích a ve slovech o co nej-
větším počtu slabik, ale pokud prezentujete různorodému,
převážně laickému publ iku, bude to ke škodě věci. Pamatuji si ,
že jako začínající učitel jsem zpočátku přednášel středo-
školským studentům tak, jak jsem byl zvyklý z vysoké školy.
Moji studenti mi nerozuměl i a dával i to zřetelně najevo, v nej-
lepším případě nechápavým výrazem v obl ičeji . Dlouho jsem se
učil vyjádřit své myšlenky přístupným způsobem. Měl jsem po-
cit, že složité fi losofické problémy, o kterých hovořím, příl iš
zjednodušuji , ale to je nutná daň za dobré spojení s publ ikem.
Kontakt s posluchači je vaší prvořadou prioritou. Všechno, co
je možné říci jednoduše, řekněte jednoduše.

Ukážu vám, jak malý je. Je tenčí než tužka č.2. Tenčí, než tužka
č. 2. Srovnejme ho s původním iPodem. Tohle je původní iPod,
do kterého se také dalo nahrát 1000 písniček. Podívejte se na
to. Ipod mini je o 80% menší než původní iPod. O 80% menší
znamená 1/5 velikosti původního iPodu, který jsme začali
prodávat před čtyřmi lety. Porovnejme ho teďs iPodem mini.
Ipod mini, neuvěřitelně úspěšný produkt. Ipod nano má polo-
viční tloušťku, je o 62% menší. To znamená, že jeho velikost je
téměř 1/3 velikosti Ipodu mini.

Stejně jako u Macbook Air, i zde se Steve zpočátku soustředí
na jednu klíčovou charakteristiku produktu. Vybere si jednu
charakteristiku, kterou se jeho nový produkt odl išuje od
konkurence. V tomto případě je to vel ikost. Tvrzení o tom,
že produkt v dané charakteristice exceluje, potom ilustruje
někol ika konkrétními příklady.

Podívejme se na nějakou konkurenci, na nějaké jejich vlajkové
produkty. Tohle je Iriver. Podívejte se na to. Nano je o 68%
menší, jeho velikost je třetinová ve srovnání s konkurenčním
přehrávačem, který má přitom mnohem menší kapacitu. Tady je
další od společnosti Creative. Myslím, že se jmenuje Zen Player.
Jako předtím, o 69% menší, třetinová velikost. Tady je další,
myslím, že jde o Zen Neon. O 58% menší, méně než poloviční
velikost. Tady je přehrávač od Samsungu. Nano má opět méně
než poloviční velikost, je o 59% menší. Přehrávač od Sony. Nano
je o 67% menší. Třetinová velikost. Porovnejme teďNano s ně-
čím jiným, v tomhle případě nejde o přímého konkurenta. Jde
o opravdu parádní produkt. Je to nejlepší telefon na trhu – tedy
až do dneška, do objevení Iphonu. Motorola Razor. Podívejte na
to, Nano je o 68% menší, má třetinovou velikost ve srovnání
s nejmenším mobilem na trhu. Takže tak malý je.

V téhle chvíl i už 8x při srovnávání s různými obdobnými
produkty zaznělo, že iPod nano je opravdu malý přehrávač.
Steve si vždy vybere jeden rys, který je si lnou stránkou
představovaného produktu, a opakuje ho znovu a znovu
v různém kontextu. Jako když zatloukáte hřebík do dřevěné
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desky, musíte do něj udeřit mnohokrát, jedině tak pronikne
dostatečně hluboko. Stevovým záměrem je dostat se hluboko
pod kůži svým posluchačům. Potřebuje mít pod kontrolou to,
co si zapamatují a co si z prezentace odnesou, a proto musí
kl íčové informace někol ikrát opakovat.

Všimněte si také toho, jak dokáže prostřednictvím ironie
jemně snížit význam konkurence. „Mysl ím, že se jmenuje Zen
Player“ a „Myslím, že jde o Zen Neon“. Jména jsou důležitá.
Pokud chcete ukázat, že vám na někom nezáleží, zapomeň-
te na jeho jméno. Steve zde vlastně říká: i když se jedná
o vlajkové produkty konkurence, nestojí nám za to si ani
pořádně pamatovat jejich jména. Jsme úplně jiná l iga.

Je opravdu malý, ale umí toho opravdu hodně. Je to
plnohodnotný iPod.

V angl ičtině tato pasáž zní: „It is real ly smal l size. But it´s got
real ly big features. This is a ful l featured iPod.“ Můžete zde
vidět, jak pečl ivé plánování prezentace přispívá k její plynulosti .
Představte si prezentaci, ve které chcete hovořit o čtyřech té-
matech. Jednou z věcí, které musíte zvážit, je, v jakém pořadí
témata projednáte a jak přejdete od jednoho tématu k druhé-
mu. V ideálním případě na sebe témata plynule navazují
a jedno přirozeně přechází v druhé. Výše zmíněná část
představuje příklad elegantního, plynulého propojení jednoho
tématu s druhým uplatněním kontrastu malé rozměry versus
velké schopnosti .
Většina prezentací má tři složky – slovní, neverbální a vizuální
sdělení (dnes obvykle na slajdech). Je důležité, aby tyto tři

složky byly ve vzájemné harmonii a jedna podporovala druhou.
Pokud publ ikum vnímá nedostatečnou souvislost nebo
v horším případě rozpor mezi tím, co říkáte, tím, jak to říkáte
a tím, co ukazujete na slajdech, bude vaše vystoupení
neefektivní. Věnujte pozornost tomu, jak se při Stevově
vystoupení odráží to, co říká, i v jeho gestech a na slajdech.
Když hovoří o tom, že iPod je opravdu malý, použije zároveň
na doprovodný text drobný font a naznačí vel ikost i rukama.
Když prohlásí, že iPod hodně umí („real ly big features“), font
textu je náhle mnohem větší a svým gestem ukazuje, že chyti l
opravdu velkou rybu. Přemýšlejte i vy o tom, jak byste vaše
slovní sdělení posíl i l i odpovídající řečí těla a vhodnými
vizuálními pomůckami.

Za prvé má 30pinový konektor stejně jako původní iPod a iPod
mini, takže k němu připojíte jakékoli příslušenství. A ještě jed-
nou, nádherný barevný displej. Nejdůležitější je samozřejmě
hudba, ale Nano umí i jiné věci než jen přehrávat hudbu. Umí
zobrazovat fotky, takže můžete mít po ruce celou svoji sbírku,
25 tisíc fotek. Barevný displej je na ně skvělý, má vysoké roz-
lišení. A přidali jsme další parádní funkce. Máme nové hodiny,
nastavené z výroby na čas v Cupertinu, ale můžete si přidat další
hodiny nastavené, jak budete chtít, a vidíte je jednoduše tak, že
popojedete dolů. V noci se hodiny přepnou z bílé na černou
barvu. Můžete jich mít kolik chcete. Máme samozřejmě i hry,
elegantní kalendář a také pár zcela nových věcí. Máme stopky
a máme zámek obrazovky. Pokud budete mít v iPodu své
kontakty a svůj kalendář, určitě si ho budete chtít zamknout.
Dá se to udělat, a to tak, že si kód nastavíte pomocí ovládacího
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kolečka. Někteří lidé jsou tak zapomnětliví, že zapomenou i kód
k zámku obrazovky. Když ale vezmete svůj Nano a připojíte ho
k počítači, se kterým je synchronizovaný, automaticky se odem-
kne, takže nezůstanete bez přehrávače. Takže to bylo jen několik
z mnoha funkcí nového iPodu nano. Plnohodnotný iPod…
a přesto váží jen 1 ,5 unce, 42 gramů, to je méně než osm mincí
ve vaší kapse. Má USB 2 pro opravdu rychlý přenos dat
a má dobíjecí baterii, která vydrží 14 hodin. To všechno
v jednom malém, skutečně malém produktu. Pracuje
samozřejmě na PC i na Macích.

V této části prezentace Steve postupuje jinak, než v předcho-
zích. Nesoustředí se na jednu charakteristiku produktu, ale
popíše, co všechno produkt umí. Každá charakteristika je
zmíněna jednou. V tomto případě to stačí, protože cílem je
ukázat, že toho nový iPod umí hodně. Nezaleží tol ik na tom,
které konkrétní funkce si posluchači zapamatují – u každého
to bude to, co ho zajímá. Zmínil i jsme, že vaše prezentace by
měla být nejlépe strukturovaná do bloků po trojicích nebo po
čtveřicích. Toto pravidlo kl idně můžete porušit, pokud je vaším
cílem vzbudit dojem, že toho váš zákazník nebo kl ient dostane
za své peníze opravdu hodně.

A ještě jedna věc. Víte, tradiční barvou iPodu je bílá. Ipody byly
od začátku bílé a samozřejmě i nový iPod nano bude bílý. Ale
rozhodli jsme se ho prodávat ještě v jednom barevném prove-
dení, protože když jsme to vyzkoušeli, vypadal skvěle. Ipod Nano
budeme nabízet i v černé barvě. Bílý a černý model.

„A ještě jedna věc“ nebo „A ještě něco navíc“ − podobnými
obraty Steve často zakončí celou svoji prezentaci nebo nějakou
její část (např. zde výčet vlastností produktu). Jde vlastně
o takový drobný dárek pro posluchače, způsob, jak vyjádřit,
že firma Apple přináší svým zákazníkům vždy o něco víc než
očekávají. Nechejte si i vy nějaký malý „bonbónek“ na konec
své produktové prezentace.

Takže, dva modely, dvě barvy. Ipod nano. První model s kapaci-
tou 4GB, 1000 písniček, budeme prodávat za 249 dolarů. Druhý
model, 2 GB, místo pro 500 písniček, budeme prodávat jen za
199 dolarů. Když uvážíte, co všechno umí, tak se jedná o úžasné,
úžasné ceny. A do prodeje jdou dnes. Jak tady sedíme, tak první
kusy jsou už na cestě do prodejen, právě teď. Na pultech ob-
chodů budou do víkendu, v některých obchodech už dokonce
zítra odpoledne nebo v pátek. Takhle vypadá to, na co se těšíte.
Takhle vypadá prodejní balení. Jdou do prodeje právě teď, jak
hovořím.

Představení Ipodu Nano je zakončeno nepřímou pobídkou
k jednání. Steve konkrétně ukáže, po čem se posluchači
v obchodech mají dívat, a řekne, že novinka je k dostání právě
teď. Poselství je jasné – takhle to vypadá, jděte si to koupit.
Pokud je i cílem vaší prezentace přesvědčit posluchače o tom,
že by měl i něco udělat (koupit váš produkt, začít běhat, jít
k volbám, přihlásit se na vaše webové stránky), zakončete ji
pobídkou k akci. Řekněte nebo naznačte vašim posluchačům,
co konkrétního mají udělat, a vzbuďte v nich dojem, že je to
hračka.
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Díky čemu jsou Stevovy prezentace

efektivní

Komunikační kouč Carmine Gal lo je přesvědčený, že Jobsovy
prezentace jsou efektivní, protože obsahují následujících devět
ingrediencí:

1. Hlavní sdělení – Publ ikum nemusí marně přemýšlet, co
je hlavní myšlenkou Stevova vystoupení. Steve nenechá
posluchače tápat. Vyjádří své hlavní poselství jednoduše
a srozumitelně ve formě krátkého hesla a někol ikrát ho
v průběhu prezentace zopakuje. Příkladem je „1000 písniček
ve vaší kapse“ nebo „Nejtenčí notebook na světě“.

2. Vášeň – Steve miluje svoji práci a z jeho prezentací tato
vášeň vyzařuje. Jeho projev je uměřený, ale zároveň emocio-
nální. Sdílení emocí mu pomáhá navázat kontakt s posluchači.
Ví, že jako strohý a chladný muž za řečnickým pultíkem by
nedokázal vzbudit ve svých posluchačích nadšení pro před-
stavované produkty.

3. Trojčlenné schéma – Jeho prezentace jsou obvykle zorga-
nizované do bloků po třech nebo po čtyřech. Steve typicky po-
stupuje takto: Vyjmenuje tři nebo čtyři témata nebo vlastnosti
produktu, o kterých bude hovořit. Poté se věnuje postupně
jednotl ivých tématům. Nakonec znovu krátce popíše témata, o
kterých hovořil , a vše shrne.

4. Metafory a přirovnání – Steve často používá příběhy,
přirovnání a metafory („Počítač je jako bicykl pro váš mozek“).
Nehovoří abstraktně, ale konkrétně. Mluví tak, aby si pod jeho
slovy dokázal i posluchači představit něco hmatatelného.

5. Demonstrace – Steve ukazuje, co jeho produkty umí, přímo
na scéně. Ví, že demonstrace (tzv. důkaz ad oculos, důkaz
očividný) je účinnější a přesvědčivější než pouhá slova. Když
představoval první iMac, potřeboval publ ikum přesvědčit, že
jeho výrobek je rychlejší než konkurenční PC. Na scéně byly
připravené oba počítače a Steve na nich nechal běžet někol ik
výpočetně náročných programů. Publ ikum samo vidělo, o kol ik
je nový iMac skutečně rychlejší.

6. Sdílení scény s partnery – Jobs si na scénu zve své kolegy,
zástupce společností spolupracujících s Apple a známé umělce.
Ví, že někdy je lepší nechat za sebe mluvit někoho jiného,
zejména, je-l i ten druhý větším expertem na danou problema-
tiku. Ví také, že sebelepší řečník sotva udrží pozornost publ ika
déle než půl hodiny a že nová osoba na scéně je vítaným
oživením.

7. Dobrozdání a reference – Když jste na přesvědčování sami,
jde to ztěžka. Nechte raději ostatní mluvit o tom, jak jste skvělí
vy nebo vaše produkty. I když takovou chválu můžeme vnímat
jako „prázdné vychloubání“, stejně nás ovl ivňuje. Goldstein,
Martin a Cialdini provedl i pokus, který dokázal , že pokud nás
chvál í někdo jiný, zvýší to naši důvěryhodnost i v případě, když
si posluchači uvědomují, že nás chvál í osoba nám blízká, nebo
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že je za to placená. Až budete příště mluvit před publ ikem,
které vás nezná, využijte toho a nechte se před vaší řečí uvést
někým jiným. Ten, kdo vás představuje, by měl krátce pohovo-
řit o vašich schopnostech a zkušenostech, neopominout vaše
případné tituly a jiné symboly autority, a potom vám dát slovo.

8. Multimédia – Steve často používá ve svých prezentacích
videonahrávky. Krátká videa jsou pro posluchače příjemnou
změnou. Přítáhnou jejich pozornost a zapojí všechny jejich
smysly. Můžete nechat přehrát videoukázky produktů, re-
ference kupujících nebo ukázat, jak l idé vaše produkty reálně
používají. Steve rád ukazuje chystané reklamy, jako například
při představování Iphone 3G nebo iPodu nano. Vaše videa by
neměla být příl iš dlouhá, ideální je, když netrvají déle než pět
minut.

9. Pomůcky – Slajdy nejsou vždy nejlepším řešením. Zvažte,
jestl i vaše sdělení lépe nepodpoří jednoduchá kresba a pár
hesel na tabul i nebo na fl ipchartu. Pokud můžete, používejte
trojrozměrné modely - nebo ještě lépe skutečně ukažte to,
o čem mluvíte.

Významnou rol i hraje také to, jakým způsobem Steve mluví
a jak se pohybuje na scéně. Steve působí charismaticky i díky
svému neverbálnímu projevu. Pohybuje se kl idně a úsporně,
gestikuluje rozvážně, mluví poměrně pomalu a dokáže dodat
svému projevu dramatický rozměr prostřednictvím vhodně
zvolených pauz. To vše jsou vnější projevy vnitřního kl idu

a kontroly, které si podvědomě spojujeme s autoritami. Při
svých vlastních prezentacích se nebojte zvolnit a zpomal it. Lidé,
kteří nemají s prezentacemi větší zkušenosti , obvykle mluví
příl iš rychle – vždyť toho mají tol ik na srdci a jejich publ ikum
nesmí přece o nic přijít! Ale když chcete sděl it co nejvíce
a snažíte se mluvit co nejrychleji , uškodíte si. Pro posluchače
je to jasná známka nervozity. Je třeba, aby z vás vyzařovala
suverenita a vědomí, že máte věci pod kontrolou, že si můžete
dovol it mluvit kl idně a že si můžete dovol it nechat vaše
posluchače čekat pár sekund na to, co řeknete.

Stevovy ruce se obvykle pohybují v prostoru před břichem
a hrudníkem. Málokdy ho uvidíte delší dobu s rukama svě-
šenýma podél těla, v takovém případě by totiž jeho řeč ztrati la
energii a potřebnou dynamiku. Odborník na neverbální projev
Mark Bowden nazývá oblast před břichem „prostorem důvěry“.
Gesta v tomto prostoru vzbuzují pocit důvěryhodnosti a stabi-
l ity. Dostanou-l i se ruce před hrudník, nachází se v „prostoru
vášně“ . Taková gesta jsou spojena s vyjadřováním silnějších
pocitů a vzbuzují dojem upřímnosti a naléhavosti . S gesty před
hlavou nebo ještě výše se setkáte pouze v nejvypjatějších
okamžicích. Jsou výrazem silného vzrušení. Mark Bowden
místo od hlavy nahoru označuje jako „prostor extáze“. Gesta
v prostoru extáze se do sféry práce a obchodu nehodí, patří
spíše do neverbálního repertoáru radikálních pol itiků nebo
náboženských vůdců.

Sami si můžete vyzkoušet, jak se cítíte, pokud pronesete pár
totožných vět a budete mít buď ruce zcela svěšené, nebo je
doprovodíte gesty před břichem, před hrudníkem a ještě výše,
před hlavou. Uvidíte, že úroveň vaší energie bude pokaždé jiná,
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a jinak byste díky tomu působil i na své posluchače.

Mimochodem, nikdo není dokonalý. I Stevovi občas při
prezentaci něco nevyjde, jak se můžete přesvědčit zde.
Neusilu jte o dokonalost. Usilu jte raději o to, abyste přinesl i
svým posluchačům něco zajímavého a obohati l i jej ich život.
Oni vám drobné chyby rádi odpustí.
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Hans RoslingStatistika je zábavnější nežfotbalový zápas
Hans Rosling právem patří mezi nejoblíbenější řečníky na
mezinárodní konferenci TED. Garr Reynolds ho trefně nazval
„Mistrem Jedi v prezentacích“. Na první pohled nudná sta-
tistická data ožívají v jeho podání.

Hans Rosl ing začínal svoji kariéru jako lékař v Africe, kde
hledal příčiny a způsob léčby vzácné paralytické nemoci.
V současné době je profesorem na švédském Karol inska
Institute a zabývá se problematikou rozvojových zemí. Jako
svůj cíl si stanovil rozbít mýty, které má většina l idí ze západu
o třetím světě. Za tímto účelem vyvinul unikátní software na
přehledné zobrazování statistických dat Gapminder – uvidíte
ho využitý při dvou prezentacích, na které se teď podrobněji
podíváme.

Obě přednášky najdete na stránkách konference TED
doplněné o české titulky. Přednášky nebudeme procházet
krok za krokem jako v případě prezentací Steva Jobse, ale
podíváme se obecněji na to, díky čemu jsou tak skvělé.

TEDIndia 2009
Asia´s Rise – How and When
(kl ikněte zde pro video)

Kdybych měl charakterizovat Hansovu přednášku o ekono-
mickém vzestupu asijských států jedním slovem, jaké slovo
by to bylo? Humor. Humor jako prostředek, jak zaujmout své
publ ikum a učinit téma, o kterém hovoříme, skutečně zají-
mavým. Hansovy přednášky je jednoduše radost poslouchat.

Podle římského státníka a vynikající řečníka Cicera mohou
mít veřejné promluvy tři hlavní cíle. První typ řeči má publ ikum
o něčem informovat. Prostřednictvím druhého typu řeči chce
mluvčí „pohnout vůlí“ publ ika, tedy přimět posluchače k něja-
kému jednání. Cílem třetího typu je pobavit. Dobrá přednáška
obsahuje v různé míře všechny tyto prvky. V některých situa-
cích samozřejmě humor není na místě, většinou se ho ale
nemusíte bát použít. Vneste do své prezentace humorné prvky.
Nejde jen o to posluchače pobavit. Humor je mocný přesvěd-
čovací nástroj. Jak je to možné? Lidé jsou emocionální stvoření.
Přední odbornice na problematiku emocí Barbara Fredrikson
ve svých výzkumech ukázala, jak emoce ovl ivňují naše po-
znávací a rozhodovací procesy. Negativní emoce, jako obavy
nebo naštvání, vedou k tomu, že přestáváme být otevření
novým poznatkům a zážitkům. V situacích, kdy cítíme ohro-
žení, se opíráme o to, co dobře víme, a nejsme ochotni zkoušet
něco nového. Náš mozek „přepne“ do automatického režimu,
kdy se ke slovu přihlásí jeho vývojově starší centra a uvažování
se omezí na to, zda zaútočit nebo se obrátit na útěk. V ta-
kových situacích nefunguje příl iš dobře naše paměť
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a snižuje se naše schopnost kreativního myšlení. Schopný
řečník ‒ demagog – samozřejmě dokáže negativních emocí
využít k tomu, aby přiměl své posluchače k nějakému jedno-
duchému, zkratkovitému jednání. Chcete-l i své posluchače ale
něco naučit, je lepší stavět na pozitivních emocích. Když se
cítíme dobře, jsme otevřenější vůči novým věcem a zážitkům.
Jsme více ochotní naslouchat. Naše paměť pracuje lépe. Pokud
chcete, aby publ ikum bylo vnímavé ke všemu novému, co mu
nabízíte, a aby si co nejvíce z vaší řeči zapamatovalo, použijte
humor jako „injekci pozitivních emocí“.

Hans dokáže své publ ikum rozesmát. Nebojí se udělat si
legraci sám ze sebe a publ ikum si jeho prezentace skvěle užívá.
Představte si na jeho místě člověka, který by nehybně stál za
řečnickým pultíkem a monotónně předčítal text přednášky –
vsadím se, že byste usnul i po prvních třech minutách.

Tuto prezentaci začíná Hans krátkým příběhem. Příběh je
z doby, kdy byl ještě studentem. Jeho posluchači sami zažil i
studentská léta, takže si dokážou to, o čem mluví, snadno
představit. Je to způsob, jak navázat kontakt s publ ikem
a ukázat, že nejsem pouze „odborník“, ale člověk z masa
a kostí. Prezentace má potom osobní rozměr. Ideální je příběh,
kterým ukážete posluchačům, že s nimi máte něco společného.
Žijeme sice ve velkých městech, ale máme stále mozek kme-
nového člověka. Pokud se ukáže, že neznámý člověk patří do
naší skupiny, budeme mu naslouchat s větší ochotou. Vaším
prvním úkolem při prezentaci je tedy ukázat svým poslu-
chačům, že k nim patříte, že jste s nimi na stejné lodi.

Poté Hans sdělí posluchačům jednou větou, o čem bude

hovořit: „A nyní, zde na scéně, se pokusím předpovědět, kdy
se stane to, že Asie znovu získá své dominantní postavení jako
vedoucí část světa, jak tomu bylo po tisíce let.“ Podobně jako
Steve Jobs, i Hans sděluje svým posluchačům srozumitelně,
o co půjde. Poskytne jim tak jasný kontext pro to, co bude
následovat.

Hansův projev je velmi živý a dynamický. Mění hlasitost
i rychlost hlasu, v důležitých momentech udělá pauzu. Používá
otevřená, rázná gesta ve chvíl i , kdy chce něco zdůraznit. Z jeho
slov vyzařuje nadšení pro věc. Vypadá, že ho prezentování
opravdu baví, a svoji energii dokáže přenést na diváky. Ve
chvíl i , kdy vysvětluje své grafy, působí jako sportovní komen-
tátor, a z pohybu teček na ploše grafu se stává napínavé
střetnutí.

Vizuální pomůcky doprovázející přednášku (slajdy a grafy
vytvořené v Gapminderu), jsou jednoduché a srozumitelné.
V jedné chvíl i vytáhne peněženku, aby zdůraznil , že bude
srovnávat příjmy v různých zemích na osobu.

Na konci přednášky se vrací k příběhu, se kterým začínal .
Tato technika pomůže propojit začátek a konec prezentace,
jako když navlečete korálky na nit a nakonec přivážete oba
konce k sobě. Na úplném konci přednášky posluchači konečně
dostanou odpověď na otázku položenou na začátku. Kruh se
uzavřel . Konec v sobě kombinuje intenzivní dramatické podání
a Hansův nenapodobitelný humor, který mu získává srdce
posluchačů po celém světě.
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TED@Cannes 2010
Hans Rosling on global population growth
(kl ikněte zde pro video)

Tato krátká desetiminutová přednáška na téma populačního
růstu je důkazem toho, jak tvořivě k prezentování svých
myšlenek Hans přistupuje. Průměrný prezentující by si
připravil několik slajdů s textem a daty, přidal by pár obrázků
a byl by hotový. Hans se místo toho vážně zamyslel nad tím,
co by mohl udělat, aby jeho slova měla na posluchače co
největší dopad.

Na zobrazení vel ikosti světové populace využil někol ik
různobarevných plastových krabic, ze kterých v průběhu
přednášky vytáhl tři modely dopravních prostředků a jedny
sandály. Na slajdu za ním byl zobrazen velkým písmem pouze
letopočet. Jednoduché, nikterak drahé a přitom nesmírně
působivé. Z této prezentace si můžeme odnést dvě lekce.

Za prvé, používejte modely. Ještě lépe uděláte, když
divákům v praxi ukážete to, o čem hovoříte. Slova jsou
nejméně účinným přesvědčovacím prostředkem (nejste-l i
talentování básníci) . Obrázky, fotografie, modely a skutečné
věci jsou často mnohem účinnější. Pomozte svým posluchačům
představit si , o čem hovoříte tím, že jim to ukážete.

Za druhé, věnujte přípravě své prezentace dostatek času.
Experti na prezentování jako Garr Reynolds nebo Carmine
Gal lo doporučují při plánování prezentace vypnout počítač.
Vezměte do ruky tužku a papír a začněte přemýšlet, jak byste
nejlépe posluchačům předal i své sdělení. Nepředpokládejte
automaticky, že slajdy s textem a daty jsou tím nejlepším

Použijte "analogové technologie" a budete působit více lidsky. Hansovo
ukazovátko nepotřebuje baterie, určitě se neporouchá a je obtížné ho někde
jen tak zapomenout.

Hans dává do svého projevu
úžasnou energii a ta se přenáší
na jeho posluchače.
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řešením. Lidé mají z prázdného papíru strach, zatímco
připravená schémata v Powerpointu vyvolávají pocit j istoty.
Taková jistota ale zabíjí kreativitu. Dobrá prezentace je vždy
výsledkem tvůrčího myšlení, které lépe probudíte spíše
s tužkou v ruce než s otevřeným oknem prezentačního
softwaru. Začít rovnou s vytvářením slajdů je „nejjednodušší“.
Digitální technologie často nabízí škálu předem připravených
řešení a odvádí pozornost od základních otázek, které byste si
při přípravě prezentace měl i položit. Jaké médium je pro to, co
chci říci , nejvhodnější? Podaří se mi zaujmout posluchače
něčím, co už tisíckrát předtím viděl i?

Přemýšlejte o tom, jak můžete své myšlenky sdělit co
nejnázorněji. Jak to udělat, aby vaši posluchači to, co

říkáte, zároveň slyšeli, viděli a mohli si na to sáhnout?
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Daniel H. PinkNejvětší chyba, kterou jsemv životě udělal
Daniel H. Pink je americký novinář a autor někol ika bestsel lerů.
V devadésátých letech se živi l sepisováním pol itických projevů
pro Ala Gora. Ve svých knihách se zabývá rychle se měnícím
světem práce a nejnovějšími trendy managementu. V roce
2009 se zúčastnil TEDu a jeho příspěvek o motivaci rychle
vystoupal mezi 20 nejoblíbenějších přednášek z této konferen-
ce. Jak je vidět, Daniel svou bezprostředností a šarmem
neočaroval pouze mě.

Prezentace, kterou si rozebereme, se týká jeho knihy A Whole
New Mind. Pojďme se podívat na první z šesti částí.
(kl ikněte zde pro video)

Díky. Díky za vřelé přivítání. Jedna z věcí ohledně mé minulosti,
kterou se obvykle snažím utajit, je to, že jsem se živil psaním
projevů pro politiky. Lidé se mě občas ptají: „Dane, jak má
vypadat kvalitní projev?“ Hodně jsem o tom přemýšlel. Zjistil
jsem, že dobré projevy mají tři hlavní charakteristiky. Stručnost.
Humor. Opakování. Ještě jednou to zopakuji: Stručnost. Humor.
Opakování. Budu se snažit být stručný a slibuji, že má

přednáška nebude příliš vážná. Slibuji, a tenhle slib splním, že
to důležité budu opakovat znovu a znovu a znovu…

Jakkol i vaším hlavním cílem nemusí být diváky pobavit, získáte
zejména na začátku velkou výhodu, pokud se vám to podaří.
Publ ikum, které se zasměje, bude otevřenější vašim myšlen-
kám. Jak jsme si řekl i v předchozí kapitole, přední expertka na
pozitivní emoce Barbara Fredrikson tvrdí, že prožitek radosti
nebo pobavení vede k tomu, že l idský mozek následně lépe
zpracovává a ukládá informace. Když jsme spokojení a uvolně-
ní, rychleji se učíme a více si toho pamatujeme.

Tři charakteristiky kval itního projevu, které Daniel zmiňuje,
stojí za zapamatování. V dnešní uspěchané době je stručnost
bezesporu řečnická ctnost. Potřebujete být schopni stručně
a jasně formulovat to, co chcete říci . Naopak příl išná roz-
vláčnost a „obcházení kolem horké kaše“ bylo už v antice
považováno za řečnickou neřest. Nedávno jsem se účastnil
zájezdu, při kterém jeden z řidičů autobusu neustále vyprávěl
příběhy ze svých cest. Tyto příběhy byly zajímavé, ale my
posluchači jsme trpěl i . Když jsem zmínil řidičovo jméno při
sklence vína, moji přátelé obráti l i oči v sloup: „Kdyby mu jen
tak dlouho netrvalo dostat se k tomu, co chce říci! “ Stejně jako
dobrý příběh, tak i prezentace na jakékol i téma má mít
dynamiku, spád a směřovat k věci. Snažte se, aby se vaše
poselství nerozmělnilo v nedůležitých detailech. Pokud chcete,
aby si posluchači něco zapamatoval i , musíte jim to také více-
krát zopakovat. Tuto zásadu jsem zde ale zopakoval už tol ikrát,
že musí pevně vězet ve vaší paměti.
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A teďo čem chci mluvit. Rozdělím to na dvě části. V první části
chci hovořit o ekonomických trendech, které nás nutí přehodno-
tit náš přístup k podnikání a k životu. Budeme potřebovat nové
schopnosti, abychom byli ve 21 . století úspěšní. Potom chci
hovořit o šesti konkrétních dovednostech, které jsou nejdůleži-
tější a o tom, jak je chytří lidé a chytré firmy uplatňují v praxi.

Daniel jako zkušený řečník ví, že je potřeba na začátku říci ,
o čem bude mluvit. Posluchačům je třeba poskytnout mapu
nového území, na které je chcete vzít, potřebujete jim
poskytnout nějakou strukturu, do které si zařadí to, o čem
mluvíte. Daniel zde jasnou strukturu předkládá: „...dvě části ...“
a „...šest zásad...“.

A začnu…zpovědí. Chci vám říci o největší chybě, kterou jsem
v životě udělal. Tím se dostaneme přímo k jádru naší problema-
tiky. Největší chybu svého života jsem udělal asi před dvaceti
lety. Tehdy jsem z mladistvé nerozvážnosti začal studovat na
právnické fakultě. Nebyl jsem příliš dobrý student práv. Když to
řeknu decentně, byl jsem úplně mizerný. Naštěstí se ukázalo, že
studium práv, více než cokoli jiného, dramaticky, zásadně
a permanentně, skutečně permanentně, zvýšilo mé finanční
příjmy. Na právech jsem totiž potkal svoji ženu. Jinak to studium
byla naprostá katastrofa. Naprostá katastrofa. Nebavilo mě to.
Dostudoval jsem s obrovskými dluhy na krku, nudil jsem se, měl
jsem mizerné známky. Nikdy jsem potom jako právník nepra-
coval. Kdybych to mohl vrátit zpátky a rozhodnout se jinak,
hned bych to udělal.

Proč vlastně přicházíte před své posluchače a osobně jim
přednášíte? Pokud by prezentování bylo o pouhém přenosu
informací, stačilo by jednoduše poslat vše důležité třeba
mailem. Pro adresáty informací by to bylo jednodušší, protože
by mohl i materiály projít v kl idu a svým vlastním tempem.
Písemná komunikace je, co se týká přenosu věcných informací,
účinnější než komunikace osobní.

Co tvoří přidanou hodnotu osobní komunikace? Osobní
komunikace je šancí na vytvoření nebo obnovení mezil idského
kontaktu, je šancí na utváření společenství. Pokud chcete druhé
přesvědčit bez hrozeb a nátlaku, budete úspěšní v případě,
že druzí budou otevření a pustí vás o něco blíže do svého
osobního prostoru. Daniel se zde objevuje před l idmi, kteří ho
osobně neznají. Je pochopitelné, že na začátku prezentace
mezi ním a publ ikem existuje bariéra. Tuto bariéru je potřeba
překonat. Je třeba přesvědčit publ ikum, že jste jedním z nich
(a zároveň zůstat expertem). Daniel nejprve využije přirozené
zvědavosti svého laického publ ika – kdo z nás si rád nepo-
slechne o tom, jak druhý člověk selhal? Když se podíváte na
sortiment prodejců tiskovin, najdete hned někol ik dobře
prodáváných časopisů, ve kterých novináři doslova svlečou
veřejné celebrity do naha a odhalí před zvědavými čtenáři
všechny jejich chyby a selhání. Tento typ příběhu my l idé
milujeme.

Krátký příběh zde tedy slouží k tomu, aby umožnil v poslu-
chačích vyvolat dojem, že prezentující je „součástí smečky“.
Zároveň ukazuje l idskou stránku přednášejícího a činí ho tak
více sympatickým. Navozuje o něco uvolněnější, méně formální
atmosféru, a přináší opět porci humoru. I když chceme někdy
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přejít ihned k našemu hlavnímu tématu a každé odbočení
se nám může zdát být ztrátou času, vaší první prioritou je
rozhodně propojení s publ ikem.

Takže je dobré se zeptat - a položte si tu otázku i vy sami: Proč
jsem to udělal? Proč jsem tu školu začal studovat? Co myslíte?
(někdo z publika odpovídá) Společnost? To jste blízko. Rodiče!
Přesně! Ukázalo, že tohle pitomé rozhodnutí, jako tolik dalších
v mém životě, je chyba mých rodičů…

Trvá-l i vaše prezentace déle než třicet minut, zvažte, jakým
způsobem můžete více zapojit své posluchače. Při pouhém
naslouchání je těžké udržet pozornost. Psychologický výzkum
ukazuje, že l idé jsou při pasivním vstřebávání informací
spokojení přibl ižně prvních třicet minut (pokud je téma baví),
ale poté se začíná objevovat nespokojenost a frustrace. Jsme
koneckonců aktivní bytosti , máme silnou potřebu něco dělat.
Chceme aktivně zkoumat a poznávat svět kolem sebe, učit se
činností. Uspokojte tuto potřebu svých posluchačů otázkami
nebo nějakou krátkou aktivitou.

Ale co tím vlastně myslím? Jako dítě jsem vyrůstal na středozá-
padě. Kolumbus, Ohio. Vyrůstal jsem v 70. letech, moje rodina
patřila ke střední třídě. Když jsem byl malý, všichni rodiče dávali
stejné rady svým dětem. Většina z vás něco podobného zažila,
někteří sami takto radíte svým vlastním dětem. Vždycky to bylo:
„Dobře se uč, jdi na vysokou… Zvol si profesi, která ti zajistí
finanční zabezpečení.“ Co to znamenalo v praxi? Když jste dobří
v předmětech jako mateřský jazyk nebo historie, jděte na práva.

Když jste lepší v matematice a přírodních vědách, jděte na
medicínu. Tak to bylo v tehdejší ekonomické situaci, na počátku
70. let, před globalizací a před érou internetu. I když jste nebyli
dobří skoro v ničem, tak jste v tehdejší optimistické ekonomice
pořád mohli získat slušnou práci. Jako účetní. Ale přemýšlejme
chvíli o těchto profesích. Á, teďvidím, že se jeden účetní zvedl
a opustil sál… Přemýšlejme chvíli o těchto profesích, účetní,
právníci, inženýři. Přemýšlejme o dovednostech, to je klíčové,
o schopnostech, které jsou skutečně podstatné v těchto profesích.
Myslím tím schopnosti, na kterých tehdy stála vaše kariéra.
Schopnosti, které vyžadovaly tehdejší firmy a které tvořily jakýsi
pohon tehdejší ekonomiky. Chci vás přesvědčit, že tyto
schopnosti jsou dnes stále důležité, ale nejsou nejdůležitejší.
Tyhle účetnické, právnické, inženýrské dovednosti mají stále
význam, ale ne tak velký jako dříve. Dnes více záleží na jiné
skupině schopností.

Danielův projev je velmi dynamický. Daniel začal energicky
a vysokou hladinu energie si udržuje v průběhu celé přednášky.
Energie se projevuje v modulaci a síle hlasu, v gestech a pohy-
bech. Energický projev vysílá k publ iku dva signály. Za prvé,
energičtí l idé přitahují pozornost ostatních. Energický projev
vyvolává dojem naléhavosti a důležitosti . Za druhé ukazuje, že
řečník si pouze nepohrává s předkládanými idejemi v rámci
nějaké intelektuální hry, ale že jim skutečně věří, že je v tom,
co říká, angažován celou svojí osobností. Dokazuje, že je
přesvědčen o tom, co říká, a dodává tak svým slovům
patřičnou váhu.

Ve skupinách l idí se nálady a emoce šíří mezi jejími členy.
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Psychologové tento jev nazývají „emoční nákaza“. Aniž si to
uvědujeme, neustále sledujeme ostatní, vyhodnocujeme jejich
řeč těla a přizpůsobujeme jim své chování. Pokud delší dobu
mluvíte s někým, kdo je smutný, unavený a bez elánu, těžko
se ubráníte tomu, abyste se nezačal i cítit podobně. Naopak
setkání s člověkem, ze kterého vyzařuje sebevědomí a který je
živý a veselý často způsobí, že se vaše vlastní energie zvedne
a vy se začnete cítit sebevědoměji a optimističtěji . Tento efekt
je asymetrický − více nás bohužel ovl ivní špatná nálada a ne-
gativní emoce. Přenést na ostatní nadšení a optimismus je
těžší, ale jde to. Určitě chcete, aby vaši posluchači odcházel i
z vaší prezentace povznesení a nabití energií. Téma vaší řeči, ať
je sebezajímavější, k tomu samotné nestačí. Musíte je podpořit
emocemi. Buďte sami takoví, jací chcete, aby byl i na konci
prezentace vaši posluchači.

Danielův projev je velmi neformální. To, kde byste se měl i
na škále formální-neformální v různých situacích pohybovat,
je především věcí kultury a zvyklostí. Při mnoha příležitostech
(zejména slavnostní projevy, soudní řeči apod.) je formální
projev očekáván. Porušení společenských konvencí by bylo
nevhodné. Pokud to ale situace dovoluje, buďte spíše
neformální. Neformální styl je pro publ ikum přínosnější. Poslu-
chači mají pocit, že se účastní konverzace, mohou se více
uvolnit a otevřít. Položte si před prezentací otázku: „Mám
opravdu vážný důvod, abych se držel formálního stylu?“

Pokusím se vám to vysvětlit následujícím způsobem. Jsem
spisovatel. Lidé nás rádi trápí – například tím, když tvrdí,
že obrázek má cenu tisíce slov. Ale dobří spisovatelé i dobří

podnikatelé ví tohle: Jestliže obrázek má cenu tisíce slov, tak
metafora může mít cenu tisíce obrázků. Obrázek má možná
cenu tisíce slov, ale metafora má cenu tisíce obrázku. Myslím,
že máme k dispozici metaforu, která vysvětluje, co se dnes děje
v ekonomice, v podnikání a v pracovním životě. Ta metafora je
následující.

Přirovnání a metafory jsou důležité řečnické figury. Pomáhají
vašim posluchačům lépe pochopit to, o čem hovoříte. Oživují
projev, otevírají pole l idské představivosti a umožňují
představit abstraktní myšlenky konkrétnějším, názornějším
způsobem. Steve Jobs při rozhovoru v dokumentu Memory
and Imagination použil přirovnání k tomu, aby ozřejmil
posluchačům, proč považuje počítač za nejúžasnější l idský
vynález: „...(počítač) je jako šlapací kolo pro naši mysl .“ Zdařilá
při-rovnání mají tendenci zůstat vězet v naší paměti. Metafora
(např. „Nemá to cenu. Je to boj s větrnými mlýny“, nebo „Na
obloze záři ly diamanty hvězd.“) je vlastně nepřiznané přirov-
nání a působí podobně. Významný starověký rétor Kvinti l ián ji
považoval za nejkrásnější řečnickou figuru a napsal o ní, že
„...svítí svým vlastním světlem v řeči jakkol i skvoucí.“

Chcete-l i použít přirovnání nebo metafory, dejte si pozor na
to, aby nebyly příl iš otřepané. Některé metafory se používají
tak často, že jsou zcela vyprázdněné. Ztrati ly schopnost působit
na imaginaci posluchačů. „Štěstí je zlatá muška“ nemá dosta-
tečnou sílu a působí jako hloupé kl išé. Dejte si tu práci a vyhle-
dejte pro hlavní myšlenky svého projevu nové a podnětné
metafory.
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Toto je mozek. Lidský mozek. Model lidského mozku. Stejná
váha a velikost jako ten můj. Sem by se pěkně vlezl. Jsem
v pokušení vám dát malou lekci z neuroanatomie, ale odolám.
Místo toho vás chci upozornit na nejviditelnější rys tohoto
mozku, vašeho mozku, jakéhokoli mozku. Vede jeho středem. Je
to Mason-Dixonova linie. Rozděluje mozek na dvě části – na
levou a pravou hemisféru. Mnozí z vás pravděpodobně už slyšeli
o rozdílných funkcích levé a pravé hemisféry. Napsalo se o tom
hodně nesmyslů. Toto je jedna z teorií, u kterých popularizace
přinesla spoustu nevědeckého balastu. Ale v posledních pěti
letech jsme díky vědeckému pokroku získali jasnou představu,
jak to s oběma hemisférami je.

A opět zde máme, stejně jako u Steva Jobse nebo Hanse
Rosl inga, použití názorných pomůcek. V tomto případě si
Dan přinese na pódium model l idského mozku, aby na něm
demonstroval problematiku funkčních rozdílů mezi pravou
a levou mozkovou hemisférou. V tabulce uvedené vpravo jsou
přehledně seřazeny různé způsoby vizual ice. Uvědomte si, že
máte k dispozici velmi široký repertoár prostředků, pomocí
kterých můžete lépe znázornit vaše myšlenky. Neomezujte se
jen na jeden z nich, ale naučte se je využívat všechny a vybrat
pro každé téma a příležitost ty nejvhodnější.

TEXT

SYMBOLY, PIKTOGRAMY,
SCHÉMATA, GRAFY

OBRÁZKY

"LIDSKÝ MOZEK"

FOTOGRAFIE, VĚRNÁ
ZOBRAZENÍ

ANIMACE, FILMY

3D MODELY

VZORKY, ŽIVÉ UKÁZKY,
EXPERIMENTY

kl ikněte zde

kl ikněte zde
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Al GoreNa ekologické válečné stezce
„Dal jsem si za úkol sdělit to skutečně jasně a srozumitelně.“

Al Gore je bývalý viceprezident USA, držitel Nobelovy ceny
míru a jeden z nejaktivnějších představitelů enviromentálního
hnutí. Za posledních deset let uskutečnil více než tisíc předná-
šek po celém světě, a měl tak šanci vybrousit své řečnické
schopnosti . V počátcích své pol itické kariéry byl podprů-
měrným řečníkem, ale mnoho let na sobě tvrdě pracoval
a dokázal se výrazně zlepšit. Jeho příklad je důkazem, že
dobrého řečníka z vás udělá trénink a praxe.

Alovy přednášky o kl imatických změnách jsou ukázkou
promyšlené, sugestivní, nesmírně působivé rétoriky. Používá při
nich všechny prostředky, které má k dispozici ‒ slova, řeč těla,
multimediální pomůcky, scénickou techniku ‒ k tomu, aby
zaujal a přesvědčil posluchače.

An Inconvenient Truth
(kl ikněte zde pro nabídku filmu na Amazon.com)

Z Ala čiší zaujetí a vášeň pro věc. Někdy na scéně působí
trochu nemotorně a není příl iš „elegantním řečníkem“, ale věří
v to, co říká a dokáže své přesvědčení dát najevo. V klíčových
momentech nechá promlouvat nejen rozum, ale i emoce.
Téma, se kterým vystupuje, se týká celého l idstva. Jde o glo-
bální záležitost, přičemž hlavní teze jsou založeny na abstrakt-
ních vědeckých teoriích a statistických datech. Přesto Al často
hovoří o osobních zkušenostech a zážitcích. To mu pomáhá
navázat kontakt s publ ikem a téma oživit tak, aby posluchače
zasáhlo i na emocionální úrovni.

Cílem Alovy prezentace je změnit postoj l idí ke kl imatickým
změnám a přimět je k akci. Jak ostatní přimějete k tomu, aby
něco udělal i? V zásadě máte dvě možnosti . Buď v nich vyvoláte
touhu po něčem, co nemají, nebo strach ze ztráty něčeho, co
považují za hodnotné. Psychologické experimenty dokazují, že
l idé jsou více motivováni obavou ze ztráty než vidinou zisku.
Al se snaží posluchače rozhýbat především tím, že jim ukazuje
potenciální katastrofické důsledky kl imatických změn, motivuje
tedy strachem a obavami. Vysvětluje, proč ke kl imatickým změ-
nám dojde, jakou rol i v nich hraje člověk a především jaké
negativní následky tyto změny přinesou, pokud jim l idé
nezabrání.

Motivace strachem je velmi účinná, ale někdy se může
obrátit proti řečníkovi. Pokud svým posluchačům nenabídnete
návod, jak potenciální katastrofu odvrátit, výsledkem nebude
jejich akce, ale ochromení. Strach samotný vede k paralýze
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a bezradnosti . Lidé potom často popírají závažnost situace
nebo jednají iracionálně. Chcete-l i naplno využít motivační síly
strachu, musíte svým posluchačům zároveň popsat jasné a sro-
zumitelné opatření k zvládnutí nebezpečí. Al poté, co v poslu-
chačích vyvolá obavy z katastrofy, hovoří o tom, co
konkrétního mohou pro její odvrácení učinit. Snaží se je
povzbudit a dodat jim sebevědomí. Říká jim: Dokážete se s tím
poprat. Ubezpečí je, že mají k dispozici zdroje a prostředky na
to, aby krizi čel i l i . Vrací se zpátky do americké historie a na
slavných událostech demonstruje, že předkové jeho poslucha-
čů dokázal i skvělé věci. Probouzí v nich tak hrdost a sebevě-
domí. Dalším způsobem, jak l idi motivovat, je uplatnit zásadu
konformity. Al proto ukazuje, že ostatní země světa už začaly
na řešení krize pracovat. Všichni už se pusti l i do práce, tak na
co my jediní ještě čekáme? Zároveň využívá přesvědčovací
strategii „rozjetý vůz“. Začít nějaký velký projekt vyžaduje
hodně odvahy a mnoho l idí couvne. Je snazší pustit se do
něčeho, pokud vidím, že už byly učiněny první kroky k splnění
cíle. Naskočit do „rozjetého vozu“ je jednodušší, než se vůz
snažit roztlačit. Chcete-l i zvýšit šanci, že se vaši posluchači
pustí za novým cílem, vyjmenujte jim seznam opatření a kroků,
které už byly pro dosažení cíle uskutečněny.

Al má smysl pro dobře načasované drama. Zhruba v první
třetině prezentace přijde moment, který je připraven tak, aby
posluchačům utkvěl v paměti. Promítne na plátno graf, který
zobrazuje vztah mezi koncentrací CO2 v atmosféře a prů-
měrnou roční teplotou v průběhu posledních 650 000 let.
Vysvětl í, co graf znázorňuje, a poté vystoupí na zdvihací
plošinu. Vyjede někol ik metrů nahoru a ukáže, jak vysoká bude

koncentrace CO2 za padesát let. Názorně tak předvede, co to
znamená, když je nějaká hodnota „mimo plochu grafu“.
Posluchači určitou myšlenku nejen slyší, ale zároveň vidí −
verbální a neverbální složka sdělení jsou zde v perfektní
harmonii . I vy přemýšlejte, co můžete udělat pro to, aby
posluchači vaši hlavní myšlenku zároveň slyšel i a viděl i , abyste
ji demonstroval i i vizuálně. Pokud chcete například vyjádřit, že
je něco velké, že je toho hodně, nebo naopak málo, že nějaká
hodnota přesáhla kritickou mez, měla by totéž říkat řeč vašeho
těla. Používáte-l i slajdy, uvažujte, jak je využít ke zviditelnění
toho, co říkáte. Když později Gore hovoří o tom, že díky
změnám kl imatu dochází k vymírání živočišných druhů, na
slajdu za jeho zády pomalu mizí fotografie zvířat. I zde to, co
diváci vidí, podporuje to, co slyší. Tvrzení o vymírání druhů je
tak doslova zpřítomněno před zraky posluchačů díky mizejícím
fotografiím.

Jednou z cest, jak zvýšit zájem svých posluchačů, je naznačit
j im, že informace, kterou dostanou, je exkluzivní. Podvědomě
nás přitahují věci, které jsou vzácné. To, čeho je málo, si ceníme
více než to, čeho je dostatek. Jde o z ekonomie dobře známý
„princip nedostatku“. V prvních třiceti minutách ho Al uplatní
hned dvakrát. Na začátku své posluchače upozorní, že uvidí
nepříl iš známé fotografie planety Země z vesmíru. Když později
popisuje jeden z grafů, řekne posluchačům, že jsou – kromě
malé skupiny vědců – první l idé, kteří podobná data uvidí.
Pokud prezentujete unikátní informace, nebojte se na to
upozornit. Zvýšíte tak hodnotu informací, které předáváte. Lidé
si nové poznatky lépe zapamatují a budou se podle nich
pravděpodobněji řídit.

Prezentujte jako ti nejlepší 32



Celá prezentace je působivou ukázkou využití multimedi-
álních technologií. Al hovoří k divákům před obřím plátnem, na
které jsou promítány slajdy ve vysokém rozl išení. Grafický styl
všech slajdů je jednotný. Slajdy obsahují minimum textu, místo
toho jsou na nich především fotografie, grafy a animace.
Nevidíte na nich žádné zbytečné informace, vše je jednoduché
a přehledné.

TED 2008
New thinking on the climate crisis
(kl ikněte zde pro video)

Pokud se vám nepodaří získat dokument „An Inconvenient
Truth“, máte šanci vidět vystoupení Ala Gora (s českými titul-
ky) na webových stránkách konference TED. I ve přednášce
„New thinking on the climate crisis“ chce přesvědčit své
posluchače, že riziko kl imatických změn je vážné a že musíme
udělat něco pro to, abychom zabránil i katastrofě.

Protože je pro posluchače obtížné představit si, jak velký je příkrov ledu v
arktickém oceánu, přirovná ho Gore k něčemu, co posluchači dobře znají –
k rozloze státu, ve kterém žijí. Podobná přirovnání neznámého k něčemu
známému na jednom slajdu bývají účinným řečnickým nástrojem.

Když Al Gore apeluje na své posluchače, gestikuluje
rukama před tělem v oblasti hrudníku. Gesta v této

oblasti vyjadřují silné emoce, zvýšenou energii a pocit
naléhavosti. To vše se přenáší na posluchače.
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Ilustrace, které Gore používá, jsou jednoduché a elegantní. Obsahují jen to, co je podstatné. Nahoře na slajdu je umístěn textový titulek, pod ním následuje samotný graf,
dole je malým písmem umístěn zdroj dat. Všimněte si, že podpůrné prvky grafu (osy, horizontální linie) nejsou příliš výrazné a díky tomu nepřitahují pozornost. Podobné
prvky na vašich grafech upravte tak, aby byly součástí pozadí a aby vizuálně dominovaly sloupce nebo linie samotných hodnot.

„69% procent Američanů věří, že Země se výrazně otepluje.“ Tvrzení, že
většina lidí něčemu věří nebo něco dělá může být silným argumentem k tomu,
aby jste přiměli vaše publikum věřit nebo dělat to stejné. Jak ukázala řada
psychologických experimentů, lidé se především v nejistých situacích řídí
podvědomě podle toho, jak se chová většina ostatních.
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John OrtbergKazatel s flipchartema Powerpointem
John Ortberg je evangel ický pastor, řečník a autor někol ika
úspěšných knih o spiritual itě. Vybral jsem ho jako představitele
náboženské rétoriky. Křesťanství je misijní náboženství, a proto
potřebuje oslovit masy. Potřebuje účinně působit na l idi
a dostat je na svoji stranu, obrátit je na víru, nebo je ve víře
utvrdit. Není tedy divu, že v něm rétorika hraje důležitou rol i
a vždy byla součástí vzdělávání kněží a pastorů.

Presbyterian Global Fellowship 2007
On Stewardship
(kl ikněte zde pro video)

V tomto čtyřicetiminutovém kázání hovoří John o našem
vztahu k majetku a penězům. Vážné náboženské téma podává
velmi neformálně. Jedna věc je z jeho projevu po několika mi-
nutách zřejmá − vášeň a zaujetí pro věc. Jeho kázání je nefor-
málním dramatickým vystoupením, často mění tempo řeči a
hlasitost, jeho hlas i gestikulace jsou dynamické a živé.
Všimněte si, jak zvýrazňuje určité body své prezentace gesty
rukou, které se neomezují jen na prostor před tělem. Důležité
momenty jsou zdůrazněny celou škálou neverbálních
prostředků − zrychlením a následným zpomalením řeči,
výraznou odmlkou před nebo po klíčové myšlence,
rozmáchlým gestem.

Pro Johna je důležitý dobrý kontakt s publ ikem. Hned na
začátku své posluchače zapojí tím, že je vyzve k tomu, aby
něco udělal i :

„Vytáhněte si z kapsy peněženku a chvíli ji podržte v ruce.
Můžete se s ní i trochu pomazlit, jestli chcete. To, co držíte
v ruce, je chrám 21 . století. To je místo, kde žije bůh mamonu.“

Jeho řeč tak ihned na začátku získá pro každého osobní
charakter, peněženka slouží jako hmatatelný symbol toho,
o čem hovoří. John zapojí své publ ikum ještě jednou přibl ižně
v polovině řeči. Zhruba po dvaceti minutách vybídne účastníky,
aby spolu vyměnil i pár slov na zadané téma. I když hovor
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posluchačů trvá jen velmi krátce, pomůže tato jednoduchá
činnost publ ikum v pravou chvíl i aktivizovat.

Johnovo vystoupení jsou plná metafor a příběhů. Příběhy
čerpá z osobní zkušenosti a z Bible. Bibl ický příběhy často
aktual izuje a přenáší je do dnešní doby. Snaží se, aby příběhy
rezonovaly s životními zkušenostmi posluchačů. Často doplňu-
je svoji řeč citáty. Ty samozřejmě pomáhají posíl it jeho autoritu
− ukazuje tím, že se svými názory není sám, ale že
za ním stojí významní a důležití l idé.

John je známý tím, jak tvůrčím způsobem využívá k oslovení
posluchačů prezentačních pomůcek. Pastor s powerpointovou
prezentací je pro nás asi nezvyklý, ale v jeho případě to fun-
guje. Slajdy obsahují krátká hesla a bibl ické citáty, které potom
společně čte nahlas s posluchači. Pokud plátno zrovna
nepotřebuje k ilustraci toho, o čem hovoří, promítne na ně
fotografie půvabných přírodních scenérií nebo vitráží. Při
některých kázáních místo slajdu využívá tabule s krátkými
nápisy nebo fl ipchart. S fl ipchartem ale pracuje zdrženl ivě.
Neplní stránku za stránkou vším, co by mohlo být důležité,
napíše pouze velkým písmem hlavní myšlenku své řeči. Pokud
hovoří před větším publ ikem, nechá fl ipchart snímat kamerou
a promítat na velké plátno na scéně.
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John F. KennedyNa Měsíc a zpět
Jeden z nejoblíbenějších amerických prezidentů John F.
Kennedy byl schopným, charismatickým řečníkem. Body mu
získávalo už to, že dobře vypadal . V době nástupu do funkce
byl mladý, dokázal ale tuto nevýhodu přeměnit ve výhodu.
Ztělesňoval v sobě optimismus, touhu po změně a určitý
ideal ismus, hodnoty, které začaly Američanům v době nudné
Eisenhowerovy pol itiky chybět. Nebyl ale jen „sexy“, byl
zároveň i válečným hrdinou. V průběhu války v Tichomoří
působil jako vel itel hl ídkové lodi. Když došlo k jejímu potopení,
Kennedy zachránil život jednomu ze svých mužů, ačkol i byl
předtím sám raněn. Jestl iže později hovořil o patriotismu,
odvaze a veřejné službě, působil důvěryhodně. K tomu všemu
se navíc dokázal obklopit týmem schopných l idí, kteří mu
pomáhal i jeho vystoupení připravovat.

Rice University, Houston 1962
"We shall go to the moon..."
(kl ikněte zde pro video)

Vesmírný závod nevypadal v roce 1961 pro Američany dobře.
Rusové za sebou v té době měl i řadu prvenství a úspěchů:
první oblet Země umělou družicí, prvního psa na orbitální
dráze a také největší triumf v podobě Gagarina. Kennedy,
který se o vesmír osobně příl iš nezajímal , začal otázku do-
bývání kosmu vnímat jako záležitost mezinárodní prestiže
a klíčovou součást boje Západu proti Východu. Američané
potřeboval i něco okázalého. Kdyby poslal i člověka 240 000 mil
daleko do mrazivého vesmíru, vysadil i ho na Měsíci a dostal i
ho v pořádku zpět, bezesporu by tím prokázal i svoji technickou
i ekonomickou převahu. Kennedy se pro tento projekt nadchl
a podařilo se mu získat potřebnou pol itickou podporu. Opozi-
ce proti jeho plánům byla ale poměrně silná, a tak musel své
záměry musel opakované hájit před pol itickými rivaly i ve-
řejností.

Proslov, pronesený 12. září 1962 na sportovním stadionu
Riceovy University v Houstonu, patří mezi klasické ukázky
sugestivního pol itického řečnictví. Kennedy se v něm snaží
sděl it posluchačům svoji vizi dobývání vesmíru a nadchnout
je pro podporu tohoto nákladného projektu.

Jaké řečnické strategie Kennedy používá, aby přesvědčil
a inspiroval své publ ikum? Jednak vykresluje zřetelné rozdělení
světa na dvě strany. My, Američané, jsme ti dobří, na druhé
straně Atlantiku proti nám stojí nebezpečný nepřítel , který
využije každého našeho zaváhání. Všimněte si, jak často
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Kennedy používá právě zájmeno „my“ a s jakými idejemi je
spojuje. My, to je svoboda, mír, vědění, l idská práva, pokrok
a naděje. SSSR, ti druzí, to je dobývání a válka. Publ ikum
dostalo nepřítele, kterého je třeba se obávat. Dále se K. snaží
vytvořit dojem, že v sázce je vše. Je nutné jednat, j inak budou
výše uvedené pozitivní hodnoty zničeny. A je třeba jednat
právě teď:

…we meet in an hour of change and challange…()…The
exploration of space will go ahead, whether we join it or not…()
its opportunity for peaceful cooperation may never come again“.
Možnosti jsou jen dvě – buďAmeričané ve vesmírném závodu
zvítězí, což přivede mír a prosperitu, nebo je Rusové předstihnou,
což bude znamenat válku: „…only if the US occupies a position
of pre-eminence can we help decide whether this new ocean will
be a sea of peace or a new terryfing theatre ofwar.

Vzbudit obavy v posluchačích nestačí. Strach často pouze
paralyzuje, a proto ho Kennedy vyvažuje poukazem na to, co
v minulosti Američané dokázal i . Odkazuje se na historii USA
a apeluje na skutečnost, že Američané vždy byl i národem
odvážných dobrodruhů, kteří se bez bázně vydával i do ne-
prozkoumaných oblastí. Popisuje, co všechno za někol ik
posledních let při průzkumu vesmíru USA dokázaly a vyzdvi-
huje oblasti , ve kterých je jeho země technologicky vyspělejší.
Snaží se vzbudit v posluchačích pocit, že jsou důležitou
součástí velkého projektu, jehož cílem je přinést pokrok
a blaho všem lidem.

Řeč vrcholí ve slavné pasáži, v níž K. zdůvodňuje, proč vybral

za cíl vesmírného programu právě přistání na Měsíci . Jde
o klíčový okamžik – aby vás l idé podpořil i , musíte být schopni
sugestivně odpovědět na otázku, proč se do navrhovaného
podniku pustit. Odpověď na otázku „Proč?“ je často to
nejdůležitější sdělení proslovu. Někteří kritici projektu Apol lo
poukazoval i na to, že jde o příl iš nejistý a nebezpečný podnik.
Kennedy ale dokázal jej ich námitky obrátit ve svůj prospěch:

But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And
they may well ask why climb the highest mountain? Why, 35
years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We
choose to go to the Moon. We choose to go to the Moon in this
decade and do the other things, not because they are easy, but
because they are hard…

Kennedy zdůrazňuje přínosy, které projekt Apol lo l idem
přinese, ale přiznává, že budou něco stát. Náklady na dokon-
čení projektu budou vysoké – 5 a půl mil iardy dolarů ročně.
To je obrovské, monstrózní číslo. Kennedy ho ale uvádí do
souvislostí a oslabuje tak jeho hrozivost. Nejdříve upozorňuje,
že stejné množství peněz utratí Američané za škodl ivé cigarety,
a potom řekne, že každého bude stát Apol lo jen 50 centů
týdně, což je poměrně zanedbatelná částka. Centy zní uším
posluchačů lépe než mil iardy, ačkol i se stále bavíme o jedné
a téže celkové sumě. Nakonec se K. snaží přesvědčit poslucha-
če o tom, že peníze budou využity na něco skvělého a od-
vážného, snaží se v myslích posluchačů vykresl it velmi živý
obraz přistání na Měsíci jako úžasného podniku. Tato pasáž je
směsicí konkrétních číselných údajů a emocionálně nabitých
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frází (240 000 mil daleko, 300 metrů vysoká obří raketa, 25 000
mil za hodinu, přesnější než nejdokonalejší hodinky, polovina
teploty Slunce apod.)

Proslov je působivý i díky řadě řečnických figur. Snadno si
j istě všimnete, jak často se v něm nacházejí opakování, a to
zejména v podobě trojčlenného schématu: „We meet at
a college noted for knowledge, in a city noted for progress, in
a State noted for strength, and we stand in need of all three
…()… Those who came before us made certain that this country
rode the first waves of the industrial revolutions, the first waves
ofmodern invention, and the first wave of nuclear power, and
this generation does not intend to founder in the backwash of
the coming age of space.“ V úvodu nalezneme enantiosis,
figuru kombinující slova opačného významu: „…we meet in an
hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in
an age of both knowledge and ignorance.“ Kennedy se vesmírný
výzkum snaží posluchačům přibl ížit četnými přirovnáními
a metaforami, zejména metaforami vycházejícími z mořeplavby
a dobývání divokého západu: „This country was conquered by
those who moved forward − and so will space. …()… We set sail
on this new sea …“

Kennedy program Apol lo i přes odpor opozice prosadil .
Svoji rol i v tom sehrála bezesporu jeho schopnost přesvědčit
veřejnost o tom, že přes vysoké náklady je to podnik, který
stojí za to. 20. července 1969, sedm let po proslovu na Riceově
univerzitě, se v řídícím středisku NASA v Houstonu ozvalo:
„Houstone, tady je základna Tranquil ity. Orel přistál ! “
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…a další
Jill Bolte Taylor
(kl ikněte zde pro video)

J i l l Bolte Taylor je neurovědkyně zabývající se problematikou
mozkové mrtvice. Téma, o kterém hovoří, zná z první ruky –
sama mozkovou mrtvici prodělala. Osm let strávila tím, že se
učila znovu mluvit a chodit. Nejenže tato přednáška ukazuje
sílu osobního příběhu, ale obsahuje i jeden z nejzajímavějších
momentů z dosavadních TED konferencí. Už víme, že je dobré
doplnit slova obrázky nebo modely. Neurovědci rádi
demonstrují své úžasné objevy na trojrozměrných modelech
mozku, podobných tomu, který použil na své přednášce Daniel
H. Pink. J i l l Bolte Taylor šla ještě o krok dál a přinesla na pódi-
um skutečný l idský mozek. Je to jedna z přednášek, kterou si
posluchači budou pamatovat hodně dlouho.

Michael Pollan
(kl ikněte zde pro video)

V roce 2009 hovořil na konferenci PopTech Michael Pol lan
o tom, že na průmyslovou výrobu potravin spotřebováváme
příl iš velké množství fosilních pal iv. Pol lan příbl iži l své myšlenky
prostřednictvím skvěle vypadajících, jednoduchých a srozumi-

telných slajdů a zahrnul do své prezentace i krátké video.
Nejzajímavější okamžik přišel ve chvíl i , kdy názorně demon-
stroval , kol ik ropy je třeba k výrobě jednoho hamburgeru. Na
scénu si přinesl nejen hamburger, ale i malý kanystr s ropou,
a postupně jí naplnil čtyři sklenice. Diváci si tak jasně uvědo-
mil i , kol ik ropy je potřeba na výrobu jednoho hamburgeru.
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http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html
http://www.youtube.com/watch?v=6As879M_kCs


Michael Sandel
(kl ikněte zde pro video)

Michael Sandel je harvardský profesor pol itické fi losofie a člen
americké Akademie věd a umění. Jeho kurz „Justice: What´s the
Right Thing to Do?“ patří mezi nejnavštěvovanější harvardské
kurzy vůbec (zúčastnilo se ho již přes 15 000 studentů), je
třetím nejoblíbenějším on-l ine kurzem na academicearth.com
a byl promítán na televnizním kanálu BBC Four. Pokud vás
zajímá, jak vypadá špičková prezentace na složité fi losofické
téma v akademickém prostředí, rozhodně se na Sandelovy
přednášky podívejte.

Michael Sandel je známý uplaťnováním „Sókratovského
dialogu“ při svých přednáškách pro velké množství posluchačů.
Přestože je v auditoriu někol ik set studentů, neváhá jim klást
otázky a polemizovat s nimi – jeho přednáška má konverzační
charakter. Všimněte si, jak projevuje respekt k posluchačům.
I když dotazovaný student neodpoví správně, Sandel přesto
jeho názor ocení. Tímto způsobem se mu daří navázat dobrý
kontakt se svým publ ikem, což je v kval itní prezentaci naprosto
nezbytné. Navázání kontaktu pomáhá i to, že se Sandel ne-
schovává celou přednášku za řečnický pult, ale že se volně
pohybuje po jevišti a nestaví tak mezi sebe a své posluchače
žádné překážky. Nezapomíná na posluchače v zadních řadách,
což se přednášejícím často stává. Přednášející a učitelé mají
často tendenci obracet se pouze k některým posluchačům
a ignorují ty, kteří sedí v určitých částech hlediště.

Sandel se při svých přednáškách snaží poskytnout

posluchačům celkový obraz tématu, zodpovědět na otázky,
které si podvědomě kladou: K čemu to celé je? Kam přednáše-
jící směřuje? Na začátku svých přednášek se krátce vrací
k tomu, co bylo probráno minule, aby si posluchači mohl i
propojit nové poznatky s dřívějšími.

Ačkol i přednáší o velmi abstraktních tématech, doplňuje je
názornými, a mnohdy velmi dramatickými příklady a příběhy.
První přednáška celého kurzu začíná příběhem, který využije
k tomu, aby přiměl své studenty samostatně přemýšlet o tom,
co říká. Jeho příběhy obsahují humor, což studenti (ale nejen
oni) samozřejmě milují.

Sandel využívá jako vizuální podporu slajdy, ale velmi
střízl ivě. Pokud slajdy obsahují text, tak se jedná jen o velmi
stručné shrnutí hlavních myšlenek tématu.

Prezentujte jako ti nejlepší 41

http://www.academicearth.org/courses/justice-whats-the-right-thing-to-do
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Kam dál?
Nezapomeňte se podívat na můj blog:

http://prakticka-retorika.blogspot.cz/

Přihlašte se na kurz prezentačních
dovedností nebo si dohodněte indivi-
duální koučink:

www.budovaniosobnosti.cz
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