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Individuální příprava řečníků 

Většina vystupujících prezentaci nějak zvládne. 

Připravím Vás, abyste vynikli. 
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Proč se máte nechat vést odborníkem?  

Většina řečníků umí dokonale hypnotizovat. Nejjednodušší ukázkou jsou firemní prezentace. 

Řečníci vypínají někdy i stovky lidí na desítky minut. Je tedy jednoduché mezi ostatními vy-

niknout. Buďte lepší než oni. Získáte si pozornost publika. 

Co získáte v rámci přípravy řečníka?  

 Překvapivě rychle zlepšíte své vystoupení.  

 Společně upravíme obsah prezentace. 

 Formulujeme klíčové věty v projevu. 

 Sladíme Vás s hosty, stánkem apod. 

 Získáte nadhled a jistotu.  

 Vyniknete mezi ostatními řečníky. 

 Posluchači Vás odmění pozorností. 

 Váš projev bude mít šťávu. 

Jak probíhá celá příprava řečníka? 

 Skládá se z několika krátkých setkání. 

 Základem je intenzivní video trénink zaměřený na formu i obsah projevu.  

Jak vypadá dílčí setkání? 

1. Formulace očekávání řečníka. Dohoda na cílech, kterých je třeba dosáhnout. 

2. Stanovení plánu společné práce. 

3. Zjištění aktuálního stavu: řečník předvede své dovednosti a klíčové části prezentace. 

4. Rozbor video nahrávky a zpětná vazba. 

5. Podle potřeby dílčí tréninky pro rychlé zlepšení formy vystoupení. 

6. Doporučení k vylepšení obsahu prezentace až po volbu správných slov.. 

7. Zadání samostatné práce do dalšího setkání.  

Kolik hodin je potřeba objednat? 

 Počet setkání je individuální podle schopností řečníka. Většinou stačí 2-3 setkání. 

 Podle zkušeností jsou nejefektivnější dvouhodinová setkání. 
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Kolik příprava řečníka stojí? 

Cena 3000Kč bez DPH za 60 minut zahrnuje trénink nebo konzultaci a dopravu na místo ur-

čení. Prostory vybavené projektorem zajišťuje zákazník.  

Chcete záruku kvality? 

 Využijte přiložené reference a můžete požádat o další. Většinu autorů referencí lze 

snadno dohledat a osobně se zeptat. 

 Pokud po prvním setkání neuvidíte přínos, služba nebude fakturována.  

Co o tréninku říkají účastníci? 

„S Janem Korbelem jsem absolvoval individuální trénink. Jan mne připravoval účelově na 

vystoupení a prezentaci na konkrétní konferenci.  

Předmětem tréninku byla forma vystoupení včetně vyladění obsahu s cílem zaujmout po-

sluchače tak, aby vnímali klíčové informace.  

Výsledek byl perfektní, což bylo dáno tím, že: 

 Jan je zkušený profesionál - v každém okamžiku měl jasno, jak postupovat. Bylo 

znát, že nepoužívá obecné poučky, ale za každým návrhem byly znát zkušenosti. 

 Jan je kreativní a inspirativní člověk - rychle se vcítil do věcné problematiky mého 

sdělení a sám navrhoval a předvedl způsob, jak mám formulovat klíčová sdělení. 

 Janův trénink byl velice efektivní - díky tomu, že šel na "dřeň" věci, trénink vedl vel-

mi intenzivně a systematicky trval na dodržení klíčových pravidel mého vystoupení. 

 Jan má cit pro trénovanou osobu – velmi dobře odhadl způsob, jak na mne působit, 

aby ze mne dostal maximum. Volil styl prezentace tak, aby mi co nejvíce sedl. 

Byť šlo o přípravu na konkrétní konferenci, trénink pro mne měl výrazně vyšší hodnotu. 

Dodnes se Honzovými poučkami řídím a fungují. Byla radost s Honzou spolupracovat a rád 

poskytnu zájemcům detaily mé zkušenosti s ním.“ (listopad 2014) 

Václav Bárta, konzultant, Profinit s.r.o.  

„Jsou různé způsoby, jak donutit člověka uvědomit si své chyby a začít pracovat na jejich 

odstranění. Některé metody pana Korbela byly až komické, ale fungovaly. Stojí to za vy-

zkoušení.“ 

Jana Jirásková, tisková mluvčí, Pojišťovna České spořitelny, a.s., VIG  

http://cz.linkedin.com/pub/ji%C5%99%C3%AD-mach/27/8a5/94b
http://cz.linkedin.com/pub/jir%C3%A1skov%C3%A1-jana/68/3a8/519
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„… U pana Korbela jsem si objednal soukromé soustředění zaměřené na praktický trénink 

dovedností spojených s prezentací projektu. Oceňuji především praktičnost a snahu reálně 

člověku pomoci a rozvinout v něm komunikační a prezentační dovednosti, které potřebuje. 

V porovnání s jinými školiteli, které jsem vyzkoušel, musím ohodnotit pana Ing. Jana Korbe-

la jako nejlepšího, neboť jediný se mi snažil reálně pomoci, nebál se mne kritizovat a řekl 

mi upřímně, které věci musím nutně zlepšit. (celý text)“ 

Ing. Tomáš Morávek, ředitel jazykové školy EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM  

„Každý, kdo má zájem na sobě pracovat, by měl absolvovat trénink Honzy Korbela.“ 

Miloslav Vyhnal, člen představenstva a investiční ředitel, KKCG a.s.  

 „Seminář p. Korbela mi přinesl mnoho nových impulsů. Byl veden s maximálním důrazem 

na praxi, interaktivitu a hodnocení vystupování jednotlivých účastníků ze strany jich sa-

mých, ostatních i samotným lektorem. Díky tomu se daří během krátké doby proměnit způ-

sob prezentace. Účast na semináři doporučuji, pro mě samotnou byl velkým přínosem.“ 

Ing. Šárka Machotková, Odbor Zahraniční spolupráce, ČEPS, a.s.  

"Kurz prezentačních dovedností pana Korbela pro mě znamenal zásadní změnu a posun v 

mé dosavadní práci. Nejvíce jsem ocenila způsob vedení. Videotrénink spolu s profesionálně 

vedenou skupinovou diskuzí a možností získání zpětné vazby nejen od lektora byl velmi 

inspirativní a hlavně efektivní! Proto, když jsem před nedávnem hledala vhodného lektora 

komunikačních dovedností, neváhala jsem ani minutu." 

Zuzana Varmužová, Training manager, Radisson Blu Alcron hotel 

„Během své dlouhé kariéry jsem absolvovala několik školení v oblasti prezentace a komu-

nikace. Školení pana Korbela mě ale velice překvapilo svým spádem, efektivitou, rozborem 

reálných situací. Stručně řečeno „trefuje hřebík po hlavičce" a vytahuje z vás schopnosti a 

způsoby projevu, které jsou ukryty nebo zapomenuty. Velice užitečné a inspirativní.“ 

Tatiana Doležalová, Systémový analytik v IT, O2 

„Dostala jsem spoustu cenných a na míru šitých praktických rad. Velice mi pomohly připra-

vit se na prezentaci, které jsem se obávala. Oceňuji Honzův individuální přístup a schop-

nost energicky vést dvoudenní seminář. Trénink měl spád, vtip, přátelskou atmosféru a od-

nesla jsem si spoustu nového. Pokud bude někdo z mých kolegů nebo známých hledat tre-

néra, určitě Honzu doporučím.“ 

Bc. Pavla Sedláková, BOLTON CZECHIA, spol. s r.o. 

http://cz.linkedin.com/pub/miloslav-vyhnal/17/655/5ba
http://www.jkorbel.cz/upload/soubor/original/evropske-vzdelavaci-centrum-pr.pdf

