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Popis problému 

Někteří z nás jsou nuceni vystupovat před posluchači, kteří nemají zájem o téma. Přišli se jen 

pohádat s řečníkem. Přitom řečník může být vynikající odborník, mohl by posluchače oboha-

tit, ale oni neposlouchají. Namísto toho vyvolávají konflikty, chytají za slova nebo útočí na 

řečníka. 

Co s tím? 
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Rozbor 
1. Uvědomme si, že řečník a útočné publikum mají odlišná očekávání (smysl prezentace). Roz-

chází se ve vnímání smyslu prezentace.  

2. Řečník stojí proti silnější skupině, která může a nemusí vystupovat jednotně. Téměř vždy se 

dá počítat s tím, že pokud se řečník bude chovat lidsky, otevřeně a nepřistoupí na boj, objeví 

se pár posluchačů, kteří toto pochopí. I přes svou nespokojenost se mohou stát spojenci řeč-

níka. 

Řešení 

1. Začněte prevencí už v přípravě: 

a) Dobře si připravte formulaci smyslu prezentace 

b) Promyslete další možnosti, jak útočníkům sebrat vítr z plachet. Například předvídej-

te, jaké skupiny lidí se účastní a najděte pro ně užitek nebo přijatelné vysvětlení, 

abyste mohli budovat koalici 

2. V úvodu prezentace zmiňte co je jejím smyslem a můžete zkusit oslovit své spojence ve sku-

pině posluchačů 

3. Během prezentace buďte vstřícní, ukazujte svou snahu naplnit smysl a nenechte se vtáhnout 

do boje útočným publikem. Vysílejte informace k případným spojencům. 

Pokud i toto selže, ukážeme si pokročilejší řešení v tréninku prezentace. 

Příklad 

Stavební společnost vyhrála projekt a musí jej realizovat. V rámci projektu jsou naplánovány stavební 

úpravy na sídlišti a projektanti na tom již nic nezmění. Stavební společnost společně s investorem 

musí před lidmi vystoupit, aby zodpověděli dotazy a získávali podporu pro projekt. Tato situace je 

hodně obtížná a každý řečník má již předem strach, jak se s ním občané pohádají. 

K bodu Řešení 1. a): 

 Smysl prezentace pro řečníka: „Jdu Vás informovat nebo odpovědět na dotazy.“ 

 Smysl prezentace pro občany: „Chci vyhádat, aby neměnili parkoviště a jestli mi neustoupí, 

tak mu pořádně vynadám.“ 

Pokud tento nesoulad budete přehlížet, Vaše prezentace bude nepříjemná. Pokud tento nesoulad 

zviditelníte, máte šanci, že se Vás někdo zastane nebo lépe usměrníte útočníky. Proto hned v úvodu 

prezentace položte pevné základy své obhajoby třeba takto: 

„ … jmenuji se X. Jsem ze společnosti Y, kde mám na starosti …. Tento projekt je již Z měsíců napláno-

ván a blíží se jeho realizace. Proto jsem dnes přijel mezi Vás, abych Vás s projektem detailně seznámil 

a pokud se chcete na něco zeptat, rád Vám odpovím. …“ 

Pokud je publikum natěšené na konflikt a Vy chcete získat prostor něco říct v úvodu, zkuste to takto: 

„…nejprve mi dejte prosím 5 minut času na můj monolog, abych Vám řekl všechny potřebné informa-

ce. Hned po tom navrhuji diskuzi…“ 

(pro absolventy mých tréninků: jedná se o rámec projevu) 
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Když to řeknete citlivě, bylo by hodně sobecké Vám nevyhovět. Většina publika Vám takovou šanci 

dá. Kdyby ne, nepokračujte dále, ale vyjednávejte o smyslu prezentace. Toto vyjednávání již přesahu-

je rámec dokumentu a více se dozvíte v mém tréninku nebo na osobní konzultaci. 

K bodu Řešení 1. b): 

Budou na setkání maminky s kočárky? Zdůrazněte užitek pro ně: „…Posunutím parkoviště sice tento 

vchod v domě bude mít delší cestu k autu, ale výrazně vzroste bezpečnost chodců. To je důležité pře-

devším pro starší lidi nebo pro děti. Navíc zde vznikne prostor pro nové dětské hřiště….“ 

Nemusíte je ani vyvolávat slovy: „Maminky bude jistě zajímat…“. Ony uslyší slova „děti“, „bezpeč-

nost“ atd. a informace bude v jejich hlavách pracovat.  

Co se stane, když někdo zaútočí na řečníka po tomto výroku? Je velká pravděpodobnost, že věta na-

příklad: „Mě to nezajímá. Já děti nemám a chci parkovat u domu!“ vyvolá obrannou reakci v hlavě 

maminek malých dětí. Když potom ukážete, že není možné vyhovět všem, tak berete ohledy na ty 

zranitelnější, sbíráte další body v hlavách maminek. Stačí, aby útočník začal cíleně vyvolávat konflikt 

dalším útokem na Vás. Pak připomeňte smysl prezentace: „…Mrzí mě, že nejste s projektem spokojen. 

Bohužel řešení je již dané a já jsem tu hlavně od toho, abych Vám odpověděl na otázky….“. Další po-

kusy o vyvolání konfliktu postupně začnou vadit maminkám a poskytnou Vám podporu. Pokud ne 

samy od sebe, tak určitě na správnou výzvu, což už souvisí s otázkami, které přesahují rámec tohoto 

dokumentu.  

Takto postupně narušíte jednotnost publika a můžete se snáze dostat k diskuzi s jednotlivými skupi-

nami. Konflikty by se tak mohly přenést do publika, což vyřešíme jindy. 

Pro více informací a konkrétní ukázky objednejte konzultaci, 

nebo přijďte na můj trénink prodeje nebo prezentace. 

 

 

Reference 
 „S Honzou Korbelem jsem absolvovala školení zaměřené na prezentační dovednosti v rámci série 

školení Řečnické školy v AHA PR Agency.   

Honza je velmi pozitivní, zkušený a profesionální školitel. Přidaná hodnota Honzy šla hluboce za rá-

mec běžné osnovy. Ze školení jsem si tak odnesla spoustu cenných typů, doporučení a „fíglů" jak pra-

covat s pomůckami, dosáhnout pozornosti po celou dobu projevu či vypadat dobře a profesionálně v 

jakékoliv fázi prezentace. Velmi oceňuji jeho osobitý styl, který umožnil i přes značně odlišné úrovně a 

zkušeností jednotlivých účastníků kurzu poskytnout všem individuální přístup. Honza povznesl řadu 

mých silných stránek a ty slabé zase odkryl a pojmenoval, tak abych se na ně i v budoucnosti mohla 

zaměřovat. Já sama jsem všechny nabyté znalosti ihned promítla do praxe a fungují skvěle. Děkuji a 

kurz vřele doporučuji." 

Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů ING Bank  
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