
  

                                                  

 

 

 
Tento projekt (projekt n° 2016-1-CZ01-KA202-024066) byl financován za podpory Evropské komise.  Podpora 
Evropské komise při vypracování této publikace neznamená, že se Komise ztotožňuje s jejím obsahem, který 
odráží pouze názory autorů, přičemž Komise nemůže nést jakoukoli zodpovědnost za případné využití 
informací v publikaci obsažených. 

 Název:  30 vteřinová prezentace ve výtahu (elevator pitch) 

 Anotace:  

Komunikační dovednosti jsou pro podnikatele zásadní.  Tato aktivita společně s podporou Power 

Pointové prezentace: „30 vteřinová prezentace ve výtahu (elevator pitch)“ povede k vytvoření krátké 

prezentace nápadu, produktu nebo služby, kterou je možné předvést potenciálním investorům. Může 

být použita společně s aktivitami týkajícími se nápadů na zahájení podnikání. 

 Klíčová kompetence: 

Vytváření zpráv odpovídajících publiku. 

 Očekávaný výsledek: 

Studenti rozumí tomu, co je prezentace ve výtahu a jak ji vytvořit.  

  Klíčová slova:  

Elevator pitch (prezentace ve výtahu), komunikace. 

 Cíle kurzu:  

Schopnost stručně představit nápad/službu. 

 Teoretická část - vysvětlení obsahu: 

Tato aktivita pomůže studentům porozumět tomu, co je to prezentace ve výtahu a povede je během 

vytváření vlastní prezentace. Práci si vyzkouší ve skupině společně s kolegy a natočí se na video, aby si 

snáze uvědomili, co mohou zlepšit. Během tohoto úkolu mohou vycházet z prezentace v PowerPointu.  

1. Snímky 1, 2 a 3 – Spusťte prezentaci a zobrazte snímek č. 1. Požádejte studenty, aby uvedli, co si 

představují pod pojmem prezentace ve výtahu. Poté, co vám řeknou své odpovědi, zobrazte snímky 2 

a 3. 

2. Snímek 4 – Před zobrazením snímku 4 se zeptejte studentů, jaké části si myslí, že by takový druh 

konverzace měl mít. Poté, co vám řeknou své odpovědi, ukažte snímek 4. 

3. Snímek 5 – Po zobrazení snímku 5 by měli studenti začít individuálně sepisovat své projevy podle 

pokynů v prezentaci. Pro měření stanovených 30 vteřin mohou použít hodinky. Pokud potřebují další 

pomoc, ukažte jim snímek 7, na kterém je zobrazen příklad prezentace ve výtahu.  
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4. Snímek 6 – Poté, co všichni vyhotoví svou 30 vteřinovou prezentaci ve výtahu, ukažte snímek 6. 

Studenti by měli pokračovat v práci podle vypsaných bodů a své projevy zlepšit. 

5. Snímek 8 – Poté, co všichni splní daný úkol, přečtěte citát na snímku 8 a zeptejte se skupiny, jakým 

způsobem citát souvisí s prezentací, kterou právě vyhotovili. Zeptejte se jich, co se z tohoto úkolu 

naučili. 

 

 

Reference: 

https://inn.org/wp-content/uploads/2014/07/Elevator-Pitch-Presentation.pdf 

https://cwovc.rice.edu/sites/g/files/bxs1031/f/Preparing%20and%20Delivering%20an%20Elevator%20
Pitch_Embree_2.pdf 

https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/accelerate-
cambridge/downloads/elevator-pitch.pdf 

https://www.mindtools.com/pages/article/elevator-pitch.htm 
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