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Představte si, že jste nastoupili 
do výtahu s potenciálním 

investorem…
Za této situace použijete 

prezentaci ve výtahu k tomu, 
abyste mu během tohoto 

krátkého času představili svůj 
nápad.



Prezentace ve výtahu je druh 
komunikace, která popisuje váš 

nápad, produkt nebo službu 
stručným a přesvědčivým 

způsobem a má za cíl vytvořit 
zájem o to, co děláte. 



Části prezentace

1 – Hák (5 vteřin)
Představte se: jméno, titul a kde sídlíte.

2 – Problém (10 vteřin)
Uveďte problém, kvůli kterému jste svůj nápad vytvořili a jak jste 
se rozhodli daný problém vyřešit.

3 – Vaše řešení (10 vteřin)
Vysvětlete, jakým způsobem lidem pomáháte a co dělá váš 
nápad jedinečným.

4 – Zapojení (5 vteřin)
Vytvořte otázku, která musí být přizpůsobena osobě, kterou 
adresujete.



Kroky k vytvoření té nejlepší prezentace (1/2)

- Vypište celou konverzaci dle výše uvedených částí.   
Ujistěte se, že se vyjadřujete srozumitelně.

- Přečtěte si prezentaci nahlas.

- Vyškrtněte všechny nedůležité informace, dokud 
prezentace nebude přesně 30 vteřin dlouhá.



Kroky k vytvoření té nejlepší prezentace (2/2)

- Procvičte si svou řeč s kolegy a/nebo před zrcadlem –
měli byste znít přirozeně a být schopni informace předat 
s nadšením a přesvědčivě.

- Během prezentování vaší řeči se nahrajte na video.
Myslete na to, jak stojíte, co děláte s rukama a kam se 
díváte, když mluvíte.

- Změňte to, co se dá vylepšit.



Příklad
„Jmenuji se Petr, jsem ředitel ICT z Dublinu. 

Během svého profesního života jsem si uvědomil, že vedoucí 
pracovníci strávili dlouhou dobu mým tréninkem pokaždé, když 
jsem nastupoval do nové práce. Proto jsem se rozhodl založit 
vlastní firmu, která se zaměřuje na vyvíjení mobilních aplikací, 
které mohou společnosti využít ke školení a tréninku nových 
zaměstnanců na dálku.

To znamená, že vedoucí pracovníci mohou věnovat svůj čas
jiným, důležitějším úkolům. Na rozdíl od jiných podobných 
společností navštěvujeme každou organizaci osobně, abychom 
přesně zjistili, co potřebují. To znamená, že v průměru 95 
procent našich klientů je s první verzí své aplikace spokojeno. 
Jakým způsobem vaše organizace trénuje nové zaměstnance?“



Komunikace pracuje pro ty, kteří 
pracují na ní.

John Powell (anglický skladatel)


