
 

 

 

 

Pozvánka na školení 

Vystoupení na veřejnosti (prezentační dovednost) 

Vážená paní / Vážený pane,  

dovolujeme si Vás pozvat na seminář, určený pro všechny, kteří v rámci své náplně práce 
vystupují před kolegy, nadřízenými, podřízenými, veřejností laickou i odbornou 
s prezentací svých výsledků, názorů, nabídek apod.  
 
Cílem školení je naučit se získat posluchače pro svou záležitost či informovat je tak, aby si 
pamatovali stěžejní data. 
Prezentace před publikem patří do základních rétorických dovedností zaměstnanců bez 
ohledů na pozici, už ve starověkém Řecku byl jedinec ovládající řeč na veřejnosti vysoce 
oceňován. 
Seminář bude interaktivní, s ukázkami, s mluvnickými cvičeními a tipy na odbourání nervozity. 
 
Obsah školení: 

 Vir bonus dicendi 

 Cíl vystoupení na veřejnosti 

 Příprava prezentace (KISS, 3 T, pravidla PwP prezentace) 

 Jak osvěžit suchá data 

 Jakých chyb se vyvarovat (sebevražedné začátky…) 

 Tipy na odbourání nervozity 

 Praktické cvičení (videonahrávka prezentace každého účastníka se zpětnou vazbou) 
 

 Po absolvování semináře získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu. 

  

Datum konání:  22. 11. 2017  

Místo konání:  
Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15,  

190 00 Praha 9; 4. patro  

Parkování:  ZDARMA v „Galerii Harfa“  

Cena:  
3.025,- Kč vč. DPH, tj. 2.500,- Kč bez DPH / osoba 

(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)  

Přednášející:  MUDr. Hana Kubíčková- konzultantka, mentorka, lektorka. 



PROGRAM SEMINÁŘE 

Čas Téma Přednášející 

08:30 Registrace účastníků - 

09:00 - 10:00 Vir bonus dicendi a vystoupení na veřejnosti MUDr. Hana Kubíčková 

10:00 - 10:10 Přestávka na kávu - 

10:10 - 11:30 
Příprava prezentace (KISS, 3 T, pravidla PwP 

prezentace) a jak osvěžit suchá data 
MUDr. Hana Kubíčková 

11:30 - 12:15 Oběd - 

12:15 - 14:00 
Jakých chyb se vyvarovat (sebevražedné 

začátky…) a tipy na odbourání nervozity  
MUDr. Hana Kubíčková 

14:00 - 14:15 Přestávka na kávu - 

14:15 - 15:30 
Praktické cvičení (videonahrávka prezentace 
každého účastníka se zpětnou vazbou) 

MUDr. Hana Kubíčková 

15:30 Předpokládaný čas ukončení školení - 

 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

UPOZORŇUJEME! 

Kapacita sálu je omezena (max počet: 20 zúčastněných). Děkujeme za pochopení.  

TÜV NORD Czech, s.r.o.  
Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9 Tel.: (00420) 296 587 201-5  
Fax: (00420) 296 587 240 tuev-nord@tuev-nord.cz www.tuev-nord.cz  

Organizační 
pokyny: 

 Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze. 

 Přihlášky zasílejte nejpozději tři dny před konáním semináře. 

 Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou 
(na přihlášce je uvedeno naše bankovní spojení, SS a VS). 

 Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte ji prosím, 
dokladem o platbě. 

 Fakturu – daňový doklad Vám zašleme emailem na základě přijaté platby. 

 STORNO POPLATKY – V případě odhlášení ze semináře 7 kalendářních dnů 
a méně před začátkem, účtujeme stornopoplatek 100% sazby. 

 V případě neúčasti se vložné nevrací!! 

Pro bližší 

informace 

a přihlášky: 

Ing. Klára Svěráková 

Mobil: +420 731 701 992, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240 

E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, www.tuev-nord.cz 
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