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Šťavnaté slajdy 
Manuál pro organizátory workshopu 

 

Jakub Šafránek 

jakub@stavnateslajdy.cz 

 

Objednali jste si školení Šťavnaté slajdy, nebo to teprve zvažujete. Tento dokument Vám pomůže 

odpovědět některé Vaše dotazy a popíše co potřebujeme, abychom mohli u Vás vystoupit. 

FAQ 

Jaký je ideální počet účastníků na školení? 

• Ideální počet účastníků je 8, max. jsme schopni mít na workshopu 12 účastníků.  

Děláte i kurzy PowerPointu? 

• Ukazujeme různé tipy v PowerPointu, které účastníkům pomohou při tvorbě prezentace. 

Předpokládáme, že základní znalosti obsluhy PowerPointu již znají, a proto základní 

funkce nevysvětlujeme. Školení Šťavnaté slajdy tedy není nikdy zaměřené na základní 

obsluhu s PowerPointem 

Jak si mohou účastníci odnést z workshopu maximum? 

• Poproste je, aby si na náš workshop připravili konkrétní dotazy. Čím více se budeme 

věnovat jejich dotazům a situacím, tím bližší jim to bude a tím lépe.  

Není pro Vás problém školit u nás v Ústí, Hradci, Ostravě…? 

• Není to problém. Školíme za stejnou cenu typicky všude po celé České republice. Školíme 

i mimo ČR, kdy se k ceně školení připočítává cestovné (např. benzín, letenka, hotel…). 

Dostanou účastníci nějaký handout? 

• Každý účastník našeho workshopu dostane typicky stručný handout s hlavními body 

školení. 

Je možné si prezentaci lektora fotit? 

• Určitě, není problém si vyfotit libovolný slajd. 

Dostanou účastníci samotnou prezentaci? 

• Ne, prezentované školící slajdy nesdílíme s účastníky. Je to i z toho důvodu, že bez 

výkladu se nedají snadno sami o sobě pochopit. Jsou vhodné pouze jako doplňující 

materiál k výkladu, ne jako samostatný dokument. 
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Příprava školení – technické požadavky 

Co potřebujete ke školení? 

• Ke školení potřebujeme flipchart/bílou tabuli a projektor či TV s připojením přes HDMI 

ideálně včetně zvuku. 

• HDMI kabel musí být dostatečně dlouhý, aby počítač mohl zůstat připojení k HDMI před 

prezentujícím, který na něm uvidí poznámky pro prezentujícího.  

• Pokud jde o větší akci, kde je potřeba mikrofon, důrazně preferujeme bezdrátový záhlavní 

mikrofon. Mikrofon do ruky je naprosto nevhodný pro dobrou prezentaci. 

• Pokud to lze, ideálně zajistěte místnosti s přístupem čerstvého vzduchu a přirozeného 

světla. Nejhorší možná místnost na školení je místnost bez oken bez 

rekuperace/klimatizace či jiného přístupu vzduchu. 

• Pokud to lze, zajistěte, prosím, alespoň malé občerstvení. Účastníci to vždy ocení a vždy to 

zvedne celkovou náladu na školení i jeho následné hodnocení. Bohatě stačí základní 

občerstvení „za pár korun“ – káva, čaj, voda, ovoce a sladké pečivo. 

Můžete prezentovat z jiného počítače? 

• Ne, bohužel to nelze. Prezentujeme pouze z vlastního počítače připojeného přes HDMI. 

Příprava školení – čemu se vyhnout 

Čemu se jako organizátor mám vyhnout? 

• Neuspořádávejte školení jako povinné. Demotivuje to pak účastníky a snižuje to celkové 

hodnocení školení, kdy jsou tam účastníci z donucení, a ne ze své vlastní vůle. 

• Pokuste se školení Šťavnaté slajdy navázat na vaše firemní vzdělávání. Pokud školení 

zorganizujete jako jednorázovou akci bez návaznosti na další vzdělávání, nedostanete 

z ní maximum. 

Věříme, že Vám tento dokument pomůže zorganizovat naše školení a využít ho na maximum. 

Těšíme se na Vaši poptávku. 

 

 

 

 

 

Jak můžete kontaktovat Jakuba Šafránka 

Email: jakub@stavnateslajdy.cz 

Web:   www.stavnateslajdy.cz 

Blog:   www.jakubsafranek.cz 
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