
Kurs vědeckých prezentací

Cíl kursu
Zlepšit prezentační dovednosti účastníků při vedení odborné prezentace v anglickém / 
českém jazyce – při výuce studentů a při vystupování na odborných  konferencích 
a dalších  akcích doma i v zahraničí.

Účastníci
Akademičtí a další vědecko-výzkumní pracovníci, studenti doktorského studia. 
Velikost skupiny do 12 osob.

Časová dotace
2 dny – 15 výukových hodin po 50 minutách, celkem 12,5 hodiny čistého času.

Obsahová náplň

 Vymezení pojmu
 Možné cíle prezentace
 Systematická příprava prezentace
 Realizace ústní, „živé“ prezentace
 Technické požadavky pro „živou“ prezentaci
 Osobnostní předpoklady vystupujícího
 Jak překonávat trému a nervozitu
 Otázky – možné reakce; problémoví posluchači
 Realizace prezentace formou posteru

Počítá se s průběžným přizpůsobováním náplně kursu zjišťovaným individuálním 
potřebám a požadavkům účastníků.
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Forma výuky
Interaktivní práce ve skupině, založená na aktivním zapojení účastníků školení.
Důraz kladen na nácvik konkrétních praktických dovedností – za použití praktických 
ukázek, modelových situací a individuálních cvičení; pro docílení objektivní zpětné 
vazby s využitím videozáznamu. Formou diskuse budou řešeny možné alternativy 
přístupů a postupů.

Jazyk kursu a učebních textů
Český/ anglický, dle zájmu a potřeb účastníků.

Obsahová garance – lektoři

Milan Caha / Robert Nagy – hlavní lektoři

Milan Caha
nezávislý lektor a konzultant
Dosažené vzdělání:
1998 – 1999 Univerzita Karlova Praha, fakulta pedagogická, pedagogické 

minimum
1995 – 1997 Filosofická fakulta UK Praha, postgraduální studium, obor: Metody 

aplikované sociální psychologie
1981 – 1986 Univerzita Karlova Praha, fakulta přírodovědecká, obor užitá 

geofyzika
Praxe v posledních 10 letech:
2012 – dosud Innergy, s.r.o., poradenská a vzdělávací společnost – lektor, kouč
2009 – 2012   nezávislý konzultant, kouč
2006 – 2009   Dieter Strametz & Partner – zástupce ředitele, kouč, metodik
2003 – 2006   Dieter Strametz & Partner – senior konzultant, kouč, metodik

2/3



Robert Nagy
nezávislý lektor a konzultant, vysokoškolský pedagog
Dosažené vzdělání:
1995 – 1997 Filosofická fakulta UK Praha, postgraduální studium, obor: Metody 

aplikované sociální psychologie
1991 – 1992 1.lékařská fakulta UK Praha, výcvik – Práce s malými výcvikovými 

skupinami
1985 – 1987 Výzkumný ústav inženýrského studia ČVUT Praha, manažerská 

studia, zaměření: sociální a aplikovaná psychologie
1982 – 1988 Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha, obor: fyzikální 

inženýrství, specializace fyzika pevných látek
Praxe v posledních 10 letech:
2012 – dosud Innergy, s.r.o., poradenská a vzdělávací společnost – lektor, kouč
2006 – 2012   Neisse University – pedagog
2004 – dosud Technická univerzita Liberec – pedagog
2004 – dosud Ingenium, v.o.s., poradenská a vzdělávací společnost – lektor, 

  konzultant, kouč

Hana Dostálová nebo Marek Suchý – asistenti lektora
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