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Jak jste na tom s mluvením
na veřejnosti? Užíváte si to,
nebo se naopak ve vás všechno
stáhne a nejraději byste utekli
někam daleko? Zamýšleli jste
se někdy nad tím, jak vaše
vystoupení působí
na posluchače? A slyšeli jste už
o Minutovém řečníkovi? Vyrazil
jsem jej vyzkoušet a trochu
vyzpovídat jeho autora.

PETR
KREJČÍ
MINUTOVÝ ŘEČNÍK

Svého Minutového řečníka rozjel
Petr Krejčí zhruba před rokem a půl.
Jak sám říká, celý projekt je trochu
paradoxní, protože na jeho začátku stál
kluk, který se kdysi bál mluvení
na veřejnosti jako čert kříže. Díky
tomu, že se snažil se svým strachem
bojovat, prošel řadou kurzů
a seminářů. Na nich mu ale chyběla
možnost aktivního tréninku.
Po jednom svém vystoupení, jehož
záznam poslal kamarádům a známým,
si pak uvědomil ještě jednu věc.
I přes to, že byla nahrávka plná slovní
vaty a různých ehhhm, nikdo
z jeho nejlepších kamarádů mu to
na rovinu neřekl. Naopak, všichni jej
za vystoupení pochválili. Ozvala se
pouze jedna známá, která mu napsala,
ať si na to dává pozor.
Od tohoto poznání už byl jen krůček
k Minutovému řečníkovi a jeho
obchodnímu claimu „Kamarádi
tě na chyby neupozorní“. Vznikl

U P

|

1 9

čtyřhodinový workshop, který si klade
za cíl pomoci lidem zapracovat
na jejich projevu. A jakže to Minutový
řečník dělá? Tím, že vás vytáhne
z komfortní zóny a dá vám zpětnou
vazbu.
JAK MINUTOVÝ ŘEČNÍK
PROBÍHÁ?
Na workshopu se potkáte s maximálně
7 dalšími účastníky a animátorem
semináře. To je velikost skupinky tak
akorát, abyste začali být trochu (nebo
více) nervózní a při tom si ještě všichni
stihli všechna cvičení vyzkoušet.
Zejména to, že si budete moci vše
zkoušet na vlastní kůži, je totiž
důležité pro váš další progres. Jak Petr
říká ze své vlastní zkušenosti, kurzů
prezentačních dovedností je spousta,
ale na drtivé většině z nich budete
sedět bezpečně za stolem a poslouchat.
Nic moc si sami nevyzkoušíte.
Připravte se na to, že v Minutovém
řečníkovi půjdete do akce. Na ní je
celý workshop postavený.
Po úvodním slově a představení vás
animátor hodí do rybníka. Postupně
projdete několika cvičeními, kdy se
budete muset postavit před ostatní a po
dobu 60 – 90 vteřin … mluvit.
Ačkoliv se to nezdá jako moc času,
věřte, že to může být pekelně dlouhé
vystoupení. Čekají na vás cvičení
zaměřené na slovní vatu (mimochodem
řekli byste, že nejpoužívanější
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Po každém vašem vystoupení dostanete
od všech ostatních přítomných
zpětnou vazbu, což je hlavní výhoda
Minutového řečníka. Nastaví vám
zrcadlo. Nečekejte plácání po
ramenou, na které můžete být zvyklí
třeba od kamarádů, či vašeho blízkého
okolí. Tady vám vaši kolegové žádnou
chybu neodpustí, což je jedině dobře.
Jen tak vám pomůžou uvědomit si
chyby, které děláte. Nemusíte se
ale nijak bát. Zpětná vazba je zcela

konkrétní a konstruktivní. Díky
koncepci celého workshopu se daří
vytvářet příjemné a bezpečné prostředí,
ve kterém můžete odložit ostych
stranou. Cvičení jsou pak proložena
videoukázkami a komentářem
animátora, během kterých můžete
trochu vydechnout.
Abychom nezapomněli, vaše
vystoupení vám ostatní natočí
na váš vlastní telefon. Můžete se tak
doma v klidu na vše znovu podívat,
zanalyzovat se kritickým okem a říct si,
že je to všechno přece jasné jako facka
a vyčinit si, proč už to dávno neděláte
správně. A už jen to, že se sami uvidíte
a uslyšíte, je pro spoustu lidí šokem,
který může pomoci nastartovat změnu.
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Minutový řečník má ale ještě jeden
rozměr. Umožní vám poznat sedm
dalších zajímavých lidí. Cvičení vám
o nich hodně prozradí a přestávky pak
můžete využít pro mininetworking.

odstartuje. Dál už je to jen na vaší
ochotě k vykročení z komfortní zóny
a cvičení.

Celý workshop nakonec utekl jako
voda a na konci jsme ještě dostali malý
dárek. Jaký? Tak to už si budete muset
zjistit sami na Minutovém řečníkovi ;).

Z mého úhlu pohledu má Minutový
řečník smysl pro všechny, kdo čas
od času musí předstoupit před menší,
či větší skupinku lidí a prezentovat.
Je zaměřený na úplné základy
komunikačních dovedností. Je tedy
jedno, zda jste student, obchodník,
startupista, nebo ředitel zaběhlé firmy.
Pokud cítíte rezervy, jděte do toho.
Platí tady zlaté pravidlo rozvoje všech
měkkých dovedností, že čím dříve
s tréninkem začnete, tím máte větší
šanci na úspěch. Jednoduše proto,
že své chyby odstraníte ještě před tím,
než si je stihnete zafixovat :).

JAK MINUTOVÉHO ŘEČNÍKA
HODNOTÍM?

české slovo je jakoby?), neverbální
komunikaci, oční kontakt, improvizaci
a celkový dojem. Sami si je všechny
pěkně v tempu vyzkoušíte, zároveň
se podíváte, jak si se cvičením poradí
ostatní.
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Myslím, že Minutový řečník má smysl
a dokáže pomoci poznat vlastní chyby.
Zároveň ukáže, jak s chybami pracovat.
Ač se sám zabývám školením měkkých
dovedností, pomohl mi uvědomit
si pár věcí, na které mě zatím nikdo
neupozornil. Navíc v příjemném
prostředí, s neinvazivním animátorem,
který je po celou dobu workshopu
vaším průvodcem.
Co se na workshopu zcela jistě
nenaučíte, je rétorika jako taková.
Workshop je zaměřený spíše na formu
než obsah, což ale vůbec nevadí.
Navíc na to, že se nejedná o školení,
kde se řeší rétorika a spisovní čeština,
upozorňují i propozice semináře.
Je jasné, že čtyřhodinový workshop
z vás druhého Cicera neudělá, vše je
jen o pravidelném tréninku a poctivé
snaze o zlepšení. Minutový řečník
ale může být tím prvním impulsem,
který celou vaši dlouhou cestu
za lepším vystupováním na veřejnosti

TAKŽE PRO KOHO?

3 DOPORUČENÍ
MINUTOVÉHO ŘEČNÍKA
PRO VYSTUPOVÁNÍ
NA VEŘEJNOSTI
1.

Jasná myšlenka, kterou si
publikum má z našeho 		
výstupu odnést

2.

Hlídat si oční kontakt
s publikem

3.

Správná neverbální 			
komunikace
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PETŘE, MÁŠ NĚJAKÝ
ŘEČNICKÝ VZOR, KE KTERÉMU
VZHLÍŽÍŠ?
Jelikož jsem se jako malý jednou
doslova počůral, když jsem měl něco
říct před ostatními (pak jsem už měl
z public speaking „jen“ panickou
hrůzu.), tak smekám před každým,
kdo zvládne dobře mluvit před
ostatními lidmi.
Žádný konkrétní vzor tedy nemám.
Baví mě ale všichni řečníci, kteří
dokážou kromě předání informací
pobavit publikum.
KDE SE VZALO ROZHODNUTÍ
NASTOUPIT NA „CESTU
ZMĚNY“ A ZAČÍT BOJOVAT SE
STRACHEM Z VEŘEJNÉHO
PROJEVU?
Poslední kapka asi byla, když jsem
po návratu z USA dostal v roce 2008
nabídku učit v jazykovce. Řekl jsem
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si, že je to výzva, ale co to ráčkování,
které mě velmi omezovalo v běžném
životě natož potenciálně před studenty,
které jsem měl učit? Z toho možná
vyplývá i moje rada - Pokud vás
na sobě něco štve jako mě tehdy ta
brutální neasertivita v kombinaci
s ráčkováním, začněte ještě dnes a
neodkládejte to jako já do 23 let.
CO TI OSOBNĚ NEJVÍC
POMOHLO?
V začátcích mi pomohla hlavně
lektorka, dnes už kamarádka, Kristýna
Hudeová. Ta si mě vzala do prádla a
významně mi pomohla minimalizovat
moje hlavní chyby v projevu. A několik
let před tím logopedka, paní doktorka
Švandová. Jak už jsem říkal, pod jejím
vedením jsem se 10 měsíců zbavoval
ráčkování, které mě omezovalo v
jakémkoli projevu.
Z MÉ ZKUŠENOSTI JE
NA KAŽDÉM VYSTOUPENÍ

NEJHORŠÍCH PRVNÍCH 30
SEKUD. JAK TO MÁŠ TY?
Snažím se mít vždy nachystaný úvod
i závěr, abych právě tuto nepříjemnou
počáteční fázi zvládnul. Pak člověk
zapojí interakci s publikem a postupně
se uvolní a užije si to.
PROČ ZROVNA NÁZEV
MINUTOVÝ ŘEČNÍK?
„Minutový řečník“, protože na našich
kurzech čeká účastníky vždy několik
minutových praktických cvičení.
Mimo to mám už jiných 6
„Minutových“ projektů, takže když
jsem dával do kupy novou značku na
prezentační dovednosti, věděl jsem, že
to bude něco Minutového. V začátcích
byly na stole brandy jako: „Minutová
prezentace, Minutové chyby,
Minutový projev atd.“
KOLIK UŽ PROŠLO
WORKSHOPEM LIDÍ?
Každým dnem počet lidí narůstá a díky
bohu lidé si MŘ doporučují. Klep,
klep na dřevo. Takže aktuálně něco
přes 1000 účastníků.
MINUTOVÝ ŘEČNÍK VYPADÁ,
ŽE FUNGUJE I BYZNYSOVĚ.
JAKÉ BYLY ZAČÁTKY?
Začátky jsou vždy těžké, celý koncept
jsme ladili přes půl roku, aby byl
maximálně funkční a jednoduchý.
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Dneska za něj můžu dát ruku do ohně,
že je to skvěle funkční a navíc zábavný
rychlokurz prezentačních dovedností.
KDE JSI BRAL PRVNÍ
ZÁKAZNÍKY?
Na začátku samozřejmě z řad
kamarádů a známých, kteří se pak
postupně začali dělit o dojmy z MŘ s
ostatními a např. náš ostravský kolega
se dozvěděl od jednoho účastníka z
Brna.
CO MARKETING? CO TI NEJVÍC
FUNGUJE?
Facebook. Jednoznačně facebook.
Díky určitým specifickým prvkům –
např. kliky/dřepy za chyby v projevu se
značka MŘ šíří i dost slušně sama.
PROZRADÍŠ PÁR TRIKŮ, JAK
DĚLÁŠ OBCHOD?
Prozradím. Obchod nedělám.;)
MÁŠ NĚJAKOU VIZI DO
BUDOUCNA? JAKÝ BUDE
MINUTOVÝ ŘEČNÍK ZA 5 LET?
Chtěl bych postupně na MŘ1
nabalovat další aktivity. Nedávno se
spustil pro absolventy MŘ1 navazující
kurz MŘ2. Hodně firem nás poptává
na přípravu prezentací, ačkoli tuto
službu nikde neprezentujeme. Tak
možná i na tuto i další oblasti časem
spustit další kurzy. 

