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Príprava a poznanie cieľovej skupiny, zbieranie podkladov a organizovanie prejavu 
 

Príprava je pre lektora veľmi dôležitá a je podstatou jeho  úspechu.  Lektor sa pripravuje  
z dlhodobého a krátkodobého hľadiska. 
 
Dlhodobá príprava 

- vzdelávanie lektorov, získavanie spätnej väzby, učenie sa novým metódam a podobne. 

- aktívny odpočinok 

- supervízia 

Krátkodobá príprava 
- bezprostredná príprava pred kurzom 

- dôležité je poznanie cieľovej skupiny, priestorov, časovej dotácie kurzu (vzdeávania) 

- byť v pohode, dostatok spánku a podobne 

- vzhľad – ako sa obliecť aby sa lektor príliš neodlišoval od účastníkov vzdelávania 

Do krátkodobej prípravy patria aj odpovede na otázky: 
1. Čo ich mám naučiť? 

2. Prečo to chcú vedieť? 

3. Aké metódy a techniky na to použijem? 

Čo by mal obsahovať lektorský kufrík: 
• Kancelárske potreby (nožnice, lepky, ceruzky, pravítka, atď....) 
• Osobné potreby (napr. vreckovky, žuvačky, hrnček) 
• Motivačné potreby (napr. drobné odmeny) 
• Ostatné: napr. zvonček, pexeso, hracie kocky a pod.  

 
 
Bezprostredná príprava pred kurzom znamená, že by lektor mal poznať cieľovú skupinu ako aj to 
čo vlastne chcú. Zároveň je potrebné zladiť aj ciele a očakávania zadávateľa. 
Zadávateľom najčastejšie býva priamy nadriadený tých, ktorí sa vzdelávajú. Ďalším zadávateľom 
býva personalista a veľmi dôležitý je aj predstaviteľ top manažmentu.  
Hlavné zásady prípravy: 
 

• Školiť to, čo chce zákazník. 
• Školiť to, čo zákazník potrebuje. 

 
Pre poznanie cieľovej skupiny je dôležité vedieť: 

• Presný počet účastníkov 
• Profesijné pozície účastníkov 
• Zloženie (muži/ženy) 
• Poznať zadanú tému, obsah školenia. 

Pre zistenie vzdelávacích potrieb možno použiť jednoduchý dotazník. 
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Príprava scenára školenia:  
- Najčastejšie používaná je časová jednotka 90 minút 
- 100% koncentráciu si účastník udrží priemerne 15 minút 
- Človek si dokáže z uceleného vzdelávacieho programu zapamätať 7 pojmov 
- Mám zodpovedané otázky: 

o  čo budem s účastníkmi robiť? 
o  čo má byť zmyslom danej aktivity? (cieľ) 
o  akú techniku zvolím? (metóda) 
o  čo presne mám so skupinou urobiť? (postup) 
o  čo k tomu budem potrebovať? 
o  koľko mi to zoberie času? 

 
Výhody minútového scenára: 

- Začiatočník sa nestratí 
- Pokročilý sa nezarozpráva 
- Učíme efektívne a didakticky 
- Učíme pestro a zábavne 
- Presne vidíme, čo môžeme vynechať keď nestíhame 
- Máme presnú predstavu čo bude 

 
 
Didaktická príprava: 
Najbežnejšie sú tieto didaktické pomôcky: 

- Flipchart 
- Dataprojektor a PC 
- Kamera, TV 

 
Flipchart 

- Písať treba čitateľne s dostatočne veľkým písmom 
- Na stránku nepísať príliš veľa textu 
- Písať heslovite 
- Používať maximálne tri farby 
- Môžeme používať jednoduché obrázky na zapamätanie si 
- Ako pomôcku môžeme použiť ceruzku a na flipchart si spraviť poznámky, účastníci to 

neuvidia 
 

 Dataprojektor 
- Treba dbať na dobrú viditeľnosť textu a obrázkov 
- Všetci musia bez problémov prezentáciu vidieť 
- Nekvalitné podklady nepremietajte 
- Nepremietajte dlho 
- 5 slov v riadku, najviac 5 riadkov (pravidlo 5x5) 

 
Kamera 

- Použitie veľmi efektívne, ale len keď je dostatok času 
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- Používa sa spravidla na komunikačných a predajných tréningoch 
- Kamera môže účastníkov znervózňovať 
 
Štruktúra efektívnej prezentácie: 
 
1. Ukotvenie a očný kontakt 
- Pri rozprávaní byť v kľude 
- Postaviť sa pred účastníkov, nadviazať očný kontakt a až potom hovoriť 

 
2. Pozdrav, oslovenie, predstavenie 
- Je jasnou známkou toho, že prezentácia/školenie začína 

 
3. Čas 
- Akonáhle oznámime časový rámec, nastavíme pozornosť účastníkov 

 
4. Vzťah, emócie, lámanie ľadov 
- Navodenie príjemnej atmosféry 
- Forma navodzovania závisí na kreativite a osobnosti lektora 

 
5. Osnova – Povedz, čo chceš povedať 
- Prezradenie osnovy programu predstavuje pre účastníkov záchytný bod 

 

6. Obsah – Povedz to 

- Podstata vzdelávacieho programu 

- Ideálne sú praktické príklady, ukážky a všetko čo udrží pozornosť publika 

 

7. Zhrnutie – Povedz, čo si povedal 

- Zopakovanie najdôležitejších bodov prezentácie 

- Dĺžka zhrnutia predstavuje 1/10 celej prezentácie 

- Účastníci by sa mali do zhrnutia zapojiť 

 

8. Záver 

- Krátke a pozitívne rozlúčenie sa s publikom 

- Pracujeme s emóciami účastníkov 
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