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Překlad je volně šiřitelný, dělejte si s ním co chcete (v rámci práv originálu), ale hlavně lepší prezentace, ať nemám takovou spotřebu kafe, abych u toho neusnula.

Proč jsou vaše prezentace v Power pointu tak špatné? 
Co bychom byli bez Microsoft Power Pointu? Jak bychom spolu komunikovali? 
PP byl vynalezen techniky jako nástroj, který měl usnadnit komunikaci s obchodním oddělením – a naopak. Programátoři PP to viděli jako chytrý hack – způsob, jak ušetřit peníze místo vytváření slidů starým způsobem. Ale jakmile ho vypustili, začal PP žít vlastním životem. 
Je to pozoruhodný nástroj, protože umožňuje velmi zhuštěnou verbální komunikaci. Jistě, můžete poslat memorandum ale  nikdo to nebude číst. Jak naše společnosti fungují rychleji a rychleji, potřebujeme  způsob, jak předávat myšlenky mezi skupinami. Nastupuje PP.
PP by mohl být nejmocnější nástroj ve vašem počítači, Ale není. Je to skličující chyba. Téměř každá prezentace v PP je zasmrádlá. A hodně z tohoto selhání má na svědomí Microsoft. 
Microsoft do PP zabudoval průvodce a šablony a tyhle “užitečné” nástroje jsou hlavním důvodem, proč musíme žít  se stránkami plnými odrážek, velkých nadpisů a hnusných pozadí. Nikdy ani nezačínejte s vestavěným clip artem.
[V orig. Dokumentu jsou ukázky špatných slidů – odrážky, divné pozadí a texty o světlé budoucnosti]
Tohle si nevymýšlím, když jsem se chystal tohle psát, bál jsem se, že nenajdu dost špatných příkladů – myslel jsem, že to lidi schovají. A tento slide jsem našel zabudovaný do PP jako dobrý příklad! 

Toto není komunikace
To je to magické slovo. Účelem PP je komunikovat s posluchači. Naneštěstí se PP místo komunikace používá ke třem cílům, z nichž žádný nevede k dobré prezentaci. 
První věc je, že většina lidí používá PP jako poznámky. Vzpomeňte si na všechny prezentace, kde jste byli, a kde přednášející vlastně jen četl slidy. Opravdu jste celou tu cestu na zasedání podnikli jen proto, abyste si poslechli předčítání ze slidů? Proč je prostě nerozdat?  
Druhý cíl je psaný záznam toho, co bylo odpřednášeno, aby si autor kryl záda. Předáním slidů po přednášce (nebo hůře, před ní), se řečník vyhne práci s psaním formální zprávy a má pocit,  že jeho práce byla na zasedání implicitně schválena. 
Třetí cíl je usnadnit posluchačům zapamatování všeho, co jste řekli. Něco jako čtení slidů ale lepší. Nakonec, když jste své slidy přečetli a pak dali posluchačům přepis toho, co jste četli, co na tom může být špatného?

Komunikace je přenos emocí. 
Jestliže vše, co chcete, je vytvořit soubor faktů a čísel, pak zasedání zrušte. Udělejte to v PP, jestli chcete, ale nebude to prezentace ale zpráva. Bude obsahovat vše, co tam napíšete, ale ani na vteřinu si nepředstavujte, že silně předáváte nějaké myšlenky. Komunikace spočívá v tom, že ostatní přimějete, aby přijali váš pohled na věc, že jim pomůžete pochopit, proč jste tak nadšení (nebo smutní nebo optimističtí nebo cokoli jste). Pokud nejste vynikající spisovatel, je hrozně těžké tohle udělat v dokumentu. 
Ty tři cíle, které si většina lidí stanoví pro PP, jsou v přímém konfliktu s tím, jak by dobrá prezentace měla vypadat. Naše mozky mají dvě poloviny. Pravá strana je emocionální, hudební a náladová. Levá strana je zaměřená na bystrost, fakta a data. 
Když děláte prezentaci, lidé chtějí použít obě části mozku. A tak použijí pravou stranu na posouzení způsobu, jakým mluvíte, jak se oblékáte a na vaši řeč těla. Často si udělají závěr  o vaší prezentaci ve chvíli, kdy jste u druhého slidu. Potom už je příliš pozdě na to, aby vám vaše odrážkové seznamy nějak pomohly. 
Komunikaci můžete zkazit špatnou logikou nebo nepodloženými fakty ale nemůže být kompletní bez emocí. Logika nestačí. Kdyby záleželo jen na logice, nikdo by nekouřil cigarety. Nikdo by se nebál létat letadlem. A každý dobrý návrh by byl přijat. Ne, s logikou nevyhrajete. Logika je důležitá ale bez emocí nehrajete se všemi kartami.  
PP představuje výbornou příležitost. Můžete využít obrazovku k emocionálnímu působení na pravý mozek posluchačů (skrze jejich oči) a vaše slova skrze jejich uši budou promlouvat k levému mozku.  
To je to, co dělá Steven Spielberg. Zdá se, že to funguje. 

Je to prodávání
Kdyby s vámi každý v místnosti souhlasil, nepotřebovali byste prezentaci, že ne? Mohli byste ušetřit spoustu času, jen byste vytiskli jednostránkový projekt a každému ho předali. Ne, důvodem prezentací je přesvědčit, prodat jednu nebo více myšlenek. 
Ale přesvědčování je těžké.  Většina lidí dokonce nerada připouští, že to dělají. A tak, místo abychom využili šance a snažili se lidi při prezentaci přesvědčit, uděláme z ní nudu. Jaké plýtvání.  
Jestliže věříte své myšlence, prodejte ji. Jděte za tím tak tvrdě jak můžete, a snažte se získat to, pro co jste sem přišli. Posluchači vám poděkují, protože hluboko uvnitř  všichni chceme být přesvědčováni. 

Čtyři součásti dobré prezentace. 
Za prvé, udělejte si poznámkové kartičky. Tahle možnost by měla být zabudovaná v PP ale není. Měli byste vidět své poznámky na obrazovce notebooku zatímco vaši posluchači sledují slidy na zdi. Bohužel zatím si budete muset dělat poznámky starým způsobem. 
Tak, teď můžete používat poznámky, které jste si udělali, abyste si byli jisti, že říkáte to, co mělo být řečeno. 
Za druhé, udělejte slidy, které zdůrazňují vaše slova, neopakují je.  Vytvořte slidy, které demonstrují, emocionálně, že to, co říkáte, je i pravdivé nejen přesné. 
Mluvíte o znečištění v Houstonu? Místo abyste mi dávali data o emisích, proč mi neukázat fotku nebo i  několik mrtvých ptáků, nějaký smog a dokonce i nemocné plíce? Je to lepší zábava než dělat to starým způsobem. Ale je to i účinná komunikace. 
Za třetí, vytvořte písemný dokument. Napište tam tolik poznámek a detailů, kolik chcete. Pak, když začnete prezentaci, řekněte posluchačům, že jim všem na konci dáte všechny detaily své prezentace, a že si nemusí zapisovat nic, co říkáte. 
Důležité: nedávejte jim písemné materiály na začátku. Nedávejte! Když to uděláte, lidi si to budou celé číst zatímco budete mluvit, a budou vás ignorovat. Vaším cílem je přece nechat je sedět, věřit vám a vstřebat emoční a intelektuální body vaší prezentace. 
Za čtvrté, vytvořte zpětnou vazbu. Jestliže vaše prezentace slouží k přijetí projektu, předejte lidem formulář pro přijetí a nechejte je ho vyplnit, takže bude jasné, co jste právě odsouhlasili. 

Tak co na slidy? 
Zde je pět pravidel, které si musíte pamatovat, abyste dělali v PP  vynikající prezentace:   
1. Ne víc jak šest slov na slide. Nikdy. 
2. Žádné “řekni sýr” obrázky. Místo toho použijte obrázky z corbis.com. Stojí 3 dolary jeden nebo trochu víc, pokud jsou pro “profesionální použití”. 
3. Žádné rozpouštění, otáčení nebo jiné přechody. Nic. 
4. Zvukové efekty lze několikrát za prezentaci použít ale nikdy nepoužívejte zvukové efekty, které jsou zabudované v programu. Ripněte zvuky a hudbu z CD, což také může evokovat  pocity nějakého místa či nálady. 
5. Nedávejte vytisknuté slidy z ruky. Jsou emocionální a bez vás nebudou fungovat. Jestliže někdo chce ukázat  vaše slidy “šéfovi”, řekněte mu, že to půjde, když vy tam půjdete taky. 
Jak to dělat: Vložíte slide. To spustí emoční reakci publika. Sedí tam a chtějí se dozvědět, co řeknete, co bude patřit k tomu obrázku. Pak, když to uděláte dobře, pokaždé, když přemýšlejí o tom, co jste řekli, uvidí ten obrázek (a naopak)

Bohužel, je to těžší než to, co děláte teď. 
Ale to co děláte teď, je líné a neefektivní. Nudí to lidi  a nekomunikuje to s nimi. Jakmile se tento proces naučíte, bude  ve skutečnosti jednodušší udělat dobrou prezentaci. Posluchači, kteří chtějí slyšet, co musíte říct, budou mnohem pravděpodobněji naslouchat, a vy mnohem pravděpodobněji dosáhnete toho, co chcete. 
A není tohle váš cíl?  
Opravdu osvěžující bude způsob, jak budete své prezentace v budoucnu připravovat.  Místo vytváření slidů s odrážkami, uspořádáte prezentaci emocionálně, necháte slidy řídit postup. Pamatujte, že každý slide nemusí zůstat osamoceně. Můžete použít jeden pro úvod otázky a další pro řešení.  

Několik příkladů na začátek. 
Řekněme, že pracujete pro neziskovou organizaci a děláte prezentaci, která má přinést peníze pro program, který pomůže zestárlým vietnamským veteránům získat sociální a duševní podporu,  kterou ve stáří potřebují. 
Dříve byste začali se sloupcovým grafem stárnutí populace a pak pěti bodovým seznamem, jak přistupovat k problému. 
Proč místo toho nevyužít fotografii
[fotka v orig materiálu ukazuje památník vietnamské války se seznamem tisíců jmen] 
Pak, zatímco si publikum vybavuje vzpomínky, které tento obrázek evokuje, povídejte. Řekněte to způsobem, jakým byste mluvili s kolegou. Vysvětlete, proč chcete tento program rozjet, a kdo s tím pomůže. A pak řekněte publiku o faktech a číslech, která jim za chvíli předáte. Ukažte nějaké snímky lidí, kteří již jsou ve vašem programu. 
Nebo něco trochu jednoduššího. Chcete získat od šéfa větší rozpočet na redesign webu. Zdá se, že vaše konkurence získává větší podíl na trhu, protože váš web je bídný. Místo, abyste ho zahrnuli statistikami, ukažte mu to. Udělejte 10 screenshotů, které jeden po druhém demonstrují proces nákupu na vašem webu. Pak mu ukažte tři kroky, které to zabere u vašeho konkurenta. Ukažte problém a je jednodušší prodat řešení. 

Apologies
Omlouvám se, že je tahle brožurka tak krátká. Vlastně, kdybych nad ní nestrávil tolik času,  by byla delší. To, co jsem právě popsal, je jednoduché, efektivní a obtížné.  Nejdříve se budete bránit. Budete tvrdit, že takhle vaše společnost nefunguje. Budete vzpomínat na poslední případ, kdy jste viděli někoho, kdo  s podobným přístupem neuspěl.
Krátké a názorné a nadsazené je to proto, abyste si troufli to zkusit. Zkuste to bez kompromisů..
Jestliže něco stojí za to, abyste dostali 10 (nebo sto) lidí do místnosti, zdá se mi, že to stojí i za to, aby se to udělalo dobře. 
Možná nejste tak vysocí jako A.Lincoln nebo tak výmluvní jako W.Churchill ale budete schopni udělat dobré prezentace. Příjemnou zábavu. 
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