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PŘEDNÁŠEJÍCÍ Tomáš Zykán 

 

Tomáš Zykán se specializuje se prezentace komplexních a kontroverzních 
témat. Ve své praxi často pracuje s klienty na přípravě nabídek, strategických 
dokumentů a reportů. Věnuje se také přípravě manažerů pro vystoupení na 
důležitých firemních konferencích – zvlášť pokud se jedná o komunikaci 
strategie a změny. 
 
Tomáš získal své analytické a prezentační zkušenosti v poradenské firmě 
McKinsey & Co, kde se podílel na významných restrukturalizačních 
projektech průmyslových podniků. Později působil 10 let v New Yorku a v 
Londýně jako ředitel Českého centra, kde se zabýval komunikací zemí a 
regionů.  Získal bohaté zkušenosti s vedením facilitovaných workshopů 
doma i v zahraničí. Semináře vede v češtině i v angličtině. 
 
Tomáše zajímá design a architektura. Založil a dva roky řídil  vlastní 
komunikační agenturu zaměřenou na mezinárodní propagaci českého 
designu.  Pracoval s klíčovými českými exportními značkami Škoda Auto, 
Staropramen, Baťa a ČSA. Za svůj projekt a knihu 100 Ikon českého designu 
získal cenu za nejkrásnější knihu na Lipském veletrhu v roce 2006. 
 
Do konce roku 2008 vedl marketing a značkovou komunikaci pro 
developerský projekt Central Park Praha. Za kreativní kampaň získal 
ocenění The Best European Marketing Award na International Property 
Awards v Londýně.  
 
Od roku 2009 působí jako konzultant a trenér v oblasti marketingu, 
strategie a komunikace.  

 



 

 

 
 

ANOTACE WORKSHOPU 
Moje prezentace 
Umění zaujmout a efektivně předat komplexní myšlenky  
 
Dokážete zaujmout ve chvíli, na které záleží? 
 
Příliš mnoho skvělých nápadů a slibných kariér se neprosadí jen díky své 
nudné prezentaci. Kolik dlouhých, strnulých a rozvleklých vystoupení už 
jste viděli? Přesně to si teď nemůžete dovolit. 
 
Představujeme kurs, na kterém si prakticky vyzkoušíte techniky tvorby 
atraktivní prezentace: 
 
Jak získat pozornost hned od začátku. A neztratit ji až do konce 
Jak zvládnout svou trému 
Jak převést čísla, grafy a fakta do formátu napínavého příběhu 
Jak přesvědčivě argumentovat 
Jak si získat publikum na svou stranu 
 
Kurs je postaven na praktických cvičení – přímo aplikovaných na témata 
účastníků.  Techniky z tohoto kursu využijete, ať už prezentujete na 
konferenci pro stovky lidí, nebo se připravujete se na přijímací pohovor. 
 
Budeme si Vás pamatovat? 
 
Doporučená literatura: 
 
Chip & Dan Heath | Made To Stick 
Christipher Witt | Leaders Don‘T Do Powerpoint 
Nancy Duarte | Resonate 
Dan Roam| Show & Tell 
 
Zajímavé odkazy: 
 
Doporučené odkazy najdete na www.tomaszykan.cz 
 

FORMA VÝUKY: 

Trénink je postaven na aktivní práci účastníků a řešení modelových situací z praxe. Jednotlivé 

kroky jsou vždy spojeny s interaktivním cvičením. 

  

 

http://www.tomaszykan.cz/

