Hodnocení 1. Řečnické školy
28.05.2015 – 09.10.2015
Vážený pane Šolci,
absolvoval jste 4 modulový projekt 1. Řečnická škola – rétorika a mluvený projev, argumentační a
prezentační dovednosti, mediální komunikaci a media trénink ve studiu.
Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za Váš aktivní přístup a zájem k celému programu a rádi bychom Vás
požádali o zhodnocení a podrobnou referenci.



Co jste od projektu očekával? Jak program splnil Vaše očekávání?

Osvojení si nových zkušeností, poznatků, praktik, které mi pomůžou zvýšit sebevědomí a přesvědčivost
projevu, reakční rychlost bez ztráty kontextu a soustředění, výrazovou jistotu a současně kvalitu projevu –
program mé očekávání splnil, avšak jak to vždy bývá, teď je mou úlohou si vše praxi natolik osvojit, aby se
nové zkušenosti staly rutinou.


Co jste získal absolvováním projektu? Jaký byl pro Vás přínos?

Výsledkem je vyšší sebejistota v projevu, strukturovaná a smysluplná praktická příprava, zaměřená na
spravné a učelově vybrané oblasti, lepší vnímání publika a práce s nimi, stejně jako lepší sebeovládání
sebe sama a sebekontrola nad průběhem prezentace nebo vystoupení.


Co konkrétně se u Vás po absolvování projektu změnilo?

Změnilo to můj přístup a vnímání všech souvislostí.


Co Vás na programu nejvíce zaujalo?

Líbili se mi všichni školitelé, na každém je vidět vysoká odbornost a vlastní specifický pohled a směr, kterým
obohatili komplexní přístup řečnické školy, bylo velmi příjemné vnímat vše z různých úhlů pohledu, přestože
vše postupně mířilo ke stejnému účelu a závěru programu.


Máte chuť program doporučit dále? Pokud ano, proč a jaké cílové skupině?

Tento projekt nebo podobný program bych rozhodně doporučil střednímu a vyššímu managementu, lépe
řečeno všem, kteří mají ve své kompetenci jakákoliv veřejná vystoupení nebo pracují s přípravou
prezentací a jejich průběhu. Všem takovým je tento program z mého pohledu velmi účelný. Současně nyní
všechny své poznatky strukturovaně předám svým podřízeným do týmu, takže i z toho pohledu nově získané
myšlenky nezůstanou jen u mne, ale rád se podělím.

Martin Šolc
V Praze 16.10.2015
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