
      
Moderátorské desatero

    1.  Práce s hlasem je důležitá zejména pro moderátory v rozhlase. Ale i pro ty televizní, pro učitele, politiky –  
         prakticky pro každého, kdo promlouvá nebo bude promlouvat k lidem.
    2.  Nacvičit se dá spousta věcí – síla hlasu, barva, výška, intonace, frázování a dýchání. Můžete využít  
         nejrůznějších dechových cvičení a jazykolamů.
    3.  Důležité je dobře ovládat techniku – umět zapnout, vypnout, správně držet a ze správné vzdálenosti  
         hovořit na diktafon či mikrofon.
    4. Pozor na správnou výslovnost cizích jmen a názvů! Raději si vše ověřte například na http://cs.forvo.com/ 
        word nebo alespoň na Google translátoru.
    5. Pozor na parazitní slova. Nahrajte si třeba na diktafon, jak hovoříte bez přípravy na dané téma po dobu  
        jedné až dvou minut. Pak si záznam poslechněte a vypište si výplňková a parazitní slova. Zkuste k nim  
        vymyslet synonyma.
    6. Pokud se připravujete na rozhovor, připravte se na téma i osobu opravdu poctivě. Nevadí, že nevíte  
        všechno, ale je důležité se v tématu orientovat.
    7. Připravte si několik záchytných otázek – pro případ, že byste nevěděli, jak v rozhovoru pokračovat.
    8. Někdy můžete vypadat jako hlupák, když se třeba špatně připravíte nebo se něco nepovede podle vašich  
        představ. Nesmíte ale udělat vědomě hlupáka ze zpovídané osoby nebo posluchačů. Nikdy by vám to neod 
        pustili.
    9. Na mikrofon nikdy nemluvte vulgárně. Taky špatnou náladu si nechte na jindy, vaším cílem je posluchače  
        dobře naladit.
  10. Buďte opatrní při vyjadřování svých názorů – uvědomte si, že v rádiu nebo televizi nemluvíte nikdy jen za  
        sebe. Mluvíte za celou organizaci.

            A také:
  11. Než začnete mluvit, rozmyslete si, co vlastně chcete říci.
  12. Víte, ke komu mluvíte?
  13. Nehuhnějte, nikdo vám nebude rozumět.
  14. Na lidi, se kterými mluvíte, působí vaše tělo stejně jako vaše řeč.
  15. Nebojte se dívat ostatním do očí.
  16. Nebojte se ticha, klidně se trochu odmlčte.
  17. Mluvte tak, aby vám posluchači rozuměli!
  18. Mluvte v kratších větách, abyste se nezapletli.
  19. Když zahájíte plynule a sebejistě, lidé budou mít dojem, že dobře víte, o čem mluvíte. 
  20. Řeč trochu připomíná hudbu. Hlas přirozeně stoupá při otázce, klesá na konci věty, různé city ho zabarvují  
       různým tónem. Když mluvíte monotónně, posluchače znudí i vaše nejvtipnější  myšlenky.
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