
Moderátor improvizácií 

Nepredvídateľný učiteľ 

Program Toastmasters sa snaží udržať tradíciu, aby každý zúčastnený člen klubu vystúpil na stretnutí na 

pódium. Blok improvizácií je práve tou časťou stretnutia, ktorá pomáha zabezpečiť tento zvyk. 

Cieľom tohto bloku je umožniť členom „myslieť postojačky“ a zároveň aspoň minútu hovoriť. Moderátor 

improvizácií pripravuje a zadáva témy jednotlivých prednesov, v tomto smere sa originalite medze nekladú. 

Každý improvizátor dostane jednu tému alebo si náhodne vyberie z ponúknutých. 

Pred stretnutím 

U moderátora večera si prever, či má stretnutie špeciálnu tému. Ak áno, snaž sa pripraviť svoje príspevky 

v súlade s ňou. Ak stretnutie nemá vybranú tému, snaž sa vybrať široké spektrum príspevkov. Môžeš sa 

inšpirovať časopisom The Toastmaster alebo iným publikáciami či nápadmi. Snaž sa neopakovať témy 

niektorého z posledných stretnutí klubu. 

Informuj sa o tom, kto na stretnutí vystupuje v pripravených prednesoch či ako hodnotiteľ, aby si sa pri 

pozývaní improvizátorov mohol zamerať na tých, ktorý nemajú pridelenú úlohu. Iba v prípade, že to čas 

dovolí, by si mal pozývať ostatných. 

Keď vyberáš svoje príspevky: Vyberaj také, ktoré inšpirujú rečníkov rozvíjať ich či povedať na ne svoj názor. 

Snaž sa neklásť komplikované a príliš dlhé otázky. Pýtaj sa tak, aby improvizátor čo najlepšie pochopil, o čom 

chceš aby hovoril. 

Snaž sa svoje vystúpenia a komentáre urobiť čo najkratšie. Tvojou úlohou je dať ostatným šancu hovoriť. 

Nezabudni, že Improvizácie majú dvojitý zmysel: Po prvé, dať každému na stretnutí šancu postaviť sa na 

pódium (najmä tým, ktorý nie sú súčasťou programu) a po druhé, dať ostatným príležitosť naučiť sa „myslieť 

a hovoriť postojačky“. 

Počas stretnutia 

Po uvedení vystúp na pódium a stručne predstav význam Improvizácií. 

Uveď publikum do tém Tvojich príspevkov. Svoje komentáre po vystúpeniach improvizátorov sa snaž 

zbytočne nenaťahovať, mali by byť povzbudivé. Ak na stretnutí bolo uvedené „Slovo dňa“, pripomeň 

improvizátorom, aby ho nezabudli vo svojich prejavoch použiť. 

Uisti sa, že každý vie o časových limitoch improvizácií a ako fungujú signály časomiery. 

http://slovenski.toastmasters.sk/role-na-stretnuti/96-topicsmaster


Stručne polož otázku či tému a vzápätí vyvolaj rečníka. Získaš tým dve kľúčové veci – 1. Pozornosť každého 

– všetci budú rozmýšľať o odpovedi  a 2. Pridáva to hodnotu nepripravenosti, čím im dáme šancu rozvinúť 

svoje načúvacie schopnosti a myslenie. 

Rečníkov vyvolávaj náhodne. Snaž sa vyhnúť vyvolávaniu rečníkov v poradí podľa toho ako sedia. Každému 

z účastníkov daj inú otázku. Nepýtaj sa dvoch ľudí na tú istú otázku pokiaľ nechceš vyslovene počuť ich „pre“ 

a „proti“ odpovede. 

Nezabudni si sledovať svoj čas! Prever si v programe večera celkový čas vyhradený na improvizácie 

a prispôsob počet otázok tak, aby si to stihol včas. Aj keby Tvoja časť začala oneskorene, snaž sa skončiť, 

tak aby sa zameškaný celkový čas stretnutia dobehol. 

Na konci Improvizácií nezabudni požiadať účastníkov o voľbu najlepšieho improvizátora. 

Vráť slovo moderátorovi večera. 

 


