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POVZETEK 

 
Človeški glas se nam zdi tako samoumeven, da ga cenimo, šele ko ga izgubimo. Nanaša 

se na sposobnost osnovne komunikacije, da se lahko izražamo, vključimo v pogovor in 

vplivamo na ključne odločitve. Tehnološka znanost se še vedno trudi proizvesti 

računalniški glas, ki bi bil karseda podoben naravnemu človeškemu glasu. Skozi celotno 

življenje živimo z glasom, ki pravzaprav ni naš pravi glas. Večina ljudi se ne zaveda ali 

pa se preprosto ne zmeni za to, kako pomemben je njihov glas oziroma moč zvoka v 

njihovem življenju. Glas nam prikazuje posameznikovo psihofizično naravo in kanal 

njegove integritete. Naš ton, govor, kakovost artikulacije in modulacije, prenašajo naša 

subtilna sporočila ter hkrati naše razpoloženje in čustva. Že Aristoteles je poudarjal, da je 

glas tesno povezan z dušo. Kljub temu da se sicer ponovno vedno bolj uveljavljata pomen 

retorike in javnega nastopanja, se pri vsem tem vselej pozablja na pomen človeškega 

glasu.  

  

Obravnavanega problema se pravzaprav večina ne zaveda, a je še kako aktualen in vedno 

bolj potreben osvetlitve v današnji družbi. V magistrski nalogi smo raziskovali in 

proučevali segment tehnik za izboljšanje glasu. Izhajamo iz predpostavke, da se 

tragifoničen glas lahko transformira oziroma tehnika govorjenja izboljša. Rezultati 

samega raziskovanja tako pripomorejo k prepoznavanju rešitvenih metod in tehnik za 

izboljšanje kakovosti glasu. V samem raziskovanju smo podrobneje ocenjevali 

profesionalne, amaterske in nešolane glasove ter jih primerjali. Na podlagi rezultatov 

raziskave smo aplicirali tako imenovani model »ProVoice«, ki predstavlja ključne tehnike 

za transformacijo človeškega glasu.  

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: človeški glas, globinske tehnike, maska glasu, izboljšanje glasu, 

komunikacija, model, ProVoice. 



 
 

SUMMARY 

 

 

A human voice seems to be so self-evident that we start to appreciate it when we lose it. It 

refers to the ability of basic communication to be able to express ourselves, engage in 

conversation and influence key decisions. Technological science is still trying to produce a 

computer voice that would resemble a natural human voice. Throughout our life we live with 

a voice that is not really our true voice. Most people are not aware of it or simply do not think 

about the importance of their voice or the power of sound in their lives. The voice shows us 

the individual's psycho-physical nature in the channel of its integrity. Our tone, speech, 

quality of articulation and modulation, transmit the subtle messages of ourselves, and also at 

the same time our mood and emotions. Already Aristotle emphasized that the voice is closely 

connected with the soul. Despite the fact that the importance of rhetoric and public 

performance is becoming more and more popular, it always overlooks the importance of 

human voice. 

 

The fact is that most people are not aware of disscussed problem, but it has become a 

necessity towards exposure of these problems to the society. In the master's thesis, we 

investigated and studied the segment of voice improvement techniques. We proceed from the 

assumption that nonsonorous voice can be transformed or the technique of speaking can be 

improved. The results of the research alone, help us to identify the solution methods and 

techniques for improving the quality of the voice. In the research itself, we evaluated the 

difference between professional, amateur and untrained voices and made comparisons of 

them. On the basis of the results of the research we applied the so-called "ProVoice" model, 

which represents the key techniques for transforming the human voice. 
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1 UVOD 

 

Na vseh področjih našega delovanja smo vpeti v funkcionalne in disfunkcionalne interakcije z 

različnimi akterji. Retorika poudarja pomen neverbalne komunikacije, ki je v ospredju že kar 

nekaj časa. O analizah govorice telesa s poudarki na mimiki, gestiki in proksemiki je bilo 

povedanega že ogromno. Kljub temu da je napisane veliko literature o neverbalni 

komunikaciji, pa je povsod izključen zelo pomemben faktor. Zanemarja se pomen človeškega 

glasu oziroma zvočne podobe govora. Omenja se samo potrebna pozornost na višino in ton 

glasu, hitrost, glasnost ter ritem govora, sploh v primeru govorniškega nastopanja. 

Omenjenega pa ne moremo doseči, če ne najdemo svojega pravega glasu. 

 

Človeški glas je nenavaden instrument, ki ima poseben vpliv na nas same in na druge. Na 

področju nevrolingvističnega programiranja (NLP) je znan komunikacijski model Alberta 

Mehrabiana, po katerem ton glasu 38-odstotno vpliva na odziv publike, sama vsebina govora 

pa samo 7-odstotno. To pa ni pomembno samo za posameznike, katerih glas je izpostavljen 

dodatnim obremenitvam (govorniki, pevci, profesorji, prodajalci, direktorji, managerji ...) – 

temveč za vse. Žal je za mnogo ljudi glas nekaj povsem samoumevnega, saj ga uporabljajo 

brez kakršnega koli razmišljanja. Ker na Zahodu prevladuje razumski svet, so čustva 

večinoma potlačena, saj še vedno veljajo za znak šibkosti. Da bi odkrili svoj pravi glas, pa si 

moramo priznati in dopustiti izraziti svoja resnična čustva. Z zadrževanjem in prikrivanjem 

čustev onemogočamo globinsko resonanco svojega resničnega glasu.  

 

Četudi je glas previsok, prenizek, preglasen ali pretih - se večina niti ne zaveda, da je tovrsten 

glas ne samo nadležen, temveč daleč od zavedanja sebstva. Vsakokrat ko spregovorimo, 

kodiramo pomembne informacije o sebi, ki jih lahko tudi dekodiramo. Analiza govora 

razkriva splošno (ne)avtentičnost govorca, njegovo telesno višino, stanje ega, splošno 

(ne)povezanost z ljudmi, (ne)stabilnost, čustvene blokade ter tudi nekatere globlje psihološke 

motnje in bolezni. Večina svoj glas preoblikuje na nezavedni ravni, dodaten vpliv na 

problematiko pa imajo trenutni kulturološki vzvodni trendi. Predvsem v adolescenci določeni 

posamezniki razvijejo glas, ki ustreza družbenim pričakovanjem oziroma naši življenjski 

vlogi, a se povsem razlikuje od pristnega glasu.  
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Dejstvo je, da glas razkriva veliko več kot spol, starost, geografsko regijo, stopnjo izobrazbe, 

emocionalno počutje, odnos s sogovornikom in podobno. Glas je pravzaprav identiteta 

posameznika v zvoku. Vsakokrat ko spregovorimo, kodiramo pomembne informacije o sebi, 

ki jih lahko tudi dekodiramo. 

 

Zaradi stagnacije, ki kaže na pomanjkanje tendence psihološkega premika, se večina ljudi 

tovrstne problematike niti ne zaveda. Tako živijo z glasom, ki pravzaprav ni njihov pravi glas. 

Ta glas je kot neuglašena kitara, pri kateri bi bilo treba le na pravilen način uglasiti strune. 

Samo transformacijo glasu lahko obravnavamo z več različnimi tehnikami, ki pa so večinoma 

zelo površinske in zato prinašajo kratkotrajne spremembe. Zatorej je potrebno globlje 

raziskovanje tovrstne problematike. 

 

1.1 Namen in cilji naloge  

 

S pomočjo teoretskega okvira ter znanstvene podlage smo preučevali območje govorne 

oziroma glasovne vzgoje. Namen magistrske naloge je, da sprva preučimo teorije in 

raziščemo globinske tehnike glasovne terapije, saj globinske tehnike omogočajo trajne 

spremembe. Z raziskovanjem že obstoječih teorij in modelov smo se problematike lotili na 

nov način in aplicirali osnovni petstopenjski model, ki predstavlja ključne tehnike za 

transformacijo človeškega glasu. Namen naloge ni testiranje modela, ampak razvijanje 

modela kot nove kombinacije že obstoječih spoznanj. Hkrati je namen magistrske naloge, da 

podrobneje raziščemo in analiziramo glasove, ki so se glasovno izobraževali ter glasove brez 

profesionalne glasovne podlage. S pomočjo tovrstnega raziskovanja smo dosegli cilj same 

naloge, saj smo izvedeli, ali obstaja pomembna prednostna razlika v zaznavanju različnih 

glasov med skupinami.  

 

Za apliciranje osnovnega petstopenjskega modela “ProVoice” je potreben celovit, holističen 

pristop k človeškemu glasu in pogled na človeka. Pri delu s človeškim glasom so psihološki in 

fiziološki mehanizmi neločljivi, zato je treba na obeh področjih poiskati ustrezen in strokoven 

pristop. Poleg tega ima sama funkcija glasu psihosomatski učinek, saj je glas neločljivo 

povezan z osebnostjo. Zatorej je poudarek na teoretičnih konceptih. 
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Za realizacijo namena raziskovalne naloge so identificirani naslednji raziskovalni cilji: 

-   analiza območja glasovne terapije;  

-   pregled literature in že opravljenih študij; 

-   pregled obstoječih pristopov in modelov za izboljšanje glasu; 

-   izluščiti ključne koncepte in orodja glasovnih tehnik ter jih sestaviti v model; 

-   primerjava in ocenjevanje glasov. 

 

1.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Postavili smo glavno raziskovalno vprašanje, in sicer: »Ali obstaja razlika v zaznavanju 

profesionalnih, amaterskih in nešolanih glasovih?« H1: Razlika v zaznavanju obstaja pri 

profesionalnih in amaterskih glasovih. 

 

Glede na izbrano glavno vprašanje smo določili še pet podvprašanj ter postavili hipoteze, ki 

jih želimo v magistrski nalogi potrditi ali ovreči: 

 

-   Raziskovalno podvprašanje 2: Ali obstaja razlika v naklonjenosti do profesionalnih glasov 

glede na spol? H2: Ljudje so moškim profesionalnim glasovom bolj naklonjeni v 

primerjavi z ženskimi.  

 

-   Raziskovalno podvprašanje 3: Ali obstaja razlika v naklonjenosti do amaterskih glasov 

glede na spol? H3: Ljudje so moškim amaterskim glasovom bolj naklonjeni v primerjavi 

z ženskimi. 

 

-   Raziskovalno podvprašanje 4: Ali obstaja razlika v naklonjenosti do nešolanih glasov glede 

na spol? H4: Ljudje so moškim nešolanim glasovom bolj naklonjeni v primerjavi z 

ženskimi. 

 

-  Raziskovalno podvprašanje 5: Ali agresivnejši glas hkrati vzbuja več nezaupanja? H5: Bolj 

ko je glas agresiven, več nezaupanja vzbuja. 

 

-  Raziskovalno podvprašanje 6: Ali uglašen glas hkrati vzbuja več zaupanja? H6: Bolj ko je 

glas uglašen, več zaupanja vzbuja.  
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1.3 Struktura naloge  

 

Odločili smo se za teoretičen in empiričen raziskovalni pristop. Sprva smo se lotili 

teoretičnega raziskovanja. Opisali smo samo problematiko nezavedanja o pomenu glasu ter 

vplivov na njegovo modifikacijo. Pri tem smo omenili osnovne značilnosti glasu z opisanimi 

možnimi lapsusi. Nato sledi drugi del teoretičnega izhodišča. Na podlagi že opravljenih  

študij, obstoječih modelov ter programov za glasovno modifikacijo glasu smo iskali predvsem 

globinske tehnike. Tako smo se problema lotili na nov način in predstavili osnovni model za 

transformacijo človeškega glasu, ki predstavlja novo kombinacijo že obstoječih spoznanj. V 

empiričnem delu magistrske naloge smo najprej opisali izbrano metodologijo in opravili 

analizo glasov ter primerjavo med različnimi skupinami. Po opravljenem raziskovanju smo 

predstavili rezultate in jih na koncu interpretirali. Omenili smo tudi omejitve raziskave ter 

hkrati zapisali možnosti za nadaljnje raziskovanje.  

 

 

2 TEORETIČNO IZHODIŠČE  

 

Glas je življenjska sila našega bitja, ki prihaja od znotraj in je zrcalo našega notranjega 

življenja. Kot most povezuje notranji in zunanji svet ter je izraz naše osebnosti. Ne glede na 

to, ali se nam zdi previsok, prenizek, preglasen ali pretih – večinoma ga uporabljamo brez 

razmišljanja. Vsakdo si zato lahko zelo hitro ustvari jasen vtis o osebnosti govorca.  

 

Doktor Robert T. Sataloff (2017, 3) posebej navaja, da je človeški glas izreden. Zmožen je ne 

le prenašati zapletene misli, temveč tudi subtilna čustva. V trenutku lahko prenese grozo krika 

ali lepoto pesmi. Pomembnosti človeškega glasu v sodobni družbi ni moč preceniti. Je 

primarni instrument, skozi katerega večina načrtuje naše osebnosti in vpliva na zanamce. V 

MIZS (2015, 12) je omenjen psiholog Nikolaus Enkelmann, ki je v knjigi Moč retorike 

zapisal: »Oseba, ki se prične ukvarjati s svojim glasom, se loteva jedra svoje osebnosti. 

Oseba, ki spremeni svoj glas, pa spremeni tudi strukturo svoje osebnosti.«  

 

V MIZS (2015,12) hkrati omenjajo filozofa Friedricha Nietzscheja, ki je zapisal: 

»Razumljivost govora ni povezana le z besedami, temveč tudi s tonom, jakostjo, modulacijo 

in govornim tempom, s katerim posredujemo svoje besede. Skratka, z glasbo za besedami, 
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strastnostjo te glasbe, osebo, ki je vir te strasti, torej z vsem, kar ni mogoče zapisati.« Glas 

ima večji vpliv na druge osebe, če je umirjen in globok. Nihče ne posluša rad osebe, ki ima 

visok in rezek glas (MIZS 2015, 12). 

 

Pearce (2001, 9) pravi, da glas ne vsiljuje, temveč skuša sprostiti posameznikov pristni, 

resnični zvok. V posameznikovem glasu lahko slišimo tako poštenost, razsodnost, poznavanje 

samega sebe, trpljenje, dušo, zanesljivost, kot tudi splošno povezanost z ljudmi. To je njegova 

osebnost. Glas je čudovit dar, ki ima lahko močan vpliv na nas same in na druge. Če 

izkoristimo vso njegovo moč, lahko glas vpliva na naše življenje na vrsto čudovitih načinov, 

in ko ga bomo razumeli in delali z njim, bo postal veliko več kot zgolj nekaj, kar nam zdrsne z 

jezika. Ko govorimo z našim resničnim glasom, se pravi, ko uporabljamo svojo lastno, 

edinstveno noto, bomo čutili in živeli z resnično pristnostjo. Povečala se bo naša samozavest 

in zavedanje sebe kot nekoga, ki ga drugi slišijo in ki sliši druge. Posledično bomo v življenju 

veliko lažje dosegli tisto, kar si želimo. Kakor koli že to je, s svojim glasom lahko dosežemo 

novo stanje biti.  

 

Kot poudarja Crosee (2009, 6), je vsak glas svojstven, kot prstni odtis. Kaj rečemo in kako 

rečemo je resonanca našega karakterja. Glas je kot glasbeni inštrument – ne glede na to, kako 

dober je, če se ne naučimo igrati nanj, ne bomo nikoli dosegli najboljšega, kar premore. 

 

Škarić (2005, 141) omenja zgodbo o narcisu, saj je narcis nastal prav z glasom. Lepota glasu 

je za nas enako pomembna kot lepota obličja. Zvok glasu vsebuje splošno človeško in našo 

osebno sliko. V njem so naravno (v)kodirani naša anatomija, senzualnost in temperament, v 

njem je vtisnjena naša biografija. Glas je simptom našega stalnega jaza in naših procesnih 

stanj – od krčevitega stokanja do poetične ubranosti. 

 

Enkelmann (1997, 151) poudarja pomen aktivizacije in pravi, da  se govoriti naučimo samo z 

govorjenjem. Tako se postopoma razvijajo sposobnosti in spretnosti za doseganje večjega 

življenjskega uspeha. Neodločnost mora dati prostor drugim velikim prednostim. Če se 

hočemo res dosledno razvijati, moramo vsak dan izvajati vaje, kot je psihogeni trening 

dihanja. Samo tako lahko čutimo, kako postaja naše nastopanje in govorjenje iz dneva v dan 

svobodnejše, pogumnejše in bolj samozavestno. Človek, ki se ukvarja s svojim glasom, dela 

na jedru svoje osebnosti.  
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2.1 Izgubljena vloga govora  

 

Vloga govora se je skozi zgodovino spreminjala, lahko pa jo primerjamo tudi z današnjim 

obdobjem. V času antične Grčije ter Rimskega imperija je bila retorika v šolskem pouku 

izredno pomembna. Današnji prezir retoričnega izobraževanja kaže na izgubljeno vlogo 

govora. Če je retorika že na splošno diskreditirana, je človeški glas še toliko bolj. Iz številnih 

literarnih del lahko sklepamo na spremembe v pomenu glasu skozi zgodovino.    

 

Človek je precej pozabil, kaj mu glas pomeni. Toda nekoč, zelo davno, je to bolje občutil. V 

staroindijskih zapisih, starih več tisoč let, piše: »In duh je ustvaril glas. Ko je bil glas 

ustvarjen, si je zaželel biti viden, jasnejši, telesnejši. Hotel je najti sebe. Spokoril se je in 

postal je telesnejši. Videl je svojih 36.000 Arkinih ognjev, razporejenih in zloženih okoli 

glasu.« (Škarić 2005, 142) 

 

V Corpus Hippocraticum je Hipokrat zagotovil nekaj prvih medicinskih špekulacij o 

delovanju glasu. Pri tem priznava pomembnost pljuč, sapnika, ustnic in jezika v fonaciji. 

Aristotel je razširil znanstveno znanje o delovanju glasu in komentiral telesno razmerje med 

glasom in dušo ter njegov pomen v čustvenem izražanju (Sataloff 2017, 4). 

 

Barthes (1990, 48) opisuje vlogo retorike, ki je zmagovala in vladala nad šolskim poukom. 

Hkrati je umirala: ker so jo zamejili v šolsko polje, je sčasoma izgubila intelektualno 

verodostojnost. Retoriko je diskreditirala uveljavitev nove vrednote – evidence ali očitnosti 

(evidentnost dejstev, idej, sentimentov). Ta je sama sebi zadostna in zmore brez govorice (ali 

misli, da zmore) ali vsaj hoče govorico uporabljati samo kot orodje, posredstvo, izraz. 

 

Poveličevanje glasu se iz mitske dobe človekove zavesti v dobi Perikleja, Temistokleja in 

Aristida preoblikuje v zbirko dobro dognanih vaj za retorje, od katerih niti sodobne niso 

mnogo boljše. Pozneje Aristotel skrči pojmovanje glasu samo na zvok, ki ga vse živali 

proizvajajo s pljuči. V času Dioniza iz Trakije je glas onemel v črkah (techne grammatike). 

Glas, ujet v črke, je za mnoge še danes ostal neslišen. Sodobna znanost se na svoj sistematičen 

in miren način, brez hrupne retorike, loteva raziskovanja človeškega glasu z različnih strani 

(Škarić 2005, 142). Kot navajajo v MIZS je že Grški filozof Sokrat rekel: »Govori z menoj, 

da te vidim« (MIZS 2015, 12).  



 

 

 

Ardani, Lea. 2018. »Transformacija človeškega glasu: Aplikacija modela »ProVoice«,  

magistrska naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

7 
 

V MIZS opisujejo, da je Sokrat očitno vedel, da naš glas izraža našo osebnost. S tem hkrati 

navezujejo, kako glas razkriva našo osebnost, saj prihaja iz naše najglobje notranjosti. Na 

osnovi omenjenega ugotavljajo, da četudi prodajalci dobro obvladajo vse principe in tehnike 

prodajanja, ne znajo prepričati kupcev. Kot dodatno opisujejo, da nešolan prodajalčev glas v 

poslušalcu sporoča njegov strah, da bo zavrnjen, njegovo negotovost in pomanjkljivo 

samozavest. Navajajo namreč, da oseba, ki jo je strah, ima prestrašen (tih in negotov), 

previdna oseba previden, agresivna oseba pa agresiven (glasen, vsiljiv) glas, oseba, ki je 

nabita z energijo, ima krepak, prepričljiv glas, umirjena pa umirjen - naš glas torej dobro 

izraža, kakšna oseba smo (MIZS 2015, 12).  

 

V zadnjih dveh oziroma treh stoletjih se je veliko ljudi oddaljilo od energije “bivanja”, ker nas 

je pričela gnati nujnost “delovanja”. Posledično se je živi zvok radosti srca, ki je skozi leta 

nastajal naravno, spremenil, naši glasovi pa sporočajo le še informacije, s čimer smo se iz 

srčnega čutilnega centra preselili v miselni center glave. Prihod pismenosti je spremenil 

zgodovino, saj je pisana beseda prevladala nad govorjeno besedo. Indijanci Pueblo iz Nove 

Mehike in Arizone, eni najstarejših ameriških staroselcev, verjamejo, da zvok človeškega 

glasu izgubi svojo moč, ko ga napišemo. Dejstvo, da smo glas iz telesa in srca prestavili v 

glavo, je imelo izjemen vpliv in izredne posledice na naše fizično življenje. Le redki dandanes 

govorijo s prepričljivostjo resničnega, polnega in ukoreninjenega glasu, kakršnega smo 

sposobni. Namesto tega ta lastnost glasu ostaja potlačena in pozabljena, prekrita s 

pogojenostjo, izobrazbo, prepričanji in vedenjem, s katerimi so nas omejili (Pearce 2011, 30). 

 

Roden (2000, 28) prihodnost govora opisuje s tem, da bo v novem tisočletju najpomembnejši 

način zdravljenja zdravljenje z zvokom. To je začela zdaj dokazovati tudi znanost: zvok 

človeškega glasu ima zdravilen učinek. Dr. David Schweitzer z inštituta Maxa Plancka v 

Nemčiji je testiral krvne vzorce pacientov pred in po petju zvoka om. (Peti so začeli z zelo 

nizkim tonom v trebuhu, nato so ton postopoma zviševali, dokler niso zaključili tri oktave 

višje.) Po petju je bila kri čistejša in svetlejša. Vsa siva, odpadna strupena snov se je iz krvnih 

celic odstranila in so jo našli zunaj celične membrane. Vse to se je zgodilo po manj kot minuti 

zvoka in brez tablet, napitkov, kirurgije ali stranskih učinkov. 

 

Na Zahodu živimo v zelo razumskem svetu. Že od malih nog nas učijo, da je razmišljanje 

najbolj pomembno, medtem ko čustva ostajajo potlačena. Učijo nas, da smo zadržani, 
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diskretni in molčeči, da raje analiziramo kot se izražamo in da se vzdržimo govorjenja o 

svojih mislih in čustvih. Posledica tega je, da oslabimo in zatremo eno svojih največjih 

dragocenosti – glas svojega resničnega jaza. Naravo svojega resničnega glasu lahko 

odkrijemo le, če si priznamo in si dopustimo izraziti svoja resnična čustva. Ko nehamo 

potiskati čustva, prenehamo zadrževati svoj resnični glas. Spregovorimo lahko jasno, z 

resonanco, iz globin svoje duše, saj je naš en in edini glas zvok naše resnice in zato sredstvo 

razodetja (Pearce 2011, 12).  

 

2.1.1 Glas kot instrument za uspešno komunikacijo 

 

Večina problemov leži v naravi same komunikacije. Kliewer in Saultz (2006, 67) navajata, da 

komunikacija zajema dva osnovna koraka. Prvi je izhodni signal, ki je običajno poimenovan 

kot »govorjenje«, in drugi je vhodni signal, ki je po navadi imenovan kot »poslušanje«. Sprva 

to deluje povsem preprosto, a dejstvo je, da je omenjeni proces izjemno kompleksen ter 

zahteven. Zapleten je prav zaradi tega, čemur rečemo »medčloveška vrzel«. Tovrstno vrzel 

lahko razumemo, če pogledamo kognitiven načrt interakcij med dvema osebama. Sleherna 

interakcija zajema dve različni osebnosti, obe svojstveni. Vsaka oseba ima svoje misli, ideje, 

sklepanja in izkušnje, ki so jo naredile takšno, kakršna je. V želji po komunikaciji mora vsaj 

ena oseba vzeti nekaj, kar je znotraj nje. Čustva, ideje, misli, ki prihajajo kot izhodni signal, 

morajo nato biti »kodirani«, tako da imajo lahko drugi dostop do njih. Omenjeni proces 

»kodiranja« običajno zajema tri osnovne domene – besede, govorico telesa in ton glasu. 

 

V uvodu smo omenili pravilo Alberta Mehrabiana, kjer glas predstavlja precej pomemben del 

vtisa na posameznika. Spodaj predstavljena teorija je uporabna za razumevanje razlike med 

izgovorjenimi besedami in drugimi pomeni, ki so zelo pomembni za učinkovito 

komunikacijo.   

 

McAfee (2016, 189) navaja, da je v letih 1970 profesor Albert Mehrabian razvil model, ki je 

še danes v uporabi, in s tem ustvaril novo pomembno področje neverbalne komunikacije in 

govorice telesa. Mehrabianov model, znan kot pravilo 7%-38%-55%, je postal najbolj 

razširjena referenčna statistika v komunikaciji. Poudaril je, da pri komunikaciji iz oči v oči 

poslušalec procesira in zaključuje na tri načine: verbalno (7 % pomena so konkretno 

izgovorjene besede), vokalno (38 % pomena je paralingvističnega – ton glasu, način, kako so 
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besede izrečene, in emocije, zaznane z glasom), vizualno (55 % pomena je psihološkega – 

obrazna mimika, govorica telesa in neverbalno vedenje).  

 

Vir: Toolshero 2017.  

 

Dan nam je izjemen razpon glasu, a Decker in Hershael (2001, 84) navajata, da večina ljudi 

ob govoru uporablja samo okoli 30 odstotkov celotnega razpona. Ne glede na to, kako 

zanimivo stvar pripovedujemo, bo monoton glas naredil izjemno nezanimiv vtis. Četudi nam 

globok, žameten, vpliven glas ob rojstvu ni bil dan, se lahko še vedno naučimo znižati ton 

glasu in razviti glas, ki bolj učinkovito pridobi in obdrži pozornost. 

 

Poleg barve je najpomembnejša komponenta glasu jakost. Glasnost zvoka govora ima dve 

temeljno različni nalogi: je znak in signal. Kot signal se v naravnem govoru uravnava 

spontano, z odmerjanjem akustike kanala. Kolikor večji je hrup v okolju, oddaljenost med 

sogovorniki in poslušalci, absorpcija zvokov, toliko večja glasnost je potrebna. (Škarić 2005, 

147). V MIZS (2013, 11) svetujejo, naj bo jakost govora taka, da nas bodo sogovornik (ali vsi 

poslušalci) brez težav razumeli in slišali, kar pa ne pomeni, da moramo kričati. Jakost govora 

je potrebno obdržati na približno isti glasnosti in višini (MIZS 2013, 11). 

 

Kako lahko poslušalec razume govor, je odvisno od njegove glasnosti. Zato bo govornik 

govoril tako glasno, da bo njegov govor z lahkoto razumljiv. Vendar pa postane glasnost nad 

določeno jakostjo vsiljiva, ogluši in moti misli poslušalcev. Kot hladen medij mora govor 

misli omogočiti. Da bi ohranila idealno sorazmerje med nalogo in svobodo, jakost ne more 

biti vedno enaka. Glasnost bo variirala glede na količino informacij in stopnjo pripravljenosti 

GLAS 

BESEDE 

GOVORICA 

TELESA 

Slika 2.1: Komunikacijski model Alberta Mehrabiana 
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poslušalca, da se preda poslušanju. Kakor se spreminja količina informacij, tako se spreminja 

tudi glasnost. Stavke z več informacijami normalno izgovarjamo glasneje (od bolj praznih 

stavkov). Poudarjanje besed v stavku postopno spremlja informativnost besede. Nasprotno pa 

jakost izgovarjanja besed opozarja na količino informacij, ki jo želi govornik dati posamezni 

besedi (Škarić 2005, 148). 

 

2.2 Tehnika govora 

 

V tridesetih letih tega stoletja so začeli sistematično fonometrijsko raziskovati povezanost 

glasu in osebnih lastnosti govornika. Ugotovili so (Herzog, Bonaventura, Fay idr.), da lahko 

po glasu prepoznamo nekatere somatične lastnosti govornika: starost, spol, zdravstveno 

stanje, atletski tip, mršavost, debelost. Odkrili so tudi precejšnjo skladnost med dejanskimi 

psihičnimi lastnostmi govornika in predstavo o govorniku, ki si jo ustvarimo s poslušanjem 

glasu. Tako lahko na podlagi glasu ustvarimo sliko o inteligenci govornika. Pridušen glas 

izzove sliko introvertirane osebe, močan in preveč izrazit glas govori o ekstravertirani, 

agresivni osebi. V glasu so vkodirane tudi nekatere sociološke kategorije govornika: stopnja 

izobrazbe, vrsta poklica (manualni – intelektualni), življenjsko okolje (pretežno zaprti prostori 

– pretežno odprti prostori v naravi), pripadnost družbenemu sloju in podobno (Škarić 2005, 

143).  

 

Če smo nekaj besed prehitro izrekli, vstavimo premor, ki razredči preveč zgoščene 

informacije. Znotraj vsakega stavka so nekateri elementi kontekstualno bolj predstavljivi 

(informacijski subjekt), drugi pa manj (informacijski predikat). Prvi so v t. i. močni 

kombinatorični osi strukturiranja, drugi pa v t. i. osi selekcije. Prvi težijo, da jih hitro in 

tekoče izgovorimo, drugi, da jih izgovorimo upočasnjeno in ločeno. Prepočasen govor pri 

poslušalcu ustvarja dolgčas, prehiter pa nervozo. So govorniki, ki si dovolijo govoriti počasi, 

kot da govorijo pomembno in pametno, toda ko poslušalec odkrije, da vsebina nima globljega 

smisla, hitro dojame, da je govorjenje puhlo. S prehitrim govorom govornik razvrednoti 

pomen in poslušalec niti ne poskuša njegovega govorjenja sprejeti za pomembnega (Škarić 

2005, 134). 

 

Počasen tempo kaže na lenega, počasnega, utrujenega, redkobesednega, dostojanstvenega 

govornika, hiter govor pa govornika označuje kot hitrega, živahnega, evforičnega, zaletavega. 
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Premori in obotavljanja kažejo, da razmišlja in izbira, kar kaže, da se govora ni vnaprej naučil 

na pamet (ali da ne bere na skrivaj, prikrito, kot se to pogosto dela na televiziji, ampak 

pravkar sestavlja misel v izraz). Predolge in prepogoste pavze govorijo o neprimernem, 

obotavljivem, raztresenem, zanikrnem ali nebistrem govorniku. Z odstopanjem od teh, 

slikovito povedano, izračunanih jakosti govora prehajamo v drugo funkcijo jakosti, v jakost, 

ki nosi pomen. Moč govora izhaja iz načina govora, iz motorične napetosti govorne 

maskulature. Ne merimo je s foni, niti je ne moremo usklajevati z ojačevalcem. Če poslušamo 

posnetek kričanja tiho, komaj slišno, bomo še vedno slišali kričanje (Škarić 2005, 134). 

 

Podlaga ritmu je nizanje enakih oblik v enakih presledkih. Iz te podlage nastaja ritem, če ga 

pričakujemo. Da bi ritem sploh pričakovali, se mora pojaviti vsaj dvoje do troje rimotvornih 

ponavljanj. Enote jezikovnega koda so zelo različne: stavki različno dolgo trajajo in zvenijo, 

prav tako tudi besede. Zlogi se, čeprav različno zvenijo, najbolj redno ponavljajo in so tudi 

najbolj ritmične enote govora. Isti glasovi se ponavljajo v funkciji besede in ne ritma ter so 

zato zelo neenolično razporejeni. (Škarić 2005, 137) 

 

Glas sestavljajo: barva, jakost (moč), ton (register), hitrost, premori (pavze). Danes je 

relativno enostavno narediti sintetični govor robota, v katerem so besede dobro razumljive, 

vendar za zdaj temu govoru še ni mogoče dodati zvena človeškega glasu (Škarić 2005, 141). 

 

2.2.1 Obvladovanje glasu  

 

Kačičnik (2002) poudarja način in elemente obvladovanja glasu in pravi, da z obvladovanjem 

zvočnih elementov govora (hitrost, intonacija, barva, jakost, tempo in premori) lahko 

izboljšamo govorni nastop:  

-     Hitrost (Ta element se pogosto pokaže kot govorna pomanjkljivost. Govorec naj ne 

govori prepočasi ali prehitro, ampak naj hitrost prilagodi pomembnosti informacij. Ko 

govori o nečem novem, naj govor upočasni, informacije celo ponovi. Ko pa govori o 

manj pomembnih rečeh, naj bo tempo hitrejši.) 

-     Intonacija (S spuščanjem in dvigovanjem glasu poslušalcem nakazujemo združevanje 

besed in stavkov v miselne enote, sporočamo pa tudi čustveni odnos do povedanega. 

Kadar sprašujemo, intonacijo dvignemo, kadar ukazujemo, intonacija obledi, glas 

odsekamo. Kadar glas spuščamo, opozorimo, da je misel končana. Pozorni moramo biti 
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na stavčno intonacijo, tj. na poudarke besed, ker se pri napačnih poudarkih pomen 

sporočila spremeni. Opomba: izogibajmo se pridigarskemu tonu in monotonosti.) 

-     Barva glasu (Lahko je nehotena (starost, utrujenost, kajenje) in nanjo ne moremo vplivati, 

lahko je hotena in kaže različna čustvena razpoloženja (veselje, žalost, navdušenost, 

ironijo, ...) 

-    Pravilno dihanje (Dihanje je gibalna sila našega glasu. Ko smo pod vplivom stresa, 

postane dihanje neredno, neenakomerno, plitvo in zasoplo. Tako plitvemu vdihu sledi 

plitev izdih, ki nima lastnega zaleta in ga moramo s silo pritisniti na glasilke, da dajo glas 

od sebe. Posledica takega govorjenja je boleče grlo in hripav glas. Ko pa smo mirni in 

sproščeni, je dihanje enakomerno in globoko. To pomeni, da globokemu vdihu sledi 

globok izdih, ki sam zatrese glasilke, mi pa ta tok zraka samo ”reguliramo”, kot da bi 

odpirali in zapirali pipo. Takemu dihanju rečemo ”dihanje s trebušno prepono” in je za 

javno nastopanje bistvenega pomena. Če ne vemo, kako naj bi to izgledalo, si 

predstavljajmo, kot da želimo nekaj poduhati. Pri tem nezavedno potisnemo trebuh 

navzven, v resnici pa zrak, ki je prišel v pljuča “podpremo” s prepono.)  

 

Intonacija je melodija, ki jo uporabljamo, da s poudarjanjem besed sporočimo pomen. 

Dandanes je pri mladostnikih, ki so lahko nezavedno negotovi glede življenja, pogosto 

kaotična. Uporabljajo lahko na primer rastočo intonacijo pri vsakem stavku, skoraj tako kot bi 

govorili z vprašaji (Pearce 2011, 47). 

 

Casson (1869, 16) izpostavlja, da je za učinkovit javni govor ena najvažnejših prvin gladkost. 

Zgodi se, da ima človek vso potrebno resnobo, šaljivost, izkušenost, tehniko in dober glas, 

manjka pa mu gladkosti. Brez tega ne more biti dober govornik. Gladkost sama po sebi je zelo 

velikega pomena. Nekaterim poslušalcem celo zadostuje. Dejstvo je, da mora dober javni 

govornik znati gladko in tekoče govoriti. Gladko govorjenje je zanj osnova za nadaljnji 

razvoj. Nasprotje gladkega govorjenja je mutastost, ki je njegovo zanikanje. Zanikanje 

govorjenja pa je molk. Če bi torej hoteli izobraziti svojo govorniško moč in učinkovitost, 

moramo najprej poiskati izhodišče v gladkosti. 
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2.3 Izšolanost glasu; gladkost in izgovarjava  

 

Izgovarjave se je treba učiti, dokler ne znamo razločno, odločno in gladko govoriti. Pravilno 

izgovarjanje daje govoru učinkovitost, ki se kaže v tem, da vam pri govoru enako dobro 

služijo ustnice, zobje in jezik. Večina ljudi, govori neverjetno malomarno. Slišati je, kakor bi 

besede tlačili vkup; samoglasnike izpuščajo, soglasnike izgovarjajo nejasno. Govorijo, bi 

lahko rekli, v nekakšnem brzojavnem slogu. Tako slaba izgovarjava je zelo neprijetna že pri 

konverzaciji, pri javnem govoru pa kar nedopustna. Nobenega opravičila ali izgovora ni 

zanjo. Vedno in povsod je nesprejemljiva in kakor slovnične napake je tudi to znak 

pomanjkljive izobrazbe. Pravilno izgovarjavo lahko postavimo ob čistočo, vljudnost in dober 

okus, saj so vse to znaki skrbne izobrazbe in vzgoje (Casson 1869, 30). V MIZS (2013, 11) 

svetujejo, da so med izgovorjenimi besedami potrebni kratki premori, da se konec ene besede 

ne bo navezoval na začetni zlog druge besede. Nikoli ne požirajmo glasov na koncu besed, 

besed ne izgovarjajmo prehitro, kar pomeni, da ne smemo preskakovati zlogov in črk na 

sredini (MIZS 2013,  11).  

 

Če smo navajeni govoriti nerazločno, potem je treba govoriti počasneje, dokler se ne naučimo 

pravilnega izgovora. Nihče naj ne govori hitro, dokler se ne nauči razločne izgovarjave. 

Hitrost pri javnem govoru ni potrebna, potrebno je razločno govorjenje. Če nas torej dober 

prijatelj opozori, da govorimo nerazločno, se moramo navaditi govoriti z več pozornosti in z 

večjim premislekom. Nikoli hlastno ne posegajmo v pogovor. Ne govorimo prehitro. 

Brzdajmo se in mislimo zmeraj na to, da moramo razločno in zato tudi počasi govoriti. Ko se 

bodo ustnice, zobje in jezik že toliko privadili, da bodo skrbneje izvrševali svojo nalogo, 

lahko začnemo govoriti hitreje (Casson 1869, 31). 

 

Skrbno moramo paziti na svoj način govorjenja, posebej še na izgovarjavo soglasnikov. Kadar 

govorimo, opazujmo delovanje ustnic in jezika. Tega doslej najbrž še nikoli nismo počeli. 

Izgovorimo besedo Mezopotamija in vso pozornost osredotočimo na gibe ustnic in jezika. 

Opazili bomo, da za izgovor te besede potrebujemo enajst različnih gibov: tri napravijo samo 

ustnice, tri jezik, pet pa ustnice in jezik skupaj. Napravimo podoben poskus z drugimi dolgimi 

besedami. Pri tem se bomo naučili pravilno ceniti tehniko izgovarjave (Casson 1869, 32). 
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Berimo razločno in s poudarkom. Pazimo posebej na to, da pri poudarkih ne bomo spregledali 

besed. Izgovorimo vsako besedo tako, kakor bi bila edina na celi strani. Ne dovolimo, da bi 

nam beseda ušla v naslednjo besedo (Casson 1869, 33). 

 

Če v govoru ne znamo ceniti blagozvočja, ne bomo nikoli dosegli popolne izgovarjave. 

Pomislimo, kako bi vsak dan cenili čudež govora, če bi morali biti za leto dni nemi. Razvoj 

slehernega jezika je trajal tisočletja, naša kulturna dolžnost je, da varujemo čistost jezika in 

njeno tehnično popolnost. Na vse načine se moramo izogibati temu, da bi skupni jezik 

poniževali v krajevno narečje. Zvok samoglasnikov mora ostati čist – to je najboljše zdravilo 

za krajevne in narečne posebnosti pri govorjenju (Casson 1869, 34). 

 

Vaja: Vadimo »jezični r«. Vaja deluje na dveh področjih. Govorimo z jasno artikulacijo ust. 

Glas prihaja iz vratu v usta in tako lahko govorimo ure dolgo, ne da bi postali hripavi in ne da 

bi morali piti. Jezični r daje glasu moč, energijo in sposobnost uveljavljanja. Naš glas raste. 

Pri tem je v pomoč vaja, ki pomaga izboljšati izgovarjavo. Izdihnimo ter nato vdihnimo. 

Potem recimo »arrr«, potem »errr«, potem »irrr«, potem »orrr«, potem »urrrr« (Enkelmann 

1997, 128). 

 

Izgovorimo naslednji stavek počasi in razločno: »V krepkem peketu prek polj kopitljajo s 

kopiti kobile.« Kmalu bomo ugotovili, da je skoraj nemogoče ta stavek izgovoriti hitro in 

razločno. Vzrok tiči v sestavi soglasnikov. Berimo naslednje besede samo z ustnicami in 

jezikom, ne da bi pri tem uporabljali glas. Tako se bomo izurili v nemi govorici ustnic: mama, 

misel, melona, možgani, membrana, mimoza, mamilo (Casson 1869, 33). 

 

2.3.1 Govorni lapsusi 

 

Naš glas v vsakem trenutku odraža naše fizično, čustveno, mentalno in duhovno stanje. Če so 

prisotne glasovne ali govorne nepravilnosti, pomeni, da je motiv ali cilj posameznikove 

namere neuravnovešen. Sledi nekaj splošnih težav z glasom in govorom ter verjetni vzroki 

zanje. V vseh teh primerih se lahko težava reši z zdravljenjem z zvokom in barvo (Pearce 

2011, 154): 

 -   Ko oseba govori nerazločno, je to pogosto povezano z nejasno mislijo. Nakazuje občutek 

nemoči, ki ga pogosto spremlja temeljno nezaupanje v besede. Obraz govorca je videti 
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zbegan, neodločen, potrt ali agresiven. 

-   Preveč poudarjen govor je bolj povezan s pomanjkanjem zaupanja v komunikacijo. Oseba 

pomen dobesedno »iztisne«. Vzrok za nadut ali »utišan« govor je podoben. Pogosto gre 

za težave s samozavestjo. 

-   Nerazločno zaključevanje besed brez končnih soglasnikov je povezano s tem, da oseba ni 

prisotna s celotno mislijo in ne razmisli do konca. Temeljni vzrok je pogosto strah pred 

odgovornostjo pred neko avtoriteto. Vzrok pa je lahko tudi hitro razmišljanje, ko je 

prenos med mislijo in izgovorjeno besedo izredno hiter. 

-   Toga čeljust in nepremične ustnice nakazujejo odpor do komunikacije. To je pogosto 

posledica nezaupanja, da bo izgovorjeno sprejeto s spoštovanjem, in je po navadi značilno 

za osebno, ki jo je kot otroka nadvladoval očetovski lik. Jecljanje ali pojecljavanje sta 

skrajna primera teh težav. 

-   Nevezan govor ali »presledki« med glasovi (samoglasniki ali soglasniki) so povezani s 

strahom pred čutenjem. Počasen ali površen govor pogosto izvirata iz posameznikovega 

nezavednega občutka nebogljenosti ali nemoči.  

-    Pokašljevanje v grlu ali zadihanost je povezana z anksioznostjo. 

-   Preveč doneč glas nakazuje posplošena čustva, ne specifičnega izražanja misli ali čustev. 

To se pogosto izrazi kot »kričav« glas ali komaj opazna jeza »ukleščenega« grla, ki 

povzroči vreščeč glas. Vzrok se pogosto nahaja v negotovem čustvenem življenju. 

-    Glas, ki »poje« preveč iz glave, ali »kovinsko nosljanje« nakazuje prisiljeno napetost. Zrak 

se pogosto drži v zgornjem prsnem delu, kar je lahko posledica astme ali drugih 

respiratornih težav. 

-   Težave z dihanjem lahko povzročijo zaskrbljen ali potrt izraz obraza ali pomanjkanje 

izraznosti. Te težave so večinoma povezane s travmami iz otroštva. 

-   Monoton ali enoličen ton lahko pogosto nakazuje potrtost ali potlačitev čustev. To težavo 

lahko spremlja tudi neposluh, saj postanejo živčne poti pod pritiskom stisnjene.  

 

F. Trojan govori o sublingvistični ekspresiji, o splošni fonični semantiki. Uniformnost 

sublingvističnih znakov ne izhaja iz konvencij, kot je to pri jezikovnih znakih, ampak iz 

refleksa in intuitivnih mehanizmov, ki so pri vseh človeških bitjih enaki. Pomeni nekaterih 

znakov v glasu so eksperimentalno ugotovljeni in razloženi. Če primerjamo močan in zmeren 

glas, močan glas pomeni bes, trmo (kljubovanje), grozo, nemir, zmeren glas pa pomeni 

ugodne občutke, počitek, zabavo in skladne odnose z drugimi in z vsem. Nekateri znaki v 
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glasu govorijo o ugodju ali neugodju, nastanejo pa s širjenjem oz. oženjem ustno-žrelnega 

loka. Ti simboli ugodja ali neugodja so verjetno v zvezi z nasprotnimi fiziološkimi procesi: s 

hranjenjem in bruhanjem. Če primerjamo prsni in čelni glas (falzet), prsni pomeni krepkost, 

drznost in samozavest, krčeviti falzet pa samopodcenjevanje. Nosljavi zvok je vezan na t. i. 

nižje občutke: dotik, vonj, okus. Nazalnost je prav tako simptom umikanja in odbijanja. 

Neekonomična poraba zraka nastane zaradi vznemirjenja in glas, v katerem se sliši mnogo 

sopihanja in izgubljanja zraka, pomeni veliko vznemirjenje. Vibrato je izraz globokih čustev. 

Tremolo izraža strah  (Škarić 2005, 142). 

 

Neprijeten govor je redko vzrok glasovne disfunkcije. Bolje rečeno, neprijeten glas lahko 

povzroči sprevržen govor. Vendar pa posameznik pogosto uporabi terminologijo svojega 

govora ob opisu sprememb, tako pozitivnih kot negativnih, svojega glasu. Poudariti je treba, 

da ob ustreznem dihanju in glasovni resonanci po navadi dosežemo primeren razpon govora 

(Sataloff 2017, 1187).   

 

Georges (1999, 44) ugotavlja, da se moramo prepričati, da glas ni previsok ali preglobok. 

Najbolje je govoriti nekje v sredini med tema dvema skrajnostma: v tonu, ki je enako oddaljen 

od najvišjega in najnižjega tona. Paziti je treba tudi, kako izgovarjamo soglasnike, ki jih le 

malo ljudi artikulira jasno – bodisi jih izgovarjamo premedlo ali pa prehitro. Govoriti je treba 

mirno, počasi, s preudarkom in brez hitenja. Ugotovili bomo, da to vpliva na pozornost tistih, 

ki nas poslušajo. 

  

2.4 Dinamična energija glasu 

 

Obstajajo načini, da resnično prepoznamo energijo zvoka. Glas lahko osredotočimo na štiri 

ključne fizične energijske centre v telesu, tako da lahko lastno noto bolje izkoristimo. Tako 

smo zmožni skozi zvok usmerjati različne vidike svojega bitja. Z uporabo »zvočne namere« 

dosežemo izredno močan učinek – zvok izkristalizira namero. V teh energijskih centrih so 

shranjeni misli in čustva, ki so neposredno povezani s čutnimi spomini in nam zato lahko 

pomagajo sprostiti dolgo zadržana čustva in odkriti nazornejšo in globljo čutno izkušnjo v 

vseh življenjskih pogledih (Pearce 2011, 79): 

-    Glavni center (Proizvedimo zvok za vokal I s povsem podprtim dihom in ga usmerimo na 

čelo. Naša celotna glava se bo napolnila s to visoko energijo zvoka. Takšen objektiven 
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zvok nastane, ko izmenjujemo misli, ki so informativne ali intelektualne narave. 

Odlično, energično komedijo se usmerja z glavnim centrom, še posebno, če komik 

uporablja duhovitost. Duhovitost izvira iz miselnih besednih iger, s katerimi se razlaga 

življenje.) 

-    Grleni center (Proizvedimo zvok za vokal AU s povsem podprtim dihom, enostavno v 

grlu. Dihanje naj bo še vedno polno in sproščeno. Opazili bomo, da je občutek, ki izvira 

iz energije tega zvoka, povsem drugačen od prejšnje energije iz glave. Ko zapeljujemo, 

dvorimo ali pojemo uspavanko, večino svoje energije usmerjamo v grlo. Presenetljivo 

je, da lahko tudi politično prepričevanje izvira iz grlenega centra. Ta center je po svoji 

naravi nežen, lahkoten in pomirjujoč in v poslušalcu pogosto sproži alfa možganske 

ritme. Če skušamo koga pomiriti, osrediščimo svoj zvok na ta način.)  

-      Srčni center (Spet smo pri srčnem centru, s katerim svoj glas povežemo takrat, ko želimo, 

da se resnično odpremo in občutimo svojo moč. Globoko vdihnimo, polno in sproščeno, 

in recimo U. Resonanca bo veliko nižja in manj blesteča kot v centru glave. Zaznati bo 

občutek resnosti ali teže, mogoče celo občutek slovesnosti. Ta zvok nam pogosto 

odvzamejo močni ljudje, ko se ustrašijo, da bi bila lahko naša moč večja od njihove. Če 

so zelo dominantni, imajo lahko občutek, da jih ogroža potencial drugih, in jih zato 

skušajo postaviti na nižji položaj. Drugi nam lahko vzamejo moč, če jim dopustimo. Z 

osrediščanjem zvoka v srce si to moč povrnemo. Srce je konec koncev organ resnice, 

središče vsakega pristnega čutenja, le katera bi lahko bila torej močnejša energija? Ta 

vaja pogosto porodi čudovito mešanico čustev pri tistih, ki jo poskusijo in si pred tem 

niso privoščili veselja, da bi to moč uporabili.) 

-    Medenični center (Razširimo in poglobimo dih in izgovorimo O z najnižjim tonom, ob 

katerem se še vedno počutimo lagodno. Prvoten občutek zvoka bo, kot da bi se naše 

zemeljsko jedro zgrnilo samo vase. Občutek je zelo impresiven in povzroči vdor ali trk v 

vašo lastno bit. Ta zvok ustvarimo zelo redko, le v trenutkih, ko nas nekaj gane v 

globino jedra našega bivanja, ki presega vsakršno razumevanje. K temu zvoku se 

zatečemo, ko smo močno potrti ali žalostni. Iz tega razloga ta zvok ne bo ravno prijetna 

izkušnja, če v sebi nosimo neizražene občutke iz preteklosti. Toda z vztrajnim 

izražanjem tega zvoka se bomo za vedno osvobodili bremena, shranjenega globoko v 

našem drobovju.)  

 

Z vsemi štirimi energijami zvoka lahko odkrijemo, kaj vse lahko omogoči naša lastna nota. 
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Pridobimo večji glasovni razpon, izražamo se z večjo jasnostjo, odprtostjo in globino, 

pričnemo zaznavati tudi čudovit občutek osebne moči, ki nam omogoča uvesti preobrazbe in 

spremembe v življenju in v odnosu do njega (Pearce 2011, 85).   

 

 

3 MODEL »ProVoice« ZA TRANSFORMACIJO GLASU 

 

Na podlagi teoretičnega izhodišča smo izluščili ključne globinske tehnike za izboljšanje glasu 

ter jih sestavili v petstopenjski model »ProVoice«. Omenjeni model omogoča osnovno in 

hitro možnost vpogleda v aktivne korake, ki so potrebni za transformacijo glasu. Stopnje v 

modelu so namensko določene vse od začetnih potrebnih korakov do končnega cilja, torej 

najvišje, pete stopnje. Predstavljen model obsega holistični vidik reševanja glasovne 

problematike. Model »ProVoice« predstavlja širše korake, vse od korenin same problematike 

glasovnega (ne)zavedanja do končnega cilja – resničnega glasu.  

 

 

 

 

 

Slika 3.1: Model »ProVoice« 
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Slika (glej Sliko 3.1) prikazuje posamezne stopnje modela »ProVoice«. Vsaka stopnja vsebuje 

še dve dodatni deskripciji kot pomagalo za dosego posamezne stopnje. Predstavljene stopnje 

so v načrtno zastavljenem vrstnem redu. Začnemo vedno s prvo stopnjo in končamo s peto 

stopnjo – magnetnim govorom zlate sredine. V nadaljevanju smo za lažje razumevanje 

podrobneje opisali vsako stopnjo, vključno z obema deskripcijama.  

 

3.1 Preverba zanikanja (diskontiranja) 

 

V samem uvodu naloge smo omenili problematiko nezavedanja glasu. To je splošen problem, 

saj ljudje ne želijo slišati samega zvena svojega glasu ter poznati njegovega bistva. S tem si 

zatiskajo oči in zanikajo problematiko, tako da zamenjajo temo oziroma sprožijo negativno 

konotacijo in zavrnejo realno stanje. Zato je potreben prvi korak za rešitev tovrstne 

problematike, in sicer preverba zanikanja oziroma diskontiranja. Sprva je ključno, da ne 

zanikamo vidika realnosti. Zanikanje oziroma diskontiranje je termin v teoriji transakcijske 

analize, pri katerem gre za notranji mehanizem, s katerim ljudje zmanjšajo ali povečajo sam 

vidik realnosti. Z drugimi besedami, ne upoštevajo resničnosti sebe, drugih ali situacije. Zato 

je treba preveriti ali se posameznik diskontira in če se, v kolikšni meri.  

 

 

Vir: Prirejeno po Kliewer in Saultz (2013, 88). 

 

Kliewer in Saultz (2013, 88) glede na zgornjo sliko (glej Sliko 3.2) navajata, da je vsak 

posameznik edinstven, s svojimi določenimi dejavniki, ki ga naredijo takega, kot je. Nekateri 

izmed teh faktorjev so zunanji, ustvarjeni na podlagi naših življenjskih izkušenj, staršev in 

drugih vplivov. Drugi dejavniki so inherentni ter odvisni od tega, kako stvari povzamemo. 

Bistvo je, da smo vsi izjemno kompleksni. Torej ne samo, da se komunikacijski proces sooča 

Slika 3.2: Dejavniki vpliva komunikacije 
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z ovirami, temveč je sam proces še bolj kompleksen zaradi vseh značilnostnih elementov, ki 

nas delajo edinstvene.  

 

Omenjeno problematiko Krajnc navaja (2015, 7) pod pojmom referenčni okvir (ang. grame of 

reference). Ta koncept je prvi uporabljal Schiff, da bi označil za posameznika unikaten način 

videnja sveta. Referenčni okvir združuje celoto naših izkušenj, prepričanj in pričakovanj. 

Določa, kaj opazimo in kako registrirano zaznavamo. S tem določa tudi, česa ne registriramo, 

kaj zgrešimo in kaj zanikamo. Referenčni okvir torej pomaga razumeti zanikanja. Referenčni 

okvir določa, kakšen pomen pripisujemo naši izkušnji in zato tudi, kako čustvujemo in kako 

reagiramo oziroma ukrepamo.  

 

Stewart in Joines (2015, 218) opredeljujeta, da vsako zanikanje (diskontiranje) spremlja 

izkrivljanje (distorzija). To pomeni, da pretiravamo v oceni določenega vidika realnosti, 

bodisi v smeri minimiziranja bodisi maksimiziranja, podcenjevanja ali precenjevanja. Dober 

primer za izkrivljanje v smeri precenjevanja je izraz “iz muhe narediti slona”. Kadar človek 

zanika, določene značilnosti situacije nesorazmerno “napihne”, hkrati pa druge značilnosti 

iste situacije nesorazmerno pomanjšuje. Tipični mišljenjski vzorec pri takem izkrivljanju je 

“vse ali nič”. 

 

Zanikanje lahko nakazuje, da gre za kontaminacijo. To pomeni: kadar zanikamo, morda 

napačno zaznavamo stvarnost, tako da se ujame s skriptnimi prepričanji Starša ali Otroka, to 

pa napačno ocenjujemo kot odraslo razmišljanje. Zanikanje lahko izvira tudi iz izključevanja. 

V tem primeru ignoriramo nekatere vidike realnosti zato, ker brišemo eno ali več svojih ego 

stanj. Če izključujemo svojega Otroka, ignoriramo potrebe, čustva in intuicije, ki jih nosimo v 

sebi od otroštva in bi utegnili biti zelo pomembni za reševanje problema, ki ga moramo rešiti 

v sedanjosti. Če izključujemo Starša, pa zbrišemo pravila in opredelitve sveta, ki smo se jih 

naučili od starševskih likov, čeprav bi jih lahko večkrat koristno uporabili pri reševanju 

problemov. Če izključujemo Odraslega, pomeni, da odpisujemo svojo lastno sposobnost 

presoje, čustvovanja ali ravnanja neposredno v odzivu na značilnosti situacije tukaj in zdaj. 

Izključevanje Odraslega je od vseh treh izključevanj največja ovira v življenju. V tem primeru 

gre za najmočnejše zanikanje (Steward in Joines 2015, 222).  
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Trije tipi zanikanja so: odpis dražljajev, odpis problemov in odpis izbir. Ko odpisujemo 

dražljaj, to pomeni, da izbrišemo svojo zaznavo, da se sploh kaj dogaja. Človek, ki odpiše 

problem, ugotavlja, da se nekaj dogaja, ignorira pa dejstvo, da bi to bilo kakor koli 

problematično. Človek, ki odpiše izbire, se zaveda, da se nekaj dogaja in da je to problem, 

vendar odpiše možnost, da je mogoče kar koli storiti za rešitev problema (Steward in Joines 

2015, 226). 

 

Odpisujemo lahko torej kar koli: obstoj problema, obstoj nekega dejstva, pojava, doživljanja 

ipd. Na najbolj elementarni, najgloblji ravni zanikanja za nas problema ni, ne obstaja, ga ne 

registriramo oziroma ga zavestno ne zaznamo, nismo “z njim v stiku”, kot rečemo. Zato je 

prvi cilj, da si obstoj nekega problema ali situacijo, v kateri smo, pojasnimo in priznamo v 

smislu »tukaj in zdaj«. Nato se v korakih po vrsti pomikamo proti končnemu uspehu (Krajnc 

2015, 31).  

 

Slika 3.3: Model zanikanja (diskontiranja) 

 

Vir: Krajnc (2015, 32) 

 

Zgornji šeststopenjski model (glej Sliko 3.3) zanikanja je odlična orientacija v individualnem 

coachingu. Obema v procesu kontraktiranja pokaže, kakšni so nadaljnji koraki, in pomaga 

oceniti situacijo ter definirati cilje coachinga. Če coach stopnje zanikanja, ki jih je identificiral 

pri klientu, »preskakuje«, s tem napravi proces coachinga neučinkovit; treba je sprejeti 

realnost in slediti stopnjam zanikanja pri klientu. Ko so na primer zaključene vse stopnje 
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zanikanja do vključno “opcij”, se lahko oba premakneta na naslednjo stopnjo, kjer razrešujeta 

zanikanje “zmožnosti” itd. (Krajnc 2015, 32). 

 

3.1.1 Maska glasu  

 

Ko pridemo do spoznanja zmožnosti sprejemanja stanja realitet, pomeni, da si ne zatiskamo 

več oči in ne zanikamo. Ker smo zmožni videti problem in slišati svoj glas, preidemo do 

spoznanja maske glasu. To je širši vpogled v splošno generacijsko pohabljenost glasu in je 

pravzaprav predkorak k ožjemu pogledu svojega glasu. Večina ljudi govori z masko glasu, ki 

so jo zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin prevzeli za svojo v tolikšni meri, da tovrsten glas 

uporabljajo skorajda na nezavedni ravni. Tako kot pravimo, da ljudje nosimo obrazne maske, 

hkrati nosimo maske glasu. Poudariti moramo predvsem kulturološke trende, kjer s pomočjo 

množičnih medijev ustvarjajo ponarejen svet z imitiranimi glasovi v želji po čim večji 

všečnosti s strani okolice in pridobitvi odobravanja.  

 

Zvok, ki ga razvijemo, nam ni preprosto »dan« od rojstva. Na poti dozorevanja nanj vplivajo 

izkustveni družbeni, okoljski in kulturni dejavniki. Na kratko, odrasel glas je bil podvržen 

veliko različnim zunanjim vplivom, hkrati pa so nanj vplivale tudi notranje odločitve, ki smo 

jih sprejeli v razvoju zavesti. Te odločitve so lahko zavestne ali nezavedne (Pearce 2011, 34). 

 

Veliko ljudi na zahodu svojo resnično polnost glasu skriva za »masko« – glasom, ki smo ga 

privzeli, da bi z njim kazali družbi sprejemljivo podobo. »Maska glasu« je kot zaščitni zunanji 

sloj, ki prikriva najglobljo osebnost z vsemi spremljajočimi čustvi. »Maska glasu« lahko 

posamezniku pomaga, da se počuti bolj družbeno sprejemljivega ali da lažje napreduje v 

družbi. Hkrati pa je posameznik zaradi nje lahko tudi nesrečen in nezadovoljen, saj na 

instinktivni ravni ve, da omejuje svojo resnično integriteto, svojo resnično pristno moč. Z 

masko ne more izraziti ali pokazati resničnega jaza, saj je v njem zaprto »čutenje« (Pearce 

2011, 34). 

 

Obstaja tudi glasovna moda s kratkotrajnimi, površnimi in lahko dosegljivimi lastnostmi. 

Zlahka jo osvojimo z enostavno imitacijo vsega, kar je slabše od nas (kajti to je pot navzdol, 

mi pa vsi nosimo v sebi stopnice proti lastni destrukciji, zato je dovolj, da samo stopimo 

nanje). Kot moda v valovih prihajajo in odhajajo patetični glasovi. V puberteti dečki, željni 
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moči in moškosti, preizkušajo nižji register, deklice pa s preklopom v višji ton igrajo nežnost 

in tenkočutnost. Prav tako je lahko spreminjati tudi tempo. S počasnim tempom igramo 

karakter lagodnega človeka močnih živcev, s hitrim pa temperamentnega in nervoznega 

človeka. Z imitacijo idolov se širijo epidemije glasov, ki navadno temeljijo na kakšni 

posebnosti defektnega glasu (Škarić 2005, 146). 

 

Vse to pomeni, da glas ni za vedno določen z enim genom, marveč je večinoma podvržen 

našemu bolj ali manj zavestnemu oblikovanju glede na naš ideal. Glas lahko vzgajamo in 

kultiviramo kot vse drugo – kot gestikulacijo, mimiko, hojo, videz, misel. Zapuščen glas ali 

glas, prepuščen samokultiviranju, bo težko, razen pri posebno talentiranih izjemah, postal tudi 

dober, lep, izrazit, podoben človeku in fiziološko primeren. Za množično govorno kulturo bi 

bilo treba kaj storiti tudi glede glasu ... Imamo strokovnjake – fonetike in metode, s katerimi 

lahko glas oblikujemo. Vemo tudi, kakšen je danes ideal univerzalnega glasu. Idealen je tisti 

glas, ki vsakomur omogoča, da z govorom kar najpopolneje izpove svoj osebni ideal. Tak glas 

je težko narediti, je nekje blizu meje možnega. Tak glas je difuzen: usklajuje različne 

lastnosti. Glede na medije, s katerimi živimo, mora, po mišljenju A. Molesa, biti lep glas 

nadpovprečno izražen v voluminoznosti in v t. i. peščenosti (v zelo nizkih in zelo visokih 

področjih spektra). Lep glas ima majhno količino šuma in je zmehčan s komaj opaznim 

vibratom. Znotraj tako ozkih meja obstajajo največje možnosti za razmah individualnega 

glasu (Škarić 2005, 147). 

 

Proizvajamo lahko le zvoke, ki jih slišimo, zato že od otroštva na nas vplivajo glasovi, 

izgovarjava, toni, občutek za ritem in energija ljudi okoli nas. Če nas spodbujajo k temu, da 

govorimo ali izražamo notranje občutke, jih izražamo brez vsakršnih težav. Če pa so starši in 

šola strogo avtoritativni in nas omejujejo, se otroci pogosto s težavo izražajo, povzdignejo 

glas, govorijo ali pojejo – da bi njihova resnica zvenela v svetu. Kadar ima oseba težave z 

zaznavanjem višine zvoka ali s pravilnim petjem, to pogosto bolj nakazuje pomanjkanje 

osebne moči kot pomanjkanje intonacije ali posluha (Pearce 2011, 42). 

 

Če učitelji otrokom pri njihovem prvem poskusu formalnega govora ali petja v šoli rečejo, da 

to počnejo narobe, to pri otroku povzroči zmedo ali pomanjkanje samozavesti, čemur sledi 

nepravilna intonacija. Ker prizadeta čustva vznemirijo nevrološke poti, je težko biti pogumen 

in spustiti glas. Podobno sta tudi hiter in nerazločen govor ter nesposobnost jasnega izražanja 
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misli pogosto posledica tega, da nam je nekdo že zgodaj vzel moč, kakor da bi bilo to 

povezano z »lenobo«. Ko nam nekdo vzame moč, to s sabo prinese prikrito razočaranje in 

jezo, kar pri posamezniku povzroči stisnjene ustnice in čeljust (Pearce 2011, 42). Na koncu 

Asha (2017, 4) poudarja, da glasovna motnja zveni kot hripav in zadihan glas, previsok ali 

prenizek, preglasen ali pretih glas ali kot nazalni glas – govorjenje skozi nos.  

 

Večina si nas želi glas vsaj nekoliko spremeniti ali izboljšati. Razviti je treba glas, kakršnega 

si želimo, glas, za katerega bomo čutili, da je resnično in pristno naš, in ki bo jasno izražal, 

kaj želimo povedati svetu. Glas se spreminja in razvija vse od našega rojstva, nanj pa vplivajo 

pokrajina in skupnost, kjer živimo, in prepričanja, ki jih imamo o sebi in svojem mestu v 

svetu. Toda kljub mnogim zunanjim vplivom je naš glas še vedno ključ do naše duše, 

edinstveno merilo, kdo smo, naša identiteta v zvoku (Pearce 2011, 50). 

 

3.1.2 Samoanaliza artikulacije 

 

Šele potem, ko si pojasnimo in priznamo problem, lahko pravzaprav začnemo analizirati naš 

glas. Na tej stopnji smo lahko prepričani, da bomo prišli do veliko bolj objektivnih rezultatov, 

kot če bi samoanalizo artikulacije opravili takoj na samem začetku. Naš notranji glas, ki ga 

slišijo drugi, ne zveni tako, kot ga slišimo sami. Poslušalec sliši samo tisto, kar pride v zrak, 

saj v tem primeru zvok potuje stran od nas. Zvok, ki potuje proti nam, sproža notranje 

vibracije v telesu ter ga zato slišimo drugače – od znotraj. Če se posnamemo, lahko slišimo 

naš glas tako, kot ga slišijo drugi. S samoanalizo glasu ocenimo glavne kriterije glasu (višina, 

hitrost, melodičnost, umirjenost, uglašenost itd.) ter potrebne izboljšave.  

 

Večina svojega glasu ne »sliši«. Glas je zanje nekaj naravno danega, nekaj, čemur ne 

posvečajo pozornosti. Kadar človek prvič sliši posnetek svojega glasu in sebe, kot da posluša 

druge, se močno začudi in svoj glas težko prepozna. To je deloma tudi zato, ker sebe fizično 

slišimo drugače kot nekoga drugega: zvok našega glasu pride pri posnetku do naših ušes od 

zunaj po zraku, ne pa od znotraj skozi tkivo glave. Kultura glasu, kot vsaka druga, se prične z 

zavestjo. (Da bi se lahko glasu čim bolj zavedali, je dobro svoj govor posneti ter glas skrbno 

kritično poslušati.) Nato sledi sklep: to lahko storimo lepše – to lahko kultiviramo. Vsak ima 

pravico reči, da njegov glas lahko zveni lepše kot zdaj ... Mnogi zaslužijo lepši glas. Vendar, 

da bi duh v glasu postal telesen, mora delati pokoro (Škarić 2005, 145). 
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Če ljudi dobronamerno opozorimo na nelep glas, nas navadno odbijejo: kakršen že je, moj je. 

Oceno doživijo kot žalitev in sramoto, kot globinsko demaskiranje, podobno kot po pogovoru 

s psihiatrom. Pripravljeni so se uporno, do agresivnosti, boriti za svoj grdi glas. Začnejo ga 

odločno braniti kot prirojeni, pravi del sebe, toda nekje vendarle slutijo, da so sami lepši od 

svojega glasu. Ta odpor izhaja iz zmote, da je glas nepopravljiv. Vendar ni tako, kajti glas se 

formira kot rezultanta (Škarić 2005, 146):  

-   prirojenih lastnosti fonacijskih organov (Tu je glas nezamenljiv in po tem je podoben glasu 

naših staršev.); 

-   pridobljenih okvar in bolezni govornih organov (Večinoma jih preprečujemo in zdravimo 

in to strokovno pomoč moramo poiskati pri foniatrih in logopedih.); 

-    načina življenja; 

-   delovanja družbe (Najmočneje se oblikuje s posnemanjem glasu tistih ljudi, s katerimi se 

želimo identificirati.); 

-    naše psihe, naše etične in estetske zavesti; 

-    tehnike foniranja, t. i. šolanja glasu (za to obstajajo specialisti – fonetiki itd.). 

 

Casson (1869, 27) trdi, da čeprav morda vse življenje govorimo slabo, lahko s skrbno 

pozornostjo pomanjkljivosti kmalu odpravimo. Odslej posvetimo vso skrb in pozornost 

načinu svojega govorjenja, skušajmo izboljšati vse napake, ki so se razvile. Zato ni dovolj, da 

predelamo samo nekaj vaj. Z malomarnostjo glasu moramo popolnoma prenehati, napake 

skrbno nadzorovati in se jim vztrajno izogibati. Najboljša vaja za izboljšanje glasu je 

konverzacija. Naprosimo za sodelovanje ženo, sestro ali prijatelja; vsekakor izberimo tako 

osebo, ki bo dovolj uvidevna, da nas bo opozorila na vse prekrške in nam jih pomagala 

odpraviti. 

 

Dobri igralci in igralke so skoraj edini ljudje, ki jim je postalo lepo govorjenje poklic. Mnogo 

odvetnikov, duhovnikov in poklicnih politikov svojega glasu ni nikoli izšolalo, tako celo pred 

javnostjo govorijo okorno, malomarno in diletantsko. Dobro gledališče je šola za nego glasu, 

tako pri govorjenju kakor pri petju. Ni važno, če kdo pravi: »Njegov glas mi je bil všeč.« Z 

ostrim opazovanjem moramo dognati, zakaj nam je bil njegov glas všeč. Analizirajmo ga. 

Kritizirajmo ga. Primerjajmo ga z drugimi glasovi. Tako bomo sčasoma postali dober 

poznavalec glasu. Ta analitični študij nam bo v korist pri oblikovanju lastnega glasu (Casson 

1869, 29).  
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Hkrati Casson (1869, 27) poudarja, da se je treba naučiti spoznavati slabosti pa tudi dobre 

lastnosti glasu. Storiti moramo nekaj, česar doslej gotovo nismo bili navajeni delati: naučiti se 

moramo ceniti človeški glas. Opazovati neštete posebnosti glasu, ki jih ljudje v govoru 

uporabljajo. Skrbno pazimo na izraz, poudarke in oblikovanje glasu. Slišali bomo glasove, ki 

so muzikalični, pa take, ki prihajajo skozi nos. Nekateri glasovi imajo hrapav zvok in 

prihajajo iz grla; drugi spet so kakor zadušeni. Slišali bomo mehke in hreščeče glasove, nežne 

in ostre, glasove, ki nas bodo spominjali na čivkanje ptic – skratka najrazličnejše vrste glasov. 

Proučevanje glasov drugih ljudi nas bo usposobilo lastni glas uvrstiti v pravo skupino. 

 

Dan namenimo poslušanju svojega glasu. Opazujmo svoj ton in besede. Nato na kratko 

opišimo svoj glas in kako ga uporabljamo. Druga možnost pa je, da se posnamemo, kako s 

svojo družino ali prijatelji razpravljamo o pomembni življenjski temi. Odgovorimo na 

naslednja vprašanja (Pearce 2011, 49): 

1.    Je naš glas prazen in enoličen ali živahen in energičen? 

2.    Smo izraziti ali redko spremenimo ton? 

3.    Ali momljamo, govorimo hitro, se obotavljamo ali le redko premolknemo? 

4. Smo glasni ali tihi? Smo pogosto slišati jezni, negotovi, plašni, ukazovalni ali 

samozavestni? 

5.    Kričimo, se zagovarjamo ali ukazujemo? 

6.    Dobimo želeni odziv, ne da bi za to morali povzdigniti glas? 

7.    Se nam zdi, da z glasnejšim govorjenjem napenjamo svoj glas? 

9.    Smo samozavestni glede svojega glasu? 

10.  Kaj bi spremenili pri svojem glasu? 

 

Posnemimo svoj glas. Preberimo kakšen časopisni članek, imejmo govor o vremenu ali o 

kakšni drugi vsakdanjosti. Vzemimo list papirja in napišimo, kakšne lastnosti ali značilnosti 

ima lahko glas, na primer glasen ali tih, jezen ali ljubezniv, pomirjujoč ali živčen, skladen ali 

neskladen. Takoj bomo tudi opazili, kaj lahko popravimo pri svojem glasu (Enkelmann 1997, 

125). 

 

3.2 Integracija v Odraslo ego stanje 

 

Z opravljeno samoanalizo našega glasu si pridobimo realno sliko zvena ter načina našega 
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govorjenja s potrebnimi izboljšavami. Druga stopnja modela »ProVoice« je potreba po 

integraciji v Odraslo ego stanje. Ko se posameznik sooči z nepredvidljivo ali pa predvidljivo 

situacijo, večinoma podleže emocijam ter tako uporablja glas »prestrašenega otroka/kritičnega 

starša« itd. To pomeni, da v trenutku, ko bi zares potrebovali npr. jasen, odločen glas, 

govorimo z visokim, negotovim glasom. S tovrstno težavo se soočajo predvsem 

managerji/direktorji v stresnih dogodkih in na sestankih, kjer bi ravno takrat najbolj 

potrebovali kakovosten, odločen glas. Hkrati se veliko število ljudi srečuje s strahom pred 

nastopanjem, zaradi česar podležejo stresnim emocijam ter tako nastopijo z glasom, ki ne 

prepriča.  

 

Pravzaprav se vsi vsakodnevno srečujemo z določenimi situacijami ter ljudmi, pri katerih 

preprosto podležemo v naš skript iz otroštva. Opozoriti je torej treba na tovrsten splošni 

problem, da lahko v prihodnje čim večkrat prepoznamo svoje ego stanje in ego stanje drugih 

ter s tem zavestno preidemo v ustrezno ego stanje. Tovrstna tehnika je izjemno pomembna, 

saj v primeru, da posameznik ni v Odraslem ego stanju, ne more uporabljati svojega pravega, 

resničnega glasu. Prepoznavati moramo tri glavna ego stanja, ki se pravzaprav izražajo kot tri 

vrste stanja jaza, na podlagi česar lahko posameznik ob zavedanju hitro preide v ustrezno ego 

stanje. 

 

 

Vir: Prirejeno po Krajnc (2015, 16).  

 

Slika 3.4: Funkcionalni model osebnosti - egostanja 
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Psihiater dr. Eric Berne (2011, 12) opredeljuje, da pogovorno označujemo tri vrste stanja jaza, 

Starš, Odrasli in Otrok. Te tri kategorije predstavljajo terminologijo strukturalne analize. 

Starš, Odrasli in Otrok niso koncepti kot superego, ego itd., temveč fenomenološke realnosti. 

 

Treba je opozoriti, da je pri samem govoru pogosto treba vključiti emocije in tako obarvati 

sam nastop. Če govorimo izključno iz Odraslega ego stanja, je lahko naš nastop preveč 

monoton in resen. Zatorej je pomembno, da vključimo pozitivne vidike iz preostalih dveh ego 

stanj, Negujočega starša ter Svobodnega otroka. S tem smo pridobili najbolj zdravo varianto 

ego stanja, ki mu natančneje rečemo Integrirani odrasli.  

 

Psihiater dr. Thomas Anthony Harris (2007, 40) ugotavlja, da je dolgoletno opazovanje 

potrdilo hipotezo, da omenjena tri glavna stanja obstajajo v vsakomur med nami. Tako je, kot 

bi v sleherniku živela pomanjšana oseba, kakršen je bil pri treh letih. V njem živijo tudi 

njegovi starši. Ti predstavljajo možganski zapis dejanskih izkušenj realnih in notranjih 

dogodkov, najpomembnejši med njimi datirajo v čas do petega leta življenja. Tretje stanje je 

spet različno od obeh opisanih. Prvi dve smo poimenovali Starš in Otrok, tretjega Odrasli. 

Stanje se vzpostavi z reprodukcijo zapisanih podatkov o dogodkih v preteklosti, v kateri 

»nastopajo« pravi ljudje, realni čas, realno okolje, prave odločitve in nepotvorjena čustva. 

 

Funkcionalna ego stanja so osnovno orodje transakcijske analize za prepoznavanje transakcij 

in elementov odnosov. Navadno jih predstavljamo, kot kaže zgornji diagram (Krajnc 2015, 

16):   

- Kontrolirajoči starš: zapovedi, prepovedi, predsodki, ocenjevanje, moraliziranje, 

pokroviteljstvo, nepristopnost … 

-      Negujoči starš: spodbujanje, negovanje, (pretirano) zaščitništvo, vzgojiteljstvo … 

-  Odrasli: budnost, izražanje čustev “tukaj in zdaj”, postavljanje vprašanj, zbiranje 

informacij, preverjanje točnosti, zanesljivosti, verjetnosti, logično sklepanje,  

samoobvladovanje, premišljenost, predvidevanje … 

-   Prilagojeni otrok: podrejanje, uklonljivost, popustljivost, iskanje potrditve, odobritve, 

ustrežljivost, ravnanje po omejitvah, samoomejevanje … 

-  Svobodni otrok: igra, kreativnost, domiselnost, nagajivost, izvirnost, sproščenost,  

raziskovanje, odprtost za učenje, izgovarjanje, “finte”, zanimanje, humor, zabava, 

intuicija … 
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-   Uporniški otrok: trmoglavost, sebičnost, neučakanost, “sitnost”, upiranje, “samo zase”, 

siljenje drugih … 

 

Spremembe, prehajanja iz enega stanja v drugega, so vidne v obnašanju, pojavi, besedah in 

mimiki. Dolgoletno opazovanje je potrdilo hipotezo, da obstajajo tri stanja, Starš-Odrasli-

Otrok, v vsakomur med nami. Omenjena stanja niso vloge, so psihološke realnosti. Berne 

poudarja, da Starš, Odrasli in Otrok niso koncepti kot superego, ego in id, pač pa 

fenomenološke realitete. Stanje se vzpostavi z reprodukcijo zapisanih podatkov o dogodkih v 

preteklosti, v kateri »nastopajo« pravi ljudje, realni čas, realno okolje, prave odločitve in 

nepotvorjena čustva (Harris 2007, 40).  

 

Vsakič, ko se soočimo s problemom, imamo na izbiro dve možnosti. Lahko uporabimo vso 

svojo moč odraslega razmišljanja, čustvovanja in dejanj, da bi rešili problem, ali pa preidemo 

v skript. Če se premaknemo v skript, začnemo doživljati svet tako, da je videti, kot da se 

ujema z odločitvami, ki smo jih sprejeli kot majhen otrok. Zelo verjetno iz zavesti izbrišemo 

nekatere vidike dejanske situacije. Hkrati pa druge vidike problema, ki se dogaja tukaj in zdaj, 

napihnemo do velikanskih razsežnosti. Namesto da bi se dejavno lotili reševanja problema, se 

zanašamo na »čarobno rešitev«, ki jo ponuja moj skript. V Otroku upamo, da bomo z 

delovanjem te čarobne moči lahko zmanipulirali svet tako, da bo našel rešitev za nas. 

Namesto da bi bili sami dejavni (aktivni), postanemo pasivni (nedejavni), kar je del 

diskontiranja (odpisovanja) – kjer nezavedno ignoriramo informacije, ki so pomembne za 

rešitev določenega problema (Stewart in Joines 2015, 217).  

 

Perls, denimo, meni, da “ne obstaja takšna stvar, kot je popolna integracija”. Nedvomno pa 

velja, da kadar delujemo iz “odprtega odraslega stanja”, v večji meri komuniciramo na način 

“OK proti OK”, saj delujemo na način “tukaj in zdaj”. Tako imamo večji dostop do pozitivnih 

vidikov nege in strukture, ki smo jo prejemali v preteklosti, in kar smo imeli tovrstnih 

izkušenj v otroštvu. V integriranem Odraslem ego stanju smo zmožni izbirati tisto obliko 

vedenja, ki je najbolj učinkovita, da nas naredi kolikor mogoče neodvisne od situacije. Kadar 

smo stabilni v tem procesu, se ustrezno odzivamo, namesto da bi nas (praviloma nezavedno) 

“prevračalo” od enega do drugega neučinkovitega načina obnašanja. Tisti, ki deluje iz 

Integriranega odraslega ego stanja, po transakcijski analizi bolj ali manj izraža (Krajnc 2015, 

19): 
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-   osebno privlačnost/šarm,  

-   odzivnost in pogum, 

-   objektivno obravnavanje podatkov,  

-   etično odgovornost. 

 

3.2.1 Karpmanov trikotnik 

 

Ko se nahajamo v Odraslem ego stanju, to pomeni, da nismo del psiholoških iger v 

Karpmanovem trikotniku. Na tej stopnji je treba omeniti Karpmanov trikotnik. S tem lahko 

posameznik hitro in dokaj enostavno prepoznava psihološke igre ljudi. Zaradi prepoznavanja 

se posameznik lahko umakne ter prekine tovrstne igre ter tako ne podleže zunanji okolici. 

Karpmanov trikotnik je dodatno orodje za pomoč pri prekinitvi toksičnih odnosov, saj v 

primeru, da se nahajamo v eni izmed vlog v Karpmanovem trikotniku, ne moremo biti v 

Odraslem ego stanju. To pomeni, da ne moremo govoriti s svojim resničnim glasom, temveč z 

masko glasu. Vedeti moramo, da vsaka izmed vlog v dramskem trikotniku nosi v sebi 

zanikanje, o katerem smo pisali na prejšnji stopnji našega modela “ProVoice”. Hkrati nekdo, 

ki igra igro, začenja v enem izmed položajev v trikotniku in se nato lahko premika iz vloge v 

vlogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Stewart in Joines (2015, 281) 

 

Karpmanov trikotnik, ki pojasni strukturo iger, je izjemno uporaben za razumevanje 

transakcijskih mehanizmov nadzora. Karpman je ugotovil, da imajo enake elemente kot grška 

drama in prav tako ustvarjajo trikotnik kot zaključen sistem: osebe, ki predstavljajo 

P – PREGANJALEC 

R - REŠEVALEC 

Ž - ŽRTEV 

 

Slika 3.5: Karpmanov dramski trikotnik 
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Preganjalca, Žrtev in Rešitelja. Do »igre nadzora« oziroma »akcije« pride, ko dve izmed oseb 

zamenjata položaja (Harris 2008, 245). 

 

Stephen Karpman si je zamislil preprost, a zelo učinkovit diagram za analizo iger, tako 

imenovan dramski trikotnik. Po njegovem mnenju se ljudje, ki igrajo igre, nahajajo v eni 

izmed treh skriptnih vlog: (P) Preganjalec, (R) Reševalec ali (Ž) Žrtev. Preganjalec je nekdo, 

ki zviška gleda na ljudi in jih zaničuje, vrednoti jih kot manjvredne. Zanj so vsi stopnjo pod 

njim in ne v redu. Tudi Rešitelj ocenjuje druge kot ne v redu in manj sposobne, vendar se kot 

Rešitelj odziva tako, da ponuja pomoč z nadrejenega položaja. Prepričan je, da mora pomagati 

vsem drugim, ker niso dovolj sposobni, da bi si pomagali sami. Žrtev je nižje od drugih in ni v 

redu. Včasih Žrtev išče Preganjalca, da jo ponižuje in preganja, ali pa išče Rešitelja, ki ji bo 

pomagal in potrdil njeno prepričanje, da sama ni sposobna reševati zadev (Stewart in Joines 

2015, 281).  

 

Tako Preganjalec kot Rešitelj zanikata druge. Preganjalec zanika vrednost in dostojanstvo 

drugih ljudi. Skrajni Preganjalci zanikajo pravico drugih do življenja in telesnega zdravja. 

Rešitelj zanika sposobnost drugih, da bi mislili zase in da bi ravnali na svojo pobudo. Žrtev 

zanika samo sebe. Če išče Preganjalca, se strinja z njegovimi zanikanji in gleda nase kot na 

nekoga, ki zasluži, da ga zavračajo in ponižujejo. Kadar Žrtev išče Rešitelja, pa je prepričana, 

da potrebuje njegovo pomoč zato, da bi jasno razmišljala, ravnala ali se odločala (Stewart in 

Joines 2015, 281). 

 

3.2.2 Avtentičnost 

 

Z integracijo v Odraslo ego stanje pravzaprav odvržemo masko glasu. Zato ne igramo več 

psiholoških iger v tako imenovanem Karpmanovem trikotniku. To pomeni, da smo dosegli 

stanje avtentičnosti, ki je v današnjem svetu vse prej kot pogosta med ljudmi.  

 

Vse tri vloge v Karpmanovem dramskem trikotniku so neavtentične. Kadar so ljudje v eni 

izmed teh vlog, se bolj odzivajo na pretekle kot na tukajšnje in sedanje situacije. Uporabljajo 

stare skriptne strategije, za katere so se sami odločili že kot otroci ali pa so jih prevzeli za 

svoje od staršev. Da poudarimo neavtentičnost vlog v trikotniku, pišemo besede Preganjalec, 

Rešitelj, Žrtev z veliko začetnico. Kadar jih pišemo z malo, mislimo na realne preganjalce, 
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rešitelje ali žrtve v realnem življenju (Stewart in Joines 2015, 282). 

  

Večina učbenikov o javnem govorništvu pravi: »Nastopimo s samozavestnim obrazom, dajmo 

obrazu vesel izraz, glejmo poslušalce v oči!« in tako dalje. Takšni nasveti so za začetnika zelo 

nevarni. Zaradi njih bo morda govornik videti preveč samozavesten in zato nenaraven. Nič ne 

pridobimo, če skušamo ljudem natrositi pesek v oči in jim kaj natveziti. Ne mislimo na to, 

kako bomo videti. Bodimo takšni, kakršni se počutimo. Ne skušajmo zbujati videza slavnega 

govornika, če to še nismo. Posvetimo se bistvu svojega govora in izraz obraza prepustimo 

samemu sebi (Casson 1869, 48). 

 

Dosti bolje je, če je človek videti malo živčen in prestrašen, pa pove kaj stavkov z resnim in 

poštenim prepričanjem, kakor da skuša nastopiti kakor Gladstone in izraziti celo vrsto čustev, 

ki jih sploh ne občuti. Če smo v resnici samozavestni, veselo in prijetno razpoloženi, tem 

bolje. Drži, da nam ta samozavest na začetku govora precej pomaga. Če pa nismo 

samozavestni – če smo po naravi boječi in nas skrbi, da ne bomo uspešni – potem ne 

skušajmo dati obrazu umetnega samozavestnega izraza, raje se potrudimo premagati 

malodušje. Skušajmo se otresti občutka strahu. Na koncu koncev poslušalci niso nič drugega 

kot skupina ljudi, ki se večinoma veselijo, da lahko poslušajo. Skušajmo v poslušalcih videti 

lepo priložnost, da se izkažemo. Govor naj predstavlja stopnico k izboljšanju našega položaja 

in k dvigu ugleda. Čim več poslušalcev imamo, tem bolje – če hočemo seveda postati dober 

govornik. Zato moramo čim večkrat javno govoriti. Če se bomo potrudili, da bomo pogosto 

javno govorili, se bomo sami od sebe navadili svoj govor začeti v prijetnem in 

samozavestnem tonu (Casson 1869, 48). 

 

3.3 Dih v življenje  

 

Ko znamo ločiti ego stanja ter odvreči masko glasu, lahko preidemo na tretjo stopnjo 

transformacije glasu modela »ProVoice«. Tehnika dihanja je največkrat omenjena tehnika v 

vsej literaturi na temo glasu. Kljub temu da se nam dihanje zdi samoumevno, ga, tako kot 

glas, zanemarjamo. V številnih znanstvenih teorijah je dokazano, da globoko dihanje krepi 

imunski sistem. Hkrati raziskave še naprej dokazujejo in potrjujejo prednosti dihanja v 

današnjem hitrem tempu življenja. Ko se umirimo, znižamo frekvenco glasu in zato izražamo 
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večjo samozavest. Ena izmed največjih napak je nepravilno dihanje, saj s tem naše glasilke 

niso postavljene na pravo mesto, kar pa je izjemno pomembno za pravilen govor.   

 

Vsaka naša življenjska dejavnost je odvisna od dihanja. Naše prvo samostojno dejanje ob 

rojstvu je vdih in naše zadnje dejanje ob koncu življenja je izdih. Dih je merilo življenja. Toda 

med rojstvom in smrtjo se zdi večini zrak, ki se giblje skozi naše nosnice in usta, povsem 

samoumeven (Pearce 2011, 51). 

 

Večino življenja preživimo sede in v onesnaženem zraku in ne spominjamo se več, kako se 

pravilno diha. Z globokim vdihom lahko opazujemo, če se nam ramena premaknejo. Bila naj 

bi sproščena in pri miru, toda veliko ljudi diha le z zgornjo polovico prsnega koša, namesto da 

bi dih potegnili vse do trebuha. Dihanje s prepono je neprecenljivo in to ne le zato, ker z 

boljšim upravljanjem diha povečamo moč svojega glasu, temveč tudi zato, ker grlo 

razbremenimo vseh napetosti. Vseeno pa traja nekaj časa, preden se naučimo takšnega dihanja 

(Roden 2000, 46).  

 

Coblenzer in Muhar (2003, 19) opredeljujeta, da za kakovost tona ni odločilno dejstvo, da 

imamo na voljo dovolj izdušnega zraka, temveč da smo zrak, ki nam je na voljo, optimalno 

spravili v valovanje. Izkušnja nas uči, da pri večini govornih položajev dejansko porabimo 

preveč zraka. Vsaka živčna obremenitev, najmanjše vznemirjenje ali napeta pozornost 

zahtevajo od nas, da vdihnemo. Pred začetkom govorjenja obstaja torej večja nevarnost, da 

bomo pljuča preveč napolnili z zrakom.  

 

Atkinson (2009, 23) pravi, da če le malo pomislimo, bomo hitro ugotovili, kako življenjskega 

pomena je pravilno dihanje. Če se kri popolnoma ne prečisti v regenerativnih procesih v 

pljučih, se neočiščena vrne v arterije, polna telesu škodljivih snovi. Če ta umazanija na tak 

način ostane v krvnem obtoku, povzroči bodisi bolezen krvi bodisi kakšno drugo bolezensko 

stanje, ki izvira iz poslabšanja delovanja organa ali tkiva zaradi slabe kakovosti krvi. 

 

Tehnike dihanja in sproščanja so osrednjega pomena pri »predaji« in pri vsem delu z glasom. 

Globoko dihanje vpliva na vse naše biokemijske procese. Upočasni utrip srca in dihanja, 

čemur sledi nižje, bolj usklajeno možgansko valovanje, znano kot alfa. Ko s tehnikami 
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globokega dihanja dosežemo alfa stanje, nas prevzamejo občutki ugodja in miru, ki nas lahko 

vodijo do ustvarjalnosti, intuicije in prostora neomejenih možnosti (Pearce 2011, 59). 

 

Najpomembneje je vedeti, da poleg pljuč, ki se praznijo in polnijo, zunanje mišično delovanje 

uravnavata dva dela telesa: prsni koš in trebuh. To si je dandanes še posebej pomembno 

zapomniti, saj se veliko pozornosti namenja zgolj trebuhu. Veliko učiteljev dihalnih tehnik 

uči, da bi morali »začutiti, kako se trebušna prepona spusti do medeničnega dna«. To je 

biološko nemogoče, začutimo pa lahko premikanje zgornjega dela trebuha v povezavi z 

vstopom diha. A če se dogaja le to, izključimo gibanje prsnega koša in zgornji, notranji del 

pljuč dobi premalo kisika. A da bi telo v popolnosti oskrbeli s kisikom in zagotovili najboljše 

izražanje, moramo začutiti, kako se ob dihanju odpre celoten mehanizem tako prsnega koša 

kot trebuha. Zelo veliko poškodb izhaja iz nepravilnega delovanja glasu, ker se diha zgolj s 

trebuhom, kar povzroči hud notranji pritisk (Pearce 2011, 61). 

 

3.3.1 Znanost diha 

 

Življenje je popolnoma odvisno od dihanja. Čeprav se razlikujeta v podrobnostih teorije in 

terminologije, se zahod in vzhod o teh osnovnih načelih strinjata. Dihati pomeni živeti in brez 

diha ni življenja. Ne samo višje živali, katerih življenje in zdravje je odvisno od diha, tudi 

nižje oblike živalskega življenja morajo dihati, da živijo, in tudi obstoj rastlinskega življenja 

je odvisen od zraka. Novorojenec vdihne dolg, globok vdih, ga za trenutek zadrži, da iz njega 

izvleče značilnosti, ki omogočajo življenje, in ga nato izdihne v dolgem joku, in glej, njegovo 

življenje na Zemlji se je začelo. Starec pa spusti medel izdihljaj, preneha dihati, in življenja je 

konec. Od prvega negotovega diha novorojenčka do zadnjega izdihljaja umirajočega moža se 

odvija dolga zgodba nenehnega dihanja. Življenje je zgolj niz dihov (Atkinson 2009, 18). 

 

Natančno izvedeni znanstveni poskusi so pokazali, da so vojaki in mornarji, ki spijo z 

odprtimi usti, mnogo bolj podvrženi temu, da dobijo nalezljive bolezni, kot tisti, ki dihajo 

pravilno skozi nosnice. Podoben je primer bolezni koz, ki se je pri vojakih v tujini razvila v 

epidemijo. Pri tem je bila vsaka smrt pomorščaka ali vojaka posledica dihanja skozi usta, 

zbolel pa ni niti eden od tistih, ki so dihali skozi nos (Atkinson 2009, 34). 
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Cuddy (2016, 196) navaja, da se je treba posvetiti dihanju, kjer vdihujemo dve sekundi, izdih 

pa raztegnemo na pet sekund. Počasen izdih sproži parasimpatično živčevje, zniža krvni tlak 

in poveča VSU. Pri stotinah raziskav so izmerili učinke sprostitvenega dihanja, rezultati pa so 

bili povsod podobni. Psihološke koristi so, med drugim, blažji občutek tesnobe, manj 

depresije in več optimizma ter boljše obvladovanje čustev in bolečine. Vedenjske koristi so, 

med drugim, manj agresivno in impulzivno vedenje ter boljše obvladovanje odvisnosti, prav 

tako pa tudi boljše delo v službi ali šoli. Koristi dihanja lahko žanjemo skoraj kjer koli in 

kadar koli. Že z nekaj globokimi, počasnimi izdihi si spremenimo telo in duha. Glede na to, 

da vsak dan brez kakršnega koli zavestnega napora neštetokrat vdihnemo in izdihnemo, lahko 

rečemo, da je dihanje resnično precej neverjetno, šele zdaj pa ga začenjamo bolje razumeti. 

 

3.3.2 Lekcije dihanja 

 

Ena prvih lekcij znanosti diha je naučiti se, kako dihati skozi nosnice ter premagati običajno 

navado dihanja skozi usta. Človekov dihalni mehanizem je sestavljen tako, da lahko dihamo 

bodisi skozi ustni ali nosni kanal, vendar je za človeka življenjskega pomena, kateri način 

uporablja, saj eden prinaša zdravje in moč, drugi pa bolezen in šibkost (Atkinson 2009, 33). 

 

Nikolaus B. Enkelmann je pri Shiriju Nandiju spoznal pomen tehnike dihanja. Bistvo 

njegovih vaj ritmičnega dihanja je bilo v štiri sekunde trajajočem vdihu. Tri sveta števila 

tehnike dihanja so bila: štiri, osem in dvanajst. S temi vajami naj bi se osvobodili starih 

navajenih ritmov (Enkelmann 1997, 56). 

 

Dihalni organi imajo svojo edino zaščitno napravo, filter oz. lovilec prahu, v nosnicah. Kadar 

zrak vdihnemo skozi usta, ni med usti in pljuči nobenega filtra, ki bi zrak prečistil oziroma 

prestregel prah in druge tuje delce v njem. Od ust do pljuč ima umazanija prosto pot in ves 

dihalni sistem je nezaščiten. Še več, takšno nepravilno dihanje dovoljuje mrzlemu zraku 

dostop do organov, kar jih poškoduje. Vnetje dihalnih organov je pogosto posledica 

vdihovanja hladnega zraka skozi usta. Človek, ki ponoči diha skozi usta, se vedno zbudi z 

občutkom izsušenosti v ustih in suhim grlom. S tem ne upošteva enega naravnih zakonov in 

»seje« semena bolezni (Atkinson 2009, 34). 

 

Dihanje bi lahko šteli za najpomembnejšo med vsemi funkcijami telesa, saj so vse druge v 
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resnici odvisne od diha. Človek lahko nekaj časa živi brez hrane, krajši čas brez vode, a brez 

dihanja se njegov obstoj lahko meri v nekaj minutah. In ne samo, da je človekovo življenje 

odvisno od diha, človek je v veliki meri odvisen od pravilnih navad pri dihanju, ki 

zagotavljajo trajno vitalnost in odsotnost bolezni. Inteligenten nadzor dihalne moči bo 

podaljšal naše dni na Zemlji, saj nam bo dal večjo vitalnost in odpornost. Po drugi strani bo 

neinteligentno in neskrbno dihanje skrajšalo naše dni, saj zmanjša našo vitalnost in nas 

izpostavlja bolezni (Atkinson 2009, 18). 

 

Človek v svojem normalnem stanju ni potreboval nobenih navodil za dihanje. Kot nižje živali 

in otroci je dihal naravno in pravilno, kot mu je narava namenila, vendar ga je civilizacija 

spremenila v tem in drugih pogledih. Privzel je nepravilno držo in način hoje, stanja in 

sedenja, ki so ga oropali njegove pravice do naravnega in pravilnega dihanja, ki mu je bila 

dana z rojstvom. Plačal je visoko ceno za civilizacijo. Divjak današnjega dne diha naravno, če 

ga niso okužile navade civiliziranega človeka (Atkinson 2009, 19). 

 

Odstotek civiliziranih ljudi, ki dihajo pravilno, je zanemarljiv, in posledice je videti v 

stisnjenem prsnem košu in sključenih ramenih ter v strašnem porastu bolezni dihalnih 

organov, vključno s tisto pošastjo, jetiko. Ugledne avtoritete so ugotovile, da bi ena generacija 

ljudi, ki bi dihali pravilno, obnovila raso in bolezen bi postala tako redka, da bi veljala za 

zanimivost. Najsi gledamo z vidika Vzhoda ali Zahoda, je mogoče povezavo med pravilnim 

dihanjem in zdravjem z lahkoto videti in razložiti (Atkinson 2009, 19). 

 

K merilom ocenjevanja glasovne produkcije spada tudi dihanje. Staro pravilo pravi: človek 

mora brez truda in šuma hitro in lahkotno priti do zraka ter njegovo porabo pri govorjenju 

varčno uravnavati. Vedno je cilj doseči dolg izdih in nosilen glas. V bistvu lahko rečemo, da 

dobro dihamo takrat, ko se nič ne sliši in nič ne vidi. Najpogostejše napake so: veliko ljudi 

hlasta za zrakom, pa čeprav povedo eno samo besedo, ali pa preveč besed izgovorijo z enim 

izdihom in traja to veliko dlje, kot pa imajo na zalogi zraka. Zadnje zloge tako le še s težavo 

iztisnejo iz sebe. Da lahko nadaljujejo, morajo spet globoko in s šumom zajeti zrak. Včasih ob 

tem celo dvignejo ramena. Šum pri vdihu razločno razkriva dejstvo, da je zračni tok oviran. 

Običajno se glasilke pri vdihu široko razmaknejo in zrak lahko brez težav in neslišno priteče 

skozi režo. Šum pa nam izdaja, da je tudi med premori v grlu prisotna prekomerna govorna 

napetost. Omenjeno zakrčenje opazimo istočasno na obrazu in vratu. Pozorni moramo biti na 
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to, koliko govorec običajno izgovori z enim izdihom. Pri tem se pokaže, kako mnogi zaradi 

časovnega pritiska zaidejo v nevarnost in hočejo z enim izdihom povedati veliko več, kot pa 

je zanje primerno (Coblenzer in Muhar 2003, 18). 

 

3.4 Spiralna stabilizacija hrbtenice 

 

Najbolj pomembno je, da je naše telo sproščeno, tako da ni nobenih napetosti, ki bi 

onemogočale naš glas. Že če imamo dvignjene rame in skrčene vratne mišice, to pravzaprav 

onemogoča sproščenost in svobodo našemu glasu. Naš ramenski obroč je pogosto dvignjen in 

zato izgledamo zelo nesamozavestni in tudi tako govorimo. Ko ramena vzravnamo, smo 

videti samozavestnejši in naš glas je bolj odprt. 

 

Carnagie (2012, 73) izpostavlja, da je dobra (ali slaba) drža vidna že od daleč in se takoj 

vtisne v opazovalčeve čustvene možgane. Manj subtilna je od drugih neverbalnih signalov, 

ker zajema celo telo. Raziskave so pokazale, da opazovalci o ljudeh z odlično držo 

predvidevajo, da so bolj priljubljeni, ambiciozni, samozavestni, prijateljski in inteligentni kot 

tisti z bolj malomarno držo. Izboljšanje drže se lahko sprva zdi neprijetno in pretirano. Toda 

če pogledamo pokončno vzravnan trup, ravna ramena in uravnotežen spodnji del telesa pri 

drugih ljudeh, lahko vidimo, kako dober vtis naredijo. Prav tako sta pomembna položaj glave 

in izraz na našem obrazu. Če hočemo narediti čim boljši vtis, moramo držati glavo pokonci. 

 

Prav tako Moran (2014) opisuje, da način, kako stojimo ali sedimo, vpliva na naš govor. 

Vzravnana hrbtenica nam omogoča pravilno dihanje in daje glasu večjo moč in jasnost, pravi 

DeVore. Prav tako vpliva premik glave. Če brado dvignemo in rahlo nagnemo, naredimo 

jasnejši zvok. Z dvignjenimi rameni onemogočamo ogromno potencialne moči našega glasu. 

 

Georges (1999, 45) ugotavlja, da je lepa telesna drža odvisna od amplitude in aktivnosti 

dihanja. Neprisiljenost in eleganco dosežemo kasneje. K slednjima veliko pripomore dobra 

vzgoja pa tudi zahajanje v družbo. 

 

Pomen drže v smislu duhovne, psihične in mišične enovitosti za kakovost glasu smo že 

večkrat poudarili. Zato se moramo vedno truditi, da bi držo izboljšali. Naš cilj ni neka statična 
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fiksiranost, temveč večkrat poudarjena uravnotežena drža, ki jo najlažje pridobimo z gibanjem 

(Coblenzer in Muhar 2003, 41). 

 

Ko smo zmožni odprte, sproščene telesnosti, lahko občutimo, kako iz našega telesa izžareva 

osebna moč, tako zelo, da jo bodo opazili drugi in to dali vedeti. Zmožni smo tudi polnega, 

gibljivega diha, ki podpira odprtost našega glasu. Da bi dosegli to odprto in sproščeno stanje 

telesa, moramo biti pozorni, kako uporabljamo svoje telo in na svojo držo (Pearce 2011, 66). 

 

Močna hoja je v primerjavi z nemočno široka, roke se več gibljejo, korak je daljši, glava se 

premika vertikalno. Nemočno gibanje je veliko bolj omejeno, roke se ne gibljejo dosti, glava 

skoraj miruje, korak je krajši. Hkrati celo z glasom sporočamo moč – pa ne le z besedami. 

Podobno kot ob občutku moči s telesom zavzamemo več prostora, nam tudi glas naraste. 

Močni ljudje večkrat načnejo pogovor, v splošnem govorijo več in se med govorjenjem 

pogosteje srečujejo s pogledom od nemočnih. Ko čutimo moč, govorimo počasneje in si za to 

vzamemo več časa. Ne hitimo. Ni nas strah premolka. Čutimo, da smo upravičeni do časa, ki 

ga porabljamo. Ko se oseba počuti močno ali ji dodelijo močno vlogo pri poskusu, nezavedno 

zniža glas, tako da se ta razširi in zveni »večji«. Osebo, ki govori z nizkim glasom, neznanci 

ocenjujejo kot močno. Kako je to povezano z razširjanjem? Občutek tesnobe in ogroženosti 

vplivata tudi na glas – pri obeh se nam glas poviša. Ko se počutimo močne in varne, se mišice 

v grlu raztegnejo, ne skrčijo, zato se glas zniža (Cuddy 2016, 162). 

 

Nemoč pa ne stiska le misli, občutkov in dejanj, temveč skrči tudi telo. Ko se počutimo 

nemočne in podrejene, držo skrčimo, zategnemo in se napravimo manjše (roke se stiskajo ob 

trup, prsi so udrte, ramena povešena, glava sklonjena, drža ukrivljena). Uporabljamo tudi 

omejene kretnje in govor, se obotavljamo, hitimo, govorimo monotono, z visokim glasom in 

tako naprej. Nemoč omejuje tudi izraze na obrazu, kar je videti po napetih obraznih mišicah, 

na primer stisnjenih ustnicah. Pri raziskavi hodcev so ugotovili, da nemočni ljudje hodijo z 

»zakrnelimi«, omejenimi gibi – korak je kratek, roke in glavo premikajo znatno manj od 

močnih ljudi. Celo med hojo torej skušajo zasesti manj prostora. Trudijo se, da bi kar izginili 

(Cuddy 2016, 162). 

 

Psiholog John Riskind je pri vrsti poskusov, ki jih je izvedel v osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja, ugotovil, da pokončna drža v primerjavi s sključeno prinaša številne pozitivne učinke, 
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čeprav tega tedaj ni povezoval ne z močjo, ne s prisotnostjo. Na začetku devetdesetih let sta 

Sabine Stepper in Fritz Strack ugotovila, da vest o uspešni izvedbi naloge sprejmemo z večjim 

ponosom, če sedimo pokončno, kakor če smo sključeni (Cuddy 2016, 212).  

 

Če želimo izboljšati držo med hojo, si na glavo postavimo težjo knjigo in pazimo, da ne pade 

na tla. Pri tem skušamo narediti nekaj korakov. Avtomatično bomo našli najprimernejšo držo 

glave in telesa. Pozornost in mišični čut nadzirata in zagotavljata uspešen potek. Kakor hitro 

držo zavestno poslabšamo, ko na primer vzbočimo hrbet ali pa upognemo tilnik, nam knjiga 

pade z glave. Pred in med držanjem ravnotežja izgovorimo testni stavek. Razlika v kakovosti 

glasu je očitna (Coblenzer in Muhar 2003, 42). 

 

Pri vseh vajah za vzravnavanje tilnika je dobro, da spustimo ramena kot nasprotno gibanje in 

se tako izognemo njihovemu dvigovanju. Dvignjena ramena povzročijo napetost v delu 

pomožnega dihalnega mišičevja, kar vodi v neekonomično visoko dihanje. Preprosto rečeno: 

dobra drža omogoča dobre pogoje za dihanje, oboje skupaj pa vodi v položaj pripravljenosti 

govorca za izboljšavo glasu (Coblenzer in Muhar 2003, 43). 

 

Riskindovo delo in veliko drugih poznejših raziskav razkriva nekaj osupljivega. Ne učinkuje 

le drzna, močna drža, enake rezultate lahko dajo že drobne oblike širjenja – na primer s 

preprosto, »lepo« pokončno držo. Če gremo še naprej, bomo videli, da lahko široko gibanje – 

in celo glasovna širina, na primer počasno govorjenje – vpliva na to, kako razmišljamo, 

občutimo in se vedemo (Cuddy 2016, 212).  

 

3.4.1 Krik je življenje 

 

Krik pri športnikih pomeni sprostitev. Drugi se premalokrat v življenju zatečemo h kriku. 

Pozabimo na avtentičnost našega glasu. Pozabimo na tiste vidike, ki jih mogoče dojemamo 

kot »negativne«, a delajo našo osebnost pristno. Mnogo ljudi ne zna zakričati. Vprašanje je, 

kako pravzaprav doseči ta spontani krik, ki olajša in sprosti. Spontan in dober krik prihaja iz 

našega drobovja, zato tudi športniki dostikrat uporabijo krik kot obliko sprostitve. Tako 

napetost spravijo iz telesa oziroma jo preobrazijo v obliko energije.  
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Lewis (2010) opisuje, da krik primarno omogoča, da osvobodimo »zakopane« emocije. Pri 

kriku je pomembno, da ne kričimo iz grla, temveč iz trebuha. Krik iz trebuha namreč manj 

obremenjuje glasilke in ima večji vpliv na sprožanje osvoboditve »zakopanih« čustev. Treba 

se je prepustiti, tako da lahko začutimo čustvo, ki prihaja, če želimo izkusiti koristi primarne 

teorije krika. Ko se zgodi primarni krik, je to »krik iz bolečine in osvobajajoči dogodek, kjer 

se obrambni mehanizem osebe dramatično odpira. Izhaja iz pritiska, ki je bil kontroliran 

morda že desetletja«. Arthur Janov pojasnjuje, da ni kurativen krik, ampak bolečina, ki jo 

posameznik doživlja kot »njegovo široko odprto resnico«. Ne glede na pomembnost Janovih 

odkritij, imamo gotovo vsi krik, ki čaka pod »fasado« naše resničnosti – univerzalni krik 

smrtnosti in nerazumevanja.  

 

V kulturi, kjer so izobraževalni cilji usmerjeni k razvoju uma oziroma uporabi tehnološkega 

uma, je preprečevanje čustev očitno cena, ki jo plačujemo za racionalnost. Arthur Janov 

navaja, da se nevroza začne, ko človek ni ljubljen in sprejet, kakršen je. Ker ne more biti to, 

kar je, ne more izražati svojih resničnih potreb in čustev. Zato enostavno odreže čustva in 

začne »želeti« stvari, za katere verjame, da jih bodo starši sprejemali. A zavrnjene potrebe ne 

izginejo. Tlak, ki ga povzročajo neizražena čustva, se nabira v njegovem organizmu in 

vznemirja naravno ravnovesje  (Lewis 2010).  

 

Glas je človeški krik. Govor je krik, v katerega so vtisnjeni jezikovni znaki – znaki, vrezani v 

krik, ki jih je spočela materija tega krika. Samo majhen del materije glasu porabimo za 

jezikovne znake – približno toliko, kolikor štrli ledena gora nad morsko gladino glede na 

svojo celoto (Škarić 2005, 141). 

 

Preseneti nas lahko, kaj vse razbere slepa oseba iz glasov soljudi. Glas prihaja iz človekove 

notranjosti in jo odkriva. Kdor ima ton, v katerem kdo govori, za nekaj zunanjega, se moti. 

Ton je s človekovo notranjostjo najožje povezan. Notranji nered se kaže z neskladnim glasom. 

Zato ima previden človek previden glas, plašen ima strah tudi v glasu, napadalen pa ima tudi 

napadalen glas. Človek, ki si prizadeva izboljšati glas, si prizadeva izboljšati jedro svoje 

osebnosti. Človek, ki spremeni svoj glas, spremeni zgradbo svojega značaja. V zgodovini 

poznamo uspešen primer razvoja glasu pri Grku Demostenu, ki je v mladosti močno jecljal. 

Njegove sanje so bile za vsako ceno postati velik govornik. Razumljivo je, da pri prvih 

nastopih sploh ni bil uspešen. Z vajo je premagal pomanjkljivosti in postal eden največjih 
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govornikov starega veka. Govorništvo je vadil tako, da je dal v usta prodni kamen in glasno 

vpil v morje. S prodnikom v ustih je šel v hribe in recitiral pesmi. Naj vse nas spodbudi 

njegov uspeh (Enkelmann 1997, 126). 

 

Obstaja kar nekaj vaj in ena izmed teh je, da se primemo za čeljustno mišico (žvekalko) in jo 

masiramo ter tako začutimo sproščenost v čeljustnem sklepu. Včasih smo cel dan napeti in 

tega sploh ne vemo. Druga izmed vaj je npr., da pogledamo v strop in pustimo, da čeljust 

mrtvo pade in potem damo glavo naravnost nazaj. To naredimo večkrat na dan, da se zavemo 

tega občutka.  

 

3.4.2 Centriranje glasovne produkcije – indiferenčna lega  

 

S krikom torej odvržemo določene predsodke in si dovolimo ter upamo zavzeti se zase in za 

prostor okoli nas. Tako se lahko postavimo pokončno in lažje stabiliziramo hrbtenico, saj 

odvržemo določena bremena, ki smo jih poprej nosili. Naša drža neposredno vpliva na naše 

počutje ter posledično na naše razmišljanje. Hrbtenica pa predstavlja tudi vertikalno črto 

razpona zvoka. Glas je treba centrirati na indiferenčno lego – torej tisto pravo, resnično lego 

glasu.  

 

Pomanjkljivo nihanje govorne melodije okoli indiferenčne lege (previsoko ali prenizko 

govorjenje) je pogosta težava. Veliko ljudi govori previsoko že v trenutku, ko se rahlo 

vznemirijo. V ekstremnih primerih pride do vreščečega govorjenja oz. do trganja glasu. 

Takšno govorjenje je naporno in tudi poslušalec pri tem trpi. Po drugi strani pa lahko 

opazimo, kako nekateri ljudje govorijo pretirano globoko, ko hočejo nekaj posebno poudariti. 

Med omenjenima ekstremoma se nahaja individualno prilagojena glasovna lega, tako 

imenovana indiferenčna lega. Najdemo jo na spodnji tretjini celotnega glasovnega obsega 

(Coblenzer in Muhar 2003, 16). 

 

Indiferenčno lego najlažje dobimo z brenčanjem oz. brenčalnim tonom, ko človek popolnoma 

brez prisile brenči na hm. Razpon med višino in nizkim območjem, v katerem lahko še 

lagodno brenčimo, ustreza posameznikovemu ekonomičnemu glasovnemu obsegu govorjenja. 

Naraščanje in padanje glasu mora nihati okoli indiferenčne lege. Naučiti se moramo slišati, ali 

je nekomu uspelo ostati v ekonomičnem območju njegovega glasovnega obsega in kako 
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uspešno uporablja govorno melodijo kot izrazno sredstvo. Po tem lahko razlikujemo, ali 

govori oseba monotono – dolgočasno ali živahno – melodično. Opazimo tudi, če nekdo stalno 

govori previsoko in na meji »cviljenja« ali pa govori forsirano, z veliko gotovostjo in 

globokim prepričanjem (Coblenzer in Muhar 2003, 16). 

 

Zamolkel glas sramežljive, zadržane osebe, rezek glas nekoga, ki je v strahu ali pod stresom, 

motna barva glasu negotovega človeka in glasno donenje domišljavosti ponazarjajo osebe, ki 

niso v čustvenem ali fizičnem ravnotežju in niso popolnega zdravja. Če oseba uporablja glas 

zgolj iz glave, dobi njeno izražanje »razumsko« naravo namesto strastne topline čustvene 

resonance, ki jo slišimo pri nekom, ki govori iz srca (Pearce 2011, 36). 

 

Naš celotni razpon glasu se razteza horizontalno, kot klaviatura klavirja. Na sredini klaviature 

klavirja je ton »osnovni C«. Pod osnovnim C so nizki toni, nad osnovnim C pa visoki toni. 

Toni so porazdeljeni v oktave. Beseda »oktava« prihaja iz latinske besede za »osem« in se 

nanaša na zaporedje osmih tonov, na katerem temelji vsa zahodna klasična glasba. To je 

znano tudi kot diatonična lestvica: C D E F G A H C. Če bi na klavirju zaigrali višje oktave, 

bi slišali visoke tone. Če bi z glasom proizvedli visoke tone, bi bila resonanca v glavnem v 

zgornjem delu telesa ali glavi. Če pa bi na klavirju zaigrali samo nizke tone, bi morali 

pritisniti tipke v nižjih oktavah. Če to povežemo z glasom, ki proizvaja le nizke tone, bi zvok 

prihajal iz spodnjega dela telesa, iz področja trebuha in medenice. Če pa si predstavljamo, da 

bi z obema rokama igrali na tipke v razmahu od nizkih do visokih tonov, bi izkusili harmonijo 

zvoka, ki odseva razpon glasbila. Če to prenesemo na naš glas, moramo horizontalno ploskev 

klaviature samo spremeniti v vertikalno črto in si jo predstavljati v hrbtenici. Tako lahko 

začutimo, kako se v telesu odpira razpon zvoka (Pearce 2011, 76). 

 

Ker v situaciji podležemo emocijam, ki nas obdajajo, je potrebno, da poznamo vajo »mmm«, 

s katero centriramo glasovno lego ter tako hitro najdemo pravi ton našega glasu. Tako 

moškim kot ženskam omogoča, da piskajoči ali pregloboki glasovi postanejo uglašeni na 

pravšnji indiferenčni legi. Izdihnimo, počasi vdihnimo in z zaprtimi usti brez prekinjanja 

mrmramo »mmm«. Trikrat tiho, trikrat glasno. Ko bomo vse to vadili en mesec, se zopet 

posnemimo. Opazili bomo ogromno razliko. Pridobili bomo glas in tako lahko ustvarjali 

vzdušje. Pravi glas je namreč prav tako pomemben kot pravi argumenti. Neredko netočne 

argumente preglasi dober glas (Enkelmann 1997, 128). 
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Hrbtenica je glavni kanal energije v telesu. Kot živčni kanal prenaša informacije do vsake 

naše celice, in to tudi v manj kot dvajsetih milisekundah. Ena sama reakcija možganske celice 

se lahko razširi do tisoče celic v približno desetkrat krajšem času, kot ga potrebuje oko, da 

pomežikne. Že samo iz tega razloga je za polno in nemoteno uporabo telesa nujna zdrava 

poravnava hrbtenice. Če si predstavljamo, da je naš glas na sredini hrbtenice, na področju 

zgornjega dela trebuha in srca, bo hrbtenica zvenela v središčnem tonu ali lastnem tonu 

našega celotnega razpona (Pearce 2011, 76). 

 

3.5 Magnetni govor zlate sredine  

 

Zadnja, najvišja stopnja modela»ProVoice« je dosega magnetnega govora. Pri vsem tem je 

pomembno, da se nahajamo v zlati sredini in ne zahajamo v ekstremna nihanja glasu. To 

pomeni, naj ne pretiravamo v nobenem primeru. Z našim glasom in načinom govora se 

moramo primerno valovno gibati, da ostanemo zanimivi, a ne smemo presegati mej. S tem ko 

odpremo glas, je odprta naša celotna bit.   

 

Noben govornik ne more svojih poslušalcev pregovoriti ali navdušiti, če si o svojih mislih še 

sam ni na jasnem. Svoj razum mora osvoboditi vsake nejasnosti, najboljše sredstvo za to pa 

je, da razsodno bere, loči zrno od plevela, kritizira, analizira in sestavlja. Če vse to storimo le 

v mislih, se nam bo zgodilo, da ne bomo popolnoma prepričani v pravilnost svoje sodbe, da 

bomo omahljivi in neodločni. Če pa svoje mnenje zapišemo, si s tem hkrati pridobimo  

dragoceno izkustvo v tehniki izražanja (Casson 1869, 43). 

 

Načrt za pripravo govora naj bo prilagojen našemu bistvu in našemu značaju. Neka avtoriteta 

o vprašanjih javnega govorjenja pravi: »Naučimo se svojega govora na pamet!«, druga 

svetuje: »Govorimo iz rokava!«, tretja pa: »Uporabljajmo zapiske.« Res utegne biti vsak od 

teh treh načinov, če je v skladu z našo osebnostjo, najboljši; če pa ni v skladu z nami, lahko 

povzroči škodo. Govornik ima lahko izurjen spomin gledališkega igralca, medtem ko ima 

kakšen drug govornik popolnoma nezanesljiv spomin. Marsikdo zna v svoji lastni knjižici 

docela jasno misliti, medtem ko je nekdo drug ves zmeden, dokler ga ne navdihne ploskanje 

in pritrjevanje množice. O enotnem načrtu za pripravo torej ne more biti govora. Bistveno je, 

da priprave ne zanemarimo in da poskušamo, dokler ne najdemo načina, ki je za nas 

najprimernejši (Casson 1869, 44). 
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Množica ima rada nazornost; ljubo ji je, če je kdo odločen, energičen in delaven. V 

upravičenem ogorčenju treščimo ob tla kakšen predmet in množica nas bo oboževala. Kdor je 

pasiven in stoji brez življenja na govorniškem odru, množice ne more potegniti za seboj, bolje 

je, da tega sploh nikoli ne poskusi. Če govornik sam ni ves prevzet od moči svoje ideje – če 

ga ta ideja pusti mirnega in hladnega – kako more potem pričakovati, da bo poslušalce 

potegnil za seboj do najvišje točke navdušenja (Casson 1869, 39). 

 

Pri javnih govorih so naše zahteve po popolnosti in znanju prav neznatne. Skoraj vsakomur 

dovolimo, da nas s svojim neznanjem kot javni govornik preseneti. Zato se moramo še enkrat 

posebej opozoriti na nekaj pomembnega. Nikoli se ne dajmo pregovoriti, da bi govorili, če 

prej nismo imeli dovolj časa za pripravo. Za cilj smo si postavili, da hočemo postati dober in 

učinkovit javni govornik, zato moramo tudi paziti in varovati svoj glas. Zato si ne moremo 

privoščiti, da bi kar iz rokava stresli govor, ki bi bil gotovo brez prave zveze, neučinkovit in 

morda celo netakten. Utegnil bi nas spraviti na slab glas in lahko bi trajalo prav dolgo, preden 

bi ljudje naš neuspeh pozabili. Imejmo najprej tisoč govorov, na katere se posebej skrbno 

pripravimo, potem šele – nikakor prej – se smemo ceniti kot neizčrpen vir zgovornosti. Ko 

bomo tako daleč, bomo predpripravo cenili bolj, kakor jo cenimo danes (Casson 1869, 41). 

 

Geoffrey (2013) pravi, da če govorimo s predsednikom, si predstavljajmo sebe kot 

predsednika. Če govorimo z inženirji, si predstavljajmo sebe kot inženirja. Osredotočiti se je 

treba na skupne značilnosti med nami in našim občinstvom. Vedno si moramo predstavljati, 

da smo enakovredni svojemu občinstvu. 

 

Pravi javni govornik dobro ve, kdaj sme govoriti in kdaj je bolje molčati. Zmeraj si je na 

jasnem, kdaj naj posluša, kdaj naj se uči in kdaj naj poučuje. Na splošno torej lahko rečemo: 

nihče naj ne govori o stvari, o kateri ni dovolj poučen, in če že nima dobrih izkušenj, naj 

javno govorništvo raje opusti (Casson 1869, 45). 

 

3.5.1 Oživitev besede 

 

Vsak dan uporabimo na tisoče besed, s katerimi prenašamo informacije ljudem okoli sebe, 

izražamo misli in občutke ter dobimo odziv poslušalca. Večinoma bolj malo razmišljamo, 

kakšne besede uporabljamo ali s kakšnim tonom jih posredujemo. Redko zavestno povežemo 
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svoje misli z besedami, ki jih izrazimo. Preprosto govorimo po vzgibu. Toda besede so veliko 

več kot preprosto sredstvo za sporazumevanje. Besede v sebi nosijo stanja – odražajo 

čustveno stanje (Pearce 2011, 139). 

 

Besede so tvorbe, ki jih dihamo, izgovarjamo, pokušamo in »jemo« vsak dan našega življenja, 

zato so za nas izrednega pomena. Toda postali smo takšna pismena bitja, da pisana beseda 

pogosto prevlada nad govorjeno, čeprav pisana beseda nima drugega življenja kot tega, da 

nam posreduje informacijo. Govorjena beseda, po drugi strani, je polna življenjske energije, 

ki jo lahko začutimo in slišimo (Pearce 2011, 148). 

 

Besede so kombinacije zvoka, ki simbolizirajo in sporočajo pomen in v svoji osnovni obliki 

izražajo energijo govorčeve namere. Zvok besede je razsežnost njenega pomena. Vsi smo že 

doživeli, da nam je nekdo »nakladal« oziroma govoril na način, ki je izražal le kup 

nepovezanih besed, in imeli smo občutek, kot da bi nas prebadal ali obstreljeval z zvočnimi 

drobci. Zaznamo lahko le silo, jezo, strah, obrambo, zadržanost, ošabnost ali zaskrbljenost 

govorca. Namere, ki je za besedami, se ne da nikoli prikriti. Ton vedno sporoča, kakšna je 

resnična drža, ne glede na izbiro besed. Zato je nujno, da se zavedamo in opredelimo svojo 

namero, ko izgovorimo besedo. Če besedam izkažemo čast, spoštovanje in ljubezen, postane 

govor močno orodje, s katerim izrazimo ogromen pomen in globino (Pearce 2011, 140). 

 

Z besedami zasidramo čutno izkušnjo in utrdimo realnost. Ko se ljudje zedinijo o njihovi 

vrednosti in pomenu, postanejo način izražanja čutnega izkustva. Besede so odločilnega 

pomena, oblikujejo našo kulturo, brez katere ne bi mogli osnovati družbe, kot jo poznamo. 

Poimenovanja predmetov, razpoloženj, dogodkov in bitij niso naključna. Vsaka stvar ima 

svojo lastno noto ali vibracijo. Ko poimenujemo stvari, zaznamo to vibracijo in najdemo 

zvok, s katerim to vibracijsko bistvo oblikujemo v besedo, ki predstavlja lastnost 

poimenovanega (Pearce 2011, 141). 

 

Opustimo vsako frazo in vsako besedo, ki nas utegne ločiti od poslušalcev ali povzročiti, da se 

jim bomo zdeli vzvišeni. Če lahko omenimo kar koli, kar naši poslušalci iz lastne izkušnje že 

vedo, potem naredimo tako; recimo: »Ali se spominjamo, kako složno smo stali, ko ...« Tako 

vedno uporabljamo »mi« in ne »vi«. Če moramo poslušalce grajati, ne smemo biti izjema. 

Vključimo tudi sebe v to grajo, potem lahko mirno rečemo vse, kar hočemo. Tudi če se 
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želimo s poslušalci prepirati, je dobro, da najprej napademo skupnega sovražnika. Če je 

množica celo proti nam in v nas vidi svojega najhujšega sovražnika, je najpametnejša 

strategija najti in potolči še hujšega sovražnika (Casson 1860, 78).  

 

Če raziščemo in razumemo besede, ki jih uporabljamo, in glasove, ki jih proizvajamo, lahko 

močno izboljšamo svoje življenje in doživljanje le-tega. Če izberemo situaciji primerne 

besede, jih skrbno izgovarjamo, tako da bodo prenesle celoten pomen, in iz srca, z lastno 

noto, bomo dramatično spremenili svoj glas in položaj v svetu. S tem se bo spremenil tudi 

način, kako nas dojemajo drugi. Ljudje nas bodo poslušali, jemali resneje, na nas bodo gledali 

s spoštovanjem in želeli bodo slišati naše mnenje. Vedno je treba govoriti resnico svojega 

uma s strastjo in dostojanstvom, ne da bi prizadeli druge ali sebe, temveč da obogatimo 

življenje (Pearce 2011, 156). 

 

3.5.2 Anima življenjske energije 

 

H govorjenju sodi še karizma notranjega miru. Navdušenje je voda življenja, ki nas žene 

naprej. V človeku razvija neslutene sposobnosti in sile ter vdihne duha in življenje stvarem, 

ciljem ali idejam (Enkelmann 1997, 153). 

 

Navdušenje ali entuziazem je tisti element uspeha, ki prekaša vse druge. To je notranje 

vznemirjenje, ki prežema vso človekovo bit. Beseda entuziazem izvira iz dveh grških 

korenov: en pomeni »v«, theos pa »bog«. Dobesedno torej pomeni, da ima entuziastičen 

človek boga v sebi. To je notranji žar – goreča duhovna kvaliteta globoko v človeku. 

Navdušen odnos do sveta je bistven za osebno izpolnitev. Vodi nas k pozitivnim mislim in 

dejanjem. Ustvarja pozitivno energijo, ki izboljša naše odnose z drugimi, našo pripravljenost 

odpreti se novim zamislim in celo naše zdravje (Carnegie 2012, 27).  

 

Eno izmed pomembnih vrst navdušenja je hotenje doseči velik cilj in to željo prenesti še na 

druge. Če te verižne reakcije ne bi nenehno spodbujali, bi človeštvo ne doseglo sedanjega 

razvoja. Zato navdušenje vedno pomeni nedvoumno odločitev za kaj: za človeka, storitev, cilj 

ali idejo. Pomislite, kako se lahko navdušijo otroci, ko spoznajo kaj novega ali si kaj želijo. 

Glas se jim trga, oči žarijo, vse telo je napeto in zdaj jih nič drugega ne bi moglo zanimati 

(Enkelmann 1997, 179). 
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Karizmatični ljudje se navdušujejo nad svojim življenjem, delom, odnosi z drugimi ljudmi in 

zastavljenimi cilji. Zanos izhaja globoko iz nas samih. Kadar se kdo pretvarja, da je navdušen, 

in to počne s pomočjo nenaravnih kretenj, lažnih smehljajev in pretiravanja, ga kaj hitro 

razkrinkamo. Če pa verjamemo, da je to, kar počnemo, vredno truda, smiselno, zanimivo in 

uresničljivo, se bo to odražalo v našem vedenju in dejanjih (Carnegie 2012, 23).  

 

Kdor hoče vplivati na množično poslušalstvo, mora proučiti osnovne poteze in čustva 

človeške narave. Če hočemo navdušiti množico ljudi, moramo preštudirati »vsakogar«. Ta 

»vsakdo« naj bo naš motiv in naša čarobna beseda. Ljudje, ki se ne znajo vživeti v položaj 

drugih, bodo le redkokdaj dobri javni govorniki – takšni so na primer inženirji, nekateri 

umetniki, izumitelji, arhitekti, glasbeniki itd. Taki ozko usmerjeni ljudje nimajo z množico 

nobenih stikov. Premalo se zanimajo za »vsakogar«, zanimajo se samo za svoje lastno 

življenje in za svoje lastne nazore. Ne pozabimo najvažnejšega dejstva: če hočemo kot 

govornik nastopiti pred množico, moramo povedati, kar množica misli, kar čuti. Biti moramo 

glas množice (Casson 1860, 76).  

 

»Hipnotičen« pogled ni trd ali predrzen niti nasilno gospodovalen ali ukazovalen; svojo 

mehkost in prodornost črpa iz miru, prijaznosti in diskretne vztrajnosti. Zato se priporoča 

vaje, s katerimi zmanjšamo pogostnost utripanja vek. Za pogledom se skriva volja, in ko je ta 

dovolj trdna, daje pogled vtis zaupanja vase in neupogljivosti, ki zbegata nasprotnika, potem 

pa ga postopoma osvojita (Georges 1999, 89).  

 

Zelo malo ljudi resnično razume pomen termina »entuziazem«, čeprav je pogosto uporabljen 

v vsakdanji komunikaciji. Entuziazem je veliko več kot energija, aktivnost, zanimanje in 

upanje. Oseba, ki je polna entuziazma, se premika in deluje iz samega središča svoje biti, 

čemur lahko rečemo tudi duša. Entuziazem je aktivno načelo tako imenovanega osebnega 

magnetizma. Izražen je v samem glasu, očeh, gestah in načinu govora. Je izraz mentalne in 

fizične dejavnosti (Atkinson 2013, 27). 

 

Uspešen človek izžareva moč, zaupanje in karizmo. Izžarevanje naredi človeka privlačnega in 

simpatičnega. To je za osebni uspeh izredno pomembno. Moč in zaupanje, ki ju izžarevamo, 

delujeta na tiste globlje plasti človeške duše, v katerih nastaja naklonjenost ali odklonilnost 

(Enkelmann 1997, 52). 
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4 EMPIRIČNI DEL  

 

V naslednjem poglavju sta predstavljeni raziskovalna metodologija ter sama raziskava. Hkrati 

je opisan merski instrument ter navedena metoda statistične analize s končnim opisom 

spremenljivk. Na podlagi omenjenega smo lahko raziskovali lasten pomen podatkov, 

pridobljenih iz empirične študije. Zadnji del vsebuje predstavitev rezultatov raziskave in 

končno analizo podatkov.  

 

4.1 Metodologija in opis raziskave  

 

Človeški glas oziroma zvočna podoba govora je izjemna lastnost z močnim vplivom tako na 

posameznikovo življenje kot na njegovo interakcijo z drugimi akterji. Problematika 

nezavedanja oziroma zanemarjanja pomena človeškega glasu nas je pripeljala do raziskovanja 

le-te. V raziskavi smo se osredotočili na dotični problem. S pomočjo analize glasov smo 

skušali ugotoviti, ali obstaja razlika v zaznavanju profesionalnih, amaterskih in nešolanih 

glasov. Ne glede na to, ali posameznik deluje v medijski sferi ali ne, se večinoma ne ukvarja z 

izgradnjo svojega glasu. Zato se nam je postavilo vprašanje, če profesionalno šolan glas 

doseže občutno višje kriterije ocenjevanja ali ne. Najprej smo morali načrtno razdeliti 

segmente glasov. Predvsem tiste, ki delujejo v medijski sferi, je bilo treba ločiti na dva dela: 

profesionalni in amaterski glasovi. S tem smo pridobili natančnejšo sliko, na podlagi katere 

smo lahko analizirali rezultate ocenjevanja.    

 

Tako smo z analizo govora ocenjevali glasove iz treh različnih segmentov (profesionalni, 

amaterski, nešolani), kjer smo želeli primerjati povprečne vrednosti in oddaljenosti med seboj. 

Glede na to, da so amaterski glasovi pravzaprav vmesni člen med profesionalnimi in 

nešolanimi glasovi, smo na podlagi rezultatov raziskave ugotovili, kateremu segmentu so 

bližje in zakaj.  

 

Ne glede na različne vrste metodologije raziskovanja in njihove možne kombinacije, smo v 

našem primeru dokaj omejeni z izbiro raziskovalnega pristopa. Popolnoma teoretska 

magistrska naloga bi bila glede na problematiko raziskovanja najustreznejša. Zaradi 

kakovostnih podatkov, zbranih na reprezentativnem vzorcu, bi lahko dokazovali določene 
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povezave ter splošne trende. Zaradi omejitve dostopa do podatkov že opravljenih raziskav je v 

našem primeru omenjena metodologija raziskovanja težko izvedljiva. Ena izmed možnosti bi 

bila tudi kvalitativna metoda raziskovanja, kjer bi s fokusnimi skupinami opravili poglobljene 

intervjuje s strokovnjaki. Tovrstno metodo smo opustili, saj smo se že na začetku zapletli pri 

okrnjeni možnosti iskanja glasovnih coachev v Sloveniji. Poleg tega smo po premisleku, kako 

bi nam pravzaprav omenjeni intervjuji lahko pomagali pri rešitvi naše problematike, ugotovili, 

da bi bili zaradi pogovora s strokovnjaki rezultati raziskovanja lahko pristranski.  

 

Zato smo se odločili za teoretičen in empirično analitičen pristop, ki se nam je zdel 

najustreznejši glede na realnost in potrebe našega raziskovanega problema. Z izbranim 

raziskovalnim pristopom smo se osredotočili na analizo ocenjevanja 42 različnih glasov. S 

tovrstnim pristopom, ki uporablja deduktivno sklepanje, smo uporabili obstoječo teorijo kot 

podlago za oblikovanje hipotez, ki smo jih preizkusili. Z empirično študijo smo tako vključili 

različne statistične analize, ki jih bomo opisali v nadaljevanju.  

 

4.1.1 Metoda zbiranja podatkov in sinteza dela 

 

Za merjenje dimenzije zaznavanja med različnimi kategoričnimi glasovi se nam je zdel 

najprimernejši vprašalnik – kriterij ocenjevanja. S tem smo najlažje prišli do zastavljenih 

predmetov in ciljev samega raziskovanja, saj je bilo treba z istim kriterijem oceniti različne 

avdioposnetke glasov. Izbrana metoda zbiranja podatkov je torej izdelan kriterij ocenjevanja 

za glasovno analizo, s pomočjo katerega smo prišli do podatkov, ki so nas pri raziskavi 

zanimali. Kriterij ocenjevanja je bil zaprtega tipa. Sprva smo sestavili devet kriterijev, ki so 

bili posamično ocenjeni z vrednostno lestvico od ena do tri (pri čemer je ena pomenila manjšo 

vrednost, dve je pomenila srednjo vrednost ter tri najvišje ocenjeno vrednost). Kriterij je 

vseboval devet različnih lastnosti glasov: všečnost, višina, ženstvenost, hitrost, prozodija, 

agresivnost, zaupljivost, periodičnost in pristnost. Vsaka lastnost je imela na drugi strani svoj 

antonim oziroma protipomenko, katere vrednost je bila tri ali ena.  

 

Preden smo se lotili iskanja in zbiranja glasov, smo naredili strukturo delitvenih segmentov. 

Treba se je bilo odločiti, kako naj glasove razdelimo in koliko segmentov naj primerjamo. 

Tako smo določili tri glavne segmente profesionalnih, amaterskih in nešolanih glasov. Na 

podlagi določenih segmentov smo lahko primerjali same rezultate kriterijev ocenjevanja. 
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Spodnja tabela prikazuje razdelek 42 analiziranih glasov na tri glavne segmente ter 

podsegmente glede na spol.  

 

Slika 4.1: Razdelitev analiziranih glasov 

 

 

Profesionalni glasovi so glasovi oseb, ki so se izobraževale na področju izboljšave glasu in 

načina govorjenja. Amaterski glasovi so glasovi oseb, ki se zavedajo določenih tehnik 

pravilnega nastopanja in govora, a niso izučeni, ker nimajo profesionalne glasovne vzgoje. 

Nešolani glasovi so glasovi oseb, ki se niso poglabljale v svoj govor, glas ter možne tehnike 

za izboljšavo. V vsakem segmentu je bilo 14 glasov, od tega 7 moških in 7 ženskih glasov.  V 

nadaljevanju so omenjeni glasovi označeni kot A moški, A ženski, B moški, B ženski, C 

moški, C ženski oziroma A segment, B segment, C segment.  

 

Ocenjevali smo torej 42 različnih glasov. Izbrani glasovi so morali ustrezati določenim 

segmentom, tako da smo lahko ocenjevali enako število glasov v vseh treh segmentih. Izbrati 

je bilo treba profesionalne glasove posameznikov, ki so resnično glasovno izobraženi. Hkrati 

je bilo treba izbrati amaterske in nešolane glasove posameznikov, za katere smo lahko 

prepričani, da svojega govora niso profesionalno izobraževali. Vse izbrane glasove je bilo 

treba spraviti v ustrezno avdioobliko. Profesionalni glasovi so bili glasovi voditeljev z 

določenih nacionalnih radijskih postaj ter glasovni coachev (od tega dva slovenska, 12 

angleško-ameriško govorečih ter en arabsko govoreči). Amaterski glasovi so bili glasovi 

Profesionalni glasovi 

(oznaka A) 

7 moških glasov 

(oznaka A moški) 

7 ženskih glasov 
(oznaka A ženski) 

Amaterski glasovi 

(oznaka B) 

7 moških glasov 
(oznaka B moški) 

7 ženskih glasov 
(oznaka B ženski) 

Nešolani glasovi 

(oznaka C) 

7 moških glasov 
(oznaka C moški) 

7 ženskih glasov 
(oznaka C ženski) 
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televizijskih voditeljev ter javnih govornikov (od tega dva slovenska, 11 angleško-ameriško 

govorečih in en ameriško govoreči s kitajskim naglasom). Nešolani glasovi so bili glasovi 

»navadnih« posameznikov (od tega šest slovenskih, tri angleško-ameriško govoreči, en 

arabsko govoreči, en angleško ter rusko govoreči z indijskim ter ruskim naglasom). Naša 

analiza je torej vključevala tako glasove z nizko kot visoko tonsko višino, lokalnim naglasom 

ter standardnim poudarkom.  

 

Da bi povečali objektivnost raziskovanja, so omenjeni kriterij ocenjevanja glasovne analize 

ocenjevali trije posamezniki. Ocenjevalec je zaradi boljše zvočne frekvence vse glasove 

poslušal preko elektroakustičnega pretvornika – slušalk. Imena glasov govorečih na 

avdioposnetkih so bila prekrita z oznakami (A1–C14), tako da ocenjevalec ni videl imena 

poslušane osebe ter v katerem segmentu deluje (profesionalen, amaterski, nešolan). 

Ocenjevalec je dobil samo navodila glede ocenjevanja kriterija, se seznanil s samim kriterijem 

ter izvedel število glasov, ki jih mora oceniti.  Vsi ocenjevalci so tako ocenjevali po že 

vnaprej pripravljenem kriteriju ocenjevanja. Ker gre za analizo 42 avdioposnetkov, ni bilo 

primerno, da bi tovrstno raziskavo izvedli na eni izmed spletnih platform in podali vprašalnik 

številnim posameznikom ter tako povečali število. V tem primeru bi dobili nezanesljive 

podatke, saj je bodočemu ocenjevalcu najprej treba obrazložiti pomen vseh devetih kriterijev 

ter hkrati imeti nad njim neke vrste osebni »nadzor«, da lahko vidimo, če česa ne razumejo. 

Ocenjevanje 42 različnih glasov zahteva kar nekaj časa in potrebne zbranosti, zato je potreben 

»nadzor«, da ocenjevalec ne podaja hitrih ocen v želji po čim hitrejšem zaključku (česar pa v 

primeru spletnih anket ne moremo imeti). Zatorej je ocenjevanje potekalo individualno.  

 

Ocenjevanje je potekalo v decembru leta 2017, brez velikih zapletov. Na začetku smo sicer 

morali rešiti nekaj tehničnih težav s pripravljenimi avdioposnetki ter njihovim delovanjem, 

medtem ko so ocenjevalci poslušali glasove. Ocenjevanje glasov je bilo zanimivo, a proti 

koncu niso bili najbolj navdušeni, saj se jim je zdelo število avdioposnetkov preveliko.   

 

4.1.2 Metoda analize podatkov in tehnike zbiranja podatkov 

 

Ko smo pridobili 126 ocenjenih kriterijev, smo začeli z obdelavo podatkov. Na podlagi 

oblikovanih raziskovalnih vprašanj smo izbrali metode, ki so nam omogočile odgovor na 

raziskovalna vprašanja oziroma preizkus hipotez. Izbrana je metoda teoretičnega in empirično 
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analitičnega pristopa. Izračunali smo povprečja vseh analiziranih segmentov in njihovih 

podskupin ter jih primerjali. Analizirani so bili glasovi treh segmentov: profesionalni, 

amaterski ter nešolani glasovi. Tu nas je zanimalo, ali se kažejo kakšne pomembne razlike 

med profesionalnimi, amaterskimi in nešolanimi glasovi in seveda tudi razlike med spoloma.  

 

Zadnji dve raziskovalni vprašanji sta bili dodani po končani interpretaciji rezultatov 

povprečij. Zaradi zanimivih rezultatov nas je nadalje zanimalo, če obstajajo tendence 

povezanosti med določenimi spremenljivkami. Zato smo se odločili za izbran statistični 

izračun korelacijske analize. Na podlagi opravljenega izračuna smo pridobili dodaten možen 

odgovor k našemu glavnemu raziskovalnemu vprašanju. Naše spremenljivke v korelacijski 

analizi so: 

-   zaupljivost glasu, 

-   agresivnost glasu, 

-   periodičnost glasu. 

 

Vse podatke smo zbrali in analizirali s programom PSPP, ki je program za statistično analizo 

podatkov in je brezplačna alternativna verzija programa SPSS. Vsi podatki so bili sprva v 

fizični obliki, saj so ocenjevalci pisno ocenjevali glasove. Zaradi dveh različnih metod analize 

podatkov smo morali ustvariti dve različni statistični analizi vzorčenih podatkov.  

 

Uporabljene so bile naslednje statistične metode: 

a) Primerjalna analiza povprečij  

Primerjalna analiza povprečij je statistična tehnika, uporabljena pri ponazoritvi pomembnih 

razlik med skupinami podatkov. V našem primeru smo z omenjeno metodo primerjali 

povprečno vrednost vsake skupine ter podskupine. To je pravzaprav najpomembnejši 

statistični parameter. Postopek primerjanja povprečne vrednosti je uporaben ob povzemanju 

in primerjanju razlik v opisni statistiki med enim ali več dejavniki ali kategoričnimi 

spremenljivkami.  

 

b) Univariatna (deskriptivna) statistična metoda 

Izračunana frekvenčna porazdelitev. Univariatna metoda je analiza ene spremenljivke, kar 

pomeni predstavitev njenih rezultatov (na primer koliko anketiranih je izbralo posamezen 

odgovor). Predstavitev spremenljivke se razlikuje za kategorične in številske spremenljivke. 
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Lamut in Macur (2012, 188) izpostavljata, da so kategorične spremenljivke predstavljene s 

frekvenčno porazdelitvijo oz. distribucijo, v kateri je navedeno število enot (anketiranih), ki 

so izbrali posamezno vrednost spremenljivke, in delež, ki ga te enote zajemajo. Zelo pogosto 

so kategorične spremenljivke predstavljene grafično (na primer s pito oz. strukturnim krogom, 

histogramom, strukturnim stolpcem). Številske spremenljivke imajo običajno preveč vrednosti 

za prikaz s frekvenčno porazdelitvijo. Številske spremenljivke so predstavljene s pomočjo 

opisne statistike, ki razloži njeno porazdelitev. 

 

c) Korelacija 

Pri osnovni korelacijski analizi preskušamo, kako močno sta dve statistični spremenljivki 

povezani (usklajeni) ali korelirani. Bodisi nas zanima povezanost bodisi neodvisnost 

številskih spremenljivk (obstaja tudi opcija, ko lahko preverjamo povezanost dveh ordinalnih 

spremenljivk), kajti če nista povezani, sta neodvisni. Test torej išče linearno povezanost. 

Lahko testiramo za pozitivno povezanost (>) ali pa negativno povezanost (<). Če se izkaže, da 

med spremenljivkama obstaja povezanost, lahko na podlagi teorije prav tako preverimo vpliv.  

 

Šumenjak (2011, 2) opisuje, da je mera za medsebojno povezanost kovarianca. Jakost 

povezave pa merimo s Pearsonovim koeficientom korelacije. Glede na velikost korelacijskega 

koeficienta ločimo: močno, srednjo in šibko povezavo. Po navadi nas zanima, ali sta 

spremenljivki v populaciji sploh povezani. O tem sklepamo na podlagi vrednosti koeficienta 

korelacije v vzorcu.  

 

Za ugotovitev prvih štirih raziskovalnih vprašanj smo morali uporabiti primerjalno analizo 

povprečij. V tem primeru so bile naše variabile segmenti analiziranih glasov, razdeljeni v 

podskupine glede na spol. Vsega skupaj je bilo tako šest variabil, tako da smo lahko izračunali 

primerjavo vseh s skupnim vpogledom v rezultate. Za ugotovitev zadnjih dveh analiz, kjer 

preverjamo povezanost treh spremenljivk, smo naredili statistično analizo korelacije. 

Analizirali smo samo segment moških amaterskih glasov. Na podlagi kriterija za ocenjevanje 

glasovne analize smo določili devet variabil. Obe omenjeni metodi analize podatkov sta imeli 

tristopenjski kriterij. 
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4.1.3 Opis spremenljivk 

 

Tip spremenljivk določa tip raziskave, zato je najprej treba opisati naše spremenljivke. Tip 

spremenljivk glede na mersko lestvico ločimo na opisne (nominalne in ordinalne) ter številske 

(intervalne in razmernostne).  

 

1.   Spremenljivka: zaupljivost glasu 

-    Opis spremenljivke: Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas nezaupljiv   

(neverodostojen, nezanesljiv) ali zaupljiv (zanesljiv, prepričljiv)? 

-   Opis možnih odgovorov: nezaupljiv (1), srednje (2), zaupljiv (3) 

-   Oznaka spremenljivke: B7 

-   Število veljavnih/manjkajočih odgovorov: 378/0 

-   Tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: številska (ordinalna) 

 

2.   Spremenljivka: agresivnost glasu 

-   Opis spremenljivke: Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas umirjen (stanje 

miroljubnosti, brez močnih negativnih čustev) ali agresiven (močno energičen, vsiljiv)? 

-   Opis možnih odgovorov: agresiven (1), srednje (2), umirjen (3) 

-   Oznaka spremenljivke: B6 

-   Število veljavnih/manjkajočih odgovorov: 378/0 

-   Tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: številska (ordinalna) 

 

3.   Spremenljivka: periodičnost glasu 

-   Opis spremenljivke: Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas neuglašen 

(neperiodičen, šumeč, zrak ne prehaja gladko) ali uglašen (zveni brez resonance, odprto)? 

-   Opis možnih odgovorov: neuglašen (1), srednje (2), uglašen (3)  

-   Oznaka spremenljivke: B8 

-   Število veljavnih/manjkajočih odgovorov: 378/0 

-   Tip spremenljivke oziroma nivo merjenja: številska (ordinalna) 
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4.2 Rezultati raziskave: Primerjava povprečij med skupinami (profesionalnih, 

amaterskih in nešolanih glasov)  

 

Spodnja tabela prikazuje rezultate vseh šestih skupin glasov. Za lažje ter hitrejše obdelovanje 

podatkov smo uporabili oznake A, B in C. Omenjene oznake ločujejo profesionalne, 

amaterske in nešolane glasove. Tako oznaka A predstavlja skupino profesionalnih glasov, 

oznaka B predstavlja amaterske glasove, oznaka C predstavlja nešolane glasove.  

 

Tabela 4.1: Skupni rezultati šestih skupin glasov A–C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvišjo povprečno vrednost dosegajo avdioposnetki v segmentu A moški. Najnižjo 

povprečno vrednost dosegajo avdioposnetki v segmentu C ženski. Zelo blizu omenjeni 

vrednosti se nahajajo avdioposnetki v segmentu C moški, B ženski ter B moški.  

 

4.2.1 Analiza  povprečij posameznih skupin (profesionalnih, amaterskih in nešolanih 

glasov) 

 

Sledi podrobnejši vpogled v samo analizo povprečij po skupinah. V tabelarnem formatu smo 

prikazali frekvenčne porazdelitve, s pomočjo katerih lahko prikažemo in ponazorimo podatke, 

zbrane v vzorcu. Na podlagi spodnjih tabel tako vidimo, kako se frekvence porazdelijo po 

vrednostih.  

 

a) Segment »profesionalni glasovi«, skupina A moški  

Poročilo Povprečje N Std. odklon 

Avdioposnetki v segmentu A moški 2.45 189.00 .61 

Avdioposnetki v segmentu A ženski 2.36 189.00 .67 

Avdioposnetki v segmentu B moški 1.92 189.00 .71 

Avdioposnetki v segmentu B ženski 1.71 189.00 .70 

Avdioposnetki v segmentu C moški 1.90 189.00 .72 

Avdioposnetki v segmentu C ženski 1.59 189.00 .61 
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Tabela 4.2: Frekvenčna porazdelitev – skupina A moški 

Avdioposnetki v segmentu A moški 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Standardni odklon: 0,61 

 Min. 1,00 in max. 3,00 na lestvici 

 Povprečje: 2,45 

 

Pri skupini A moški jih največ, 51,32 %, soglaša z višjo oceno glasovne analize. Samo 6,35 % 

je bilo ocenjenih z nižjo oceno. 

 

b) Segment » profesionalni glasovi«, skupina A ženske  

 

Tabela 4.3: Frekvenčna porazdelitev – skupina A ženske 
 

Avdioposnetki v segmentu A ženske 

 

 

 

 

 

 
 

 Standardni odklon: 0,67 

 Min. 1,00 in max. 3,00 na lestvici 

 Povprečje: 2,36 

 

Pri skupini A ženske jih največ, 47,09 %, soglaša z višjo oceno glasovne analize. Kljub vsemu 

je bilo 11,11 % ocenjenih z najnižjo oceno.  

 

c) Segment »amaterski glasovi«, skupina B moški  

Oznaka vrednosti Vrednost Pogostost Odstotek Veljaven odstotek Kum odstotek 

Nižja ocena 1.00 12 6.35 6.35 6.35 

Srednje 2.00 80 42.33 42.33 48.68 

Višja ocena 3.00 97 51.32 51.32 100.00 

Skupno 189 100.0 100.0  

Oznaka vrednosti Vrednost Pogostost Odstotek Veljaven odstotek Kum odstotek 

Nižja ocena 1.00 21 11.11 11.11 11.11 

Srednje 2.00 79 41.80 41.80 52.91 

Višja ocena 3.00 89 47.09 47.09 100.00 

Skupno 189 100.0 100.0  
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Tabela 4.4: Frekvenčna porazdelitev – segment B moški 

Avdioposnetki v segmentu B moški 

 

 

 

 

 

 
  

 Standardni odklon: 0,71 

 Min. 1,00 in max. 3,00 na lestvici 

 Povprečje: 1,92 

 

Pri skupini B moški jih največ, 49,74 %, soglaša s srednjo oceno glasovne analize. Kar 

29,10 % je bilo ocenjenih z najnižjo oceno.  

 

 d) Segment »amaterski glasovi«, skupina B ženske  

 

Tabela 4.5: Frekvenčna porazdelitev – skupina B ženske 

Avdioposnetki v segmentu B ženske 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Standardni odklon: 0,70 

 Min. 1,00 in max. 3,00 na lestvici 

 Povprečje: 1,71 

 

Pri skupini B ženske jih je 42,86 % soglašalo s srednjo oceno ter prav tako 42,86 % z nižjo 

oceno glasovne analize.  

 

e) Segment »nešolani glasovi«, skupina C moški  

Oznaka vrednosti Vrednost Pogostost Odstotek Veljaven odstotek Kum odstotek 

Nižja ocena 1.00 55 29.10 29.10 29.10 

Srednje 2.00 94 49.74 49.74 78.84 

Višja ocena 3.00 40 21.16 21.16 100.00 

Skupno 189 100.0 100.0  

Oznaka vrednosti Vrednost Pogostost Odstotek Veljaven odstotek Kum odstotek 

Nižja ocena 1.00 81 42.86 42.86 42.86 

Srednje 2.00 81 42.86 42.86 85.71 

Višja ocena 3.00 27 14.29 14.29 100.00 

Skupno 189 100.0 100.0  
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Tabela 4.6: Frekvenčna porazdelitev – skupina C moški 

Avdioposnetki v segmentu C moški 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Standardni odklon: 0,72 

 Min. 1,00 in max. 3,00 na lestvici 

 Povprečje: 1,90 

 

Pri skupini C moški jih je največ, 47,62 %, soglašalo s srednjo oceno. 31,22 % jih je ocenilo z 

najnižjo vrednostno oceno glasovne analize.  

 

f) Segment »nešolani glasovi«, skupina C ženske  

 

Tabela 4.7: Frekvenčna porazdelitev – segment C ženske 

Avdioposnetki v segmentu C moški 

 

 

 

 

 

 

 

 Standardni odklon: 0,61 

 Min. 1,00 in max. 3,00 na lestvici 

 Povprečje: 1,59 

 

Pri skupini C ženske jih je največ, 47,09 %, soglašalo z nižjo oceno. 46,56 % jih je ocenilo s 

srednjo vrednostno oceno glasovne analize.  

Oznaka vrednosti Vrednost Pogostost Odstotek Veljaven odstotek Kum odstotek 

Nižja ocena 1.00 59 31.22 31.22 31.22 

Srednje 2.00 90 47.62 47.62 78.84 

Višja ocena 3.00 40 21.16 21.16 100.00 

Skupno 189 100.0 100.0  

Oznaka vrednosti Vrednost Pogostost Odstotek Veljaven odstotek Kum odstotek 

Nižja ocena 1.00 89 47.09 47.09 47.09 

Srednje 2.00 88 46.56 46.56 93.65 

Višja ocena 3.00 12 6.35 6.35 100.00 

Skupno 189 100.0 100.0  
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4.3 Rezultati raziskave:  Vpliv agresije in neuglašenosti na zaupljivost glasu  

 

Ker preverjamo povezavo dveh številskih spremenljivk, smo izbrali korelacijsko analizo. S 

tem smo preverjali, ali spodnji vsebinski hipotezi držita.  

Hipoteza 5: Bolj ko je glas agresiven, več nezaupanja vzbuja.  

Interpretacija: 

-   Hipotezo H5 lahko potrdimo, saj je povezanost srednje močna. Povezava je statistično 

značilna.  

-   Smer linearne povezanosti je pozitivna, saj je Pearsonov korelacijski koeficient = 0,6. 

-   r = 0,6 POZITIVNA POVEZANOST,  SREDNJA 

-   sig. (2-tailed) % = 0,00 < 0,05  (Je statistično značilna, ker je tveganje nižje kot < 0,05.) 

-   N = 42 (V izračunu je bilo upoštevanih 42 ocenjenih kriterijev amaterskih glasov, ki so jih 

ocenili trije različni posamezniki.) 

-   Bolj ko je glas agresiven, večje je strinjanje, da je hkrati bolj nezaupljiv.   

 

Hipoteza 6: Bolj ko je glas uglašen, več zaupanja vzbuja. 

Interpretacija: 

-   Hipotezo H6 lahko potrdimo, saj je povezanost močna. Povezava je statistično značilna.  

-   Smer linearne povezanosti je negativna, saj je Pearsonov korelacijski koeficient = 0,77. 

-   r = 0,77 POZITIVNA POVEZANOST, MOČNA   

-   sig. (2-tailed) % = 0,00 < 0,05 (Je statistično značilna, ker je tveganje nižje kot < 0,05.) 

-   N = 42 (V izračunu je bilo upoštevanih 42 ocenjenih kriterijev amaterskih glasov, ki so jih 

ocenili trije različni posamezniki.) 

-   Bolj ko je glas uglašen, večje je strinjanje, da je hkrati bolj zaupljiv.  

 

Z manj kot 5 % tveganjem smo uspeli dokazati, da med vsemi spremenljivkami obstaja 

povezanost, ki je statistično značilna, saj gre za srednje močno oziroma močno povezanost. 

Zatorej lahko obe hipotezi sprejmemo. 

 

4.3.1 Analiza posameznih spremenljivk (zaupljivost, agresivnost in periodičnost glasu) 

 

Sledi podrobnejši vpogled v samo analizo izbranih spremenljivk. V tabelarnem formatu smo 

prikazali naslednje spremenljivke: zaupljivost, agresivnost ter periodičnost glasu.  
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a) Spremenljivka: zaupljivost glasu 

 

Tabela 4.8: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke zaupljivost glasu 

Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas nezaupljiv (neverodostojen, nezanesljiv) ali zaupljiv( zanesljiv, prepričljiv)? 
 

 

 

 

 

 
 

 Standardni odklon: 0,67 

 Min. 1,00 in max. 3,00 na lestvici 

 Povprečje: 1,55 

 

Pri spremenljivki zaupljivost glasu jih največ, 54,76 %, soglaša, da so glasovi v segmentu B 

(amaterski glasovi moških in žensk) nezaupljivi. Samo 9,52 % je glasove ocenilo kot 

zaupljive glasove. 

 

b) Spremenljivka: agresivnost glasu 

 

Tabela 4.9: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke agresivnost glasu 

Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas umirjen (stanje miroljubnosti, brez močnih negativnih čustev)  
ali agresiven (močno energičen, vsiljiv)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Standardni odklon: 0,63 

 Min. 1,00 in max. 3,00 na lestvici 

 Povprečje: 1,60 

 

Oznaka vrednosti Vrednost Pogostost Odstotek Veljaven odstotek Kum odstotek 

Nižja ocena 1.00 23 54.76 54.76 54.76 

Srednje 2.00 15 35.71 35.71 90.48 

Višja ocena 3.00 4 9.52 9.52 100.00 

Skupno 42 100.0 100.0  

Oznaka vrednosti Vrednost Pogostost Odstotek Veljaven odstotek Kum odstotek 

Nižja ocena 1.00 20 47.62 47.62 47.62 

Srednje 2.00 19 45.24 45.24 92.86 

Višja ocena 3.00 3 7.14 7.14 100.00 

Skupno 42 100.0 100.0  
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Pri spremenljivki agresivnost glasu jih največ, 47,62 %, soglaša, da so glasovi v segmentu B 

(amaterski glasovi moških in žensk) agresivni. Takoj na drugem mestu jih 45,24 % soglaša, 

da so bili glasovi srednje agresivni. Samo 7,14 % je glasove ocenilo kot umirjene glasove. 

 

c) Spremenljivka: periodičnost glasu 

 

Tabela 4.10: Frekvenčna porazdelitev spremenljivke periodičnost glasu 

Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas neuglašen (neperiodičen, šumeč, zrak ne prehaja gladko)  
ali uglašen (zveni brez resonance, odprto)? 

 

 

 

 

 

 

 

 Standardni odklon: 0,77 

 Min. 1,00 in max. 3,00 na lestvici 

 Povprečje: 1,60 

 

Pri spremenljivki periodičnost glasu jih največ, 57,14 %, soglaša, da so glasovi v segmentu B 

(amaterski glasovi moških in žensk) neuglašeni. Samo 16,67 % je glasove ocenilo kot 

uglašene glasove. 

 

 

5 INTERPRETACIJA REZULTATOV  
 

5.1 Preverjanje hipotez  

 

Za dokončno izvedbo raziskave je treba analizirati oziroma interpretirati zbrane podatke ter 

odgovoriti na raziskovalna vprašanja, začrtana v uvodu magistrske naloge. Na podlagi 

rezultatov raziskovanja smo preverili, ali v izhodišču postavljene hipoteze lahko sprejmemo 

ali ne. Naslednje poglavje obsega predstavitev in interpretacijo ugotovljenih rezultatov iz 

opravljenega raziskovanja, predstavljenega v prejšnjem poglavju.  

Oznaka vrednosti Vrednost Pogostost Odstotek Veljaven odstotek Kum odstotek 

Nižja ocena 1.00 24 57.14 57.14 57.14 

Srednje 2.00 11 26.19 26.19 83.33 

Višja ocena 3.00 7 16.67 16.67 100.00 

Skupno 42 100.0 100.0  
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5.1.1 H1: Razlika v zaznavanju obstaja pri profesionalnih in amaterskih glasovih 

 

Z analizo zaznavanja profesionalno šolanega glasu smo za glavno raziskovalno vprašanje z 

raziskavo ugotovili, da obstaja razlika v zaznavanju samo pri profesionalnih glasovih. 

Omenjeni glasovi imajo najvišjo ocenjeno vrednost kriterija (2,41). Amaterski glasovi so bili 

ocenjeni z 1,82 ter tako občutno bližje nešolanim glasovom, ocenjenim z 1,75. Razlika med 

amaterskimi in nešolanimi glasovi tako znaša samo 0,07, razlika med amaterskimi in 

profesionalnimi glasovi pa znaša kar 0,59. Na podlagi rezultatov zato lahko rečemo, da so 

ocenjevalci podajali višje ocene glasovom iz segmenta »profesionalni glasovi«. Presenetilo 

nas je predvsem, da so amaterski glasovi tako blizu nešolanim glasovom. Predvidevali smo 

namreč, da amaterski glasovi zaradi zavedanja pravilnega nastopanja in javnega govora 

obvladujejo tudi svoje glasovne tehnike ter da so zato bližje profesionalnim glasovom. 

Tovrstni rezultat lahko interpretiramo s tem, da samo prebiranje literature ne zadošča za 

realizacijo prebranega, saj je za resnične in konkretne spremembe potrebna globinska 

sprememba. Tovrstna sprememba se lahko doseže z globinskimi tehnikami za dosego 

izboljšanja glasu, za kar pa je potrebna vaja. Zatorej glavno hipotezo zavrnemo.  

 

Hkrati so posamezniki, ki delujejo v medijski sferi, pod vplivom množičnih medijev ter tako 

pogosto del »epidemije glasov«, o kateri smo že uvodoma pisali. Zaradi vsesplošne želje po 

všečnosti, veliko število amaterskih posameznikov nezavedno ali pa zavedno imitira tako 

imenovano »glasovno modo«.  

 

Higiena glasu je na zelo nizki stopnji. Ljudje se na svoj glas v glavnem ne ozirajo, četudi 

delajo v govorniških poklicih. Govornik bi se moral zavedati, kako lahko poslušalce odbije s 

svojim slabim, šumnim, hrapavim, cvilečim glasom. Skoraj vse hibe glasu so ozdravljive in 

popravljive, zato je brezbrižnost do svojega glasu vprašanje nizke kulturne ravni. Brez kulture 

glasu, tj. brez negovanja dobrega glasu, ni kulture govora (Škarić 2005, 144).  

 

5.1.2  H2: Ljudje so moškim profesionalnim glasovom bolj naklonjeni v primerjavi z 

ženskimi 

 

Za prvo podvprašanje smo predpostavili, da so ljudje profesionalnim moškim glasovom bolj 

naklonjeni v primerjavi z ženskimi. S primerjavo obeh omenjenih kriterijev smo ugotovili, da 
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imajo moški res višje ocenjeno vrednost, pa čeprav je razlika zelo majhna (0,09). Tako smo 

ugotovili, da so moški glasovi na splošno všečnejši ter lažje poslušljivi. Kljub vsemu smo 

videli, da so ženske, ki so se lotile profesionalnega izobraževanja, dosegle občutno višje 

ocene v primerjavi s tistimi, ki svojega glasu niso trenirale. Zatorej hipotezo 2 sprejmem.   

 

Raziskave kažejo, da moški z nižjimi in ženske z višjimi glasovi običajno veljajo za bolj 

privlačne. Ljudje se prav tako nagibajo k prepoznanju moških in žensk z nižjimi glasovi kot 

bolj družbeno prevladujoče. Posamezniki z visokim glasom ne veljajo za družbeno 

prevladujoče (Mosher 2012). 

 

Macrae (2013) prav tako navaja, da študije resnično kažejo, da globoke glasove povezujemo z 

vodilnim potencialom – tako lahko pojasnimo, zakaj se je Margaret Thatcher vokalno 

izobraževala, da bi njen glas postal bolj državniški.  

 

V raziskavi so Klofstad in njegova ekipa raziskovali nepoznane moške in ženske glasove. 

Rezultati so pokazali, da so nižji glasovi moških in žensk vsakokrat dosegli približno 20 

odstotkov več glasov kot višji glasovi. V drugem poskusu so tako moški kot ženske ocenili, 

da so nižji ženski glasovi bolj kompetentni, močni in zanesljivi. Nizki moški glasovi so bili 

prav tako v prednosti, a vendar ne tako močno kot nizki ženski glasovi (Mosher 2012).  

 

5.1.3 H3: Ljudje so moškim amaterskim glasovom bolj naklonjeni v primerjavi z ženskimi 

 

Pri drugem podvprašanju smo prav tako raziskovali naklonjenost glasu glede na spol. Zato 

smo za preverbo tretje hipoteze preverili, ali so ljudje amaterskim moškim glasovom bolj 

naklonjeni v primerjavi z ženskimi. Izkazalo se je, da v tem primeru obstaja razlika (0,21) v 

prid moškim glasovom. Zatorej hipotezo 3 sprejmemo. 

 

V medijski sferi so ženske pogosteje podvržene ugajanju okolici in želji po všečnosti. Hitro 

razširjen je bil govor v pulznem registru, tako imenovan škripajoči glas (ang. vocal fry). Prav 

tako je izjemno razširjen govor v obliki ponavljajoče se prozodije, kjer je vsak stavek 

zaključen, kot da bi bil vprašanje (ang. uptalk). Tovrstne imitacije občutno zmanjšajo 

kredibilnost posameznika v vseh pogledih, a jih številni še vedno uporabljajo (še posebej v 

Ameriki).  
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V raziskavi Univerze v Miamiju in Univerze Duke so analizirali posameznike, ki so morali na 

dva načina izreči stavek: »Hvala, ker ste mi ponudili priložnost za delo.« Prva skupina je 

predstavljala posameznike z običajnim glasom, druga skupina pa s škripajočim glasom (ang. 

vocal fry). Ocenjevalci so morali odgovoriti, katera skupina sodi med bolj izobražene, 

kompetentne, zaupljive ter mikavne kandidate za službo. Rezultati so pokazali, da so za vsako 

lastnost preferirali običajen glas. Prav tako je 86 odstotkov žensk in 83 odstotkov moških 

poslušalcev podalo mnenje, da bi raje zaposlili posameznike z običajnim glasom (Sellnow in 

Verderber 2016, 215).  

 

5.1.4 H4: Ljudje so moškim nešolanim glasovom bolj naklonjeni v primerjavi z ženskimi 

 

Pri tretjem podvprašanju nas je prav tako zanimala naklonjenost glasu glede na spol. V tem 

primeru smo primerjali še zadnji sklop, in sicer skupino nešolanih glasov. Razlika med 

nešolanimi moškimi in ženskimi glasovi je bila v tem primeru najvišja, in sicer je znašala 

0,31. Zatorej hipotezo 4 sprejmemo.  

 

Za vsa zgornja tri podvprašanja (H2, H3, H4) smo predpostavili, da so v vseh treh segmentih 

(profesionalni, amaterski, nešolani glasovi) ljudje moškim glasovom bolj naklonjeni v 

primerjavi z ženskimi. Kot so pokazale že številne študije, so nizki oziroma »možati« glasovi 

prednost predvsem za tiste, ki iščejo vodstvene vloge, v politiki in drugod. Prednost imajo 

nizki glasovi, saj domnevamo, da prihajajo nekje daleč nad izgovorjenimi besedami. Zato so 

moški z nižjim glasom hkrati ocenjeni kot bolj privlačni in fizično močnejši – ter bolj 

kompetentni in zaupanja vredni.  

 

Višina glasu je med drugim odvisna tudi od telesne višine posameznika in hormonov. Višji 

ljudje imajo večje in nižje dihalne poti, vključno s pljuči, in ta dodatni prostor ustvarja globlji 

zvok. Študije so pokazale, da so nižji glasovi zaznani kot samozavestnejši. Glede na 

opravljeno raziskavo vpliva višine glasu na vedenje so ljudje izbrali nižje slišane glasove 

(Devan 2015). 

 

Zato lahko sklepamo, da so moški glasovi na splošno bolj poslušljivi, saj ustvarjajo bolj 

pozitiven odnos do govorečega in njegovega glasu. Tovrstni rezultati hkrati kažejo na 

povezave z razsežnostmi glede strokovnosti, zaupanja in zanesljivosti, ki jih prenaša 
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posameznik z nižjim glasom. Rezultati sicer ne omogočajo popolne podpore, saj so 

ocenjevalci pri vprašanju ocenjevanja možatosti/ženstvenosti poslušanega glasu imeli kar 

nekaj pomislekov pri terminu »ženstven« glas. Omenjen termin lahko predstavlja tako 

pozitivno kot negativno konotacijo, saj lahko označimo glas v smislu feminilnosti (močan in 

ne visok glas, a z ženskim tonskim pridihom), po drugi strani pa lahko označimo kakršen koli 

visok glas kot ženstven glas (zaradi subjektivne konotacije, kjer se tradicionalno poveže s 

kulturološkimi percepcijami ženskega glasu). Personalno percepcijo o ženstvenem/možatem 

glasu je zato treba poudariti. Višina glasu vpliva na točkovno učinkovitost, saj nizki glasovi 

ustvarjajo boljše rezultate. Kot so pokazale že druge opravljene študije, je učinkovitost 

ženskih glasov sicer večja od moških v primeru želje po čustveni povezanosti ter potrebe po 

spremembi oziroma sprožitvi določenega vedenja (kar je pomembno predvsem pri ustvarjanju 

reklam). Vsekakor pa lahko rečemo in tudi druge že opravljene študije kažejo na to, da so 

»možati« glasovi zaradi nizke tonske višine višje ocenjeni. Zato smo sprejeli drugo, tretjo in 

četrto hipotezo. 

 

5.1.5 H5: Bolj ko je glas agresiven, več nezaupanja vzbuja 

 

Ob poprej interpretiranih rezultatih se nam je pojavilo vprašanje, zakaj imajo amaterski in 

nešolani glasovi tako podobno ocenjene povprečne vrednosti. Ocena profesionalnih glasov 

občutno odstopa od povprečja preostalih dveh primerjanih segmentov. Pomembna razlika v 

povprečju tako obstaja samo pri profesionalnih glasovih, ki so dobili najvišjo ocenjeno 

povprečno vrednost. Zakaj so torej amaterski glasovi bližje nešolanim glasovom in ne 

profesionalnim? Zaradi nepričakovanih rezultatov glavnega raziskovalnega vprašanja smo 

dodali še peto in šesto hipotezo. S tem smo nekoliko globlje razčistili problematiko. 

 

Za peto podvprašanje smo predpostavili, da bolj ko je glas agresiven, več nezaupanja vzbuja. 

Odločili smo se, da hipotezo preverimo s korelacijsko analizo, kjer smo uspeli dokazati, da z 

manj kot 5 % tveganjem lahko rečemo, da med spremenljivkama zaupljivost glasu in 

agresivnost glasu obstaja povezanost, ki je statistično značilna. Gre za pozitivno, močno 

povezanost. Torej peto hipotezo sprejmemo. 

 

Umirjenost je temelj »harmoničnega osebnega magnetizma«. Vsi znaki razburjenosti 

spreminjajo vtis, ki ga daje določena osebnost. Nenehno premikanje, gestikuliranje, prehitro 
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govorjenje in pogosti vzkliki, vznemirjanje zaradi malenkosti, pogosto kazanje neučakanosti 

in nestrpnosti ... vse to razdraži živce naših sogovornikov. Umirjen človek v nasprotju z 

agresivnim izžareva dobrodejen občutek miru, zaradi katerega je njegova prisotnost prijetna. 

Nadzorujmo se torej in svojim gibom, načinu govora in pogledu vsilimo mirnost. Umirjeno 

izražajmo svoja čustva, tako z govorico telesa in obrazno mimiko kot z govorom (Georges 

1999, 89).  

 

Namen vplivati na druge deluje že sam po sebi, brez besed in kretenj, saj se odraža v splošni 

naravnanosti. Toda umirjenost in samozavest ostajata predpogoj za uresničevanje tega 

namena, saj nemirnost in razburjanje razdrobita psihično energijo, takrat ko bi morala biti 

najbolj zbrana in osredotočena (Georges 1999, 90).  

 

5.1.6 H6: Bolj ko je glas uglašen, več zaupanja vzbuja. 

 

Pri šestem podvprašanju smo predpostavili, da bolj ko je glas uglašen, več zaupanja vzbuja. 

Tudi tu smo se odločili, da hipotezo preverimo s korelacijsko analizo, kjer nam je uspelo 

dokazati, da z manj kot 5 % tveganjem lahko rečemo, da med spremenljivkama zaupljivost 

glasu in periodičnost glasu obstaja povezanost, ki je statistično značilna. Gre za pozitivno, 

močno povezanost. Torej šesto hipotezo sprejmemo. 

 

6 ZAKLJUČEK  

 

6.1 Povzetek hipotez 

 

Od šestih postavljenih hipotez smo morali glavno hipotezo zavreči. Podani rezultati so 

nekoliko presenetljivo pokazali, da so amaterski glasovi veliko bliže nešolanim glasovom in 

ne profesionalnim, kot smo sprva napovedali. Zaradi tovrstnih rezultatov, ki jih nismo 

predvideli, smo se odločili za nadaljnje raziskovanje. Podrobneje smo si ogledali 

problematiko amaterskih glasov, da bi našli odgovor na prejšnje rezultate raziskave. Ker so 

moški glasovi v povprečju dosegli višje ocenjene vrednosti v kriterijih, smo se odločili za 

pregled podatkov kriterijev ocenjevanja amaterskih moških glasov. Ob pregledovanju smo 

izbrali tri kriterije, ki so bili največkrat ocenjeni z najnižjo oceno.   
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S korelacijsko analizo smo ugotovili, da so amaterski moški glasovi dobili nižje ocene prav 

zaradi veliko pogostejše agresivnosti glasu, kar je vodilo do vzbujanja nezaupanja. Prav tako 

smo s korelacijsko analizo dobili rezultate, da so bili amaterski glasovi pogosto označeni kot 

neuglašeni, kar je prav tako vodilo do vzbujanja nezaupanja. Zaradi tovrstnih povezav so 

ocene amaterskih glasov veliko nižje, kot bi bile sicer. Pri profesionalnih glasovih je bilo 

ravno obratno, saj je bila večina profesionalnih glasov označenih kot umirjenih in ne kot 

agresivnih. Na podlagi tovrstnih rezultatov lahko predvidevamo in rečemo, da so amaterski 

glasovi tisti, ki se zavedajo določenih tehnik nastopanja ter govora, a se niso profesionalno 

izobraževali. Zato amaterski glasovi navadno želijo podati sporočilo na agresiven, močno 

energičen in celo vsiljiv način. Poleg tega pa je glas amaterjev kljub poznavanju tehnik in 

pravilne hitrosti govora, melodičnega glasu ipd. pogosto še vedno neuglašen. Prav zato so 

profesionalni glasovi tako izstopali v povprečni vrednosti, saj so bili večinoma označeni kot 

umirjeni in uglašeni ter zato tudi zelo zaupljivi. Profesionalni govorniki potemtakem vedo, da 

jim ni treba nikogar prepričevati (vsaj na zavedni ravni ne), saj je najpomembneje, da 

verjamejo vase – zato pri poslušalcih ne vzbujajo občutka agresije temveč zaupanja in 

všečnosti. 

 

Zato lahko rečemo, da se amaterski govorniki tehnik govorjenja načeloma zavedajo, a 

profesionalni govorniki so tisti, ki so se teh tehnik priučili in jih tudi izvajajo. Tehnike 

izvajajo na način, kot da so del njih samih, zato delujejo sproščeno ter povsem naravno. 

Čeprav preberemo nešteto knjig in priročnikov, do kakršnih koli dejanskih sprememb težko 

pridemo. Z aktivizacijo in pravilno vajo lahko dosežemo globinske spremembe glasu, ki smo 

jih predstavili z modelom »ProVoice«.  

 

6.2 Raziskovalne možnosti v prihodnosti 

 

Obstaja več možnosti za nadaljnje raziskovanje. Glede na raziskavo, predstavljeno v 

magistrski nalogi, bi lahko povečali število analiziranih glasov in ocenjevalcev, a 

predvidevamo, da bi dobili precej podobne rezultate – tako bi pridobili samo večje število 

podatkov in večjo objektivnost. Zato bi v primeru neomejenih finančnih in časovnih 

zmožnosti rajši analizirali izboljšanje glasov na podlagi predstavljenega modela »ProVoice«. 

Merili bi spremembe glasov pred in po izvedbi delavnic, ki bi temeljile na petstopenjskem 

modelu »ProVoice«. Tako bi konkretno merili samo učinkovitost modela. V tem primeru bi 
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bilo treba povečati vzorec korespondentov, jih razporediti v skupine ter spremljati analize vsaj 

eno leto. S tem bi pridobili zanimive podatke, ki bi dajali konkretne rezultate izboljšav.  

 

6.3 Omejitve raziskave 

 

Izbira glasov in sama razporeditev v določene skupine (profesionalni, amaterski, nešolani 

glasovi) sta predstavljali zahtevno in skorajda ključno nalogo. Prav gotovo izbira glasov 

vpliva na rezultate raziskave, zato smo se trudili pridobiti čim več glasov. Zavedamo se, da bi 

potrebovali večjo velikost vzorca oziroma večje število analiziranih enot. Tako se zagotovi 

reprezentativna porazdelitev in šteje rezultate kot posplošene. Vseeno se za povečanje števila 

nismo odločili, saj menimo, da se rezultati ne bi prav dosti razlikovali od sedanjih. Hkrati bi 

za večje število analiziranih enot potrebovali več časa ter večje finančne zmožnosti, kar 

predstavlja dodatno omejitev.   

 

Kar se tiče problema dostopa do podatkov v raziskovanju, smo se soočili s težavo v primeru 

določitve in razporeditve izbranih glasov v določene skupine. Najti je bilo treba posameznike, 

za katere smo lahko pridobili oziroma našli informacijo, da so se lotili profesionalnega 

glasovnega izobraževanja. Zaradi tovrstnih omejitev ni bilo enostavno najti profesionalno 

šolanih glasov. Prav tako nismo imeli točnih informacij, kakšno glasovno izobrazbo je 

pravzaprav posameznik dosegel in koliko časa se je šolal. Tako ni bilo možnosti za natančno, 

ustrezno in enakovredno razporeditev glasov v določene skupine, saj predvidevamo, da vrsta 

in dolžina šolanja različno vplivata na glas.   

 

6.4 Sklepne misli  

 

Če spremenimo svoj glas, podzavestno hkrati spremenimo tudi svojo osebnost. Naš glas 

razkriva našo osebnost v celoti. Kdor pozorno posluša, lahko v glasu prepozna pravo 

sporočilo. Seveda se da marsikaj prekriti, a nekdo, ki je bolj senzibilen, recimo slepi 

ljudje, bo hitro zaznal, da nekdo z glasom skuša prekriti svoj resnični jaz. Če želimo 

izkoristiti vso moč retorike in našega pravega glasu, moramo začeti pri sebi. Zato smo v 

naši nalogi sprva opisali najpomembnejše korake do osvoboditve glasu. Glas se lahko 

izboljša samo z delom. Razvoj glasu brez dela ni mogoč. Da bi na tem področju postali 

dobri, boljši, moramo to, kar znamo, tudi vaditi in prakticirati. Zatorej se s pravilno vajo 
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in samoaktivacijo doseže globinske spremembe, predstavljene v magistrski nalogi.  

 

Rezultati samega raziskovanja so pripomogli k prepoznavanju rešitvenih metod in tehnik za 

izboljšanje kakovosti glasu. Sprva smo predstavili problematiko izgubljene vloge govora v 

današnjem obdobju s splošnimi govornimi tendencami in lapsusi. Z omenjeno problematiko 

smo pravzaprav ozavestili osnovni del, ki je večinoma ignoriran. Podrobneje smo prešli na 

drugi del teoretičnega izhodišča, kjer smo celotno pot, od problematike nezavedanja svojega 

glasu do končnega cilja – magnetnega govora, združili v osnovni model, imenovan 

“ProVoice”. Po načrtnem vrstnem redu smo tako sestavili ključne korake za transformacijo ter 

osvoboditev izpod maske glasu. Ker tovrstnega modela, ki bi izluščil najpomembnejše 

holistične korake modifikacije glasu, ni, je to pravzaprav tista dodana vrednost magistrske 

naloge.   

 

Izkazalo se je, da glavne hipoteze ne moremo sprejeti. Rezultati raziskave so pokazali, da 

profesionalni glasovi občutno prednjačijo z najvišjo ocenjeno povprečno vrednostjo. Tako 

smo ugotovili, da glasovna vzgoja občutno vpliva na izboljšanje glasu. Ob nadaljnjem 

raziskovanju smo ugotovili, da večina amaterskih glasov ni v Odraslem ego stanju in tako s 

svojo prisiljeno agresijo sprožajo nezaupljivost ter neuglašenost. To posledično vodi v 

občutno nižjo kredibilnost ter manjšo všečnost glasu. Ugotovili smo, da amaterski govorniki 

prepogosto delujejo v ego stanju Kritičnega starša, poslušalce pa obravnavajo, kot da so v 

ego stanju Otroka. Tovrstna relacijska transakcija ni v “OK” odnosu. Relacija s poslušalci 

oziroma sogovornikom je najuspešnejša v razmerju Integrirani odrasli – Integrirani odrasli. 

To pomeni, da na sogovornika ne gledamo zviška, hkrati pa ne podcenjujemo samega sebe. 

Ko preidemo v stanje Integriranega Odraslega, lahko opravimo realno samoanalizo našega 

glasu. V omenjenem ego stanju delujemo avtentično ter razumsko. To je pravzaprav najtežji 

del celotnega modela “ProVoice”. Za samo tehniko dihanja ter stabilizacijo hrbtenice je 

potrebna samo vaja, ki podpira prejšnje psihološke elemente. S pomočjo vseh omenjenih 

tehnik avtomatsko preidemo na najvišjo stopnjo, kjer dosežemo magnetni govor zlate sredine. 

Dosega zadnje stopnje je odvisna od posameznika, nekateri to stopnjo dosežejo prej, drugi 

potrebujejo več časa.  

 

Za konec se je vredno spomniti na besede Aristotelesa (2002, 77), ki pravi: »Naše 

razpravljanje ne sme biti samo teoretično kot druge razprave. Saj ne razpravljamo zato, da bi 
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ugotovili, kaj je vrlina, ampak da bi postali dobri; sicer bi od naše razprave ne imeli nobene 

koristi. Zato moramo vso pozornost posvetiti dejanjem, predvsem vprašanju, kako je treba 

dejanja opravljati. Na področju človeških dejavnosti končni smoter ni v razglabljanju in 

spoznavanju posameznosti, ampak v praktičnem uresničevanju spoznanega. Vsekakor ni 

dovolj, da za vrlino samo vemo, ampak moramo poskusiti, da si jo tudi prisvojimo in jo 

izvajamo ali da kako drugače postanemo dobri. Srečnost ne obstoji v uživaškem življenju, kot 

sodi velika večina, marveč v življenju, ki je usklajeno z vrlino in krepostjo. Vrlina je zlata 

sredina med dvema skrajnostma. Merilo vrline je »pameten človek«.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Korelacija spremenljivk  

 

Priloga 2: Glasovna analiza – kriterij ocenjevanja 

 

Avdioposnetek, glas št. ___ 

 

1. Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas nevšečen (težko poslušen) ali 

všečen (prijeten za poslušanje)? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 3, pri čemer 1 

pomeni, da je glas nevšečen, 3 pa, da je glas všečen.  

 

      nevšečen              srednje              všečen 

             1                         2                        3              

 

2. Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je register glasu visok (višja tonska 

višina) ali nizek (nižja tonska višina)? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 3, pri 

čemer 1 pomeni, da je glas visok, 3 pa, da je glas nizek.  

 

         visok                srednje                nizek 

             1                         2                        3              

 

3. Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas ženstven (lastnosti, ki so 

tradicionalno povezane z ženskim glasom) ali možat (lastnosti, ki so tradicionalno 

povezane z moškim glasom)? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 3, pri čemer 1 

pomeni, da je glas ženstven, 3 pa, da je glas možat. 

 



 

 

 
 

       ženstven            srednje                 možat 

             1                         2                        3              

 

4. Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je hitrost govora počasna ali hitra? 

Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 3, pri čemer 1 pomeni, da je govor počasen, 3 

pa, da je govor hiter.  

 

       hiter              srednje                počasen 

             1                         2                        3              

 

5. Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas monoton (enakomerno tonsko 

valovanje, brez zaznanih emocij in poudarkov) ali je melodičen (dinamično tonsko 

valovanje, primerni poudarki glede na emocije)? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 

do 3, pri čemer 1 pomeni, da je glas monoton, 3 pa, da je glas melodičen.   

 

     monoton              srednje              melodičen 

             1                         2                        3              

 

6. Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas umirjen (stanje miroljubnosti, 

brez močnih negativnih čustev) ali agresiven (močno energičen, vsiljiv)? Izberite ustrezno 

vrednost na lestvici od 1 do 3, pri čemer 1 pomeni, da je glas umirjen, 3 pa, da je glas 

agresiven.  

 

       agresiven              srednje           umirjen 

             1                         2                        3              

 

7. Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas nezaupljiv (neverodostojen, 

nezanesljiv) ali zaupljiv (zanesljiv, prepričljiv)? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 

do 3, pri čemer 1 pomeni, da je glas nezaupljiv, 3 pa, da je glas zaupljiv.   

 

      nezaupljiv           srednje             zaupljiv 

             1                         2                        3              

 



 

 

 
 

8. Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas neuglašen (neperiodičen, šumeč, 

zrak ne prehaja gladko) ali uglašen (zveni brez resonance, odprto). Izberite ustrezno 

vrednost na lestvici od 1 do 3, pri čemer 1 pomeni, da je glas neuglašen, 3 pa, da je glas 

uglašen.   

 

      neuglašen           srednje              uglašen 

             1                         2                        3              

 

9. Če govorimo točno o predvajanem glasu, ali je glas ponarejen (imitiran, lažen, 

nepristen) ali naraven (pristen, resničen)? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 1 do 3, 

pri čemer 1 pomeni, da je glas ponarejen, 3 pa, da je glas naraven.   

 

       ponarejen           srednje            naraven 

             1                         2                        3              


