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12. Podcasty /Podcasts

ZÁKLADNÍ A ZÁSADNÍ SLOVA A FRÁZE

PODSTATNÁ JMÉNA

audio - zvuk

audio quality - kvalita zvuku

authority building - budování autority

call to action - výzva k akci

chart - žebříček, tabulka

client retention - udržení klientů

consent - souhlas

description - popis

download - stahování

equipment - vybavení, zařízení

file - soubor

freebie - magnet zdarma

guest - host

headphones - sluchátka

headset - sluchátka (často i s mikrofonem)

influencer - ovlivňovatel, vlivný člověk

intro - úvodní část

link - odkaz

list building - budování databáze 

mic=microphone - mikrofon

outro - závěrečná část, odhlášení

podcast host - pořadatel, hostitel podcastu

podcast niche - segment trhu pro podcast

preparation - příprava

resources - zdroje

ROI=return on investment - návrat investice

script - scénář

search engine - vyhledávač

sheet - list, tabulka

show notes - poznámky k epizodě, k natáčení

spot for you - místo pro tebe

subtitle - podtitul, podnadpis

superb quality - znamenitá kvalita

summary - shrnutí

thought leadership - ideové vedení
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thought leader - vůdčí osobnosti

thumbnail - náhled

title - titul, název

topic - téma

traction - ověření od zákazníků

WAV file - soubor ve formátu WAV

SLOVESA

attract - přitáhnout

book - zamluvit

categorize - třídit

connect with guest - navázat kontakt s hosty

create new content - vytvářet nový obsah 

edit - upravit, editovat

enjoy talking - užívat si mluvení

have a vision - mít vizi

impact - mít dopad

increase - zvýšit

increase quality - zvýšit kvalitu

interview others - dělat rozhovory s ostatními

list - napsat seznam

network - získávat kontakty

pick - vybrat si

pick up - (o mikrofonu) zabírat, nahrávat

pre-record - nahrát předem

save costs - ušetřit na nákladech

set up - nastavit, sestavit, připravit

showcase clients - předvést klienty 

submit - předložit, odeslat

tell a story - povídat příběh

trick - obelhat, napálit

write show notes - psát si poznámky k epizodě

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, PŘÍSLOVCE

scalable - škálovatelný

separately - zvlášť, odděleně
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DALŠÍ DELŠÍ FRÁZE

become a good interviewer - stát se dobrým moderátorem, tazatelem

close to the microphone - blízko mikrofonu

get to know the guest - seznámit se s hostem

make content creation easy - udělat vytváření obsahu jednoduchým

VEDLEJŠÍ, ALE PRAKTICKÁ SLOVÍČKA A FRÁZE

PODSTATNÁ JMÉNA

bullet point - odrážka

fast return - rychlá návratnost

hardware - technická zařízení mimo programy a jiný software

input - vklad, přispění, zadaná data

legal text - právnický text

mouth - pusa, ústa

muscle memory - automatická reakce těla

page - stránka

red bar - červený ukazatel, čára

vision – vize

SLOVESA

compromise - ohrozit

fall short - neuspět

feel heavy - zdát se těžké, náročné

find - najít

go over - překročit

hook up - zapojit

make sense - dávat smysl

post your bio - zveřejnit svůj životopis

repeat - opakovat

repurpose - znovu využít, najít nové využití

test - testovat 

transcribe - převést řeč na text

upload a headshot - nahrát svůj portrét (fotku obličeje)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA, PŘÍSLOVCE

short and sweet - krátké a milé

solo - o samotě
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standalone – samostatný

DALŠÍ DELŠÍ FRÁZE

all in one go - všechno najednou, v jednom záběru/nahrávce

doesn’t work as well as people think - nefunguje tak dobře jak si lidé myslí

check if they are willing - zjistěte zda jsou ochotni

end in mind - s cílem na mysli

it could be for you - mohlo by to být pro vás

KISS=keep it short and sweet (někdy i keep it simple, stupid) - ať to není moc dlouhé:-)

not the best tool - ne ten nejlepší nástroj

on the desk - na pracovním stole 

read word by word - číst každé slovo

stick to the schedule - dodržovat režim, rozvrh

that’s a tricky one - to je zapeklité
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