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3 Pauzy podľa funkcie v anglických a nemeckých 
prehovoroch rodených anglicky, nemecky a slovensky 
hovoriacich  

 

Abstrakt  

Komparatívna analýza funkcie páuz poukazuje na podobnosti a odlišnosti v distribúcii, 

frekvencii a funkcii páuz v anglických a nemeckých sémanticky identických prehovoroch 

mikrotextrových jednotiek u rodených anglicky, nemecky a slovensky hovoriacich. Výskumná sonda 

ilustruje neprimeranú segmentáciu diskurzu, nevhodnú distribúciu a frekvenciu výskytu páuz v 

anglických a v nemeckých prehovoroch rodených slovensky hovoriacich, čo je možné vysvetliť tým, že 

rodení slovensky hovoriaci v cudzojazyčnom prehovore aplikujú iné kognitívne stratégie ako rodení 

anglicky a nemecky hovoriaci. Prehovory rodených anglicky a nemecky hovoriacich realizované v ich 

materinskom jazyku sú na rozdiel od rodených slovensky hovoriacich plánované a programované v 

dlhších blokoch.  

 

3.1 Teoretické východiská 
  

Keďže rečová aktivita je vlastne motorickou aktivitou, nemôže byť kontinuálna, je 

nevyhnutné ju prerušovať, robiť pauzy. Fyziologicky prediktabilné pauzy sú totožné s nádychom, 

fonácia súvisí s respiračnou činnosťou. Hovoriaci reguluje pauzy, ktoré sú podmienené 

fyziologickou potrebou nádychu, tieto pauzy sú častejšie pri striedaní hovoriacich a na konci 

intonačných jednotiek (Zellner, 1994; Viola – Madureira, 2008). Pauzy majú tiež významnú úlohu 

pri rytmickom usporiadaní reči, jednotlivé syntagmy sú vyslovované určitým tempom a zároveň 

sú vymedzované pauzami. Pauzy majú teda gramatizujúcu funkciu, označujú hranice intonačných 

jednotiek a sú hranicami syntaktických celkov (Sabol – Zimmermann, 1984; Viola – Madureira, 

2008). Pauzy teda nielen členia rečový signál, ale tiež organizujú prehovor hovoriaceho alebo 

interakciu medzi dvoma alebo viacerými hovoriacimi (Sabol – Zimmermann, 1984; Viola – 

Madureira, 2008). Výskum v danej oblasti (porov. Stock, 1996) naznačuje, že porozumenie 

cudzojazyčného prejavu nerodeným hovoriacim (rozumej v našom prípade rodeným slovensky 

hovoriacim) vo veľkej miere závisí od segmentácie kontinuálneho rečového signálu na menšie 

časti. Je všebecne známe, že hovorený prejav je prerušovaný pomocou páuz a v písomnom 

prejave slúži na segmentáciu výpovede na menšie celky interpunkcia. Ak hovoriaci svoj prehovor 

segmentuje nenáležitým spôsobom (napr. vplyvom trémy, strachu, napätia, stresu a pod.), môže 

tým počúvajúceho zmiasť, čo často vedie k deformáciám informácií, a tým sťaženiu porozumenia 

prejavu. Segmentácia pomocou páuz distribuuje prúd slov do zmysluplných jednotiek 
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(“Wortgruppen”), čo možno považovať za základný nástroj štruktúrovania textu (porov. Stock, 

1996).  

Lingvistický výskum J. Sabola v danej oblasti (2006) poukazuje na skutočnosť, že hovoriaci 

môže používať viacero akustických nástrojov, aby naznačil hierarchiu jednotlivých výrazov a 

pomohol poslucháčovi porozumieť daný prejav. Dôrazové výraz, najdôležitejšia časť výpovede, je 

takto vyčlenené celým radom prozodických vlastností, napr. intenzitou hlasu, spomalením tempa 

reči a zmenou melódie. Ďalej J. Sabol  poukazuje na úzky vzájomný vzťah medzi pauzou a 

dôrazom, pretože hovoriaci upútava poslucháčovu pozornosť na dôležitú informáciu pomocou 

dlhšej pauzy a súčasne sa pripravuje na väčšie artikulačné úsilie potrebné na vyslovenie 

zdôrazneného výrazu. Experimentálne merania (Sabol, 2006, s. 171 – 172) poukazujú na fakt, že 

pauza pred zdôrazneným výrazom je komunikatívne dôležitejšia než pauza nasledujúca po ňom. 

Taká pauza pripravuje percipienta na najdôležitejšiu časť výpovede, zatiaľ čo pauza nasledujúca 

po dôrazovom výraze uzatvára jeho vymedzenie, a tak percipient si ju ani nemusí plne 

uvedomovať. Experimentálny výskum  zároveň poukazuje na fakt, že preddôrazová pauza je 

dlhšia než podôrazová. Preto je podľa J. Sabola interakcia spomínaných dvoch prozodických 

vlastností (pauzy a dôrazu) evidentná a napomáha komunikácii. Z tohto dôvodu ju treba brať do 

úvahy pri realizácii hovorených prejavov. Podobne definuje súčinnosť pauzy a dôrazu E. 

Strangert (2007), postavenie pauzy podľa nej závisí od sústredenia pozornosti na dôležitú 

informáciu; pauzy sa spravidla vyskytujú po synsémantických slovách a pred sémanticky 

nasýtenými slovami, čím podčiarkujú ich status. 

E. C. Viola – Madureira (2008) klasifikujú pauzy podľa viacerých hľadísk, a to: 

štruktúrneho, funkčného a distribučného. Podľa štruktúrneho hľadiska možno pauzy rozdeliť 

na tiché, vyplnené alebo pauzám podobné javy vyjadrené akusticko-fonetickými vlasnosťami, 

ako sú napríklad prolongácia, zmeny v kvalite hlasu a variácie F0. Vyplnené pauzy sú podľa 

spomínaných autorov tie, ktoré obsahujú nelingvistické prvky, ako je napríklad prolongácia 

časti slova, najčastejšie vokalického typu (typ [a:], [o:]) alebo konsonantického typu [hm:]. 

Podľa funkčného hľadiska možno pauzy klasifikovať na respiračné (nádychové), diskurzné2 

(plánovacia fáza diskurzu a štruktúrovanie časti diskurzu) a expresívne (vyjadrujúce postoje a 

pocity) a subkategórie expresívnych páuz; sem patria, okrem iných, dramatické a emfatické 

pauzy) (Viola – Madureira, 2008). Podľa distribučného hľadiska sa pauzy delia na 

vnútrovetné alebo medzivetné a pauzy medzi inými morfologicko-syntaktickými 

konštituentmi. Experimentálne výskumy poukazujú na to, že pauzy majú tendenciu korelovať 

                                                 
2 Diskurznej pauze zodpovedá v slovenskej terminológii komunikatívna pauza. 
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s hranicami fráz (Li-chiung Yang, 2004), hoci niektorí autori zôrazňujú, že temporálna 

segmentácia sa nie celkom zhoduje so syntaktickým členením výpovede (Zellner, 1994).  

J. Sabol – J. Zimmermann pracujú s dvoma klasifikáciami páuz, a to pauzami podľa 

funkcie (fyziologická, komunikatívna, expresívna, pauza z váhania, a pod. 1979, s. 228) a 

temporálnymi pauzami (rozlišujú sedem typov temporálnej pauzy, tamtiež, pozri vyššie s. 9). 

E. Campione – J. Véronis (2002) uvádzajú trojmodálnu klasifikáciu, ktorá predpokladá 

distribúciu páuz ako výsledok kombinácie troch kategórií páuz  –  a to krátkej, strednej a dlhej 

(pozri vyššie s. 9).  

Zellner (1994) uvádza dve klasifikácie páuz – prvá je fyzikálno-lingvistická a druhá 

fyziologicko-psycholingvistická. V rámci prvej klasifikácie uvažuje o intra-segmentálnych 

(napr. VOT  u explozív) a medzislovných pauzách (Zellner, 1994, s. 42). V rámci druhej 

klasifikácie rozlišuje pauzy podľa pôvodu (individuálne fyziologické obmedzenia alebo 

temporálne obmedzenia) a funkcie (pauzy ako odraz kognitívnych procesov a situačných 

obmedzení).  

 

3.1.1 Psycholingvistická klasifikácia páuz 
  

B. Zellner (1994) zdôrazňuje, že psycholingvistické výskumy potvrdzujú, že vnímané 

pauzy nezodpovedajú reálnym fyzikálnym pauzám. Tento záver vyplýva zo zákonitostí, ktorými 

sa riadi percepcia (čo sa prejavuje vo vizuálnej, auditívnej aj taktilnej doméne). V súlade so 

spomínanými zákonistosťami je prah vnímania umiestnený nad hodnotou skutočného fyzického 

stimulu. Amplitúdy merané v detailných percepčných testoch sa systematicky odlišujú od 

amplitúd nameraných priamo z fyzického stimulu. Toto je podľa B. Zellner (1994) dôvod, prečo 

sú niektoré pauzy vnímané zretelnejšie než iné a prečo spravidla býva ich percepčná dominancia 

znásobená zvláštnou funkciou, ktorú plnia vo výpovedi (gramatizujúca funkcia, sémantický dôraz, 

váhanie, a pod.).  

 

3.1.2 Klasifikácia páuz podľa pôvodu  (Zellner, 1994, s. 41 – 62)  

 

Táto klasifikácia berie do úvahy tri typy obmedzení: individuálne, temporálne a situačné. 

Keďže motorická rečová aktivita je v zásade individuálnou aktivitou, je výskyt páuz vo veľkej 

miere závislý od individuálneho hovoriaceho. Slabá respirácia, nízky muskulárny tonus a pomalé 

tempo artikulácie vo všeobecnosti zapríčiňujú väčší počet páuz, kým rýchle tempo artikulácie a 

dobrá respiračná schopnosť ich počet znižujú.  
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Temporálne obmedzenie súvisí s hypotézou, ktorá uvažuje o existencii „neurologických 

hodín”, ktoré riadia a synchronizujú stimuly vysielané k artikulačným svalom, a tým aj trvanie, 

distribúciu a frekvenciu páuz. Pauzami sa teda vyčleňujú rytmické celky (Dauer, 1983).
  

Zváženie situačného kontextu je tiež veľmi dôležité, pretože ten môže značne ovplyvniť 

vyjadrovacie schopnosti hovoriaceho (napr. produkcia výpovede pod tlakom, zvládnutie extrémne 

ťažkej a zložitej komunikatívnej situácie, produkcia výpovede v emocionálnom strese, atď.).  

3.1.3 Pauzy ako odraz kognitívnych procesov  

Okrem páuz zväčša fyziologického pôvodu (respiračné pauzy), ktoré majú pomerne častý 

výskyt, je možné vymedziť aj pauzy kognitívneho pôvodu (diskurzné pauzy), ktoré sú dôsledkom 

plánovania a programovania štruktúrnych komponentov výpovede (Zellner, 1994). Respiračné 

pauzy možno identifikovať na základe „frikčného šumu”, ktorý sa prejavuje pri vyšších 

frekvenciách na širokopásmovom spektrograme. 

Pauza je vonkajším prejavom niektorých kognitívnych procesov, ktoré sú prítomné pri 

produkcii reči a poskytujú hovoriacemu dodatočný čas na plánovanie a programovanie konečnej 

verzie výpovede (Zellner, 1994). Preto keď hovoriaci produkuje pomerne zložitú výpoveď, buď 

zvyčajne dlhšie premýšľa predtým, než zareaguje alebo zareaguje spontánne, potom svoju 

výpoveď preruší pauzou alebo ju preformuluje, parafrázuje. Zellner (1994, s. 46 – 47) konštatuje, 

že „v tomto prípade je možné predpokladať, že rečová aktivita predbehla kognitívnu aktivitu… a 

že pauza je potrebná na ´dobehnutie´ kognitívneho plánovania a programovania výpovede”.  

V tejto súvislosti sa B. Zellner (1994) odvoláva aj na F. Goldman–Eislerovu hypotézu 

(1968, 1972), ktorá predikuje všeobecne pozorované rozdiely medzi spontánnym a čítaným 

rečovým prejavom. Spontánny rečový prejav býva omnoho častejšie prerušovaný pauzami 

kognitívneho pôvodu než čítaný a túto jeho vlastnosť spolu s inými prejavmi kognitívnych 

procesov (ako je napríklad ´nepravý´ začiatok, vyplnené pauzy, zakoktávanie sa, atď.) nemôžeme 

považovať za nežiadúce premenné, pretože sú súčasťou ´normálnej ne-plynulosti´ hovoreného 

rečového prejavu.  

 

3.1.4 Pauzy fungujúce ako “svetelná signalizácia” v prehovoroch (Zellner, 

1994)  

Psycholingvistické výskumy zaoberajúce sa distribúciou páuz ukazujú, že čím je 

komunikatívna úloha zložitejšia, tým je počet páuz vyšší. Pauzy teda môžu plniť funkciu akejsi 

´svetelnej signalizácie´, ktorá segmentuje kontinuálny rečový signál na menšie celky a organizuje 

celú výpoveď tak pre producenta, ako aj pre recipienta, čím sa pauzy stávajú nevyhnutnými pre 

porozumenie výpovede.  
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V našej sonde vychádzame z klasifikácie páuz podľa funkcie podľa J. Sabola – J. 

Zimmermanna (1979), podľa I. C. Viola – S. Madureira (2008), ktoré sme doplnili o špecifické 

typy vyskytujúce sa v našom pracovnom materiáli, a to o multifunkčnú pauzu a nefunkčnú pauzu.  

Do kategórie multifunkčná pauza sme zaradili pauzy, ktoré možno hodnotiť z 

viacerých aspektov. Vo výpovedi Well and how much is the room with a  shower? traja rodení 

slovensky hovoriaci realizovali multifunkčné pauzy (156 ms, 273 ms a 247 ms) po 

dôrazovom výraze well, čo naznačuje, že hovoriaci zvažovali možnosti. Uvedené pauzy je 

možné podľa nášho názoru zaradiť do niekoľkých kategórií (ako diskurzné, respiračné alebo 

pauzy z váhania). Podobne je to aj u rodených slovensky hovoriacich v nemeckom variante  

Ja und wie hoch ist da der Preis mit Dusche? (porov. nižšie s. 39). 

   Nefunkčná pauza môže byť na prvý pohľad vnímaná ako pauza z váhania, ale v 

našom prípade tieto pauzy boli zapríčinené neistotou hovoriaceho vyplývajúcou z 

nedostatočnej jazykovej kompetencie, týkajúcej sa napríklad výslovnosti, zložitejšej 

gramatickej štruktúry, neznámej lexiky, atď. Za nefunkčnú pauzu považujeme takú pauzu, 

ktorá výrazne deformuje výpoveď, narúša komunikáciu a vedie až k nezrozumiteľnosti. 

Porov. výpoveď s. 42 (Wir  können  es dann bei der (81 ms) Pension Stern probieren).     

 

3.2 Experiment 3 

Výskumný materiál pozostáva z jednoduchých a sémanticky ekvivalentných dialógov 

obsahujúcich identický počet viet realizovaných v anglickom a v nemeckom. Šiesti rodení 

anglicky hovoriaci a šiesti rodení nemecky hovoriaci nahlas prečítali uvedené dialógy vo 

svojom materinskom jazyku. Desiati rodení slovensky hovoriaci (slovenskí študenti aprobácie 

anglický jazyk a nemecký jazyk) nahlas prečítali dialógy v dvoch jazykových verziách (t.j.v 

anglickom a v nemeckom). Postup nahrávania bol identický s postupom uvedeným v bode 

1.2.2, s. 8 – 9. 

3.3 Hypotéza  

Predchádzajúce výskumy v danej oblasti ukazujú, že rodení slovensky hovoriaci 

v prehovoroch realizovaných v anglickom a v nemeckom jazyku nie vždy správne segmentujú 

cudzojazyčnú výpoveď, s čím súvisí aj nevhodná lokalizácia pauzy, čo v konečnom dôsledku 

spôsobuje narušenie komunikácie. Preto predpokladáme, že analýza páuz podľa funkcie môže 

potvrdiť predchádzajúce pozorovania a zároveň poukázať aj na konkrétne rozdiely v členení 
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výpovedí medzi rodenými anglicky a nemecky hovoriacimi na jednej strane a rodenými slovensky 

hovoriacimi v anglickom a v nemeckom jazyku na druhej strane.  

3.4 Metodológia a skúmaný materiál  

3.5 Výsledky 

Na analýzu sme použili vnútrovetné pauzy, a to z toho dôvodu, že skúmaný materiál 

pozostával z nahlas čítaných dialógov, ktoré obsahovali len krátke výpovede. Experimentálne 

štúdie v pauzológii potvrdzujú, že pauzy pred dôrazovým výrazom sú dôležitejšie. Tieto pauzy 

pripravujú percipienta na porozumenie najdôležitejšieho segmentu výpovede, kým pauzy 

nasledujúce po dôrazovom výraze plnia delimitatívnu funkciu (Sabol, 2006, s. 171–172). Pauzy 

pred dôrazovým výrazom sme v skúmanom materiáli neidentifikovali, pretože výpovede v našom 

skúmanom materiáoli boli krátke a syntakticky jednoduché.  

Cieľom tejto časti práce je analýza páuz podľa funkcie. Analýza sa opiera aj o Firbasovu 

teóriu Funkčnej vetnej perspektívy (Svoboda, 1989) a o pojem komunikatívneho dynamizmu, 

ktorý operuje na postupnej škále – je zastúpený v rôznej miere, pričom jeho miera závisí od 

relatívneho významu, ktorým jednotlivé prvky výpovede výrazne ovplyvňujú úspešný priebeh 

komunikácie. Stupne komunikatívneho dynamizmu (informačná váha) sú determinované 

interakciou štyroch faktorov – lineárnosť (slovosled), sémantika, kontext a intonácia, ktoré 

rozhodujú o tom, či istá časť výpovede bude fungovať ako  téma (východisko výpovede), 

tranzititívny prvok alebo réma (jadro výpovede). Z prozodických vlastností slúži na vyčlenenie 

rémy výpovede dôraz.  

 

V nasledujúcej časti analyzujeme jednotlivé výpovede z hľadiska funkcie páuz. V 

tabuľkách sú dôrazové výrazy vyznačené tučným písmom. Numerické údaje znamenajú časové 

trvanie pauzy v milisekundách.     

  
Veta č. 1: Good morning. / Guten Tag!  

Túto výpoveď rodení anglicky, nemecky a aj slovensky hovoriaci realizovali bez akejkoľvek 

pauzy, a to v oboch skúmaných jazykových verziách.  

 

Veta č. 2: We would like a double-room, here in the vicinity, for one night.  
   
RHS 1 We would like a  double-room here in the vicinity 56 for one night 

RHS 2 We would like a  double-room 157 here in the vicinity 202 for one night 

RHS 3 We would like a  double-room 315 here in the vicinity 154 for one night 

RHS 4 We would like a  double-room here in the vicinity 39 for one night 
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RHS 5 We would like a  double-room 68 here in the vicinity 219 for one night 

RHS 6 We would like a  double-room 120 here in the vicinity 209 for one night 

RHS 7 We would like a  double-room 276 here in the vicinity 112 for one night 

RHS 8 We would like a  double-room here in the vicinity 35 for one night 

RHS 9 We would like a  double-room here in the vicinity 49 for one night 

RHS 10 We would like a  double-room 294 here in the vicinity 162 for one night 

Tab. 13 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci   
 

Potenciálne umiestnenie páuz bolo vo výpovedi realizovanej v anglickom jazyku 

graficky indikované interpunkciou a nabádalo rodených slovensky hovoriacich, aby na danom 

mieste urobili pauzu. Prvá pauza nasledovala po prvom najzávažnejšom bloku informácie, po  

dôrazovej pozícii (čo? – double-room) a nasledujúca pauza bola lokalizovaná po menej 

dôležitom bloku informácie, po potencionálne možnom dôraze (kde? – vicinity). Šiesti rodení 

slovensky hovoriaci (RHS 2, RHS 3, RHS 5, RHS 6, RHS 7 a RHS 10) urobili diskurzné pauzy 

(aj po prvom aj po druhom bloku informácií) po dôrazových výrazoch. Takú segmentáciu 

výpovede na jednotlivé informačné bloky môžeme považovať za náležitú, pretože napomáha 

organizovať diskurz tak pre expedienta ako aj pre percipienta. Štyria rodení slovensky hovoriaci 

(RHS 1, RHS 4, RHS 8 a RHS 9) urobili respiračné pauzy
 
(po druhom bloku informácie, po 

výraze vicinity), identifikovali sme ich na základe frikčného šumu, ktorý je prítomný pri vysokých 

frekvenciách širokospásmoveho spektrogramu. Všetky pauzy považujeme za náležité a nerušivé a 

z hľadiska ich časového trvania išlo o extrémne krátke a veľmi krátke pauzy (56ms, 39ms, 35ms a 

49ms). Všetky pauzy, ktoré v tejto výpovedi realizovali rodení slovensky hovoriaci, boli v post-

pozícii, t.j. za dôrazovým výrazom.   

 
RHE 1, RHE 2, RHE 4, 
RHE 5 

We would like a double-room here In the vicinity  for one Night 

RHE 3, RHE 6 We would like a double-room here In the vicinity  for one Night 

Tab. 13 b: temporálna pauza a dôraz: rodení anglicky hovoriaci 
 

Vo výpovediach rodených anglicky hovoriacich sme neidentifikovali žiadnu pauzu. 

Domnievame sa, že takáto bezpauzová realizácia výpovede môže byť odrazom kognitívnych 

procesov rodených anglicky hovoriacich, ktorí svoju výpoveď plánujú a programujú vo vačších 

blokoch než rodení slovensky hovoriaci vo výpovediach realizovaných v anglickom jazyku (ktorí 

zrejme potrebujú viac plánovacieho času na správnu zvukovú a gramatickú realizáciu 

cudzojazyčného prehovoru). U väčšiny rodených anglicky hovoriacich bol najzávažnejší blok 

informácií realizovaný len jedným dôrazom (čo? – double-room), u dvoch hovoriacich (RHE 3 

a RHE 6) bol okrem najzávažnejšej informácie dôrazom umocnený aj ďalší blok informácií, 

ktorý predstavuje sekundárnu informáciu (kde? – vicinity). 
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Veta č. 2: Wir möchten ein Doppelzimmer hier in der Nähe für eine Nacht.  
 
RHS 1 Wir möchten ein Doppelzimmer 284 hier in der Nähe 126 für eine Nacht 

RHS 2 Wir möchten ein Doppelzimmer 156 hier in der Nähe  für eine Nacht 

RHS 3 Wir möchten ein Doppelzimmer hier in der Nähe 411 für eine Nacht 

RHS 4 Wir möchten ein Doppelzimmer 189 hier in der Nähe für eine Nacht 

RHS 5 Wir möchten ein Doppelzimmer hier 59 in der Nähe für eine Nacht 

RHS 6 Wir möchten ein Doppelzimmer 231 hier in der Nähe 183 für eine Nacht 

RHS 7 Wir möchten ein Doppelzimmer 263 hier in der Nähe 117 für eine Nacht 

RHS 8 Wir möchten ein Doppelzimmer 165 hier in der Nähe  für eine Nacht 

RHS 9 Wir möchten ein Doppelzimmer 258 hier in der Nähe 168 für eine Nacht 

RHS 10 Wir möchten ein Doppelzimmer hier in der Nähe 379 für eine Nacht 

Tab. 14 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Štyria rodení slovensky hovoriaci (RHS 1, RHS 6, RHS 7 a RHS 9) realizovali diskurzné 

pauzy aj po prvom aj po druhom bloku inbformácií a v oboch prípadoch po dôrazovom výraze 

(čo? – Doppelzimmer, kde? – Nähe). Takúto segmentáciu (analogickú so segmentáciou, ktorú sme 

pozorovali v anglickej verzii) výpovede na parciálne bloky informácií môžeme považovať za 

funkčnú z vyššie uvedeného dôvodu. Traja rodení slovensky hovoriaci (RHS 2, RHS 4 a RHS 8) 

realizovali diskurzné pauzy iba po najzávažnejšom bloku informácie (čo? – Doppelzimmer), 

rovnako to vnímame ako funkčnú segmentáciu výpovede. Dvaja rodení slovensky hovoriaci (RHS 

3 a RHS 10) realizovali pauzu len po druhom bloku informácií (kde? – Nähe). Toto boli jediné 

pauzy v ich výpovediach, boli navyše podstatne dlhšieho trvania (411ms a 379 ms) v porovnaní s 

pauzami u ostatných rodených slovensky hovoriacich. Identifikovali sme ich ako respiračné 

pauzy (na základe frikčného šumu, ktorý je prítomný pri vyšších frekvenciách v 

širokopásmovom spektrograme). Hoci tieto pauzy môžeme považovať za nerušivé, títo 

hovoriaci nezdôraznili výraz Doppelzimmer a ani nerealizovali po ňom pauzu, čo by mohlo u 

percipienta vyvolať otázku smerujúcu k vyžiadaniu si špecifickejšej informácie (napr. Was für ein 

Zimmer? – Akú izbu?). Z toho dôvodu postavenie pauzy po najzávažnejšom bloku informácie (čo? 

– Doppelzimmer) sa nám javí ako vhodnejšie. Ďalší rodený slovensky hovoriaci (RHS 5) 

segmentoval výpoveď iným spôsobom, pauzu realizoval po výraze hier. Uvedená pauza mierne 

posunula význam výpovede tým, ze upútala pozornosť percipienta na informáciu týkajúcu  sa 

špecifickejšej informácie – konkrétnej lokalizácie. Na základe frikčného šumu sme ju 

identifikovali ako respiračnú pauzu. V danom kontexte však jej možno pripísať aj 

komunikatívny charakter, z toho dôvodu sme ju kategorizovali ako respiračno-diskurznú 

pauzu. Túto pauzu môžeme považovať za nerušivú aj z hľadiska jej extrémne krátkeho trvania 

(59 ms).  
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RHD 1, RHD 3, RHD 4, 
RHD 5, RHD 6 

Wir möchten ein Doppelzimmer hier in der Nähe  für eine Nacht 

RHD 2 Wir möchten ein Doppelzimmer hier 
95

in der Nähe  für eine Nacht 

Tab. 14 b: temporálna pauza a dôraz: rodení nemecky hovoriaci 
 

Jeden rodený nemecky hovoriaci (RHD 2) realizoval respiračnú pauzu po výraze hier, 

ktorý bol u daného hovoriaceho umocnený aj dôrazom. Nazdávame sa, že by bolo vhodnejšie 

zdôrazniť výraz Doppelzimmer, pretože tento výraz nesie väčšiu informačnú váhu, je sémanticky 

nasýtenejší. Napriek tomu posun pauzy a s tým spojený posun významu môžeme považovať v 

danom kontexte za nerušivý, pretože sa hovoriaci zrejme sústredil na špecifickejšiu informáciu 

(týkajúcu sa lokálizácie). Podobne ako u rodeného slovenského hovoriaceho RHS 5 sme túto 

pauzu kategorizovali ako respiračno-diskurznú. Uvedená pauza bola veľmi krátkeho trvania (95 

ms). Všetci ostatní hovoriaci spomínanú výpoveď realizovali bez pauzy, môžno to, ako sme už 

uviedli v teoretickej časti, vysvetliť ich kognitívnou aktivitou a z nej vyplývajúceho tempa 

artikulácie. 

 

Veta č. 3: It would be possible in the Crown Hotel, in the center, not far from here.  
 
RHS 
1 

It would be 
35 

possible In the Crown Hotel 
139 

in the center 
372

not far from here 

RHS 
2 

It would be possible In the Crown Hotel 
259 

in the center 
260

not far from here 

RHS 
3 

It would be possible In the Crown Hotel 
84 

in the center 
351

not far from here 

RHS 
4 

It would be 
32 

possible In the Crown Hotel 
179 

in the center not far from here 

RHS 
5 

It would be possible In the Crown Hotel 
67 

in the center 
484

not far from here 

RHS 
6 

It would be possible In the Crown Hotel 
302 

in the center 
67

not far from here 

RHS 
7 

It would be 
41 

possible In the Crown Hotel 
139 

in the center 
295

not far from here 

RHS 
8 

It would be possible In the Crown Hotel 
84 

in the center 
432

not far from here 

RHS 
9 

It would be possible In the Crown Hotel 
77 

in the center 
412

not far from here 

RHS 
10 

It would be possible In the Crown Hotel 
238 

in the center 
302

not far from here 

Tab. 15 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Všetci desiati rodení slovensky hovoriaci realizovali diskurznú pauzu po prvom a 

najzávažnejšom bloku informácií (ktorý hotel? – Crown Hotel). Podobne takmer všetci rodení 

slovensky hovoriaci (okrem RHS 4) realizovali diskurznú pauzu  aj po druhom bloku informácií, 

a to po dôrazovom výraze (kde? – center). Obidva spôsoby segmentácie výpovede môžeme 

považovať za funkčné. Dvaja rodení slovensky hovoriaci (RHS 1 a RHS 7) realizovali okrem 

diskurzných páuz aj pauzy z váhania po ďalšom dôrazovom výraze (be). Podobným spôsobom 
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realizoval svoju výpoveď hovoriaci RHS 4, ktorý okrem diskurznej pauzy realizoval aj pauzu z 

váhania po dôrazovom výraze (be).  Uvedené tri pauzy z váhania sú podľa nášho názoru 

zanedbateľné a nerušivé aj z hľadiska ich extrémne krátkeho trvania (35 ms, 32 ms a 41 ms). Aj 

keď hovoriaci RHS 4 nerealizoval pauzu po druhom bloku informácií a ani nezdôraznil výraz 

center, podľa nášho názoru môžeme túto výpoveď považovať za akceptovateľnú, pretože 

sémanticky najzávažnejšia, kľúčová informácia, výraz Crown Hotel bola zdôraznená a 

nasledovala za ňou pauza. V danom kontexte je uvedenie šperifickejšej informácie týkajúcej sa 

lokálizácie možné, ale nie je nevyhnutné.  

  
RHE 
1 

It would be  possible In the Crown Hotel  in the center  not far from here 

RHE 
2 

It would be 
32  

possible In the Crown Hotel 
493 

in the center  not far from here 

RHE 
3 

It would be  possible In the Crown Hotel 
357 

in the center  not far from here 

RHE 
4 

It would be  possible In the Crown Hotel 
421 

in the center 
253 

not far from here 

RHE 
5 

It would be  possible In the Crown Hotel 
405 

in the center  not far from here 

RHE 
6 

It would be  possible In the Crown Hotel 
298 

in the center  not far from here 

Tab. 15 b: temporálna pauza a dôraz: rodení anglicky hovoriaci 
 

Piati rodení anglicky hovoriaci (RHE 1 2, RHE 3, RHE 4, RHE 5 a RHE 6) realizovali 

diskurznú pauzu po prvom bloku informácií, jeden hovoriaci (RHE 4) realizoval ešte jednu 

diskurznú pauzu po druhom bloku informácií. Jeden hovoriaci (RHE 1) realizoval svoju výpoveď 

bez pauzy. Zaznamenali sme jednu (extrémne krátku – 32 ms) pauzu z váhania u hovoriaceho 

RHE 2. Táto pauza (po sekundárnom dôraze) je z hľadiska extrémne krátkeho trvania takmer 

sluchom nevnímateľná, nenarúša komunikáciu medzi expedientom a percipientom, a preto ju 

môžeme akceptovať.  

 
Veta č. 3: Das wäre das Hotel Krone, es liegt sehr zentral, nicht weit von hier.  
 
RHS 1 Das wäre das Hotel Krone 

493 
es liegt sehr zentral 

252
nicht weit von hier 

RHS 2 Das wäre das Hotel Krone 
178 

es liegt sehr zentral 
187

nicht weit von hier 

RHS 3 Das wäre das Hotel Krone 
291 

es liegt sehr zentral 
127

nicht weit von hier 

RHS 4 Das wäre das Hotel Krone es liegt 
66

sehr zentral 
279

nicht weit von hier 

RHS 5 Das wäre das Hotel Krone 
326 

es liegt sehr zentral 
219

nicht weit von hier 

RHS 6 Das Wäre das Hotel Krone 
337 

es liegt sehr zentral 
298

nicht weit von hier 

RHS 7 Das wäre das Hotel Krone 
405 

es liegt sehr zentral 
158

nicht weit von hier 

RHS 8 Das wäre das Hotel Krone 
201 

es liegt sehr zentral 
126

nicht weit von hier 
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RHS 9 Das wäre das Hotel Krone 
292 

es liegt sehr zentral 
194

nicht weit von hier 

RHS 
10 

Das wäre das Hotel Krone 
424 

es liegt sehr zentral 
116

nicht weit von hier 

Tab. 16 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Deviati rodení slovensky hovoriaci (RHS 1, RHS 2, RHS 3, RHS 5, RHS 6, RHS 7, RHS 

8, RHS 9 a RHS 10) realizovali diskurznú pauzu po provom bloku informácií, po dôrazovom 

výraze (Krone) a všetci desiati hovoriaci realizovali diskurznú pauzu po druhom bloku informácií, 

po dôrazovom výraze (zentral). Jeden hovoriaci (RHS 4) realizoval pauzu aj po dôrazovom 

výraze liegt. Takáto segmentácia výpovede a pozícia pauzy je podľa nášho názoru v danom 

kontexte nevhodná a môže byť pre percipienta rušivá, ba priam zavádzajúca. Preto sme ju 

kategorizovali ako nefunkčnú pauzu.   

 
RHD 1 Das wäre das Hotel Krone 393 es liegt sehr zentral 252 nicht Weit von hier 

RHD 2 Das wäre das Hotel Krone 283 es liegt sehr zentral  nicht Weit von hier 

RHD 3 Das wäre das Hotel Krone 401 es liegt sehr zentral 352 nicht Weit von hier 

RHD 4 Das wäre das Hotel Krone 299 es liegt sehr zentral 156 nicht Weit von hier 

RHD 5 Das wäre das Hotel Krone 386 es liegt sehr zentral  nicht Weit von hier 

RHD 6 Das wäre das Hotel Krone 287 es liegt sehr zentral 162 nicht Weit von hier 

Tab. 16 b: temporálna pauza a dôraz: rodení nemecky hovoriaci 
 

Všetci rodení nemecky hovoriaci realizovali diskurznú pauzu po najdôležitejšom bloku 

informácií, po dôrazovom výraze ( Hotel Krone) a štyria z nich (RHD 1, RHD 3, RHD 4 a RHD 

6) realizovali diskurznú pauzu aj po druhom bloku informácií, po sekundárnom dôraze (zentral). 

Dvaja rodení nemecky hovoriaci (RHD 2 a RHD 5) realizovali svoju výpoveď len s jednou 

pauzou (po najväčšom bloku informácií); jednu z nich (83 ms) môžeme klasifikovať ako krátku 

pauzu a druhú (386 ms) ako normálnu /optimálnu pauzu (Sabol – Zimmermann, 1984, s. 227 – 

228). Domnievame sa, že takúto segmentáciu výpovede (t.j. s jedinou pauzou) môžeme pripísať aj 

individuálnemu tempu výpovede uvedených hovoriacich.  

 

Veta č. 4: Well, and how much is the room with a shower?  
 
RHS 1 Well  156 and   how   much   is   the   room    with   a   shower?   

RHS 2 Well   273 and   how   much   is   the   room    with   a   shower?   

RHS 3 Well   247 and   how   much   is   the   room    with   a   shower?   

RHS 4 Well    and   how   much   is   the   room   29 with   a   shower?   

RHS 5, RHS 6, RHS 7, RHS 8, RHS 9, 
RHS 10 

Well    and   how   much   is   the   room    with   a   shower?   

Tab. 17 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
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Traja rodení slovensky hovoriaci (RHS 1, RHS 2 a RHS 3) realizovali multifunkčné pauzy 

(156 ms, 273 ms a 247 ms), ktoré nasledujú po dôrazovom výraze well, čo naznačuje, že hovoriaci 

zvažovali možnosti. Uvedené pauzy je možné podľa nášho názoru zaradiť do niekoľkých 

kategórií (ako diskurzné, respiračné alebo pauzy z váhania).  Hovoriaci RHS 4 realizoval 

extrémne krátku pauzu (29 ms) po dôrazovom výraze (room). V danom kontexte bola 

kategorizovaná ako diskurzná pauza, pretože sa domnievame, že hovoriaci  mal v úmysle pridať 

alebo doplniť informáciu (so sprchou). Šiesti hovoriaci (RHS 5, RHS 6, RHS 7, RHS 8, RHS 9 

a RHS 10) realizovali svoju výpoveď bez pauzy.  

 
RHE 1, RHE 2, RHE 5, RHE 6 Well   and   how   much   is   the   room   with  a   shower?   

RHE 3 Well 89   and   how   much   is   the   room   with  a   shower?   

RHE 4 Well 96   and   how   much   is   the   room   with  a   shower?   

Tab. 17 b: temporálna pauza a dôraz: rodení anglicky hovoriaci 
 

Dvaja rodení anglicky hovoriaci (RHE 3 a RHE 4) realizovali multifunkčné pauzy (89 ms 

a 96 ms) po dôrazovom výraze well a ostatní hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy.  

 

Veta č. 4: Ja, und wie hoch ist da der Preis mit Dusche?  
 
RHS 1, RHS 3, RHS 4, RHS 5, RHS 6, RHS 7, 
RHS 8, RHS 10 

Ja    und wie  hoch  ist da der  Preis mit   Dusche? 

RHS 2 Ja   178 und Wie Hoch ist da der Preis mit Dusche? 

RHS 9 Ja 156 und Wie Hoch ist da der Preis mit Dusche? 

Tab. 18 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Dvaja rodení slovenskí hovoriaci (RHS 2 a RHS 9) realizovali multifunkčné pauzy (178 

ms a 156 ms) po dôrazovom výraze Ja. Ostatní hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 

 
 RHD 1, RHD 2, RHD 3, RHD 4 Ja    und wie  hoch  ist da der Preis mit   Dusche? 

 RHD 5 Ja  81  und wie  hoch  ist da der Preis mit   Dusche? 

 RHD 6 Ja   76 und wie  hoch  ist da der Preis mit   Dusche? 

Tab. 18 b: temporálna pauza a dôraz: rodení nemecky hovoriaci 
 

Dvaja rodení nemecky hovoriaci (RHD 5 a RHD 6) realizovali multifunkčnú pauzu po 

dôrazovom výraze ja. Ostatní hovoriaci realizovaoli túto výpoveď bez páuz.  

 

Veta č. 5: Seventy-seven Euro3.  
 
                                                 
3 Anglická verzia tejto výpovede sa odlišuje od nemeckej v číselnom údaji (Seventy-seven, Siebenundachtzig), 
aby bol dodržaný identický počet slabík. 
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RHS 1, RHS 2, RHS 4, RHS 5, RHS 7, RHS 9, RHS 10 Seventy-seven    Euro   

RHS 3 Seventy-seven   140 Euro

RHS 6 Seventy-seven   315 Euro

RHS 8 Seventy-seven   286 Euro

Tab. 19 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Traja rodení slovensky hovoriaci (RHS 3, RHS 6 a RHS 8) realizovali pauzu z váhania 

(140 ms, 315 ms a 286 ms). Vo všetkých uvedených prípadoch sa pauzy vyskytli pred výrazom 

EURO a sú zrejme prejavom neistoty hovoriacich pri výslovení tohto výrazu.4 Ostatní respondenti 

realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 

 
RHE 1, RHE 2, RHE 3, RHE 4, RHE 5, RHE 6 Seventy-seven   Euro   

Tab. 19 b: temporálna pauza a dôraz: rodení anglicky hovoriaci 
 
Všetci rodení anglicky hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy.  
 
Veta č. 5: Siebeundachtzig Euro.  
 
RHS 1, RHS 3, RHS 4, RHS 7, RHS 8, RHS 10 Siebeundachtzig    Euro   

RHS 2 Siebeundachtzig   29 Euro

RHS 5 Siebeundachtzig   84 Euro

RHS 6 Siebeundachtzig   38 Euro

RHS 9  Siebeundachtzig   64 Euro

 Tab. 20 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Štyria rodení slovensky hovoriaci (RHS 2, RHS 5, RHS 6 a RHS 9) realizovali pauzu z 

váhania (29 ms, 84 ms, 38 ms a 64 ms), ktorá je podobne ako v anglickom variante prejavom 

neistoty hovoriacich pri výslovení výrazu EURO. Ostatní hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez 

pauzy. 

 
RHD 1, RHD 2, RHD 3, RHD 4, RHD 5, RHD 6 Siebeundachtzig   Euro   

Tab. 20 b: temporálna pauza a dôraz: rodení nemecky hovoriaci 
 
Všetci rodení nemecky hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 
 
Veta č. 6: But that is too expensive for us!  
 
RHS 1, RHS 4, RHS 5, RHS 6, RHS 7, RHS 8, RHS 10 But    that   is too expensive   for   us!   

RHS 2 But   200 that is too expensive for us! 
RHS 3 But   41 that is too expensive for us! 

                                                 
4 Hovoriaci následne absolvovali dotazníkový prieskum, ktorého súčasťou boli aj takéto prípady. Náš výskum 
bol realizovaný totiž krátko po tom, keď nová mena EURO nahradila SK. 
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RHS 9 But 122   that is too expensive for us! 

Tab. 21 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Traja rodení slovensky hovoriaci (RHS 2, RHS 3 a RHS 9) realizovali expresívne pauzy 

(200 ms, 41 ms a 122 ms) po dôrazovom výraze but, čo súvisí s vyjadrením negatívnej emócie: 

odmietnutie, nesúhlas, prekvapenie (To je ale pre nás pridrahé!). Jeden hovoriaci realizoval svoju 

výpoveď bez pauzy. 

 

RHE 1, RHE 2, RHE 3, RHE 4, RHE 5, RHE 6 But   that   is too expensive   for   us!   

Tab. 21 b: temporálna pauza a dôraz: rodení anglicky hovoriaci 
 
Všetci rodení anglicky hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 
 
Veta č. 6: Das ist uns aber zu teuer!  
 
RHS 1, RHS 3, RHS 5, RHS 6, RHS 7, RHS 8, RHS 9, RHS 10 Das   ist   uns   aber    zu   teuer!   

RHS 2 Das ist   uns   aber  156 zu   teuer!   

RHS 4 Das ist   uns   aber   51 zu   teuer!   

Tab. 22 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Dvaja rodení slovensky hovoriaci (RHS 2 a RHS 4) realizovali expresívne pauzy (156 ms 

a 51 ms) po výraze aber, čím vyjadrili svoje negatívne emócie: prekvapenie, odmietnutie a 

nesúhlas podobne, ako sme to pozorovali v anglickom variante. Jeden hovoriaci realizoval svoju 

výpoveď bez pauzy. 

 
RHD 1, RHD 2, RHD 3, RHD 4, RHD 5, RHD 6 Das   ist   uns   aber   zu   teuer!   

Tab. 22 b: temporálna pauza a dôraz: rodení nemecky hovoriaci 
 
Všetci rodení nemecky hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 
 
Veta č. 7: Then we can try the Starlight Hostel.  
 
RHS 1, RHS 2, RHS 6, RHS 7, RHS 8, RHS 9, RHS 10 Then   we   try    the   Starlight   Hostel   

RHS 3 Then   we   try 122  the   Starlight   Hostel  

RHS 4 Then   we   try    the   Starlight   Hostel 

RHS 5 Then   we   try    the Starlight   Hostel 

Tab. 23 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 
Jeden rodený slovensky hovoriaci (RHS 3) realizoval svoju výpoveďe s pauzou z váhania 

(122 ms; hovoriaci akoby zvažoval svoje finančné možnosti). Ostatní hovoriaci realizovali svoju 

výpoveď bez pauzy. 
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RHE 1, RHE 2, RHE 3, RHE 4, RHE 5, RHE 6 L1 1 Then   we   try   the   Starlight   Hostel   

Tab. 23 b: temporálna pauza a dôraz: rodení anglicky hovoriaci 
 
Všetci rodení anglicky hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 
Veta č. 7: Wir können es dann bei der Pension Stern probieren.  
 
RHS 1 Wir   können   es   dann   bei   der   81 Pension   Stern    probieren   

RHS 2, RHS 3, RHS 5, RHS 6, RHS 7, RHS 
8, RHS 9, RHS 10 

Wir   können   es   dann   Bei der    Pension Stern   probieren 

RHS 4 Wir  können   es   dann   Bei der   105 Pension Stern    probieren 

Tab. 24 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Pauzy (81 ms a 105 ms), ktoré sme zanamenali u dvoch rodených slovensky hovoriacich 

(RHS 1 a RHS 4) nasledovali po určitom člene der, ktorý bol zároveň dôrazovým slovom. Takýto 

posun pauzy a dôrazu možno považovať za nevhodný, pretože značne mení význam výpovede v 

danom kontexte. Takáto realizácia by bola možná v taktom prípade, keby tu existovalo viacero 

penziónov s rovnakým názvom a hovoriaci by mal na mysli práve tento konkrétny. V našom 

kontexte ale nešlo o takúto interpretáciu, a preto sme takéto pauzy kategorizovali ako nefunkčné. 

Ostatní hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 

 
RHD 1, RHD 2, RHD 3, RHD 4, RHD 5, RHD 6 Wir   können   es   dann   bei   der Pension   Stern   probieren   

Tab. 24 b: temporálna pauza a dôraz: rodení nemecky hovoriaci 
 
Všetci rodení nemecky hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 

Veta č. 8: Shall I call them?  
 

RHS 1, RHS 2, RHS 3, RHS 4, RHS 5, RHS 6, RHS 7, RHS 8, RHS 9, RHS 10 Shall I Call them? 

Tab. 25 a: temporálna pauza a dôraz:  
rodení slovensky hovoriaci 
 
RHE 1, RHE 2, RHE 3, RHE 
4, RHE 5, RHE 6 

Shall I call them? 

 
 
 

Tab. 25 b: temporálna pauza a dôraz: rodení anglicky hovoriaci 
 
 
Veta č. 8:? Soll ich für Sie anrufen? 
 

 
 

Tab. 26 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 
 
 

Tab. 26 b: temporálna pauza a dôraz: rodení nemecky hovoriaci 
 

Túto výpoveď realizovali všetci rodení anglicky, nemecky a slovensky hovoriaci v 

obidvoch jazykových verziách bez pauzy. 

RHS 1, RHS 2, RHS 3, RHS 4, RHS 5, RHS 6, RHS 7, 
RHS 8, RHS 9, RHS 10 

Soll ich für Sie anrufen? 

RHD 1,  RHD  2,  RHD  3,  RHD  4,  RHD  5,  RHD  6 Soll ich für Sie anrufen? 
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Veta č. 9: Yes, please.  
 

U piatich rodených slovensky hovoriacich 
(RHS 1, RHS 2, RHS 4, RHS 5 a RHS 6) 
sme zaznamenali zdvorilostnú pauzu (245 
ms, 50 ms, 75 ms, 60 ms a 190 ms), ktorá 
plní kontaktovú funkciu. Ostatní hovoriaci  
realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 

 
Tab. 27 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 

Traja rodení anglicky hovoriaci (RHE 1, RHE 4 a RHE 5) 
realizovali vo výpovedi zdvorilostnú pauzu (47 ms, 83 ms a 
75 ms). Ostatní hovoriaci  realizovali svoju výpoveď bez 
pauzy. 

Tab. 27 b: temporálna pauza a dôraz: rodení anglicky hovoriaci 
 
 

Veta č. 8: Ja, bitte. 
 
 

 
 
 
 

Tab. 28 a: temporálna pauza a dôraz: rodení slovensky hovoriaci 
 
Jeden rodený slovensky hovoriaci (RHS 3) realizoval zdvorilostnú pauzu (58 ms) po dôrazovom 
výraze Ja. Jej funkciu môžeme charakterizovať podobne ako v anglickom variante. Ostatní 
hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 

 

 
Tab. 28 b: temporálna pauza a dôraz: rodení nemecky hovoriaci 
 

Všetci rodení nemecky hovoriaci realizovali svoju výpoveď bez pauzy. 

 

 

 

 

RHS 1 Yes   245 please   

RHS  2 Yes   50 please 

RHS  3,  RHS  7,  RHS  8,  RHS  9,  RHS  10 Yes    please 

RHS 4 Yes   75 please 

RHS  5 Yes   60 please 

RHS  6 Yes   190 please 

RHE 1 Yes 47   please   

RHE  2,  RHE  3,  RHE  6 Yes    please   

RHE  4 Yes  83  please   

RHE  5 Yes 75    please   

RHS 1,  RHS  2,  RHS  4,  RHS  5,  RHS  6,  RHS  
7,  RHS  8,  RHS  9,  RHS  10 

Ja Bitte 

RHS  3 Ja   58 Bitte 

RHD 1,  RHD  2,  RHD 3,   RHD  
4,   RHD  5,   RHD  6  

Ja Bitte 
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Gr. 13: Rodení slovensky hovoriaci (výpovede realizované v anglickom jazyku) 
 

Tento graf prezentuje zastúpenie páuz  a ich funkcie u rodených slovensky hovoriacich vo 

výpovediach realizovaných v anglickom jazyku. Graf  poukazuje na diverzifikáciu výskytu 

jednotlivých typov páuz. Najvyššiu frekvenciu má v našom výskumnom materiáli diskurzná 

pauza (53%), po nej nasleduje pauza z váhania (15%), zdvorilostná pauza (10%), respiračná a 

multifunkčná pauza (po 8%), ostatné typy páuz majú nižšiu frekvenciu (expresívna 6% a 

nefunkčná 0%).  
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Gr. 14: Rodení anglicky hovoriaci (výpovede realizované v anglickom jazyku) 
 

Tento graf prezentuje zastúpenie páuz  a ich funkcie u rodených anglicky hovoriacich.V  

porovnaní s predchádzajúcim Gr. 13 možno konštatovať, že u rodených anglicky hovoriacich je 

nižší stupeň diverzifikácie typov páuz ako u rodených slovensky hovoriacich. Najvyššiu 

frekvenciu má diskurzná pauza (37%), za ňou nasleduje zdvorilostná pauza (31%), pauza z 

váhania (19%) a nakoniec multifunkčná pauza (13%). Ostatné typy páuz sme v našom pracovnom 

materiáli nezaznamenali. 
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Gr. 15: Rodení slovensky hovoriaci (výpovede realizované v nemeckom jazyku) 
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Tento graf prezentuje zastúpenie páuz  a ich funkcie u rodených slovensky hovoriacich vo 

výpovediach realizovaných v nemeckom jazyku. Podobne ako v anglickom variante u rodených 

slovensky hovoriacich sme zaznamenali podstatne vyšší stupeň diverzifikácie typov páuz v 

porovnaní s rodenými nemecky hovoriacimi. Najvyššie zastúpenie má diskurzná pauza (63%). 

Pauza z váhania predstavuje len 13% z celkového počtu páuz a u ostatných typov páuz sa vo 

frekvencii prejavujú len malé rozdiely (respiračná a nefunkčná pauza predstavujú po 7%, 

expresívna a multifunkčná pauza majú po 4% a zdvorilostná pauza má najnižšiu frekvenciu – 

2%).  
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Gr. 16: Rodení nemecky hovoriaci (výpovede realizované v nemeckom jazyku) 
 

U rodených nemecky hovoriacich sme v našom pracovnom materiáli zaznamenali len tri 

typy páuz, a to diskurnú pauzu (so značne vysokou frekvenciou 77%), multifunkčnú (15%) a 

respiračnú pauzu (8%). U rodených nemecky hovoriacich sa na rozdiel od rodených slovensky 

hovoriacich vo výpovediach realizovaných v nemeckom jazyku ostatné typy páuz nevyskytli, teda 

diverzifikácia typov páuz bola u týchto hovoriacich podstatne nižšia.  

3.6 Diskusia  

V súlade s očakávaniami a z analýzy našich výsledkov, ktoré dosiahli rodení slovensky 

hovoriaci vo výpovediach realizovaných v anglickom a v nemeckom jazyku, možno konštatovať, 

že v našom výskumnom materiáli má diskurzná pauza dominantnú pozíciu. U rodených slovensky 

hovoriacich sa vo výpovediach realizovaných v anglickom a v nemeckom jazyku prejavuje vyšší 

stupeň diverzifikácie typov páuz než vo výpovediach u rodených anglicky a nemecky 

hovoriacich. 

Výpovede rodených slovensky hovoriacich sme vnímali a hodnotili ako neplynulé 

(staccato rytmické usporiadanie v oboch cudzojazyčných verziách), čo podľa nášho názoru môže 

byť výsledkom nedostatočnej jazykovej kompetencie, ktorá spôsobuje nevhodnú segmentáciu 

diskurzu. To sa môže samozrejme odraziť aj v distribúcii a frekvencii jednotlivých typov páuz. 

Odborníci z psychoakutického výskumu (porov. Zellner, 1994) sú toho názoru, že hovoriaci 

aplikujú v cudzojazyčnom prejave kognitívne procesy, ktoré sú odlišné od kognitívnych procesov 
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rodených, v našom prípade anglicky a nemecky hovoriacich, (prejavuje sa to v dĺžke času, ktorý 

potrebujú na plánovanie, programovanie a následnú produkciu prehovoru) a navyše im chýba 

lingvistická intuícia rodených hovoriacich. Anomálie v segmentácii výpovede sťažujú 

percipientovi vnímanie, čo spôsobuje ťažkosti v cudzojazyčnej komunikácii. Rodení hovoriaci 

všeobecne plánujú a programujú výpoveď vo svojom materinskom jazyku v dlhších blokoch, a 

preto je segmentácia ich diskurzu prirodzená, spontánna a navyše podvedomá.  

 

 

 

 




