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Predhovor 
 

Jazyk ako prostriedok komunikácie slúži na transfer informácií, na sprostredkovanie 

našich názorov, pocitov. Toto sprostredkovanie sa realizuje verbálnymi aj nonverbálnymi 

prostriedkami (mimikou, gestom, pohybom tela, kontaktom očí a i.). Aby sme porozumeli 

istým znakom komunikácie, je potrebné si tieto znaky všímať, pozorovať ich, učiť sa ich. 

Podobne sme nútení učiť sa jazyk nášho komunikačného partnera, ak mu chceme porozumieť 

a ak chceme byť sami porozumení. Okrem ovládania gramatiky, lexiky prispieva 

k porozumeniu výmeny informácií v rozhodujúcej miere aj výslovnosť, intonácia oboch 

partnerov komunikačného reťazca. Osobitne vtedy, keď komunikácia prebieha v cudzom 

jazyku, pričom treba zvládnuť nové, v materinskom jazyku absentujúce hlásky, nové 

intonačné modely. Tu je teda dôležitá nielen korektná, zrozumiteľná artikulácia nových 

hlások, ale aj osvojenie si intonácie a rytmu cudzieho jazyka, teda zvládnutie tak 

segmentálnej, ako aj suprasegmentálnej roviny. Je všeobecne známe, že podľa realizácie 

prízvuku, rytmu, melódie možno určiť krajinu pôvodu hovoriaceho. U niektorých 

jednotlivcov sú intonačné modely v materinskom jazyku také výrazné a silné, že ich prenášajú 

aj do cudzieho jazyka. Naše doterajšie výskumy (porov. napr. Bilá, 2001) a skúsenosti 

potvrdzujú, že zlá výslovnosť, hrubé porušenie intonácie zapríčiňujú častejšie nedorozumenia 

osobitne v cudzojazyčnej komunikácii než nedodržanie gramatických pravidiel či 

neadekvátny výber výrazových prostriedkov. Percipient si skôr dokáže v podvedomí relatívne 

rýchlo korigovať gramatickú chybu a z kontextu aj napriek nevhodnému uplatneniu daného 

výrazového prostriedku odhadnúť obsah informácie. To však neznamená, že gramatika 

a lexika nie sú pre úspešnú a nerušenú komunikáciu dôležité. Nechceme tým ani glorifikovať 

fonetiku a nerobíme si ilúzie, že učiaci sa zvládne fonetickú rovinu osvojovaného jazyka 

bezchybne. Osvojovanie si cudzojazyčného zvukového systému je špecifický a dlhodobý 

proces, ktorý si vyžaduje veľa úsilia, nepochybne aj talent (Džambová, 2002) a priaznivé 

okolnosti (pobyt v cieľovej krajine, možnosť komunikácie s rodeným hovoriacim, sledovanie 

cudzojazyčných programov, a i.).  

Každý jazyk používa viaceré spôsoby na upútanie pozornosti poslucháča na istú časť 

výpovede. Okrem lexikálnych a gramatických prostriedkov je to spravidla intonácia. V miere 

využívania jednotlivých jazykových prostriedkov na uplatnenie tejto funkcie sa jazyky 

odlišujú (Cruttenden, 1997, s. 40 – 44). 
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V našej monografii upriamujeme našu pozornosť na pauzu, melódiu a čiastočne aj 

dôraz, ktoré ovplyvňujú sémantický aspekt komunikácie.  

Táto monografia je súčasťou grantového projektu VEGA 1/0475/08 Komparatívna analýza 

vybraných suprasegmentálnych javov (dôrazu, pauzy a melódie) a ich syntaktické stvárnenie v 

angličtine,v  nemčine a v slovenčine v sémanticky identických jednotkách hovorového štýlu.  
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