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5 Záver 
 
 

V prvej kapitole našej práce sme skúmali podobnosti a odlišnosti temporálnej pauzy u 

rodených slovensky, anglicky a nemecky hovoriacich v sémanticky identických výpovediach 

realizovaných v  anglickom a v nemeckom jazyku.  V našom výskume sme vychádzali  

z dvoch klasifikácií temporálnej pauzy,  a to podľa typológie J. Sabola – J. Zimmermanna 

(1984) a podľa typológie E. Campione – J. Véronis (2002). Analýza nášho pracovného 

materiálu ukázala, že podľa prvej uvedenej typológie je distribúcia páuz multimodálna (teda 

pozorované distribúcie sú kombináciami optimálnej, krátkej, veľmi krátkej a extrémne krátkej 

pauzy) a podľa druhej uvedenej typológie je bimodálna (teda pozorované distribúcie sú 

kombináciami krátkej a stredne krátkej pauzy). Kedže sme skúmali čítané prejavy, v našom 

materiáli sme nezaznamenali dlhé pauzy (tieto typy temporálnej pauzy sa vyskytujú len v 

spontánnej reči).  

Rozdiely medzi rodenými anglicky a nemecky hovoriacimi a rodenými slovensky 

hovoriacimi vo výpovediach realizovaných v  anglickom a v nemeckom jazyku sme 

zaznamenali v celkovom počte páuz, v ich frekvencii a v ich distribúcii. Domnievame sa, že 

tento rozdiel v realizácii výpovedí medzi rodenými slovensky hovoriacimi na jednej strane 

a rodenými anglicky a nemecky hovoriacimi na strane druhej súvisí s nedostatočnou 

jazykovou kompetenciou rodených slovensky hovoriacich v cudzojazyčnom prejave 

(napríklad z ich váhania pred vyslovením artikulačne náročnejších výrazov, zo všeobecných 

ťažkostí pri dekódovaní tlačeného cudzojazyčného textu, v prípade anglického prejavu aj 

neovládaním mechanizmov viazaného prejavu  a aj z celkového pomalšieho tempa reči 

rodených slovensky hovoriacich v cudzojazyčnom prejave).   

  
V druhej kapitole našej práce sme skúmali podobnosti a odlišnosti v dĺžke, výskyte 

a lokalizácii temporálnej pauzy u rodených anglicky, nemecky a slovensky hovoriacich v 

sémanticky identických výpovediach realizovaných v anglickom,  v nemeckom a v 

slovenskom jazyku. Výsledky výskumu sme spracovali pomocou štatistických testov, a to 

Mann – Whitneyovho testu a Kruskal – Wallisovho testu. Výsledky štatistických testov 

poukázali na významný rozdiel v dĺžke trvania páuz a v ich lokalizácii pred dôrazovým 

výrazom medzi rodenými anglicky a nemecky hovoriacimi na jednej strane a rodenými 

slovensky hovoriacimi na strane druhej vo výpovediach realizovaných v ich materinských 
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jazykoch. Kým u rodených anglicky a nemecky hovoriacich sa prejavuje výrazná tendencia 

realizovať výpovede bez páuz pred dôrazovým výrazom, u  rodených slovensky hovoriacich 

je naopak výrazné zastúpenie páuz v preddôrazovej pozícii. 

Čo sa týka lokalizácie a trvania páuz po dôrazových výrazoch, spomínané testy 

nevykázali štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými skupinami hovoriacich vo 

výpovediach realizovaných v ich materinských jazykoch. Výraznú tendenciu uplatnenia 

pauzy v podôrazovej pozícii môžeme pozorovať vo výpovediach realizovaných vo všetkých 

jazykových verziách. Čo sa týka frekvencie, použité štatistické testy ukázali významný 

rozdiel vo frekvencii páuz: u  rodených anglicky a nemecky hovoriacich sa prejavila nižšia 

frekvencia páuz ako u  rodených slovensky hovoriacich.  

Ďalej sme skúmali rozdiely v lokalizácii (preddôrazová a podôrazová pozícia) a dĺžke 

pauzy vo výpovediach realizovaných v anglickom a v nemeckom jazyku medzi rodenými 

slovensky hovoriacimi a rodenými anglicky a nemecky hovoriacimi. Čo sa týka lokalizácie 

a dĺžky páuz pred dôrazovými výrazmi, spomínané testy nevykázali štatisticky významné 

rozdiely medzi rodenými slovensky hovoriacimi a rodenými anglicky hovoriacimi a  ani 

medzi rodenými slovensky hovoriacimi a  rodenými nemecky hovoriacimi vo výpovediach 

realizovaných v anglickom a v nemeckom jazyku.  

Štatisticky významný rozdiel medzi vyššie spomínanými skupinami hovoriacich sa 

ukazuje v lokalizácii a dĺžke pauzy po dôrazovom výraze. U rodených slovensky hovoriacich 

sa prejavuje výrazná tendencia realizovať cudzojazyčné výpovede s dlhšie trvajúcou pauzou 

po dôrazovom výraze.  

Ďalej sme skúmali rozdiely v lokalizácii (preddôrazová a podôrazová pozícia) a dĺžke 

pauzy vo výpovediach realizovaných v slovenskom jazyku medzi rodenými slovensky 

hovoriacimi a rodenými anglicky a nemecky hovoriacimi. Štatisticky významný rozdiel sa 

prejavil v trvaní páuz pred dôrazovým výrazom medzi rodenými slovensky hovoriacimi 

a rodenými anglicky a nemecky hovoriacimi. V porovnaní s rodenými slovensky hovoriacimi 

u rodených anglicky a nemecky hovoriacich boli pauzy výrazne kratšie. Je zaujímavé, že 

u rodených anglicky a nemecky hovoriacich pauzy vykazovali približne rovnaké hodnoty. 

Štatisticky významný rozdiel sa prejavil aj v trvaní páuz po dôrazovom výraze, a to  

medzi rodenými anglicky hovoriacimi a  rodenými nemecky hovoriacimi, ako aj medzi 
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rodenými nemecky hovoriacimi a rodenými slovensky hovoriacimi. Celkový sumár dĺžok 

páuz rovnako poukazuje na štatisticky významný rozdiel medzi rodenými nemecky 

hovoriacimi a rodenými slovensky hovoriacimi. Rodení nemecky hovoriaci realizovali 

výrazne dlhšie pauzy. Štatistický test ďalej ukázal, že medzi rodenými slovensky hovoriacimi 

a rodenými anglicky hovoriacimi nie je výrazný rozdiel, obe skupiny hovoriacich  realizovali 

pauzy približne rovnakého trvania. 

V tretej kapitole sme analyzovali pauzu podľa funkcie v sémanticky identických 

výpovediach (v tých istých ako v prvej a druhej kapitole) realizovaných v anglickom 

a v nemeckom jazyku rodenými anglicky, nemecky a slovensky hovoriacimi. Naša analýza sa 

opierala o klasifikáciu páuz podľa J. Sabola – J. Zimmermanna (1979) a I. C. Viola – S. 

Madureira (2008), ktoré sme na základe analýzy nášho výskumného materiálu doplnili o dva 

špecifické typy, a to o multifunkčnú a nefunkčnú pauzu.  

V našom výskumnom materiáli mala diskurzná (komunikatívna) pauza dominantné 

zastúpenie. Zároveň sme u rodených slovensky hovoriacich v cudzojazyčných výpovediach 

zaznamenali vyšší stupeň diverzifikácie typov páuz podľa funkcie než u rodených anglicky 

a nemecky hovoriacich. 

Vo štvrtej kapitole sme analyzovali melódiu jednej výpovede realizovanej v troch 

jazykových verziách – anglickej, nemeckej a slovenskej. Anglickú výpoveď realizovali traja 

rodení slovensky hovoriaci a jeden rodený anglicky hovoriaci; nemeckú výpoveď realizovali 

traja rodení slovensky hovoriaci a jeden rodený nemecky hovoriaci; slovenskú výpoveď 

realizovali traja rodení slovensky hovoriaci, jeden rodený anglicky hovoriaci a jeden rodený 

nemecky hovoriaci.  

V cudzojazyčných výpovediach sme v našom výskumnom materiáli zaznamenali 

rôznorodosť v spôsobe realizácie melódie: monotónny priebeh melódie, „skokovitá“ melódia, 

náhly pokles melódie (čo by signalizovalo ukončenosť výpovede). V niektorých prípadoch 

bolo podľa priebehu melódie ťažšie identifikovať pozíciu dôrazu, inokedy bolo dôrazových 

pozícií viac za sebou. Tieto naše pozorovania potvrdzujú opäť predchádzajúce konštatovania 

o nedostatočnej jazykovej kompetencii, nedostatku jazykového citu, ako keby hovoriaci 

nedokázali postrehnúť rozdiely v hierarchii informácií a vo zvukovom prejave ich aj 

realizovať. 



 64

Segmentáciu cudzojazyčného diskurzu u rodených slovensky hovoriacich sme vnímali a 

hodnotili na mnohých miestach ako nevhodnú, čo môže byť výsledkom nedostatočnej jazykovej 

kompetencie (ako sme to už uviedli vyššie). To sa samozrejme odrazilo aj v distribúcii, frekvencii  

a trvaní jednotlivých typov páuz a v melódii. Prikláňame sa k názorom B. Zellner (1994), že v 

cudzojazyčnom prejave hovoriaci často aplikujú kognitívne procesy, ktoré sú odlišné od 

kognitívnych procesov rodených, v našom prípade anglicky a nemecky hovoriacich. Prejavuje sa 

to v dĺžke času, ktorý potrebujú na plánovanie, programovanie a následnú produkciu prehovoru. 

Navyše rodeným slovensky hovoriacim vo výpovediach realizovaných v  cudzom jazyku chýba 

lingvistická intuícia rodených (v našom prípade anglicky a nemecky) hovoriacich. Anomálie v 

segmentácii výpovede sťažujú percipientovi vnímanie, čo spôsobuje ťažkosti v cudzojazyčnej 

komunikácii. Rodení hovoriaci vo výpovediach realizovaných vo svojom materinskom  jazyku 

všeobecne plánujú a programujú svoju výpoveď v dlhších blokoch, a preto je segmentácia ich 

diskurzu prirodzená, spontánna a navyše podvedomá (čo sa ale v našom výskume nie vždy 

potvrdilo).  

  

 

 

 

 

 

 




