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Úvod 

Každý jazyk používa rôzne spôsoby upútania 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). V našom príspevku chceme zamerať pozornosť na intonáciu, 

konkrétne na jej parciálne zložky – dôraz a pauzu v anglickej, v nemeckej a v slovenskej 

vete. Opierajúc sa o odbornú literatúru sme realizovali experimentálnu sondu, ktorej cieľom 

je poukázať na súčinnosť dôrazu a vnútrovetnej pauzy v diskurze sitkomu. Materiálovou 

bázou na realizovanie výskumu bolo úvodných päťdesiat výpovedí epizódy zo sitkomu 

Priatelia („Ako nikto nikoho nepožiadal o ruku“, 1. časť, 9. séria, 2002/2003) v troch 

jazykových verziách: originálnej anglickej a dvoch dabovaných – nemeckej a slovenskej.  

 

Teoretické východiská  

V slovenskej jazykovednej literatúre sa dôraz – ako vetná, gramatizujúca  aktualizácia 

prízvuku – charakterizuje ako jav, ktorý vzniká silovou moduláciou artikulačného prúdu 

(porov. Sabol, In Ondruš – Sabol, 1981). Okrem termínu dôraz sa používa aj termín vetný 

prízvuk – ako uvádza Á. Kráľ (In: Kráľ – Sabol, 1989) funkcia signalizovať jadro výpovede 

prináleží tzv. vetnému prízvuku. Dôraz sa líši od vetného prízvuku tým, že pri ňom ide o 

„výrazné melodicko-dynamické vyzdvihnutie niektorej časti výpovede“ (Kráľ, 1989, s. 360; 

In Kráľ – Sabol). Tvorba intoném zodpovedajúcich dôrazu je predpokladom ľahkej 

a bezproblémovej percepcie (porov. Stock – Hirschfeld, 1996; Cruttenden, 1997). Inými 

slovami dôrazom sa vylučuje „potenciálna alebo reálna možnosť inej interpretácie platnosti 

vypovedaného, než je to v zámere hovoriaceho. Dôrazové slovo (časť vety) sa vyzdvihuje 

prudkým melodicko-dynamickým zdvihom a veľkým intervalom zmeny na zdôraznenom 

slove (slovnom spojení)“ (Kráľ, 1989, s. 360; In Kráľ – Sabol). Podľa U. Hirschfeldovej 

(1992) a A. Cruttendena (1997) sa dôraz realizuje na slove, ktoré je významovo 

najdôležitejšie. Táto informácia je artikulovaná nápadnejšie, silnejšie, výraznejšie,   napr. Mir 

geht es gut. I´m well. – Mám sa dobre (nepríznakový dôraz); posunom zdôrazneného slova 

dochádza aj k posunu sémantiky výpovede: Mir geht es gut. – Mám sa dobre (príznakový 

dôraz) (porov. Stock – Hirschfeld, 1996, s. 74; Cruttenden, 1997). Dôraz je teda signálom 

novej, komunikačne najdôležitejšej, jadrovej, ťažiskovej informácie (rémy) výpovede.  

Dôraz súvisí s rozložením známej a neznámej informácie vo vete, s členením 

výpovede na východisko a jadro (Mistrík, 1966). Jadro výpovede tvoria „komunikačne 

najdôležitejšie slová, ktoré sa vymedzujú aj pomocou iných suprasegmentálnych javov 

(tempo, intenzita hlasu, pauza, melódia)“ (Sabol, 1981, s. 145; in: Ondruš – Sabol). Pri 

objektívnom slovoslede  tak v nemčine, v angličtine ako aj v slovenčine stojí komunikačne 

najdôležitejšia informácia zvyčajne na konci výpovede, môže sa však príznakovo presúvať 

k začiatku vety: „Ak sa má zdôrazňované slovo zvlášť podčiarknuť, musíme ho presunúť 

z posledného miesta smerom dopredu“ (Mistrík, 1966, s. 126). V súvislosti s postavením 

komunikačne najdôležitejšej informácie na konci výpovede A. Cruttenden (1997) uvažuje 

o univerzálnom psycholingvistickom princípe, podľa ktorého spracovávanie významu 

intonácie prebieha na konci výpovede a posledný signál je nositeľom významu najväčšej 

váhy. Dôraz ako médium a usmerňovateľ rozloženia známej a neznámej informácie je 

v jazykoch univerzálnym javom. Aj pri porovnávaní sémanticko-komunikačného hľadiska, 
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syntagmatického hľadiska či paradigmaticky usmerňovanej pozície dôrazu v nemčine, v 

angličtine a v slovenčine sa ukazuje, že nezávisle od jazyka dôraz logicky leží na tom slove, 

slovnom spojení, ktoré je obsahovo najdôležitejšie.  

 Pri realizácii dôrazu sa prejavuje synergická súčinnosť fónickej a syntaktickej roviny. 

Napriek tomu, že dôraz je – ako suprasegment – zvukový fenomén a jeho „tiché“ vyjadrenie 

aj v písanom texte sa odvíja od priority fónickej štruktúry (ako pri tichom čítaní), má svoju 

dominantnú funkciu aj slovosled. O dôsledkoch posunu dôrazu vzhľadom na protiklad 

subjektívnosť – objektívnosť J. Sabol (Sabol, In: Ondruš – Sabol, 1981, s. 145) konštatuje: 

„S posunom dôrazu od nepríznakovej polohy na konci komunikačnej jednotky k začiatku 

vety súvisí aj subjektívne podfarbenie výpovede; je preto zákonité, že expresívne „výbuchy“, 

citoslovcia môžu stáť iba na čele výpovedných jednotiek (Ach, ako je tu krásne!), teda presne 

na opačnom póle, ako to žiada objektívny slovosled“. Podobná situácia  je aj v nemčine 

a v angličtine, napr. Pfui, der sieht aber aus! Fuj, ten ale vyzerá!; Gosh, it’ s hot! –  Bože, ale 

je horúco! (vlastné pozorovania). Táto situácia sa v analyzovanom korpuse nevyskytla. 

Nositeľom dôrazu vo vete môže byť nielen posledné plnovýznamové slovo, ale 

ktorékoľvek slovo, ktoré v závislosti od svojho zámeru hovoriaci pokladá v príslušnej 

komunikačnej situácii za dôležité, za významovo rozhodujúce, napr. 

Peter has bought a car. Peter kaufte ein Auto. Peter kúpil auto. („Kto?“) 

Peter has bought a car. Peter kaufte ein Auto. Peter kúpil auto. („Čo urobil?“) 

Peter has bought a car. Peter kaufte ein Auto. Peter kúpil (jedno/nejaké) auto. 

(„Koľko?“) 

Výslovnosť neurčitého člena v angličtine v dôrazovej pozícii bude odlišná, tzv. silná, 

neredukovaná a nadobudne význam „nejaký“.  

Peter has bought a car. Peter kaufte ein Auto. Peter kúpil auto. („Čo?“) 

Peter has bought a car | and a garage. Peter kaufte ein Auto | und eine Garage. Peter 

kúpil auto | a garáž. („Čo?“) (neutrálna výpoveď siahajúca cez viac fráz) 

Nasledujúce príklady sú z analyzovaného korpusu a ilustrujú subjektívnu lokalizáciu 

dôrazového výrazu: To see if you know what these guys are talking about.  

  Das ist so etwa das gleiche Thema. 

 Chcem zistiť, o čom títo tu hovoria.  

Spravidla dôraz tvoria tie slabiky výrazu, ktoré sú zároveň nositeľmi slovného 

prízvuku, pravda, ide o slovný prízvuk v slove, ktoré je nositeľom novej informácie; zároveň 

sa tu žiada rozlišovať aj medzi vecne neutrálnou a kontrastnou výpoveďou (porov. Rausch – 

Rausch, 1991, s. 125; Cruttenden, 1997, s. 73). V rámci príznakového dôrazu sa vymedzuje 

ešte osobitná forma dôrazu, tzv. kontrastný dôraz, ktorý O. Zacher (1960) nazýva 

„intelektuálny kontrastný dôraz“ (vlastný preklad). Jeho fonetické vlastnosti sú tie isté ako 

v prípade príznakového dôrazu – rozdiel možno vidieť iba v tom, že melódia po realizácii 

prízvučnej slabiky klesá do dolnej tretiny hlasového spektra. Pojem „kontrastný” A. 

Cruttenden neformálne definuje ako porovnaný v rámci limitovaného súboru. Najzreteľnejšie 

prípady sa dotýkajú binárnych párov, často opozít, napr. She found it very easy to settle to 

married life / whereas he found it difficult (Ona to považovala za ľahké a on za ťažké.) (ibid) 

Ako tento príklad ilustruje, často ide o dva členy kontrastného páru. Ďalej pri kontraste ide 

o tzv. polaritný kontrast, ktorý je dvojakého typu – alebo sa podmet porovnáva v súčinnosti 

s dvoma slovesami alebo sa dva podmety porovnávajú v súčinnosti s (ne)prítomnosťou istej 

vlastnosti slovesa, napr. She was able to walk to the top / although she couldn’t run (Na 

vrchol dokázala vyjsť, ale nedokázala bežať.) She found it easy / although he didn’t (Ona to 

považovala za ľahké, hoci on nie.) (ibid). V analyzovanom korpuse sme identifikovali 

nasledujúce príklady:  

Look at her, my first grandchild. – I meant my first granddaughter. 

Seht sie euch an, mein liebes erstes Enkelkind. – Ich meinte, meine erste Enkeltochter.  
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Pozrite sa, toto je moje prvé vnúča. – Chcel som povedať, moja prvá vnučka. 

Mnohé protikladné páry nie sú binárne. A. Cruttenden konštatuje, že pojem 

kontrastívny/protikladný jestvuje vo vedomí hovoriacich,  je však ťažko definovateľný a 

závisí od príslušného kontextu: I’ve got a silver car (Mám strieborné auto). Tu ide o kontrast 

uvedenej farby so všetkými ostatnými farbami (1997, s. 83).  

Okrem mechanického a logického dôrazu (t.j. bezpríznakový dôraz) sa môže vo vete 

vyskytnúť aj emfatický dôraz, citový dôraz, extrémny dôraz – takzvaná emfáza. Emfáza je 

„expresívnou aktualizáciou, modifikáciou dôrazu“ (porov. Sabol, In Ondruš – Sabol, 1981, s. 

145). Pre slabiku, na ktorej sa realizuje emfáza, je charakteristická zvýraznená dynamika, 

intenzita hlasu, zároveň môže byť viac predĺžená. V porovnaní so slovným prízvukom 

emfáza  nemusí byť vždy na prvej slabike slova. Podľa A. Cruttendena (1997) známa a 

kontrastívna informácia bude mať osobitný dôraz a rovnako tu platí, že v týchto prípadoch 

dôraz nemusí byť vždy na slabike, ktorá je nositeľom slovného prízvuku. Emfatický dôraz, 

ako konštatuje J. Mistrík (1977, s. 355), sa nemusí kryť s vetným dôrazom: „Napríklad vo 

vete Ktovie, či sa ešte niekedy uvidíme môže byť na slovách ktovie alebo uvidíme vetný dôraz 

– logický a na slove niekedy môže byť emfáza. Emfáza vzniká aj pomocou ďalších 

sprievodných znakov, napríklad pomocou slabikovania, alebo odčlenením slova voči okoliu 

prestávkami.“ V analyzovanej epizóde sa vyskytujú nasledujúce situácie ilustrujúce emfázu:  

Hey, Ross is here! Hey, look, it’s my good friend Ross! Hey, Ross. 

Hey, Ross ist da? Hey. Das ist mein guter Freund Ross. Hey Ross. 

Hej, Ross je tu. Vidíš, | môj | dobrý | priateľ | Ross. Ahoj, Ross. 

V originálnej anglickej verzii a v dabovanej nemeckej verzii sa emfáza realizovala 

expresívnou melódiou a zvýšenou intenzitou hlasu; v dabovanej slovenskej verzii pomocou 

odčlenenia slov od okolia pauzami.  

Štruktúra dôrazu môže byť veľmi mnohotvárna. Osobitne pri rozrušení, pri 

emocionálnej výpovedi môžu byť nositeľmi dôrazového výrazu (výrazov) aj také slovné 

druhy, ktoré sa pri emocionálne neutrálnom prejave nezdôrazňujú. Spravidla má veta jeden 

dôraz, ale niekedy aj vedľajšie dôrazy, ktoré nie sú také „silné“ ako dôrazová dominanta, ale 

v emocionálnej, citovo realizovanej výpovedi môže byť aj viac rovnako „silných“ dôrazov. 

Všeobecné pravidlá dôrazu možno stanoviť iba pre neutrálnu výpoveď. V protiklade k vecne-

neutrálnej výpovedi môžu byť za istých podmienok zdôraznené dynamicky, melodicky alebo 

temporálne aj inak neakcentovateľné slová (synsémantické slová, ako predložky, zámená, 

spojky a častice). Uvádzame príklady z analyzovaného korpusu: 

But before you guys do that, I need to talk to you. (ukazovacie zámeno, osobné 

zámeno) 

Hat mich jemand angefasst, wenn  ihr dabei wart? (osobné zámeno) 

Tak dobre, ale než to urobíte, chcem s vami hovoriť ja. (osobné zámeno) 

V konečnom dôsledku možno konštatovať, že pri fónickom stvárnení výpovede rozhodujúcu 

rolu zohráva expedient, ktorý v súlade s konkrétnym zámerom vychádzajúcim z istej 

komunikačnej situácie vedome zdôrazní časti výpovede zmenou ich akustických parametrov. 

Zdôraznené slovo tak v nemčine, v angličtine ako aj v slovenčine sa vydeľuje pôsobením 

viacerých prozodických vlastností, napríklad zvýšenou intenzitou hlasu, spomalením tempa, 

zmenou melódie a preddôrazovou a podôrazovou pauzou.  

 Analýzou pauzy sme sa bližšie zaoberali v monografiách Intonačná štruktúra vety. 

Porovnávací aspekt (Bilá – Džambová, 2010) a Fonetické, syntaktické a pragmatické aspekty 

hovoreného prejavu (Bilá – Džambová – Kačmárová, 2011). V prvej monografii sme sa 

venovali pauze, melódii a čiastočne aj dôrazu, ktoré ovplyvňujú sémantický aspekt 

komunikácie. Pri komparatívnej analýze pauzy bolo naším cieľom poukázať na podobnosti a 

odlišnosti v distribúcii a frekvencii jednotlivých typov páuz v sémanticky identických 

prehovoroch mikrotextových jednotiek, ktoré nahovorili rodení anglicky hovoriaci a rodení 
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nemecky hovoriaci a rodení slovensky hovoriaci. V druhej monografii naším výskumným 

zámerom bolo skúmať hovorený prejav v sémanticky identických výpovediach v troch 

jazykových mutáciách, v anglickej, v nemeckej a v slovenskej, konkrétne, ako kooperácia 

fonetickej, syntaktickej a pragmatickej jazykovej roviny prispieva k výstižnosti a stručnosti, k 

typickým charakteristikám sitkomu, aké sú podobnosti a rozdiely medzi typmi viet a typmi 

páuz.  Za výskumný korpus sme si zvolili epizódu zo sitkomu „Priatelia“. 

Vo fonetickej literatúre sa uvádza viacero klasifikácii temporálnej pauzy. Pri 

meraniach a následnej analýze sme v oboch monografiách vychádzali z typológie 

temporálnych páuz podľa J. Sabola a J. Zimmermanna (1984). V našom prípade ide 

o hovorený prejav, ktorý je charakterizovaný krátkymi výpoveďami, často syntakticky 

neúplnými, rýchlymi výmenami hovoriacich,  celkovou stručnosťou a  aj nižšou variabilitou 

v trvaní páuz, preto sa domnievame, že táto detailnejšia klasifikácia temporálnej pauzy je pre 

našu analýzu vhodnejšia. J. Sabol a J. Zimmermann (1984, s. 227 – 228) diferencujú 

nasledujúce typy temporálnych páuz: 

1. Nulová alebo extrémne krátka pauza (≤ 50 ms) 

2. Veľmi krátka pauza (50 ms – ≤ 100 ms) 

3. Krátka pauza (100 ms – ≤ 300 ms) 

4. Normálna/optimálna pauza (300 ms – ≤ 1350 ms) 

5. Dlhá pauza (1 350 ms – ≤ 2 200 ms) 

6. Veľmi dlhá pauza (2 200 ms – ≤ 2 800 ms) 

7. Extrémne dlhá pauza (≥ 2800 ms).  

V našej výskumnej vzorke sme z uvedenej škály páuz zaznamenali nasledujúce výsledky 

(Bilá – Džambová – Kačmárová, 2011), pozri Tab. 1:  

 

Tab. 1 Celkový počet páuz  

Typ pauzy Aj Nj Sj 

N/EK 204 174 148 

VK 51 25 30 

K 10 3 0 

N/O 6 2 3 

D 1 0 0 

VD 0 0 0 

ED 0 0 0 

Celkový počet páuz 272 204 181 

V našom príspevku sa zaoberáme pauzou v preddôrazovej a podôrazovej pozícii 

v troch jazykových verziách zvolenej epizódy – v originálnej anglickej verzii a v dabovaných 

verziách (nemeckej a slovenskej).   

 

Výskumná sonda 

Materiálová báza a metodológia výskumu 

Materiálovou bázou našej sondy pri výskume súčinnosti dôrazu a temporálnej pauzy 

bolo úvodných päťdesiat sémanticky identických výpovedí epizódy zo sitkomu Priatelia 

(„Ako nikto nikoho nepožiadal o ruku“, 1. časť, 9. séria, 2002/2003) v troch jazykových 

mutáciách (pozri vyššie). Zvukový korpus sme analyzovali prostredníctvom 

experimentálnych fonetických metód, na základe počítačovej analýzy a percepčného testu 

s ohľadom na interlingválnu komparáciu. V rámci experimentálneho fonetického výskumu 

sme realizovali merania vnútrovetnej temporálnej pauzy. Použili sme softvér Steinberg, 

program Wave Lab 6. Zvuková stopa bola následne upravená (dynamika, frekvencia a 

mastering) a napálená na CD nosič. V každej jazykovej verzii sme zmerali vnútrovetné pauzy 
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(spolu 657 páuz). Dôraz (t.j. vetná aktualizácia prízvuku) bol identifikovaný formou 

percepčných testov. Keďže počítačové analýzy nedokážu dôraz jednoznačne identifikovať, 

percepčné testy sú jediný nástroj na realizáciu takéhoto výskumu. Dôraz identifikovali 

súbežne traja percipienti a dôrazové pozície zaznamenali po vzájomnej zhode.  

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) 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. Podľa J. Sabola (2006) je interakcia spomínaných dvoch 

prozodických vlastností (pauzy a dôrazu) evidentná a napomáha komunikácii. V rámci 

analýzy sme súčinnosť dôrazu a temporálnej pauzy vyhodnotili v zmysle klasifikácie 

preddôrazovej pauzy a stanovenia frekvencie jej kombinácií s podôrazovou pauzou. 

 

Diskusia a závery 

Pri interpretovaní analýzy súčinnosti temporálnej pauzy a dôrazu vychádzame 

z experimentálneho výskumu J. Sabola (2006), ktorý uvádza, že preddôrazová pauza je dlhšia 

než podôrazová. Na základe našej analýzy je možné identifikovať päť skupín vyjadrujúcich 

distribúciu a frekvenciu preddôrazových a podôrazových páuz; vo všetkých jazykových 

verziách sme zaznamenali približne rovnaký celkový počet dôrazových pozícií (pozri Graf 1 

a Tabuľka 2). Prvá skupina prezentuje situácie, v ktorých ide o kombináciu medzivetnej 

pauzy v preddôrazovej pozícii a vnútrovetnej/medzivetnej pauzy v podôrazovej pozícii. 

Vzhľadom na to, že meranie medzivetných páuz nebolo súčasťou nášho experimentu, 

nebudeme sa prvou skupinou bližšie zaoberať.      

V druhej skupine uvádzame situácie, v ktorých v preddôrazovej pozícii sa vyskytovala 

extrémne krátka pauza; v tretej skupine sa v danej pozícii vyskytovala veľmi krátka pauza; vo 

štvrtej skupine krátka pauza; v piatej skupine normálna/optimálna pauza. Extrémne krátka 

pauza (druhá skupina) sa vyskytla v kombinácii s extrémne krátkou, veľmi krátkou, krátkou a 

normálnou/optimálnou pauzou, inými slovami s pauzami, ktoré v podôrazovej pozícii mali 

buď rovnaké alebo dlhšie trvanie. Veľmi krátka pauza (tretia skupina) sa vyskytla v 

kombinácii s extrémne krátkou, veľmi krátkou a normálnou/optimálnou pauzou v 

podôrazovej pozícii – t.j. pauzami dlhšieho, rovnakého aj kratšieho trvania. Krátka pauza 

(štvrtá skupina) a normálna/optimálna pauza (piata skupina) sa vyskytli len v kombinácii s 

extrémne krátkou pauzou, t.j. s pauzou kratšieho trvania. V každej skupine sme identifikovali 

aj kombináciu s medzivetnou pauzou v podôrazovej pozícii, no (ako je uvedené vyššie) 

nebudeme sa ňou bližšie zaoberať.  

 

Graf 1 Počet dôrazových pozícií v troch jazykových verziách 
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Tab 2 Distribúcia a frekvencia preddôrazových a podôrazových páuz 

  Anglický jazyk  Nemecký jazyk Slovenský jazyk 

1 (---) … (EK) 

(---) … (VK) 

(---) ... (---) 

0 

1 

1 

13 

2 

4 

25 

3 

1 

 Spolu  2 19 29 

2 (EK) … (EK) 

(EK) … (VK) 

(EK) ... (K) 

(EK) … (N/O) 

(EK) … (---) 

21 

6 

1 

2 

39 

20 

3 

1 

0 

27 

28 

7 

0 

1 

28 

 Spolu 69 51 64 

3 (VK) ... (EK) 

(VK) … (VK) 

(VK) … (N/O) 

(VK) … (---) 

6 

1 

0 

8 

0 

2 

0 

6 

6 

2 

2 

4 

 Spolu 15 8 14 

4 (K) ... (EK) 

(K) …(---) 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

 Spolu 6 0 0 

5 (N/O) ... (EK) 0 0 4 

 Spolu 0 0 4 

 Spolu 92 78 111 

 

 Zaujímavé je porovnanie výskytu situácií, v ktorých pauza v preddôrazovej pozícii má 

dlhšie, rovnaké alebo kratšie trvanie ako pauza v podôrazovej pozícii v troch jazykových 

mutáciách (pozri Tab. 3, Graf 2, Graf 3, Graf 4). Najvyšší výskyt sme zaznamenali v tých 

situáciách, v ktorých extrémne krátke pauzy pred zdôrazneným výrazom a po ňom mali 

takmer rovnaké trvanie vo všetkých troch jazykových verziách (podrobnejšie pozri Graf 5). 

Tento výsledok sa líši od záverov J. Sabola (2006), t.j. že preddôrazová pauza má dlhšie 

trvanie ako podôrazová. Domnievame sa, že je to spôsobené viacerými faktormi. Dôležitú 

úlohu tu zohráva charakter skúmaného materiálu. Špecifiká nášho výskumného korpusu 

spočívajú v tom, že predstavuje istým spôsobom hybridnú komunikáciu – „pripravený 

spontánny“ prejav – je kombináciou pripraveného a spontánneho prejavu, t.j. scenára a 

konkrétnej realizácie hercom. Text je vopred pripravený, niekoľkokrát cielene modifikovaný, 

aby vytváral dojem spontánneho dialogického prejavu so všetkým, čo k tomu patrí. S tým 

súvisí aj fragmentované syntaktické štruktúrovanie textu, čo sa nevyhnutne prejavuje aj vo 

fónickom usporiadaní výpovedí.  

  

Tab. 3  Porovnanie trvania páuz pred dôrazom a po ňom  

 EK VK K N/O Spolu 

A N S A N S A N S A N S A N S 

Dlhšie 0 0 0 6 0 6 3 0 0 0 0 4 9 0 10 

Takmer rovnaké  21 20 28 1 2 2 0 0 0 0 0 0 22 22 30 

Kratšie  3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 3 
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Graf 2  Preddôrazová má dlhšie trvanie ako podôrazová 
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Graf 3  Preddôrazová má takmer rovnaké trvanie ako podôrazová 
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Graf 4  Preddôrazová má kratšie trvanie ako podôrazová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 Frekvencia páuz v troch jazykových verziách podľa pomeru trvania 

preddôrazovej a podôrazovej pauzy  
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Uvádzame aj príklady, ktoré nás zaujali svojou osobitosťou. Napr.: 

1) ilustrujú rovnakú pozíciu dôrazového výrazu, ale odlišnú sémantiku (vyznačené 

kurzívou): 
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But before you guys do that, I need to talk to you.   (Sj: ty) 

Bevor ihr miteinander redet, will ich was sagen.   (Sj: povedať)  

Tak dobre, ale než to urobíte, chcem s vami hovoriť ja. 

2) ilustrujú osobitosti jazykov – identickú hĺbkovú štruktúru a rozdielnu povrchovú 

štruktúru:  

I’m really more of a candy kind of guy. (podstatné meno plní funkciu atribútu) 

VS. Aber ich bin mehr für Süßigkeiten.  ...ale ja som skôr na sladkosti. 

- v nemčine a v slovenčine daná povrchová štruktúra je v súlade so zákonitosťami 

flektívneho jazyka  

And he brought  fIowers! Pozri, priniesol kvety. 

VS. Du hast ja sogar Blumen mitgebracht?  

- zákonitosti nemeckého slovosledu vyžadujú postavenie minulého príčastia v 

perfekte na konci 

 

Experimentálna sonda do fonologických charakteristík a funkcií dôrazu a temporálnej 

pauzy v nemčine, v angličtine a v slovenčine vo výpovediach patriacich do „kvázi-

spontánneho“ hovorového komunikačného priestoru naznačila spôsoby kooperácie pauzy 

a dôrazu. Realizovaná experimentálna sonda do problematiky súčinnosti temporálnej pauzy a 

dôrazu, jej distribúcie a frekvencie v preddôrazovej a v podôrazovej pozícii naznačila isté 

tendencie, ktoré je však nutné overiť na väčšom korpuse.  

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Summary  

Each language makes use of drawing a hearer´s attention to certain parts of an utterance and 

apart from lexical and grammatical means it is intonation that is important in doing so. The 

present paper deals with intonation, namely with its three components – emphasis and pause 

in English, German and Slovak sentence. The paper is divided into two parts – theoretical and 

practical. The theoretical part defines the essential concepts. The practical part presents the 

methodology and the results of the conducted research; the language material utilized was the 

discourse of an episode from the sitcom Friends. The aim of the research was to explore the 

interconnectedness of pre- and post-emphatic intra-sentential pauses and emphasis. The 

research showed the overall prevalence of extremely short duration pauses in pre-emphatic 

position in comparison with other types of pauses. Another outcome is the prevailing number 

of utterances with pauses in pre-emphatic position being shorter than those in post-emphatic 

position.   
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