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VOICE ONSET TIME SLOVENSKÝCH EXPLOZÍV 

 

Marianna KRAVIAROVÁ 
 

 

Voice onset time (ďalej len VOT), ako doba nástupu hlasivkového tónu, patrí 

k fonetickým charakteristikám, pomocou ktorej je možné navzájom diferencovať jednotlivé 

triedy (kategórie) znelých a neznelých explozív. Zavedenie tejto metódy skúmania 

obštruentov siaha do 60-tych rokov 20. storočia (Lisker – Abramson, 1964) ako uvádza aj 

Radek Skarnitzl (2011, 66). Leigh Lisker a Arthur S. Abramson (1964) definujú VOT ako 

časovú oblasť, ktorá trvá od uvoľnenia explózie až do začiatku kmitania hlasiviek pri 

vytváraní nasledujúceho vokálu. VOT nadobúda rôzne hodnoty podľa toho, do akej kategórie 

patrí skúmaná explozíva. Ak vezmeme do úvahy fonologický kontrast znelosti a aspirácie 

konsonantov môžeme hovoriť až o štyroch kategóriách explozív, resp. o štvorčlennom 

systéme explozív (Vaissière, 1997; Ladefoged – Maddieson, 1996, 58). V tomto prípade 

hovoríme o znelých, neznelých neaspirovaných, neznelých aspirovaných a znelých dyšných 

explozívach. Pretože výskyt štvročlenného sytému v jazykoch je obmedzený, najčastejšie sa 

s ním stretávame v indoárijských jazykoch, medzi ktoré patrí aj hindčina, bengálčina alebo 

gudžaráčina (Skarnitzl, 2011, 68), častejšie využitie majú dvojčlenné systémy, v ktorých sa 

skúma kontrast medzi znelými a neznelými neaspirovanými explozívami (Maddieson, 1984), 

resp. trojčlenné systémy, ktoré obsahujú znelé, neznelé neaspirované a neznelé aspirované 

explozívy (Ladefoged, 2005, 138). Charakteristika VOT nadobúda pri realizácii znelých 

explozív hodnoty záporné, ktoré súvisia s faktom, že hlasivky kmitajú už pred uvoľnením 

explóznej prekážky a aj počas samotnej explózie. Pri realizácii neznelých neaspirovaných 

explozív je hodnota VOT veľmi nízka, ale nachádza sa v kladnej časovej osi a realizáciou 

neznelých aspirovaných explozív, získavame vyššie kladné hodnoty VOT. Rozdiel medzi 

aspirovanými a neaspirovanými neznelými hláskami vidí Ladefoged (1971, cit. in Skarnitzl, 

2011, 65) v stave hlasiviek počas uvoľňovania prekážky a v okamihu, ktorý nastáva tesne po 

jej uvoľnení. Z fonologického hľadiska sú hlasivky pri uvoľňovaní prekážky pri aspirovaných 

hláskach otvorené, pri neaspirovaných hláskach sa v momente uvoľnenia oklúzie nachádzajú 

hlasivky vo fonačnom postavení. R. Skarnitzl (ibid, 65) uvádza, že z akustického hľadiska 

môžeme aspiráciu charakterizovať prítomnosťou turbulentného glotálneho šumu 

a oneskoreným nástupom hlasivkového tónu. Na obrázku 1 sa nachádza schematický 

diagram, ktorý ukazuje na vzťah glotálnej a supraglotálnej činnosti pri tvorbe štyroch typov 

explozív podľa R. Skarnitzla (ibid, 71).  

 

 
Obr. 1. Schematický diagram poukazujúci na vzťah medzi glotálnou a supraglotálnou 

činnosťou pri tvorbe explozív. Prevzaté zo zdroja Skarnitzl (2011, 71). 
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Hodnoty VOT je možné skúmať v rôznych súvislostiach. VOT závisí od prízvučnosti 

slabiky a jej postavení vo vete, pričom túto závislosť potvrdili na dvoch kategóriách 

anglických explozív [p, t, k] a [b, d, g] aj L. Lisker s A. S. Abramsonom (1967). Ďalšie 

výskumy boli zamerané na segmentálnu, ale aj suprasegmentálnu rovinu a zistili sa závislosti 

VOT od samohláskových skupín, ktoré nasledovali po obštruentoch, ale potvrdil sa aj vplyv 

tempa reči na hodnoty VOT (bližšie Skarnitzl, 2011, 78 – 79). Z veľkého množstva štúdií, 

ktoré sa venovali problematike vplyvu pohlavia hovoriaceho na hodnoty VOT spomenieme 

aspoň Allen et al. (2003), Morris et al. (2008), Theodore et al. (2009). Morris, McCrea 

a Herring (2008) vo svojej štúdii poukázali na skutočnosť, že aj keď parameter VOT je pre 

ženské pohlavie vo väčšine slabík dlhší, najmä čo sa týka výslovnosti neznelých explozív, 

štatisticky významné rozdiely medzi oboma pohlaviami neboli zaznamenané. Na druhej 

strane poukázali na skutočnosť, že samohláskové prostredie v slabike má vplyv na dĺžku 

VOT, podobné výsledky uvádzajú aj D. Klatt (1975) alebo Higgins et. al. (1998) a to, že 

vysoké vokály (i, u) spôsobujú vyššie hodnoty VOT. 

Ak sa pozrieme na samotný princíp merania hodnôt VOT, môžeme využiť oscilogram 

rečového signálu, pomocou ktorého odmeriame úsek nástupu hlasivkového tónu alebo 

širokopásmový sonagram. Na obrázku 2 sú zobrazené vyššie spomenuté spôsoby merania 

veličiny VOT. 

 

 
Obr. 2. Oscilogram a sonagram slovenského slova desať s vyznačeným úsekom VOT pre 

znelú explozívu [d]. Prevzaté zo zdroja Pavlík (2005, 10). 

 

Skúmaniu veličiny VOT slovenských explozív sa v celosvetovom meradle nevenovala 

zvláštna pozornosť, pokúsime sa preto v tejto štúdii upriamiť pozornosť na spôsoby merania 

VOT a zisťovanie závislosti tohto parametra od pohlavia a od pozície v slove. Slovenské 

konsonanty sú charakteristické neutralizovateľným protikladom znelosti a neznelosti 

a aspirovanosť sa nevyskytuje ako dištinktívna vlastnosť foném v porovnaní napríklad 

s anglickým jazykom. Slovenské explozívy môžeme priradiť k dvojčlennému systému 

explozív, t. j. v rámci orálnych explozív rozlišujeme explozívy znelé [b, d, d, g] a neznelé 

neaspirované [p, t, t , k]. Podľa miesta artikulácie ich delíme na bilabiálne [p, b], 

prealveolárne [t, d], alveopalatálne [t , d ] a velárne [k, g]. 

Ako skúmanú vzorku sme zvolili nahrávky slovenských moderátorov pracujúcich 

v štátnych rádiách, ktorých prejav zodpovedá štandardnej slovenskej výslovnosti, konkrétne 

v Rádiu Slovensko – ide o štyroch mužov a štyri ženy. Nahrávky ich relácií S Rádiom 

Slovensko po EÚ boli digitalizované (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz, bitová hĺbka 32 

bitov, mono, formát .wav). V programe Praat sme vykonali analýzu nahrávok pomocou 

oscilogramov a sonagramov hlások. Najlepším ukazovateľom pre meranie VOT je nástup 

periodicity nasledujúceho vokálu, ktorý je pozorovateľný v oscilograme alebo nástup F0 

(základného tónu) v dvojrozmernom grafe spektrogramu – v sonagrame, ako to uvádza aj 

Klatt (1975), ktorý za začiatok znelosti v sonagrame považuje nástup pásov v oblasti F2 
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a vyšších formantov alebo Francis et al. (2003), ktorý hovorí o páse znelosti (F0). Jednotlivé 

slovenské orálne explozívy, ktorých počet bol 612, sme analyzovali v ich dvoch pozíciách. 

Prvá skúmaná pozícia bola iniciálna, t. j. skúmaná explozíva nastala po pauze – v pozícii na 

začiatku slova. Druhou pozíciou bola tzv. intervokalická pozícia v slove. Hodnoty v 

tabuľkách 1, 2, 3 sú získané z nahrávok mužských moderátorov. Z nameraných hodnôt pre 

jednotlivé slovenské explozívy sme vypočítali priemernú hodnotu a medián (prostrednú 

hodnotu) VOT, získali rozsah nameraných hodnôt, ktorý je v tabuľke 1 ohraničený 

maximálnou a minimálnou nameranou hodnotou VOT a počet meraní. Znelá explozíva [g] sa 

vyskytovala v horespomínanom postavení iba v troch prípadoch a iba u dvoch moderátorov, 

preto získané hodnoty nemajú všeobecný charakter. Je to spôsobené aj tým, že spoluhláska g 

patrí v rámci konsonantického podsystému slovenčiny k periférnym prvkom (Kráľ – Sabol, 

1989, 310). Zosumarizované hodnoty pre jednotlivé slovenské explozívy, bez ohľadu na ich 

pozíciu v slove, sa nachádzajú v tabuľke 1. 

 

 znelé explozívy neznelé explozívy 

b d d g p t t  k 

priemerná hodnota VOT 

[ms] 
-44,8 -40,5 -36,2 -50,6 15,9 19,4 36,4 32,8 

medián [ms] -42,6 -39,2 -34 -47,6 14,4 18,7 37,7 32,9 

maximálna hodnota VOT 

[ms] 
-18,8 -20,9 -20,2 -29,7 39,8 35,7 53,3 49,5 

minimálna hodnota VOT 

[ms] 
-76,1 -83,5 -80,6 -74,5 8,7 9,1 21,4 17,6 

počet meraní VOT 42 61 36 3 47 91 28 65 

Tab. 1. Počet meraní VOT, priemerná hodnota VOT, medián a rozsah nameraných hodnôt 

VOT slovenských znelých a neznelých explozív získaných z nahrávok štyroch moderátorov 

(muži). 

 

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú priemerné hodnoty a medián VOT, pričom 

jednotlivé slovenské explozívy sú rozdelené podľa ich pozície v slove do dvoch skupín. 

 

explozívy 

iniciálna pozícia v slove intervokalická pozícia v slove 

priemerná 

hodnota VOT 

[ms] 

medián [ms] 

priemerná 

hodnota VOT 

[ms] 

medián [ms] 

b -45,1 -40,4 -44,7 -44,7 

d -49,7 -50,5 -36,7 -35,5 

d -47,4 -44,9 -32,5 -31 

g -74,5 -74,5 -38,7 -38,7 

p 15,5 14,4 17 14,3 

t 20,1 18,6 18,7 18,7 

t  41,8 40,5 37,1 36,7 

k 33,9 32,8 32,2 33 
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Tab. 2. Priemerná hodnota VOT a medián znelých [b, d, d , g] a neznelých [p, t, t , k] 

slovenských explozív nachádzajúcich sa na pozícii na začiatku slova a  v intervokalickej 

pozícii v slove získaných z nahrávok štyroch moderátorov (muži). 

 

V tabuľke 3 sú hodnoty VOT získané aritmetickým priemerom nameraných hodnôt 

a medián týchto hodnôt VOT, pričom údaje sú zosumarizované pre znelé a neznelé explozívy 

v dvoch skúmaných pozíciách v slove. 

 

 

iniciálna pozícia v slove intervokalická pozícia v slove 

priemerná 

hodnota VOT 

[ms] 

medián [ms] 

priemerná 

hodnota VOT 

[ms] 

medián [ms] 

znelé explozívy -47,9 -44,8 -37,5 -36 

neznelé explozívy 22,1 19,3 26,6 24,9 

Tab. 3. Priemerná hodnota VOT a medián v [ms] znelých a neznelých slovenských explozív 

nachádzajúcich sa na pozícii na začiatku slova a  v intervokalickej pozícii v slove získaných 

z nahrávok štyroch moderátorov (muži). 

 

V programe Praat sme analyzovali nahrávky a zisťovali hodnotu parametra VOT 

pomocou oscilogramu a širokopásmového sonagramu na základe akustických, ale aj 

percepčných vlastností rečového signálu ako zobrazujú obrázky 3 a 4, na ktorých je 

zvýraznená oblasť nástupu hlasivkového tónu (VOT). 

 

 
Obr. 3. Oscilogram a sonagram slovenského slova podľa s vyznačeným úsekom VOT pre 

neznelú explozívu [p] moderátora (muž) ako výstup z programu Praat. Hodnota VOT je 

19,95 ms. 
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Obr. 4. Oscilogram a sonagram slovenského slova bývalej s vyznačeným úsekom VOT pre 

znelú explozívu [b] moderátorky (žena) ako výstup z programu Praat. Hodnota VOT je -

74,35 ms. 

  

Druhou skúmanou vzorkou boli nahrávky moderátoriek, pričom nasledujúce tabuľky 

(4, 5, 6) obsahujú parameter VOT slovenských znelých a neznelých explozív v dvoch 

pozíciách v slovách, ktorý sme zisťovali experimentálne, spolu s vypočítanými priemernými 

hodnotami VOT.  

 

 znelé explozívy neznelé explozívy 

b d d g p t t  k 

priemerná hodnota VOT 

[ms] 
-55,5 -47,9 -45,5 -53,2 11,8 17,6 46,6 31 

medián [ms] -53,6 -48,3 -42,8 -49,9 10,6 16,2 44,3 28,4 

maximálna hodnota VOT 

[ms] 
-28,6 -24,1 -19,9 -30,4 28,3 33,2 67,2 59 

minimálna hodnota VOT 

[ms] 
-96,9 -69,1 -90,4 -85,6 6 9,5 31,7 19,8 

počet meraní VOT 23 43 17 15 27 53 21 40 

Tab. 4. Priemerná hodnota VOT, medián, rozsah nameraných hodnôt VOT slovenských 

znelých a neznelých explozív a počet meraní VOT získaných z nahrávok štyroch 

moderátoriek (ženy). 

 

explozívy 

iniciálna pozícia v slove intervokalická pozícia v slove 

priemerná 

hodnota VOT 

[ms] 

medián [ms] 

priemerná 

hodnota VOT 

[ms] 

medián [ms] 

b -64,9 -66,2 -50,5 -49,4 

d -54,9 -56,8 -44,2 -43,6 

d -62,8 -62,8 -43,2 -42,8 

g -48,3 -45,4 -54,4 -50,6 
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p 11,6 10,7 12,2 10,1 

t 16,2 16,2 19,4 16,2 

t  42,9 42,9 46,7 44,6 

k 29 27,5 32,8 28,6 

Tab. 5. Priemerná hodnota VOT a medián znelých [b, d, d , g] a neznelých [p, t, t , k] 

slovenských explozív nachádzajúcich sa na pozícii na začiatku slova a  v intervokalickej 

pozícii v slove získaných z nahrávok štyroch moderátoriek (ženy). 

 

 

iniciálna pozícia v slove intervokalická pozícia v slove 

priemerná 

hodnota VOT 

[ms] 

medián [ms] 

priemerná 

hodnota VOT 

[ms] 

medián [ms] 

znelé explozívy -57,6 -58,4 -47,1 -46,5 

neznelé explozívy 19,3 17,9 29 27,6 

Tab. 6. Priemerná hodnota VOT a medián znelých a neznelých slovenských explozív 

nachádzajúcich sa na pozícii na začiatku slova a  v intervokalickej pozícii v slove získaných 

z nahrávok štyroch moderátoriek (ženy). 

 

Ak sa pozrieme na vypočítané priemerné hodnoty parametra VOT v závislostí od 

pohlavia (tabuľky 2 a 5) zisťujeme, že pri znelých explozívach v iniciálnej aj intervokalickej 

pozícii pre skúmanú vzorku moderátorov je doba nástupu hlasivkového tónu nasledujúceho 

vokálu, teda VOT, dlhšia u žien ako u mužov približne o 12 ms neberúc do úvahy hodnoty 

namerané pre znelú explozívu g, kde porovnávame iba malý počet výskytov (u mužov sú to 

tri výskyty v nahrávkach, u žien iba jeden výskyt). Hodnota parametra VOT pre neznelé 

slovenské explozívy je nižšia v iniciálnej pozícii hlásky u žien ako u mužov priemerne o 3 ms 

(explozíva [t] sa vyskytuje v nahrávkach mužov iba trikrát a u žien iba raz, preto získané 

hodnoty VOT nemôžeme zovšeobecňovať). V intervokalickej pozícii neznelých explozív 

v slovách je priemerná hodnota VOT vyššia u žien ako u mužov, okrem explozívy [p], 

priemerne o 4 ms. Grafické znázornenie, ktoré porovnáva priemerné hodnoty parametra VOT 

pre obe pohlavia (tabuľky 3 a 6), zvlášť pre znelé a neznelé orálne slovenské explozívy 

v dvoch skúmaných pozíciách sa nachádza v grafoch 1 a 2. 
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Graf 1. Porovnanie priemernej hodnoty VOT slovenských znelých explozív nachádzajúcich 

sa v iniciálnej a  intervokalickej pozícii slov v závislosti od pohlavia. 

 

 
Graf 2. Porovnanie priemernej hodnoty VOT slovenských neznelých explozív 

nachádzajúcich sa v iniciálnej a  intervokalickej pozícii slov v závislosti od pohlavia. 

 

Nakoniec sme skúmali, či vokál nasledujúci po explozíve ovplyvňuje dĺžku trvania 

VOT. Z predchádzajúcich výskumov (Klatt, 1975; Higgins, 1998) vyplýva závislosť VOT od 

nasledujúceho vokalického kontextu, pričom VOT je dlhší pred vysokými vokálmi ako pred 

nízkymi. Z dôvodu malého počtu konkrétnych dvojíc (explozíva – vokál) získaných 

z nahrávok, nie je možné vyslovovať závery k tejto problematike, budú náplňou ďalších 

skúmaní, ale v tabuľkách 7 a 8 sa nachádzajú konkrétne dvojice explozív [b, d, t, k] s vokálmi 

[a, e, i, o, u]. Výsledky zosumarizované v tabuľkách aj napriek nízkemu počtu skúmanej 

vzorky poukazujú na tendenciu predlžovania doby nástupu hlasivkového tónu pred vysokými 

vokálmi. 

 

znelá explozíva [b] be bi bu bo ba 

priemerná hodnota 

VOT [ms] 
-48,8 -48,5 -44,9 -44,7 -35,6 

neznelá explozíva [k] ku ki ko ka ke 

priemerná hodnota 

VOT [ms] 
37,1 34,3 32,5 30,6 27,6 

Tab. 7. Priemerná hodnota VOT znelej a neznelej slovenskej explozívy [b, k] v závislosti od 

nasledujúceho vokálu získaná z nahrávok štyroch moderátorov (muži). 

 

znelá explozíva [d] du di do de da 

priemerná hodnota 

VOT [ms] 
-51,5 -50,7 -44,6 -44,5 -38,3 

neznelá explozíva [t] tu to te ti ta 

priemerná hodnota 

VOT [ms] 
22,8 17,4 17 15,6 13,3 

Tab. 8. Priemerná hodnota VOT znelej a neznelej slovenskej explozívy [d, t] v závislosti od 

nasledujúceho vokálu získaná z nahrávok štyroch moderátoriek (ženy). 

 

Záver 
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 Skúmať hodnoty VOT v reálnej reči je proces náročný aj z toho dôvodu, že na 

správnu výslovnosť jednotlivých hlások vplýva veľký počet ukazovateľov. Na vzorke viac 

ako 600 explozív v dvoch rôznych pozíciách v slovách sme skúmali závislosť hodnoty VOT 

od miesta artikulácie. Výsledky zhrnuté v tabuľkách poukazujú na tendenciu predlžovania 

VOT pri neznelých ústnych slovenských explozívach so zadným miestom artikulácie 

v poradí [p, t, k, t] v iniciálnej aj intervokalickej pozícii u mužov aj u žien. Pri znelých 

ústnych slovenských explozívach na skúmanej vzorke táto závislosť nie je až taká 

jednoznačná – u mužov v iniciálnej pozícii pozorujeme nárast hodnoty VOT v smere [b, d , d, 

g], v intervokalickej pozícii [d , d, g, b] a u žien v iniciálnej pozícii [g, d, d , b] 

a intervokalickej pozícii [d, d, b, g]. Tieto výkyvy najmä explozívy [g] súvisia s jej 

periférnym postavením v spoluhláskovom systéme a teda s malým počtom výskytov 

v nahrávkach. Ďalším záverom, ku ktorému sme porovnávaním nameraných hodnôt 

parametra VOT prišli, je potvrdenie závislosti VOT na nasledujúcom vokalickom kontexte. 

VOT nadobúda vyššie hodnoty pred vysokými vokálmi ako pred nízkymi. Aj nami skúmaná 

vzorka ukazuje túto tendenciu pre obe pohlavia. Poslednú závislosť, ktorú sme skúmali, 

súvisela s vplyvom pohlavia hovoriaceho na hodnotu parametra VOT. Aj keď pozorujeme 

tendenciu väčšej hodnoty VOT u žien ako u mužov, nejde o štatisticky významný 

ukazovateľ. Táto štúdia je sondou do problematiky, ktorá súvisí s parametrom VOT 

a poukazuje na ďalšie možnosti vedeckého skúmania tohto fenoménu. 

 

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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Resumé 

We investigated VOT parameter of Slovak oral voiced and voiceless stop consonants in 

initial and intervocalic word position by analyzing the speech recordings from national radio 

station Rádio Slovensko. Next, we tried to find relationship between the stops and the place 

of articulation and we examined the dependence of following vocal. We pointed out the 

tendency to increase VOT before high vocals. Finally, we examined whether gender affects 

the parameter VOT. Though female VOT is higher than male, it is not a statistically 

significant indicator.  
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