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VARIÁCIE TEMPA REČI V KOMERČNOM A VEREJNOPRÁVNOM ROZHLASE 

 

Viera SMOLÁKOVÁ 
 

 

Úvod 

O normatívnych požiadavkách vzťahujúcich sa na rozhlasové spravodajstvo možno 

uvažovať z pohľadu jeho formy a obsahu. Naplniť dostatočne informačnú funkciu znamená 

pre tvorcov vyvážiť formu obsahom a obsah formou. Výsledkom spracovania informácie 

v akusticko-auditívnom priestore je percepčne jednoznačná informácia. Tvorcovia majú 

k dispozícii výlučne zvukový kód, predpokladá sa, že artikulačná aj modulačná zložka reči 

bude realizovaná korektne. Predmetom nášho záujmu sa stalo tempo reči v súčinnosti 

s ostatnými suprasegmentmi.   

Výskumná sonda mapovala reláciu Rádiožurnál vysielanú o 12:00 hodine 

a spravodajskú reláciu Infoexpres vysielanú rovnako o 12:00 hodine počas 10 pracovných 

dní. Dištinkcie v komerčnom a verejnoprávnom priestore sme predpokladali, výberom vzorky 

sme sa snažili poukázať na  rozdielny spôsob stvárnenia informácie aj prostredníctvom tempa 

reči. 

 

Tempo reči v relácii Rádiožurnál 

Hodnoty tempa reči v skúmanom súbore relácie Rádiožurnál vykazovali priemernú 

hodnotu 6,08 slabík za sekundu. Táto hodnota bola ovplyvnená aj výpoveďami respondentov, 

preto bolo dôležité zatriediť výpovede do kategórií. Výpovede tvoriace zahlásenie správy zo 

štúdia dostali označenie A, výpovede redaktora v teréne sme označili B, označenie C dostali 

výpovede respondentov. Po tomto vytriedení sme skúmali tempo reči pracovníkov 

spravodajstva. Zistili sme nasledovné údaje:  

Rozpätie tempa reči hlásateľa v štúdiu (výpovede A) sa pohybovalo od 4,44 sl/sek. po 

8,55 sl/sek. Redaktorská časť správy (výpovede B) sa realizovala tempom v rozpätí od 4,88 

sl./sek  po 7,56 sl/sek.  

 
Graf 1: Rozpätie tempa reči v relácii Rádiožurnál 
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V realizácii hlásateľských výpovedí (typ A) zaznamenávame väčší interval tempa reči 

ako v redaktorskej časti. Najpomalšie sa realizovala výpoveď, ktorá bola súčasťou percepčne 

náročnej správy.  

Ukážka prepisu správy: 

A1: Na chod domácnosti minie tretina Slovákov celý mesačný príjem. (5,45 sl./sek.) 

A2: Ďalšia pätina za mesiac tiež všetko minie, ale z príjmov spláca aj pôžičku. (4,44 sl./sek.) 

A3: Celkovo len polovica domácností na Slovensku je schopná niečo si odložiť na sporenie. 

(6,12 sl./sek.) 

A4: Vyplýva to zo štúdie vklady 2007, ktorú na vzorke 2000 Slovákov realizovala v novembri 

spoločnosť GFK Slovakia. (5,36 sl./sek.) 

Správa obsahovala v každej výpovedi číslovku, ktorá sa kontextovo menila. Napriek 

rôzne použitému tempu (aj s ohľadom na slabikovú dĺžku výpovede) pokladáme túto správu 

vzhľadom na tému a výber jazykových prostriedkov za náročnú. Poslucháč nemá možnosť 

vrátiť sa k prezentovaným číslam. V lineárnom informačnom toku tempo reči koriguje 

množstvo komunikovanej informácie za časovú jednotku, na bezproblémovú percepciu to 

však nemusí vždy stačiť.  

Horná hranica realizácie tempa v hlásateľských výpovediach (8,55 slab./sek.) bola 

zaznamenaná s ohľadom na slabikovú dĺžku výpovede. Slabiková dĺžka výpovede vo väčšine 

nepatrila v skúmanom súbore k dôležitým faktorom vplývajúcim na tempo reči. Zaznamenali 

sme skôr snahu o stereotypnú realizáciu tempa počas celej správy, bez ohľadu na to, či bola 

výpoveď krátka alebo dlhá. Význam variácie tempa vzhľadom na slabikovú dĺžku výpovede 

je daný predpokladom odovzdávania konštantného množstva informácií za časovú jednotku. 

Dlhé výpovede by sa potom mali realizovať rýchlejším tempom a krátke pomalším. V tomto 

zmysle môžeme konštatovať, že sa nepracovalo s tempom reči v dostatočnej miere. K 

zaznamenaným výnimkám patril hlásateľ, ktorý varioval tempo reči vzhľadom na dĺžku 

výpovede a sémantickú nasýtenosť textu. V jeho výpovediach sme zaznamenali aj použitie 

maximálnej hodnoty tempa reči (8,55 sl./sek.) v správach verejnoprávneho vysielateľa.  

Ukážka prepisu: 

A1: Kubánskym prezidentom sa stal Raúl Castro. (5,7 sl./sek.) 

A2: V novozvolenej Štátnej rade zostalo pomerne dosť starých tvárí. (8,55 sl./sek.) 

A3: Zmena politickej generácie sa nekonala v takej miere, ako sa očakávalo. (8,24 sl./sek.) 

A4: Zhromaždenie skôr chcelo urobiť po vôli bývalému vodcovi Fidelovi Castrovi. (6,95 

sl./sek.) 

Adekvátne použitie tempa sa odráža vo vnímaní informačnej nasýtenosti textu 

s ohľadom na poslucháča. Snahu o zachovanie zvoleného tempa reči počas celej správy 

možno interpretovať ako vyjadrenie nezaujatého postoja voči sprostredkovaným 

informáciám. Rozhlasoví pracovníci by mali vedieť pracovať s tempom reči a prispôsobiť ho 

percepčnej náročnosti textu. Tempo reči v spravodajstve by nemalo dosiahnuť ani jeden 

z krajných extrémov realizácie. Stereotyp vedúci k automatizácii tempa neprináša pre 

poslucháča novú informáciu, len ťažko možno takéto výpovede plnohodnotne vnímať. Na 

druhej strane môže nenáležité varírovanie tempa reči subjektivizovať výpoveď.   

Priemerné tempo reči vo výpovediach zo štúdia sa takmer úplne zhodovalo 

s priemerným tempom reči redaktorov: A výpovede vykazovali priemernú hodnotu tempa 

reči 6,2 slabiky za sekundu a B výpovede 6,22 slabík za sekundu. Najpomalšie sa 

v rámci výpovedí spravodajcov realizoval úvod zahlásenia. V prípade verejnoprávneho 

vysielateľa sa pri kompozícii správ využívalo tzv. tvrdé čelo, v ktorom kulminuje sémantická 

nasýtenosť sprostredkovanej informácie. Práve preto sa ukazuje použitie pomalšieho tempa 

reči v úvode správy ako opodstatnené. Percipient tu dostáva priestor na dekódovanie novej 

informácie.  
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Použitie páuz v spravodajskom texte sa najčastejšie vyskytovalo v prípade 

fyziologickej potreby nadýchnuť sa.  Tieto fyziologické pauzy sa vždy realizovali na mieste 

sémantickej pauzy. Pauza sa využívala aj pred dôrazovým slovom, čo má taktiež pôvod vo 

fyziológii (ide o potrebu vynaloženia väčšej energie na dôrazové slovo). Významové 

dominanty výpovedí sa logicky podkladali dôrazom. V tomto smere sme nezaznamenali 

žiadnu anomáliu, ktorá by pôsobila príznakovo.  

 

Tempo reči v relácii Infoexpres 

Dynamika komerčného spravodajstva v relácii Infoexpres sa prejavuje aj v realizácii 

tempa reči. Zahlásenie správ (A-výpovede) je realizované priemerne rýchlejším tempom: 6,6 

sl./sek. ako prehovory redaktora  (B-výpovede): 6,1 sl./sek. V zahlásení možno očakávať 

sémanticky nasýtenú výpoveď plynúcu z uvedenia novej informácie, v redaktorskej časti sa 

informácia ďalej rozvíja – nová informácia zo zahlásenia sa transformovala na známu 

informáciu v jadre správy. Napriek tomu sa poslucháčovi poskytne v zahlásení menší priestor 

na percepciu informácie ako v redaktorskej časti. Tendencia realizovať rýchlejšie prehovory 

hlásateľa ako prehovory redaktora napĺňa stereotyp dynamického uvedenia správy, ktoré 

slúži ako jeden z prostriedkov pritiahnutia poslucháčskej pozornosti. Rozpätie tempa reči 

v úvodnej časti správy realizovanej zo štúdia sa pohybovalo od hodnoty 5,6 sl./sek. po 

hodnotu 7,7 sl./sek., to znamená, že ani najpomalšie realizovaná výpoveď v rámci zahlásenia 

správy neklesla pod hranicu tempa 5,6 sl./sek. Tieto výsledky potvrdzujú dynamickú 

dominantu prvej časti správy. V redaktorskej pasáži varírovalo tempo od hornej hodnoty 7,3 

sl./sek po dolnú hodnotu 3,5 sl./sek.  

 

 
Graf 2: Rozpätie tempa reči v relácii Infoexpres 

Spomalenie tempa správy zvyčajne nastalo pred odhlásením redaktora. Posledné 

výpovede obsahujúce nomináciu redaktora vykazovali priemerne najpomalšie tempo. 

Použitie retardačného tempa v závere redaktorskej správy možno ozrejmiť stereotypnou 

realizáciou páuz pri odhlásení.  

Stereotyp použitia pauzy je daný dvoma aspektmi: dĺžkou a miestom pauzy. V závere 

redaktorskej správy medzi uvedením mena redaktora a značkou rádia sa realizuje pomerne 

rovnako dlhá pauza. Signifikantnosť tejto pauzy spočíva v prediktabilite jej realizácie. Keďže 

spomínaná pauza býva dlhšia, ako by bolo na percepciu nevyhnutné, retarduje tempo 

poslednej výpovede. Okrem štandardizácie pauzy odhlásenia zaznamenávame aj 

štandardizáciu melódie v úplnom závere správy. Melódia v tomto úseku dvakrát vystúpi do 

maximálnej polohy, prvýkrát v prvej slabike redaktorovho priezviska (Alexandra DOvalová, 

Radko SUdecký), druhýkrát v slabike [eks]slova Expres.  
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ALEXANDRA DOVALOVÁ, RÁDIO EXPRES. 

Táto stereotypná melódia má vplyv aj na realizáciu kvantity posledného vokálu 

v prehovore. Vokál zo slabiky [pres] sa predlžuje, trvá okolo 100 milisekúnd, čo už možno 

percepčne vnímať ako dlhý vokál. 

 

 

Záver 

Porovnávať tempo reči v rozhlasovom spravodajstve u verejnoprávneho 

a komerčného vysielateľa je úlohou, ktorej by mal predchádzať relevantný výskum. Naša 

sonda sa snažila poukázať na jednotlivé aspekty použitia tempa reči v akusticko-auditívnom 

priestore. Tieto zistenia si môžeme porovnať s predchádzajúcim výskumom (Smoláková, 

2009), ktorého predmetom sa stali spravodajské texty v televízii. Okrem vyjadrenia tempa 

počtom slabík za sekundu sme realizovali aj percepčné testy, na základe ktorých sme 

priradzovali výpovediam percepčnú hodnotu realizovaného tempa.   

 

Kategória tempa Interval počtu slb/sek 

pomalé do 4,1) 

skôr pomalé /4,1 – 4,8) 

primerané /4,8 – 6,8) 

skôr rýchle /6,8 – 8,2) 

rýchle /8,2 – 8,6) 

 

Berúc do úvahy rozdielnosť akusticko-vizuálneho a akusticko-auditívneho kanálu 

možno vysloviť predpoklad, že tam, kde chýba obrazová zložka, bude sa hovorené slovo 

realizovať pomalšie. Analýzou výsledkov však zistíme, že sa tempo reči v rozhlase 

najčastejšie  pohybuje v intervaloch primeraného a skôr rýchleho tempa. V skúmanom súbore 

sa nachádzali všetky percepčne označené kategórie tempa, od pomalého po rýchle. 

Predpokladané dištinkcie v použití tempa reči v televíznom a rozhlasovom prostredí sa nám 

nateraz nepotvrdili.  
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Resumé 

This paper presents findings of a research in speech tempo in radio news reporting. The 

author gives interpretation of the analysis results of the major newscast programme 

Radiožurnál broadcasted at 12.00, and the programme Infoexpres. The chosen research 

method is objectively expressed speech tempo by data based on counting pronounced 

syllables per second. Using computer analysis, concurrence of speech tempo with other 

suprasegments - melody and pause is also documented. 
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