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O SPISOVNEJ VÝSLOVNOSTI ŠTUDENTOV 

MASMEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ 

 

Marianna Kraviarová 

 
Abstrakt 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove má v študijnom odbore masmediálne 

štúdiá predmet Akusticko-auditívna komunikácia. Seminárne cvičenia tohto predmetu sú 

zostavené tak, aby zoznámili poslucháčov aj s princípmi analýzy rečového signálu 

experimentálnou fonetikou a aby sa tieto poznatky v rámci výučby využili na pestovanie 

a korekciu ich ortofonických a ortoepických zručností. Výklad zahŕňa meranie segmentov 

(sonagramy, okamžité spektrum, formanty) a suprasegmentov (melodická kontúra, 

kvantita, intenzita, prízvuk, dôraz a emfáza), vyhodnocovanie grafických a číselných 

výsledkov analýzy a celý rad posluchových metód. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu 

sú rečové výstupy poslucháčov, zamerané na verejný odborný výklad jazykovednej témy, 

na slávnostný prejav, na čítanie ťažšieho odborného textu s náročnou intonáciou a na 

interview s náhodne vybranými respondentmi na verejnosti. Elektronicky zaznamenaný 

prejav je podrobený experimentálnej a sluchovej analýze a poslucháči následne 

spracúvajú odborný referát o svojej spisovnej výslovnosti v slovenskom jazyku. 

Najčastejšie sa vyskytujúce výslovnostné nedostatky poslucháčov masmédií sú v štúdii 

spracované štatisticky. 

 

Kľúčové slová 

akusticko-auditívna komunikácia – segmenty – suprasegmenty – spisovná výslovnosť – 

ortoepia – ortofónia – kvantita – melódia – prízvuk 

 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove ponúka študijný program mas-

mediálne štúdiá, ktorý za obdobie svojej existencie úspešne absolvovali stovky študen-

tov z rôznych kútov Slovenska. Keďže ich uplatnenie – novinár, redaktor, hlásateľ, mo-

derátor, dramaturg, scenárista a pod. v printových alebo elektronických médiách, tlačo-

vý tajomník a hovorca firiem, spoločenských a cirkevných inštitúcií, vydavateľský pra-

covník, vysokoškolský pedagóg mediálne zameraných predmetov – vyžaduje bezchyb-

nú artikuláciu, predmetom Akusticko-auditívna komunikácia sa snažíme vysvetliť 

a prakticky ukázať, čo všetko vplýva na komunikačný proces. Akusticko-auditívna ko-
munikácia patrí k dôležitým prvkom pri formovaní ortoepicky a ortofonicky správnej 

výslovnosti, ktorá je súčasťou vystupovania študentov masmediálnych štúdií na verej-

nosti. 

Ako uvádza Á. Kráľ (2009, s. 27), po roku 1989 sa vo veľkej časti verejných prejavov 

zhoršil stav jazykovej kultúry; pokles je trvale zaznamenávaný aj v prostriedkoch maso-

vej komunikácie – v rozhlase a televízii, najmä v súkromných médiách sa jazyk stáva 

iba nástrojom obchodu a zisku, stráca sa jeho prvotná funkcia nástroja kultivovanej ko-

difikovanej slovenskej výslovnosti. Takýmto prístupom k slovenskej spisovnej výslov-

nosti dokážu moderátori v masmédiách negatívne ovplyvňovať časť obyvateľstva, naj-



O spisovnej výslovnosti študentov 

 

 

129 

viac mladú generáciu. Zvuková (fónická) rovina jazyka je jedným zo subsystémov, ktoré 

dotvárajú jazyk ako zložitý systém. Slovenčina sa od 90. rokov 20. storočia dostáva pod 

tlak cudzích jazykov, najmä angličtiny. 

Po absolvovaní seminárov, na ktorých sú študenti oboznámení so základnými poj-

mami analýzy rečového signálu metódami experimentálnej fonetiky (oscilogram, spek-

trum /Fourierovo, LPC/, formanty, základný tón), sú nasledujúce semináre venované 

získavaniu zručností pri vyhodnocovaní spektrálnych skladieb slovenských hlások 

a slabík pomocou programu Multi-Speech a posluchovými metódami. Ide o meranie 

segmentov pomocou sonagramov, okamžitých spektier a formantov. Tieto zručnosti 

tvoria základ pre skúmanie suprasegmentov (prozodických vlastností súvislej reči). 

Všetky získané poznatky študenti využijú pri rečových výstupoch, ktoré pozostávajú 

z troch častí. Prvým výstupom je verejný prejav – ide o slávnostné prejavy súvisiace 

s otváraním výstav, športovísk, významných podujatí a pod. Druhým výstupom je číta-

nie nepripraveného textu – ide o odborný text z jazykovednej oblasti. Tretím prejavom 

je interview (dialóg) s respondentmi na vopred zvolenú tému. Všetky tri typy prejavov 

majú rozsah 2 minút, sú nahrávané programom Adobe Audition. Každý typ prejavu 

musí spĺňať podmienky kultúrnej reči. Študenti sa oboznamujú aj so správnym použí-

vaním mikrofónov, konkrétne ide o tri druhy mikrofónov – náhlavový, kravatový 

a ručný, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou ich budúceho profesijného života. Elek-

tronicky zaznamenaný prejav sa podrobuje experimentálnej aj sluchovej analýze, z kto-

rej sa získavajú sonagramy s odchýlkami od spisovnej výslovnosti. Študent na základe 

získaných vedomostí z predmetu Akusticko-auditívna komunikácia vypracuje odborný 

referát o vlastnej spisovnej výslovnosti v slovenskom jazyku a v troch kapitolách, ktoré 

sú venované spomenutým typom prejavu, poukazuje na chyby, ktorých sa dopúšťa, 

a vyhodnocuje ich. 

Pri verejnom vystúpení sa musí kultivovaný prejav opierať o zásady zvukovej kultú-

ry reči. Reč ako základ dorozumievania sa môže hodnotiť z dvoch hľadísk: spontánne 

prejavy a vystúpenia na verejnosti. Nás zaujíma práve vystupovanie na verejnosti, pre-

tože tento typ prejavu musí zodpovedať konkrétnym spoločenským normám (pravid-

lám) – ide o tzv. jazykové normy. Obsahujú také pravidlá a predpisy, ktorými by sa mal 

riadiť každý hovoriaci vystupujúci na verejnosti so zachovaním jeho osobitostí týkajú-

cich sa najmä farby, výšky hlasu a tempa reči. Oficiálne schválený opis jazykových no-

riem sa nazýva kodifikácia a v súčasnosti platnou príručkou slovenskej spisovnej vý-

slovnosti sú Pravidlá slovenskej výslovnosti. Á. Kráľ v Pravidlách slovenskej výslovnosti 
(2009, s. 41 – 42) považuje za najčastejšie chyby vo výslovnosti samohlások nosovosť, 

labializáciu, otváranie a zatváranie samohlások, nedodržiavanie pomeru krátkych a dl-

hých samohlások, t. j. predlžovanie krátkych a krátenie dlhých samohlások. Na stra-

nách 43 – 44 Á. Kráľ uvádza: 
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„v dvojhláskach ia, ie, iu sa i-ový prvok nahrádza spoluhláskou j [ja, je, ju] alebo sa dvojhláska 

vyslovuje s výrazným prechodovým zvukom j, takže počujeme skupinu [ija, ije, iju]. Vo vý-

chodoslovenských nárečiach sa nahrádzajú niekedy dvojhlásky krátkymi samohláskami. Dvoj-

hláska ô [ŭo] sa najčastejšie nesprávne vyslovuje ako [vo], [vó] a niekedy sa nahrádza samohlá-

skou [o, ó]. Dvojhlásky patria k najcharakteristickejším znakom slovenského zvukového sys-

tému, preto je dôležité dbať na ich správnu výslovnosť.“ 

 
„Chybu v kvantite (dĺžke) samohlások treba z výslovnostného hľadiska hodnotiť rovnako ako 

chybu pri výslovnosti akejkoľvek inej hlásky. Dlhé samohlásky trvajú približne 2x tak dlho ako 

krátke. Skracovanie dlhých samohlások je v spisovnej slovenčine vážna ortoepická chyba, kto-

rá môže spôsobiť aj poruchy v dorozumievaní, pretože protiklad krátkej a dlhej samohlásky pl-

ní v slovenčine dištinktívnu (význam rozlišujúcu) funkciu.“ (Sabol – Slančová – Sokolová, 

1990, s. 20) 

 

V spisovnej slovenčine sa spoluhláskové skupiny stn, štn, zdn, ždn nezjednodušujú, 

ale vyslovujú sa celé. Ortofonické chyby pri výslovnosti spoluhlások sú najčastejšie pri 

sykavých spoluhláskach, pri r (nezvládnutie zložitého mechanizmu artikulácie tejto 

spoluhlásky), l a pri mäkkých (palatálnych) spoluhláskach. Výslovnosť jednotlivých 

hlások v prúde reči nie je izolovaná, ale súvislá. J. Sabol (Sabol – Slančová – Sokolová, 

1990, s. 262) uvádza základné požiadavky, ktoré má dodržiavať kultivovaný rečnícky 

prejav: 

1. Ortoepickú a ortofonickú správnosť ústnych spisovných prejavov. 

2. Artikulačnú zreteľnosť a zrozumiteľnosť reči percipientom. 

3. Intonačnú výraznosť a pestrosť. 

4. Prednesovú primeranosť. 

5. Intonačnú logickosť a jednoznačnosť. 

6. Prednesovú presvedčivosť. 

7. Eufóniu reči. 

8. Logicky správne a posluchovo nerušivé dýchanie. 

9. Kvalitu hlasu a funkčné využívanie hlasových vlastností. 

10. Neutralizáciu vplyvu mechanizmu čítania na prednes napísaného textu. 

Na chyby, s ktorými sa najčastejšie stretávame v týchto prejavoch, sa pozrieme bliž-

šie z dvoch rovín, segmentálnej a suprasegmentálnej, a vyhodnotíme všetky tri typy 

prejavov. Skúmaná bola vzorka 40 študentov prvého ročníka magisterského stupňa štú-

dia v akademickom roku 2009/2010. Táto vzorka pozostáva zo 4 mužov a 36 žien veko-

vej kategórie do 25 rokov, väčšina pôvodom alebo trvalým bydliskom z východnej časti 

Slovenska. 
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Prvý typ prejavu – pripravený text 

Študent číta pripravený text slávnostného prejavu počas dvoch minút pred publi-

kom. Aj napriek tomu, že ide o vopred pripravený a na papieri napísaný text, dopúšťajú 

sa študenti chýb ako v rovine segmentálnej, tak v rovine suprasegmentálnej. Slávnostný 

prejav sa vyznačuje pomalším tempom a volením väčšieho množstva páuz. Používajú sa 

oznamovacie typy viet. Text je vopred pripravený a precvičený, zvyčajne sa v ňom ne-

vyskytujú žiadne hezitačné zvuky ani rektifikácie, ak áno, tak iba vo výnimočných prí-

padoch. Aj napriek tomu poslucháči nedodržujú správnu kvantitu; ide najmä o krátenie 

dlhých samohlások v koncových slabikách jedno- až trojslabičných slov. Problém 

s kvantitou sa vyskytol v 34 zo 40 posudzovaných prejavov. Druhou najčastejšie sa vy-

skytujúcou chybou v suprasegmentálnej rovine je nesprávne zvolená melódia podľa 

typu použitých viet. Slávnostný prejav obsahuje najmä oznamovacie vety končiace sa 

konkluzívnou kadenciou, ktorú nedodržalo viac ako 47 % študentov. K ďalším chybám 

patrí pauza a tempo reči, s ktorými malo problém 25 % študentov. Najčastejšie chyby 

v segmentálnej a suprasegmentálnej rovine sú uvedené nižšie; ich počty sú zaznamena-

né v tabuľke 1 a graficky znázornené v grafe 1 a 2. 

 
Druhý typ prejavu – nepripravený text 

Študent počas dvoch minút číta pred publikom text, s ktorým sa nemal možnosť zo-

známiť vopred. Ide o náučný, odborný text vedeckého štýlu. Pre tieto štýly je charakte-

ristickou črtou vysoká textová nasýtenosť, preto sa majú realizovať primeraným tem-

pom vzhľadom na významovú náročnosť textu. K najčastejším chybám v tomto type 

prejavu patrí nesprávne zvolená melódia vety. Odborný text je charakterizovaný množ-

stvom zložených viet, pre ktoré je charakteristické používanie semikadencie – neuspo-

kojivo končiacej melódie, ktorá oddeľuje výpovedné jednotky tvoriace jeden výpoved-

ný celok. Nesprávne sa používala konkluzívna kadencia namiesto semikadencie, čo sú-

visí s tým, že ide o neznámy text. Zvolenie veľmi rýchleho tempa má za následok zväč-

šený výskyt ortofonických a ortoepických chýb, vznik skomolenín a brbtov, ktoré ďalej 

vyvolávajú nesprávne použitie pauzy (prestávky) a celkovú „rozladenosť“ čítajúceho, 

čím sa zmenšuje schopnosť percepcie daného textu publikom. Najčastejšie chyby v seg-

mentálnej a suprasegmentálnej rovine sú uvedené nižšie, ich počty sú zaznamenané 

v tabuľke 1 a graficky znázornené v grafe 1 a 2. 

 
Tretí typ prejavu – dialóg, interview 

Študent počas dvoch minút vedie anketu na vopred zvolenú tému. Ide o kontaktný 

typ publicistického prejavu, ktorý vzniká ako vzájomná komunikácia medzi expedien-

tom (redaktor, anketár, moderátor) a percipientom (verejnosť). Anketa je čiastočne pri-

pravená, pretože tému si anketár vopred volí, ale odpovede opýtaných mu nie sú zná-
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me, a preto dochádza k improvizácii. Tento typ prejavu je najnáročnejší, čo sa týka do-

držiavania všetkých pravidiel spisovnej výslovnosti. Najviac sa tu prejavili výslovnostné 

chyby, zaváhania, opravy brbtov, ale aj neistota a tréma anketárov, ktorá súvisí s malý-

mi skúsenosťami v tejto oblasti. Najviac chýb súvisí s nedodržaním kvantity, čím sa sna-

ží anketár získať priestor na sformulovanie nasledujúcej výpovede, ktorá nie je pripra-

vená. Tejto chyby sa dopustilo až 82,5 % študentov. Ďalším porušením pravidiel sloven-

skej výslovnosti je melódia. Pre anketu sú typické opytovacie vety, ktoré nie vždy mu-

sia končiť antikadenciou, ktorá bola nesprávne používaná. Keďže tento typ prejavu je 

závislý od improvizácie, prejavilo sa to nesprávnym použitím pauzy. V tomto type pre-

javu sa najvýraznejšie prejavil sklon k nesprávnemu prízvuku – až u 20 % študentov, aj 

napriek tomu, že v pripravenom texte sa tejto chyby dopustilo iba 10 % študentov. Naj-

častejšie chyby v segmentálnej a suprasegmentálnej rovine sú uvedené nižšie, ich počty 

sú zaznamenané v tabuľke 1 a graficky znázornené v grafe 1 a 2. 

 

K najčastejším chybám v segmentálnej rovine patria vo všetkých typoch analyzova-

ných prejavoch: 

– nesprávna výslovnosť dlhých samohlások, a to krátenie dlhých samohlások 

v slovách: 

 

slovo nesprávna výslovnosť správna výslovnosť 

vás [vas] [va:s] 

vám [vam] [va:m] 

rúk [ruk] [ru:k] 

ktoré/ú/ý [ktore/u/i] [ktore:/u:/i:] 

milé/í [mile/i] [mile:/i:] 

prvá [prva] [prva:] 

nesú [ňesu] [ňesu:] 

ľudí [ľudi] [ľudi:] 

majú [maju] [maju:] 

robí [robi] [robi:] 

problému [problemu] [proble:mu] 

 

– nesprávna výslovnosť slovenskej dvojhlásky ô [ŭo] vynechaním polosamohlásky ŭ 

a vyslovením dlhej, resp. krátkej druhej časti dvojhlásky v slovách: 
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slovo nesprávna výslovnosť správna výslovnosť 

môžem [možem] [mŭožem] 

môžete [mo:žeťe] [mŭožeťe] (príloha 3) 

pomôžu [pomožu] [pomŭožu] 

 

– znelostná asimilácia, nedodržiavanie pravidiel znelostnej asimilácie: 

 

slovo nesprávna výslovnosť správna výslovnosť 

rozhodnutie [roshodnuťĭe] [rozhodnuťĭe] 

študentský [študenski:] [študencki:] 

vlastné [vlasne:] [vlastne:] 

šťastnými [šťasni:mi] [šťastni:mi] 

prednostne [prednosňe] [prednostňe] 

rozširuje [rozširuje] [rosširuje] 

podstatne [podstatňe] [poctatňe] 

v knihe [v kňihe] [f kňihe] 

ku školskej [ku školskeĭ] [gu školskeĭ] 

s objektmi [s objektmi] [z objektmi] 

realita [re-aľita] [re-alita] 

lineárnej [ľine-a:rneĭ] [line-a:rneĭ] 

komplikovaný [kompľikovani:] [komplikovani:] 

 

– nerešpektovanie protikladu l – ľ: 

 

slovo nesprávna výslovnosť správna výslovnosť 

veľmi [velmi] [veľmi] 

spomaľovali [spomalovaľi] [spomaľovaľi] 

doposiaľ [doposĭal] [doposĭaľ] 

zatiaľ [zaťĭal] [zaťĭaľ] 

dovoľte [dovolťe] [dovoľťe] 

veľkým [velki:m] [veľki:m] 
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– ortofonické chyby: 

 

slovo nesprávna výslovnosť správna výslovnosť 

pretože sa [pretož sa] [pretože sa] (príloha 3) 

úvod [u:ot] [u:vot] 

spoločnosti [spo:čnosťi] [spoločnosťi] 

dokazujú [dokazuu:] [dokazuju:] 

 

– pre troch študentov je charakteristický rotacizmus – nesprávne vyslovovanie hlásky r. 
 

K najčastejším chybám v suprasegmentálnej rovine v analyzovaných prejavoch patria: 

– nedodržiavanie kvantity (časová modulácia) – kvantita patrí do prienikovej množiny 

segmentálnej a suprasegmentálnej roviny. Kvantita, ako dĺžka nositeľov slabičnosti, 

sa prejavuje v každej slovenskej slabike. Najčastejšie chyby sú opísané vyššie pri opi-

se chýb, ktoré súvisia s nesprávnou výslovnosťou dlhých samohlások. Vo vystúpe-

niach študentov sa stretávame so skracovaním dlhých samohlások a v treťom prejave 

aj s predlžovaním krátkych samohlások, ktoré často súvisí s improvizáciou textu a sna-

hou získať čas na sformulovanie ďalšej otázky pre respondentov ankety (príloha 2), 

– nesprávna melódia viet (tónová modulácia) – študenti sa chýb dopúšťali najviac tým, 

že nahradzovali konkluzívnu kadenciu pri oznamovacích vetách semikadenciou – 

neuspokojivo končiacou melódiou – alebo až antikadenciou – neuspokojivo nekon-

čiacou melódiou (príloha 4): 

 

nesprávne správne 

... blížiacimi sa voľbami.  ... blížiacimi sa voľbami.  

Ďakujem veľmi pekne.  Ďakujem veľmi pekne.  

Ďakujem.  Ďakujem.  

... kongresového centra Slovákov v Bruseli.  ... kongresového centra Slovákov v Bruseli.  

... potešením pre každého motoristu.  ... potešením pre každého motoristu.  

 

– nesprávne volená pauza (časová modulácia) – nesprávne zvolená pauza je viditeľná 

na oscilograme v prílohe 5: 
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nesprávne správne 

... v japončine # zasa prekladateľ... v japončine zasa prekladateľ ... 

... predmety # vnímateľné zmyslami ... predmety vnímateľné zmyslami ... 

Ja Vás vítam # pri počúvaní ... Ja Vás vítam pri počúvaní ... 

... prišli # do nášho kina ... ... prišli do nášho kina ... 

 

– neprimerané tempo (časová modulácia) – tempo reči sa meria počtom vyslovených 

slabík za sekundu, pre publicistický štýl je to približne 4 – 8 slabík/s. Má byť volené 

podľa typu prejavu; čím rýchlejšie tempo študent zvolil, tým sa dopúšťal väčšieho 

množstva výslovnostných chýb, skomolenín a brbtov, ktoré následne rektifikoval, 

resp. využíval hezitačné zvuky (hm, ehm, ), 

– nesprávny prízvuk (silová modulácia) – v niektorých posudzovaných prejavoch sa 

prízvuk nachádzal na predposlednej slabike, čo je spôsobené vplyvom východoslo-

venského nárečia. Chybný prízvuk sme zaznamenali najčastejšie pri spontánnom 

prejave – realizácii ankety, menej často pri čítaní nepripraveného textu a najmenšia 

chybovosť bola pri čítaní slávnostného pripraveného prejavu. 

V tabuľke 1 sa nachádzajú najčastejšie sa vyskytujúce chyby prozodických javov 

v troch typoch prejavov. Väčší počet výslovnostných chýb bol zaznamenaný v nepri-

pravenom texte a dialógu. 

 
Tabuľka č. 1: Počty najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v prejavoch 

 pripravený text nepripravený text dialóg 

kvantita 34 28 33 

melódia 19 29 29 

tempo 9 15 11 

pauza 10 20 18 

prízvuk 4 7 8 

 
V grafoch 1 a 2 sú znázornené výslovnostné chyby v suprasegmentálnej rovine roz-

delené podľa typu prejavu (graf 1) a podľa typu chýb (graf 2): 
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Graf č. 1: Početnosť vyskytujúcich sa chýb v suprasegmentálnej rovine 

 
 

Graf č. 2: Početnosť vyskytujúcich sa chýb v troch prejavoch 

 
 

ZÁVER 

Štatistický výskum rečových prejavov študentov študijného programu masmediálne 

štúdiá ukázal úroveň spisovnej výslovnosti, ktorá veľmi úzko súvisí s typom prejavu. 

V pripravenom a čítanom prejave sa študenti dopúšťajú menšieho počtu chýb v segmen-

tálnej aj suprasegmentálnej rovine ako v prejave, ktorý je založený na improvizácii, 

resp. čítaní neznámeho náročného textu. Najčastejšou chybou vo všetkých troch preja-

voch bolo nedodržiavanie kvantity, čo je spôsobené tým, že skoro všetci študenti po-

chádzajú z východného Slovenska, pre ktoré je charakteristická nesprávna výslovnosť 

dlhých samohlások – táto chyba sa prejavila v 80 % prejavov. Druhou najčastejšie sa 

vyskytujúcou chybou bola nesprávne zvolená melódia ako tónová modulácia reči, ktorá 

sa vyskytovala v 64 % prejavov. Ako potešujúci fakt môžeme uviesť, že prejavy s ne-
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správnym prízvukom tvorili z celkového počtu prejavov iba 16 %. Nesprávny prízvuk, 

t. j. prízvuk na predposlednej slabike slova, patrí tiež k charakteristickým prejavom ľudí 

žijúcich na východe Slovenska. Chyby, ktoré sa u študentov vyskytovali, ale aj tréma 

a neistota v prejave súvisia v neposlednom rade aj s malými skúsenosťami v tejto oblasti. 

Tento príspevok môže slúžiť vyučujúcim predmetov ortoepia a ortofónia ako ukážka 

chýb, ktorých sa študenti najčastejšie dopúšťajú, k hľadaniu príčin vzniku týchto chýb 

a spôsobu, ako ich vplyv v reči čo najviac eliminovať. 
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On Standard Pronunciation of Media Studies Students 

Abstract 

The Faculty of Arts of the University of Prešov offers a subject called Acoustic -Auditive 

Communication as a part of its Media Studies programme. Classes on this subject are 

formed in order to introduce students to the principles of the experimental phonetic analy-

sis of the speech signal, using this knowledge within the educational process to teach the 

students how to cultivate and correct their orthographic and orthoepic skills. The study 

contains measuring of segments (sonograms, spectrum, formants) and suprasegments 

(melodic contour, quantity, intensity, accent, stress and emphasis), evaluation of graphic 

and numerical results of the analysis as well as the whole range of acoustic methods. 

Students’ speech outputs are focused on the public professional interpretation of the lin-

guistic theme, oration, reading of the difficult literary text with difficult intonation as well 

as on the interview with randomly chosen public respondents. Electronically recorded spe-

ech is subjected to the experimental and acoustic analysis which is followed by the essay 

about the standard pronunciation in Slovak prepared by the students. The most frequent 

pronunciation mistakes are processed statistically in this study. 

 

Keywords 

acoustic-auditive communication – segments – suprasegments – received pronunciation 

– orthoepy – quantity – melodic contour – intonation 
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Príloha č. 1: Chyba pri vyslovení pretože sa 

 
 



Marianna Kraviarová 
 

 

140 

Príloha č. 2: Nedodržanie kvantity v slovách prvú otázku 
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Príloha č. 3: Chybná výslovnosť dvojhlásky ô v slove môžete 
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Príloha č. 4: Melódia vo vete ... blížiacimi sa voľbami 
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Príloha č. 5: Nesprávne použitá pauza ... v japončine # zasa prekladateľ 

 
 


