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AKUSTICKÉ VLASTNOSTI REČOVÉHO SIGNÁLU  
V SKÚMANÝCH KOMUNIKAČNÝCH AKTOCH OSLOVENIA 

TRÉNERSKÉHO KOMUNIKAČNÉHO REGISTRA 
 

 

Marianna Kraviarová 
 
Abstrakt  
Príspevok sa zameriava na zvukovú rovinu oslovenia ako komunikačného aktu v trénerskom 
komunikačnom registri, ktoré sa realizuje počas komunikácie trénera a hráčov v kolektívnych 
loptových hrách v tréningovom a zápasovom dialógu. Východiskom analýzy je rozsiahly trimodálny 
(video-audio-grafický) korpus trénerského komunikačného registra. Vo výskume išlo o prepojenie 
pragmatickej a zvukovej charakteristiky. Výskumnou vzorkou sa stal rečový prejav trénera, pričom 
sme sa v rámci oslovenia ako komunikačného aktu sústredili iba na dve komunikačné funkcie, ktoré 
sa realizovali ako sprievodné. Išlo o komunikačné funkcie príkaz a pobádanie. V rámci analýzy 
zvukových nahrávok, ktorá sa realizovala v programe Praat, pomocou oscilogramov a spektrogramov, 
sme sa sústredili na prozodické javy. Z hľadiska tónovej modulácie hlasu sme skúmali suprasegment 
melódia a s ním súvisiace namerané hodnoty základného tónu F0, ktoré zodpovedajú frekvencii 
kmitania hlasiviek, následne sme merali intenzitu rečového prejavu, ktorá patrí k silovej modulácii 
hlasu a z časovej modulácie hlasu sme merali kvantitu. Cieľom výskumu je poukázať, či existujú 
rozdiely v akustickej realizácii dvoch sprievodných komunikačných funkcií (príkaz, pobádanie), ktoré 
sa realizujú v rámci oslovovacieho komunikačného aktu v trénerskom komunikačnom registri  
v tréningovej a v zápasovej komunikácii. 

 

 
Kľúčové slová  
oslovovací komunikačný akt – komunikačné funkcie – trénerský komunikačný register – príkaz  
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ÚVOD  
 

Príspevok je zameraný na zvukovú rovinu oslovenia ako komunikačného aktu 

v trénerskom komunikačnom registri, ktoré sa realizuje počas komunikácie trénera a hráčov 

v kolektívnych loptových hrách v tréningovom a zápasovom dialógu. Slančová – Slančová 

(2012) delia trénerský komunikačný register na makrosociálny a mikrosociálny. Východiskom 

analýzy akustických vlastností rečového prejavu trénera sa stal mikrosociálny športový 

komunikačný register. Definícia športového komunikačného registra vychádza zo všeobecnej 

charakteristiky komunikačného registra, ktorý Slančová – Zajacová (2007, s. 153 – 154) 

definujú ako „sociálne podmienené konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie“ 

a Ološtiak (2010, s. 34) ako „súbor výrazových prostriedkov, ktorých existenčnou motiváciou 

je spätosť s istými viac alebo menej opakujúcimi sa, unifikovanými, ritualizovanými 

komunikačnými situáciami, v ktorých sa dané prostriedky preferenčne používajú“. Oslovenie 

charakterizujú Slančová – Slančová (2014, s. 75) ako komplexnú komunikačnú funkciu, ktorá 

je založená na intenciách kontaktovosti a výzvovosti. Oslovenie sa môže realizovať ako 

základná alebo sprievodná komunikačná funkcia. V príspevku sme sa zamerali na zvukovú 

rovinu oslovení, ktoré vystupujú ako sprievodné komunikačné funkcie. 
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METÓDY A CIELE SKÚMANIA 
 
Skúmanou vzorkou sa stali dve nahrávky komunikácie trénera a hráčov staršieho 

školského veku v kolektívnych loptových hrách – konkrétne išlo o hádzanú. Prvá nahrávka 

bola získaná počas zápasu 5. apríla 2009 a druhá počas tréningu 1. marca 2010. Obe nahrávky 

boli v digitálnej kvalite s použitou vzorkovacou frekvenciou 8000 Hz, bitovou hĺbkou 16 bit, 

v mono kanáli a v nekomprimovanom formáte .wav. Nahrávky boli získané pomocou 

diktafónu umiestneného na hrudi trénera a sú súčasťou rozsiahleho trimodálneho korpusu 

trénerského komunikačného registra (pozri Slančová – Slančová, 2014). Výskumnou vzorkou 

sa stal rečový prejav trénera (muž), pričom sme sa v rámci oslovenia ako komunikačného aktu 

sústredili na dve komunikačné funkcie, ktoré sa realizovali ako sprievodné. Išlo  

o komunikačné funkcie príkaz a pobádanie. Slančová – Slančová (ibid, s. 70) radia pobádanie 

a príkaz k regulatívnym komunikačným funkciám, pričom pobádanie, ktoré patrí do širšieho 

ilokučného centra k motivačným intenciám, charakterizujú ako „vyjadrenie vôle hovoriaceho 

s vyššou mierou naliehavosti a s podnetom k zachovaniu alebo zlepšeniu prebiehajúcej 

činnosti adresáta“. Príkaz, ktorý patrí do ilokučného centra trénerského komunikačného 

registra k príkazovým intenciám, opisujú Slančová – Slančová (ibid., s. 71) ako „vyjadrenie 

vôle hovoriaceho, aby adresát vykonal nejakú činnosť, podnietenie k činnosti so strednou 

mierou naliehavosti, resp. konkrétnosti“. Oslovenia sme skúmali ako sprievodné 

komunikačné akty, ktoré spájajú výpovede s inými komunikačnými funkciami. Z nahrávky, 

ktorá sa realizovala počas tréningu a jej dĺžka trvania bola 54 min a 4 s sme vyextrahovali 18 

sprievodných oslovení s príkazom a 6 sprievodných oslovení s pobádaním, ktoré sme 

vyexportovali v programe Audacity v 2.1.1 ako samostatné zvukové súbory 

nekomprimovaného formátu .wav. Obdobne sme postupovali aj v nahrávke, ktorá bola 

získaná počas zápasu a ktorej dĺžka bola 60 min a 51 s. V tejto nahrávke sa vyskytlo  

38 sprievodných oslovení s príkazom a 12 sprievodných oslovení s pobádaním, ktoré sme 

taktiež vyexportovali v programe Audacity ako samostatné zvukové súbory 

nekomprimovaného formátu .wav. Nie všetky vyextrahované súbory mohli byť použité na 

analýzu rečového signálu, vzhľadom na zhoršenú kvalitu rečového prejavu. Počet 

analyzovaných komunikačných funkcií sa nachádza v tabuľke 1.  

 
Tabuľka 1. Výskumná vzorka a počty analyzovaných komunikačných funkcií v tréningovom 

a zápasovom dialógu 

 

šport – hádzaná 
komunikačná funkcia 

oslovenie + príkaz oslovenie + pobádanie 

tréning 15 6 

zápas 38 12 

 

Analýza oslovení sa realizovala v programe Praat v. 6.0.14 (Boersma – Weenink, 2016) 

pomocou oscilogramov a širokopásmových spektrogramov. Vo vyextrahovaných súboroch,  

v ktorých sa nachádzali sprievodné oslovenia s príkazom a pobádaním, sme skúmali 

intonačné charakteristiky rečového prejavu trénera počas tréningového a zápasového dialógu. 

Konkrétne išlo o skúmanie základného tónu f0, ktorý patrí k suprasegmentom vznikajúcim 

tónovou moduláciou hlasu; intenzity, ktorá vzniká silovou moduláciou hlasu a kvantity, ktorá 

patrí k suprasegmentom vznikajúcim časovou moduláciou rečového signálu.  

Cieľom experimentu bolo skúmať:  

˗ akustické vlastnosti realizácie sprievodných oslovení s príkazom v komunikácii tré-

nera s hráčmi počas tréningu a zápasu; 
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˗ akustické vlastnosti realizácie sprievodných oslovení s pobádaním v komunikácii 

trénera s hráčmi počas tréningu a zápasu; 

˗ rozdiel v akustickej realizácii sprievodných oslovení s príkazom a pobádaním počas 

komunikácie trénera s hráčmi v tréningu a zápase; 

˗ kvantitu (dĺžku trvania slovenských vokálov) v komunikačných aktoch oslovenia 

s príkazom a pobádaním. 

Namerané a štatisticky spracované údaje sme porovnávali s akustickou realizáciou 

komunikácie trénera s hráčmi mimo tréningového a zápasového dialógu, ktorú sme získali  

na začiatku konania tréningu a nesúvisela s tréningovou komunikáciou. Na obrázku 1 sa 

nachádza oscilogram, fonetická transkripcia sprievodného oslovenia s príkazom získaného 

počas zápasu [d,uri:] – kvantita [u] = 71 ms, [i:] = 166 ms – a širokopásmový spektrogram, 

v ktorom je vyznačená intenzitná krivka (horná žltá krivka) a melodická krivka (dolná modrá 

krivka) ako výstup z programu na analýzu rečového signálu Praat v. 6.0.14.  

 
Obrázok 1. Oscilogram sprievodného oslovenia, širokopásmový spektrogram s vyznačenými 
krivkami intenzity (horná žltá krivka) a melódie (dolná modrá krivka) a fonetická transkripcia 

[d,uri:] ako výstup z programu Praat v. 6. 0. 14, ktorý slúži na analýzu rečového signálu 

 

 
 

 

VÝSLEDKY 
 
Ako prvé sme skúmali suprasegment, ktorý vzniká tónovou moduláciou rečového 

prejavu trénera počas tréningu a zápasu, a merali sme hodnotu základného tónu f0, ktorý  

sa realizuje kmitaním hlasiviek, počas oslovenia spojeného s príkazom a pobádaním. 

Z jednotlivých nameraných hodnôt f0 sme stanovili priemernú hodnotu, ktorú sme 

porovnávali s priemernou hodnotou f0 získanou pri bežnej komunikácii trénera s hráčmi, 

ktorá priamo nesúvisí s trénerským komunikačným registrom. Priemerná hodnota  

f0 základného tónu bežnej komunikácie je 98 Hz, pri osloveniach v tréningovom a zápasovom 

procese výraznejšie stúpa. Rozdiel v hodnote základného tónu sprievodného oslovenia 

s pobádaním počas tréningovej komunikácie a bežnou komunikáciou je 73 Hz, čo predstavuje 

74 percentný nárast f0. Rozdiel v priemernej hodnote základného tónu sprievodného 

oslovenia s pobádaním, ktorý sme získali počas zápasovej komunikácie a následne 

matematicky spracovali a hodnotou f0 pri bežnej komunikácii je 86 Hz, čo predstavuje 87 % 

nárast. Rovnako sme postupovali aj pri sprievodnom oslovení s príkazom, kde rozdiel medzi 

tréningovou a bežnou komunikáciou bol 50 Hz, čo znamená 51 % nárast základného tónu 

a rozdiel medzi zápasovou a bežnou komunikáciou dosiahol hodnotu 76 Hz, čo predstavuje 
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78 % nárast hodnoty základného tónu rečového prejavu trénera. Graf 1 zobrazuje tieto 

namerané a štatisticky spracované hodnoty, na základe ktorých je možné konštatovať,  

že hodnota základného tónu je vyššia v zápasovej komunikácii ako počas tréningu  

a sprievodné oslovenia s pobádaním sú realizované vyššou hodnotou základného tónu ako 

sprievodné oslovenia s príkazom. Všetky tieto hodnoty f0 sú štatisticky významné pri 

ANOVA testovaní na hladine významnosti α = 0,05 a následných post-hoc testoch (Mann – 

Whitney U test) v porovnaní s hodnotou základného tónu získanou pri bežnej komunikácii 

trénera. Rozdiel medzi komunikačnými funkciami oslovenie+pobádanie a oslovenie+príkaz 

nie je štatisticky významný pri testovaní rozptylu ANOVA na hladine významnosti α = 0,05. 

 
Graf 1. Porovnanie priemernej hodnoty základného tónu f0 meranej v [Hz] pri sprievodnom 
oslovení s pobádaním a príkazom počas tréningu a zápasu a v bežnej komunikácii trénera 

 

 
 

Obdobne sme postupovali aj pri meraní a štatistickom spracovaní suprasegmentu 

intenzita, ktorý vzniká silovou moduláciou rečového signálu. Z jednotlivých nameraných 

hodnôt intenzít sme stanovili priemernú hodnotu, ktorú sme porovnávali s priemernou 

hodnotou intenzity pri bežnej komunikácii trénera s hráčmi. Hodnota intenzity bežnej reči 

trénera je 62 dB, ktorú sme získali z komunikácie trénera s hráčmi pred tréningovým 

procesom. Aj hodnota intenzity v oslovovacích komunikačných aktoch v spojení 

s komunikačnými funkciami pobádanie a príkaz výrazne stúpa v porovnaní s intenzitou 

nameranou pri bežnej komunikácii. Graf 2 zobrazuje namerané a štatisticky spracované 

hodnoty, na základe ktorých je možné konštatovať, že aj hodnota intenzity je vyššia 

v zápasovej komunikácii ako počas tréningu a obe komunikačné funkcie sú realizované 

porovnateľnou hodnotou intenzity. Všetky hodnoty intenzity sú štatisticky významné pri 

ANOVA testovaní na hladine významnosti α = 0,05 a následných post-hoc testoch (Mann – 

Whitney U test) v porovnaní s hodnotou intenzity získanou pri bežnej komunikácii trénera. 

Rozdiel medzi komunikačnými funkciami oslovenie+pobádanie a oslovenie+príkaz nie je 

štatisticky významný pri testovaní rozptylu ANOVA na hladine významnosti α = 0,05. 

Priemerná hodnota intenzity je v zápasovej komunikácii vyššia aj z dôvodu prítomnosti 

divákov a vyššieho šumu, takže tréner musí komunikovať s hráčmi vyššou intenzitou hlasu, 

aby nebola komunikácia negatívne ovplyvnená okolitým šumom a komunikačná funkcia bola 

hráčmi správne vyhodnotená. 

Rozdiel v intenzite pri bežnej komunikácii trénera v porovnaní so sprievodným 

oslovením s pobádaním počas tréningu je 13 dB, čo predstavuje 21 % nárast intenzity, 

v zápasovom dialógu je sprievodné oslovenie s pobádaním realizované intenzitou o 16 dB 

vyššou ako pri bežnej komunikácii, čo zodpovedá 26 % nárastu. Rozdiel v tréningovej 

komunikácii je 13 dB, čo predstavuje 21 % nárast intenzity, v zápasovom dialógu je 

sprievodné oslovenie s príkazom realizované intenzitou o 17 dB vyššou ako pri bežnej 

komunikácii, čo zodpovedá 27 % nárastu. 
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Graf 2. Porovnanie priemernej hodnoty intenzity meranej v [dB] pri sprievodnom oslovení 

s pobádaním a príkazom počas tréningu a zápasu a v bežnej komunikácii trénera 
 

 
 
Záverečnou skúmanou akustickou veličinou rečového prejavu trénera v tréningovom  

a zápasovom dialógu bola kvantita patriaca do časovej modulácie rečového signálu. Všetky 

analyzované sprievodné oslovenia, s výnimkou brankári, boli dvojslabičné (Dano, Ďuri, 

Emil, Filip, Geri, Leši, Lukáš, Luki, Ľuboš, Martin, Maťo, Mišo, Rišo, Robo, Stano, Tiňo, 

krídlo, spojky). Oslovenia sa realizovali na jednej strane individuálnym oslovením 

konkrétneho hráča/hráčov využívaním ich rodného mena, hypokoristika alebo prezývky  

a na druhej strane to boli skupinové oslovenia, ktoré sa realizovali pomenovaním hráčskej 

pozície (brankári, krídlo, spojky) (pozri Slančová – Slančová 2014, s. 219 – 222). S výnimkou 

troch prípadov (Lukáš, brankári, krídlo) obsahovali sprievodné oslovenia iba krátke 

sonantické jadrá slabík. Väčšina slabík, ktoré boli v skúmanej vzorke, boli otvorené slabiky. 

Pri meraní kvantity sme sa sústredili na prvé dve slabiky sprievodných oslovení. Namerané 

hodnoty kvantity sme štatisticky spracovali a priemernú hodnotu kvantity prvej a druhej 

slabiky sme porovnávali s kvantitou slabík v slovenčine. Graf 3 zobrazuje priemernú kvantitu 

prvej a druhej slabiky sprievodných oslovení s pobádaním a príkazom v tréningovom  

a zápasovom dialógu.  

 
Graf 3. Priemerná kvantita 1. a 2. slabiky oslovení meraná v [ms] počas tréningu a zápasu 

pri sprievodných osloveniach s pobádaním a príkazom 
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Zaznamenali sme predlžovanie kvantity oboch slabík, pričom výraznejšie sa javí 

predlžovanie druhej slabiky. Sabol (1984) a neskôr Gregová (2012) uvádzajú optimálne 

trvanie krátkych sonánt v spisovnej slovenčine v rozsahu 60 – 100 ms a dlhých sonánt  

v rozsahu 100 – 140 ms. Kraviarová (2014) uvádza priemerné trvanie krátkych sonánt  

v spravodajstve verejnoprávneho Rádia Regina na úrovni 73 ms a dlhých sonánt 102 ms.  

V porovnaní s vyššie spomenutými hodnotami kvantity sa trvanie sonantických jadier slabík 

pri nami analyzovaných sprievodných osloveniach pohybuje na hornej hranici trvania 

krátkych sonánt, resp. ju prevyšuje. Ako uvádza Smoláková (2016): „Dôležité je zohľadniť 

činitele vplývajúce na realizáciu kvantity: jazykový štýl, poradie dlhej slabiky v slove  

a vokalický typ, na ktorom sa kvantita realizuje.“ Obrázok 1 zobrazuje príznakové 

predlžovanie kvantity druhej sonanty v oslovení s príkazom počas zápasového dialógu 

[d,uri:], kde kvantita [i:] dosahuje hodnotu 166 ms, pričom podľa spisovnej slovenskej 

výslovnosti ide o krátku sonantu. 

 

 

ZÁVER A DISKUSIA 
 
Cieľom príspevku bolo skúmať akustické vlastnosti rečového prejavu trénera pri 

realizácii sprievodných oslovení s pobádaním a príkazom v komunikácii trénera s hráčmi 

počas tréningového a zápasového dialógu a hľadať rozdiely v ich realizácii a v neposlednom 

rade poukázať na realizáciu kvantity v komunikačných aktoch oslovenia s pobádaním 

a príkazom. Na základe výsledkov fonetickej analýzy konkrétnych intonačných charakteristík 

rečového prejavu v trénerskom mikrosociálnom komunikačnom registri môžeme konštatovať, 

že skúmané sprievodné oslovenia s pobádaním a príkazom sa realizujú akusticky rozdielne. 

Z výsledkov výskumov, ktoré uskutočnili Merhaut et al. (1964), Špelda (1978) a neskôr 

Janota (in: Sabol – Zimmeramann, 1994, s. 44) vyplývajú minimálne zmeny kvantity (10 – 40 

ms) intenzity (1 – 3 dB) a výšky základného tónu (1 Hz), aby sme ich dokázali percepčne 

vnímať. Aj napriek tomu, že analyzované sprievodné komunikačné funkcie nie sú štatisticky 

významné podľa ANOVA testovania na hladine významnosti α = 0,05, na základe 

minimálnych zmien intonačných charakteristík, dokážeme tieto zmeny percepčne vnímať. 

Porovnávaním tréningového a zápasového dialógu môžeme konštatovať, že v zápasovom 

dialógu sa oslovenie používa častejšie a intenzívnejšie, čoho dôkazom je aj početnosť 

analyzovaných sprievodných oslovení, ktoré sa nachádzajú v tabuľke 1. Obe analyzované 

sprievodné oslovenia sa realizujú nárastom hodnôt základného tónu aj intenzity v porovnaní 

s bežnou komunikáciou trénera, ktorá priamo nesúvisí s trénerským komunikačným registrom 

a tieto rozdiely sú štatisticky významné podľa testovania ANOVA na hladine významnosti  

α = 0,05. Komunikácia medzi trénerom a hráčmi je v zápasovom dialógu dynamickejšia 

a vzrušenejšia (Slančová – Slančová 2014, s. 123), čo sa odzrkadľuje na vyššej hodnote 

základného tónu aj intenzity oproti tréningovému dialógu. Pobádanie je charakterizované 

vyššou mierou naliehavosti oproti príkazu a tento rozdiel sa prejavuje vyššou hodnotou 

základného tónu ako v tréningovom, tak aj v zápasovom dialógu. Intenzita výrazne narastá  

v zápasovom dialógu, pričom tento jav súvisí aj s nárastom okolitého šumu spojeným 

s diváckou kulisou v zápase. Tréner musí zvýšiť intenzitu svojho prejavu, aby nedošlo  

k degradácii významu komunikačných funkcií. Záverečnou skúmanou veličinou bola kvantita, 

pri realizácii ktorej tiež percepčne vnímame akustické rozdiely oproti bežnej komunikácii. 

Ako uvádzajú Sabol – Zimmermann (2014, s. 100) ide o navrstvovanie expresívnej funkcie  

na fonologickú (význam rozlišujúcu) funkciu kvantity, ktorá sa prejavuje výrazným 

pretiahnutím dôrazovej slabiky. Čím je fonologický pomer krátkej a dlhej sonanty vyšší, tým 

expresívnejšie, resp. subjektívnejšie prejav pôsobí. Aj táto akustická charakteristika  

je výraznejšia v zápasovom dialógu. Ak porovnávame komunikačné funkcie, príkaz  
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sa realizuje dlhšou kvantitou ako pobádanie, najmä čo sa týka kvantity druhej sonanty. 

Netreba zabúdať, že analyzované intonačné charakteristiky sa nerealizujú samostatne, ale na 

uskutočnenie komunikačnej funkcie spolupôsobia prozodické vlastnosti navzájom. 

Na záver je potrebné si uvedomiť aj nezastupiteľnú funkciu neverbálnej komunikácie,  

v tomto prípade ide najmä o gestiku, ktorá dopĺňa verbálnu komunikáciu a v určitých 

prípadoch je jej pôsobenie výraznejšie a dynamickejšie ako komunikácie verbálnej. 
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Acoustic characteristics of the speech signal in the analyzed 
communication addressing acts in the coach´s communication 
register 
 
Abstract 
This paper focuses on the sound level of addressing as a communication act in the coach´s 
communication register, which takes place during communication between the coach and the 
pubescent players practicing team ball games in training and game dialogues. An extensive trimodal 
(video, audio and graphic) corpus of the coach’s communication register is the starting point of the 
analysis. In the research there were connected pragmatic and sound characteristics. Coach´s speech 
became a research sample, within addressing as a communication act, we focused only on two 
communication functions that were made inherent. There were a command and an encouragement  
as communication functions. In the analysis of audio recordings, which took place in the program 
Praat, using oscillograms and spectrograms, we focused on the prosodic phenomena. In terms  
of tonal modulation, we examined suprasegment melody and related measurement values 
of fundamental frequency F0 corresponding to the frequency of the vocal cord vibration, then we 
measured the intensity of speech belonging to the power modulation of voice and we measured 
quantity from the time modulation. The aim of the research is to show whether there are differences  
in the acoustic realization of the two accompanying communication functions (command and 
encouragement) to be implemented under the addressing communication act in the coach´s 
communication register within training and game communications. 

 

 
Keywords  
addressing communication act – communication functions – coach´s communication register  
– command – inciting – suprasegments – experimental phonetic 
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