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PREJAVY KVANTITY V AKUSTICKO-AUDITÍVNOM TEXTE 
 
 

Viera Smoláková 
 
Abstrakt 
Príspevok prináša prezentáciu zistení týkajúcich sa prejavov kvantity v akusticko-auditívnom texte. 
Časový rozmer reči umožňuje hovoriť o kvantite ako o nevyhnutnej podmienke jej realizácie. Kvantita 
ako jav, ktorý spája segmentálnu a suprasegmentálnu úroveň, je v spisovnej slovenčine dištinktívna. 
Prejavuje sa na vokáloch, ktoré na jej pozadí vytvárajú privatívne fonologické protiklady v rámci 
každého vokalického typu. Kvantitatívnosť je okrem dlhých monoftongov prítomná aj v diftongoch.  
Tu možno hodnotiť jej prítomnosť ako nevyhnutnosť existencie diftongov, keďže ide o kĺzavé zvuky, 
ktoré na svoju realizáciu potrebujú väčší časový priestor. Vokály ako nositele slabičnosti vytvárajú 
slabiky, ktoré sú z pohľadu kvantitatívnosti determinované ne/prítomnosťou kvantity samotných 
vokálov. Súčasný stav, pri vnímaní relatívneho zrýchlenia nielen realizácie reči, ale všeobecnejších 
východísk súvisiacich s rýchlosťou kódovania a dekódovania (nielen) zvukovej informácie, opätovne 
otvára otázku realizácie kvantity. Príspevok chce poukázať na prejavy kvantity, ktoré súvisia s farbou 
jednotlivých vokálov. Možno vysloviť predpoklad, že odlišné vokalické typy budú mať rozdielne časové 
realizácie v zisťovanom pomere krátky monoftong – dlhý monoftong. Predmetom skúmania sa stali 
akusticko-auditívne nahrávky pripraveného rečníckeho prejavu študentov mediálnych štúdií, ktoré  
sa realizovali v rámci vyučovacieho predmetu Akusticko-auditívna komunikácia. 

 

 
Kľúčové slová  
kvantita – akusticko-auditívny text – vokály – ohnisko kvantity  

 
 
ÚVOD  
 

Skúmanie kvantity v spisovnej slovenčine sa stalo predmetom už mnohých bádaní. Náš 

príspevok bude reflektovať tieto výskumy a pokúsi sa prezentovať iné spôsoby skúmania 

kvantity.  

Predmetom výskumnej sondy sa stali zvukové záznamy pripravených textov študentov 

prvého ročníka magisterského stupňa štúdia v odbore mediálne štúdiá. Študentov v tejto fáze 

štúdia považujeme za poučených používateľov jazyka a očakávame dôsledné dodržanie 

jazykových noriem. Podmienkou pripraveného textu bolo jeho vymedzenie v rétorickom 

štýle, čo malo predurčiť očakávaný spôsob realizácie suprasegmentálnych javov, najmä tých, 

ktoré sa realizujú časovou moduláciou.  

Texty boli nahrávané v podmienkach fonetického laboratória softvérom CSL 4200 

a následne analyzované prostredníctvom počítačovej analýzy rečového signálu v programe 

Praat (Boersma – Weenink 2009). Otázka segmentácie, určovania hraníc jednotlivých hlások 

v rečovom kontinuu, sa stala pre skúmanie kvantity zásadnou. Vychádzali sme z metodológie 

segmentácie, ktorú opisujú Machač a Skarnitzl (2009). 

 
 
VÝCHODISKÁ   

 
Chápanie slovenčiny ako mórového jazyka z pohľadu kvantity, v ktorom sa pomer 

krátkej a dlhej slabiky vyjadruje pomerom 1:2 (porov. Horecký 1977, s. 149),  

sa vďaka  experimentálnemu fonetickému výskumu zrelativizovalo (viac Sabol 1984, s. 514). 

Výsledky doterajších bádaní (Sabol 1984; Gregová 2002) uvádzajú približný pomer krátkej 

a dlhej sonanty 1 : 1,6. Gregová (2002, s. 61 – 62) pripomína, že tento výsledok  

je modifikovaný: 
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˗ jazykovým štýlom – diferencované štýly predpokladajú inú realizáciu tempa reči  

(čo má priamy dopad na realizáciu kvantity); 

˗ poradím dlhej slabiky v slove – tu vstupuje do hry prízvuk, ktorý sa pevne viaže  

na prvú slabiku plnovýznamového slova a táto silová prominencia má tendenciu vy-

žiadať si dôslednejšie uplatnenie dlhej sonanty;  

˗ vokalickým typom – artikulačná podstata jednotlivých vokálov sa premieta do ich 

realizácie, možno konštatovať, že čím je vokál otvorenejší, tým dlhšie trvá.   

Z percepčného hľadiska je dôležité rozoznať dlhú sonantu od krátkej, pretože 

v slovenčine má kvantita dištinktívnu funkciu. Ak si uvedomíme kontinuálnu podstatu 

rečového signálu (Zimmermann 2002, s. 13), zistíme, že pre percepčné vnímanie odlišností 

medzi krátkou a dlhou sonantou je časové trvanie vyjadrené v milisekundách nepodstatné,  

pre experimentátora je však nevyhnutným nástrojom. Pre poslucháča bude dôležitý 

kvantitatívny  pomer po sebe nasledujúcich slabík. Splývavá výslovnosť slovenčiny 

umožňuje, aby aj jednoslabičné slová prichádzali do týchto kontaktových pomerov. Ideálne  

je overovanie pomeru krátka sonanta – dlhá sonanta v rámci slovných hraníc, príp. hraníc 

taktu. 

 

 

ZISTENIA  
 
Naša sonda obsahuje momentálne 200 meraní vokalických prvkov, pričom sme sa 

zameriavali na monoftongy. Z pohľadu pomeru krátky monoftong : dlhý monoftong  

sa ukazuje, pri a-ovom timbri, i-ovom timbri a u-ovom timbri, že pomer sa znižuje na 1 : 1,4. 

Zanedbateľný výskyt dlhého monoftongu é a dlhého monoftongu ó (čo potvrdzuje periférne 

postavenie týchto vokálov v slovnej zásobe v spisovnej slovenčine), nám neumožňuje 

relevantne určiť pomer e : é, o : ó. Krátky monoftong e sa v skúmanej vzorke realizuje 

priemerne 56 ms a krátky monoftong o 65 ms. Vysvetlenie rozdielneho priemerného trvania 

v prospech monoftongu o sa opiera o jeho artikulačné charakteristiky, kde dochádza 

k sekundárnej artikulácii tzv. labializácii (zaokrúhlenie pier).  

Ako sme už naznačili vyššie, pre percipienta sa ukazuje ako dôležité vnímanie časovo 

následných nositeľov slabičnosti, a preto sme si vo vyššie opísanom súbore vymedzili vzorku, 

ktorá bola definovaná týmito parametrami:  

a) v slove sa musí nachádzať aspoň jeden dlhý nositeľ slabičnosti;  

b) slovo musí mať viac ako dve slabiky (týmto kritériom sme chceli eliminovať vplyv 

realizácie prvej prízvučnej slabiky na skúmaný jav).  

Skúmať budeme následnosť nositeľov slabičnosti v slovných hraniciach. Po takomto 

vymedzení vzorky sa ukazujú následne opísané prejavy kvantity. 

 

 

Realizácia prízvučnej dlhej sonanty 
 
Potvrdzuje sa, že pokiaľ sa nachádza dlhá slabika na začiatku slova, je dôslednejšie 

dodržiavaná kvantita dlhého nositeľa slabičnosti a zároveň sa zväčšuje rozdiel v pomere 

trvania dlhej a následnej krátkej slabiky. 
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Príklad 1 

V slove [za:vodom] trvá dlhá sonanta [a:] takmer 102ms (obr.1)
1
 a nasledujúca krátka 

[za:vodom] 66ms (obr. 2). Pomer dlhej voči krátkej sonante je v tomto prípade približne  

1,6 : 1.  
 

Obrázok 1. Kvantita [a:] v slove [za:vodom]

 
 
 

Obrázok 2. Kvantita [o] v slove [za:vodom] 

 
 

V tomto príklade je zaujímavé všimnúť si aj trvanie poslednej sonanty [za:vodom]. 

V porovnaní s predchádzajúcou sonantou rovnakého timbru sa realizuje o viac ako 16 ms 

kratšie (porovnaj obr. 2 a obr. 3). Tento prejav kvantity si opíšeme neskôr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Uvádzané obrázky boli produkované v programe Praat. Pri interpretácii je potrebné si všimnúť žltú časť jednot-

livých obrázkov a časový údaj pod touto vyznačenou časťou. Časový údaj je uvádzaný v sekundách, pri interpre-

tácii ho zaokrúhľujeme na tri desatinné miesta a následne premieňame na milisekundy.   
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Obrázok 3. Kvantita [o] v slove [za:vodom] 

 
 

Berúc do úvahy rozdielnosť vokalických typov považujeme za dôležité preveriť 

realizáciu kvantity prvej sonanty slova aj v iných vokalických protikladoch. Ponúkame 

príklady realizovaného kvantitatívneho pomeru prvého dlhého vokálu, ktorý sa bude 

tembrovo meniť, s nasledujúcim krátkym vokálom o.  

 

Príklad 2 

V slove [vi:koni] sa prvý nositeľ slabičnosti [i:] realizuje 95ms, druhý [o] takmer  

58 ms. Pomer dlhého a nasledujúceho krátkeho nositeľa slabičnosti je aj v tomto prípade  

1,6  : 1. 

 

 
Obrázok 4. Kvantita [i:] v slove [vi:koni] 
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Obrázok 5. Kvantita [o] v slove [vi:koni] 

 
 

Opäť uvádzame aj obrázok, na ktorom je možné všimnúť si, že posledná sonanta  

je trochu kratšia ako predchádzajúca (porovnaj obr. 5 a obr. 6).  

 

 
Obrázok 6. Kvantita [i] v slove [vi:koni]

 
 
 

Príklad 3 

V slove [u:rovn,i] prichádza do kvantitatívneho vzťahu [u:] voči nasledujúcemu  

[o]. Na uvedených obrázkoch je možné pozorovať trvanie vokálu [u:] v prízvučnej slabike, 

ktorému zodpovedá hodnota takmer 154 ms (obr. 7 ) a realizácia nasledujúceho vokálu  

[o] (obr. 8) je takmer 100 ms. Výsledný pomer je viac ako 1,5 : 1.  
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Obrázok 7. Kvantita [u:] v slove [u:rovn,i] 

 
 
 

Obrázok 8. Kvantita [o] v slove [u:rovn,i] 

 
 
 

Aj pre toto slovo uvádzame obrázok (obr. 9) s hodnotou znázorňujúcou trvanie 

poslednej sonanty v slove. 

 

 
Obrázok 9. Kvantita [i] v slove [u:rovn,i] 
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Uvedené príklady na pozadí segmentácie vybraných slov potvrdili kvantitatívne 

zvýhodnenie prízvučnej dlhej sonanty v pomere k následne sa realizujúcej krátkej sonante  

a to bez ohľadu na rôznorodosť tembrov. Prízvuk ako suprasegment silovej modulácie 

ovplyvňuje časové trvanie zásadnejšie ako artikulačný mechanizmus determinujúci farbu 

vokálu. 

 

 

Realizácia krátkej sonanty 
 

V súbore analyzovaných slov sme sa okrem pomeru trvania dlhých a krátkych vokálov 

zamerali na samotnú kvantitu krátkych vokálov. Zaujímalo nás, či je okrem artikulačného 

faktora prítomný ešte iný činiteľ, ktorý by ovplyvňoval realizáciu krátkej sonanty v slove. 

Príklady 1, 2 a 3, ktoré sme už uvádzali v predchádzajúcej časti, boli priebežne dopĺňané  

aj obrázkom realizovania poslednej krátkej sonanty. Pri spätnom hodnotení týchto krátkych 

sonánt si môžeme všimnúť, že posledné vokály v slove boli kratšie ako predchádzajúce krátke 

sonanty (porovnaj obr. 2 a 3; obr. 5 a 6; obr. 8 a 9). Otázka, ktorá vyplynula z týchto 

pozorovaní bola nasledovná: Čo ovplyvnilo takúto realizáciu krátkych sonánt? Dominantu 

týchto slov tvorila prvá slabika, ktorá bola dlhá a prízvučná zároveň. Rozhodli sme sa 

preveriť, ako sa budú realizovať krátke sonanty, ak sa prízvuk a kvantita budú realizovať 

v odlišných slabikách. Keďže prízvuk má v slovenčine pevné miesto na prvej slabike, 

vyberali sme na analýzu slová, ktoré mali dlhú sonantu na inej ako prvej slabike (išlo vždy 

o minimálne trojslabičné slová). Z pôvodného súboru zadaným parametrom vyhovuje 34 slov, 

v ktorých sa nachádza 102 nositeľov slabičnosti.  

 

Príklad 4 

Slovo [svetovi:] vyhovovalo nastaveniam súboru. Nositele slabičnosti v rade za sebou: 

e – o – i: , sa realizujú nasledovne: 36ms – 45 ms – 100 ms. 

 
Obrázok 10. Kvantita [e] v slove [svetovi:]
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Obrázok 11. Kvantita [o] v slove [svetovi:] 

 
 

Obrázok 12. Kvantita [i:] v slove [svetovi:] 

 
 
 

V prípade, že sa dlhý nositeľ slabičnosti nachádza v poslednej slabike troj- 

a viacslabičného slova je zaujímavé sledovať kvantitu predchádzajúcich vokálov. Bez ohľadu 

na typ vokálu sa ukazuje, že čím je krátky vokál bližšie k dlhému vokálu, tým väčšia 

tendencia je ho predlžovať. Z nášho pozorovania vyplynula táto skutočnosť: prvá krátka 

slabika slova, hoci sa na nej realizuje fixný prízvuk, sa realizuje kratšie ako druhá krátka 

slabika, ktorá je bližšie k dlhému nositeľu slabičnosti. V opisovanej pozícii sa nám nepotvrdil 

fakt, že prízvučná krátka slabika trvá dlhšie ako neprízvučná krátka. To odkazuje na 

zaujímavé zistenie: kvantita sa snaží byť v spisovnej slovenčine svojbytným suprasegmentom 

a má tendenciu vymedziť v slove miesto, ktoré možno označiť pojmom ohnisko kvantity: 

pokiaľ je v slove prítomná dlhá sonanta považujeme ju za ohnisko kvantity, ktoré ovplyvňuje 

kvantitatívnu realizáciu sonánt podľa toho, v akej vzdialenosti od ohniska sa nachádzajú. 

Zo skúmaného súboru uvedieme ďalší príklad: slovo slovenská, v ktorom sa kvantita 

nositeľov slabičnosti predlžuje smerom ku kvantitatívnemu ohnisku. Poradiu o – e – á 

zodpovedajú tieto hodnoty: 51ms – 55 ms – 96 m. Na pohľad zanedbateľné rozdiely medzi 

prvou a druhou sonantou je potrebné interpretovať aj z pozície realizácie prízvuku na prvej 

slabike a z pohľadu artikulačných charakteristík, ktoré predpokladajú dlhšiu realizáciu vokálu 

o v porovnaní s vokálom e. Napriek týmto faktorom však na základe experimentálnych 

meraní možno potvrdiť, že ohnisko kvantity je najzávažnejší faktor, ktorý sa v konečnom 

dôsledku prejaví.   
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V slove prešetrí sa realizujú tembrovo zhodné krátke vokály. Výsledky merania 

vokalických segmentov tohto slova sú nasledovné: v poradí e (35 ms) – e (44ms) – i: 

(142ms). Aj tento príklad potvrdzuje dôležitosť ohniska kvantity, ktoré determinuje realizáciu 

predchádzajúcich krátkych sonánt. 

  

  
ZÁVER  

 
Dôležité postavenie kvantity v spisovnej slovenčine je nesporné. Nás zaujímalo, ako sa 

kvantita prejavuje v realizácii, overením fonologického fungovania na konkrétnych akusticko-

auditívnych textoch, kde sme si všímali dlhé, ale aj krátke sonanty. Z našej sondy vyplynulo, 

že: 

a) pomer prízvučnej dlhej sonanty k nasledujúcej krátkej bez ohľadu na tember vokálu 

je väčší ako pomer priemerných hodnôt krátkej a dlhej sonanty rovnakých vokalic-

kých tembrov bez ohľadu na realizáciu prízvuku; prízvuk ovplyvňuje časové trvanie 

sonanty zásadnejšie ako artikulačný mechanizmus determinujúci farbu vokálu. 

b) kvantita dlhej sonanty definuje miesto ohniska kvantity v príslušnom slove; dĺžka 

ostatných krátkych sonánt v rámci slova je ovplyvnená vzdialenosťou takejto sonan-

ty od samotného ohniska kvantity; ani prízvuk, ako významný suprasegment po-

dieľajúci sa taktiež na charaktere intonácie príslušného jazyka, nemá takýto silný 

vplyv.  

Naše zistenia sa opierajú momentálne len o sondu, ktorú možno vyhodnocovať skôr 

kvalitatívne ako kvantitatívne. Nateraz bude dôležité preveriť naznačené tendencie na väčšej 

vzorke.  
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Signs of Quantity in Acoustic-Auditory Text  
 
Abstract 
The paper presents findings related to signs of quantity in an acoustic-auditory text. Quantity  
is a necessary condition along of the time dimension of speech. Quantity as a phenomenon joining the 
segmental with the suprasegmental, is distinctive in standard Slovak. Realization of quantity on vocals 
in standard Slovak forms the pairs of phonemes which are different in one distinctive feature known  
as private features. Long like distinctive feature is present in the long monophtongs and diphthongs, 
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where this distinctive feature is necessary for their realization. Diphthongs are gliding vowels and they 
need time to be articulated. Vowels, carriers of syllabicity, make up syllables that are determined  
by absence/presence of quantity of vowels themselves. Various scientific research projects focusing 
on the temporal limitations governing the distinctive potential of quantity have brought interesting 
outcomes challenging the general understanding of quantity in standard Slovak. This paper aims  
to point out the signs of quantity connected with colour and tone of individual vocals. The research  
is based on acoustic-auditory recordings of speech made by Media Studies students during their 
lessons of acoustic-auditory communication. 

 
 
Keywords  
quantity – acoustic-auditory text – vocals – focus of quantity  
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