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Úvod 
 

Zvedavosť ako hybná sila pri hľadaní odpovedí aj na tie najjednoduchšie otázky 

(existujú vôbec také?). Zvedavosť zapĺňajúca miesta informačného prázdna, ten pocit,  

že nielen chlebom je človek živý. Ale aj informáciou, nájdenou odpoveďou. Hľadanie 

odpovedí v mnou vybranom priestore, kde sa prelínajú médiá so zvukom, je pohybom, ktorý 

nemusí byť úplne priamočiary. Občas otvorí dvere na miestach, kde ste ich len tušili 

prechádzajúc okolo. A vy zvedavo nakuknete. Lebo inak sa nedá.  

 

Prehľad výskumov 
 

Výskum tempa reči v médiách bola téma formulovaná ako zadanie diplomovej 

práce. Keďže výskumný korpus bol dostatočne veľký a  každým novým zistením 

expandoval, niekoľkokrát sme sa k téme vrátili (porov. Smoláková 2016a). Dôležitým zistením 

tohto výskumu bola korelácia objektívne merateľných hodnôt tempa reči a vnímanie 

tempa reči percipientom. Na tomto základe sme vypracovali nasledovnú kategorizáciu:  

 

Kategória tempa Interval počtu slab./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) 

  

Dodatočné fonetické analýzy konkrétnych prehovorov nám umožnili interpretovať 

použitie vybraného tempa reči, ako aj jeho prejavy, ktoré pri vyšších hodnotách 

dokázateľne spôsobujú kolíziu s ortoepickou normou (Smoláková 2010a).  

Bázou pre skúmanie zvukovej roviny je jej spätosť s vyššími jazykovými rovinami, ktorá 

sa prejavila napríklad pri hľadaní súčinností tempa s ostatnými suprasegmentálnymi javmi, 

najmä s pauzou a dôrazom.  

 
„Kompozičné hľadisko správy zasahuje realizáciu pauzy, ktorú očakávame pred dôrazovým 

slovom. Je to miesto, v ktorom hovoriaci využíva sémantickú pauzu na nádych s očakávaním 

vynaloženia väčšej energie na dôrazové slovo. Z fyziologického hľadiska ide o vyvinutie väčšieho 

tlaku na hlasivky pri realizácii suprasegmentov silovej modulácie. Pre poslucháča je sémantická 

pauza priestorom očakávania dôležitej informácie. V spravodajských rozhlasových textoch  sa však 

pauza pred dôrazovým slovom nenapĺňa pravidelne. Dôvodom je tempo reči, ktoré nedovoľuje 

realizovať pauzy v adekvátnej miere. Priemerné tempo reči vo verejnoprávnom rozhlase bolo 

zaznamenané na úrovni 6,2 slabík za sekundu. Rozhlasoví pracovníci namiesto použitia sémantickej 

pauzy, ktorej dôsledkom by bolo retardačné tempo časti výpovede, dávajú prednosť silovému 

suprasegmentu – dôrazu. Z hľadiska profesijných rutín dokážu rozhlasoví pracovníci aj bez potreby 

nadýchnuť sa, podložiť slovo dôrazom. Eliminácia sémantických vnútrovetných páuz je cenou  
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za drahý vysielací čas. Ukazuje sa, že predpokladanú súčinnosť pauzy a dôrazu možno naplniť len 

s ohľadom na primerané tempo reči.” (Smoláková 2013, s. 219 − 220) 

 
Ďalším suprasegmentálnym javom, ktorému venujeme väčšiu pozornosť najmä 

v ostatnom čase, je kvantita. Funkčné východiská kvantity v spisovnej slovenčine  

sú dostatočným dôvodom na to, aby sme overili jej realizáciu v rečovej komunikácii (porov. 

Smoláková 2016b, 2017).  

Vnímanie komplexnosti komunikácie ako procesu prenosu informácií od expedienta 

k percipientovi sa stáva priezorom, cez ktorý nazeráme aj na tú rozhlasovú komunikáciu.  

Od možností výrazových prostriedkov akusticko-auditívneho priestoru (Smoláková 2010b)  

až k ich použitiu vzhľadom na percipienta (Smoláková 2010c) a individuálny štýl 

hovoriaceho (Smoláková 2013). 

Rozhlasové texty sa v našom výskume stávajú nielen prostriedkom, ale aj samotným 

predmetom skúmania. Všeobecnejšie východiská, napr. vymedzenie funkcie rozhlasových 

textov (Smoláková 2008a) či hľadanie a overovanie ich výstavbových princípov 

(Smoláková 2008b), smerujú k žánrovým kategóriám (spravodajstvo, publicistika, 

dokumentaristika, dramatika), zohľadňujúc funkciu rozhlasového komunikátu a časovú 

platnosť spracovaného materiálu, s ohľadom na postupy v tvorbe (subjektivizované  

vs. objektivizované), a tiež pomenovávajú ich archetypálne formy v rozhlasovom priestore 

(rozhlasová správa, rozhlasová reportáž, rozhlasový dokument, rozhlasová hra)(Smoláková 

2016c). Väčší priestor sme venovali vybraným rozhlasovým žánrom: rozhlasovému 

dokumentu a fíčru (Smoláková 2014a). Okrem žánrových charakteristík, spoločných 

a rozdielnych znakov týchto žánrov, sme mapovali aj ich vývoj v našom rozhlasovom 

priestore (Smoláková 2014b, 2014c). Dôležitou sa stala aj otázka cieľového poslucháča 

vybraných rozhlasových žánrov. Bližší pohľad na percipienta nás dostáva do ďalšieho 

zaujímavého výskumného priestoru, kde sa sústreďuje pozornosť na špecifickú cieľovú 

skupinu detských percipientov. 

 

Záver 
 

Vnímanie akusticko-auditívnych textov s dôrazom na výrazové prostriedky,  

či už personálne alebo impersonálne, na aspekty expedienta, ale aj percipienta,  

je motiváciou pre ich ďalší výskum.   

   

Literatúra 
 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Funkcia v rozhlase. In: Intermedialita : slovo, obraz, zvuk : sborník 

příspěvků z mezinárodního sympozia. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008a. s. 331-

334. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Informácia v rozhlase. In: Médiá a text II : [zborník príspevkov z 

konferencie O interpretácii mediálneho textu konanej 6.-7.12.2007 vo Fričovciach] / 

M. Bočák, J. Rusnák (eds.). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 

2008b. s. 235-239. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Tempo reči mediálnych pracovníkov. In: Jazyk a kultúra [elektronický 

zdroj]: internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho 

centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Roč. 1, č. 1 

(2010a), [7] s. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Výrazové prostriedky v rozhlasovom spravodajstve. In: Bohemica 

Olomucensia : Philologica Juvenilia. Roč. 2, č. 2 (2010b), s. [239]-243. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Aspekt percipienta v rozhlasovej produkcii. In: K problémom mediálnej 

komunikácie II. : mediálne kompetencie v ére nových médií. Marketing a vzťahy s 

médiami. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010c. s. 203-209. 



20 rokov mediálnych štúdií v Prešove 
 

71 
 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Individuálny štýl expedienta rozhlasového komunikátu. In: Language 

and the environment. Tom I [elektronický zdroj]. - Gliwice : Gliwicka Wyzsza Szkola 

Przedsiebiorczosci, 2013. s. [127]-131. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Rozhlasová dokumentaristika: základné trendy, charakter súčasnej 

tvorby a recepcie. In: Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu. Prešov : 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014a. s. 133-148. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Rozhlasový dokument. In: Jazyk a kultúra [elektronický zdroj] : 

internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra 

excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Roč. 5, č. 17-18 

(2014b), online, [5] s. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Rozhlasový fíčer - prejav a možnosti žánrového synkretizmu. In: Jazyk a 

kultúra [elektronický zdroj] : internetový časopis Lingvokulturologického  

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej 

univerzity v Prešove. Roč. 5, č. 19-20 (2014c), online, [6] s. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Realizácia tempa reči v slovenskom rozhlasovom prostredí. In: Limes 

Slavicus : slavianstvoto-granici na obštnostta : dokladi ot meždunarodna naučna 

konferencija, Šumen, juni 2015. - Šumen : Universitesko izdatelstvo Episkop Konstantin 

Preslavski", 2016a. s. [178]-184. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Kvantita v spisovnej slovenčine: predpoklady a realizácia. In: 

Komparatyvni doslidženňa slovianckych mov i literatur : pamjati akademika Leonida 

Bulachovskoho : zbirnyk naukovych prac. Vypusk 31. - Kyjiv : Osvita Ukrajiny, 2016b.  

s. 104-110. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Poznámky k rozhlasovému dokumentu. In: Súmrak médií II : zborník 

príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. októbra 

2013 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2016c. s. 293-296. 

SMOLÁKOVÁ, Viera: Prejavy kvantity v akusticko-auditívnom texte. In: Média a text 6 

[elektronický zdroj] : zborník príspevkov: I. časť. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 

2017. S. 87-96. 

 

Summary of Focus of Fesearch 
 

The contribution maps the research topics the author has focused on so far. She 

combines her two main areas, media studies and phonetics, into the study of the acoustic-

auditive media space starting with research into voice tempo and then going onto further 

issues. 
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Zvuky ma fascinovali od mojej nepamäti. Ľudský 

hlas sa mi spájal s takou samozrejmou eufóniou 

slovenčiny, že som si jeho nuansy začala naplno 

uvedomovať až pri prvých dotykoch s neslovanským 

jazykom. Dodnes si pamätám na nahrávku z učebnice 

angličtiny White dolphine, kde hlas Andyho z Doveru  

predstavoval toto pobrežné mesto. Reč sa stala pre mňa 

nástrojom, ktorému som chcela rozumieť. Pretože má veľkú 

výpovednú hodnotu. Pretože prezradí niekedy viac, ako by rečník chcel. Pretože  je stopou 

človeka. Dôležitou aj v digitálnej dobe.  

 

  


