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1 Rozhlasové spravodajstvo 

Spravodajské relácie predstavujú v tradícii nášho rozhlasového vysielania jednu zo základných 

programových štruktúr. Vo verejnoprávnom systéme tvorí až pätinu celkového vysielacieho času 

a patrí k najpočúvanejším. Komerčné rozhlasové stanice zaradzujú do svojej programovej skladby 

pravidelné spravodajské relácie, a to aj napriek tomu, že sa väčšinou zameriavajú na podstatne iné 

programové typy než žurnalistické. (Osvaldová, 2011, s. 57). Úlohou spravodajstva je podľa Zvalovej 

(1999, s. 11) priblížiť aktuálnu a neznámu udalosť verejnosti. Realizuje sa to viacerými formami, 

pričom základnými vlastnosťami je vecnosť, stručnosť a presnosť. Najrozšírenejšou podobou je, ako 

uvádza autorka, správa. Tú Krátky slovník slovenského jazyka považuje za oznámenie, zvesť 

o niečom, hlásenie, informáciu, písomnosť s takýmto oznámením (Krátky slovník slovenského jazy-

ka, 1997 in Zvalová, 1999, s. 11). 

Termín rozhlas po prvýkrát použil v roku 1924 redaktor J. D. Richard (Reifová a kol., 2004 in 

Rusnák a kol., 2010, s. 193). Za prvú rozhlasovú stanicu sa všeobecne pokladá rozhlasová stanica 

KDKA v Pittsburghu, ktorá začala vysielať v roku 1920. (Browne, 1989 in Rusnák a kol., 2010, 

s. 193). 

Gregová, Rusnák a Sabol (2004, s. 98) ako rozhlas označujú auditívno-masovokomunikačný pro-

striedok a inštitúciu zaoberajúcu sa tvorbou a šírením informácií auditívnou cestou. 

Zvalová (1999, s. 7) definuje pojem rozhlas ako komunikačný prostriedok, ktorý pôsobí 

v akustickej rovine. Plní viacero funkcií, a to: informatívnu, kultúrnu, zábavnú, vzdelávaciu, výchov-

nú, relaxačnú a komerčnú. Medzi výhody rozhlasu patrí príposluchovosť, podnecovanie abstraktného 

myslenia, predstavivosti, fantázie, ale aj najvyššia miera rýchlosti a pohotovosti informácie. Rozhlas 

pôsobí na poslucháča osobnejšie. V centre pozornosti je poslucháč. Ten, má pocit, že redaktor sa mu 

prihovára priamo, a tak sa stáva spoluúčastníkom jednostranného rozhovoru, v ktorom je rovnocen-

ným partnerom. Potrebné je uvedomiť si však nestabilitu percipienta a aj naladenie rozhlasovej stani-

ce v rôznom čase.  

V našej práci sme si vybrali dve rozhlasové stanice. Prvou je verejnoprávny Slovenský rozhlas 

a druhou komerčná rozhlasová stanica Expres. Budeme skúmať dve rozhlasové spravodajské relácie 

Rádiožurnál v Rádiu Slovensko a Infoexpres v Rádiu Expres. 

Skutočnosť, že rozhlasové spravodajstvo je vnímané iba sluchom, t. j. akusticky auditívnym spô-

sobom, na neho vplýva najviac. Z tohto základného princípu vychádzajú všetky základné požiadavky 

pre rozhlasové spravodajstvo. Tvorca rozhlasového spravodajstva musí rešpektovať túto skutočnosť, 

že percepcia prebieha inak ako napr. pri sledovaní televízie. Osvaldová a kol. (2011, s. 61) tvrdí, že 

kapacita sluchovej percepcie je menšia než kapacita zrakového vnímania. „Zvuk sám o sobě je často 

nedešifrovatelný, pokud nejde o zvuk zcela charakteristický (např. sirény policejního vozu; pozn. au-
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torky). Většinou je proto nutné zvukové pozadí události posluchači vysvětlit.“ (op. cit., s. 61). Komu-

nikácia v rozhlase je jednostranná. Poslucháč nemôže reagovať otázkami a vrátiť sa k časti správy, 

ktorú nepochopil. Expedient naopak nemôže vidieť jeho reakciu a prispôsobiť mu svoje tempo 

a obsah výpovede. Tieto vlastnosti sú predpokladom pre prípravu správy, spravodajskej relácie, ktorá 

by túto jednostrannú nevýhodu eliminovala na čo najmenšiu mieru. V porovnaní s printovou verziou 

spravodajstva má rozhlasové spravodajstvo podľa Osvaldovej a kol. (2011, s. 62) prednosť. Tvorca 

rozhlasovej správy dokáže využiť rytmus a intonáciu svojho prejavu k zosilneniu účinku, k jeho dra-

matizácii alebo citovému zafarbeniu. V súčasnosti je rozhlas vnímaný ako príposluchové médium. 

Môžeme hovoriť o kulisovom, nesústredenom počúvaní, pri ktorom je iba časť poslucháčovej pozor-

nosti venovaná sledovaniu programu. Aj tomuto faktu sa musí rozhlas prispôsobiť, a to vytváraním 

špecifických typov spravodajských a publicistických programov, ktoré kolísavú počúvanosť berú do 

úvahy. Ide o prúdové vysielanie rôznych magazínov, kde je spravodajstvo zvyčajne zastúpené krát-

kymi a aktuálnymi informáciami a spravodajskými vstupmi, ktoré sú bez akéhokoľvek záveru 

a očakávania zaraďované pohotovo. Prax v spravodajstve hovorí o časových úsekoch v priebehu dňa, 

keď rozhlasovú stanicu počúva najväčší počet poslucháčov. Ide o ranné vysielanie, v ktorom je naj-

väčší počet spravodajských relácií. Najčastejšie sú to správy z domova, zo zahraničia, o počasí a do-

pravný servis. Do podvečerného vysielania zaradzujú aj spravodajské dominanty akou je aj Rádiožur-

nál. Zmeny, ktoré nastali v spravodajských blokoch sa diali postupne. Spravodajstvo sa stalo nároč-

nejším na jeho informačnú hodnotu, pohotovosť a aktuálnosť. Dnešný spravodajský blok sa skrátil 

a aj naďalej sa uplatňuje pohotové vyjadrenie k aktuálnej udalosti a informácií o nej v čo najrýchlej-

šej, pokiaľ možno zvukovo autentickej podobe. Tradičný hlásateľský prejav je postupne nahradzova-

ný personifikovaným spravodajstvom (správy autorsky pripravuje a interpretuje redaktor alebo mode-

rátor), vo väčšej miere sa využívajú zvukové materiály – spravodajské vstupy, prenosy, reportážne 

správy, ktoré zvyšujú autentickosť a dokumentárnosť spravodajstva. Menila sa skladba spravodajskej 

relácie. Väčšina neprevyšuje rozsah od troch do piatich minút. Sú obvykle tvorené správami 

v priemere od pol minúty do jednej minúty. Priamy vstup reportéra alebo zvukový záznam telefonátu 

spravidla neprekračuje pol minúty. Hlavné spravodajské relácie, ktoré sú v priemere dvadsaťminúto-

vé, sa segmentujú do kratších spravodajských blokov, odlišujúcich sa ústrednou témou. Popri základ-

ných súvzťažných kategóriách auditívnosť – akustickosť sú rozhlasové spravodajské špecifiká podob-

ne charakterizované pojmami aktuálnosť, pohotovosť, autentickosť, nepretržitosť, časová lineárnosť, 

masovosť a pod. 

Osvaldová a kol. (2011, s. 65) považuje pri interpretácii správ tempo reči za veľmi dôležité. Musí 

čo najviac vyhovovať cieľovej poslucháčskej skupine, na ktorú sa rozhlasová stanica predovšetkým 

zameriava. Ako príklad uvádza Osvaldová (2011, s. 65), že starší poslucháči dávajú prednosť objekti-

vizovanejším a pokojnejším hlásateľským prejavom pred rýchlejším a dynamickejším tempom, ktoré 

je typické pre interpretáciu spravodajstva v komerčných staniciach. 

 

2 Slovenský rozhlas – Rádiožurnál  

Na Slovensku máme verejnoprávne a komerčné rozhlasové stanice. Tento duálny systém zabezpe-

čuje zákon č. 468/1991 Z. z. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania
1
. 

Rusnák a kol. (2010, s. 207 – 208) definuje Slovenský rozhlas ako verejnoprávnu rozhlasovú inšti-

túciu pôsobiacu v Slovenskej republike. Hudík (2006, s. 188) tvrdí, že Rádio Slovensko sa pôvodne 

hlásilo ako stanica Bratislava. V roku 1991 sa premenovalo na Slovensko 1 a v roku 2000 na Rádio 

Slovensko. V jeho programovej štruktúre, 24-hodinového vysielania, podľa autora je dominantným 

práve spravodajstvo a publicistika. Dostatok priestoru dostáva aj hudba, šport, náboženské vysielanie 

a relácie pre deti a mladých poslucháčov. 

V súčasnosti je Rádio Slovensko prvá programová služba Slovenského rozhlasu. Dvadsaťštyri ho-

dín denne prináša aktuálne spravodajstvo, nepretržité informácie o počasí a doprave. Svoju pozornosť 

venuje aj kultúre a kultúrnemu dianiu.
2
 Generálnym riaditeľom RTVS je Václav Mika, v odbore spra-

                                                      
1
 http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-468 [23. 02. 2014] 

2
 http://slovensko.rtvs.sk/clanok/o-radiu-slovensko [17. 03. 2014] 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-468%20%5b23
http://slovensko.rtvs.sk/clanok/o-radiu-slovensko
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vodajstva je poverený vedením Branislav Dobšinský.
3
 Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, 

národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v 

oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.
4
  

Rádiožurnál, vysielaný verejnoprávnym Rádiom Slovensko, je definovaný ako: Hlavná spravodaj-

ská relácia Rádia Slovensko.
5
 V popise ju definujú ako: „Najaktuálnejšie správy z domova a zo sve-

ta“. V tejto relácii je dominancia spravodajstva a publicistiky, ale aj priestor pre hudbu, šport, nábo-

ženské vysielanie, relácie pre deti a mladých poslucháčov. 

Nahrávky, ktoré sme v našej analýze použili sme zhromažďovali v mesiacoch november – decem-

ber 2013. Vypočuli sme si spolu 29 nahrávok z Rádiožurnálu, ale pre našu analýzu sme si vybrali 

vďaka rozsahu relácií len tri (17. 11. 2013 – 19. 11. 2013). Nahrávky sme si vyberali aj podľa toho, 

aby boli uskutočňované nielen počas pracovných dní, ale aj počas víkendov. Trvanie tejto spravodaj-

skej relácie je približne 15 min. Vďaka tomuto všeobecnému prehľadu môžeme povedať, že moderá-

tori v Rádiu Slovensko boli väčšinou muži (Michal Katuška, Jaroslav Barborák, Oto Gerner). Ženy 

(Katarína Sčepánová) čítali len prehľad správ, ktorý sme analyzovali ako samostatnú vzorku. Rádio-

žurnál sa vysiela v štyroch spravodajských blokoch: o 7:00 hod, o 12:00 hod, o 18:00 hod a o 22:00 

hod.
6
 

 

3 Rádio Expres – Infoexpres  

Rádio Expres začalo vysielať v roku 2000. Formát rádia je zameraný na mladšiu cieľovú skupinu 

a dôraz kladie predovšetkým na spravodajstvo a hudbu. Počas dňa vysielajú správy každú hodinu 

a dopravný servis každú polhodinu.
7
 

 Expres patrí medzi komerčné rádia. Od polovice roka 2005 je najpočúvanejším rádiom na Sloven-

sku. V jeho vysielaní sa objavuje mainstreamová hudba, aktuálne spravodajstvo a dopravný servis 

počas celého dňa. Týždenná počúvanosť je viac ako 1,5 milióna poslucháčov a desať rokov je najpo-

čúvanejším komerčným rádiom. Jeho najvyššia denná počúvanosť bola 852 000 a podiel na trhu 21 

%. 
8
 Rádio Expres sa snaží osloviť percipientov vo veku 20 až 40 rokov so stredným a vyšším vzdela-

ním.
9
 

Rádio Expres ako komerčná rozhlasová stanica vysiela pravidelne spravodajskú reláciu s názvom 

Infoexpres. Jej trvanie je približne v intervale od 5 do 10 min. Pri analýze tejto rozhlasovej spravodaj-

skej relácie sme sa stretli s tým, že nahrávky, ktoré poskytovali v archíve, boli neúplné. Preto sme 

niektoré nami analyzované nahrávky ukončili tam, kde sa končila ich výpovedná hodnota. Nahrávky 

sme získavali z archívu. Keďže sme sa stretli s neúplnými archivovanými správami, snažili sme sa 

získať nahrávky relácií priamo z Rádia Expres. Požiadali sme Rádio Expres o nahrávky, ktoré sme 

potrebovali k analýze v nami analyzovanom období. Našu žiadosť však zamietli s odôvodnením, že 

ich neposkytujú. Materiály pre analýzu sme zhromažďovali v mesiacoch november – december 2013 

a spolu sme si vypočuli 24 nahrávok, z ktorých sme do analýzy použili osem. Spravodajská relácia 

Infoexpres je kompletným prehľadom aktuálneho diania z domáceho, ale aj zahraničného prostredia, 

preto sa tam prehľad správ nenachádza. Relácie sme rozdeľovali podobne ako pri Rádiožurnále na 

odseky, kde hranice boli určené nahrávkami, napr. reportážnymi príspevkami a jinglami. Skúmali sme 

osobitne dve časti: headliny a správy. Zamerali sme sa aj na porovnanie mužov a žien. 

 

4 Suprasegmenty 

Ako tvrdia Ondruš a Sabol (1984, s. 130), popri najmenších zvukových jednotkách, medzi ktoré 

zaraďujeme hlásky, sa pri komunikácii uplatňujú aj ďalšie zvukové javy, ktoré sa navrstvujú na fonic-

ké jednotky fungujúce ako nositele slabičnosti. Tieto javy nazývajú prozodickými, suprasegmentál-

nymi prvkami. Nositeľom všetkých suprasegmentálnych javov je slabika.  

                                                      
3
 http://www.rtvs.org/o-rtvs/organizacna-struktura [17. 03. 2014] 

4
 http://www.rtvs.org/o-rtvs/poslanie-programovej-sluzby-rtvs-2 [17. 03. 2014] 

5
http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/radiozurnal-o-18-00/archiv?date=23.03.2014&station=slovensko [17. 03. 2014] 

6
 http://www.rtvs.sk/radio/archiv/a-z/?letter=r&station=slovensko [17. 03. 2014]  

7
 http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Expres [17. 03. 2014] 

8
 http://www.expres.sk/clanok/1153/radio-expres.html#radio-expres [17. 03. 2014] 

9
 http://www.radia.sk/radia/expres.html [17. 03. 2014] 

http://www.rtvs.org/o-rtvs/organizacna-struktura
http://www.rtvs.org/o-rtvs/poslanie-programovej-sluzby-rtvs-2
http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/radiozurnal-o-18-00/archiv?date=23.03.2014&station=slovensko
http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/radiozurnal-o-18-00/archiv?date=23.03.2014&station=slovensko
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/a-z/?letter=r&station=slovensko
http://www.rtvs.sk/radio/archiv/a-z/?letter=r&station=slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Expres
http://www.expres.sk/clanok/1153/radio-expres.html#radio-expres
http://www.radia.sk/radia/expres.html%20%5b17
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Vzťah suprasegmentov je recipročný. Niektoré z nich sa zúčastňujú na gramatickej výstavbe vety, 

iné pomáhajú štylisticky kreovať prejav. (Sabol – Zimmermann, 1986, s. 77). Zvláštnosťou supra-

segmentálnych vlastností je, že sa na nich viac ako na segmentálnych (hláskových) javoch prejavujú 

mimojazykové činitele. Suprasegmenty teda nesú duševné a telesné postoje hovoriacich 

k výpovediam a ku komunikačnej situácii vzhľadom na referenčnú skutočnosť (Kráľ, 1984, s. 163). 

„Časovou moduláciou artikulačného prúdu, hlasu (jeho trvaním a rušením; poznámka autori) vznika-

jú tieto prozodické javy, suprasegmenty: kvantita, pauza, tempo a rytmus“ (Sabol, – Zimmermann, 

1986, s. 48). Môžeme ich deliť na základe viacerých kritérií, ale v našej práci sa budeme venovať  

najmä suprasegmentom, ktoré vznikajú časovou moduláciou reči. Nami analyzované prozodické 

vlastnosti zaraďuje Mistrík (1997, s. 253) medzi intonačné štylistické prostriedky. Tvrdí, že pod po-

jmom intonácia sa v jazykovede rozumie tónová modulácia reči. Ako zložky intonácie pomenúva 

melódiu, dôraz, prestávku, rytmus, tempo, intenzitu hlasu a timbre. Pre lepšie pochopenie uvádza, že 

melódia, dôraz a prestávka sú gramatizujúcimi prostriedkami vety a ostatné štylizujúcimi. 

 

4.1 Časová modulácia 

Prozodické vlastnosti reči môžu byť rôznorodé, navzájom prepojené. Môžu sa zúčastňovať na 

gramatickej výstavbe viet. Pomáhajú prejav štylizovať a modulovať. (Sabol – Bónová – Sokolová, 

2006, s. 161). „Prozodické javy sú navzájom odstupňované podľa toho, v akej miere sa zúčastňujú na 

dorozumievacom procese, avšak zároveň sú aj vo vzťahu suplementárnosti, zastupiteľnosti.“ (Mistrík, 

1977 in Sabol – Bónová – Sokolová, 2006, s. 162). Prozodické vlastnosti sú javy, ktoré pozorujeme 

na väčších rečových jednotkách, než sú hlásky. Podľa Kráľa (1983, s. 163) sa spomínané prozodické 

vlastnosti prejavujú na slabikách, na slovách, slovných spojeniach a vetách. Na základe ich súvisu 

s väčšími jednotkami reči, než sú hlásky sa prozodické vlastnosti reči pokladajú za suprasegmentálne 

javy. Autor uvádza, že pre označenie pojmov prozodických vlastností, alebo suprasegmentálnych 

javov sa používa aj termín intonácia. 

Medzi najdôležitejšie prozodické vlastnosti zaraďujeme prízvuk, dôraz, melódiu, prestávku, tempo 

a rytmus. Prozodické javy podľa Sabola a Zimmermanna (1986, s. 48) nevznikajú prácou artikulač-

ných orgánov. „[...] sú dané istou moduláciou, úpravou artikulačného prúdu, hlasu. Vnímame ich až 

v rámci slabiky; preto je slabika základnou jednotkou súvislej reči. Artikulačný prúd, hlas sa môže 

stvárňovať trojako: časovo, silovo a tónovo.“ (op. cit., s. 48). Zložky intonácie sa členia podľa spôso-

bu vzniku artikulačného prúdu. Časovou moduláciou sa tvorí kvantita hlások, pauza, tempo a rytmus. 

Silovou moduláciou vzniká intenzita hlasu, dôraz, emfáza a prízvuk. Tónovou moduláciou melódia 

a hlasový register. (Hincová – Húsková, 2008, s. 37). 

Časovou moduláciou reči vznikajú suprasegmenty: kvantita, pauza, rytmus a tempo. Pri analýze 

rečového signálu sa merajú jeho jednotlivé časti ako napr. vety, slová, hlásky, slabiky. V našej práci 

budeme merať počet slabík za určitú časovú jednotku a dĺžku páuz. Segmentovaním súvislej reči 

a následným meraním jednotlivých segmentov (slabík), budeme vychádzať z postupu, ktorý uvádzajú 

Sabol a Zimmermann (1986, s. 48 – 49). Časové rozpätie segmentov budeme odčítavať zo sonagra-

mu. 

 

5 Pauza 

Veta ako základná jednotka reči je ohraničená a to nielen významovo, ale aj rytmicky. „Prestávka 

je prerušenie rečového prúdu na kratší alebo dlhší čas.“ (Kráľ – Sabol, 1989, s. 365). Kráľ (1984, s. 

185) rozlišuje dva druhy prestávok. Ak súvisí pauza s nevyhnutnosťou výdychu, nazývame ju fyzio-

logickou. Tá je ohraničená dvoma vdychmi. Pre proces komunikácie je podľa Sabola a Zimmermanna 

(1986, s. 54 – 56) dôležité významové členenie reči. Fyziologická pauza má byť na mieste významo-

vej, komunikatívnej z dôvodu rešpektovania podávanej informácie. Najdôležitejším poslaním komu-

nikácie je správne dekódovanie informácie. Pri nesprávnom podaní informácie nastáva často nespráv-

na interpretácia. Počúvajúci totiž každú pauzu v reči hodnotí ako funkčnú s istým významom.  

Prestávka môže byť podľa Mistríka (1997, s. 255) trojaká: fyziologická, významová a umelecká. 

Fyziologickou pauzou chápe Mistrík (op. cit., s. 255) mechanické prerušenie reči na tom mieste, kde 

hovoriaci už nestačí s dychom. Ide o podobné vnímanie s akým sme sa už v našej práci stretli 

u autorov Kráľa a Sabola (1989, s. 365). Neočakávané prerušenie reči vnímame ako defekt reči. 
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Správne hospodárenie s dychom sa netýka len skúsených rečníkov. Fyziologická potreba prerušenia 

reči závisí nielen od fyziológie hovoriaceho, vitálnej kapacity pľúc, ale aj od momentálnej psychickej 

záťaže. 

Kráľ (1984, s. 185) tvrdí, že logická/významová pauza vzniká, aby sa oddelili ucelené výpovedné 

časti, vetné úseky, a aby sa tým naznačila hierarchia výpovedných jednotiek. Je funkčne porovnateľná 

s niektorými znakmi ortografie. Čím je prestávka dlhšia, tým sa ňou oddeľuje dlhšia textová jednotka. 

Podľa Kráľa (1984, s. 186) má dvojakú komunikačnú hodnotu. Absolútnu hodnotu ako porušenie 

zvukového rečového prúdu na pozorovateľný čas so všeobecnou členiacou funkciou a relatívnu hod-

notu ako hierarchia odlišných trvaní prestávky v tom istom prejave (texte) súvisiaca so stavbou preja-

vu. Absolútne trvanie závisí aj od tempa reči. 

Významovú prestávku chápe Mistrík (1997, s. 255) ako spôsob, akým sa naznačuje gramatická 

stavba vety, alebo kompozícia textu. Prestávka teda signalizuje to, čo v písomnom prejave znázorňu-

jeme interpunkčnými znamienkami, alebo výstavbou a usporiadaním textu. Jednou zo základných 

funkcií významovej prestávky je podľa Mistríka (op. cit., s. 255) pomoc pri gramatickom členení vety 

na vetné členy. Pomocou zvuku sa naznačujú hranice tam, kde nie sú ukazovatele vetnočlenskej plat-

nosti slov ako je kongruencia, alebo väzba. Ide o vetnočlenskú kvalitu signalizovanú juxtapozíciou, 

slovosledom (napr. v prípade viacnásobného vetného člena, adverbiálneho určenia na rozdiel od ad-

jektívneho). Na hraniciach juxtaponovaných členov môžu podľa Mistríka (1997, s. 253) vznikať fa-

lošné syntagmy. Tie, súvisia so zrušením, presunutím alebo zväčšením prestávky na nenáležité mies-

to. 

Pauza niekedy supluje dôraz a melódiu. Umelecká prestávka nie je merateľná časovými jednot-

kami. Je to expresívny prvok, ktorého cieľom je vyvolať zážitok. Svojím opakovaním, však v texte 

stráca štylistickú silu. (Mistrík, 1997, s. 255 – 256). „Pauza je gramatizujúci prostriedok vety.“ (Mis-

trík, 1977 in Sabol – Zimmermann, 1986, s. 55). Pri pauze sú dominantnými rovinami zvuková 

a syntaktická, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu a to cez fonologicko-delimitačnú funkciu na úrovní 

syntagiem a vetných členov. Fonetická realizácia pauzy úzko súvisí aj s tempom reči, ktorému sa 

budeme venovať a analyzovať ho aj v našej práci. 

Kráľ (1983, s. 185) pauzu považuje za prerušenie fonačného (hlasového) a artikulačného prúdu 

reči za istý čas. Počas prestávky neznie zvuk a oddeľujú sa ňou obyčajne výpovedné celky a nie slová. 

 

5.1 Pauza v Rádiožurnále 

Pri našej analýze sme sa stretli s viacerými klasifikáciami pauzy. Zellnerová (1994, s. 2 – 20)
10

 

uvádza niekoľko typov páuz. Medzi jedno z autorkiných základných delení je aj členenie na medzi-

slovné pauzy (interlexikálne), ktoré sa vyskytujú medzi dvoma slovami. Tie podľa systematickosti 

autorka delí na tiché pauzy (silent pauses), ktoré vnímame napr. pri prehĺtaní, a naplnené (filled pau-

ses), ktoré vznikajú pri opakovaní zvukov, slabík a pod. Tvorbu páuz pripisuje Zellnerová (1994, s. 5 

– 20) individuálnosti expedientov. Väčší výskyt páuz súvisí so slabším dýchaním, nízkym svalovým 

tonusom a pomalou artikuláciou. Autorka si všíma a klasifikuje pauzy ako post-slovné, čiže konco-

vetné, ktoré oddeľujú prozodické jednotky (vety) a medzislovné pauzy, ktoré sa objavujú v strede vety 

medzi slovami.
 11

 

V našom výskume sme na pauzy hľadeli globálne. Brali sme ich ako celok v rozhlasovom spravo-

dajstve. Napriek tomu, môžeme povedať, že väčší výskyt bol medzislovných páuz, než koncovetných. 

Aby sme dosiahli exaktnejšie meranie, prepisy nahrávok sme si rozdelili do jednotlivých odsekov, 

ktoré boli ohraničené nahrávkami, alebo jinglami. 

Pri klasifikácii páuz sme vychádzali z členenia a základného delenia, ktoré uvádzame v nasledujú-

cej tabuľke č. 1. Tieto hodnoty pochádzajú od Sabola a Zimmermana ešte z roku 1984.
12

 

                                                      
10

 Zellner, B. (1994). Pauses and the temporal structure of speech, in E. Keller (Ed.) Fundamentals of speech 

synthesis and speech recognition. (pp. 41-62). Chichester: John Wiley. http://cogprints.org/884/3/Zellner. 

SpeechPauses.pdf [10. 04. 2014] 
11

 Zellner, B. (1994). Pauses and the temporal structure of speech, in E. Keller (Ed.) Fundamentals of speech syn-

thesis and speech recognition. (pp. 41-62). Chichester: John Wiley. http://cogprints.org/884/3/Zellner. 

SpeechPauses.pdf [10. 04. 2014] 
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 Časové intervaly typov páuz 

Nulová menej ako 50 ms 

Príliš krátka od 0ms do 100 ms 

Krátka od 100 ms do 300 ms 

Normálna od 300ms do 1350 ms 

Dlhá od 1350 ms do 2200 ms 

Príliš dlhá od 2200 ms do 2800 ms 

Rozbíjajúca text nad 2800 ms 
 

Tabuľka č. 1 Klasifikácia páuz podľa Sabola a Zimmermanna (1984) 

 

Analyzovali sme tri relácie Rádiožurnálu. Namerané hodnoty sme porovnali a zaznamenali 

v tabuľke č. 2 a v grafe č. 1. 

 

 17. 11. 2013 18. 11. 2013 19. 11. 2013 Priemer 

(ms) 

Headline (ms) 1139 1660 1718 1066 

Správy (ms) 223 343 387 315 

Prehľad 

správ (ms) 

Ženy 0 379 345 362 

Muži 435 327 327 363 

Tabuľka č. 2 Priemerné hodnoty páuz Rádiožurnálu 

 

Z nameraných hodnôt vyplýva, že dĺžka páuz sa pohybovala okolo 300 ms, ktorú definuje Sabol 

a Zimmermann
13

 ako normálnu pauzu. Výnimkou nie sú ani headliny, ktoré sa so svojou priemernou 

dĺžkou páuz 1066 ms zaraďujú, podobne ako ostatné namerané dĺžky, k normálnej pauze. Keďže sa 

však hodnoty od seba odlišujú myslíme si, že by bola vhodnejšia exaktnejšia klasifikácia s menším 

hodnotovým rozpätím, kde by sme mohli jasnejšie poukázať na rozdiely medzi hodnotami nad 300 ms 

a nad 1000 ms.  

 
Graf č. 1 Priemerná hodnota páuz v Rádiožurnále podľa jednotlivých dní 

 

                                                      
13
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Graf č. 2 Pauzy v Rádiožurnále, porovnanie podľa častí rozhlasového spravodajstva (headline, 

správy, prehľad správ) 

 

Z grafov č. 1 a č. 2 vyplýva, že dĺžka páuz v headlinoch bola 207 % dlhšia než v ostatných analy-

zovaných častiach rozhlasového spravodajstva a to v priebehu dní, ktoré sme si vybrali. V ostatných 

častiach rozhlasového spravodajstva Rádiožurnálu (správy a prehľad správ) boli hodnoty na porovna-

teľnej úrovni. Keďže sa však namerané dĺžky páuz pohybovali väčšinou v rozsahu, ktorý Sabol 

a Zimmermann
14

 definujú ako normálnu pauzu, rozhodli sme sa pre vlastnú klasifikáciu, ktorá by 

jednotlivé hodnoty v tejto kategórii segmentovala na menšie časti. Vychádzame pritom z percepcie 

a akusticko-auditívnych dojmov z jednotlivých páuz, ktoré sme pozorovali vo všetkých nami zhro-

maždených nahrávkach. V súčasnosti, keď sa spravodajské hodnoty zmenili a do popredia sa dostáva 

čoraz väčšia stručnosť, exaktnosť a informačná nasýtenosť, by bolo vhodné pozmeniť aj klasifikáciu 

páuz a vytvoriť delenie s menšími intervalmi. Ako riešenie uvádzame nami navrhnuté časové interva-

ly páuz v tabuľke č. 3. 

 

 

 
Časové intervaly typov páuz 

Nulová od 0 ms do 50 ms 

Príliš krátka od 50 ms do 100 ms 

Stredne krátka od 100 m do 250 ms 

Normálna od 250 ms do 350 ms 

Dlhšia od 350 m do 500 ms 

Stredne dlhá od 500 m do 650 ms 

Dlhá od 650 ms do 800 ms 

Príliš dlhá od 800 ms do 1000 ms 

Segmentujúca nad 1000 ms  
 

Tabuľka č. 3 Klasifikácia páuz podľa nášho návrhu 

 

Na základe tejto klasifikácie sme namerané dĺžky páuz klasifikovali a dostali sme nasledovný 

graf č. 3. 

                                                      
14

 Sabol J. – Zimmermann, J.: www.ff.unipo.sk/jak/4_2010/zimmermann.pdf  [17. 03. 2014] 

 



10. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

256 

 

0
5

10
15
20

0 -
50

50 -
100

100 -
250

250 -
350

350 -
500

500 -
650

650 -
800

800 -
1000

nad
1000

p
o

če
t 

p
áu

z

rozsah hodnôt (ms)

Klasifikácia páuz - Rádiožurnál

Headliny

Správy

Prehľad správ - muži

Prehľad správ - ženy

 
Graf č. 3 Klasifikácia páuz v Rádiožurnále podľa nameraného počtu hodnôt a členenia správ (he-

adline, správy, prehľad správ) 

 

Z grafu č. 3 vyplýva, že v headlinoch sa najčastejšie realizovali pauzy, ktoré trvali dlhšie ako 1000 

ms. Vôbec sa nevyskytovali nulová pauza, normálna pauza, stredne dlhá, dlhá pauza a príliš dlhá 

pauza, teda pauzy v trvaní od 500 – 1000 ms. 

V správach sa objavovali najmä pauzy v trvaní od 350 – 500 ms, ktoré sme označili ako dlhšie 

pauzy. Druhou najfrekventovanejšou bola pauza v trvaní od 250 – 350 ms, ktorú sme nazvali normál-

nou. Najmenej zastúpenými bola nulová a stredne dlhá pauza.  V správach sa vôbec neobjavovali 

pauzy nad 650 ms. 

V prehľade správ dominoval u mužov rozsah páuz od 250 – 350 ms, ktorý sme označili ako nor-

málny. Objavovali sa tu aj pauzy od 350 – 500 ms (dlhšie) a od 800 – 1000 ms (príliš dlhé pauzy). V 

prehľade správ žien sa vôbec nevyskytovali pauzy od 0 – 50 ms a ani nad 800 ms. Pomerne rovnaké 

počty výskytov sme zaznamenali v rozsahu od 100 – 500 ms. Môžeme teda povedať, že sa realizovali 

pauzy stredne krátkeho typu, normálne a dlhšie. 

  

 
Graf č. 4 Celková dĺžka páuz v Rádiožurnále 

 

Z celkovej analýzy páuz v Rádiožurnále vyplýva, že najviac páuz sa realizovalo práve v intervale 

od 250 – 350 ms, ktoré sme označili ako normálne. Druhou najfrekventovanejšou skupinou boli dlh-

šie pauzy v trvaní od 350 – 500 ms. S nízkym výskytom sa realizovali pauzy v hodnote od 0 do 50 

ms. 

 

5.2 Pauzy v Infoexprese 

Na analýzu sme použili program Audacity a program Praat. Urobili sme prepisy nahrávok, ktoré 

nám poslúžili ako podklady pre správne zaznamenanie páuz, ktorých hodnotu sme do prepisu aj 

uviedli. Keďže je Infoexpres kratšou spravodajskou reláciou do našej analýzy sme pre každý skúmaný 

suprasegmentálny jav použili osem nahrávok, pričom polovica z nich bola moderovaná mužmi 

a polovica ženami. 
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Porovnali sme jednotlivé hodnoty páuz v Infoexprese, ktoré realizovali ženy a dostali sme nasledu-

júci graf č. 5. 

 

 
Graf č. 5 Celkové zhodnotenie Infoexpresu – pauzy (ženy) 

 

Dĺžky páuz sa pohybovali podľa Sabolovej a Zimmermannovej
15

 klasifikácie medzi normálnymi 

pauzami. Žiadna z páuz sa však nedotkla hornej hranice, ktorou sú normálne pauzy ohraničené. Táto 

hranica (1350 ms) sa nám zdala neprimerane vysoká. 

Pri hodnotení nameraných výsledkov v stupnici, ktorú navrhujeme sme dostali nasledujúci graf č. 6. 

 
Graf č. 6 Pauzy v Infoexprese podľa nami navrhnutej klasifikácie – ženy (porovnanie headlinov 

a správ) 

 

Ako vyplýva z grafu č. 7 najfrekventovanejšími pauzami v správach boli v rozmedzí od 100 ms do 

350 ms. Vôbec sa nevyskytovali hodnoty v rozsahu od 500 ms do 650 ms a nad 1000 ms. Pauzy v 

headline sa realizovali len v štyroch typoch klasifikácie, ktorú sme navrhli. Nevyskytovali sa ani 

v hodnote nad 1000 ms, s ktorou sme sa stretli v Rádiožurnále.   

Pri skúmaní výskytu a dĺžok páuz v Infoexprese moderovaných mužmi sme dostali podobné vý-

sledky. Pri relácii zo dňa 22. 11. 2013 sme sa stretli s neúplnou nahrávkou. Museli sme teda vetu 

ukončiť tam, kde si to vyžadoval nielen význam, ale aj kadencia vety. V headline sa neobjavili žiadne 

pauzy, nakoľko ukážky nahrávok poskytovali priestor pre moderátora a slúžili mu ako priestor pre 

realizáciu pauzy. 

 

                                                      
15
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Graf č. 7 Priemerné hodnoty páuz u mužov Infoexpres 

 

Celková hodnota priemeru (bez headlinu) páuz u mužov bola 299 ms. Celková hodnota aj 

s headlinom bola 206 ms. Obidve hodnoty zaraďujeme medzi krátke pauzy. V porovnaní so ženami 

v Infoexprese majú nižšiu hodnotu, ale klasifikujeme ich do rovnakej skupiny. Priemerná dĺžka páuz 

u žien aj s headlinom bola 289 ms a bez nich 293 ms. 

 

 
Graf č. 8 Pauzy v Infoexprese podľa nami navrhnutej klasifikácie – muži (porovnanie headlinov 

a správ) 

 

Podľa našej klasifikácie sa najviac uskutočňovali pauzy v správach v rozhraní od 250 – 350 ms, 

ktorú sme nazvali normálnou pauzou. Medzi ďalšími dvomi najpočetnejšími skupinami boli minimál-

ne rozdiely. Druhou najpočetnejšou skupinou bola stredne krátka pauzy (od 100 – 250 ms). Treťou 

dlhšia pauza (od 350 – 500 ms). Nevyskytovali sa pauzy nad 1000 ms a headliny sa pohybovali 

v podobných intervaloch ako správy (od 250 – 350 ms; od 100 – 250 ms). 

Priemernou hodnotou páuz u mužov v Infoexprese bola 299,8 ms, ktorú zaraďujeme k normálnej 

pauze. Spolu s  headlinami to bola hodnota 113 ms, ktorá podľa nás patrí do kategórie stredne krát-

kych páuz. 

 

 
Graf č. 9 Porovnanie páuz v Infoexprese realizovaných ženami a mužmi (podľa našej klasifikácie) 
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Pri porovnaní páuz u mužov a u žien sme dostali podobné výsledky, ale v rôznych početnostiach 

výskytu. Najviac frekventovanými boli pauzy v trvaní od 250 – 350 ms (normálne pauzy). Všimli sme 

si aj rozdielne hodnoty, ktoré boli pri príliš krátkych pauzách (od 50 – 100 ms), ktoré muži používali 

častejšie než ženy a pri príliš dlhých pauzách (od 800 – 1000 ms), ktoré sa objavovali viac u žien než 

u mužov. Hodnoty v intervale od 500 – 650 ms (stredne dlhé pauzy) sa objavovali v prejavoch len 

u mužov. 

 
Graf č. 10 Celkové zhodnotenie výskytu a dĺžky páuz v Infoexprese 

 

Pri celkovom porovnaní výskytu a dĺžok páuz v Infoexprese sme došli k podobnému výsledku. 

Najfrekventovanejšími boli pauzy realizované od 250 – 350 ms, najmenej frekventovanými boli dĺžky 

od 500 – 600 ms a od 650 – 800 ms. Vôbec sa nevyskytovali pauzy nad 1000 ms. Druhou najpočet-

nejšou skupinou boli pauzy od 100 – 250 ms. Môžeme teda povedať že najviac frekventovanými boli 

normálne a stredne krátke pauzy. 

 

6 Tempo 

Dôležitým ukazovateľom percepčnej a artikulačno-akustickej výkonnosti prostredníc-

tvom komunikačného kanála je tempo reči. Tempo, rýchlosť, je jav fyzickej podstaty, ktorý existuje 

mimo jazyka, ale uplatňuje sa aj v jazykovej komunikácii. Je to relevantná vlastnosť vyskytujúca sa 

u všetkých štýlov. Podľa tempa reči môžeme hovoriť o nižších, stredných, vyšších štýloch, 

o konkrétnych a abstraktných prejavoch, civilných a patetických rečiach a pod. Je to závažný výrazo-

vý prostriedok vyskytujúci sa v rozhlasovej reči. Pre tempo je podľa Mistríka (1997, s. 260) charakte-

ristický príznak, čo sa ním vyjadruje. Dôležité rozhlasové správy sa realizujú nižším tempom, než tie 

menej podstatné. Tempo v spravodajstve sa teda viaže na usporiadanie tém a postupne sa zvyšuje. Pri 

bežnej komunikácii expedient nasadzuje rýchlejšie tempo než v oficiálnych prejavoch. Preto dochá-

dza aj pri zrýchľovaní tempa ku skracovaniu výrazov a k používaniu skratiek. Rýchlosť reči 

a skracovanie sa uplatňuje aj pri apelatívach viacslovných pomenovaní. Mistrík (op. cit., s. 260) hod-

notí toto používanie skratiek ako posun k nižšiemu štýlu. Nejde tu o vyjadrenie postoja hovoriaceho, 

ale o umožnenie rýchlejšieho tempa. Tempo sa usmerňuje aj po syntaktickej stránke. Vynechávajú sa 

spájacie výrazy a uplatňujú sa vety so zamlčanými vetnými členmi, elipsy, apoziopézy a pod. Vety sa 

odgramatizujú, korešpondencie medzi slovami sa naznačujú prostredníctvom lexikálnej sémantiky, 

čím dochádza k zvýšeniu tempa. Vzťah pauzy a tempa štylistiky popisuje Mistrík (1997, s. 261) na-

sledovne: 

 

 „Tempo je výrazný štylistický príznak, ktorý sa vníma aj vtedy, keď sa nedá doslovne 

postrehnúť obsah textu, je to obal, podľa ktorého sa môže usudzovať obsah. Je to vlast-

nosť, ktorá aj sama formuje obsah textu. Je proti štylistickej čistote prejavu, ak medzi ob-

sahom a tempom vzniká diskrepancia (nezhoda; pozn. autora). [...] Tempo reči orientuje 

adresáta v hierarchii častí textu. Zmena tempa znamená zmenu štýlu, zmenu postoja au-

tora, zmenu funkcie textu. Je to síce formálny príznak štýlu, no jeho sila v procese doro-

zumievania je ďalekosiahla.“  

 

So štýlom a tempom súvisí aj pojem agogika. Miesta agogiky sú miestami zmeny tempa. Sú to 

prechody na nové tempo, ktoré text dynamizujú. Rozhodujúca je výška hlasu a kontrast. (Mistrík, 

1997, s. 261 – 262).  V každej forme prenosu, ako tvrdí Sabol a Zimmermann (1986, s. 56), existuje 
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hraničné množstvo možných prenesených znakov, ktoré je percipient schopný prijať. „Tempo reči 

teda súvisí s rýchlosťou odrazu objektívnej reality prostredníctvom jazyka a s reakciou človeka na 

konkrétnu, bezprostrednú situáciu.“ (op. cit., s. 56). Tempo reči sa viaže aj na temperament komuni-

kantov. Za istý čas sme zvyknutí získať určité množstvo informácií. Tento fakt, znamená, že aj expe-

dient svoj prejav realizuje na základe určitého tempa, pričom zohľadňuje význam informácie. Naruše-

nie adekvátneho tempa vníma percipient ako komunikačnú chybu. (Sabol – Zimmermann, 1986, 

s. 57). 

Čím je prejav pre percipienta náročnejší, tým by malo byť tempo podľa Sabola a Zimmermanna 

(1986, s. 57) pomalšie. Tento fakt platí podľa nich aj naopak. Tempo prejavu chápu autori nielen ako 

stupeň rýchlosti artikulácie slabík, slov, viet a množstvom a dĺžkou páuz, ale aj ako gramatickú vý-

stavbu textu (napr. univerbizáciou, skracovaním výrazov, elipsami, ktorými sa text kondenzuje). 

V experimente autori vychádzali z predpokladu, že čím je prejav štylisticky chudobnejší, tým je rých-

lejší a naopak. Ich predpoklad sa potvrdil. V hovorovom štýle namerali realizáciu jednej slabiky za 

247 ms, pričom za jednu sekundu sa priemerne vysloví 4,05 slabík, v publicistike sa jedna slabika 

vysloví za 255 ms, čo je v priemere 3,92 slabík a v umeleckom štýle sa jedna slabika realizovala za 

268 ms, pričom za sekundu to bolo 3,73 slabík. Autori zistili, že spolu s rastom slabičnosti slova sa 

znižoval priemerný čas artikulácie jednej slabiky. Vytvorili takýto prehľad: 

v jednoslabičných slovách = 393 ms 

v dvojslabičných slovách = 268 ms 

v trojslabičných slovách = 229 ms 

v štvorslabičných slovách = 202 ms 

v päťslabičných slovách = 181 ms.  

Pri výstavbe prejavu sa rýchlejším tempom realizovali výpovede, ktoré boli ľahko prediktabilné 

a komunikačne známe percipientovi. Pomalším tempom sa vyslovovali komunikačne nové, najdôleži-

tejšie informácie. Tempo reči súvisí aj s prozodickými vlastnosťami. Komentujúce, nepodstatné časti 

výpovede, ktoré sú len výplnkovými, alebo uvádzacími vetami realizujeme v rýchlejšom tempe. Mis-

trík (1977, in Sabol – Zimmermann, 1986, s. 60) uvažuje o troch stupňoch tempa: vysokom, konver-

začnom, miernom, prednesovom tempe a zdržanlivom, dôrazovom tempe. Ide o funkciu tempa reči zo 

štylizačnej perspektívy. 

V analýze sme sa zaoberali suprasegmentami, konkrétne pauzou a tempom v rozhlasovom spravo-

dajstve. Vybrali sme si dve spravodajské relácie, ktoré sme skúmali v dvoch rozdielnych slovenských 

rádiách. Prvou bol Slovenský Rozhlas, verejnoprávne rádio, a jeho spravodajská relácia Rádiožurnál. 

Druhou, komerčné Rádio Expres a jeho spravodajská relácia Infoexpres. Tieto rozhlasové stanice na 

Slovensku fungujú pomerne dlho a majú vysokú počúvanosť. Obidve relácie majú rozdielny charakter 

a práve to nás zaujalo. Rádiožurnál má v rámci svojej štruktúry dve rozdielne časti (správy a prehľad 

správ). Infoexpres má len jednu časť, ktorá pripomína svojím obsahom prehľad správ z Rádiožurnálu. 

Moderátori, ktorí v oboch rádiách vystupujú sú špecifickí svojimi hlasovými prejavmi. Zatiaľ čo 

v Rádiu Expres sú moderátori živší a mladší, v Rádiu Slovensko sú starší a ich prejav je aj vďaka 

tomu skôr štandardným a určený starším percipientom. 

 

6.1 Tempo v Rádiožurnále 

Meranie tempa reči v spravodajstve sme uskutočňovali podobne ako pri meraní dĺžok páuz pomo-

cou programov Audacity a Praat. Jednotlivé rozhlasové správy z rádií sme získali z archívov. Pri sa-

motnej analýze bolo nutné priblíženie a označenie nahrávok, z ktorých sme odčítavali časové trvanie 

jinglov a nahrávky respondentov. Dostali sme tak výslednú hodnotu času, počas ktorého sa spravodaj-

stvo uskutočňovalo. Hodnoty sme zaznamenávali do prepisov a nahrávky sme segmentovali podľa 

prerušenia rôznymi jinglami alebo reportážnymi príspevkami. Vďaka tomu, sme pracovali 

s jednotlivými odsekmi, ktoré sme vyhodnocovali, aby boli výsledky merania čo najpresnejšie. Roz-

hlasové spravodajstvo sme rozdelili na štyri časti (headline, správy, prehľad správ – muži, prehľad 

správ – ženy). Výsledky sme zaokrúhlili na jedno desatinné miesto. Na základe týchto častí, ktoré sú 

v prepise vyznačené ako odseky, sme počítali aj množstvo realizovaných slabík. Z priemernej hodno-

ty tempa v jednotlivých odsekov sme urobili celkový priemer relácie a samozrejme aj priemer celko-
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vého tempa rozhlasovej spravodajskej relácie Rádiožurnál. Do našej analýzy sme nezaradzovali špor-

tové spravodajstvo, počasie a dopravný servis. 

Pri vyhodnocovaní výsledkov sme vychádzali z výskumov Smolákovej,
16

 autorka prišla s novšou 

klasifikáciou tempa. Tempo reči rozdeľuje do intervalov podľa počtu slabík za sekundu. Túto klasifi-

káciu uskutočnila na základe vykonaných percepčných testov. Hoci ide o analýzu televízneho spravo-

dajstva, túto klasifikáciu považujeme za najvhodnejšiu. Napriek rozdielu v percepcii a vo výslednom 

efekte na expedienta si myslíme, že táto klasifikácia je univerzálna a môže slúžiť ako východisko pri 

analýze aj rozhlasového spravodajstva. Samotné členenie na intervaly uvádzame v nasledujúcej ta-

buľke č. 4. 

 

Kategória tempa Interval počtu slabík  (slab/s) 

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) 

Tabuľka č. 4 Kategórie tempa podľa Smolákovej (2010) 

 

Namerané hodnoty tempa v Rádiožurnále sme porovnali a dostali sme výsledky, ktoré zobrazuje 

nasledujúci graf č. 11.  

 
Graf č. 11 Porovnanie tempa v Rádiožurnále 

 

Priemerná hodnota tempa reči v rozhlasovom spravodajstve, konkr. v prehľade správ u žien bola 

4,2 slab/s, ktorú zaraďujeme ku skôr pomalému tempo reči. U mužov táto hodnota bola 5,4 slab/s čo 

znamená, že ju zaraďujeme medzi primerané tempo. Priemerná hodnota tempa reči v Rádiožurnále 

spolu s headlinami bola 6 slab/s. Znamená to, že tempo reči môžeme klasifikovať ako primerané. 

 

6.2 Tempo v Infoexprese 

Meranie tempa v Infoexprese prebiehalo podobne ako pri meraní tempa v Rádiožurnále. Do kate-

górie hodnôt sme započítali aj brbty spôsobené moderátormi, ktorí pri nich nerobili žiadne pauzy, 

a preto sme ich považovali za slabiky. Pri klasifikácii tempa vychádzame z delenia ako v Rádiožurná-

le (podľa Smolákovej
17

), ktoré sme uviedli v tabuľke č. 7. Najprv uvádzame analýzu tempa realizova-

ného ženami v relácii Infoexpres. 

 

                                                      
16

 Smoláková, V.: http://www.ff.unipo.sk/jak/1_2010/smolakova.pdf [12. 04. 2014]. 
17

 Smoláková, V.: http://www.ff.unipo.sk/jak/1_2010/smolakova.pdf [12. 04. 2014]. 

http://www.ff.unipo.sk/jak/1_2010/smolakova.pdf
http://www.ff.unipo.sk/jak/1_2010/smolakova.pdf
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Graf č. 12 Priemerné hodnoty tempa Infoexpresu – ženy 

 

Ako uvádzame v grafe č. 12 priemerné hodnoty tempa Infoexpresu u žien sa pohybovali 

v headlinoch 6,7 slab/s a pri správach v hodnote 7,4 slab/s. Headliny boli realizované ženami prime-

raným tempom  a správy skôr rýchlym tempom. Moderátorkami spravodajstva boli: Maja Kašiarová, 

Oli Džupinková a Michaela Vrábová. Maja Kašiarová realizovala svoje prejavy v rovnakom tempe 

5,8 slab/s (16. 11. 2013; 17. 11. 2013). Tieto hodnoty zaraďujeme do primeraného tempa. Oli Džu-

pinková realizovala prejav v tempe 4,8 slab/s (18. 11. 2013) čo je skôr pomalé tempo prejavu 

a Michaela Vrábová tempom 6,2 slab/s (19. 11. 2013), ktoré patrí do primeraného tempa. 

Priemerná hodnota rozhlasového spravodajstva Infoexpresu dňa 22. 11. 2013 bola aj v headline aj 

v správach realizovaná rovnakým tempom 6,8 slab/s. Túto hodnotu zaraďujeme do skôr rýchleho 

tempa. 

23. 11. 2013 sa headline realizoval v primeranom tempe. Pri správach sme namerali priemernú 

hodnotu 6,9 slab/s, ktorú zaraďujeme ku skôr rýchlemu tempu.   

V Infoexprese dňa 24. 11. 2013, ktorý moderoval Pavol Verbičan, bola v headline priemerná hod-

nota 6,1 slab/s, ktorá patrí do primeraného tempa. V správach sme zaznamenali výslednú priemernú 

hodnotu 5,5 slab/s, ktorú sme zaradili do primeraného tempa. 

Hodnoty, ktoré sme zaznamenali dňa 13. 12. 2013, moderované Tomášom Škarbom, boli v prie-

mere headline 7,4 slab/s a patria do skôr rýchleho tempa. V správach priemerná výsledná hodnota 

tempa bola 5,1 slab/s. Aj táto hodnota patrí do primeraného tempa. 

 

 
Graf č. 13 Tempo Infoexpresu – muži 

 

Graf č. 13 poukazuje na to, že v priebehu nami analyzovaných relácií Infoexpresu, ktoré boli číta-

né mužmi, sa v tempe neuskutočňovali žiadne extrémne hodnoty a zmeny. Moderátormi boli: Tomáš 

Škarba a Pavol Verbičan. Tomáš Škarba realizoval tempo svojho prejavu v hodnotách 6,8 slab/s (22. 

11. 2013) a 5,1 slab/ s (13. 12. 2013). Tieto hodnoty zaraďujeme do intervalu primeraného tempa. 

Napriek tomu, že hodnota tempa z jeho prejavu dňa 22. 11. 2013 bola 6,8 slab/s. Tento výsledok sme 

dostali zaokrúhlením na jedno desatinné miesto. Musíme však skonštatovať, že namerané tempo je na 

hranici intervalu skôr rýchleho tempa. Tempá prejavu, ktorými realizoval spravodajstvo Pavol Verbi-

čan boli 5,1 slab/s (23. 11. 2013) a 5,5 slab/s (24. 11. 2013). Obidve namerané hodnoty patria medzi 

primerané tempo reči.  
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Graf č. 14 Porovnanie tempa mužov a žien 

 

Pri porovnaní tempa v Infoexprese u mužov a u žien, sme dostali nasledujúci výsledok. Ženy svoj 

prejav realizovali vyšším tempom ako muži. Výsledné hodnoty však patria do intervalu označujúceho 

primerané tempo.  

 

7 Porovnanie Rádiožurnálu a Infoexpresu 

V našej analýze sme sa zaoberali rozhlasovým spravodajstvom v dvoch rádiách. Z analýzy sme 

vynechali dopravný servis, šport, počasie, jingle a reportážne príspevky. Aby sme ich mohli porovnať, 

bolo potrebné urobiť najprv analýzu v jednotlivých rádiách. Rádio Expres vysiela spravodajskú relá-

ciu Infoexpres a Rádio Slovensko Rádiožurnál. Tieto spravodajské relácie sa od seba neodlišovali len 

dĺžkou, ale aj frekvenciou opakovania. Zatiaľ čo Rádiožurnál sa vysiela v štyroch blokoch, ktoré trva-

jú približne 15 min Infoexpres trvá približne 5 min a je vysielaný každú hodinu. 

Tempo v oboch reláciách sa najčastejšie klasifikovalo ako primerané tempo. V Rádiožurnále malo 

však tendenciu približovať sa ku skôr pomalému tempu. V Infoexprese to bola tendencia k opačnému 

pólu – ku skôr rýchlemu tempu. 

Pri meraní dĺžok páuz sme reláciu Rádiožurnál segmentovali na tri časti: headline, správy 

a prehľad správ. Pri Infoexprese to boli len dve časti: headline a správy. Pri prehľade správ 

v Rádiožurnále sme sa stretli so zaujímavým faktom. Moderátorky spravodajskej relácie moderovali 

len prehľad správ, ktorý bol doplnený v poslednom odseku záverečným prehľadom, ktorý moderoval 

muž. V Infoexprese moderovali samostatne spravodajstvo aj muži aj ženy, ale našli sme relácie, 

v ktorých to bolo kombinované. Pre lepšie vyhodnocovanie výsledkov sme si však vybrali tie, ktoré 

boli len moderované mužmi a len ženami. 

V Rádiožurnále boli pauzy klasifikované ako normálne (od 300 – 1350 ms) v Infoexprese boli naj-

častejšie pauzy klasifikované ako krátke (od 100 – 300 ms).  

Pre exaktnejšie porovnanie uvádzame nasledujúce grafy. Vychádzali sme z klasifikácie, ktorú sme 

sami navrhli a ktorú uvádzame v tabuľke č. 3. 

 

 
Graf č. 15 Porovnanie páuz v Rádiožurnále a Infoexprese  

 

Obidve relácie sa najčastejšie realizovali s dĺžkou páuz v intervale od 250 ms do 350 ms, ktorú 

sme klasifikovali ako normálnu pauzu. Zaujímavejšími sa nám však zdali druhé najvyššie namerané 

hodnoty, kde Rádiožurnál mal prevahu nad Infoexpresom. Hodnoty páuz v rozpätí od 350 do 500 ms 

sme nazvali dlhšie pauzy a v nich dominoval Rádiožurnál. Naopak to bolo pri druhej najfrekventova-

nejšej dĺžke páuz v Infoexprese kde sa pohybovalo najviac hodnôt od 100 – 250 ms a ktoré sme po-

menovali stredne krátke pauzy. Môžeme teda na náklade uvedeného grafu č. 15 povedať, že hodnoty 

páuz, ktoré sa uskutočňovali v Infoexprese sa pohybovali od normálnych smerom ku kratším 
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a naopak, hodnoty páuz v Rádiožurnále sa pohybovali od normálnych smerom k dlhším pauzám. 

Svedčí o tom aj fakt, že hodnoty páuz nad 1000 ms boli zaznamenané iba v Rádiožurnále. Išlo 

o extrémne hodnoty, ktoré sa objavovali iba v headlinoch. V Rádiožurnále sme však zaznamenali aj 

nižší počet nulových páuz, ktoré sa v Infoexprese objavovali častejšie. 

 

 
Graf č. 16 Tempo v Infoexprese a Rádiožurnále 

 

Hodnota tempa správ spolu s headlinami v Infoexprese bola 5,7 slab/s. V Rádiožurnále to bolo 6 

slab/s a pri prehľade správ, ktorý uvádzame samostatne 4,2 slab/s u žien a 5,4 slab/s u mužov. Hodno-

ta tempa pri prehľade správ u žien patrí do intervalu skôr pomalého tempa. Ostatné hodnoty patria 

k primeranému tempu. V Infoexprese sme si však všimli, že niektoré hodnoty majú tendenciu blížiť sa 

k intervalu skôr rýchleho tempa  

 

 

 
Graf č. 17 Celkové porovnanie tempa v Infoexprese a Rádiožurnále 

 

Priemerné tempo nami analyzovaných relácií Infoexpresu bolo 5,8 slab/s v Rádiožurnále bolo 5,2 

slab/s. Ako vyplýva z uvedeného grafu č. 17 tieto rozdiely sa zdajú pomerne malé. Pri klasifikácii sa 

tieto hodnoty nachádzajú v rovnakom intervale, ktorý patrí primeranému tempu. Hodnoty, ktoré sme 

v našej analýze namerali sú v rozdieloch pomerne nepatrné. S vyvíjajúcim sa spravodajstvom sa to 

však môže začať postupne meniť. 

 

8 Záver 

Suprasegmenty, vznikajúce časovou moduláciou hlasu, ktoré sme si v našej analýze vybrali (pauza 

a tempo) spolu navzájom súvisia. V našej analýze sme dostali výsledky, ktoré sa nevyznačujú ex-

trémnymi hodnotami. Rozdiely sú minimálne. Napriek tomu, môžeme tvrdiť, že objavujúce sa trendy 

v spravodajstve, medzi ktoré patrí aj jeho skrátenie, pohotovosť, personifikovanie, využívanie auten-

tických zvukov a nahrávok,  priame vstupy a kratšie bloky sa postupne odrážajú v tempe aj v tvorbe 

páuz. Moderátori využívajú jingle nielen ako predely medzi jednotlivými tematickými celkami, ale aj 

ako možnosť fyziologickej pauzy.  

Navrhli sme vlastnú klasifikáciu páuz, pretože súčasné nami analyzované hodnoty sa líšili 

v minimálnych rozdieloch. Typy páuz, ktoré zadefinovali a roztriedili Sabol a Zimmermann boli za-

staralé. Táto klasifikácia sa používa už dlhé obdobie, ale spolu s narastajúcimi sa požiadavkami perci-
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pienta prijať čo najväčšie množstvo informácií v čo najkratšej dobe sa stala neprimeranou. Intervaly 

hodnôt páuz zadefinované Sabolom a Zimmermannom sa navyše vyznačovali aj širokým záberom 

hodnôt. Ich intervalové rozpätie trvania páuz bolo príliš veľké. Keďže sa v súčasnosti vyskytujú mi-

nimálne rozdiely v dĺžke používaných páuz, považujeme za potrebné vytvoriť novú, exaktnejšiu klasi-

fikáciu triedenia trvania páuz. Navrhli vlastné rozdelenie na základe vlastného akusticko-auditívneho 

dojmu, ktoré uvádzame v tabuľke č. 3. 

Pri meraní páuz sme Rádiožurnál segmentovali na tri časti: headline, správy a prehľad správ. Pri 

Infoexprese to boli len dve časti: headline a správy. Pri prehľade správ v Rádiožurnále sme sa stretli 

so zaujímavým faktom. Moderátorky spravodajskej relácie moderovali len prehľad správ, ktorý bol 

doplnený v poslednom odseku záverečným prehľadom, ktorý moderoval muž. V Infoexprese mode-

rovali samostatne spravodajstvo aj muži aj ženy, ale našli sme relácie, v ktorých to bolo kombinova-

né. Pre lepšie vyhodnocovanie výsledkov sme si však vybrali tie, ktoré boli len moderované mužmi 

a len ženami. Ženy sa pritom vyznačovali pomalším tempom reči, než muži. V Rádiožurnále to bolo 

na porovnateľnej úrovni. 

Na základe našej klasifikácie páuz sme zistili, že najpočetnejšou skupinou v obidvoch rádiách boli 

pauzy od 250 ms do 350 ms. Podľa klasifikácie Sabola a Zimmermanna, ktorú uvádzame v tabuľke č. 

1, boli tieto pauzy na rozmedzí medzi krátkymi (100 – 300 ms) a normálnymi (300 – 1350 ms). Na 

základe nášho triedenia sme utvorili samostatný interval páuz, ktorý sme nazvali normálny (250 – 350 

ms). V Infoexprese sa pohybovali dĺžky páuz, podľa Sabola a Zimmermanna, od normálnych smerom 

ku kratším. V Rádiožurnále sa pohybovali dĺžky páuz, podľa rovnakej klasifikácie, v smere od nor-

málnych smerom k dlhším pauzám. Hodnoty páuz nad 1000 ms, sme označili ako extrémne. Boli to 

hodnoty dĺžok páuz, ktoré sme zaznamenali len v Rádiožurnále. Išlo o extrémne hodnoty, ktoré sa 

objavovali iba v headlinoch. V Rádiožurnále sme však zaznamenali aj nižší počet nulových páuz, 

ktoré sa v Infoexprese objavovali častejšie. 

Domnievame sa, že tento fakt vznikol aj v súvise s trvaním relácií. Zatiaľ čo Rádiožurnál má pri-

bližne 10 min vyhradených pre spravodajstvo, Infoexpres má vyhradených približne 5 min. Ide teda 

o polovičný čas, počas ktorého musia ponúknuť dostatok informácií spôsobom, ktorý percipient bude 

schopný dekódovať a vyselektovať si pre seba to najpodstatnejšie. Rozdielna bola aj frekvencia vysie-

lania, ktorou sa rozhlasové spravodajstvo v daných rádiách vyskytovalo. Zatiaľ čo Infoexpres má 

spravodajský blok každú hodinu, Rádiožurnál správy vysiela v štyroch blokoch. 

Tempo v oboch reláciách sa najčastejšie klasifikovalo ako primerané tempo. V Rádiožurnále malo 

však tendenciu približovať sa ku skôr pomalému tempu. V Infoexprese to bola tendencia približovania 

sa ku skôr rýchlemu tempu. Priemerná celková hodnota tempa v spravodajstve Infoexpresu bola 5,8 

slab/s, v Rádiožurnále to bolo 5,2 slab/s.  

V našej analýze sme sa presvedčili o tom, že suprasegmenty vznikajúce časovou moduláciou reči 

podliehajú v rozhlasovom spravodajstve zmene v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Napriek dôle-

žitosti tejto problematiky sa jej v súčasnosti venuje len malá pozornosť. Veríme, že aj táto experimen-

tálna analýza pomôže tento stav zmeniť. 
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