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AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Štúdia sa zaoberá experimentálnym zisťovaním temporálnych vlastností slovenských 
explozív, pričom porovnáva vplyv fonologického kontrastu znelosti a neznelosti konso-
nantov (v tomto prípade explozív) na zmenu dĺžky ich trvania (záverovej fázy a samot-
nej explózie). Ďalej poukazuje na to, ako ovplyvňujú slovenské explozívy, rozdelené do 
dvoch kategórií na znelé a neznelé, trvanie okolitých slovenských vokálov a naopak, 
ako vokály vplývajú na dĺžku trvania pred nimi stojacich explozív. Merania sú vykoná-
vané na nahrávkach publicistických relácií moderátorov z Rádia Slovensko, ktoré sú 
elektronicky spracované a podrobené experimentálnej akustickej a následne štatis-
tickej analýze. 
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

znelé slovenské explozívy – neznelé slovenské explozívy – oklúzia – explózia – vokály 

 

VVVVlastnosti znelých a neznelých explozív je možné skúmať okrem parametra 
VOT (voice onset time), ktorý zodpovedá dobe nástupu hlasivkového tónu vo-
kálu nasledujúceho po explozíve, aj inými spôsobmi. Meraniu VOT slovenských 
explozív sme sa venovali v štúdií (Kraviarová, 2012), vychádzajúc z poznatkov 
skúmania tohto parametra od 60-tych rokov 20. storočia (uvádzame aspoň nie-
ktoré zo štúdií: Lisker – Abramson, 1964; Klatt, 1975; Cho – Ladegoged, 1999; 
Chao – Chen, 2008; Pavlík, 2005; Skarnitzl, 2011). Z výskumov VOT vyplýva 
delenie explozív do kategórií podľa fonologického kontrastu znelosti a aspirácie. 
Slovenské explozívy radíme k dvojčlennému systému, pretože uvažujeme iba 
o protiklade znelosti a neznelosti, aspirovanosť sa v slovenčine nevyskytuje ako 
dištinktívna vlastnosť foném v porovnaní s inými jazykmi (napr. angličtinou). 
V slovenskom konsonantickom podsystéme rozlišujeme orálne explozívy znelé 
[b, d, ď, g] a neznelé [p, t, ť, k]. Ďalším fonetickým delením podľa miesta artiku-
lácie zaznamenávame explozívy bilabiálne [p, b], prealveolárne [t, d], alveopala-
tálne [ť, ď] a velárne [k, g]. Slovenské explozívy budeme skúmať z hľadiska ich 
temporálnych vlastností, t. j. budeme zisťovať trvanie explozív v závislosti od 
miesta artikulácie. Zo štúdií, ktoré porovnávali dĺžku trvania oklúzie (záverovej 
fázy explozívy) znelých a neznelých explozív v rôznych jazykoch (Lisker, 1957, 
1972; Port, 1977; Fowler, 1991; Yao, 2007; Machač – Skarnitzl, 2007; Podlipský 
– Chládková, 2007), vyplýva dlhšie trvanie záverovej fázy explozívy neznelej 
ako znelej. Z výskumov, v ktorých sa pozoroval vplyv znelých a neznelých ob-
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štruentov na dĺžku trvania pred nimi stojacich vokálov, môžeme hovoriť 
o tendencii predlžovania vokálov pred znelými explozívami, ktorá súvisí so sa-
motnou artikuláciou hlások (Chen, 1970; Davis – Van Summers, 1989). M. Chen 
hovorí dokonca o univerzálnom jave, na ktorý vplýva aj fonologická štruktúra 
konkrétneho jazyka. Výskumy tohto problému boli najčastejšie realizované pre 
anglický jazyk a v postavení hlások VC (vokál – konsonant), ktoré sú tautosyla-
bické. Chen pripisuje rôzne dĺžky trvania vokálov pred znelými a neznelými 
explozívami rýchlosti, akou dokážu artikulátory z vysloveného vokálu prejsť 
k oklúzii nasledujúcej explozívy, čo charakterizuje ako rozdiel svalovej námahy 
potrebnej na realizáciu daného konsonantu (Chen, 1970; Skarnitzl, 2012, 109). 
Tieto tvrdenia boli neskôr potvrdené pre rôzne jazyky sveta (Davis – Van Sum-
mers, 1989; Laeufer, 1992; Sokolović-Perović, 2009). Ako uvádza Skarnitzl 
(2012, 110), odvolávajúc sa na štúdiu P. Machača a R. Skarnitzla (2007), 
v češtine tento vzťah nie je až taký významný, práve z dôvodu, že v spojení 
VCV patrí konsonant až do slabiky s druhým vokálom oproti angličtine. 
V slovenskom jazyku je tiež konsonant v spojení VCV tautosylabický s druhým 
vokálom. Cieľom našej štúdie je potvrdenie zákonitosti o rôznom trvaní znelých 
a neznelých explozív a vplyvu explozívy na trvaní nasledujúceho vokálu 
v slovenskom jazyku v publicistickom štýle. 

Skúmaná vzorka je vytvorená z nahrávok štyroch slovenských moderátorov 
z Rádia Slovensko, pretože ich prejav zodpovedá štandardnej slovenskej výslov-
nosti. Nahrávky relácií S Rádiom Slovensko po EÚ boli digitalizované a uprave-
né tak, aby spĺňali štandardné podmienky práce so zvukovou nahrávkou reči, 
t. j. bola použitá vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz, bitová hĺbka vzorky 32 bitov, 
počet kanálov 1 (mono) a bezstratový formát .wav. Vykonali sme prepisy na-
hrávok, v ktorých sa vyznačili skúmané explozívy v intervokalickej a iniciálnej 
pozícii v slovách, ktoré boli následne analyzované v programe Praat pomocou 
oscilogramov a spektrogramov skúmaných hlások. Celkový počet skúmaných 
slovenských explozív bol 398 a vokálov, ktoré sa nachádzali pred a po explozí-
vach, bol 769 (z toho 604 krátkych a 165 dlhých). Samotnú artikuláciu explozív 
môžeme rozdeliť do dvoch fáz (záverovej a explozívnej), preto sme u explozív 
merali ich záverovú fázu (oklúziu) a trvanie explózie v [ms], u vokálov – dĺžku 
ich trvania v [ms]. Namerané hodnoty sme štatisticky analyzovali a určili ich 
priemerné hodnoty, medián, smerodajnú (štandardnú) odchýlku a variačný ko-
eficient. V tabuľke č. 1 sa nachádzajú priemerné dĺžky trvania oklúzie 
a explózie slovenských explozív rozdelených do dvoch kategórií – na znelé [b, 
d, ď, g] a neznelé [p, t, ť, k], medián, štandardná odchýlka a variačný koeficient. 
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Znelá explozíva [g] sa vyskytovala v nahrávkach v intervokalickej, resp. iniciál-
nej pozícii iba štyrikrát. Jednou z príčin vzniku tohto stavu je to, že spoluhlásku 
g zaraďujeme v konsonantickom podsystéme slovenčiny k periférnym prvkom 
(Kráľ – Sabol, 1989, 310). Z nameraných hodnôt vyplýva dlhšie trvanie nezne-
lých párových explozív oproti znelým v konkrétnych fonologických protikla-
doch [p] – [b], [t] – [d], [ť] – [ď, [k] – [g]. Priemerné trvanie explozívy [ť] je 
o 1/3 dlhšie ako [ď], explozívy [p] a [t] sú dlhšie o 1/5 ako [b] a [d], [k] je dlhšia 
o 1/10 oproti [g]. 

 
Tabuľka č. 1: Priemerné trvanie oklúzie aTabuľka č. 1: Priemerné trvanie oklúzie aTabuľka č. 1: Priemerné trvanie oklúzie aTabuľka č. 1: Priemerné trvanie oklúzie a    explózie slovenských znelých [b, d, ď, g]explózie slovenských znelých [b, d, ď, g]explózie slovenských znelých [b, d, ď, g]explózie slovenských znelých [b, d, ď, g]    
aaaa    neznelých [p, t, ť, k] explozív, medián, štandardná odchýlka aneznelých [p, t, ť, k] explozív, medián, štandardná odchýlka aneznelých [p, t, ť, k] explozív, medián, štandardná odchýlka aneznelých [p, t, ť, k] explozív, medián, štandardná odchýlka a    variačný koeficientvariačný koeficientvariačný koeficientvariačný koeficient    

 

oklúzia  explózia  trvanie  oklúzia  explózia  trvanie  
explozívy 

priemerná hodnota [ms] medián [ms] 

štandardná 
odchýlka 

 

variačný 
koeficient 

[%] 

b 46,6 11,8 58,3 45,8 11,5 57,1 11,1 19,0 

d 42,7 12,8 55,5 42,1 12,4 55,5 12,6 22,8 

ď 37,4 17,4 54,8 37,8 15,5 53,4 15,1 27,6 

g 53,5 16,8 70,3 62,3 16,6 70,3 20,6 29,3 

p 53,9 17,2 71,1 51,5 15,1 68,5 15,2 21,4 

t 47,6 21,2 68,8 47,2 20,6 67,9 15,2 22,1 

ť 31,3 41,7 73,0 30,8 42,1 75,3 12,1 16,6 

k 45,9 34,1 80,0 45,4 34,3 79,5 11,3 14,1 

 
Čas trvania oboch fáz artikulácie slovenských explozív zobrazuje graf č. 1, 

v ktorom je možné pozorovať vplyv znelosti, resp. neznelosti explozívy na cel-
kový čas jej trvania, ako aj na trvanie samotnej oklúzie a explózie. Explozívu [g], 
kvôli jej nízkemu výskytu v analyzovaných nahrávkach, nebudeme zahŕňať do 
ďalších výpočtov, preto je v grafe zobrazená čiarkovane. 
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Graf č. 1: Porovnanie trvania záverovej fázy (oklúzie) aGraf č. 1: Porovnanie trvania záverovej fázy (oklúzie) aGraf č. 1: Porovnanie trvania záverovej fázy (oklúzie) aGraf č. 1: Porovnanie trvania záverovej fázy (oklúzie) a    explózieexplózieexplózieexplózie    

slovenských znelých [b, d, ď, g] aslovenských znelých [b, d, ď, g] aslovenských znelých [b, d, ď, g] aslovenských znelých [b, d, ď, g] a    neznelých [p, t, ť, k] explozívneznelých [p, t, ť, k] explozívneznelých [p, t, ť, k] explozívneznelých [p, t, ť, k] explozív    

 
 
Slovenské znelé explozívy sú charakterizované z fonetického hľadiska prí-

tomnosťou hlasivkových kmitov, ktoré sa na sonagrame zobrazujú prítomnosťou 
základného tónu F0 počas celého trvania explozívy. Slovenské neznelé explozí-
vy pri artikulácii nevykazujú účasť kmitania hlasiviek. Obrázok č. 1 ukazuje 
spôsob merania trvania záverovej a explozívnej fázy slovenských explozív 
v programe Praat, ktorý sa realizoval pomocou oscilogramu a širokopásmového 
spektrogramu (sonagramu) na základe akustických, ale aj percepčných charak-
teristík rečového signálu. 
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Obrázok č. 1: Oscilogram aObrázok č. 1: Oscilogram aObrázok č. 1: Oscilogram aObrázok č. 1: Oscilogram a    sonagram slovenského slova sonagram slovenského slova sonagram slovenského slova sonagram slovenského slova obyvateliaobyvateliaobyvateliaobyvatelia    
ssss    vyznačenými dĺžkami trvania vokálu [a], fázami oklúzie avyznačenými dĺžkami trvania vokálu [a], fázami oklúzie avyznačenými dĺžkami trvania vokálu [a], fázami oklúzie avyznačenými dĺžkami trvania vokálu [a], fázami oklúzie a    explózie neznelej explozívy [ť] a explózie neznelej explozívy [ť] a explózie neznelej explozívy [ť] a explózie neznelej explozívy [ť] a 

vokálu [e] vvokálu [e] vvokálu [e] vvokálu [e] v    programe Praat. Trvanie oklúzie programe Praat. Trvanie oklúzie programe Praat. Trvanie oklúzie programe Praat. Trvanie oklúzie 25,4 ms25,4 ms25,4 ms25,4 ms, trvanie explózie , trvanie explózie , trvanie explózie , trvanie explózie 48,7 ms48,7 ms48,7 ms48,7 ms, , , , trvanie trvanie trvanie trvanie 
vokálov [a] je vokálov [a] je vokálov [a] je vokálov [a] je 74,6 ms74,6 ms74,6 ms74,6 ms a [e] je  a [e] je  a [e] je  a [e] je 69,6 ms69,6 ms69,6 ms69,6 ms    

 
Vokály, ktoré sme vyextrahovali z nahrávok v pozícii pred a po explozíve, 

sme tiež analyzovali v programe Praat pomocou oscilogramov a širokopásmo-
vých spektrogramov. Pri meraní trvania vokálov a explozív v dvojiciach CV, 
resp. VC sme pracovali iba s krátkymi slovenskými vokálmi [i, e, a, o, u], pričom 
ich počet, priemerné trvania a mediány v [ms], štandardné odchýlky a variačné 
koeficienty sú zosumarizované v tabuľke č. 2. Aj na vybranej vzorke sloven-
ských vokálov pozorujeme tendenciu skracovania vysokých vokálov 
a predlžovania nízkych vokálov. Dĺžka trvania prostredných vokálov sa nachá-
dza medzi hodnotami trvania vysokých a nízkych vokálov. 

 
Tabuľka č. 2: Trvanie slovenských vokálov [i, e, a, o, u] vTabuľka č. 2: Trvanie slovenských vokálov [i, e, a, o, u] vTabuľka č. 2: Trvanie slovenských vokálov [i, e, a, o, u] vTabuľka č. 2: Trvanie slovenských vokálov [i, e, a, o, u] v    pozíciipozíciipozíciipozícii    
pred apred apred apred a    po explozíve vyjadrené priemernou hodnotou, mediánom,po explozíve vyjadrené priemernou hodnotou, mediánom,po explozíve vyjadrené priemernou hodnotou, mediánom,po explozíve vyjadrené priemernou hodnotou, mediánom,    

smerodajnou odchýlkou, variačným koeficientom asmerodajnou odchýlkou, variačným koeficientom asmerodajnou odchýlkou, variačným koeficientom asmerodajnou odchýlkou, variačným koeficientom a    počtom výskytovpočtom výskytovpočtom výskytovpočtom výskytov    

vokály 
priemerné 

trvanie [ms] 
medián 

[ms] 
štandardná 
odchýlka 

variačný 
koeficient [%] 

počet 

i 54,2 54,3 11,4 21,0 115 

e 53,6 53,3 11,9 22,2 142 

a 67,3 68,2 11,8 17,5 97 
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o 58,4 58,9 12,8 21,9 195 

u 54,2 53,9 13,1 24,2 55 

spolu 57,5 57,2 13,1 22,8 604 

 
Je potrebné si uvedomiť, že skúmané explozívy a vokály nie sú vytvárané 

v izolovaných slovách v laboratórnych podmienkach, ale ide o súvislú reč, v 
ktorej dĺžka trvania jednotlivých hlások závisí aj od suprasegmentálnych javov, 
najmä tempa reči. Zvyšovaním tempa reči dochádza ku skracovaniu trvania jed-
notlivých hlások. Vybraným nahrávkam zodpovedá tempo reči 5,9 slabík za 
sekundu. 

Ďalej sme zisťovali, ako ovplyvňuje trvanie explozívy trvanie nasledujúceho 
vokálu v dvojici CV. Vychádzajúc zo štúdie P. Machača a R. Skarnitzla (2007) 
sme sledovali rozdiely v trvaní znelých a neznelých explozív pred rovnakými 
vokálmi. Výsledky sú zobrazené v tabuľke č. 3, pričom v skúmanej vzorke sa 
nepodarilo nájsť niektoré dvojice, čo je vyznačené aj v tabuľke, a explozívu [g] 
sme pre malý počet výskytov nezahrnuli do nasledujúcich výpočtov. Z údajov 
v tabuľke vyplýva tendencia k dlhšiemu trvaniu dvojice neznelá explozíva – 
vokál, ktoré patria do rovnakej slabiky. 

 
Tabuľka č. 3: Priemerné trvanie explozívy aTabuľka č. 3: Priemerné trvanie explozívy aTabuľka č. 3: Priemerné trvanie explozívy aTabuľka č. 3: Priemerné trvanie explozívy a    nasledujúceho vokálu v [ms]nasledujúceho vokálu v [ms]nasledujúceho vokálu v [ms]nasledujúceho vokálu v [ms]    

 i e a o u 

p 134,4 130,8 121,3 130,1 147,2 

b 98,5 117,8 132,3 117,5 110,2 

pomer b – p  0,73 0,90 1,09 0,90 0,75 

t 114,2 125,8 138,1 120,3 131,3 

d 110,8 118,1 119,3 118,7 115,6 

pomer d – t  0,97 0,94 0,86 0,99 0,88 

ť 133,8 130,0 – – – 

ď 110,6 117,2 116,7 – – 

pomer ď – ť 0,83 0,90 – – – 

k 134,9 129,0 144,7 135,8 130,4 

 
V nasledujúcom grafe je znázornená dĺžka trvania slovenských explozív pred 

jednotlivými vokálmi. Taktiež môžeme pozorovať tendenciu predlžovania ex-
plozívy pred vysokými vokálmi. 
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Graf č. 2: Porovnanie trvania slovenských explozívGraf č. 2: Porovnanie trvania slovenských explozívGraf č. 2: Porovnanie trvania slovenských explozívGraf č. 2: Porovnanie trvania slovenských explozív    
pred jednotlivými slovenskými vokálmipred jednotlivými slovenskými vokálmipred jednotlivými slovenskými vokálmipred jednotlivými slovenskými vokálmi    

 
 
Dĺžka trvania explozívy pred vysokým vokálom, ktorého trvanie je krátke, 

má za následok predlžovanie explozívy a naopak. Trvanie explozívy pred níz-
kym vokálom, ktorého trvanie je najdlhšie, sa skracuje. Tabuľka č. 4 ukazuje 
závislosť trvania vokálu od predchádzajúcej explozívy. Rozdiely nie sú štatistic-
ky významné, ale naznačujú predlžovanie dĺžky trvania vokálov po znelých ex-
plozívach, pričom táto dĺžka závisí aj od miesta artikulácie konkrétneho vokálu. 

 
Tabuľka č. 4: Trvanie slovenských vokálov [i, e, a, o, u] vTabuľka č. 4: Trvanie slovenských vokálov [i, e, a, o, u] vTabuľka č. 4: Trvanie slovenských vokálov [i, e, a, o, u] vTabuľka č. 4: Trvanie slovenských vokálov [i, e, a, o, u] v    pozíciipozíciipozíciipozícii    

po znelej apo znelej apo znelej apo znelej a    nnnneznelej explozíve vyjadrené priemernou hodnotou v [ms],eznelej explozíve vyjadrené priemernou hodnotou v [ms],eznelej explozíve vyjadrené priemernou hodnotou v [ms],eznelej explozíve vyjadrené priemernou hodnotou v [ms],    
počtom meraní apočtom meraní apočtom meraní apočtom meraní a    pomerom trvania vokálupomerom trvania vokálupomerom trvania vokálupomerom trvania vokálu    

vokály 
po neznelej 
explozíve 

[ms] 
počet meraní 

po znelej 
explozíve 

[ms] 
počet meraní pomer 

i 57,0 27 57,1 23 0,998 

e 55,0 39 58,9 26 0,93 

a 65,7 17 70,8 21 0,93 

o 57,6 89 60,6 34 0,95 

u 54,4 24 55,9 11 0,97 

spolu 57,3 196 60,9 115 0,94 
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ZÁVERZÁVERZÁVERZÁVER    

V štúdii sme sa pokúsili nájsť temporálny vzťah medzi trvaním explozív 
a nasledujúcimi krátkymi vokálmi v slovenčine. Skutočnosť, z ktorej sme vy-
chádzali, že trvanie neznelých explozív je dlhšie ako znelých, sa na skúmanej 
vzorke potvrdilo. Vzhľadom na rozsah skúmanej vzorky a minimálny výskyt 
znelej explozívy [g] vo zvukových nahrávkach, môžeme hovoriť o tendencii 
tohto javu. Aj trvanie oklúzie (záverovej fázy explozív) podlieha vyššie spomí-
nanej tendencii, že oklúzia má dlhšie trvanie u neznelých explozív. Výsledky 
skúmania poukazujú na kratšie trvanie vokálu, ktorý nasleduje po neznelých 
(vo všeobecnosti dlhších) explozívach ako po znelých, ktoré sú kratšie. Tento 
vplyv explozívy na nasledujúci vokál označuje Machač a Skarnitzl (2007) voka-
lickou kompenzáciou. V rámci konsonantickej kompenzácie (ibid.), t. j. vplyvu 
vokálu na dĺžku trvania predchádzajúcej explozívy, pozorujeme tendenciu pre-
dlžovania trvania explozívy pred vysokými krátkymi slovenskými vokálmi [i, u] 
ako pred nízkym vokálom [a]. Štúdia je úvodom k problematike skúmania tem-
porálnych vlastností slovenských explozív v publicistickom štýle. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

This study presents results of an acoustic analysis of Slovak stop consonants (voiced 
and voiceless) in intervocalic word position. We examined temporal properties of Slo-
vak stops and compared consonants voicing effect on their duration. Next, we tried to 
find relationship between the stops and adjacent vowels in VCV Slovak sequences. The 
duration of the vowels after voiced stop consonants tends to be longer than that after 
voiceless stops. High vowels affect duration of stop consonants more than low vowels. 
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