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SUPRASEGMENTY V MEDISUPRASEGMENTY V MEDISUPRASEGMENTY V MEDISUPRASEGMENTY V MEDIÁLNOM TEXTEÁLNOM TEXTEÁLNOM TEXTEÁLNOM TEXTE    
 

Viera SmolákováViera SmolákováViera SmolákováViera Smoláková    
 
AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt    

Príspevok mapuje východiská a normatívne požiadavky na realizáciu suprasegmentov 
v mediálnom texte. Našou snahou bude poukázať na teoretické aspekty použitia sup-
rasegmentov a ich reálne napĺňanie vzhľadom na kompozičné charakteristiky rozhla-
sového spravodajstva.  
 
Kľúčové slováKľúčové slováKľúčové slováKľúčové slová    

mediálny text – suprasegmenty – melódia – vetná perspektíva – dôraz – pauza – 
kompozícia 

 
ÚVODÚVODÚVODÚVOD    

EEEExpedient stvárňuje informáciu pomocou vybraného zvukového kódu, z po-
hľadu fonetiky hovoríme, že článkuje a moduluje výdychový prúd. Na úrovni 
segmentov dochádza k artikulácii. Prostredníctvom artikulátorov sa prostý vý-
dychový prúd mení na hlásky, spájané do väčších jednotiek (slabík, slov). Na 
slabike sa už dokážu prejaviť všetky suprasegmentálne javy, ktoré vznikajú mo-
duláciou hlasu. Rôzne typy modulácie a ich prejavy prebiehajú súčasne, a preto 
sa rôznou mierou podieľajú na sémantike prejavu. Existujú také suprasegmenty, 
ktoré sú výsledkom individuálnych charakteristík hovoriaceho. Ak budeme vy-
chádzať z Jakobsonovho modelu funkcií, môžeme týmto suprasegmentom pri-
radiť expresívnu funkciu. Ide najmä o výsledok kvalitatívnej modulácie (farbu 
hlasu) a tónovej modulácie (hlasový register). Ich funkcia poukazuje na expe-
dienta, vypovedajú o jeho individuálnych charakteristikách. Na druhej strane 
možno hovoriť o suprasegmentoch, ktoré pracujú v prvom rade v prospech vý-
znamu, ich realizácia je preto ortoepicky ošetrená. Máme tu na mysli predo-
všetkým kvantitu a melódiu koncových vetných úsekov. 

O suprasegmentoch sa nedá uvažovať jednotlivo, pretože sa realizujú súčas-
ne. Vzájomne sa ovplyvňujú, ich funkcie sa dopĺňajú, zvýrazňujú, príp. negujú. 
Existujúce vzťahy sa prejavujú v jednoznačnej súvislosti, ale nájdeme aj skrytú 
spojitosť medzi niektorými suprasegmentmi. Pokúsime sa ozrejmiť niektoré 
z nich na spravodajských mediálnych textoch s ohľadom na kompozíciu textu 
determinovanú akusticko-auditívnym priestorom. Výskumným materiálom sa 
stali rozhlasové relácie Rádiožurnál a Infoexpres, vysielané počas 10 pracovných 
dní. 
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KOMPOZÍCIA AKOMPOZÍCIA AKOMPOZÍCIA AKOMPOZÍCIA A    ZVUKOVÁ REALIZÁCIA SZVUKOVÁ REALIZÁCIA SZVUKOVÁ REALIZÁCIA SZVUKOVÁ REALIZÁCIA SPRÁVPRÁVPRÁVPRÁV    

Funkcia spravodajských textov je primárne vymedzená ako informačná. 
Charakter jazyka konkrétneho vysielateľa je značne ovplyvnený jeho postave-
ním na trhu a programovým formátom, ktorý sa premieta do celkového profilu 
vysielania. V prípade verejnoprávneho rozhlasu sa očakáva, že v rámci spravo-
dajstva bude poskytovať nestranné informácie. Predpoklad použitia nocionál-
nych – štylisticky nepríznakových jazykových prostriedkov, sa vo verejnopráv-
nom spravodajstve napĺňa a realizuje zvyčajne v rámci objektívneho slovosledu. 
Perspektíva informácií tak smeruje od známej skutočnosti k novej, pričom sa 
sémanticky najdôležitejšie slovo výpovede podkladá dôrazom. V skúmanom sú-
bore sme však objavili aj kompozičné nedostatky, ktoré spočívajú najmä 
v neakceptovaní lineárneho toku rozhlasovej správy a opomenutí jednorozmer-
nosti zvukových informácií. K najčastejším chybám pri výstavbe rozhlasovej 
správy radí Jenča (2004, s. 63 – 67) tieto: 
− nesprávne používanie citátov, 
− inverzné výpovede, 
− duplicitu v zahlásení. 

Úloha citátu spočíva v autenticite a presnosti vyjadrenia. Citáty sú v rozhla-
sovom texte ťažko identifikovateľné, spravodajcovia by mali zvážiť nevyhnut-
nosť ich použitia. Obsah citátu je pre potreby rozhlasového vysielania vhodnej-
šie transformovať do podoby parafrázy. Samostatnú problematiku v rozhlasovej 
správe tvorí postavenie uvádzacej vety citátu. Používanie citátu s postponova-
nou uvádzacou vetou spôsobuje u poslucháča riziko zamieňania cudzích vyjad-
rení za vyjadrenia spravodajcu. Až uvádzacia veta dáva informáciám náležité 
ukotvenie. 

 
Tabuľka č. 1: Ukážka správy, v ktorej je použitý citátTabuľka č. 1: Ukážka správy, v ktorej je použitý citátTabuľka č. 1: Ukážka správy, v ktorej je použitý citátTabuľka č. 1: Ukážka správy, v ktorej je použitý citát    

ssss    postponovanou uvádzacou vetoupostponovanou uvádzacou vetoupostponovanou uvádzacou vetoupostponovanou uvádzacou vetou    

Výmenné lístkyVýmenné lístkyVýmenné lístkyVýmenné lístky 

A1: 
Už od začiatku januára na Slovensku funguje systém tzv. výmenných lístkov, po ktoré si 
musia pacienti chodiť k všeobecným lekárom pred návštevou lekára – špecialistu. 

A2: Opozícia systém ostro kritizuje a tvrdí, že lístky šikanujú pacientov. 

A3: 
O ich zrušenie sa na prvej schôdzi parlamentu pokúsila aj poslankyňa za KDH Mária 
Sabolová. 

A4: 
Jej návrh v pléne nenašiel dostatočný ohlas, a preto sa s ďalšou iniciatívou obracia na 
lekárov a pacientov. 

A5: Informuje Jana Dovčiaková. 

 



Viera SmolákViera SmolákViera SmolákViera Smolákováováováová    
 

    

217217217217    

B1:    Nesúhlasím so zNesúhlasím so zNesúhlasím so zNesúhlasím so zavedením výmenných lístkov, pretože šikanujú pacientov iavedením výmenných lístkov, pretože šikanujú pacientov iavedením výmenných lístkov, pretože šikanujú pacientov iavedením výmenných lístkov, pretože šikanujú pacientov i    lekárov.lekárov.lekárov.lekárov. 

B2:    
Žiadam oŽiadam oŽiadam oŽiadam o    zrušenie tejto administratívnej bariéry azrušenie tejto administratívnej bariéry azrušenie tejto administratívnej bariéry azrušenie tejto administratívnej bariéry a    umožnenie všeobecným lekárom umožnenie všeobecným lekárom umožnenie všeobecným lekárom umožnenie všeobecným lekárom 
pokojne liečiť apokojne liečiť apokojne liečiť apokojne liečiť a    nie papierovať.nie papierovať.nie papierovať.nie papierovať. 

B3: 
Taký je obsah otvoreného listu, ktorý kresťanskí demokrati zverejnia na svojej 
internetovej stránke. 

B4: 
Žiadajú pritom lekárov i občanov, ktorí s výmennými lístkami nesúhlasia, aby list 
podpísali a zaslali ho na ministerstvo zdravotníctva. 

 
Tabuľka č. 2: Ukážka správy, v ktorej je použitý citátTabuľka č. 2: Ukážka správy, v ktorej je použitý citátTabuľka č. 2: Ukážka správy, v ktorej je použitý citátTabuľka č. 2: Ukážka správy, v ktorej je použitý citát    

ssss    postponovanou uvádzacopostponovanou uvádzacopostponovanou uvádzacopostponovanou uvádzacou vetouu vetouu vetouu vetou    

 Školská reformaŠkolská reformaŠkolská reformaŠkolská reforma 

A1:    
Nový školský rok nebude rokom reformných zmien, hoci minister školstva Ján Mikolaj Nový školský rok nebude rokom reformných zmien, hoci minister školstva Ján Mikolaj Nový školský rok nebude rokom reformných zmien, hoci minister školstva Ján Mikolaj Nový školský rok nebude rokom reformných zmien, hoci minister školstva Ján Mikolaj 
opakovane deklaroval spustenie reformy od septembra. opakovane deklaroval spustenie reformy od septembra. opakovane deklaroval spustenie reformy od septembra. opakovane deklaroval spustenie reformy od septembra.  

A2: 
Tvrdí to Konzervatívny inštitút, podľa ktorého reforma nie je dostatočne pripravená 
a školy o nej nemajú dostatočné informácie.  

 
K ďalším negatívnym javom, vyskytujúcim sa pri výstavbe správy, patrí ne-

zachovávanie objektívneho slovosledu. Inverzné použitie výpovede, v ktorej je 
jadro uvedené pred východiskom výpovede, má na percepciu rovnaký vplyv ako 
citát, ktorému nepredchádza uvádzacia veta. Dezorientuje poslucháča, ktorý 
očakáva objektívne radenie informácií v smere od známej informácie – k novej. 
Porušenie objektívneho slovosledu sme v relácii Rádiožurnál zaznamenali napr. 
v týchto prípadoch: 

 
Predbežne posledným kandidátom je terajší predseda parlamentu, 70 ročný Richardo, kto-
rý sa však javí ako málo presvedčivý pre súčasnú pohnutú kubánsku spoločnosťsa však javí ako málo presvedčivý pre súčasnú pohnutú kubánsku spoločnosťsa však javí ako málo presvedčivý pre súčasnú pohnutú kubánsku spoločnosťsa však javí ako málo presvedčivý pre súčasnú pohnutú kubánsku spoločnosť.  
 
ŠtatistikouŠtatistikouŠtatistikouŠtatistikou za prvé dva mesiace tohto a minulého roka, kedykedykedykedy výmenné lístky ešte pacienti 
nepotrebovali, chcú kresťanskí demokrati dokázaťchcú kresťanskí demokrati dokázaťchcú kresťanskí demokrati dokázaťchcú kresťanskí demokrati dokázať, že súčasný systém sa minul účinku.  

 
Linearita rozhlasového textu núti autora pri výstavbe správy postupovať tak, 

aby poslucháč nemal problém s dekódovaním informácie. Táto podmienka sa 
má premietnuť do vetnej perspektívy, kde prvé zaznieva východisko výpovede 
(téma) a druhé jadro výpovede (réma), pričom východisko a jadro nie sú od seba 
príliš vzdialené. Pokiaľ je vzdialenosť témy a rémy vysoká, sťažuje sa percepcia 
celej informácie. Vsuvky v rozhlasovom texte komplikujú vetnú perspektívu, 
a tým negatívne ovplyvňujú vnímanie výpovede: 
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Zdravotné sestry, ktoré odišli za lepšie platenou prácou do zahraničia, nahradia čoskoro 
študenti. 

 
Kompozícia správy, na ktorej sa spoločne podieľa hlásateľ aj redaktor, môže 

obsahovať tzv. duplicitu v zahlásení. Duplicita v zahlásení témy spočíva v po-
skytnutí rovnakých informácií v úvode hlásateľovho a redaktorovho prehovoru. 
Takéto zdvojenie často vykazuje nielen obsahovú, ale aj formálnu zhodu vo vý-
bere výrazových prostriedkov: 

 
Tabuľka č. 3: Ukážka správy, vTabuľka č. 3: Ukážka správy, vTabuľka č. 3: Ukážka správy, vTabuľka č. 3: Ukážka správy, v    ktorej zaznamenávame duplicitu zahláseniaktorej zaznamenávame duplicitu zahláseniaktorej zaznamenávame duplicitu zahláseniaktorej zaznamenávame duplicitu zahlásenia    

Školská reformaŠkolská reformaŠkolská reformaŠkolská reforma 

A1:    
Nový školský rok nebude rokom reformných zmien, hoci minister školstva Ján Mikolaj Nový školský rok nebude rokom reformných zmien, hoci minister školstva Ján Mikolaj Nový školský rok nebude rokom reformných zmien, hoci minister školstva Ján Mikolaj Nový školský rok nebude rokom reformných zmien, hoci minister školstva Ján Mikolaj 
opakovane deklaroval spustenie reformy od septembra. opakovane deklaroval spustenie reformy od septembra. opakovane deklaroval spustenie reformy od septembra. opakovane deklaroval spustenie reformy od septembra.  

A2:    
TvrdTvrdTvrdTvrdí to Konzervatívny inštitút, podľa ktorého reforma nie je dostatočne pripravená í to Konzervatívny inštitút, podľa ktorého reforma nie je dostatočne pripravená í to Konzervatívny inštitút, podľa ktorého reforma nie je dostatočne pripravená í to Konzervatívny inštitút, podľa ktorého reforma nie je dostatočne pripravená 
aaaa    školy oškoly oškoly oškoly o    nej nemajú dostatočné informácie. nej nemajú dostatočné informácie. nej nemajú dostatočné informácie. nej nemajú dostatočné informácie.  

A3: 
V praxi by tak jej spustenie v tomto dátume spôsobilo presný opak toho, čo má byť jej 
zámerom.  

A4: Informuje Jana Dovčiaková. 

  

B1:    Nejde oNejde oNejde oNejde o    seriózne reformné zámery, ale len oseriózne reformné zámery, ale len oseriózne reformné zámery, ale len oseriózne reformné zámery, ale len o    politickú rétoriku. politickú rétoriku. politickú rétoriku. politickú rétoriku.  

B2:    
Tvrdí vTvrdí vTvrdí vTvrdí v    súvislosti ssúvislosti ssúvislosti ssúvislosti s    pripravovaným školským zákonom Zuzana Humajová pripravovaným školským zákonom Zuzana Humajová pripravovaným školským zákonom Zuzana Humajová pripravovaným školským zákonom Zuzana Humajová 
zzzz    Konzervatívneho inštitútu. Konzervatívneho inštitútu. Konzervatívneho inštitútu. Konzervatívneho inštitútu.  

B3: Reforma školstva podľa nej nie je pripravená a jej obsah sa stále tají. 

 
V uvedenom príklade vidíme rovnaký postup pri výstavbe úvodnej časti za-

hlásenia a redaktorovho vstupu. Začiatok s použitím citátu sa stereotypne opa-
kuje, tak isto ako postponovaná uvádzacia veta. Opakovanie informácií je uži-
točné vzhľadom na jednosmernosť toku rozhlasom sprostredkovaných faktov. 
Redundancia informácií by však mala byť vyvažovaná rôznorodým použitím 
výrazových prostriedkov, aby na poslucháča nepôsobila ako umelé opakovanie, 
ktoré odsúva ťažisko informácie. 

Dôvodom prítomnosti spomenutých negatívnych javov pri výstavbe správy 
vo verejnoprávnom rozhlase môže byť snaha o zvýšenie atraktívnosti správy 
posilnením ikonickosti textu. 

Vo vysielaní komerčného rádia sme identifikovali rutinu spravodajcov rádia 
Expres – používanie objektívneho slovosledu. Poslucháčovi sa v rámci výpovede 
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ponúka najskôr známa informácia, po nej dostáva priestor nová informácia. 
Problém vetnej perspektívy, spočívajúci vo vzdialenosti východiska a jadra vý-
povede, je odstránený používaním pomerne krátkych viet. 

Objektívny slovosled je v správach Rádia Expres poznačený subjektívnymi 
prostriedkami (napr.: hodnotiacimi príslovkami, adjektívami, hovorovými slo-
vami), ktoré degradujú objektivitu textu. Spracovanie udalosti v komerčnom 
rádiu sa v analyzovaných zhodných správach ukázalo ako príznakové. Popri 
základných faktoch bolo v niekoľkých prípadoch zaznamenané aj implicitné 
vyjadrenie postoja spravodajcu prostredníctvom rôznych jazykových prostried-
kov. Neutralita vyjadrení bola nahradená príznakovými spojeniami. 

 
Život na dlh jŽivot na dlh jŽivot na dlh jŽivot na dlh je u nás stále populárnejší. Niet sa čo čudovať.e u nás stále populárnejší. Niet sa čo čudovať.e u nás stále populárnejší. Niet sa čo čudovať.e u nás stále populárnejší. Niet sa čo čudovať. Napriek rastúcej životnej 
úrovni sú stále státisíce ľudístátisíce ľudístátisíce ľudístátisíce ľudí, ktorí nedokážu zo svojich príjmov čokoľvekčokoľvekčokoľvekčokoľvek ušetriť.  

 
Ministerstvo nedánedánedánedá na projekt ani korunuani korunuani korunuani korunu a finančne sa nechystá ani motivovať učiteľov, 
ktorí sa majú vyškoliť.  

 
Takýto spôsob podania informácií možno hodnotiť ako soft spracovanie uda-

losti. Snahou expedienta je priblížiť sa poslucháčovi jednoduchším jazykom 
a hovorovými prostriedkami. Kategória pojmovosti je nahradená zážitkovosťou, 
ktorá má pritiahnuť pozornosť percipienta. Tieto postupy sú charakteristické pre 
komerčný rozhlas, ukazuje sa tu vplyv postavenia na trhu a primárnej intencie 
vysielateľa – získať a udržať si pozornosť čo najväčšieho počtu poslucháčov. 

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 realizá-
cii suprasegmentov silovej modulácie. Pre poslucháča je sémantická pauza prie-
storom 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 se-
kundu. Rozhlasoví pracovníci namiesto použitia sémantickej pauzy, ktorej dô-
sledkom by bolo retardačné tempo časti výpovede, dávajú prednosť silovému 
suprasegmentu – dôrazu. Z hľadiska profesijných rutín dokážu rozhlasoví pra-
covníci aj bez potreby nadýchnuť sa, podložiť slovo dôrazom. Eliminácia séman-
tických vnútrovetných páuz je cenou za drahý vysielací čas. Ukazuje sa, že 
predpokladanú súčinnosť pauzy a dôrazu možno naplniť len s ohľadom na pri-
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merané tempo reči. Pauzu by sme očakávali aj na konci dlhších vetných úsekov. 
Ani tu však, najmä v komerčnom rozhlasovom priestore, nedochádza k jej dos-
tatočnému naplneniu. Koncový úsek výpovede je naznačený melodickou kriv-
kou. Ak sa má realizovať konkluzívna kadencia, je potrebné v lineárnom melo-
dickom priebehu postupne klesať. To predpokladá istý časový priestor, v ktorom 
konklúzia bude prebiehať. V správach komerčného vysielateľa sme zaznamenali 
priemerné tempo reči realizované rýchlosťou 6,6 slabík za sekundu. Ukazuje sa, 
že pri rýchlom tempe reči postupné klesanie základného tónu, ktorý vnímame 
ako melódiu reči, nie je dostatočné na signalizáciu konkluzívnej kadencie. 
V takomto prípade sa často stretávame s umelým vyzdvihnutím melódie tesne 
pred koncom výpovede, následne však kvôli tempu reči melódia dostatočne ne-
klesne. Na priebeh melódie vplývajú aj suprasegmenty silovej modulácie: prí-
zvuk a dôraz. Časté používanie dôrazu vo výpovedi spôsobuje kolísavú melodic-
kú krivku. Rytmické podkladanie dôrazu vo výpovedi nekopíruje sémantiku 
textu a pôsobí ako „vykrikovanie“ informácií. Stereotypne možno hodnotiť me-
lodický priebeh záveru správy, v ktorej zaznieva meno spravodajcu a názov vy-
sielateľa. Tento typ odhlásenia je charakteristický pre komerčných redaktorov. 
Nominácia okrem identifikačnej funkcie napĺňa aj delimitačnú funkciu – slúži 
ako hraničný signál, určujúci koniec správy. U verejnoprávneho vysielateľa sa 
používa len nominácia spravodajcu, a to pri prechode správy od hlásateľa 
v štúdiu k redaktorovi. Medzi jednotlivými správami sa realizuje džingel ako 
prostriedok zvukovej grafiky, ktorého úlohou je tematické vymedzenie správy. 
Pauza teda nedostáva priestor ani na konci jednotlivých správ. Ticho sa totiž 
v mediálnom priestore paradoxne vníma ako chyba, ako šum mediálnej komu-
nikácie. Môžeme skonštatovať, že pauza v rozhlase vyvoláva skôr neistotu tak 
v radoch poslucháčov, ako aj vysielateľov, preto sa jej snažia jedni aj druhí vy-
hnúť a potlačiť ju. 
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The paper maps basis and normative postulates on the realization of suprasegments 
in the media text. The aim of the paper is to show the theoretical aspects of using 
suprasegments and their realization with respect to special composition of the radio 
news. 
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Viera Smoláková (1982) je odborná asistentka zaoberajúca sa interdisciplinárnym priesto-
rom všeobecnej lingvistiky a médií. Vo svojom zameraní fokusuje najmä rozhlasové mé-
diá, možnosti a spôsoby šírenia textov v akusticko-auditívnom priestore s dôrazom na 
zvukovú rovinu rečového prejavu. 
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