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Abstract  
The article focuses on anticipatory phonetic phenomena as the basic elements of 

microgenesis. The anticipatory speech strategies stretch from the micro level, i.e., 

purely phonetic segments, to the macro level of words, sentences, and discourse. On 

the micro level of speech, the anticipatory articulation gestures are understood as 

expansion or extension of such gestures to the neighboring phonetic segments. On the 

macro level, the extension of anticipatory phenomena exceeds segments and syllables. 

Segments and syllables are characterized by prosodic features, especially intonational 

schemes, that apply from words to the whole sections of sentences. As anticipatory 

phenomena are inherent to the speech production, in speech perception, percipients 

learned to use them should be able to reconstruct the actual linguistic meaning 

adequately. Therefore, we shall try to identify and analyze prosodic anticipatory hints 

in the French language. Our hypothesis is that the interpreter from the French 

language into the Slovak language, having a specific sensitivity to such hints, should 

be able to utilize them while making strategic decisions related to the attribution of 

meaning. Up to now, our research into the digitalized acoustic data has proven that it 

is indeed possible to identify and describe prosodic anticipatory hints that, either in 

isolation or together with higher linguistic levels, enable the recipient of the French 

discourse in oral form to apply the anticipatory strategies.  
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Anotácia 

Cieľom tohto článku bolo identifikovať a analyzovať prozodické anticipačné náznaky 

vo francúzskom jazyku. Pracovali sme s hypotézou, že tlmočník z francúzskeho do 

slovenského jazyka, ktorý by mal na ne špecificky zvýšenú citlivosť, by mal byť 

schopný účinne ich využiť pri strategických rozhodnutiach o prisúdení významu. Prvé 

štádium výskumu zahŕňa skúmanie trajektórie intonačných schém a zovšeobecnenie 

fonetických podmienok potrebných pre vytvorenie konceptuálneho modelu 

spájajúceho fonetickú, syntaktickú a sémantickú úroveň, ktorý bude predstavovať 

„mentálny softvér“ pre optimalizovanie tlmočníckeho výkonu. Doterajšie výsledky 

analýzy digitalizovaných akustických údajov potvrdzujú, že je možné identifikovať 

a opísať prozodické anticipačné náznaky, ktoré samotné, alebo v spolupráci s vyššími 

jazykovými rovinami, umožňujú prijímateľom francúzskeho ústneho prejavu 

uplatňovať anticipačné stratégie. 

Kľúčové slová: prozódia, anticipácia, tlmočenie, percepcia 

 

Úvod 

V každej komunikačnej situácii potrebujeme porozumieť tomu, čo nám niekto hovorí. 

Obvykle dokážeme reči prisúdiť význam bez väčšej námahy, inokedy sa zase musíme 

viac sústrediť a vedome kontrolovať, či rozumieme naozaj správne. Prechod medzi 

automatickým a kontrolovaným prisúdením významu prebieha plynule a striedavo 

podľa toho, ktoré informácie sú pre nás nové, potrebné a použiteľné, alebo naopak, 

známe, menej zaujímavé či užitočné. Vedome kontrolujeme predovšetkým, aký 

význam prisúdime informáciám, ktoré sa nám javia ako rozporuplné, neuveriteľné 
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alebo prejavu niekoho, kto sa vyjadruje pre nás neobvyklým spôsobom, o neznámej 

téme či pomocou menej frekventovaných slov a viet. V niektorých situáciách by sme 

zase pokojne mohli chvíľu rozprávať namiesto rečníka, prípadne dokončiť vetu, ktorú 

začal. Tieto situácie svedčia o tom, že dokážeme predvídať, čo rečník ešte len chce 

povedať. Pomáha nám to, že sami vieme tvoriť jazykový prejav v rozmanitých 

komunikačných situáciách, vieme, čo a ako má byť v danej situácii povedané, čo 

môže byť povedané, i to, čo by nemalo byť povedané alebo čo odznieť nesmie. 

Rovnaké mechanizmy používame aj vtedy, keď potrebujeme porozumieť a pochopiť.  

Poukazuje to tiež na fakt, že percepcia a akcia sú prepojené a že akcia je vlastne 

formou anticipácie. Neexistuje autonómna akcia bez jej predpokladanej budúcej 

orientácie. Často nezodpovedá špecifickému očakávaniu/požiadavkám, ale je 

zmysluplná práve tým, že anticipuje to, čo má prísť. Ako je možné, že to, čo sa ešte 

nestalo a čo nezodpovedá špecifickému očakávaniu, môže byť zmysluplné? 

Jednoducho tak, že percepcia je základným spôsobom, akým dospievame k poznaniu, 

ktoré chápeme ako prisúdenie významu. Ďalej si pripomeňme, že poznanie nie je 

úplné a nie je len explicitné. Perceptívne poznanie nie je izolované a dáva zmysel len 

v súčinnosti s poznaním, ktorého je súčasťou. Prebieha v dynamike vývoja, v ktorom 

prvky, ktoré mu predchádzajú, s ním (ani s jeho jednotlivými zložkami) nie sú 

identické. Pod dynamikou vývoja percepcie rozumieme progresívnu diferenciáciu 

a dynamickú kategorizáciu. A nemožno poprieť, že bezprostredná skúsenosť podlieha 

tematickej organizácii a jej kultúrnej dimenzii (Rosenthal, 2004).  

 

Anticipácia 

Každý prvok, ktorý už je v poznaní a v skúsenosti, je zároveň latentným, hoci málo 

diferencovaným a nedostatočne podmieneným poznaním. Až postupnou dynamikou 

vývoja rečového prejavu prebieha kategorizácia a definitívna tematizácia skúsenosti. 

Anticipáciu teda budeme chápať ako bezprostrednú, ale postupnú diferenciáciu, 

kategorizáciu a relatívnu stabilizáciu významov percipovaných foriem. Ide o 

dispozíciu na potenciálnu akciu, ktorú Varela a kol. (1993) označujú ako disposition 

enactive, Rosenthal (2004) ako readiness for action, o dispozíciu prisúdiť vnímanému 

tvar a miesto v danom poli skúsenosti a mať s ním istú globálnu súdržnosť danú 

tematicky. Postupná diferenciácia a stabilizácia je možná len na organizovanom 

tematickom pozadí. Takáto organizácia ale nie je jednoznačná, ani vopred daná a jej 

stálosť je relatívna: môže viesť k novej organizácii významu. Jej prítomnosť 

a zároveň latentnosť si stále uvedomujeme.  

Anticipácia je koncept, ktorého význam, predovšetkým pre simultánne tlmočenie, 

uznáva väčšina tlmočníkov a charakterizuje ho ako sled anticipačných momentov, 

ktorý im umožňuje tlmočiť správne a úplne a zachovať si pritom kontrolu nad 

vlastnou produkciou. Forma, ktorú zachytí ucho tlmočníka (recepcia), má nielen 

morfológiu, ale obsahuje aj dynamiku svojho vzniku: zhmotňuje prvú vrstvu možnosti 

prisúdiť význam, a je teda prejavom praxologickej anticipácie. Postupné vynáranie sa 

foriem (vznik a formovanie sa foriem) je kontinuálny proces mikrogenézy, stále 

prebiehajúcej modulácie podľa tematického poľa, ktoré neurčuje, kde sa má zastaviť 

proces stabilizácie, ktorá je relatívna a dočasná. Takýto kontinuálny a opakovane 

neukončený proces vzniku foriem umožňuje pochopiť, že každá forma, ktorá vzniká, 

predstavuje význam.  

Náš výskum sa sústreďuje na anticipačné fonetické javy ako základné prvky 

mikrogenézy. Rozsah anticipačných rečových stratégií siaha od mikroúrovne, t. j. od 

čisto fonetických segmentov, až po makroúroveň slov, viet a celého rečového prejavu. 

Na mikroúrovni reči sa anticipačné artikulačné gestá chápu ako expanzia alebo 

extenzia týchto gest na susediace fonetické segmenty. Na makroúrovni extenzia 

anticipačných fenoménov presahuje segmenty a slabiky. Segmenty a slabiky sú 

charakterizované prozodickými vlastnosťami, predovšetkým intonačnými schémami, 

ktoré sa uplatňujú od slov po celé úseky viet. Ako sme už uviedli vyššie, anticipačné 
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javy sú rečovej produkcii vlastné a v rečovej percepcii sa ich počúvajúci naučili 

využívať na adekvátnu a optimálnu rekonštrukciu aktuálneho jazykového významu.  

 

Metodológia a úrovne analýzy 

Cieľom výskumu je identifikovať a analyzovať prozodické anticipačné náznaky vo 

francúzskom jazyku. Pracujeme s hypotézou, že tlmočník z francúzskeho do 

slovenského jazyka, ktorý by mal na ne špecificky zvýšenú citlivosť, by mal byť 

schopný účinne ich využiť pri strategických rozhodnutiach o prisúdení významu. 

Pomocou percepčných testov porovnávame trajektórie intonačných schém 

s možnosťou tlmočníkov anticipovať informáciu. Predpokladáme, že s rastúcou 

strmosťou melodickej krivky, ktorá signalizuje prichádzajúcu informáciu, bude rásť 

schopnosť tlmočníkov anticipovať správne. Predpokladáme tiež, že nesprávne 

realizované intonačné schémy potlačia schopnosť tlmočníkov anticipovať. Vzťah 

intonácie a anticipačných možností tlmočníkov sa bude posudzovať v súvislosti 

s inými faktormi, najmä syntakticko-sémantickými a pragmatickými, ktoré sú 

rečovému prejavu vlastné.    

Pre účely výskumu sme zostavili korpus 50 hodín ústnych jazykových prejavov 

francúzskych poslancov v Európskom parlamente podľa špecifikácie 10 ženských 

a 10 mužských hlasov v pomere 50:50. Ku korpusu bola pridaná rezervná minutáž (15 

minút) pre prípady potrebnej náhrady nezrozumiteľných úsekov alebo úsekov s veľmi 

nepravidelnou intonačnou trajektóriou. Následne bol v nahrávkach kvôli eliminovaniu 

vplyvov mimojazykových anticipačných prvkov odstránený obraz (zachovaný 

zálohovane pre možné ďalšie využitie v nasledujúcich etapách), jednotlivé prejavy 

boli rozstrihané na vety a uložené v podobe číselne označených súborov tak, že jeden 

súbor predstavuje vždy jednu vetu. Veta môže pozostávať z jednej alebo viacerých 

rytmických skupín vymedzených intonačným vrcholom a pauzou. Pomocou 

percepčných testov boli eliminované (a následne nahradené) súbory, ktoré neboli 

použiteľné pre automatickú extrakciu parametrov, a to buď pre nedostatočnú kvalitu 

nahrávky, nezrozumiteľnosť zvukového sledu, alebo veľmi atypickú intonačnú 

trajektóriu. Získali sme tak 7 366 viet, na ktorých prebehla automatická extrakcia 

parametrov pomocou softvéru Multi-Speech. Ten umožňuje súbežnú analýzu 

viacerých parametrov, ale aktuálne sa naša analýza zameriava hlavne na 

fundamentálnu frekvenciu (F0 v Hz), intenzitu (dB) a dĺžku trvania dlhých a krátkych 

rytmických skupín, tichých a vyplnených páuz a rečovú a artikulačnú rýchlosť (ms, s). 

V dokumentačnom systéme sa ukladajú všetky extrahované parametre tak, aby sa 

v prípade preukázania relevantných súvislostí primárne nesledovaných parametrov 

s hlavnými sledovanými parametrami bolo možné k nim vrátiť a štatisticky ich 

vyhodnotiť. Cieľom tejto etapy je skúmať trajektórie intonačných schém 

a zovšeobecniť fonetické podmienky potrebné pre vytvorenie konceptuálneho modelu 

spájajúceho fonetickú, syntaktickú a sémantickú úroveň, ktorý bude predstavovať 

„mentálny softvér“ pre optimalizovanie tlmočníckeho výkonu.  

Štyria tlmočníci následne realizovali percepčné testy s presným kalibrovaním dvoch 

sád viet po sto viet v každej, pričom ich úlohou bolo určiť na oscilograme anticipačné 

jadro (saturačný bod, v ktorom percipienti zachytili anticipačný náznak – možnosť 

anticipácie a možnú trajektóriu, prípadne viaceré možné trajektórie anticipácie).  

Všetci tlmočníci majú ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore 

francúzsky jazyk, dvaja z nich majú ukončené aj vysokoškolské lingvistické vzdelanie 

tretieho stupňa. Traja tlmočníci majú prax konferenčného tlmočníka dlhšiu ako desať 

rokov, jeden viac ako 5 rokov. Jeden z tlmočníkov je akreditovaným konferenčným 

tlmočníkom pre inštitúcie Európskej únie (ACI).  

Tlmočníci nedostali vopred žiadny pokyn týkajúci sa anticipovaných javov. Po 

zapísaní času anticipačného momentu odčítaného z oscilogramu mali v nasledujúcom 

stĺpci tabuľky vlastnými slovami vyjadriť, akú informáciu anticipovali a aké sú ich 
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očakávania vzťahujúce sa na pokračovanie vety (anticipačná trajektória). Na základe 

zhody v ich vyjadreniach o povahe anticipovaných javov vznikol číselník 

anticipovaných javov, v ktorom istému číslu zodpovedá istý druh anticipácie. Tento 

krok bol nutný vzhľadom na štatistické spracovanie a rýchle porovnávanie údajov 

získaných z percepčných testov, ale kvôli správnosti kvalitatívnej interpretácie 

štatistických výsledkov sme uchovali aj pôvodné vyjadrenia tlmočníkov o tom, akú 

informáciu anticipovali.      

Pri normovaní amplitúdy viet (Obrázok 1) každý percipient v tabuľke vyznačil čas 

anticipačných jadier, počet rytmických skupín, počet anticipačných jadier, príslušnosť 

anticipačného jadra k rytmickej skupine a druh anticipačnej trajektórie. Na základe 

údajov od štyroch percipientov sa sledoval štatistický údaj štandardnej odchýlky 

(miera odlišnosti určenia anticipačného jadra u 4 percipientov).  

 

 
 

Obrázok 1: Bloková schéma etáp prvej fázy výskumu 

 

Výsledky analýzy 

V prvej sade sto viet bol stupeň rozptylu vysoký, v druhej sade sto viet bol rozptyl 

výrazne menší. Vysoký stupeň rozptylu pri prvej stovke viet spôsobilo viacero 

faktorov, najmä však ťažkosť pomenovať druh anticipácie spojený s lokalizovaným 

anticipačným jadrom, ale i problém určiť počet rytmických skupín, čo čiastočne 

vysvetľuje aj interindividuálne rozdiely v počte lokalizovaných anticipačných jadier. 

Ako sme už spomenuli, pracovali sme s predpokladom, že rozsah anticipačných 

rečových stratégií začína na mikroúrovni, čím máme na mysli fonetické segmenty, 

a pokračuje cez makroúroveň slov, viet až po komplexný rečový prejav. Vytvorili sme 

číselník druhov anticipácie, ktorý bral do úvahy všetky úrovne jazyka, predovšetkým 

rovinu fonetickú a syntaktickú. Pri skúmaní viet každý percipient okrem počtu 

rytmických skupín určoval aj predpokladaný typ anticipovaného javu, ktorý bude 

v slede reči nasledovať.  

Číselník prirodzene podliehal priebežným zmenám, keďže dochádzalo k situáciám, 

kedy jeden zo štyroch percipientov pomenoval taký typ anticipácie, ktorý iní členovia 

tímu neidentifikovali. Za všetky nejednoznačnosti možno uviesť prípad subordinácie a 

koordinácie. Lingvistické poznatky nám ukazujú, že existuje toľko druhov 

subordinácie, koľko druhov vetných členov alebo polovetných konštrukcií poznáme. 

Ako ilustruje Tabuľka č. 1, problém stanoviť koordináciu a subordináciu ako dva 

osobitné druhy anticipovaných javov je spojený so skutočnosťou, že niektoré javy už 

prítomné v číselníku môžu mať zároveň formu koordinácie alebo subordinácie (5, 7, 

9, 10), niektoré sú prevažne koordinatívne (7, 8), iné prevažne subordinatívne (4, 6, 

11). Z dvojice koordinácia – subordinácia je subordinácia bezpríznaková, v diskurze 
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je frekventovanejšia a má veľa poddruhov. Koordinácie je teda v reči menej bez 

ohľadu na typ jazykového prejavu. Preto sme sa rozhodli subordináciu predbežne 

vylúčiť. Percepčné testy ďalších stoviek viet nás však možno dovedú k poznaniu, že 

prozodické vlastnosti umožňujú pripraviť percipienta na konkrétny druh subordinácie. 

Nasledujúca tabuľka obsahuje typy anticipovaných javov a príklady k nim. Tie 

pochádzajú z prvých dvoch stoviek analyzovaných viet. 

 

 

Poradové 

číslo typu 

anticipácie 

Typ anticipovaného javu Príklad 

(číslo súboru) 

1. Kľúčová časť výpovede = 

jadro výpovede = nová 

informácia → RÉMA  

La Commission doit évaluer 

rapidement les incidences 

budgétaires du départ de nos amis 

britanniques, avec la question de son 

chèque et celle de rabais ; et ce sans 

attendre l’activation de l’article 50.  

(1-6f) 

2. Zmena témy, odloženie 

témy, odbočenia od témy → 

TÉMA 

Et au lieu de changer complètement 

et radicalement de cap, dans votre 

projet Europe 2020, vous mettez des 

couches supplémentaires encore plus 

contraignantes sur les États membres. 

(13-8m) 

3. Determinatívna syntagma = 

všetky druhy determinácie 

v rámci syntagmy 

Je voudrais d’abord souscrire à la 

certitude exprimée par Monsieur 

Karas et Madame Gardiazabal sur la 

volonté du Parlement pour aboutir à 

la fois dans les délais qui nous sont 

demandés et, plus encore, avec tout 

le sérieux et la crédibilité l’efficacité 

que nous voulons garantir à ce plan.  

(9-3f) 

4. Predikatívna syntagma = 

sloveso, jeho sémantika 

alebo jeho čas a spôsob  

L’Europe a choisi la démocratie. 

(32-29m) 

5. Explikácia = spresnenie, 

rozšírenie, zužovanie 

informácie 

Vous vous adressez à un député 

européen – c’est lui que vous avez 

invité – et non pas le responsable de 

parti politique ou le candidat 

d’élection présidentielle de 2010. 

(38-43m) 
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6. Opozícia a kontrast Ce n’est pas la Grèce que nous 

aidons, ce sont les banques 

françaises, allemandes et les banques 

privées en général.  

(56-78m) 

7. Stupňovanie = zosilňovanie 

= zintenzívňovanie   

Et  c’est un risque collectif que nous 

prenons et dont nous voyons déjà 

dans un certain nombre de pays les 

conséquences. 

(137-8f) 

8. Enumerácia Le consommateur doit pouvoir être 

actif, présent, porteur de droit à 

l’intérieur de l’espace de 

l’écosystème productif. 

(6-92m) 

9. Zdôraznenie (mise en relief), 

dôraz (sila hlasu), alebo ich  

kombinácia 

Les États membres sont désormais 

prisonniers de leur choix austeritaire. 

(87-5f) 

10. Logický a/alebo vetný a 

/alebo slovný paralelizmus 

a ich kombinácie      

À l’écart des sentiments et à l’écart 

des passions humaines.  

(33-28m) 

11. Konklúzia Entre 2001 et 2009, les banques 

privées françaises et allemandes 

voulaient absolument prêter aux 

banques grecques, aux ménages 

grecs, aux entreprises grecques, et, en 

partie, à l’État grec, parce que c’était 

beaucoup plus rentable de prêter à la 

Grèce que de prêter en Allemagne ou 

en France. 

(56-8m) 

12. Koordinácia J’aimerais donc, pour les prochaines 

sessions, faire preuve d’une 

organisation plus professionnelle et 

de permettre l’envoi, dans le respect 

du réglément intérieur, des 

documents préparatoires dans les 

délais prévus. 

(51-9m) 

Tabuľka 1: Typy anticipovaných javov 

 

Pri určovaní počtu rytmických skupín vo vetách pozorujeme vysoký rozptyl. Zistenia 

štyroch členov tímu boli poznačené nielen subjektívnym vnímaním polohy samotného 

jadra, ale i počtu rytmických skupín. Dôvodom bol fakt, že v počiatočných štádiách 

výskumu sme nemali presne zadefinovanú samotnú rytmickú skupinu. Na úroveň 

rozdielov možno poukázať porovnaním Tabuliek 2 a 3, ktoré sme pripravili počas 
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analýzy prvej stovky viet z nášho korpusu. Každá tabuľka obsahuje nasledujúce 

informácie: poradové číslo súboru, názov súboru, rozlíšenie, či je rečník mužského 

alebo ženského pohlavia (M/F), počet rytmických skupín (RS) vo vete, označenie 

rytmickej skupiny, ktorá obsahuje anticipačné jadro, čas anticipačného jadra 

a predpokladaný typ anticipácie.   

 

Poradov

é číslo 

 

Názov 

súboru 

M/

F 

Poče

t RS 

RS s 

anticipačný

m jadrom 

Čas 

anticipačné

ho jadra 

Predpoklada

ný druh 

anticipácie 

1. 15-

417m 

M 1 1 0:00.667  8 

2. 28-

209m 

M 1 1 0:00.481 2 

3. 29-11m M 2 1 0:01.026 3 

4. 37-30m M 1 1 0:00.650 5 

5. 50-7m M 1 1 0:00.767 11 

6. 87-16f F 1 1 0:00.700 7 

7. 1-7f F 2 1 0:01.382 5 

8. 5-4f F 3 1 0:00.132 11 

9. 6-22m M 2 1 0:00.678 5 

10. 18-42f F 2 1 0:01.841 6 

 

Tabuľka 2: Tabuľka jedného z percipientov s určením polohy anticipačného 

jadra 

 

Takúto tabuľku pripravil každý percipient. Usporiadanie viet bolo od najnižšieho 

počtu rytmických skupín, teda od jednej, po najvyšší počet. V Tabuľke 3 vidieť, aký 

subjektívny bol pre percipientov pojem rytmická skupina a ako individuálne k tomuto 

pojmu každý účastník percepčných testov pristupoval. Prvých šesť viet z tejto sady 

malo obsahovať iba jednu rytmickú skupinu. Členka tímu, ktorá vety z korpusu 

vyberala, ich zatriedila do podpriečinkov podľa ňou identifikovaného počtu 

rytmických skupín. Napriek tomu iný člen tímu dospel k záveru, že veta s poradovým 

číslom 3 má až dve rytmické skupiny. Tieto prípady sa opakovali v každej zo štyroch 

tabuliek (u každého zo štyroch percipientov) (Tabuľka 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

Poradové číslo 

súboru 
Rytmická skupina s anticipačným 

jadrom 

Pozn.: N - 

neidentifikovaná 

Percipient 

1 

Percipient 

2 

Percipient 

3 

Percipient 4 

1. N 1  1  1 

2. 1 1  1  1 

3.  1 1  1  1 

4.  N 1  1   N 

5. 1 1  1  1 

6. N 1  1   N 

7. 1 1  1  1 

8. 1 1  1   N 

9. 1 1  1   N 

10. 1 1  2  1 

11. 1 1  1  1 

12. 1 1  3  1 

13. 1 1  3  1 

14. 1 1  1  1, 2 

15. 1 1  2  1 

16. 1 1  2  1 

17. 1 1  2  1 

18. 1 1  1  1 

19. 1 1  1  1 

20. 1 1  1  1, 2 

21. 1, 2 1, 2  3  1, 2 

22. 2 2  1  1, 2 

23. 1 2  2  1, 2 

24. 1 1  1  1 

25. 1 1, 2, 3  1  1 

26. 1 1  2  1 

27. 2 1  1  1, 2 

28. 2 1, 2  1, 2  1 

29. 1 1    1 

30.  1, 2 1, 2  1, 2  1, 2, 4 

 

Tabuľka 3: Tabuľka so štatistickým určením zhody štyroch percipientov na 

počte rytmických skupín s anticipačným jadrom v prvej stovke viet 
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Z údajov v Tabuľke 3 je evidentné, aké rozdiely boli interindividuálne identifikované 

v počte jadier. Niektoré vety boli rytmicky natoľko nejednoznačné, že ich percipienti 

označili ako N, čo znamená, že neboli vôbec schopní určiť počet rytmických skupín. 

To mohlo byť zapríčinené rôznymi faktormi, napríklad nejasný prejav rečníka, plochá 

intonácia rečníka, prejav v stave únavy či stresu a podobne. Za všetky prípady, kedy 

percipienti nedospeli k zhode v počte rytmických skupín, možno spomenúť súbory 

98-22m (2 až 4 rytmické skupiny), 100-23f (3 až 4 rytmické skupiny) a 72-7m (4 až 6 

rytmických skupín) zachytené na nasledujúcich obrázkoch. Je na nich vidieť 

nepravidelnú prozodickú realizáciu viet, buď príliš nápadné zdôrazňovanie prozódie 

(hyperprozódia), alebo prozodickú monotónnosť (hypoprozódia).   

 

Je me prononce pour une coalition universelle, car c’est l’humanité 

universelle qui est mise en cause. 

 

 
 

Obrázok 2: Oscilogram súboru 98-22m 

 

En effet, il faut évidemment prévoir le maximum pour que ce véhicule ne 

soit ni piraté, ni tracé. 
 

 
Obrázok 3: Oscilogram súboru 100-23f 
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Au-delà de ce que vous avez dit tout à l’heure, Madame la Haute 

représentante, quel acte nouveau va produire l’Union européenne pour 

reconnaître l’État palestinien, et défendre cette idée auprès de 

l’Organisation des Nations unies.  

 

 
 

Obrázok 4: Oscilogram súboru 72-7m 

 

Grafické vyhodnotenie rozptylu dvesto viet pri štyroch percepciách každej vety 

ukazuje nasledujúci graf. (Obrázok 5) 

 

 
 

Obrázok 5: Stupne zhody 4 percipientov v určovaní počtu rytmických skupín vo 

vetách č. 1 - 200 

 

Schopnosť všetkých percipientov priradiť k nameranej hodnote anticipačného jadra 

istý druh anticipácie (anticipovanú informáciu) potvrdzuje našu hypotézu, že 

mikrogenéza formy umožňuje prechod od všeobecného a málo determinovaného 

k diferencovanému až špecifickému. Postupnú kategorizáciu percipovaných foriem 

ovplyvňuje sémantická organizácia tematického poľa a tá následne ovplyvní to, čo 

budeme vidieť, počuť, rozumieť. V percepčných testoch to dokazujú 

A 48% 

B 18% 

C 8% 

D 26% 

A 4 zhodné určenia 

B: 1 určenie sa líši o 1 

rytm. skupinu 

C: 2 určenia sa líšia o 

1 rytm.   skupinu 

D: vysoký stupeň 

nezhody 
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práve interindividuálne rozdiely v prisúdení druhu anticipácie k nameranej hodnote 

anticipačného jadra, čo ilustruje tabuľka pod odsekom. Každé predchádzajúce 

prisúdenie významu ovplyvní nasledujúce prisudzovanie významov kontinuálne 

vynárajúcich sa foriem, ako o tom svedčia interindividuálne rozdiely v mieste a počte 

spozorovaných anticipácií po odmeraní časového údaja, ktorým každý z percipientov 

lokalizuje jadro prvej anticipácie (Tabuľka 4). 

 
Poradové 

číslo 

percipienta 

Názov 

súboru 

Počet 

RS 

RS s 

anticipačným 

jadrom 

Čas anticipačného 

jadra 

Predpokladaný 

druh anticipácie 

1. 6-29m 3 1; 2 0:00.700; 0:02.146 9; 3 

2. 6-29m 3 2 0:02.487 3 

3. 6-29m 2 2 0:02.510 3 

4. 6-29m 2 1 0:02.524 3 

 

Tabuľka 4: Interindividuálne rozdiely v mieste a počte spozorovaných 

anticipácií 

 

Naše pozorovanie je v úplnom súlade s touto definíciou percepcie: 

„Vnímať/postrehnúť znamená vyňať istú časť z holistickej látky reality tým, že 

anticipujeme jej štruktúru (alebo jej túto štruktúru vnútime) a štruktúru objektov, 

ktoré ju tvoria a usporiadať objekty najprv podľa základných a následne podľa 

presnejších kategórií, v závislosti od cieľa prebiehajúcej akcie a jej budúceho 

zamerania“ (Rosenthal, 2004: 22). Základnou otázkou pre náš výskum je, ako 

pozorované prozodické vlastnosti prispievajú k napredujúcej postupnosti v 

„odbaľovaní“ významu, teda v diferenciácii a kategorizácii v prípade, keď začiatok 

ukazuje na najmenej dve možné budúce trajektórie prisúdenia významu: aby sme ich 

rozpoznali, musíme poznať „invarianty“ syntaktickej štruktúry a identifikovať 

zdroj/motív variantnosti. Dôkazom nášho tvrdenia sú prípady, kedy každý percipient 

v jednej a tej istej rytmickej skupine vycítil iný typ anticipácie. Typickým príkladom 

je súbor 6-29m: 

 

Il n’y a que les naïfs qui croient que qu’on fait un paysan en mettant la 

houe dans la main d’un homme ou d’une femme.  
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Obrázok 6: Oscilogram súboru 6-29m 

 

V tejto vete prvý percipient identifikoval typ anticipácie 1, druhý percipient typ 

anticipácie 3, tretí percipient typ anticipácie 4, a napokon štvrtý percipient typ 

anticipácie 9. Jadro bolo vo všetkých prípadoch to isté, umiestnené v prvej rytmickej 

skupine. 

Postupnosť a časová dimenzia znamenajú aj to, že každá forma má časovú extenziu, 

hoci táto je veľmi krátka na to, aby sme si ju (alebo ich sled) plne uvedomovali 

a prechod od jednej extenzie k ďalšej (utváranie významu) trvá tak krátko, že 

definitívny význam sa pred nami ako uvedomený odhalí „naraz“. Medzietapy 

a medzivýznamy zastrie definitívne prisúdený význam. Z toho pre náš výskum 

vyplýva otázka, či vieme, akoby v spätnom chode, túto postupnosť etáp identifikovať. 

Je to ťažké, lebo medzietapy a medziformy nemajú štruktúru konečnej formy (ako 

sme ukázali vyššie, od jednej predchádzajúcej formy môžeme dospieť 

k dvom/viacerým rozličným nasledujúcim/výsledným formám). Ide o plasticitu a 

elasticitu toho, čím/akou bude konečná forma. Tu je v našom experimente priestor pre 

ďalšie kvalitatívne hodnotenie.  

Vráťme sa ešte k východiskovej otázke, či počujeme viac, než je len to, čo zachytí náš 

sluch. Pri prázdnej pauze nepočujeme iba sekvenciu bez zvuku, ale zapájame 

„skúsenosť spojenú s pauzou“ a s tým, ako môže pauza spolupracovať na diferenciácii 

a kategorizácii „odbaľujúcej sa“ formy. Príkladom, kedy je pauza, a teda „prázdno“, 

informačné alebo prispieva ku gradácii napätia či k získaniu pozornosti publika, je 

nasledujúca veta z nášho korpusu (súbor pod názvom 1-10f):  

 

Et, en premier lieu [P A U Z A], celle de notre budget [P A U Z A], budget 

croupion, sans ambition, pas vraiment sérieux et pas vraiment sincère.  

 



XLinguae, Volume 12 Issue 1, January 2019, ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X  
  177 

 
 

Obrázok 7: Oscilogram súboru 1-10f 

 

Kým prvú pauzu možno klasifikovať ako pauzu rečnícku, druhá pauza nesie pre 

percipienta jasný signál, že bude nasledovať enumerácia. K medzivýznamu pridávame 

aj subjektívne hodnotenie expresivity (hlas smutný, ostrý, unavený, atď.), ktorá sa tiež 

podieľa na dynamike vyjadrovania/percepcie foriem. Na konštituovanie/rekonštrukciu 

foriem má výrazný vplyv semiotický systém, ktorý je podmienený spoločensky: 

v našej skupine percipientov ide o ich rozličnú predchádzajúcu tlmočnícku skúsenosť 

s prejavmi v parlamente EÚ a s ich tzv. „kanonickými formami“, symbolickými 

formami, časovými a modálnymi presupozíciami a pod. 

Nasledujúci graf predstavuje vyhodnotenie rozptylu časových určení polohy 

anticipačného jadra v testovaných vetách. Na vodorovnej osi grafu sú poradové čísla 

viet, na zvislej osi sú hodnoty rozptylu štyroch percepcií každej vety. Smernica 

(červená priamka, trendová os) ukazuje, že v porovnaní s prvou stovkou viet je 

v druhej stovke výrazne vodorovnejšia, z čoho vyplýva, že percepcie v druhej stovke 

viet sú výrazne menej rozptýlené.  
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Obrázok 8: Rozptyl v čase anticipačného jadra 

 

„Anticipácia je stále prítomná v produkcii/percepcii tvorenia významu a je pre 

sémantiku kľúčová. Poskytuje predobjektívne formy na všetkých rovinách 

jazykového systému a ich kombinácie, vrátane prozodického systému“ (Visetti, 2004: 

33). To vysvetľuje aj rozdiel v časovom rozptyle prvej a druhej stovky viet: kým 

v prvej stovke sa jeden percipient striktne držal kritéria stúpajúcej intonácie 

a následnej pauzy ako výlučného kritéria identifikujúceho rytmickú skupinu, zvyšní 

percipienti vedome kombinovali toto kritérium s anticipačnými momentmi, ktoré 

poskytli iné jazykové roviny, a to najmä pri intonačne plocho realizovaných vetách. 

Visetti upozorňuje na to, že medzifázy a medzivýznamy nielen nasledujú, ale 

koexistujú a žiadny z nich nie je autonómny – každá forma je anticipujúca 

i anticipovaná. Všetky sa ale situujú v časovom a tematickom rámci, čo spôsobuje, že 

niektoré môžu mať hodnotu predvídateľnosti alebo plánovania (Visetti, 2004). Úlohu 

zohráva aj pozornosť, ako fyziologická dimenzia anticipácie a percepčná intencia, 

ktorá ovplyvňuje mentálne predstavy.  

 

Diskusia 

Prvý rozbor výsledkov percepčných testov (bez použitia techniky a programov 

fonetickej analýzy) aj výsledkov analýzy digitalizovaných akustických údajov ukázal, 

že tlmočníci by mali mať špecificky zvýšenú citlivosť na stúpajúcu fundamentálnu 

frekvenciu, v ktorej po intonačnom vrchole nasleduje tichá pauza. Tento prozodický 

anticipačný náznak sa potvrdil ako anticipujúci gradáciu významu, ako anticipujúci 

logický alebo strategický zámer výpovede v postavení pred spojkou a ako anticipujúci 

signál pre jadro výpovede. Tieto čiastkové výsledky potvrdzujú základnú hypotézu 

výskumu.  

Za významné pokladáme pozorovanie, že postupné konštituovanie sa foriem a 

„odbaľovanie sa“ významu je identický pohyb/proces, čo znamená, že prisúdenie 

významu nie je následné. Percepčné testy preukázali, že všetci percipienti namerajú 

hodnotu jadra anticipácie vo veľmi malom intervale, čo môže byť spôsobené iba 

rýchlosťou koordinácie medzi postrehnutím anticipačného javu a pohybom ruky 

potrebným na jeho zaznamenanie (interindividuálne rozdiely u percipientov 

v koordinácii sluch – pohyb ruky). Dynamika kategorizácie vytvorí horizont ďalších 

anticipácií, alebo anticipáciu „ukončí“ vtedy, keď je forma dostatočne diferencovaná, 

stabilizovaná a súdržná s tematickým poľom. V percepčných testoch to dokazujú 

interindividuálne rozdiely v rýchlosti, akou percipient dospeje k stabilizácii formy: 

niektorý vyznačí napríklad len jedno alebo dve anticipačné jadrá, iný ich vyznačí viac. 

Dynamická kategorizácia tak v sebe obsahuje výsledok kategorizácie. Z toho vyplýva, 

že percipienti pracujú s istou prezumpciou tematickej súdržnosti na základe 

predchádzajúcej percepcie, podľa ktorej prisudzujú forme význam.  

Prvé výsledky ale zároveň ukazujú, že okrem anticipačných javov favorizujúcich 

adekvátnu a optimálnu rekonštrukciu aktuálneho jazykového významu, hlavne pri 

simultánnom tlmočení, musíme venovať pozornosť aj prvkom blokujúcim procesy 

anticipácie. Anticipačné blokátory sa môžu objaviť na ktorejkoľvek rovine jazyka 

a ich zdroj je v jazyku. Kvôli lineárnosti percepcie sa simultánni tlmočníci opierajú 

o anticipačný náznak umiestnený v ľavom kontexte blokujúceho elementu 

a najčastejšie v spojitosti s najbližším ľavým prvkom. Ľavý kontext môže viesť 

k chybnej interpretácii, pričom uvedomená prítomnosť kombinácie intonačného 

vrcholu a pauzy zastavuje u tlmočníka automatické prisudzovanie významu formám. 

Ďalšie prisudzovanie významu tlmočník organizuje kontrolovane: rozhodujúcu úlohu 

v ňom preberajú anticipačné náznaky postrehnuté v pravom kontexte blokátora.  

Doterajšie výsledky analýzy digitalizovaných akustických údajov potvrdzujú, že je 

možné identifikovať a opísať prozodické anticipačné náznaky, ktoré samotné, alebo 

v spolupráci s vyššími jazykovými rovinami, umožňujú prijímateľom francúzskeho 
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ústneho prejavu uplatňovať anticipačné stratégie. Ich uplatnenie býva 

interindividuálne, pretože je závislé od toho, či percipient anticipačný náznak 

postrehne alebo nepostrehne, či ho využije alebo nie. Pre ciele nášho projektu to však 

znamená, že ich identifikáciu a opis pomocou programu fonetickej analýzy je možné 

využiť na vytvorenie konceptuálneho modelu typických štylizovaných anticipačných 

intonačných kontúr, na ktoré budú mať tlmočníci výcvikom zvýšenú citlivosť. 

Na základe týchto výsledkov je možné zostaviť algoritmus, pomocou ktorého budú 

strojovo zamerané anticipačné jadrá v 7 366 extrahovaných vetách. Pripravovaná 

pilotná štúdia autorov R. Sock, J. Zimmermann, E. Kiktová Anticipation foci 

detection sa sústreďuje na identifikáciu anticipačných jadier v prvej rytmickej skupine 

každej extrahovanej vety. Pre tento postup riešitelia projektu využili výstup analýzy, 

podľa ktorého najvyššia miera zhody štyroch percipientov bola prítomná práve na 

anticipačnom jadre prvej rytmickej skupiny.  

 

Závery 

Rozbor výsledkov priniesol dva problémy: 1) identifikovanie rytmických skupín 

s netypickým priebehom melódie (napr.  strmosť priebehu melódie len na posledných 

dvoch slabikách rytmickej skupiny); 2) problém vyplnenej krátkej pauzy, ktorá je len 

o málo dlhšia ako jedna slabika (viac ako 128 ms). Prijaté pracovné riešenia, ktoré sa 

budú ďalej sledovať a vyhodnocovať, sú nasledovné: pri netypickom priebehu 

melódie sa bude sledovať zmena F0 na začiatku a na konci rytmickej skupiny 

a strmosť jej priebehu, pričom ostatné dva parametre sa meniť nemusia. Na základe 

toho boli do pilotnej štúdie zahrnuté aj rytmické skupiny bez výrazného anticipačného 

jadra. Problém vyplnenej krátkej pauzy sa zakaždým doplní o kritérium, či sa F0 

kombinuje s pauzou – aj tu teda rozhodne strmosť. Pilotná štúdia využíva naše 

výsledky takto: 1) strmosť nárastu rozdielu hodnôt F01 a F02 určuje anticipačné jadro 

aj vtedy, ak v kombinácii s krátkou pauzou nie je možné získať  anticipačný účinok; 

2) výrazná pauza s málo strmou krivkou nárastu rozdielu hodnôt F01 a F02 identifikuje 

rytmickú skupinu dostatočne (ak by sme vylúčili vplyv sémantiky a syntaxe, ľudský 

percipient ju určí rovnako ako stroj).  

Vzhľadom na cieľ projektu vyvstáva dôležitá otázka: ako vytvoriť algoritmus, ktorý 

by zohľadnil aj syntax? Zatiaľ sa ako jediná možnosť javí vytvoriť syntaktické 

obmedzenia (tento aspekt je nutné ďalej skúmať). V súčasnej etape práce sledujeme 

tieto parametre: čas, v ktorom rastie hodnota F0, počiatočnú hodnotu F0 v Hz, ale aj 

v semitónoch a meloch a trvanie plnej alebo prázdnej pauzy. Výskumný tím tvorí 

databázu dvesto typických prípadov výskytov týchto hodnôt pre anticipačné jadrá 

prvých rytmických skupín viet. Stroj sa následne informácie naučí a bude ich 

vyhľadávať v korpuse 7 366 viet. Pre vytvorenie algoritmu sa použil hidden Markov 

model (HMM) a strojové učenie. Pre štatistické spracovanie sa použije induktívna 

štatistická metóda. 

Výskumný tím sa ďalej venuje overovaniu a manuálnej korekcii extrahovaných 

parametrov s dôrazom na parametre fundamentálnej frekvencie. Skúmajú sa vzťahy 

medzi trajektóriami intonačných schém a trajektóriami anticipácie významu 

prehovoru alebo časti prehovoru.  

 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

Zmluvy č. APVV-15-0307.   
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