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Abstract. Corpus of Spoken Slovak is an essential part of the Slovak National Corpus 
which is carried out by Ľ. Štúr Institute of Linguistics of the Slovak Academy of  
Sciences. The creation of the corpus started in 2008. The database of speech audio 
files and text transcriptions exist in four versions.  The current version s-hovor-4.0 
contains 2.6 million tokens. The database is recorded from speakers having different 
age, gender, educational background and originating from different regions. Corpus of 
Spoken Slovak includes sociolinguistic information about speakers and audio files as 
well  as  rich  annotation  of  text  transcriptions  (unintelligibly  pronounced  words, 
pauses, lapses, unfinished words, loud breathing, sneezing, yawning, etc.). Deviations 
from standard pronunciation are marked by the specific attribute pron. You can search 
in the Corpus of Spoken Slovak through the corpus query tool NoSketch Engine or 
via the WWW interface available at the Slovak National Corpus website.

1 Úvod

Ku koncu 20.  storočia  sa v oblasti  korpusového spracovania  textov  začali  dostávať  do 
popredia  hovorené  korpusy,  ktoré  sú  v  porovnaní  s  rozsiahlymi  písanými  korpusmi 
zvyčajne  mnohonásobne  menšie.  Dôvodom  tohto  nepomeru  je  oveľa  vyššia  náročnosť 
budovania hovoreného korpusu počnúc zberom materiálu cez prepis zvukových záznamov 
do textovej podoby, ručnú anotáciu a viacstupňové kontroly až po technické spracovanie 
takto získaných dát. Finančný rozpočet, ktorý je na celý proces potrebný, je takisto vyšší 
ako  pri  tvorbe  písaného  korpusu.  Za  veľké  hovorené  korpusy  sa  považujú  už  korpusy 
v rozsahu niekoľko miliónov tokenov (textových jednotiek), vo väčšine jazykov býva ich 
rozsah 1 – 4 milióny tokenov, najväčšie dosahujú cca 10 miliónov tokenov. Medzi prvé 
hovorené  korpusy  patrí  hovorená  časť  Britského  národného  korpusu  (British  National 
Corpus, 100 mil. tokenov), ktorá predstavuje desatinu jeho celkovej veľkosti (teda približne 
10  mil.  tokenov).  Rozsahom  sa  mu  približuje  napr.  deväťmiliónový  Korpus  hovorenej 
holandčiny  (The  Spoken  Dutch  Corpus).  Komplexnejší opis  existujúcich hovorených 
korpusov podáva  napr.  F. Čermák (2006), ich  ďalší rozvoj možno sledovať na stránkach 
korpusových  pracovísk  alebo  príslušných  projektov.  Prehľad  doterajšieho  výskumu 
hovorenej slovenčiny a koncepčnú prípravu Slovenského hovoreného korpusu (ďalej SHK) 
obsahujú  príspevky  Hovorený  korpus  slovenčiny  (Šimková  –  Garabík  –  Karčová  – 
Gajdošová, 2008), Corpus of Spoken Slovak Language (Rusko – Garabík, 2007) a infor-
mačné texty na http://korpus.sk/shk.html.

Cieľom projektu SHK je zhromaždiť na jednom mieste rozsahom dostatočný a do istej 
miery  predspracovaný  materiál  na  výskum  súčasnej  štandardnej  hovorenej  slovenčiny. 
SHK sa preto buduje ako databáza textových prepisov zvukových záznamov rôznych pre-
hovorov v štandardnej slovenčine z celého Slovenska so zachytením špecifických rečových 
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a iných nerečových prvkov a s pridanými sociolingvistickými informáciami o hovoriacich 
a ďalšími  informáciami  o  zvukovom  zázname.  Textový  prepis  zvukových  záznamov 
v databáze je obohatený aj o vnútornú lingvistickú anotáciu – každému slovu je priradená 
lema  (základný  tvar  slova)  a  morfologická  značka,  prostredníctvom  ktorých  sa  text 
spracúva  a  ktoré  zároveň  slúžia  na  vyhľadávanie  konkrétnych  jazykových  a  rečových 
javov.1 Databáza SHK je bezplatne prístupná všetkým záujemcom v rámci Slovenského 
národného  korpusu  (ďalej  SNK)  v  komplexe  korpusov  zaradených  do  vyhľadávača 
NoSketch Engine, ale i v osobitnom webovom rozhraní (porov. podrobnejšie v časti 6). 

Databázy hovoreného korpusu označujeme podľa úzu SNK jednotne skratkou s-hovor 
a číslom verzie. Subkorpusy v rámci aktuálnej verzie sa začali tvoriť od verzie s-hovor-4.0. 
Subkorpus  s-hovor-4.0-upn obsahuje  len  prepisy  nahrávok  z  Ústavu  pamäti  národa, 
s ktorým oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV 
dlhodobo  spolupracuje  (podrobnejšie  v  nasledujúcej  časti).  Subkorpus  s-hovor-4.0-sane 
tvoria všetky ostatné nahrávky, ktoré sa nachádzajú v korpuse príslušnej verzie  s-hovor, 
teda okrem nahrávok z Ústavu pamäti národa. Prehľad verzií SHK, čas ich sprístupnenia 
a veľkosti  jednotlivých  korpusov podľa  počtu  zvukových  záznamov,  počtu  prepísaných 
hodín a im zodpovedajúceho počtu tokenov uvádzame v tabuľke č. 1. 

Názov korpusu/subkorpusu Prístupný od Počet 
nahrávok

Časový rozsah
[hh:mm]

Počet 
tokenov

s-hovor-1.0 2008 71 12:45  127 714

s-hovor-2.0 2010 154 72:17  678 592

s-hovor-3.0 2011 246 180:23 1 643 118

s-hovor-4.0 2012 353 282:37 2 611 504

s-hovor-4.0-sane 2012 291 154:40 1 564 260

s-hovor-4.0-upn 2012  62 127:57 1 047 244

Tabuľka 1. Verzie a subkorpusy Slovenského hovoreného korpusu a ich rozsahy

2 Zdroje zvukových záznamov

Nahrávky do SHK sa získavajú rôznymi spôsobmi z rôznych zdrojov. Základom je vlastné 
nahrávanie prehovorov pracovníkmi SNK JÚĽŠ SAV v teréne tak, aby bolo pokryté celé 
územie Slovenska2. Nahrávajú sa predovšetkým spontánne rozhovory s vopred vybranými 
alebo náhodnými respondentmi na rozličné témy (práca, záľuby, šport, školstvo, zdravie 
a pod.).  Istú  vzorku  prehovorov predstavujú  spontánne prednesené (nie  čítané)  vysoko-
školské alebo konferenčné prednášky a prejavy homiletického charakteru. Zvukový záznam 

1 Podrobnejšie o jednotlivých spôsoboch anotácie, celkového spracúvania písaných textov a využitia 
ich výsledkov pri  analýze jazykových javov porov.  v  predchádzajúcej  štúdii  v  tomto zborníku 
(Šimková – Garabík, s. 35 – 64). 

2 Podrobnejšiu lokalizáciu všetkých prehovorov,  ktoré sa nachádzajú v  s-hovor-4.0, podľa  miesta 
narodenia hovoriaceho obsahuje mapa v prílohe.
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sa do databázy SHK zaradí len so súhlasom respondenta. Nahrávajúci na začiatku alebo na 
konci  rozhovoru  osloví  respondenta:  „Ak  súhlasíte  s  tým,  aby  bola  táto  nahrávka  
prepísaná, zaradená do databázy Slovenského hovoreného korpusu a slúžila na vedecko-
výskumné ciele, povedzte, prosím, áno, súhlasím.“ V prípade súhlasu by mal respondent 
odpovedať: „Áno, súhlasím.“

Okrem  zvukových  záznamov  získaných  v  teréne  sa  do  databázy  SHK  zaraďujú  aj 
vzorky z médií. Podmienkou na zaradenie relácie do korpusu je istá miera spontánnosti, 
takže sa v SHK nachádzajú rôzne diskusné rozhlasové alebo televízne relácie, ale vylúčené 
sú  napr.  čítané  správy.  Pri  získavaní  nahrávok  sa  uplatňuje  princíp  rovnomerného 
zastúpenia  viacerých  zdrojov.  Aktuálne  sú  súčasťou  databázy  relácie  z  TV  Lux,  TV 
Bratislava,  Rádio  Lumen,  Rádio  7  a  Hornet  rádio,  a  to  v  rozsahu  približne  10  hodín 
zvukových záznamov z jedného média. S veľkými (štátnymi ani komerčnými) médiami sa 
zatiaľ nepodarilo dosiahnuť podpísanie zmluvy na zaradenie výberu z ich relácií do SHK. 
V súčasnosti sa rokuje so zástupcami študentských rádií a internetových diskusných fór.

Dôležitými  poskytovateľmi  hovorených  komunikátov  do  SHK  sú  vysokoškolské 
pracoviská. Viaceré slovakistické katedry realizovali vlastné výskumy hovorenej podoby 
slovenčiny v rámci špecificky zameraných projektov, napr. vývin reči dieťaťa3, reč mládeže 
daného regiónu (Prešov), jazyk mesta (Banská Bystrica), mediálny prehovor (Nitra) a pod. 
Vzhľadom na čiastkový charakter týchto výskumov, po ktorých ukončení sa nahrávky ani 
ich  prípadné  prepisy  na  jednotlivých  pracoviskách  nearchivovali,  má  zaradenie 
zozbieraného  materiálu  do  databázy  SHK  aj  širší  význam.  Zvukové  záznamy  a  ich 
jednotnou  metódou realizované  prepisy  sú  k  dispozícii  väčšiemu  okruhu  používateľov, 
môžu s nimi pracovať viacerí naraz, všetok materiál je archivovaný, dá sa k nemu opätovne 
vrátiť  a  výsledky  výskumu  kedykoľvek  verifikovať.  V  súčasnosti  sa  v  databáze  SHK 
nachádza  zvukový  materiál  z  týchto  partnerských  pracovísk:  Inštitút  slovakistických, 
mediálnych  a  knižničných  štúdií  Filozofickej  fakulty  Prešovskej  univerzity  v  Prešove, 
Katedra  slovenského  jazyka  a  literatúry  Filozofickej  fakulty  Katolíckej  univerzity 
v Ružomberku, Katedra slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univer-
zity  Mateja  Bela  v  Banskej  Bystrici.  Systematická  spolupráca  na  zbere,  spracovaní  
a analýze  hovorených prejavov sa  aktuálne  rozvíja  s  Pedagogickou fakultou  Univerzity 
Komenského v Bratislave.

Osobitnou  skupinou  poskytovateľov  zvukových  záznamov  sú  individuálni 
poskytovatelia.  Sú  to zväčša  študenti vysokých škôl,  ktorí  zbierali  materiál  na  výskum 
v rámci postupových prác a na odporúčanie svojich pedagógov ho poskytli do databázy 
SHK, ale aj iní poskytovatelia, ktorí súhlasili so zaradením svojich vlastných nahrávok do 
väčšieho celku. 

S poskytovateľmi zvukových záznamov z médií, inštitúcií aj z radov jednotlivcov sa 
podpisujú licenčné zmluvy podobne ako s  poskytovateľmi písaných textov do databázy 
SNK.  Všetci  prispievatelia  do  SHK  sú  uvedení  na  stránke  http://korpus.sk/ 
shk_Poskytovatelia_zvukovych_zaznamov.html.

3 Hovoriaci v SHK by mali mať vek vyšší ako 20 rokov. Detská reč prekračuje výskumný záber SHK 
a keďže  sa  jej  dlhodobo  a  systematicky  venujú  v  rámci  viacerých  projektov  riešiteľské  tímy 
z Prešovskej univerzity, nie je potrebné zahŕňať túto oblasť do SHK.
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Samostatnú súčasť tvorby SHK predstavuje spolupráca s Ústavom pamäti národa (ďalej 
ÚPN) v rámci projektu Oral History – Svedkovia z obdobia neslobody. V archíve ÚPN sa 
nachádzajú  videozáznamy  výpovedí  pamätníkov,  ktorí  boli  v  predchádzajúcom  režime 
z politických  dôvodov  prenasledovaní,  nespravodlivo  súdení,  väznení,  často  vo  väzení 
týraní.  Rozhovory  majú  zväčša  rovnakú  štruktúru.  Na vyzvanie  moderátora  respondent 
krátko  porozpráva  o  svojom  detstve,  o  pomeroch,  z  ktorých  pochádza,  o  rokoch 
dospievania, potom podrobnejšie o zatknutí, vypočúvaní, súdnom procese, väzení, prípadne 
aj  o  návrate  do  života  po  prepustení  z  väzby.  V  rámci  spolupráce  s  ÚPN sa  vybrané 
nahrávky z tohto projektu prepisujú v oddelení SNK, na základe prepisu sa v ÚPN ďalej 
spracovávajú  a  po  doplnení  o profily  jednotlivých  pamätníkov  sprístupňujú  verejnosti 
prostredníctvom  portálu  ÚPN4 alebo  portálu  medzinárodného  projektu  Paměť  národa5, 
ktorého je Slovensko členom spolu s ďalšími európskymi krajinami. Prepísané výpovede 
pamätníkov sa po technických úpravách a doplneniach podľa koncepcie SHK stávajú spolu 
s ich zvukovým záznamom súčasťou hovorenej databázy v komplexe SNK.

3 Metadáta o hovoriacich a nahrávkach

3.1 Informácie o hovoriacom

Písané  texty  spracúvané  a  verejne  sprístupňované  vo  veľkých  korpusoch  obsahujú 
štandardnú alebo podrobnú bibliografickú a štýlovo-žánrovú anotáciu. Na základe týchto 
(vonkajších) informácií o texte sa tvoria špecifické subkorpusy (napr. iba jedného štýlu, iba 
ženských autoriek) alebo sa dajú selektovať texty z určitého obdobia (napr. 70. roky 20. 
storočia), z konkrétnej vecnej oblasti (napr. technika, ekonómia, šport) a pod. Pri vonkajšej 
anotácii  prepisov  zvukových  záznamov  sa  klasická  bibliografická  ani  štýlovo-žánrová 
anotácia  použiť  nedá  –  na  výskum  hovorenej  podoby  sú  potrebné  údaje  zväčša 
sociolingvistického charakteru (porov. Gajdošová, 2010). Keďže účastníci rozhovorov sú 
v SHK anonymizovaní,  ich  mená ani  osobné údaje  sa  nezisťujú  ani  nikde  neuvádzajú. 
Potrebné lingvistické informácie o hovoriacom/-ich a nahrávke sa zapisujú do osobitného 
formulára pri nahrávaní rozhovoru. Počas technického spracúvania sa viaceré informácie 
kódujú, niektoré z nich sa potom použijú v procese anotácie. Pri analýze konkrétnej časti 
prehovoru sa vždy dá zistiť, koľko rokov mal hovoriaci, odkiaľ pochádza, či ovláda aj iné 
jazyky a pod. 

Formulár na zistenie relevantných údajov o hovoriacom obsahuje 12 položiek, pričom 
jedna  z  nich  (aké  nárečie  používa)  je  viazaná  na  kladnú  odpoveď pri  predchádzajúcej 
otázke  (používanie  nárečia).  Spôsob  zápisu  jednotlivých  položiek  v  databázach  SHK 
korešponduje so štandardnými zápismi v rámci korpusov (spk na začiatku zápisov označuje 
charakteristiky týkajúce sa hovoriaceho –  speakera, uvádzame ich v tabuľke č. 2,  doc na 
začiatku zápisov označuje metadáta o nahrávke – dokumente, uvedené v tabuľke č. 4).

4 http://www.upn.gov.sk/filmy/projekt-oral-history-svedkovia-z-obdobia-
neslobody

5 http://www.pametnaroda.cz/
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Kategória Zápis v SHK Hodnoty

Pohlavie spk.sex žena muž

Vek spk.age < 20 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 ≤

Vzdelanie spk.education vysokoškolské stredoškolské odborné nižšie

Najdlhšie 
vykonávané 
povolanie

spk.profession napr. knihovník, programátor; zjednotené podľa všeobecného názvu, napr.  
učiteľ ZŠ, učiteľ SŠ, učiteľ matematiky, učiteľ hudobnej výchovy → učiteľ

Miesto 
narodenia

spk.birthplace uvádza sa presne alebo najbližšie väčšie (okresné) mesto, napr. Gelnica

Miesto 
najdlhšieho 
pobytu

spk.liveplace

Miesto 
súčasného 
pobytu

spk.place

Materinský 
jazyk

spk.L1 zápis podľa európskej normy, napr. sk, hu, pl

Iné jazyky, 
ktoré hovo-
riaci aktívne 
ovláda

spk.languages zápis podľa európskej normy, napr. de, en, fr, ru

Dialekt spk.dialect používa nepoužíva

Ak používa 
dialekt, aký?

spk.dialects napr. abovský, gemerský, trnavský

Informácia 
o nahrávaní 
poskytnutá 
vopred

spk.informed áno nie

Tabuľka 2. Informácie o hovoriacom zaznamenávané v SHK6

Na  základe  uvedených  sociolingvistických  informácií  sa  v  databáze  SHK každému 
účastníkovi zaznamenávanej komunikácie (aj nahrávajúcemu, ak je aktívnym účastníkom 
prehovoru) priradí kód. Kód je jedinečný len v rámci jednej nahrávky, nie celej databázy. 
Jednoznačné určenie hovoriaceho predstavuje kombinácia jeho kódu s kódom nahrávky. 
(Spôsob  kódovania  hovoriacich  uvádzame  v  tabuľke  č.  3.)  Napríklad  žene  narodenej 
v Trnave s vysokoškolským vzdelaním vo veku 30 – 39 rokov je v databáze priradený kód 
Trytria.  Ak by sa v jednej nahrávke vyskytovali viaceré ženy s rovnakými sociolingvi-
stickými parametrami, odlíšili by sa poslednou samohláskou v kóde (a, e, i, o, u), v prípade 
viacerých mužov by sa na odlíšenie použila posledná spoluhláska (m, n, p, r atď.).

6 Zloženie aktuálnej verzie  s-hovor-4.0 podľa pohlavia, veku, vzdelania a najdlhšie vykonávaného 
povolania hovoriacich sa nachádza v prílohe.
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Okrem štandardných päť-,  šesť-  a  sedemmiestnych kódov sú v databáze aj  osobitné 
štvormiestne  kódy.  Označujú  pracovníkov  a  spolupracovníkov  SNK,  ktorí  nahrávali 
väčšinu z terénnych rozhovorov. Ide o kódy Masi, Heiv, Kaga, Agka, Jusl a pod.

Špeciálne kódy Jane, John a all sa prideľujú neznámym hovoriacim, ktorí sa v súvislosti 
s komunikačnou situáciou nakrátko vyskytli v nahrávke (John = napr. čašník v kaviarni, 
ktorý  sa  pýta,  čo  si  debatujúci  želajú;  Jane  =  napr.  žena,  ktorá  vstúpi  do  miestnosti 
s otázkou,  či  je  v  nej  niekto,  koho  hľadá;  all  =  napr.  auditórium  na  prednáške,  ktoré 
hromadne  prejavuje  súhlas  so slovami prednášajúceho).  Títo  neplánovaní  účastníci 
zaznamenávanej komunikácie nie sú v danej nahrávke cieľovými respondentmi, keďže sa v 
nej  však  vyskytujú,  je  potrebné –  vzhľadom na koncepciu  prepisu  nahrávok v SHK – 
prepísať  aj  ich  akýkoľvek  krátky  prehovor  a  priradiť  ho  konkrétnemu  hovoriacemu. 
Informácie o ňom nie sú v celom kontexte natoľko relevantné, aby sa osobitne zisťovali 
a zapisovali,  ich replika však zvyčajne vyžaduje reakciu a môže na kratšiu alebo dlhšiu 
chvíľu  zmeniť  smer  či  tému  rozhovoru.  Ak  je  takýchto  „okoloidúcich“  viac,  v  jednej 
nahrávke sa môže vyskytnúť niekoľko rôznych hovoriacich, ktorí sú vždy označení tým 
istým  kódom  John  alebo  Jane.  Z formy  mena  sa  dá  vyčítať  ich  pohlavie,  z  kontextu 
rozhovoru a komunikačnej situácie sa o nich v prípade potreby dajú dedukovať aj niektoré 
ďalšie charakteristiky. Výnimku predstavuje kategória all, kde sa v podstate nedá zistiť nič 
(ak  nejde  o  zhromaždenie  predstaviteľov  výlučne  jedného  pohlavia,  jednej  vekovej 
skupiny, z jedného mesta a pod.).

Kategória Hodnoty Zložky kódu

Miesto narodenia uvádzajú sa prvé dve písmená mesta napr. Levoča – Le

Vzdelanie nižšie a

odborné e

stredoškolské o

vysokoškolské y

Vek < 20 u

20 ≤ vek < 30 du

30 ≤ vek < 40 tri

40 ≤ vek < 50 kva

50 ≤ vek < 60 kvi

60 ≤ vek < 70 si

70 ≤ vek < 80 se

80 ≤ o

Pohlavie muž m (n, p, r, s...)

žena a (e, i, o, u, y...)

Tabuľka 3. Kódovanie respondentov v SHK
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V procese prvotného technického spracovania nahrávky sa časti nahrávok obsahujúce 
názvy a  mená osôb,  ktoré  by prípadne boli  nejakým spôsobom kompromitované alebo 
bezdôvodne stavané do negatívneho svetla, vystrihnú a vymažú. Mená a priezviská, ktoré 
by viedli k bližšej neželanej identifikácii osôb, sú prekryté technickým zvukom. Ide zväčša 
o nahrávky z projektu Oral History (ÚPN). 

3.2 Informácie o nahrávke

Podobne  ako  sa  v  nahrávkach  kódujú  hovoriaci,  sú  kódované  aj  celé  nahrávky.  Kód 
nahrávky  sa  skladá  z  dátumu nahrávania,  z  prvých  dvoch  písmen  mesta,  v  ktorom sa 
nahrávanie uskutočnilo, a z náhodne vygenerovaného štvormiestneho reťazca písmen, napr. 
2012-08-01-Leusbo (nahrávka nahratá 1. augusta 2012 v Leviciach). Jednoznačné určenie 
nahrávky  aj  v  prípade  viacerých  miest  s  rovnakými  dvoma  začiatočnými  písmenami 
(Levoča, Levice, Letanovce, Leopoldov, Lemešany...) zaručujú dátumy a najmä náhodne 
generované posledné štyri  písmená.  Prípadná,  málo  pravdepodobná,  úplná  zhoda by  sa 
zachytila a eliminovala pri umiestňovaní nahrávky s rovnakým kódom do archívu SHK.

Kategória Zápis v SHK Hodnoty

Téma/y rozhovoru doc.topic napr. zdravie, rybárstvo, olympijské hry

Rozhovor doc.spontaneous spontánny y riadený n

Rozhovor doc.formal formálny y neformálny n

Účastníci rozhovoru sa doc.familiar poznajú y nepoznajú n

Účastníci rozhovoru sú doc.equal rovnocenní 
komunikační 

partneri

y nerovnocenní 
komunikační 

partneri

n

Komentáre doc.comment napr. hovoriaci má rečovú chybu, je fajčiar

Dátum rozhovoru doc.date v ISO 8601 formáte, napr. 2012-08-01

Miesto rozhovoru doc.place názov obce (katastra) a konkrétne prostredie, kde  
sa rozhovor konal (napr. Brezno, trieda v budove  

školy počas prestávky)

Počet
účastníkov rozhovoru

doc.speakers vrátane nahrávajúceho, ak je zároveň aktívnym 
účastníkom rozhovoru

Tabuľka 4. Informácie o nahrávke zaznamenávané v SHK a ich kódovanie

Najfrekventovanejšie témy v SHK súvisia s projektom Oral History: prenasledovanie 
v čase totality, komunizmus a november 1989. V nahrávkach v podkorpuse  s-hovor-4.0-
sane sú témy veľmi rôznorodé.  Vyskytujú  sa  tu  rozhovory  o  cudzích  krajinách  (India, 
Kazachstan, Chorvátsko, pobaltské krajiny),  o rôznych športoch (futbal,  hokej,  hádzaná, 
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atletika,  stolný tenis, speedminton, pétanque), o záľubách (ryby, psy, literatúra),  o práci 
(oprava obuvi, knihovníctvo, učenie a riadenie školy),  ale aj o zdravotných problémoch, 
jazykových otázkach, otázkach viery a pod.

4 Spôsob prepisu nahrávok v SHK

Prepis  zvukových záznamov  do  databázy  SHK uskutočňujú  školení  anotátori  –  externí 
spolupracovníci oddelenia SNK JÚĽŠ SAV. Anotátori prepisujú zvukové záznamy v ano-
tačnom nástroji Transcriber7, v ktorom je k dispozícii súčasne zvuková stopa aj textový 
prepis.  Prepis  zvukového  záznamu  prechádza  po  anotácii  dvojstupňovou  kontrolou 
korektorov.

V koncepcii prepisu zvukových záznamov v SHK sa vymedzili dve roviny prepisu. Na 
prvej  úrovni  je  štandardný  textový  prepis  podľa  pravopisných  pravidiel  slovenčiny,  za 
lomkou  (/)  je  na  druhej  rovine  zachytená  viac-menej  reálna  výslovnosť.  Ak  hovoriaci 
vysloví slovo neštandardne, anotátor zaznačí jeho reálnu podobu za lomku.

Tento  spôsob prepisu  hovorenej  reči  do  elektronickej  databázy  bol  v  čase  prípravy 
koncepcie  SHK  ojedinelý  (napr.  korpusy  ORAL  v  Českom  národnom  korpuse 
predstavovali v tom čase v podstate štandardizovaný textový prepis bez verného zachytenia 
priebehu komunikácie, bez prelinkovania so zvukom a bez možnosti analyzovať pôvodný 
prehovor). V SHK sa na prvej úrovni nachádza doslovný, ale v zásade ortografický prepis, 
čo umožňuje výsledný text spracovať nástrojmi natrénovanými v písaných textoch a tieto 
nástroje použiť aj pri vyhľadávaní v SHK. Na druhej úrovni používateľ nájde alebo overuje 
reálnu  výslovnosť.  Rovina  ortoepického  prepisu  je  limitovaná  viacerými  faktormi: 
hovorené  korpusy  všeobecného  charakteru  nie  sú  zamerané  na  podrobné  foneticko-
fonologické  transkripcie,  spolupracujúci  anotátori  nie  sú  natoľko  špecializovaní,  aby 
rozoznali  napr.  stupne  mäkkosti  u hovoriacich  z  rôznych  regiónov  Slovenska,  pravidlá 
slovenskej výslovnosti nie sú pre takúto rozsiahlu databázu súčasnej slovenčiny dostatočne 
prepracované. Materiál spracovaný v SHK do textovej podoby prepojenej so zvukom by 
však mohol poslúžiť pri analýze a kodifikácii hovorenej podoby súčasnej slovenčiny. 

Jav Spôsob zápisu Príklad

dĺžka samohlások dvojbodka (:) mama/ma:ma

spoluhlások zdvojenie predĺženej spoluhlásky všetko/ffšetko

krátenie krátka samohláska výber/vyber

mäkkosť mäkčeň televízor/ťelevízor

tvrdosť horné úvodzovky (") veľa/vel"a

Tabuľka 5. Zápis reálnej výslovnosti v SHK

7 Viac informácií o nástroji sa nachádza na
http://trans.sourceforge.net/en/presentation.php. 
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Ak je slovo vyslovené štandardne, teda v súlade s kodifikáciou alebo akceptovaným 
úzom,  pri  anotácii  zvukového  záznamu  nepíše  anotátor  za  príslušným  slovom  nič. 
V prípade  (výraznej)  odchýlky  od  výslovnostnej  normy  sa  za  lomkou  zapisuje  reálna 
výslovnosť,  napr.  tvrdo  vyslovená  slabika  ľa v  slove  veľa –  veľa/vel"a.  Pri  finálnom 
spracovaní  konkrétnej  verzie hovoreného korpusu sa ku každému slovu,  ktoré nemá za 
sebou lomku a paralelný zápis výslovnostnej podoby, automaticky doplní lomka a za ňu 
taký istý reťazec znakov, aký je zachytený na prvej rovine prepisu.

5 Označovanie neverbálnych súčastí prehovorov v SHK

Okrem uvedených dvoch rovín prepisu (štandardnej/reálnej) sa v SHK zaznamenávajú aj  
nerečové udalosti alebo isté ruptúry vo výpovedi. Značky používané v SHK na označenie 
neverbálnej zložky komunikácie rozdeľujeme do niekoľkých skupín (komplexný prehľad 
značiek platných od verzie s-hovor-4.08 sa nachádza v prílohe).

Prvou skupinou sú ruchy (noise).  Ide najmä o fyziologické prejavy (napr.  kýchanie, 
smrkanie,  kašeľ)  vyskytujúce sa v prehovore.  V skupine ruchy sa osobitne zapisuje,  či 
patria práve hovoriacemu účastníkovi komunikácie (na konci majú písmeno  h) alebo sa 
vzťahujú  na  komunikačného  partnera,  ktorý  počúva  (na  konci  majú  písmeno  p).  Do 
kategórie ruchov patrí aj krátkodobý zvuk v pozadí (poz), neartikulovaný zvuk hovoriaceho 
(mm) a neartikulovaný zvuk počúvajúceho (hh). 

Ďalšia skupina značiek označuje spôsob výslovnostnej realizácie (pronounce) jedného 
slova alebo niekoľkých slov v kontexte. Sem zaraďujeme rečové udalosti, ktoré sa vzťahujú 
na ruptúrnosť výpovede (napr. nedokončené slovo, lapsus, skomolené slovo), ale aj na jej 
plynulosť (pauzy, skratky).

Osobitnú skupinu tvoria 2 značky – pers na označenie vlastného mena osoby a loc na 
označenie názvu miesta, ktoré sú prekryté technickým zvukom.

Súvislý  prehovor  v  cudzom  jazyku  je  označený  dvojmiestnym  kódom  príslušného 
jazyka podľa normy ISO 639-29.

Okrem konkrétnych hodnôt sa týmto značkám prideľuje aj istý rozsah trvania (extent). 
Začiatok  (begin)  a  koniec  (end)  sú  párové  značky  a  používajú  sa  pri  tých  situáciách, 
ktorých podstata môže byť spojená s istým časovým úsekom, napr. kým jeden účastník 
komunikácie hovorí, druhý – jeho komunikačný partner aktuálne v pozícii počúvajúceho – 
nahlas zívne. Jeho zívanie trvá istý časový úsek, počas ktorého hovoriaci vypovie niekoľko 
slov.  Značka  zívanie  počúvajúceho  (zivp)  je  v  rozsahu  trvania  (extent)  označená  ako 
začiatok  <desc=zivp  extent=begin> a  umiestnená  za  tým  slovom  hovoriaceho,  kde 
počúvajúci začal zívať. Jej párová značka <desc=zivp extent=end> sa potom umiestni za 
tým slovom hovoriaceho, kde počúvajúci prestal zívať (napr.  <desc=zivp extent=begin> 
hovorím to v súvislosti <desc=zivp extent=end>).

8 Značky používané v prvých troch verziách SHK sú uvedené na stránke
http://korpus.sk/shk/Znacky_pouzivane_v_SHK_old.html. Vzhľadom na ich nepriezrač-
nosť pre používateľov sa vo verzii s-hovor-4.0 uskutočnili niektoré zjednodušenia a zjednotenia. 

9 http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/ code_list.php
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Rozsahom  môže  byť  aj  časový  bod.  Značka  okamžitej  udalosti  (instantaneous)  je 
spojená  s aktuálnym  miestom  vo  výpovedi  hovoriaceho.  Nachádza  sa  na  konkrétnom 
mieste medzi dvoma vypovedanými slovami. Napr. cinknutie lyžičky v šálke počas pauzy 
medzi dvoma slovami sused a hovoril (sused <desc=poz extent=instantaneous> hovoril).

Udalosť vzťahujúca sa na predchádzajúce slovo má rozsah previous (extent=previous). 
Táto situácia môže nastať len pri niektorých značkách a mohli by sme ju považovať za 
totožnú s rozsahom značiek begin-end pri udalosti vzťahujúcej sa len na jedno slovo (napr. 
<desc=zivp  extent=begin>  kdeže  <desc=zivp  extent=end>).  Vzhľadom  na  rozsiahlosť 
zložených alebo párových štruktúrnych značiek a snahu o prehľadnosť textového prepisu 
sme pri  tvorbe štvrtej  verzie hovoreného korpusu pristúpili  k unifikácii  zápisu takéhoto 
typu  situácie  a  jednotne  používame  už  len  zápis  s  rozsahom  previous (napr.  kdeže  
<desc=zivp  extent=previous>).  Väčšina  značiek  z  kategórie  výslovnostná  realizácia 
(pronounce)  môže  byť  vo  svojom  rozsahu  len  konkrétna  (instantaneous),  čo  vyplýva 
z povahy  samotnej  udalosti,  a preto  nie  je  potrebné  uvádzať  pri  nej  rozsah  (napr. 
skomolenina/skolomenina <desc=skom extent=instantaneous>). V tabuľke č. 6 sú všetky 
značky používané v databáze SHK od štvrtej verzie rozčlenené podľa typu značky (event  
type) a podľa rozsahu (extent).

extent extent extent extent

event 
type noise in

s 

be
g

en
d

 

p
re

v 

pron in
s

b
eg

en
d

p
re

v

lang in
s

b
eg

en
d

p
re

v

ent in
s

b
eg

en
d

p
re

v

desc dychh + + + + ps- + - - - ar + + + - pers + - - -

smrkh + + + + ps-- + - - - cs + + + - loc + - - -

kychh + + + + skrcit + - - - el + + + -

smiechh + + + + skrhlas + - - - en + + + -

sepkh + + + + skrcudz + - - - fr + + + -

zivh + + + + laps1 + - - - he + + + -

stikh + + + + laps2 + - - - hu + + + -

dychp + + + + laps3 + - - - it + + + -

smrkp + + + + laps4 + - - - la + + + -

kaslp + + + + laps5 + - - - nl + + + -

kychp + + + + laps6 + - - - pl + + + -

smiechp + + + + laps7 + - - - ru + + + -

sepkp + + + + laps8 + - - - cu + + + -

zivp + + + + laps9 + - - - sr + + + -

stikp + + + + laps10 + - - - zh + + + -

poz + + + + skom + - - - eo + + + -

mm + - - - ned + - - -

hh + + + + nezr + + + -

mum + + + -

dial + + + -
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spev + + + +

*** + - - -

Tabuľka 6. Zoznam značiek na označenie rečových a nerečových udalostí a ich rozsahov v SHK

Vysvetlivky:
ins (instantaneous) = okamžitá udalosť; beg (begin) = začiatok udalosti; end (end) = koniec 
udalosti;  prev  (previous)  =  predchádzajúca  udalosť;  pron  (pronounce)  =  výslovnostná 
realizácia; lang (languages) = jazyky; ent (entities) = zatreté mená; + = značka môže mať  
prislúchajúcu hodnotu; - = značka nemôže mať prislúchajúcu hodnotu; značky zo skupín 
ruchy, výslovnostná realizácia a zatreté mená sú podrobnejšie rozpísané v prílohe.

Značkou  laps1 sa  označuje prerieknutie sa hovoriaceho v jednom slove,  značka má 
vzťah iba k jednému predchádzajúcemu slovu, preto nie je potrebné bližšie určenie značkou 
<entent=previous>. Laps s vyššími číslami sa vzťahuje na prerieknutie sa v prislúchajúcom 
počte  slov  spätne,  preto  sa  táto  značka  vždy umiestňuje  za  posledné  slovo,  ktorým sa 
hovoriaci  preriekol,  napr.  laps7 znamená,  že  prerieknutie  sa  vzťahuje  na  sedem 
predchádzajúcich výrazov.

Neartikulovaný zvuk hovoriaceho, ktorý sa označuje značkou mm,  sa môže realizovať 
len v rámci výpovede v konkrétnom časovom bode podobne ako slovo. Preto musí byť 
značka  umiestnená  medzi  dvoma  konkrétnymi  slovami  s  rozsahom  <extent=
instantaneous>. Pre neartikulovaný zvuk počúvajúceho, označený značkou  hh,  je okrem 
konkrétneho umiestnenia v čase (instantaneous) typické aj umiestnenie v rozsahu begin-
end. Počas prehovoru hovoriaceho môže počúvajúci neartikulovaným zvukom vyjadrovať 
ne/súhlas  s  prehovorom hovoriaceho a  jeho  neartikulované zvuky môžu trvať  aj  počas 
niekoľkých slov. Preto je v tabuľke zaznačená možnosť jeho realizácie vo všetkých štyroch 
rozsahoch (instantaneous, begin, end, previous).

6 Možnosti práce s databázami SHK

Záujemcovia o skúmanie hovorenej slovenčiny majú v súčasnosti možnosť pracovať s data-
bázami SHK dvoma spôsobmi.

6.1 Bonito / NoSketch Engine

V  textovom  prepise  zvukových  záznamov  je  možné  vyhľadávať  prostredníctvom 
korpusového  manažéra  Manatee  s  klientom Bonito10.  Klient  Bonito  sa  však  už  prestal 
vyvíjať. Registrovaní  používatelia  SNK  aktuálne  pracujú  s  databázami  SNK 
prostredníctvom  vyhľadávacieho  nástroja  NoSketch Engine  cez  webovú  stránku 
http://bonito.korpus.sk. Pri práci s textovým prepisom databáz SHK má používateľ 
k dispozícii všetky možnosti, ktoré sú známe z písaných korpusov SNK. Štandardné zápisy 
slova sú od prvej verzie hovoreného korpusu automatizovane lematizované a morfologicky 
anotované,  preto  je  možné  v  databáze  SHK  vyhľadávať  aj  na  základe  lemy  a  tagu. 
Samozrejmosťou je vyhľadávanie pomocou konkrétneho tvaru slova (word).  Rovnako si 
používateľ môže nastaviť parameter výslovnostnej realizácie (atribút pron) a hľadať podľa 
reálnej výslovnosti, ktorá sa nachádza v prepise za lomkou. Okrem toho je možné používať 

10Inštalačné balíčky pre OS Windows a OS Linux sú prístupné na stránke 
http://korpus.sk/Bonito_old.html.
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aj regulárne výrazy a kombinácie všetkých uvedených možností (word, lemma, tag, pron) 
použitím CQL výrazu. 

Od štvrtej  verzie SHK sa v kliente Bonito zobrazujú aj  sociolingvistické informácie 
o hovoriacich. Podľa týchto údajov sa dá automaticky zistiť distribúcia konkrétneho javu 
(napr.  výslovnosť  n"e miesto  nie)  podľa  pohlavia,  veku,  pobytu  hovoriacich  a  ďalších 
sociolingvistických charakteristík zaznamenaných vo formulároch SHK.

Pri  vyhľadávaní  sa  značky  použité  v  hovorenom korpuse  zobrazujú  ako  štruktúrne 
značky zatiaľ v kliente Bonito a vo webovom rozhraní na stránke SNK. V prostredí klienta  
Bonito  si  používateľ  môže  zvoliť  zobrazenie  všetkých  alebo  len  vybraných  atribútov 
značky:  typ  značky  (event.type),  jej  rozsah  (event.extent)  a  opis (event.desc).  Súčasne 
s hľadaným reťazcom je vhodné použiť aj regulárny výraz pre slovo, ktorým je pravá a ľavá 
hranatá zátvorka, čiže na zobrazenie štandardnej konkordancie s akýmkoľvek slovom, ktoré 
predstavuje prečítanú podobu cudzojazyčnej skratky, zapíšeme do vyhľadávacieho okienka: 
[] <event desc="skrcudz"/>.

So zapnutou voľbou zobrazenia všetkých troch ukazovateľov (event.type, event.extent,  
event.desc) môže pôsobiť štruktúrna značka na prvý pohľad komplikovane. Príkladom takej 
značky je napr. reťazec <event type=pronounce desc=laps1 extent=instantaneous/>, ktorý 
označuje príslušnosť ku kategórii spôsob výslovnostnej realizácie (event type=pronounce), 
prerieknutie vzťahujúce sa na 1 slovo späť (desc=laps1) a rozsah – podľa tabuľky č. 6. 
Používateľ si môže sám zvoliť, ktorú informáciu o značke chce vidieť. Zobrazenie typu 
značiek (event type) je vhodné v prípade, keď si používateľ nie je  ešte celkom istý delením 
značiek  na  jednotlivé  skupiny  (noise,  pronounce,  entities,  language).  Najdôležitejšou 
informáciou je  značka  desc,  ktorou sa priamo označuje nejaká udalosť.  Rozsah značky 
(extent) je vhodné použiť najmä pri značkách, ktoré môžu mať rôzne trvanie (konkrétne 
v čase, počas trvania istej časti výpovede alebo slova).

Obr. 1. Konkordancia lemy hovorený v kliente Bonito so zobrazením
 štruktúrnych značiek event desc a výslovnostnej realizácie v atribúte pron. 
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V nástroji NoSketch Engine je možné zobraziť spolu so základnými atribútmi (word,  
lemma, pron, tag, prec) príslušné štruktúry, napr. event, turn, who.

Obr. 2. Konkordancia lemy hovorený v nástroji NoSketch Engine so zobrazením 
štruktúrnej značky event a výslovnostnej realizácie v atribúte pron. 

6.2 Webové rozhranie SNK

Druhý spôsob predstavuje práca s databázami SHK prostredníctvom webového rozhrania 
(http://korpus.juls.savba.sk:8086/oral/)  na  stránkach  SNK.  Osobitosťou 
databázy  SHK  je  možnosť  prístupu  nielen  k  čistému  textu,  ale  aj  k  jeho  pôvodnému 
zvukovému záznamu,  s  ktorým je  prelinkovaný.  Mnohé svetové korpusy,  ani  hovorené 
korpusy v okolitých krajinách, touto možnosťou nedisponujú. V súčasnosti sa pracuje na 
prepojení textového prepisu a zvukovej realizácie prehovoru aj v rámci vyhľadávacieho 
nástroja NoSketch Engine.

Prostredníctvom  webového  rozhrania  má  používateľ  k  dispozícii  vyhľadávanie  na 
základe všetkých známych atribútov (word,  lemma,  tag, pron, CQL),  pričom sa priamo 
zobrazuje prepis reálnej  výslovnosti.  Pod vyhľadávacím políčkom si  používateľ vyberie 
jeden z troch zvukových formátov, v ktorom si môže vypočuť príslušnú časť zvukového 
záznamu.  Po  vyhľadaní  zadaného výrazu  sa  okrem konkordancie  zobrazí  aj  informácia 
o počte vyhľadaných výskytov a možnosti zmeniť počet riadkov zobrazených na strane. 
Pod grafickými obrazcami (štvorce) sú v texte skryté značky, ktoré sa zobrazia pri pohybe 
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myšou po značke. Po kliknutí na notu v časti textového prepisu si môže používateľ vypočuť 
príslušnú časť zvukového záznamu, ktorá je prepísaná v texte,  vo zvolenom zvukovom 
formáte (Ogg Vorbis, Speex, Flac).

Obr. 3. Konkordancia lemy hovorený vo webovom rozhraní so zobrazenou štruktúrnou značkou

V ľavom stĺpci sa nachádzajú kódy nahrávok (napr.  Madimi-0311),  z  ktorých sa zobra-
zuje  krátky  kontext  hľadaného  výrazu.  Po  kliknutí  na  ikonu  klávesnice  vedľa  kódu 
nahrávky vidí používateľ metadáta týkajúce sa nahrávky. Repliky jednotlivých hovoriacich 
sú uvedené ich kódmi. Kód hovoriaceho vyzerá ako meno a priezvisko. Meno tvorí vlastný 
kód hovoriaceho, priezvisko kód príslušnej nahrávky. Hovoriace ženského pohlavia majú 
koncovku -ová na rýchlejšiu orientáciu pri určovaní pohlavia, napr. Brekvaa Brjighová. Po 
kliknutí na kód hovoriaceho sa zobrazia metadáta o respondentovi. 

11Niektoré nahrávky sú rozdelené na viacero častí z dôvodu príliš veľkého rozsahu alebo vystrihnutia 
časti prehovoru neželaného obsahu. Jednotlivé časti nahrávok sú potom označené číslom (01, 02...), 
nadväznosť nahrávky na predchádzajúcu časť je zaznačená symbolom +, nenadväznosť nahrávky 
(nejaká časť nahrávky bola z istých dôvodov vystrihnutá) je označená symbolom – (napr. Madimi-
03 je tretia časť nahrávky s kódom 2008-06-26-Madimi, pričom nahrávka nenadväzuje plynule na 
predchádzajúcu časť Madimi-02).
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Použitie webového rozhrania na prístup k databázam SHK nie je podmienené regis-
tráciou a prihlasovaním používateľa. Všetkým záujemcom je bezplatne dostupné tak, ako aj 
vybrané písané korpusy.

Obr. 4. Metainformácie o hovoriacej Brekvaa Brjighová vo webovom rozhraní

7 Záver

Počas  piatich  rokov  budovania  hovoreného  korpusu  štandardnej  slovenčiny  sa  táto 
špecializovaná databáza  komplexu Slovenského národného korpusu  rozrástla  na  takmer 
4 milióny textových jednotiek, z ktorých je v aktuálnej verzii  s-hovor-4.0 vyše 2,6 mil. 
jednotiek  sprístupnených  na  výskum.  Na  finalizácii  novej  verzie  sa  začne  pracovať 
začiatkom r. 2014 – doplnia sa prehovory a ich prepisy, ktoré pribudli od poslednej verzie,  
odstránia sa zistené chyby. 

Rozsahom zvukových záznamov a ich prepisov patrí Slovenský hovorený korpus už 
teraz medzi hovorené korpusy štandardnej veľkosti, ktoré predstavujú istý referenčný zdroj 
na výskum hovorenej podoby jazyka. Možnosťami vyhľadávania a celkovým spracovaním 
(lematizácia,  morfologická  anotácia,  dve  úrovne  prepisu,  zaznamenávanie  nerečových 
súčastí  komunikácie  a  najmä  prepojenie  prepisu  so  zvukom  online  prístupné  všetkým 
záujemcom) predstavuje Slovenský hovorený korpus  nadštandardnú databázu  záznamov 
a prepisov hovorenej reči. Pridanou hodnotou je aj mapovanie reálnej podoby hovorenej 
slovenčiny na celom území Slovenska,  k  čomu prispieva spolupráca s Ústavom pamäti 
národa  a  s  viacerými  univerzitnými  slovakistickými  pracoviskami.  Okrem rozširovania 
materiálovej základne, skvalitňovania prepisov a celého spracovania hovorenej databázy 
patrí  medzi  najbližšie  úlohy v  tejto  oblasti  príprava  koncepcie  a  pilotného  nárečového 
korpusu  slovenčiny,  pri  ktorom sa  môžu  využiť  viaceré  skúsenosti,  metódy  a  nástroje 
uplatňované  pri  budovaní  štandardného  hovoreného  korpusu,  ako  aj  podrobnejšia 
transkripcia vybranej vzorky prepisov zvukových záznamov. 
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Slovenský  hovorený  korpus  je  už  v  tejto  podobe  predmetom  rôznych  analýz 
a štatistických prehľadov (porov. napr. Gajdošová, 2010; Hoffmannová,  2010; Kesselová, 
2011; Šimková, 2011) a  môže  sa stať  dobrým zdrojom na tvorbu aktuálnej  ortoepickej 
príručky súčasnej slovenčiny.
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Prílohy

I. Zoznam značiek použitých v SHK na označenie ruchov, výslovnostných realizácií, 
technických zvukov a cudzích jazykov.

Ruchy (noise)
dychh – hlasné dýchanie (hovoriaci) dychp – hlasné dýchanie (počúvajúci)
smrkh – smrkanie (hovoriaci) smrkp – smrkanie (počúvajúci)
kaslh – kašľanie (hovoriaci) kaslp – kašľanie (počúvajúci)
kychh – kýchanie (hovoriaci) kychp – kýchanie (počúvajúci)
smiechh – smiech (hovoriaci) smiechp – smiech (počúvajúci)
sepkh – šepkanie (hovoriaci) sepkp – šepkanie (počúvajúci)
zivh – zívanie (hovoriaci) zivp – zívanie (počúvajúci)
stikh – štikútanie (hovoriaci) stikp – štikútanie (počúvajúci)
mm – neartikulovaný zvuk hovoriaceho poz – krátkodobý zvuk v pozadí
hh – neartikulovaný zvuk počúvajúceho spev – spievanie

Výslovnostná realizácia (pronounce)
ps- – krátka pauza
ps-- – stredne dlhá pauza
ps--- – dlhá pauza
skom – skomolené slovo
ned – nedokončené slovo
skrcit – skratka prečítaná, napr. SNK/snk
skrhlas – skratka hláskovaná, napr. SNK/esenká
skrcudz – skratka v cudzom jazyku, napr. IBM/ajbíem
laps1 – prerieknutie vzťahujúce sa na predchádzajúce slovo
laps2 – prerieknutie vzťahujúce sa na 2 predchádzajúce slová
laps3 – prerieknutie vzťahujúce sa na 3 predchádzajúce slová
laps4 – prerieknutie vzťahujúce sa na 4 predchádzajúce slová
laps5 – prerieknutie vzťahujúce sa na 5 predchádzajúcich slov
laps6 – prerieknutie vzťahujúce sa na 6 predchádzajúcich slov
laps7 – prerieknutie vzťahujúce sa na 7 predchádzajúcich slov
laps8 – prerieknutie vzťahujúce sa na 8 predchádzajúcich slov
laps9 – prerieknutie vzťahujúce sa na 9 predchádzajúcich slov
laps10 – prerieknutie vzťahujúce sa na 10  predchádzajúcich slov
nezr – nezrozumiteľne vyslovené slovo
mum – mumlavý, zachrípnutý spôsob prehovoru 
dial – vypovedané v nárečí
*** – anotátor nevedel danú časť prehovoru identifikovať; jedna značka *** = jedno slovo

Prekrytie vlastných mien (entities)
pers – miesto technického prekrytia vlastného mena osoby
loc – miesto technického prekrytia vlastného mena lokality, obchodného mena alebo adresy
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Jazyky (languages)
ar – arabčina la – latinčina
cs – čeština nl – holandčina
de – nemčina pl – poľština
el – moderná gréčtina ru – ruština
en – angličtina cu – cirkevná slovančina/staroslovienčina
fr – francúzština sr – srbčina
he – hebrejčina zh – čínština
hu – maďarčina eo – esperanto
it – taliančina

II. Zloženie aktuálnej verzie s-hovor-4.0 podľa vybraných parametrov

Mapa Slovenska s vyznačenými okresnými mestami, z ktorých pochádzajú hovoriaci – 
účastníci komunikácií zaznamenaných a prepísaných v databázach SHK.
V metadátach  o  hovoriacom  sa  miesto  jeho  narodenia  uvádza  buď priamo,  alebo  ako 
najbližšie väčšie či okresné mesto. Okresné mestá zakreslené v mape zahŕňajú celý okres. 
Pre  lepšiu  prehľadnosť  sme  vyznačili  iba  názvy  16  najviac  zastúpených  okresov  (od 
1 764,61 min. do 314,54 min.), hovoriaci z ďalších naznačených lokalít sú zastúpení menej 
ako  300 minútami.  V  dôsledku rôznych migračných pohybov obyvateľov SR,  ktoré  sú 
v súčasnosti  značne  rozsiahle,  rozloženie  hovoriacich  podľa  miesta  aktuálneho  či 
najdlhšieho  pobytu  by  predstavovalo  odlišný  obraz  vrátane  nezriedkavých  presahov  za 
hranice SR. 

Obr 4. Mapa Slovenska s vyznačenými mestami, z ktorých pochádzajú hovoriaci
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Zloženie verzie  s-hovor-4.0 podľa  pohlavia  hovoriacich. Neurčené  pohlavie  sa  týka 
heterogénnej skupiny all – kolektívneho účastníka prednášok a iných verejných komunikač-
ných situácií. 

Pohlavie 
hovoriaceho

Rozsah prehovorov

v minútach v tokenoch

abs. % abs. %

m 9 941,01 58,63 1 486 090 56,91

f 6 724,76 39,66 1 125 378 43,09

Zloženie verzie s-hovor-4.0 podľa veku hovoriacich v čase zaznamenania komunikácie. 

Vek 
hovoriaceho

Rozsah prehovorov

v minútach v tokenoch

abs. % abs. %

00 – 09 3,29 0,02 617 0,02

10 – 19 99,90 0,59 16 905 0,65

20 – 29 1 602,26 9,45 296 774 11,36

30 – 39 1 937,30 11,43 369 528 14,15

40 – 49 1 392,54 8,21 252 597   9,67

50 – 59 1 568,48 9,25 249 598   9,56

60 – 69 1 424,70 8,40 207 151   7,93

70 – 79 3 295,50 19,44 463 776 17,76

80 – 89 3 529,81 20,82 460 939 17,65

90 – 99      96,50   0,57   12 940   0,50

neurčený 1 715,03 10,11 280 679 10,75

Zloženie verzie s-hovor-4.0 podľa vzdelania hovoriacich.

Vzdelanie 
hovoriaceho

Rozsah prehovorov

v minútach v tokenoch

abs. % abs. %

vysokoškolské 9 263,23 54,63 1 489 451 57,03

stredoškolské 3 869,23 22,82 567 228 21,72

odborné 1 505,50   8,88 224 283 8,59

nižšie       57,26   0,34 8 392 0,32

žiadne         1,03   0,01 141 0,01

nezistené 1 969,80 11,62   322 009 12,33
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Zloženie verzie s-hovor-4.0 podľa najdlhšie vykonávaného povolania hovoriacich. Pre 
lepšiu prehľadnosť uvádzame číselné hodnoty iba v absolútnom počte tokenov.

Povolanie Tokeny Povolanie Tokeny

nezistené 549 534 doktor 10 135
vedecký pracovník 323 960 opatrovateľ 10 013
učiteľ 154 105 programátor 9 858
kňaz 120 495 tréner 8 740
študent 101 199 zootechnik 8 651
stavebný technik 98 861 kultúrny pracovník 8 289
manažér 71 721 pracovník telekom. spol. 8 173
skladník 67 355 farmaceut 8 076
lekár 62 467 muzeológ 8 041
stavebný inžinier 57 992 etnológ 7 932
úradník 47 774 informatik 7 910
vysokoškolský pedagóg 43 261 IT pracovník 7 905
technický pracovník 42 066 projektant 7 485
redaktor 37 360 hovorca 7 312
knihovník 35 041 realitný maklér 7 120
športovec 30 564 zdravotná sestra 7 025
elektrozámočník 25 784 zámočník 6 880
obchodník 25 173 sociálny pracovník 6 651
rehoľník 23 845 zamestnanec vysokej školy 6 421
odborný pracovník 23 443 predavač 5 846
revízny technik 22 898 zbormajster 5 828
opravár 22 584 krajčír 5 789
administratívny pracovník 22 312 šepkár 5 695
novinár 21 458 politológ 5 580
múzejný pracovník 20 830 štátny zamestnanec 4 549
robotník 20 755 policajt 4 486
právnik 20 702 pracovník v knižnici 4 476
ekonóm 19 385 finančný analytik 4 333
krčmár 18 107 optik 4 333
akademický maliar 17 859 premietač 4 314
spisovateľ 17 672 kunsthistorik 4 183
dramaturg 17 033 geológ 3 671
zdravotnícky asistent 15 722 inšpicient bábkového divadla 2 762
astronóm 15 511 obuvník 2 705
pracovník v štátnej správe 15 140 operátor 1 957
historik 15 060 hudobný teoretik 1 889
výskumný pracovník 15 005 dentálny hygienik 1 803
podnikateľ 14 646 lekárnik 1 446
imunológ 14 438 architekt 1 413
maliar - natierač 14 162 strihač filmov 1 103
žena v domácnosti 13 552 upratovač 941
psychológ 13 481 referent 660
bábkoherec 12 529 stavbár 658
účtovník 11 797 bibliograf 574
rabín 11 676 vojak z povolania 301
stavbyvedúci 11 097 kameraman 181


