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Inventár jazykových prostriedkov  
na vyjadrenie citového dôrazu  

v americkej angličtine  
(kvalitatívna analýza korpusových dát) 

Alena Kačmárová

Abstract
The article surveys the inventory of non-prosodic means used for the purpose of reinforcing an idea 
and/or marking a speaker’s/writer’s attitude and emotions. The research corpus of 165 synchronous 
chat sessions was compiled and studied for this purpose. The corpus data provided the following 
inventory of stylistic, syntactic, and lexical means of reinforcement: paralinguistic means for the 
written code (usage of asteriks, recurrent usage of punctuation marks and that of a grapheme, 
capitalization), figures (deviation from the norm, exclamation, contrast, pseudocoordination, gra-
dation, hyperbole, reduplication of lexical units and code-switching), sentence modifications (pse-
udo/clefting, fronting, inversion, the passive), emotive modification of head (premodification and 
postmodification) and emotive modification of clause (content disjuncts, pleonastic modals), and 
strong/extreme lexical units .    

Keywords: culture, language, strong judgments, stylistic means of reinforcement, syntactic means 
of reinforcement, lexical means of reinforcement

1  Úvod
Každý jazyk má svoje pravidlá na vyjadrenie myšlienok a naše lingvistické správanie je 
podmienené kultúrou v zmysle jazykových noriem a rečových návykov národa. V komuni-
kácii máme možnosť otestovať si naše povedomie pre kultúrne a lingvistické konvencie, či 
už sa to týka vetnej skladby, výberu slovnej zásoby alebo štylistických špecifík. Americká 
angličtina sa zdá byť bohatým zdrojom výpovedí odrážajúcich potrebu hovoriaceho pre-
javiť citový dôraz nielen prostredníctvom prozódie, ale aj lexikálne či syntakticky. Počú-
vajúc rodeného Američana, minimálne v porovnaní so Slovákom, nadobúdame dojem, že 
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jeho prejav odráža väčšiu účasť, zainteresovanosť, zanietenosť a je bohatší na explicitné 
vyjadrenia subjektívnosti. Na základe osobného pozorovania predpokladáme, že americká 
angličtina je jazyk s neobyčajne rôznorodým spôsobom vyjadrenia citového dôrazu. Tento 
predpoklad bol impulzom k realizácii výskumu v oblasti identifikácie spektra jazykových 
možností vyjadrenia citového dôrazu.   

Jazykové prostriedky použité pre účel vyjadrenia vzťahu hovoriaceho k výpovedi, 
vyjadrenia pocitov hovoriaceho, a to v zmysle označenia vysokého stupňa aktuálnosti (plat-
nosti) javu, zdôraznenia platnosti výpovede, popr. zvýšenia intenzity vlastnosti modifikujú 
ilokučnú silu výpovede v momente prehovoru a prispievajú k interpersonálnemu charakteru 
komunikácie. Navyše dodávajú výpovedi určitý hodnotiaci akcent poukazujúci na vzťah 
hovoriaceho ku komunikátu. Prozódia je síce kľúčovým, ale nie jediným prostriedkom na 
dosiahnutie spomínaného efektu – s týmto fenoménom sa stretávame aj na úrovni syntaxe 
lexikológie a štylistiky. V centre realizovaného výskumu boli teda lingvistické prostriedky 
neprozodickej emfázy, jazykové prostriedky syntaktickej, lexi kálnej a štylistickej povahy. 
Naším cieľom bolo analyzovať zozbieraný jazykový materiál, vytýčiť rozsah a inventár 
tohto jazykového javu, a tak prezentovať možnosti vyjadrenia citového dôrazu na pozadí 
analyzovaného jazykového materiálu. 

2  Charakteristika analyzovaného korpusu
Zameranie práce predurčilo výber zdrojového materiálu vhodného pre analýzu. Naším 
zámerom bolo poskytnúť synchrónny pohľad na jazykový prejav s emocionálne podfarbe-
nými výpoveďami ako prejav subjektívneho postoja expedienta. Vhodným diskurzom sa 
javí súčasný anglický jazyk aktuálne používaný anglicky hovoriacimi. Emotívne výpovede 
sú vlastné konverzácii, najprirodzenejšiemu spôsobu komunikácie. Konverzácia svojou 
podstatou zabezpečuje aj multiprítomnosť komunikantov, čo prispieva k väčšej validite 
zistení. Kritéria stanovené pre voľbu zdrojového materiálu teda boli: súčasný hovorový 
anglický jazyk, emotívne komunikatívne situácie, interakcia niekoľkých strán, resp. čo 
najväčšieho počtu komunikantov. Za cieľový diskurz bola zvolená Internetová chatová   
komunikácia. Korpus tvorilo 165 chatov (297606 slov). 

V počiatočnej fáze rozhodovania v otázke voľby zdrojového materiálu zvažujeme 
písaný    alebo hovorený diskurz. Tradičné vnímanie výmeny informácie je v súčasnej 
dobe výrazne  naštrbené v súvislosti s udomácňujúcou sa komunikáciou prostredníctvom 
Internetu. Pri istej vulgarizácii je možné tvrdiť, že chatovanie na Internete je konverzácia 
v písanej podobe; napriek tomu, že využíva počítač ako médium, má atribúty hovoreného 
neformálneho textu, čo so sebou prináša určité špecifiká. Chatová komunikácia tvoriaca náš 
korpus si zaslúži charakteristiku verejnej synchrónnej komunikácie pripomínajúcej ústnu 
konverzáciu. Výber slov sa uskutočňuje na osi neutrálne–neformálne–hovorové výrazy; 
dodržiavanie gramatických noriem sa rôzni od štandardného k mierne nedbanlivému. 
Vokálnosť, výrazy tváre, gestá, reč tela, proxemika sú nahrádzané symbolmi, akronymami 
a inými možnosťami grafiky, ktoré pomáhajú pochopiť komunikovaný odkaz. Cieľový 
diskurz sme označili ako synchrónne chatovanie vo forme interview. Aplikovanie 
Hallidayovej sociálnej semiotiky (1978) nám umožňuje náš diskurz popísať nasledovne: 
„field“ – kultúra a umenie, „tenor“ – interakcia medzi moderátorom, hosťom a účastníkmi 
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chatovania, „mode“ – dialóg podobný ústnej konverzácii realizovaný prostredníctvom 
počítača.

Cieľová chatová Internetová komunikácia sa od iných foriem synchrónneho chatovania 
líši v niekoľkých aspektoch. Na základe pozorovaní je možné tvrdiť, že rozdielnosť sa 
týka témy, vzťahov, identity, organizácie a zrozumiteľnosti. Tému je možné okamžite 
identifikovať a ľahko udržať; odbočenie od témy nie je v záujme komunikujúcich. Interakcia 
je v zásade interpersonálna, nie multipersonálna, ale zároveň prístupná veľkému počtu 
percipientov, ktorí sa v istom momente môžu stať aktívnymi účastníkmi. Napriek tomu, 
že tento spôsob komunikovania umožňuje anonymitu, príspevky sú pravdivé a úprimné, 
keďže základnou črtou prebiehajúcich konverzácií je nefalšovaný záujem o aktuálnu 
tému. Zoradenie príspevkov je pod kontrolou moderátora, ktorý zabezpečuje minimálny 
pár replík (otázka–odpoveď), a tak buduje úspešnú konverzáciu. Používanie špecifických 
interpunkčných symbolov a emotikonov dokazuje autorov záujem vyjadriť myšlienku čo 
najvýstižnejšie a zabezpečiť tak čo najpresnejšiu interpretáciu aj napriek absencii prozódie 
či kinestetiky.

3  Klasifikácia korpusových dát
3.1  Úvod ku klasifikácii 
Citový dôraz sa na výpoveď navrstvuje tak, ako to vníma a cíti expedient. V reči sa auto-
maticky prejaví paralingvistickými prostriedkami – emfatickou dimenziou prozódie, 
súčasťou ktorej je emfáza, paralingvistická modifikácia výšky hlasu a dlhšia realizácia 
hlásky. Paralingvistické prostriedky (Slančová 1996) však neexistujú samé, musia byť 
v súčinnosti s lingvistickými prostriedkami. Jazyk ponúka vyjadrenia citového dôrazu 
na všetkých jazykových rovinách, morfologickej, lexikálnej, syntaktickej i štylistickej. 
Morfologická rovina predstavuje použitie gramatických morfém pre označenie menšej 
alebo väčšej intenzity, miery príznaku (napr. dom – domisko). Lexikálna rovina zahŕňa 
tzv. vysoko emotívne lexikálne jednotky, či už ide o prídavné mená (inými slovami impli-
citné superlatívy) alebo iné slovné druhy, ktoré sa na škále intenzity príznaku nachádzajú 
na najvyššej pozícii. Syntaktická rovina ponúka rôzne modifikácie slovosledu a možnosti 
premodifikovania určujúcim prvkom v sklade. V rámci štylistickej roviny môžeme hovo-
riť o štylistických figúrach ako kontrast, gradácia, hyperbola a pod. 

Absencia prozódie je v písanom texte vykompenzovaná špecifickým použitím gra-
fiky. Analyzovaný korpus bol v mnohom podobný hovorenému textu, no v zásade šlo o 
písaný text, preto nás zaujímalo, aké sú v písanom texte možnosti komunikujúce citový 
dôraz, teda aké paralingvistické prostriedky nahrádzajú prozódiu. V našom korpuse sa 
paralingvistická dimenzia komunikácie bohato využívala. Tri aspekty, ktoré je možné špe-
cifikovať v rámci prozódie (emfáza, výška hlasu, dlhšia realizácia hlásky), bolo možné 
aplikovať aj pre písaný prejav. Ak zvažujeme paralelu medzi hovorením a písaním, emfázu 
môžeme stotožniť s použitím asteriksu, resp. viacnásobným použitím interpunkčných zna-
mienok; výšku hlasu s kapitalizáciou slova; dlhšiu realizáciu hlásky s opakovaním určitej 
grafémy. Korpus poskytol nasledujúce príklady:

–  emfáza 
 použitím asteriksu: Leigh_Nash: We are *really* thankful for you.

viacnásobným použitím interpunkčného znamienka: kerouac_cohen: WELCOME!!!!!
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 – paralingvistická dimenzia výšky hlasu kapitalizáciou slova: Events_Moderator: …  
would LOVE to be!

 – dlhšia realizácia hlásky opakovaním určitej grafémy: kbunnyhugger: I moved away 
and SOOooOOoo miss it!! 

Vytvorený korpus sme analyzovali s cieľom zodpovedať otázku, ktoré neprozodické pros-
triedky tvoria inventár a tiež aký komunikačný efekt sa dosiahne ich začlenením do výpo-
vede. Centrálny pojem spájajúci sa s vyjadrením postojov a pocitov hovoriaceho je citový 
dôraz. Interpretácia tohto termínu sa môže zdať na prvý pohľad bezproblémová vzhľadom 
na lexikálny význam daného slovného spojenia – t.j. zdôraznenie intenzity javu, vlastnosti 
a pod. V anglickej lingvistickej literatúre (Quirk 1985, Greenbaum 1990, Biber 1999) sa 
stretávame s výrazmi ako intenzifikácia, amplifikácia, diminúcia, emfáza, fókus naznaču-
júcimi rôzne odtienky výrazu dôraz. Toto nás podnietilo k hlbšiemu štúdiu a k systema-
tickejšiemu prístupu k pomenovaniu a zadefinovaniu zložiek tejto problematiky. Medzi 
anglickým a slovenským jazykom pri niektorých, v našom prípade však kľúčových ter-
mínoch, neexistuje kompatibilita, preto uvádzame internacionalizovanú podobu termí-
nov. Nekompatibilnosť spočíva buď v rozličnom ponímaní existujúceho termínu alebo 
v neexistencii slovenského ekvivalentu. Výsledkom nášho štúdia odbornej literatúry je 
poznatok, že termín intenzifikácia (intensification) znamená schopnosť adverbia umiest-
niť syntaktického partnera na osi intenzity a pripísať mu zvýšenú alebo zníženú intenzitu; 
termín amplifikácia (amplification) sa týka len zvýšenej intenzity, termín diminúcia (dimi-
nution) len zníženej intenzity. Zatiaľ čo intenzifikácia predpokladá umiestnenie príznaku 
na škále intenzity, emfáza spočíva v potvrdení pravdivostnej hodnoty príznaku, resp. celej 
výpovede, pričom vychádza z polaritného vnímania pravdivostnej hodnoty. Fókus (focus) 
znamená zdôraznenie istej informačnej jednotky, zameranie pozornosti na istý prvok. 
Každý z prostriedkov prítomných v analyzovanom korpuse, má charakter buď amplifi-
kácie, emfázy alebo fókusu. Analyzovaný korpus poskytol široké spektrum jazykových 
možností štylistického, syntaktického aj lexikálneho charakteru; morfologické prostriedky 
zastúpené neboli, preto sa im nebudeme venovať.        

3.2  Štylistické prostriedky
Štylistické prostriedky sme nazvali figúry; tento termín sa obyčajne spája s beletriou a poé-
ziou a predstavuje výrazy dodávajúce textu varietu a silu; v jazykovom ponímaní (Mistrík 
1997) ide o jazykové ozdoby založené na rôznom usporiadaní slov. Sú použité na účely 
citového dôrazu, a tak usporiadanie vety prispieva k dramatičnosti vypovedaného. Túto 
charakteristiku spĺňali: odchýlka od normy, zvolanie, kontrast, pseudokoordinácia, gradá-
cia, hyperbola, reduplikácia lexikálnych jednotiek, a konverzačný „code-switching“. 

Za odchýlku od normy považujeme akúkoľvek odchýlku od štandardného, konvenč-
ného, očakávaného použitia jazyka, či už z hľadiska gramatiky alebo slovnej zásoby. Ide 
tu o zámerné porušenie istého pravidla s cieľom zdôrazniť danú informačnú jednotku, teda 
výsledný efekt je emfáza (emphasis); napr. Ron_Perlman: He’s probably the baddest of the 
bad asses. 
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Zvolanie môže mať formu jednoslovnej lexikálnej jednotky, frázy alebo zvolacej 
vety; napr. Events_Moderator: What a GREAT Award to win! Výsledný efekt je emfáza 
(emphasis). 

Kontrast môžeme dosiahnuť syntakticky alebo sémanticky (Biber 1999, Greenbaum 
1990). Syntaktické prostriedky kontrastu sú kontrastívne spojky (rather, yet, though) alebo 
koreláty typu „not only – but also”; napr. Rick_Rosenthal: Brad is not only a terrific stunt-
man, he is also developing into a really good actor.  Sémantické prostriedky kontrastu 
sú významové odtienky lexikálnych jednotiek; napr. Chuck_Campbell: Maybe everybody 
just likes a really good villain, and I think Jason is probably in the top 5. V oboch prípa-
doch je výsledný efekt fókus.

Pseudokoordinácia, inými slovami idiomatické a expresívne použitie koordinácie je 
kohézny prostriedok, pomocou ktorého sa výpovede prepoja v rámci textu (Quirk 1985, 
Greenbaum 1990, Biber 1999, Side and Wellman 2001). Výsledný efekt je buď emfáza 
(emphasis) alebo amplifikácia (amplification), napr.: R_A_Salvatore: … there are moun-
tains and mountains and mountains of material; William_Gazecki: I will say that from 
what I have seen, yes and yes.   

Gradácia môže znamenať rôzne koncepty – alternatívu k pojmu stupňovanie, teda 
naznačenie nárastu alebo poklesu kvality resp. kvantity istého príznaku u adjektív alebo 
adverbií; nahromadenie lexém so spoločnou sémou, akumuláciu kvázi synoným s rozlič-
nou silou, od najjemnejšieho po najsilnejšie popr. naopak (Mistrík 1997). V tomto prípade 
sa sprostredkúva efekt amplifikácie (amplification). Napr.: Justin_Whalin: …she’s a beau-
tiful, beautiful lady; Terri is a gorgeous lady.

Hyperbola je obľúbeným prostriedkom na zvýraznenie intenzity príznaku. Výpo-
vede nie sú mienené doslova; ide o zveličovanie s cieľom upozorniť na kvalitatívny alebo 
kvantitatívny aspekt príznaku (Leech 1996). Sprostredkovaný efekt je amplifikácia, napr. 
sara4675iwish: MY hair is really frizzy, and i can’t get it to stay how i put it without using 
a TON of gel.

Reduplikácia lexikálnych jednotiek, viacnásobné použitie lexémy, so spojkou alebo 
bez nej, prispieva k potvrdeniu pravdivostnej hodnoty príznaku alebo k zvýšeniu intenzity 
príznaku; výsledný efekt je buď emfáza alebo amplifikácia (Greenbaum 1990, Leech and 
Svartvik 1985). Napr. Mary_Mary: No, I didn‘t know that! That‘s great, great, great! 

Konverzačné prepínanie kódu (code-switching), použitie výrazu z cudzieho jazyka, 
ktorý nie je súčasťou centra slovnej zásoby prvého jazyka, a to z rôznych dôvodov – 
upozorniť na rovnaký prvý jazyk komunikujúcich alebo jednoducho urobiť verbálnu 
interakciu zaujímavejšou a zároveň upozorniť na istú informačnú jednotku výpovede 
(Hudson 1980). Výsledný efekt je emfáza (emphasis). Napr. habloespanol57: What do 
you like to do in your spare time? Que te gusta hacer? *laughs* 

3.3  Syntaktické prostriedky
Syntaktické prostriedky zahŕňajú modifikácie slovosledu, emotívnu modifikáciu nadra-
deného prvku a emotívnu modifikáciu vety. Modifikácia slovosledu znamená také vetné 
štruktúry ako (pseudo)clefting, “fronting“, inverziu a pasívne konštrukcie. Pri emotív-
nej modifikácii nadradeného prvku vo vetnom sklade ide o modifikáciu prostredníctvom 
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pre- a post- modifikujúcich lexikálnych jednotiek. Emotívna modifikácia vety sa dosiahne 
prostredníctvom „disjuncts“ a pleonastických štruktúr.

Clefting a pseudo/clefting sú základné prostriedky na vyjadrenie fókusu (Celce-
Murcia and Larsen-Freeman 1983, Greenbaum 1990). Už samotnou podstatou vetnej 
stavby sprostredkúvajú efekt fókusu, napr. Glenn_Close: … but it was Mary Kay who 
really dragged me to those gatherings. Traci_Bingham: That’s what I want right now -- I 
want a raving party. 

„Fronting“ alebo umiestnenie niektorého z vetných členov na začiatku vety z dôvodu 
upriamenia pozornosti na danú informačnú jednotku predstavuje alternatívu k tradičnému 
slovosledu v angličtine (Greenbaum 1990). Týmto spôsobom dosiahneme efekt fókusu, 
napr. YM_Prom_Beauty_and_Hair: For a peach dress, I think you have a lot of options. 

Inverzia je v niektorých prípadoch sprievodným javom umiestnenia vetného členu na 
začiatok vety. Týmto spôsobom sa pred podmet presunie nielen téma, ale aj časť prísudku. 
Zatiaľ čo v otázkach je tento jav štandardný, v oznamovacích vetách ide skôr o štylistickú 
preferenciu (Leech and Svartvik 1985, Biber 1999). Tak ako v predchádzajúcich dvoch 
prípadoch, aj tu ide o výsledný efekt fókusu, napr. Yehuda_Berg: Only 2000 years ago was 
it first put into writing. 

Pasívne konštrukcie sú gramatickým prostriedkom na zmenu fókusu v rámci vety. 
Reorganizáciou vety vyjadríme zmenu dôrazu; teda to, čo sa nachádza na konci vety, je 
nová informácia nesúca práve efekt fókusu (Maclin 1996), napr. cathy-crowther: His death 
has been covered up and we want to know what really happened. 

V typickej štruktúre vety slová tvoria sklady (phrases), v rámci ktorých sú v akomsi 
partnerstve hlavný prvok a modifikujúci prvok, pričom význam hlavného prvku je ovplyv-
nený buď premodifikujúcim alebo postmodifikujúcim prvkom. Pri emotívnej modifiká-
cii nadradeného prvku vo vetnom sklade ide o modifikáciu prostredníctvom lexikálnych 
jednotiek sprostredkujúcich efekt amplifikácie, emfázy alebo zriedkavejšie fókusu. Ako 
premodifikujúce lexikálne jednotky fungujú substantíva, adjektíva, adverbiá, „(pre)deter-
miner“ – lexikálna jednotka určujúca substantívum a „operator“ – pomocné sloveso, ktoré 
je súčasťou zloženého predikátu (Maclin 1996, Strang 1969, Alexander 1991, Leech 1996, 
Rafajlovičová 2003). Z analyzovaných dát vyplýva, že ak premodifikujúcimi prvkami sú 
substantívum a adjektívum, výsledný efekt je amplifikácia; v prípade adverbia je možné 
sprostredkovať amplifikáciu, emfázu aj fókus; pre-determiner sa spája s emfázou a fóku-
som; pomocné sloveso s emfázou. Napr.

– substantíva: Steve_Howey: I have a razor sharp wit... 
– adjektíva: Leonard_Maltin:  An awful lot of it is just personal taste… 
– adverbiá: Carnie_Wilson: Oh, I felt so embarrassed for SO long. 
             Events_Moderator: ... Prom season is right around the corner. ...

     Ron_Perlman: ... and the character is *just* magnificent. 
– „pre-determiner“: Grackene: thank you for creating such a wonderful piece of art! 
– „operator“: dmisty1: They did seem to favor Kelly greatly. 

Post-modifikácia je možná prostredníctvom zámien, slovesnej častice (adverb particle) 
a adverbia „ever“. Vo všetkých troch prípadoch je výsledný efekt emfáza, napr.   

– zámená: Events_Moderator: tonight we are chatting with our very own Shawn 
               McCarthy. 
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– „adverb particle“: Leigh_Nash: I think you just gotta wait it out. 
– adverbium „ever“: basegirlpa: ... what ever happened to that song?  

Pri emotívnej modifikácii vety je prvkom nesúcim emotívny náboj „disjunct“, teda adver-
bium vo funkcii adverbiále s dodatočnou informáciou o obsahu výpovede z pohľadu expe-
dienta. Jeho celovetnú platnosť naznačuje aj pozícia na začiatku vety, pričom od zbytku 
vety je tento výraz oddelený čiarkou (Quirk 1985, Hoye 1997). Výsledný efekt je emfáza, 
napr. Suzane_Northrop: Without a question, I believe that there’s a higher source. Do tejto 
skupiny sme zaradili aj tzv. pleonastické štruktúry alebo výpovede pleonastickej povahy. 
Dosiahnutý efekt je emfáza, napr. The_Band_Fuel: I would definitely say most girl and 
boy bands are annoying. Leonard_Maltin: … Directing, … I would certainly give it a shot!  

3.4 Lexikálne prostriedky 
Lexikálne prostriedky sú zastúpené tzv. silnými lexémami, inými slovami vysoko emo-
tívnymi lexikálnymi jednotkami. Termín vysoko emotívne lexikálne jednotky sme použili 
pre lexikálne jednotky s vysokým emotívnym nábojom. Na pomyselnej stupnici intenzity 
zaujímajú relatívne najvyššie miesto (Greenbaum 1990, Cruse 1986). Pri adjektívach sa 
používa aj termín implicitné superlatívy, no v korpuse mali zastúpenie aj iné slovné druhy, 
preto sme zvolili všeobecnejší termín poukazujúci na vysokú mieru intenzity. Výsledný 
efekt je amplifikácia. Korpusové dáta obsahujú aj tieto príklady: DJ_Qualls: By the end 
of it, I was exhausted. J.C._MacKenzie: ... and I‘ve never been good with jaw-dropping 
females. I took a flight with them to NY, and Jessica cooks with the cast on the weekends. 
She’s really a doll! Tom_Lenk: And I‘d like to … thank the fans for watching the show, 
and all your hours spent laboring over wonderfully designed websites!  

4  Záver 
Komunikácia často poskytuje príležitosti, ako si overiť našu znalosť kultúrnych a lingvis-
tických konvencií či už na základe štruktúrovania vety, výberu lexikálnej zásoby, či štylis-
tickej diferenciácie. Dovolíme si konštatovať, že americká angličtina je jazyk so širokou 
škálou prostriedkov citového dôrazu. Ich používanie dopomáha k inferencii, že americká 
angličtina odráža silnú zaangažovanosť, nadšenie hovoriacich a že je bohatá na ukazova-
tele subjektivity. A práve takéto bohatstvo umožnilo realizáciu výskumu a môže poslúžiť 
ako odrazová doska pre ďalšie úvahy. Spôsob, akým hovoriaci vyjadruje svoje pocity sa 
mení v závislosti od jeho komunikačného zámeru zosilniť alebo zjemniť ilokučnú silu 
výpovede. Rôzne komunikačné stratégie môžu poslúžiť ako prostriedky dekódujúce mieru 
zanietenia, entuziazmu, záujmu hovoriaceho, popr. poukázať na pravdivostnú hodnotu 
prezentovanej informácie. Intenzifikovanie a zdôraznenie myšlienky sa v prvom rade 
spája s ústnym prehovorom, ktorý sa prostredníctvom prozódie stáva vnútorne spätým so 
skúmaným javom. Z tohto dôvodu vhodnou pôdou poskytujúcou priestor a prostriedky pre 
intenzifikovanie a zdôraznenie myšlienky je konverzácia. Pre potreby našej analýzy sme 
si zvolili diskurz Internetovej chatovej komunikácie predstavujúci konverzáciu prostred-
níctvom počítača. Keďže táto funguje ako písané médium, ponúka veľké množstvo gra-
fických a typografických alternácií preberajúcich funkciu paralingvistických vokálnych 
prostriedkov. Škála prostriedkov sa rôzni v závislosti od typu chatovania a je výrazne 
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idiosynkretická, čím sa stáva vďačným objektom štúdia. Neprozodická verbálna komuni-
kácia využíva štylistické, syntaktické a lexikálne prostriedky, aby vykompenzovala absen-
ciu prozodických čŕt v diskurze, akým je konverzácia prostredníctvom počítača. Prezen-
tovaná analýza je len načrtnutím možností, ktoré jazyk vo svojej dynamike ponúka a dáva 
priestor ďalšiemu pozorovaniu kultúrnych a jazykových konvencií americkej angličtiny 
v tejto oblasti.
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