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Prepínanie kódu v komunikácii viacgeneračnej rodiny 

 

Michaela VASIĽOVÁ 

 

Úvod 

 Už v starovekom Ríme ľudia uctievali boha Jánusa, známeho boha dvoch tvárí, ktorý 

jednou tvárou hľadel do minulosti a zrak druhej upieral do budúcnosti. Neskôr sa však tento 

obraz premietol do komunikácie a ľudia takto začali označovať dvojtvárneho človeka. 

Dvojtvárnosť sa chápala ako negatívna vlastnosť, zvlášť keď ju človek využíval vo svoj 

prospech alebo proti niekomu inému. Ľudia však odjakživa hľadali vhodný spôsob 

komunikácie, snažili sa prispôsobiť situáciám, prostrediu i komunikačnému partnerovi. Preto 

istá dávka dvojtvárnosti za účelom lepšieho porozumenia je chápaná veľmi pozitívne. Aj 

preto sme sa rozhodli venovať sa  problematike prispôsobovania sa a následnému prepínaniu 

kódu v komunikácii. Predmetom nášho výskumu sa stala malá sociálna skupina – rodina, 

pozostávajúca zo štyroch generácií, lokalizovaná na východnom Slovensku. 

Naším hlavným zámerom je zistiť, kedy komunikanti prepínajú kód, čo toto prepínanie 

ovplyvňuje a zároveň to, ako prispieva k porozumeniu. Naša práca sa tiež zameriava na výber 

jazykových variet v závislosti od témy, komunikačného partnera, sociálnych statusov a 

vzťahov komunikantov. 

Nahrávky sme získavali v čase od novembra 2007 do marca 2008 metódou skrytého 

(utajeného) kontaktu, i keď nie úplne skrytého, keďže väčšina členov rodiny vedela o tom, že 

ich verbálny prejav je predmetom skúmania, no nie vždy vedela o tom, že nahrávanie 

prebieha práve v čase komunikácie Dlhodobejším pozorovaním rodiny sme zozbierali 

informácie o vzájomných vzťahoch. Základným materiálom pre náš výskum sa však stali 

nahrávky spontánnej komunikácie členov rodiny, ktoré sme získali prostredníctvom 

digitálneho diktafónu značky OLYMPUS WS – 200S. Tieto nahrávky sme neskôr 

pretranskribovali kombinovaným spôsobom transkripcie. 

 

Komunikácia 

 

 Komunikácia (z lat. communicatio, od communicare = spájať) predstavuje v širokom 

zmysle slova akýkoľvek prenos informácie. Na tomto stupni všeobecnosti opisujeme 

komunikáciu v kategóriách  typu: zdroj – príjemca, komunikačný kanál, komunikačný kód, 
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komunikačné šumy atď. Samotný prenos informácie ešte nevytvára medzi účastníkmi vzťah 

hovoriaceho a adresáta, ktorý je podstatným rysom komunikácie v užšom zmysle. V tomto 

vzťahu jeden účastník – hovoriaci otvorene vystupuje voči inému účastníkovi – adresátovi 

ako niekto, kto má voči nemu špecifické zámery, označované ako komunikačná intencia. 

Účastníci komunikácie nielen striedavo zaujímajú roly hovoriaceho a adresáta, ale 

vykonávaním komunikatívnych aktov zároveň potvrdzujú sociálne roly, ktoré presahujú 

rámec komunikatívneho vzťahu: pri tvrdení ide o rolu kompetentného zdroja informácií, pri 

rozkazoch o rolu nositeľa autority atď. (Velký sociologický slovník, 1996, s.507).  

 Jednou z úplne obyčajných, každodenne sa opakujúcich komunikačných situácií sú 

rozhovory v rodine. A práve v rodine získavame prvé komunikačné návyky, deti sa totiž od 

rodičov neučia len prvým slovám a vetám, ale učia sa od nich tiež reakciám v dialógu a 

spôsobom zaobchádzania s jazykom (Schneiderová, 1993, s. 37). Rovnako v rodine, ktorej 

jazyková situácia je predmetom nášho výskumu, sme pozorovali výrazný vplyv rodičov, ako 

aj ostatných rodinných príslušníkov na verbálne správanie detí. Dôkazom toho je aj 

prítomnosť nárečových slov v detských komunikátoch, ktoré sa objavujú aj napriek 

skutočnosti, že jednotliví komunikanti v komunikácii s deťmi preferujú spisovnú formu 

jazyka. Na exemplifikáciu uvádzame nasledujúcu ukážku. 

BE: a ja buďem spievať tu ↓  

VK: kďe chceš byvať ↓ 

BA: tu poď byvať ↓  

BE: śpivať ↓  

VK: śpivac tu budzeš ↑ ta hutor že śpivac ↓ 

 

 Používanie jazyka v rodine je ovplyvňované veľmi blízkym, súkromným vzťahom 

všetkých jej účastníkov, ktorí sa navzájom dobre poznajú (Schneiderová, 1993, s. 38).  

 

Rodina 

 

 Rodina je najdôležitejšia spoločenská skupina a inštitúcia, ktorá je základným 

článkom sociálnej štruktúry i základnou ekonomickou jednotkou a jej hlavnými funkciami je 

reprodukcia trvania ľudského biologického druhu a výchova, resp. socializácia potomstva, ale 

i prenos kultúrnych vzorov a zachovávanie kontinuity kultúrneho vývoja. Základom rodiny je 

dyadický pár zložený z muža a ženy, t. j. nejaká forma manželstva, vzťahy rodičovstva a 
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súrodenectva. Rodinná skupina tvoriaca spoločnú domácnosť a zložená z rodičov a ich 

vlastných, event. adoptovaných detí bola nazvaná „rodinou nukleárnou“. Rodina je malá, 

intímna, relatívne uzavretá skupina, v ktorej prevažujú bezprostredné, dôverné osobné 

kontakty, silne motivované pudovo a citovo, ktorá ale je charakterizovaná i spoločnými 

záujmami a vysokým stupňom solidarity. Vedľa nukleárnej rodiny, t. j. rodiny v pravom slova 

zmysle, sa často hovorí o „širšej rodine“, ktorá sa prakticky kryje so širším okruhom 

príbuzenstva. Širšia rodina je napr. tzv. trojgeneračná rodina, pozostávajúca z nukleárnej 

rodiny rodičov a aspoň jednej nukleárnej rodiny dieťaťa (Velký sociologický slovník, 1996, s. 

941). Rodina, ktorá sa stala predmetom nášho výskumu, zapadá taktiež do kategórie „širšia 

rodina“, tvoria ju totižto štyri generácie žijúce v spoločnej domácnosti v obci Vechec v okrese 

Vranov nad Topľou. Pozostáva z nasledujúcich ôsmich členov:  

František (DO), 76-ročný dôchodca so stredoškolským vzdelaním, ktorého primárnym 

kódom dorozumievania je nárečie, no ovláda aj spisovnú formu jazyka, ktorú využíva hlavne 

v rozhovoroch s deťmi. 

Barbora (BA), 70-ročná dôchodkyňa so stredoškolským vzdelaním, manželka Františka 

(DO). Vyše dvadsať rokov je pripútaná na invalidný vozík kvôli zdravotným ťažkostiam. 

Táto informácia je podstatná z hľadiska nášho výskumu, pretože Barbora je v obývačke, kde 

sa odohráva väčšina nami zachytených rozhovorov, dalo by sa povedať, že je vždy v „centre 

diania“, a tak dokáže reagovať na akúkoľvek výpoveď. Čo sa týka komunikácie, podobne ako 

František používa najmä nárečie a pri komunikácii napr. s deťmi využíva aj spisovnú 

slovenčinu. V týchto výpovediach však často dochádza k miešaniu oboch foriem. 

Kamila (KM), 50-ročná, dcéra Františka (DO) a Barbory (BA), administratívna pracovníčka 

pošty so stredoškolským vzdelaním, ktorá viac inklinuje k používaniu nárečia, no na druhej 

strane spisovný jazyk využíva nielen v komunikácii s deťmi, ale aj s inými členmi rodiny. 

Alfonz (AL), 56-ročný zamestnanec pošty so stredoškolským vzdelaním, manžel Kamily 

(KM), ktorý v plnej miere komunikuje v nárečí, spisovnú podobu jazyka využíva výlučne v 

rozhovoroch s deťmi. 

Viera (VK), 30-ročná matka dvoch detí so stredoškolským vzdelaním, zamestnaná ako 

obchodná zástupkyňa. Keďže jej zamestnanie si vyžaduje vystupovanie v spisovnom jazyku, 

v jej výpovediach badáme túto podobu jazyka oveľa častejšie ako nárečie, i keď na druhej 

strane nárečie sa objavuje v rovnocennej komunikácii s manželom, ale aj s rodičmi či starými 

rodičmi. 
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Radko (RD), 34-ročný, stredoškolsky vzdelaný, manžel Viery (VK), elektrikár. Na základe 

transkriptov nahrávok spontánnej komunikácie tejto rodiny môžeme tvrdiť, že 

frekventovanejšou a prirodzenejšou formou Radkovho verbálneho prejavu je nárečie. 

Používanie spisovného jazyka sa viac-menej obmedzuje len na komunikáciu s deťmi. 

Viktória (VA), 8-ročná žiačka tretieho ročníka, je dcérou Viery (VK) a Radka (RD). 

Komunikuje v spisovnej slovenčine, no občas sa vyskytnú aj nárečové slová, resp. formy 

(porov. Slančová – Sokolová, 1994). 

Alžbeta (BE), 3-ročná dcéra Viery (VK) a Radka (RD), mladšia sestra Viktórie (VA), 

navštevujúca škôlku. Tak ako Viktória (VA), aj ona väčšinou komunikuje v spisovnom 

jazyku, ktorý je takisto miestami prepletený nárečovými výrazmi.  

 

Obrázok č. 1 Náčrt sociálnych vzťahov jednotlivých členov rodiny    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálna rola 

 

 Jedným z ústredných pojmov sociolingvistiky a sociológie je sociálna rola, čiže 

očakávaný spôsob správania sa viazaný na určitý sociálny status (lat. status = postoj, postava, 

riadenie, pomery, blahobyt). Status je v najvšeobecnejšom chápaní súhrnné vyjadrenie 

sociálnej pozície človeka v určitej spoločnosti, resp. skupine, spojené s určitou mierou 
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ocenení zo strany druhých. Na každý status sa viaže istý súbor práv a povinností. (Velký 

sociologický slovník, 1996, s. 1226). Niektoré sociálne roly zaujímame vo svojom 

spoločenskom živote takmer trvalo alebo dlhodobo (sme deťmi, rodičmi, susedmi), iné iba 

prechodne (sme členovia určitej pracovnej skupiny) alebo momentálne (sme hostitelia, 

oslávenci, nevesty). Niektoré sociálne roly sú vzájomne silne asymetrické (učiteľ – žiak, lekár 

– pacient), iné viac-menej symetrické (členovia rovnakého športového oddielu). Väčšinou 

zaujímame množstvo sociálnych rolí súčasne a ich premenlivá konštelácia výrazne pôsobí na 

to, ako sa v určitých situáciách vyjadrujeme a ako sa dorozumievajú ostatní komunikanti s 

nami (Hoffmannová, 1997, s. 137). 

 Rovnako naši komunikační partneri vystupujú v istých sociálnych rolách (matka, 

dcéra, babka, otec, manželka, manžel, sestra) a na základe tohto postavenia sa utvárajú aj 

vzťahy medzi nimi, ktoré sa odrážajú v jazyku a celkovej komunikácii rôznymi spôsobmi.  

Štýl v jazykovej komunikácii je založený na výbere určitých výrazových prostriedkov. 

Každý komunikant vyberá tieto prostriedky z rozsiahleho, zložito štruktúrovaného súboru, 

ktorý si osvojil v priebehu svojho doterajšieho „jazykového života“, prispôsobuje ich svojim 

vyjadrovacím potrebám a zároveň ich usúvzťažňuje (1), t. j. rôznym spôsobom ich zoskupuje, 

spája, obsadzuje nimi určité vzorce a schémy; a to všetko robí pod vplyvom tzv. 

štýlotvorných činiteľov, tzn. vo vzťahu k situácii, v ktorej sa nachádza, a jej zložkám: s 

ohľadom na partnera, na prostredie a zámer komunikácie. Podľa sociálnych a komunikačných 

rolí, aké v určitej situácii zaujímame my a naši partneri, podľa cieľa a funkcie, aké svojmu 

prejavu alebo príslušnému rozhovoru prisudzujeme, podľa témy rozhovoru a v závislosti od 

ďalších činiteľov vždy vyberáme celé systémy prostriedkov nazývané kódy: buď rôzne jazyky 

alebo rôzne útvary jedného národného jazyka – variety. Jeden z kódov máva v takom prípade 

vyšší status a je uplatňovaný v oficiálnych situáciách, zatiaľ čo druhý má status nižší a je 

jazykom neverejnej, súkromnej komunikácie. V priebehu dorozumievania podľa vývoja 

situácie často dochádza k tzv. code-switching, k prepínaniu, striedaniu kódu, či  dokonca (nie 

príliš premyslenému) zmiešavaniu, k prechodu z jedného jazyka do druhého alebo z jednej 

variety do druhej (porov. Hoffmannová, 1997, s. 135).  

  

Stratifikácia národného jazyka 

 

„Slovenčina je národný jazyk utváraný spoločným, historickým vývinom 

podmieneným, systémovým jadrom. Národný jazyk vo všeobecnosti môže byť vnútorne 
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diferencovaný dvojako: buď je rozdelený na rôzne útvary, alebo ide o kontinuum variet, 

medzi ktorými sú postupné prechody. Po uvedomení si istých skutočností (charakter society, 

jej štrukturácia a typy komunikačných situácií, ako aj kodifikácia, založená na hovorenej 

podobe strednej slovenčiny) sa poprední jazykovedci prikláňajú k druhému typu stratifikácie 

národného jazyka, a teda k uvažovaniu o varietách národného jazyka“ (Slančová – Sokolová, 

1994, s. 225). 

Súčasný používateľ slovenčiny má tak k dispozícii štyri variety národného jazyka: 

1. Spisovnú varietu, ktorá je celonárodnou, kodifikovanou, prestížnou varietou. Má 

celonárodnú a celospoločenskú platnosť, je najdôležitejšou, najvypracovanejšou a 

štylisticky najdiferencovanejšou varietou, ktorá má prestížne postavenie, je to 

spoločensky reprezentatívny fenomén. 

2. Bežnú (štandardnú) varietu, ktorá je nekodifikovaná a na rozdiel od spisovnej 

variety výraznejšie regionálne diferencovaná, a to až do takej miery, že možno hovoriť 

o jej západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom variante.  

3. Subštandardné variety, teda variety s vysokou mierou prítomnosti predovšetkým 

intralingválnych kontaktových javov. Sú natoľko regionálne výrazne diferencované, 

že hovoríme o západoslovenskej, stredoslovenskej a východoslovenskej 

subštandardnej variete. Majú v porovnaní so štandardnou varietou a s nárečím 

uvoľnenejšiu normu a celkovo je pre ne charakteristická vyššia miera entropie. 

4. Nárečové variety, ktoré sú vymedzené územne, normované, používané prevažne v 

hovorenej podobe, hlavne v bežnej, familiárnej súkromnej komunikácii. 

Okrem toho existujú v národnom jazyku nesystémové sociálne viazané semivariety, a to 

slangy, žargón, argot, profesijná reč (porov. Slančová – Sokolová, 1994). 

V našich audionahrávkach sa stretávame s aktívnym využívaním dvoch spomínaných 

variet, a to bežnou (štandardnou) varietou, keďže zaznamenávajú spontánnu ústnu 

komunikáciu, a nárečím – zemplínskym, keďže ide o lokalizáciu na východnom Slovensku, o 

okres Vranov nad Topľou (porov. Krajčovič, 1988). K prepínaniu kódu dochádza práve medzi 

týmito dvoma varietami.   

 

Miešanie  

 

Týmto termínom označujeme využívanie oboch foriem (spisovnej i nárečovej formy 

jazyka) v jednej výpovedi, ku ktorému dochádza najmä u starších komunikantov pri 
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komunikácii s deťmi, kde si uvedomujú svoju pozíciu nadradenosti, a teda je tu predpoklad, 

že použijú spisovnú formu, ktorá má vo všeobecnosti vyššiu hodnotu ako nárečová varieta, 

napr.  

BE: Viktorka može # chcem isť čurať # čurať ↓  

RD: šak choď ňe↑ šak ty možeš aj sama isť →  

BE: chcem kapusňicu ↓  

RD: taku za Viktorkou možeš dojesť # chceš taku kyslu poriadnu či taku len↓ zaľatu s vodu 

↓  

RD: šak šťavu ťi davam # otvor šak to su tam len # huby # to su dobre # už ňemam ťi šťavu 

skaďe naberať # už len take su # ťahaj ## ešťe↑ buďeš trošku # ham ↓ 

alebo 

BE: ňe:: ňeľubim ta:ku: ↓  

(skoro do plaču) 

DO: to ňetreba ľubic ale treba papať # to sa papa tota polievka ↓ 

AL: to je taka poľevka mesková ## pismenkova # možem zjesť ↑ iba ochutnaš  ↓ 

KM: podľa mňa ňe to xxx bo vona mala na začatku taku totu ny xxx ↓ 

DO: o čim rozpravace ↓ 

BA: dviha:j babko ↓  

BA: všetko # aby si mi veľka narastla # taka ve:ľka jak babka ci # babka Kamila ano ↑. 

 

 Vo výpovediach niektorých komunikantov tiež nachádzame prvky miešania 

spisovného jazyka a nárečia: 

KM: no ňevidzela śi daco take žeby to vyzeralo tak jak šal a # bežove zos čarnym take po 

tym↓ 

BE: ten u našej škôlke ↓ 

BA: po taťikoj i po mamke ↓ 

VK: no jak žeby ňe # mami ťebe ňechybuje ten šalat xxx žlčňik ↓ 

KM: včera toto kupila za peťstodvacať a ňeška me buľi u čiňaku a za 

štyristodzevedzešatpejc↓ 

 

„Relikty“  

V reči komunikantov sa často objavujú tzv. relikty po nárečí (2), teda slová, ktoré sa 

vyskytujú len v nárečí, spisovný jazyk ich neobsahuje. Je to najmä v situáciách, keď starší 



 

 

729

členovia komunikujú s deťmi, avšak tieto slová sa stali súčasťou aj jazyka detí, ktoré ich už 

nevnímajú vôbec príznakovo, ide napr. o slová ta (vyskytuje sa na začiatku výpovede, uvádza 

výpoveď), tote (za spisovné tieto), totej (za spisovné tej), ďe (za spisovné kde), kec (za 

spisovné keď), jak (za spisovné ako), dajak (za spisovné dajako), jakeby (za spisovné ako 

keby), jakže (za spisovné akože), bo (za spisovné lebo), abo (za spisovné alebo), no ta, ny (za 

spisovné hľa), naj (za spisovné nech), ňeže (za spisovné nie že), ňe (buď záporové nie alebo 

kontaktové nie, ktoré komunikanti používajú vo funkcii dôvetku na udržiavanie pozornosti 

komunikačného partnera, plní teda fatickú funkciu).    

Avšak nárečie neostáva v reči dieťaťa vždy len v podobe reliktu, ale prekvapujúco 

môžeme nájsť celú výpoveď dieťaťa v nárečí, čo nás len utvrdzuje v tom, že jazykové 

prostredie, v ktorom dieťa žije, veľmi ovplyvňuje aj jeho verbálny prejav, aj napriek tomu, že 

sa v nárečí nekomunikuje s ním priamo. 

BE: pekňe jim ↑ 

BA: pekňe jidz ↓  

BE: školaci budu špivac  # a hrac # budu špi:vac a budu: hrac #  budu spievať prave ↓ 

alebo   

BE: dzešec # pomasťim ↓ 

BE: ale ja som chcela viďieť u našom kostole a som ňeviďela ↓ 

BE: ňešupaľa # ty klameš # ka:meš # ka:meš # a my sme tam boľi s ockom aj zos 

Viktorkou aj zos mamkou a som tam spala a som ňeviďeľa Ježiška ↓. 

 

Prepínanie kódu 

V analyzovaných nahrávkach nachádzame množstvo príkladov na tzv. „prepínanie 

kódu“, ktoré by sme mohli rozdeliť do viacerých skupín podľa viacerých kritérií: 

 

1 Komunikačný partner 

1.1 Deti 

V analyzovaných nahrávkach nachádzame množstvo príkladov na tzv. „prepínanie 

kódu“, napr. starí rodičia, ktorí rozprávajú väčšinou nárečím, pri komunikácii s deťmi 

„prepnú“ a rozprávajú spisovne, i keď, ako sme už uviedli, nezaobíde sa to bez tzv. reliktov 

alebo aj zmiešavania týchto kódov, ktoré sú súčasťou ich komunikácie, napr. RD, ktorý pri 
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rozhovoroch so staršími komunikantmi, resp. s manželkou hovorí väčšinou nárečím, pri 

rozhovoroch s deťmi rozpráva relatívne spisovne.  

RD: Betina ↓  

BE: chcem # chcem zapnuť tamte rybičky ↓  

RD: čo im chyba↓ 

BA: rybky žeby zaśviciľi rybky ↓  

RD: šak svieťia ↓  

VA: poď hore ↓  

BA: svieťia↑ xxx 

KM: xxx 

BE: ja ňechcem tamte bublinky ↓  

RD: ta ňemaj ↓ 

alebo 

RD: šak voňi chceľi na navšťevu ňe ↑ 

BE: vieš čo ↑ daj mi mlieko ↓  

RD: polievočku prečo ňeješ ↓ 

KM: šak on bol zmraźeny pred # petnajsc minutami či keľo ↓ 

 (dlhšia pauza) 

BE: možem bab # toto naľepiš na okno ↑ keď ešte toto ňemate naľepene ↓  

KM: no vidiš no ↑  

KM: poď jesť polievočku ↓ 

KM: budze studzeno ↑   

 (dlhá pauza, televízia, spev) 

 hej čo ty robiš ↓ šak jedz ↓  

VK: dze je telefon ↓ 

BE: da:j mi me:ko → 

BE: da:j mi mle:ko → 

VK: ťicho buď telefonujem ↓  

 (skričí) 

 maš papať polievočku ňie mlieko ↓   

VK: no paľe jak tancuje no vidziš jak tancuje ↑ 

BE: mlieko mlieko si prosim ↑   

VK: pozri ujo Pak tam tancuje ↓. 
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RD – otec, si je vedomý toho, že komunikuje so svojím dieťaťom, a v závislosti od toho 

prispôsobuje kód, koriguje dieťa, aby sa vyjadrilo spisovne. 

BE: ňeľubim # keby boľi tu s tym s tym mm bandurkove ↓  

RD: šak ban take zemiačkove ťi prinesiem od babky dobre ↑ 

 

Ak sa komunikuje s deťmi, táto komunikácia prebieha celá v spisovnom jazyku: 

AL: hej Betka čo si ↑ prestaň ↓  

RD: čo buďeš papať ↑ 

VK: daj Rado ↓  

RD: rezňe↑ 

VK: všetko su rybacie rezňe ↓  

BE: ňeľubim zemiaky ↓  

RD: ta dobre buďeš ↓  

VK: ona buďe možnože jesť kapustu # no dobre ↓  

RD: chcela rezeň ↓ 

 

alebo tiež, zjednodušene, pri komunikácii s deťmi je preferovanou formou spisovná 

slovenčina, aj napriek tomu, že zvyšok komunikácie je realizovaný v nárečí: 

KM: no povedz pekňe xxx šturena bula xxx ↓  

BA: no ona všetko pozna ↑. 

Príklady na prepínanie kódu nachádzame hlavne u starších členov rodiny, no na druhej strane 

aj v reči dieťaťa. 

BE: ešťe mňe daj kus ↓  

BE: pekňe jim ↑ 

BA: pekňe jidz ↓  

1.2 Rovnocenní, nadradení a podradení komunikační partneri 

Spisovný jazyk je „vyššou“ formou komunikácie, s ktorou súvisí aj sociálna 

nadradenosť komunikanta (preto napr. príkazy matky sú v spisovnom jazyku), kým s nárečím 

je spätá rovnocennosť (manželia), prípadne podradenosť (matka – dcéra). 
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Code-switching sa realizuje aj opačným smerom, keď zo spisovnej podoby slovenčiny, ktorú 

komunikant použil pri komunikácii s dieťaťom „prepne“ a pri rozhovore s rovnocenným 

partnerom, resp. iným členom rodiny, komunikuje v nárečí. 

RD: take pirôžky so zemiačikmi # jaj co tu pohariky ↓  

RD: zlez si dole xxx sa takisto ↓  

BE: a potom daš na zem ↓  

RD: kapusňicu budzeme varic večar ↑ 

VK: teraz buďeme variť ja iďem robiť ↓  

KM: ahoj doviďeňia ďeťi # čo že tu mace vypnute ↓ 

VK: ta Betina vypla bo jej to hore huči ↓  

RD: a kďe je Viktorka ↓ kričala si na ňu ↑ Vikto:ria # Viki # pirohy # poď na pirohy # to śi 

śe tak puščila do xxx ↑   

 

Ak je tu vzťah podradenosti je to nárečie: 

VK: joj ta ryžu som ňezohrievala ↓ 

KM: ta ešče daj zohrac bo budze źimna každomu ↓ 

VK: no ta # dze idzeš xxx↓ 

AL: no ta ↓ 

KM: sranda xxx su riadňe veľke # a tote su ↓ 

VK: šak spojime s tamtymi aj tamte naše ňie su take normalne veľke →. 

 

Podradenosť, resp. rovnocennosť partnerov v reči sa odráža aj tak, že partner sa 

prispôsobuje reči partnera. Napr. VK, ktorá je z hľadiska svojej roly matky nadradená vo 

vzťahu k dcéram, využíva spisovnú podobu jazyka a dcéry sa jej prispôsobujú. No vo vzťahu 

s KM, teda s jej matkou, je VK tá podradená, a preto sa prispôsobuje reči svojej matky, ktorá 

často využíva nárečie vo svojej bežnej komunikácii. Pri rovnocenných partneroch, akými sú 

napríklad manželia alebo kamarátky, k tomuto prispôsobovaniu dochádza, no v obmedzenej 

miere. 

KM: tota cetka xxx tam a take ma xxx tu take śe ňenoša vobec ↓  

VK: aľe mami v Rakovci je inakši kraj ↓  

VK: Radko poď tu ↓ 

RD: co chceš ↑ 

VK: Tomaš Pak tam vystupuje ↓  
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RD: dze ↓ 

VK: no ja ja by som ňeverila že ňe ↓  

RD: dze je ↓ 

VK: ňe ten v xxx vun tam ma fuzy a on fuzy dakedy mal ↓  

KM: že mňe nepasovalo žeby on take znal robic ↓  

BA: joho brat ↑ 

VK: jaky joho brat ↓ Tomaš # ten co tu byva ↓ 

VK: do toho tu vrchovaťe ↓  

RD: co # juchy ↑ 

VK: šickeho i juchu i # kapustu ↓  

VK: dze je telefon ↓ 

BE: da:j mi mle:ko → 

VK: ťicho buď telefonujem ↓  

 (skričí) 

 maš papať polievočku ňie mlieko ↓  

VK: čau kde si doma si ↑ 

 (telefonuje) 

VK: prepnite si na Dvojku # Tomaš tam a je to naozaj Tomaš ↑ # no viďiš tu sa zo mnou 

hadaľi že to ňeňi Tomaš # no viďiš to # človeče # ty maš televiznu hviezdu a aňi o 

tom ňevieš ↓  

 (smiech) 

VK: no ta śi mala povedzec ňe ↑ naj sebe to natočime ↓  

VK: no paľe jak tancuje no vidziš jak tancuje ↑ 

AL: s ňevestami vidziš ↑ 

VK: dobre čau ↓.  

 

Rovnocennosť, resp. podradenosť sa prejavuje aj v komunikácii KM, ktorá pri rozhovore so 

svojou dcérou VK používa nárečie, ale pri komunikácii s vnučkou BE už hovorí spisovne: 

KM: ešťe ona doji toto ↑ 

VK: doješ ešťe mesko ↑ ňechaj mašťičky na pokoji ↓ Alžbetka ↓ 

VK: čo urobime z ňou ↓ 

KM: zatvoriť do kupelňe ňech si tam buďe zla ↓ 
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alebo keď KM rozpráva s deťmi spisovne, no po príchode manžela prepína kód a komunikuje 

s ním v nárečí: 

KM: len jedno ↓ 

AL: len jedno na stromčeku ↓ 

KM: s xxx jej asi ňemožem dac ↓ 

KM: aľe poc ňeidze to tak s jednu ruku ↑. 

 

Nachádzame aj príklady na prispôsobovanie sa komunikačnému partnerovi. Ak sa replika 

hovoriaceho realizovala v spisovnej forme (resp. v nárečí), v tom istom kóde prebieha aj 

reakcia druhého komunikanta na danú repliku, napr.  

VK: raz si davala s makom↑ 

RD: veci čo buďeme xxx ↓  

VA: naozaj ňe ↓  

VK: treba mišťičku ↓  

KM: na tie xxx ↓  

VK: doňes mišťičku ↓  

KM: jaku↓ 

VK: šak mišťičku od bobaľkoch prazdnu ↓.  

 

2 V závislosti od sociálneho statusu 

Prepínanie kódu pozorujeme pri výpovediach RD, ktorý na jednej strane komunikuje s 

deťmi spisovne, no na strane druhej „prepína“ kód a s manželkou komunikuje v nárečí. Je to 

spôsobené aj jeho statusom a vzťahom k daným osobám. V pozícii otca, ktorý má voči svojim 

deťom vyššie postavenie, je jeho reč realizovaná spisovným spôsobom, no v pozícii manžela 

a rovnocenného partnera VK sa jeho komunikácia nesie v nárečovej podobe. 

RD: aspoň ťieto veci zo zeme žeby si si → 

RD: počuješ ↑ 

RD: choď si poupratovať izbu ↓ 

VA: (odmietavo zamrnčí) 

RD: pristupovu cestu si choď upratať ↓ 

VK: a možeš kľudňe zobrať aj Alžbetku a ťi buďe pomahať ↓ 

RD: no ↓ 
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BE: ňe # ja jej ňebuďem ↓ 

RD: buďeš dačo potrebovať v noci abo ja buďem k ťebe chcieť isť lebo sa može dačo stať a 

sa # zabijem ešťe aj ja ↓ 

RD: tak si ňemala robiť bordeľ #  keď sa ťi ňechce upratovať ↓ # no choď ↓ 

RD: a hlavňe tašku do školy si odlož maju prazdňiny ↑ 

VK: no ešťe len došli do izby a už sa vaďia ↓ 

RD: aľe co ↑ 

VK: všetky su s halogenkou to take ťieto jak su tu # tam normalna žiarovka ňeňi aňi na 

jednych  ↓ 

RD: aľe co treba nočnu lampu ↑ 

 

3 Téma 

Aj témy, o ktorých sa hovorí určujú formu, v ktorej sa bude komunikovať, napr. ak je 

reč o osobe pochádzajúcej z dediny, volí sa nárečie: 

AL: Fedorčak # Fedorčak ↓  

DO: Fedorčak↑ 

VK: vun jaky stary ↓ # no ta riadňe stary ↓  

KM: tak jak my ↓  

VK: vun starši vypatra ↓  

DO: śi ho ňevidzela ↓ 

alebo 

KM: chce sa mi daco piť ↓ 

VK: mame vino možem nam naliať ↓ 

KM: ňeznam či už Potočna ňedostala taňire # na vyľece dagdze ↓ 

VK: mysliš ↑ # a to take iste su ↑ 

KM: no ta co mi znala xxx  ↓ 

 (televízia) 

KM: ňebulo aňi: # tamto śe mi vidzi aľe # śe mi zda že tamto śvetľejše farby na tamtym ## 

Vierka # ňebudzeme davac do myčky ↑ 

VK: ňeviem # určiťe ↓ 

KM: ešťeže tamto je # toto je tak riadňe cibuľak a tamto bulo take ine xxx # calkom ine # 

xxx ↓ 
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VK: he:j ↑ 

KM: taňierovo ↓. 

 

Témou rozhovoru v nasledujúcej ukážke sa stal ich sused, ktorý vystupoval v televízii. 

Možno aj preto, že ide o človeka, ktorý je rodinný známy, rozprávajú o ňom v nárečí. 

AL: poď rychlo behom dole buďeš xxx ↓  

BE: a my na tote auto # ha ↑ 

VK: ty sluchaj  # to chto tam stoji ↑ to Tomaš Pak # skadzi to je ↑ aľe to načisto jak 

Tomaš Pak ↓  

AL: dze Tomaš ↓ 

VK: a on nosil fuzy # inačie # dakedy ↓  

AL: šak opač v novinkoch co ňeška idze ↓  

KM: kto ↑ 

AL: Baranov # teraz prišol do dvora ↓  

VA: kto ↓  

AL: Baranov ↓  

KM: prazňiny ta śe ňe → 

 

Náhla zmena témy a aj jazykového kódu: 

KM: pomahala vešať to ňe Ježiško tam dal ↓ 

AL: ale ja musim sa opytať Ježiška že či jej možem dať že či bola dobra bola si dobra ↑ 

KM: ňepošľi zo sačurovskyma ↑ xxx 

AL: xxx kedy som tam bul pondzelok či kedy # śňihu tam bulo xxx ↓ 

KM: xxx 

BE: babi daj do koša ↓ 

AL: ja mam dať do koša ↑ 

KM: spytaj śe Dariny ↓ 

VK: a ňebudu mac teraz omšu ↓ 

KM: Dariny na mobil ↓. 
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4 Explikácia 

K prepínaniu kódu dochádza takisto pri explikácii. Ak niektorý z komunikantov niečo 

vysvetľuje, použije spisovný jazyk aj napriek tomu, že predtým sa celá konverzácia 

realizovala v nárečí. Predpokladáme, že komunikanti považujú vysvetľovanie za vyššiu formu 

reči, a preto volia aj vyššiu jazykovú formu, ktorou spisovný jazyk je. 

VK: chyba # ňealkoholicke pivo śi mi dal pic vyborňe ↓  

RD: pijem ňe↑ 

VK: a čom ja # mam # xxx ↓  

DO: žeby śi mala xxx šoferovi ↓  

VK: ňealkoholicke pivo ↓  

AL: aj toto obsahuje dajaky alkohol ↓  

RD: no aľe muśelo by byc xxx ↓  

AL: xxx 

VK: no prave ↓  

KM: xxx 

RD: xxx 

KM: za chviľku xxx ↓  

RD: aľe keď vypije dzešec # abo →  

VK: obsah alkoholu je nula cela štyridsaťďeveť ↓  

DO: ja viem o tom že i zavaraňina ukaže alkohol ↓  

RD: hej aľe muśi byc skysnuta ↓  

DO: xxx 

RD: aľe ňe na dychovom pristroji ↓  

alebo 

VK: ňe ten v xxx vun tam ma fuzy a on fuzy dakedy mal ↓  

RD: ňič ňerob # naco ↓ urob dajaky: # jak budzeš robic bobaľky urob ľem z kysnuteho 

cesta urob kolač a hotovo # šak cesto ↓  

VK: šak o čom rozpravam ↓ šak ja o tom hovorim ↓.  

 

Záver 

Cieľom našej práce bolo podať bližší pohľad na jazykovú situáciu vo viacgeneračnej 

rodine, sústrediac sa pritom na problematiku tzv. code-switching. Našou úlohou bolo tiež 
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zistiť príčiny prepínania kódu aj to, ako prispieva k porozumeniu. Na základe získaného 

materiálu, jeho transkriptu a následných analýz sme zistili, že prepínanie kódu je ovplyvnené 

viacerými faktormi, ku ktorým bezpochyby patrí zmena komunikačného partnera, sociálne 

prostredie, t. j. sociálne vzťahy, sociálne statusy, v neposlednom rade aj samotná téma 

komunikácie. Nesústredili sme sa na žiadneho komunikanta osobitne, skôr sme poňali rodinu 

a komunikáciu v nej ako celok. Takto sme napríklad zistili, že reč orientovaná na dieťa je 

spravidla vedená v spisovnej podobe, a to aj členmi, ktorí v každodennej komunikácii 

preferujú len nárečovú varietu. Na druhej strane, v týchto verbálnych prejavoch zachytávame 

isté „relikty“ po nárečí, ktoré sa neskôr objavujú aj v komunikáte dieťaťa. Na základe 

prepisov môžeme potvrdiť, že sociálne prostredie má veľmi silný vplyv hlavne na reč detí, 

ktoré svoj jazykový prejav ešte len formujú. Dokazuje to spontánne použitie nárečovej formy 

jazyka aj napriek tomu, že v komunikácii s najmladšími členmi rodiny sa využíva len 

spisovný jazyk. Zaujímavá je aj zmena témy a s ňou spojená zmena jazykového kódu. K 

takýmto témam patria predovšetkým rozhovory o známych ľuďoch, resp. susedoch alebo 

ľuďoch z obce, kedy komunikanti stále „prepnú“ do nárečovej variety jazyka. 

Komunikácia v pozorovanej sociálnej skupine je rôznorodá. K tejto rozmanitosti 

výpovedí prispievajú všetci členovia rodiny, a to každý svojím osobitým spôsobom, čo vedie 

k originálnosti a jedinečnosti komunikácie. 

Dúfame, že sme dostatočne objasnili danú problematiku a podali zrozumiteľné 

vysvetlenia. Táto práca nás obohatila o nové poznatky z oblasti komunikácie. Veríme, že 

bude prínosom do ďalšej práce v oblasti skúmania jazyka z hľadiska kontinuálneho prechodu 

medzi varietami národného jazyka.  

 

 

Poznámky 

(1) Výraz používaný V. Mathesiom v súvislosti so syntaxou, skladbou jazykového prejavu 

(porov. Hoffmannová, 1997).   

(2) Tento termín sme si zvolili pre potreby tejto práce, nie je to termín, ktorým literatúra 

označuje takýto typ slov. 
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