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Komunikačný register učiteľa na 1. stupni ZŠ z hľadiska pragmatiky 

 

Lucia GÁBOROVÁ 

 

Komunikácia je jav, s ktorým sa stretávame od počiatku nášho života. Prechádzame 

procesom, v ktorom sa ako deti učíme prostredníctvom jazyka komunikovať so svojím 

okolím. Cez nezmyselné, vymyslené slová alebo slovné deformácie sa postupne dostávame k 

formálno-významovým jednotkám, tým vstupujeme do rôznych komunikačných situácií, v 

ktorých sú slová ich nevyhnutnou súčasťou. Každá komunikačná sféra si vyžaduje adekvátny 

spôsob vyjadrovania. Keďže komunikanti vstupujú do rôznych situácií, je potrebné rozlišovať 

ich spôsob prejavu, teda štýl. Človek je svojím okolím podmienený k istému spôsobu 

komunikácie. S postupujúcou socializáciou získava nové roly – stáva sa synom/dcérou, 

bratom/sestrou, žiakom, kamarátom, členom športového krúžku a pod., učí sa tieto roly 

diferencovať a správať sa takým spôsobom, ako sa to vzhľadom na jeho sociálnu pozíciu 

očakáva. Tým mám na mysli, že inak sa dieťa rozpráva so svojimi rodičmi a inak so 

súrodencami. O istej role môžeme hovoriť aj v súvislosti s učiteľom, kedy svoj verbálny 

prejav prispôsobuje komunikačnej situácii vo svojom povolaní.  

Školská komunikácia je teda istým špecifickým typom komunikácie. Má všeobecné 

znaky komunikácie, pričom niektoré z nich sa objavujú iba zriedka a niektoré sú pre tento typ 

komunikácie príznakové. V príspevku sa zameriame na charakteristiku komunikačného 

registra (KR) učiteľa v dialógu so žiakmi z pragmatického hľadiska a poukážeme práve na 

odlišnosti bežnej a školskej komunikácie, resp. na ich paralely.  

V príspevku vychádzame z výskumného materiálu, ktorý sme získali formou 

audionahrávok v prirodzenom školskom komunikačnom prostredí na prvom stupni ZS, 

konkrétne to bola 1., 2. a dve tretie triedy v období od apríla 2007 do apríla 2008.  

Prv ako začneme prezentovať naše výsledky skúmania je potrebné predstaviť pragmatiku 

na teoretickej rovine. 

Podľa Slančovej (1999, s. 61) „je register situačne podmienený spôsob jazykového 

prejavu spätý s konkrétnym druhom spoločnej činnosti ľudí. Register je druhom sociolektu. 

Chápeme ho teda ako spôsob fungovania istého jazyka v závislosti od charakteru činnosti a 

sociálneho prostredia.“ 
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 Pragmatika 

J. Horecký (in Slančová, 1999) diferencuje tieto komunikačné funkcie: 

1. Operačné komunikačné funkcie: 

Operačné komunikačné funkcie sú založené na výzve, resp. výzvovosti; hovoriaci vyjadruje 

primárne zámer dať svojimi slovami popud partnerovi na isté konanie, ovplyvniť alebo 

usmerniť jeho ďalšie správanie.  

a) kontaktové –  oslovenie, kontakt 

b) reaktívne – realizuje sa formou: výzva, pobádanie, príkaz, inštrukcia, povel, 

upozornenie, varovanie, napomenutie, uistenie sa  

2. Informačné komunikačné funkcie: 

a) postojové –  potvrdenie, schválenie, zamietnutie, pochvala, výčitka 

b) prvkové – konštatovanie, informácia, oznámenie, vysvetlenie, zdôvodnenie 

 1.1 Operačné komunikačné funkcie 

Operačné komunikačné funkcie sú založené na výzve, resp. výzvovosti; hovoriaci 

vyjadruje primárne zámer dať svojimi slovami popud partnerovi na isté konanie, ovplyvniť 

alebo usmerniť jeho ďalšie správanie (Műllerová, 1979 – in Slančová, 1999). 

1.1.1 Kontaktové komunikačné funkcie 

  

 Oslovenie 

Podľa Encyklopédie jazykovedy (in Slančová, 1993) „je oslovenie výzva smerom k 

percipientovi, ktorou sa nadväzuje komunikácia. Jadrom oslovenia je pomenovanie 

percipienta vlastným menom, prezývkou alebo deiktickým slovom. Spôsob pomenovania 

závisí od vzájomného vzťahu medzi expedientom a percipientom.“  

Oslovenie je založené na dvoch základných vlastnostiach: 

1) kontaktovosti – ,,oslovenie je impulzom vo vzťahu k adresátovi a zároveň jeho 

identifikáciou“ (Slančová, 1999, s. 87), napr. Romanka čo sú to tie biele drobné 

kvetinky? 

2) výzvovosti – výzvový charakter umožňuje plynulý prechod k ďalším komunikačným 

funkciám, ktoré majú výzvový charakter, napr. k upozorneniu, nabádaniu. Posun je 

podmienený parajazykovými a extrajazykovými výrazovými prostriedkami. Môže to 
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byť stúpavá intonácia, predĺženie poslednej hlásky alebo zvukový prostriedok (porov. 

Slančová, 1999, s. 87), napr. EŠTE ktoré veci z # sú vlastne o tom aká je mamičkina 

láska ↓ Alžbetka ↓; Danko ešte koľkokrát prejdeš a budeš tu somarinky robiť ↓; 

mlá:dež £ druhá skupina ↓ Tonka nech sa páči ↓; ja neviem s kým rozprávam ↓ 

ďalšia skupina ↓ no →. 

Typy oslovenia podľa D. Slančovej ( 1999, s. 88): 

a) individuálne – individualizovaný vzťah k jednotlivcovi  

b) kolektívne – oslovenie celej skupiny detí 

c) kombinované  

 

 

Tabuľka č. 1: Individuálne typy oslovenia 

Typ oslovenia Príklad 

deminutívne hypokoristické rodné meno 
Terezka má prosbičku tak nech sa páči Terezka ↑ 

Lukáško nemusíš pravítkom ↓ 

klasické rodné meno 

je to dôležité Martin? ↑ 

Laura hovor čo sme nepovedali ↓ 

áno Peter ↓ / Martin ↓ 

klasické rodné meno + priezvisko áno tak prvú vetu môže doplniť Patrik Paciga ↓ 

deminutívne hypokoristické rodné meno 

+ priezvisko 
druhú Terezka Miháliková tretiu Terezka Mušutová ↓ 

privlastňovacie zámeno hovor moja ↓ 

metonymické oslovenie  výborne ↓ figurína stoj ↓ 

oslovenie pomocou zámena  a ty prečo ideš na papier kresliť? ↑   

 

 

Najčastejšie je oslovenie vyjadrené deminutívnou hypokoristickou formou rodného mena, 

výrazne menej je oslovení pomocou úradnej podoby rodného mena a zriedkavé je aj spojenie 

rodného mena a priezviska. Toto spojenie sa používa kvôli identifikácii, keď je v skupine viac 

detí s rovnakým menom, alebo sa ním realizuje upozornenie, napomenutie, pokarhanie, teda 

vyjadruje negatívny vzťah k dieťaťu. Oslovenie iba priezviskom sa používa vtedy, ak celkový 

ráz reči učiteľky je formálnejší (porov. Slančová, op. cit., s. 89). 
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Tabuľka č. 2: Kolektívne typy oslovenia 

Typ oslovenia Príklad 

pomocou apelatíva sadnite si deti ↓; panstvo ani jeden sa nepredstavil ↓ pomocníci čo ste 
robili doteraz ↑ 

pomocou zámena vy si predstavte že ste nejaký školský výbor ↓ porozmýšľajte všetci ↓; ej 
každý ↓ 

podskupina 
tak dievčatá budú hovoriť ↓  
chlapci by mali hovoriť ↓ 

pomocou adjektíva no ďalší ↓ to vám vždy musím pripomínať? ↓; a ostatní ktorí / dnes 
nemali možnosť → 

 

 

Tabuľka č. 3: Kombinované typy oslovenia 

Typ oslovenia Príklad 

individuálne:  

vlastné meno + osobné zámeno  
Terezka ty čo chceš povedať ako to bolo 
u vás? ↓ 

meno + privlastňovacie zámeno 1. os. sg. 
Terezka odlož kružidlo teraz nemáme 
geometriu moja ↓ 

reduplikované 
čiže vykonáva nejakú → Jakub ↓ ako ↓  
Jakub hovor ↓ 

variované Julčo poď ↑no vidiš výborne Julko ↓ 

  

kolektívne:  

osobné zámeno + apelatívum vy deti ↓ 

adjektívum + žiaci milí žiaci ↓ 

oslovenie viacerých adresátov kto príde z chlapcov / Peťo Martin ↓ 
 

Oslovenie nemá presnú pozíciu v stavbe vety. Môže sa nachádzať na začiatku, vtedy sa 

kladie dôraz na identifikáciu adresáta: Julka ty si čo myslíš ? ↓ na konci, kedy je dôležitý 

obsah výpovede: no viacerí rozmýšľame čo myslíš Terezka? ↓ alebo v strede výpovede s jej 

najmenšou ilokučnou a perlokučnou silou: otoč sa Terezka a môžeš porozprávať ↓. 

Veľmi prirodzené je umiestnenie dôležitých komponentov na začiatku, pretože vtedy 

podávame adresátovi to, čo je pre nás najpodstatnejšie, a v ďalších častiach doplňujúce 

výpovede (Slančová, op. cit., s. 93). 

 Kontakt  

Udržiavanie kontaktu sa vyskytuje hlavne ako sprievodná komunikačná funkcia, v menšej 

miere ako samostatná. Kontaktový prvok sa podobne ako oslovenie môže vyskytnúť na 

začiatku, na konci a zriedkavejšie v strede výpovede. (Slančová, op. cit., s. 94). 

V začiatočnej pozícií má výzvový charakter. Kontaktovými prvkami sú: 
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- oslovenia  

- slovesné výrazové prostriedky: vieš čo, no vidíš, vidíte, počúvaj 

- časticové prostriedky: no, no tak, ta čo 

- hodnotiace poznámky: dobre, áno, výborne 

napr.: no ale keď by sme ešte tak porozmýšľali ↑ ako by mohli títo susedia zabrániť tomu čo 

myslíte? ↓; no tak teraz sa pokúsime spoločne zaspievať prvú slohu s doprovodom ↓; no vidíš 

↓ a prečo si sa neprihlásil Riško ↓; no vidíš výborne Julko ↓; dobre ↓ Terezka oddych ↓; áno 

↓ čiže to povedala Dominika; výborne ↓ no vidíš vý:borne ↓. 

V koncovej pozícií býva vyjadrený:  

 - časticovými prostriedkami (dobre, hej, hejže, nie, však, čo, áno) spojenými so zvukovým 

signálom, ktorým je antikadencia, predĺženie vokálu so semikadenciou alebo je to 

neartikulovaný zvuk, napr. áno stužku ↓ dobre Martin; ocko a mamka áno bývali tam ľudia 

dobre ↓; nie kdeže med to by sme všetci chceli kvetinky ↓; Paľko dokončíme potom ↓ áno ↑; 

čo je také zelené a také milé dobré / no → 

 - slovesné prostriedky s časticovým charakterom: vieš s antikadenciou, no vidíš s 

konkluzívnou kadenciou, napr. lebo zabávaš polovicu triedy vieš? ↑  

Umiestnenie kontaktového prvku môže vyjadrovať aj potvrdenie predchádzajúcej 

výpovede alebo zmierniť predchádzajúci rozkaz (Slančová, op. cit., s. 94). 

Kontaktový prvok v strede má podobné funkcie ako prvok na konci. Líši sa základnou 

funkciou kontaktu a funkciou potvrdenia alebo zmiernenia predchádzajúcej výpovede. 

Niekedy hovoríme aj o viacnásobnom kontakte. (Slančová, op. cit., s. 95).  

Ku kontaktovým funkciám zaraďujeme aj blahoželanie, poďakovanie, pozdrav: 

U: výborne ďakujem zatvoríme si čítanky na chvíľočku ↓ 

U: ďakujem bolo to veľmi pekné ja ťa hodnotím výborne páčilo sa nám to? ↑ 

U: dobre ↓ Terezka oddych ↓ ďakujeme ↓ 

U: naveky amen ↓  

 

1.1.2 Reaktívne komunikačné funkcie 

 Výzva 

Podľa M. Grepla a P. Karlíka (in Slančová, 1999) je výzva „cieľom výpovedí s výzvovou 

funkciou prinútiť adresáta, aby realizoval/nerealizoval nejakú činnosť.“ 
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„Pojímáme ho jako mírnější formu příkazu, tedy neutrální výzvu ke splnění určitého 

úkolu, k němuž je žák vybízen učitelem. Mluvčí je v nadřazeném postavení vůči adresátovi, 

ale toto postavení nezdůrazňuje“ (Svobodová, 1991, s. 271). 

Výzvy sú frekventované vo všetkých vekových skupinách. Repertoár formy vyjadrenia je 

veľmi rôznorodý. Medzi učiteľom a žiakom existuje sociálna vzdialenosť. Učiteľ má 

niekoľko sociálnych rolí, ktoré využíva raz viac, inokedy menej (porov. Slančová, 1999, s. 

96). 

Na vyjadrenie výzvy využívame imperatív alebo indikatív. Imperatív 2. osoby sg. je viac 

používaný ako imperatív 2. osoby pl., napr.: 

áno / pozri sa ešte či ti tam dačo nechýba Paľko / ešte // tak dobre ↓ / Janka ↑ (2. os. sg), 

uvoľníte sa zložte ruky pekne dole →; vezmite si papier ↓; čiže nemáte vyrušovať sa 

navzájom ↓(2. os. pl.). 

Direktívna priama výzva je často spojená so sprievodnou komunikačnou funkciou 

(oslovenie, kontakt alebo zdôvodnenie), aby sa znížila miera rozkazu: no tak vráť sa Martin a 

skús to ešte raz ↓. Niekedy je miera kontaktových prvkov taká vysoká, že môžeme hovoriť o 

kontaktovej výzve. Najčastejším kontaktovým prvkom je častica no vyskytujúca sa vo 

všetkých troch častiach výpovede. Taktiež sa využívajú zdvorilostné frázy (buď taký dobrý, 

prosím, nech sa páči), napr. tak nech sa páči ↓ Romanka ↓; Danko sadni si na tamtú stranu 

buď taký láskavý ↓ 

Indikatív nachádzame v prézente, futúre i v préterite: výborne ďakujem zatvoríme si 

čítanky na chvíľočku pripravíme si žiacke knihy ↓; skúsime sa započúvať do melódie ↓; 

prečítame si túto báseň ešte raz →.  

Indikatív 1. osoby pl. je ekvivalentom 2. osoby pl., z ktorého je hovoriaci, čiže učiteľ 

vylúčený. Nazýva sa výzvový kolektívny plurál. Je druhom symbiotického plurálu. „1. osoba 

plurálu sa používa aj vtedy, keď je výzva adresovaná individuálnemu adresátovi. Takéto 

použitie 1. osoby pl. sme nazvali detským plurálom“ (Slančová, 1999, s. 99). Hovoriaci 

(učiteľ) je síce vylúčený z výzvy, ale má bližšie k adresátovi (žiakovi) ako pri výzvovom 

kolektívnom pluráli (Slančová, op. cit., s. 99): nadýchneme sa a urobíme výdych ↓. Môžeme 

tu hovoriť o tzv. hre na spoločnú činnosť (porov. Svobodová, 2000, s. 46). 

V nepriamej výzve je 1. osobou sg. vyjadrená explicitne osoba učiteľky. Tým výzvovosť 

smeruje ku kolektívnemu alebo individuálnemu adresátovi. Ak je sociálna vzdialenosť medzi 

učiteľom a žiakom zmiernená nepriamosťou výzvy, žiak je viac motivovaný splniť želanie 

učiteľky a zároveň je istou formou odmeny (porov. Slančová, 1999, s. 100), napr. takže 

vypnem jazyk a zapnem rozum ↓ zavriem pusu → zdvihnem kartičku ↓. 
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Ďalším prostriedkom na vyjadrenie výzvy je otázka: tak KTO je ten smelec? ↓ kto pôjde 

prvý zarecitovať ? ↓; vajíčko alebo ešte čo vám dávajú; kto ešte nebol pri tabuli Danielko? ↑; 

myslíš si to ? ↑; kto chce porozprávať ? 

Pri realizácii výzvy sa niekedy uplatňuje eliptický spôsob vyjadrenia: ešte raz nahlas 

↓; Majka ďalší príklad ↓; strana tridsať ↓.  

 Príkaz 

Príkaz má vyšší stupeň naliehavosti a kategorickosti ako výzva, pretože v rozkaze 

hovoriaci vyjadruje svoju vôľu celkom zreteľne. Učiteľ sa snaží priviesť žiaka k tomu, aby sa 

správal podľa jeho želania. Tu sa so základnou funkciou príkazu vyskytujú sprievodné 

funkcie, ako sú oslovenie alebo zdôvodnenie (porov. Slančová, 1999, s. 101). 

Formou rozkazu je imperatív určitého slovesa a stúpavo-klesavá kadencia (porov. 

Nižníková, 1994, s. 38). 

Príkaz je viac spojený s konkrétnou činnosťou oproti výzve, ktorá je spojená s konkrétnou 

fyzickou alebo verbálnou činnosťou, napr. nazvi to normálne ↓; pozri sa na každú a jednu 

slohu ↓; poď ju napísať ↓ píšeš pekne → 

 Pobádanie 

Pobádanie je výzva tesnejšie napojená na nasledujúcu fyzickú, mentálnu či rečovú 

reakciu, ktorá je očakávaná. Môže byť vyjadrené: 

- imperatívom 2. osoby sg. i pl. v spojení s pobádacou časticou no  

- izolovanou časticou no spojenou so zvýšeným tónom hlasu 

- elipticky 

napr. no najprv Janka ↑; no aký môže byť Šimon ↓; tak poď ↓; no hovor ↓; spisovateľ no tak 

vráť sa Martin a skús to ešte raz ↓ 

 Upozornenie 

Je písomná alebo ústna výzva, aby si niekto niečo uvedomil, všimol (Kačala – 

Pisárčiková – Považaj, 2003). 

Je istým druhom výzvy, v ktorej sa učiteľ snaží priviesť žiaka, aby vykonával istú 

činnosť, ktorá má smerovať k pozitívnemu a správnemu výsledku, v jeho prospech. Je často 

sprevádzané oslovením. Percipient nesie dôležitú informáciu, ktorú chce podať adresátovi, 

pretože vie, že je pre neho podstatná. Zároveň ho môže upozorňovať na prichádzajúcu 

negatívnu situáciu, ktorej sa môže vďaka percipientovi vyhnúť alebo môže byť v prospech 

ďalšieho recipienta, napr. mládež musíte vedieť aj to čo chcete od tých ľudí ↓ to znamená 
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potom jeden z vás bude telefonovať a bude teda žiadať to čo potrebuje ↓ áno ↑ alebo sa pýtať 

nejaké informácie ↓.  

V rámci upozornenia rozlišujeme ďalšie typy upozornenia, ako sú varovanie, 

napomenutie, upresnenie. 

Napr. vidíš a ty povieš hneď tota nespisovná slovenčina ↓ ani to nebolo správne ↓; 

neopieraj sa budeš mať špinavé nohavice od kriedy; Majka si Stanka ↑; kto nevie ešte raz 

vysvetlím ↓ takže máte bodky → nespájate čísla spájate len bodky ↓ každé čísielko má svoju 

bodku ↓ má ju nula ↓ má ju aj jednotka ↓ tak od bodky nulky k bodke jednotke ↓ tu máte zase 

dvojku a trojku a tak ďalej a tak ďalej až celé čo vám vyjde ↓.  

 

V tejto časti prezentujeme spôsoby vyjadrenia direktívy, či už je to príkaz, napomenutie, 

upozornenie alebo výzva. Najčastejšie sa vyskytujú tieto typy (v tabuľke a grafe je konkrétny 

počet spôsobov vyjadrenia uvedený v číslach): 

 

Tabuľka č. 4: Spôsoby direktívy 

 2. os. sg 2. os. pl 1. os. pl 3. os. sg 
ukážka č. 1 20 28 29 0 
ukážka č. 2 25 9 13 2 
ukážka č. 3 41 14 6 3 
ukážka č. 4 32 7 30 4 

 

Graf č. 1: Pomer jednotlivých spôsobov direktívy 
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     Zistili sme, že v komunikácii s prvákmi (ukážka č. 4) učiteľ používa najčastejšie formu 2. 

os. pl., s druhákmi (ukážka č. 1) sa počet direktívnej formy 2. os. pl. s formou 1. os. pl takmer 

zhoduje. V komunikácii s tretiakmi (ukážka č.2 a ukážka č.3) sa výrazne znižuje frekvencia 1. 

os. pl., ale zaznamenali sme zvýšenú frekvenciu 2. os. sg. Z toho vyplýva, že forma tzv. 

detského plurálu vo vyšších ročníkoch ubúda. 

 

 2. Informačné komunikačné funkcie 

 

 Postojové komunikačné funkcie 

 

 Schválenie, potvrdenie 

Učiteľ realizuje potvrdenie opakovaním výpovede žiakov a spája ich s časticou áno, aby 

vyjadril svoj súhlas. V komunikačnom registri učiteľa je táto forma veľmi frekventovaná. 

Je sprevádzané časticami typu dobre, správne, výborne a spája sa najčastejšie s 

pochvalou, ktorá nasleduje za schválením, napr. napríklad mätový cukrík dajme tomu ↓ dobre 

fajn # čiže mamka má # oči áno ktoré sú ako nezábudky alebo čokoládka alebo trávička 

mentolový cukrík dobre ↓; áno / pozri sa ešte či ti tam dačo nechýba Paľko / ešte // tak dobre 

↓ / Janka ↑; dobre ↓ tak na tabuli to máme napísané veľmi pekne ↓. 

 Pochvala 

Učiteľ kladne hodnotí žiakovu výpoveď. Najčastejšie je vyjadrená prídavnými menami, napr. 

bolo to veľmi pekné, no to je výborné, príslovkami dobre, výborne, pekne alebo vetou teraz 

vám to išlo super; celkom dobre ti to dneska išlo ↓ musím ťa pochváliť; dobre Majka takisto 

pochvala pre teba, ďakujem bolo to veľmi pekné ja ťa hodnotím VÝborne páčilo sa nám 

to?; toto bolo tiež veľmi pekné prednesenie ↑ páčilo sa nám  

 Neprijatie 

Na druhej strane schválenia alebo potvrdenia sa nachádza zamietnutie. Učiteľ nesúhlasí s 

informáciou, ktorú dostal od žiaka. Vyjadruje ju priamo časticou nie, potom môže nasledovať 

vysvetlenie alebo sa snaží priviesť žiaka k prehodnoteniu svojej výpovede, nabáda ho 

pouvažovať, aby sám prišiel na správnu odpoveď. Po neprijatí môže nasledovať aj 

pokarhanie, napr.: 

S: med ↓ 

U: nie kdeže med to by sme všetci chceli kvetinky lebo by sme mali sladký med hneď 

akoby sme kvietok odtrhli ↓ no môžeš Ivanko ↑ 

IV: múdra ↓  
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U: nie múdra už máme ty si povedal iné slovo ↓ 

CH: to už je ↓ 

U: usilovná? ↑ nie ešte nie je usilovná ↓ dobre posledné dáme usilovná → 

MA: # máme byť potichu ↓ 

U: celkom potichu byť nemôžeš lebo to by si nič nepovedal ↓ skús to inak povedať ↓ inak 

to sformuluj / tú vetu ↓ lebo nemôžeš byť úplne ticho ↓ si predstav že by nikto nič 

nepovedal tak by ste nič neurobili ako skupina ↓ rozumieš mi? ↑ 

DOM: že dal firmu do zlatých stránok a potom to odmietne ↓ 

U: ale to sa môže stať Dominika pretože môže byť firma ktorá ma toľko zákaziek že viac 

nemôže vziať ↓ čiže to nie je chyba ↓ chyba bola že nehľadal riešenie ↓ 

IV: ochrana ↓ 

U: ochrana nie je ústroj to je jej najdôležitejšia funkcia ↓ 

P: hmat ↓ ústrojom sú ruky ↓ 

U: nie to nie je pravda ↓ ústrojom hmatu nie sú ruky ústrojom hmatu sú rozložené sú 

vlastne po celom tele ↓ 

 Výčitka  

Je kritika činnosti, správania alebo výpovede žiaka. Vyskytuje sa v menšej miere ako 

pochvala. Býva vyjadrený negatívnym tvarom slovesa, časticou alebo prídavným menom. 

Niekedy učiteľ používa iróniu. K výčitke patrí aj kritika, námietka, nespokojnosť, neprijatie, 

výhrada, pokarhanie.  

Napr.: 

U:  áno ↓ čo Šimonko ↓ dobre ↓ prídeme vždy presne ↓ áno ↓ ej ale ste hluční ↓ Daniel 

zatvor pusu ↓ 

 nemusíš Maťko ↓ len pre obrázok si prídeš ↓ Erika nemáš vypočítané ↓ nech sa páči ↓ 

£ Šimo:n ↓ nemusíš mi dávať zošit ↓ ale vyrušujete jeden druhého ↓ kto má môže si 

potom zobrať zošit # obrázok ↓ £ nevyrušujte sa ↓ Janko ↓ Šimonko ale vlastná hlava 

↓ vlastná ↓ 

 

U: Šimonko vie → zdvihne ruku → a nevykrikuje ↓ dobre ↓ dole máte takéto okienka a 

do tohto okienka kde máte červený trojuholník napíšeme číslo 10 ↓ a ideme rátať žlté 

trojuholníky ↓ kto vie zdvihne ruku ↓ nevykrikuje ↓ nevykrikuje je znamená že kričím 

o 106 ↓ tak Miloš 10 11 50 60 ↑ 

U: ale ja nechápem prečo každý kričí ↓ 
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U: no ↓ ako? ↓ viete čo? ↑ ako mám rozumieť čo rozpráva keď vkuse rozprávajú zvyšné 

skupiny ↓ vy ste ticho ↓ hovorí táto skupina ↓ nechcem jedno slovo iné počuť ↓ 

 

U: Pardová ↓ dobre ↓ ďakujem ↓ dopočutia ↓ panstvo ani jeden sa nepredstavil ↓ ja 

neviem s kým rozprávam ↓ ďalšia skupina ↓ no →  

U: dobre ↓ ostatné bolo v poriadku? ↑ vaše vyrušovanie nie je v poriadku ↓  

 

U: áno ↓ čiže pokiaľ je prítmie → vonku sa stmieva a my si zabudneme zapnúť v izbe a 

podobne si ničíme tým zdravie ↓ Lukáško chcel si niečo ↑ Dominika nemohla by si sa 

prestať hrajkať ↓ na to ako krásne odpovedáš keď sa niečo pýtam tak okrem toho sa 

hráš ↓  

 

U: áno ↓ čiže to povedala Dominika ale Riško to tak v podstate ↓ tak dávam vám také 

menšie bodky ↓ môžeš sa napiť čo sa pýtaš keď viete dobre že sa môžte napiť ↓ no 

ďalej pokračujem ↓ kľudne vystrájaj Danko ďalej jaký problém šak prečo by nie ↓ 

 

Tabuľka č. 5: Postojové komunikačné funkcie          

 pochvala výčitka schválenie zamietnutie 
  ukážka č. 1 18 0 16 1 
  ukážka č. 2 10 1 16 2 
  ukážka č. 3 20 13 51 8 
  ukážka č. 4 14 9 51 2 
 

Graf č. 2: Pomer postojových komunikačných funkcií 
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Z grafu vyplýva, že najviac využíva učiteľ schválení, ktoré môžu byť zároveň aj 

kontaktom. Tým, že komunikuje s menšími žiakmi, jeho komunikácia si vyžaduje viac 

pochvál, aby deti motivoval. Výčitky sa týkajú hlavne upozornení alebo nabádaní. 

Zamietnutie sa vyskytuje v prípadoch, keď si je učiteľ istý, že odpoveď žiaka nie je správna. 

Väčšinou sa využíva miernejšia forma zamietnutia typu áno aj keď; dobre, ale; môže to byť 

len.  
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