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K problematike typológie dialógu dospelých 

 

Martina BODNÁROVÁ 

 

1  Úvod. Predmetom tohto príspevku je predstaviť pokus o typológiu dialógu dospelých. Ide 

o problematiku, ktorá už bola reflektovaná aj v slovenskej lingvistike. Jestvujúcim 

klasifikáciám však chýba pevná štruktúra založená na presne vymedzených kritériách 

a pojmoch; nemôžu si nárokovať na univerzálnosť; sú budované prevažne na teoretickej báze; 

sú zamerané na istú špecifickú skupinu (detský dialóg) alebo fenomén (hovorový štýl).  

Náš pokus o typológiu vychádza tak z roviny teoretickej, ako aj z praktického výskumu 

prirodzenej, spontánnej a bezprostrednej dialogickej komunikácie. Výskumný materiál bol 

reprezentovaný súborom 75 dialógov; k dispozícii sme mali nahrávky a prepisy alebo len 

prepisy autentických rozhovorov z bežného každodenného života z prostredia prevažne 

východného Slovenska (zhruba 265 strán transkriptov). Išlo o rozhovory, ktoré sa odohrávali 

tak v súkromnom (počas cesty autom, na internáte, počas priateľského posedenia alebo 

rodinnej oslavy), ako aj vo verejnom prostredí (v MHD, v očnej optike, v obchode so 

suvenírmi, v reštaurácii); účastníci rozhovorov patrili k rôznym vekovým kategóriám, pričom 

prevahu mala kategória od 16 do 30 rokov; boli to prevažne rozhovory dvoch účastníkov, ale 

vyskytli sa aj dialógy troch a skupinové. 

Čo sa týka teoretickej bázy, opierali sme sa najmä o českú, nemeckú a slovenskú lingvistickú 

literatúru. Na jednej strane sa tu stretávame s exponovaním takých faktorov, ktoré výrazne 

ovplyvňujú realizáciu spontánneho dialógu, ako napr. komunikačná situácia, forma 

komunikácie či cieľ, resp. účel dialógu. Podľa toho sa potom hovorí o rozhovore medzi 

priateľmi, doma, na pracovisku (Müllerová odvolávajúc sa na nemeckú autorku Weberovú); 

o rodinnej, priateľskej, oficiálnej, polooficiálnej atď. komunikácii, resp. komunikačnej 

situácii a analogicky zrejme aj o typoch rozhovorov (Kořenský); diferencuje sa tzv. face to 

face rozhovor a telefonický rozhovor (nemecká analýza rozhovoru); pracuje sa s pojmami 

Prüfungsgespräch, Beratungsgespräch, Streitgespräch, telefonische Kurzberatung, 

Verkaufsgespräch (Brinker – Sager); rozhovor pri nákupe a predaji, (individuálny) rozhovor 

– zábava (Henne – Rehbock); rozhovor pri skúšaní, úradný rozhovor, rozhovor pri vyučovaní, 

rozhovor lekár – pacient (Brinker – Sager). Uvedené pojmy by azda bolo možné považovať 

za rôzne typy rozhovorov, pôsobia však značne nesúrodo, vágne a opisne. Napriek tomu nie 
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sú celkom neefektívne; viaceré z nich využívame a začleňujeme do širšieho rámca svojej 

typologizácie. 

Na druhej strane v rámci teoretickej bázy berieme do úvahy viaceré už jestvujúce striktné 

a systémové klasifikácie dialógu, predovšetkým typológiu J. Mukařovského prezentovanú 

v štúdii Dvě studie o dialogu. Dialog a monolog (1948); štúdiu českých autorov Müllerovej 

a Morávka s názvom Dyadická komunikace (1976), ktorá je komplexnou enumeráciou 

faktorov pôsobiacich na dialóg; Müllerovej diferenciáciu rozhovorov ponúkanú v úvode práce 

Komunikační složky výstavby dialogického textu (1979), ako aj publikáciu Kapitoly o dialogu 

(1994), na ktorej Müllerová participovala s J. Hoffmannovou; typológiu detskej dialogickej 

komunikácie navrhovanú J. Kesselovou v práci Lingvistické štúdie o komunikácii detí (2001); 

klasifikáciu hovorového štýlu na základe sústavy výrazových kategórií, s ktorou sa možno 

stretnúť v práci F. Mika Štýlové konfrontácie (1976); okrajovo sa dotýkame typológie 

rozhovorov nemeckých autorov, ako sú prezentované v publikácii Linguistische 

Gesprächsanalyse nemeckých autorov Brinkera a Sagera (1996). Títo autori konštatujú, že 

doposiaľ sa v rámci lingvistického výskumu rozhovoru vypracovala len akási použiteľná báza 

typologizácie, no do vypracovania striktnej a všeobecne platnej typológie je ešte ďaleko. 

Vážnym problémom v tejto súvislosti je fakt, že existuje množstvo faktorov pôsobiacich na 

dialóg a je záležitosťou individuálneho autorského prístupu, ktorý z faktorov bude povýšený 

na kritérium relevantné pre vyčlenenie konkrétnych typov rozhovorov.  

 

2. Prepojením oboch východísk – teoretického a praktického – sme dospeli 

k typologizačnému modelu, ktorý pozostáva z piatich úrovní. Každá exponuje určité 

kritérium, podľa ktorého možno vyčleniť niekoľko typov rozhovorov, spravidla tri až štyri 

typy na každej úrovni. Typy vyčlenené v rámci prvej a druhej úrovne majú všeobecnejší 

charakter, predstavujú „najhrubšie“ členenie dialógu a možno ich pokladať za typy základné. 

Typy vymedzené na nižších úrovniach (tretej až piatej) sú už konkrétnejšie, špecifickejšie. 

Treba poznamenať, že takáto striktná diferenciácia jednotlivých úrovní a v rámci nich 

rôznych konkrétnych, „samostatných“ typov dialógov je možná len na vyššom stupni 

abstrakcie; na nižšom stupni, pri „ponorení sa“ do reálneho dialógu, už pozorujeme nielen 

vzájomné prelínanie jednotlivých typov a voľný prechod z jedného typu do druhého, ale aj 

ich kríženie, prekrývanie či navrstvovanie na seba, dôsledkom čoho je vznik tzv. hybridných 

typov. Pojmovo je možné zachytiť ich tvarmi kompozít (porov. nižšie napr. nemecké 

kompozitum Arbeitsberatung) alebo determinatívnou syntagmou s postupne rozvitým 
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zhodným atribútom (porov. nižšie napr. pracovný poradenský dialóg, naratívny kolektívny 

monológ a pod.).  

Na prvej úrovni sme za klasifikačné kritérium zvolili vzťah tematickej zložky k profesijnej 

činnosti komunikantov. O relevantnosti sociálnych profesijných rolí pre realizáciu 

dialogickej komunikácie uvažujú už české autorky O. Müllerová a J. Hoffmannová, tento 

faktor má však v ich interpretácii odlišnú formuláciu.  

Klasifikačné kritérium druhej úrovne je prevzaté z klasifikácie detského dialógu J. 

Kesselovej, ktorá sa pri jeho vyčlenení odvoláva na J. Mistríka. Ide o vzťah tematickej 

zložky k aktuálnej komunikačnej situácii.  

V rámci tretej úrovne pracujeme s pojmom modalita spracovania témy ako s kritériom pre 

vyčlenenie ďalších štyroch typov dialógu. Kritérium preberáme z nemeckej analýzy 

rozhovoru.  

Na štvrtej úrovni zlučujeme dva navzájom úzko súvisiace faktory – informačný spád 

a komunikačnú vyváženosť – do jedného kritéria relevantného pre diferenciáciu iných 

štyroch typov. Tieto faktory exponujú vo svojej štúdii českí autori Müllerová a Morávek 

(1976) a v rámci klasifikácie detského dialógu o nich uvažuje aj J. Kesselová (2001).  

V rámci piatej úrovne pokladáme za relevantný faktor tonalitu dialógu a povyšujeme ju na 

posledné klasifikačné kritérium, čo možno hodnotiť ako náš vlastný príspevok do 

typologizácie dialógu dospelých. 

  

2. 1  Na prvej úrovni klasifikácie na základe vzťahu tematickej zložky k profesijnej 

činnosti komunikantov vymedzujeme tri typy dialógu: inštitucionálny, voľný pracovný 

a neinštitucionálny. Prvý a tretí typ predstavujú protipóly, druhý typ možno vnímať ako 

prechodný stupeň.  

2. 1. 1  Za konštitutívne znaky inštitucionálneho dialógu pokladáme to, že sa odohráva 

v rámci výkonu profesie a že jeho účastníci sa verbálne správajú ako reprezentanti svojich 

sociálnych profesijných rolí. K doplňujúcej charakteristike patrí, že tento dialóg býva 

pripravený; má určitý či vopred určený cieľ; komunikanti sa správajú, resp. mali by sa 

správať disciplinovane; prototypovo prebieha v oficiálnej komunikačnej situácii.  

2. 1. 2 Viaceré z charakteristík neinštitucionálneho dialógu sú vlastne len negáciou 

predchádzajúcich znakov (je nepripravený; jeho cieľ býva neurčitý; verbálne správanie 

komunikantov je nedisciplinované; prebieha prototypovo v neoficiálnej komunikačnej 
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situácii). Obsah tohto typu dialógu nesúvisí s profesiou komunikantov, ktorí verbálne 

nevystupujú ako nositelia svojich sociálnych profesijných rolí.  

2. 1. 3  Voľný pracovný dialóg ako medzistupeň či prechodný typ dialógu ukazuje na jednej 

strane tendenciu k inštitucionálnemu dialógu (pojmovo je to zachytené v adjektíve 

„pracovný“), čo sa odzrkadľuje predovšetkým v téme – býva výrazne ovplyvnená profesijnou 

orientáciou účastníkov. Adjektívom „voľný“ v pomenovaní daného typu sa chce na druhej 

strane naznačiť tendencia k neinštitucionálnemu dialógu. Túto tendenciu možno pozorovať 

v nepripravenosti, v blízkosti spoločenskej konverzácii a v humornej tonalite. S pojmom 

pracovný dialóg operujú viacerí českí autori (Müllerová, Hoffmannová, Morávek, 

Mukařovský), no v ich interpretácii tento fenomén vyznieva (iba) ako odnož inštitucionálneho 

dialógu. Naše chápanie voľného pracovného dialógu ako samostatného typu a ako 

„rovnocenného partnera“ inštitucionálneho a neinštitucionálneho dialógu zodpovedá tomu 

fenoménu, ktorý Müllerová a Hoffmannová opisne nazývajú neformálne, priateľské 

rozhovory medzi spolupracovníkmi alebo spolužiakmi (1994). 

 

2. 2  V rámci druhej úrovne sme na základe kritéria vzťahu tematickej zložky k aktuálnej 

komunikačnej situácii dospeli k vyčleneniu troch typov dialógu: kosituačného, 

konsituačného a zmiešaného (kosituačno-konsituačného alebo konsituačno-kosituačného). 

Základné klasifikačné kritérium, ako aj jednotlivé typy, ich charakteristika a pojmové 

označenie sú prevzaté z klasifikácie J. Kesselovej (2001).  

2. 2. 1  Zhodne s touto autorkou chápeme kosituačný dialóg ako dialóg, ktorého obsah 

nesúvisí s aktuálnou situáciou alebo práve prebiehajúcou neverbálnou aktivitou, je od nej 

časovo a priestorovo vzdialený, môže byť inšpirovaný významovými asociáciami a pod.  

2. 2. 2  Pri vymedzení konsituačného dialógu vychádzame, podobne ako Kesselová, 

z Mistríkovej definície konsituácie: je to „sprievodná situácia, ktorá interferuje a je 

v suplementárnom alebo komplementárnom  vzťahu s jazykom“ (Mistrík, 1990, s. 24). 

Kesselová konsituačný dialóg – v aplikácii na komunikáciu detí – špecifikuje ako voľný 

konsituačný, sprievodnú dramatizáciu a sprievodný konsituačný. Z klasifikácie detského 

konsituačného dialógu je pre komunikáciu dospelých využiteľný jedine posledný typ – 

sprievodný konsituačný dialóg, ktorý Kesselová charakterizuje „ako verbálnu aktivitu 

sprevádzajúcu dominantnú činnosť neverbálneho charakteru (ručné práce, písanie domácich 

úloh, výtvarné a technické práce detí atď.)“ (2001, s. 26). 
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2. 2. 3  Zmiešaný typ možno opísať tak, že sa v ňom popri kosituačnej zložke (teda 

tematických blokoch nesúvisiacich s prebiehajúcou aktivitou) už výrazne realizuje aj zložka 

konsituačná (čiže tematické bloky viazané na momentálne prebiehajúcu činnosť). Prítomnosť 

konsituačnej zložky môže byť signalizovaná zvýšeným výskytom situačných sekvencií 

a intenzívnejšou väzbou reči na činnosť či situáciu. Pomer oboch zložiek v dialógu je 

približne rovnaký.  

 

2. 3  Klasifikačným kritériom na tretej úrovni je spôsob spracovania témy 

(Themenbehandlung). Prevzali sme ho z nemeckej analýzy rozhovoru (Brinker – Sager, 

1996), kde sa popri tomto pojme používa aj pojem forma rozvíjania témy (Themenentfaltung). 

Pred obomi prekladovými variantmi (spôsob/forma) dávame prednosť pojmu modalita, 

najmä preto, lebo je operatívnejší. Rozlišujú sa štyri modality spracovania témy (deskriptívna, 

naratívna, explikatívna, argumentatívna), ktoré sa do určitej miery prekrývajú so slohovými 

postupmi, resp. makrostratégiami (opisný, rozprávací, výkladový postup). Štvrtý tradične 

vymedzovaný slohový postup – informačný – nemá svoj priamy pendant medzi druhmi 

modality spracovania témy. Na druhej strane, argumentatívna modalita by mohla 

korešpondovať s argumentačným slohovým postupom, o ktorom uvažuje J. Horecký (1988).  

Podľa toho, ktorá z modalít v dialógu dominuje, rozlišujeme štyri typy dialógu: naratívny, 

deskriptívny, argumentačný, poradenský. Aj keď posledný typ vyčleňujeme samostatne, 

pokladáme ho za špecifikáciu či odnož argumentačného typu, berúc do úvahy viacero 

styčných bodov medzi nimi. 

2. 3. 1  Fenomén naratívneho dialógu by mohol korešpondovať s vyprávěcími rozhovormi 

(Müllerová, Hoffmannová) a takisto s rozprávačským subvariantom hovorového štýlu (Miko). 

Hoci dominujúcou modalitou v tomto type dialógu je naratívnosť, veľmi často sa kríži, 

prepája, „spolupracuje“ s deskriptívnosťou, niekedy je od nej až neoddeliteľná, pričom je 

problematické rozlišovať medzi dialógom (predmetovým) naratívnym a deskriptívnym. 

Príčinou je zrejme skutočnosť, že v spontánnom dialógu sa naratívny postup založený 

predovšetkým na sledovaní dejovej línie, súdržnosti, sukcesívnosti atď. (porov. napr. 

Slančová, 1996, s. 34) málokedy realizuje dôsledne; ako upozorňujú už české autorky 

Hoffmannová a Müllerová (2007) v súvislosti s naratívnym interview, takéto spontánne 

dialogické texty sú síce podobne ako epické naratívy založené na časovom slede udalostí a na 

snahe o rekonštrukciu chronologickej postupnosti, neraz však používajú skôr postup 

informatívny, prezentujú fakty zo života, enumeratívne zaraďujú a v rôznej miere rozvíjajú 
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opisy miest, osôb, predmetov. „Na pozadí této převládající lineární výčtovosti pak u lépe 

disponovaných mluvčích reliéfně vystupují jednotlivé nerozsáhlé, málo nebo více vyhraněné 

a ohraničené narativy, vyprávění pŕíhod ze života, u kterých už se dá mluvit o epickém 

rozvíjení dějové linie (...) Kompozice těhto vyprávění vzniká tedy především jako výsledek 

postupů výčtových a vyprávěcích, t.j. poměru enumerativního sdělování životopisných dat na 

jedné straně a epického rozvíjení dějové linie při vyprávění událostí a příhod na straně druhé“ 

(2007, s. 35 – 36).  

Doplňujúcou charakteristikou naratívneho dialógu je monotematickosť, dyadickosť, symetria 

v rozsahu replík a vážna či neutrálna tonalita, ktorá úzko súvisí s výberom tém a žánrov – 

preferované sú vážne až problémové témy ako zdravie a choroby, zranenie, operácia, smrť, 

problémy s počítačom, s fajčením, bratove problémy v škole; žánre ako vtipy, hádanky či 

klebety absentujú.  

2. 3. 2  Dyadickosť, symetria a prevaha monotematickosti nad polytematickosťou sú 

príznačné aj pre ďalší typ – deskriptívny dialóg. V českej literatúre by mu mohol zodpovedať 

tzv. charakterizujúci rozhovor (Müllerová, Hoffmannová). Dominujúcou modalitou je 

deskriptívnosť, často prepojená s explikatívnosťou. Za prejavy deskriptívnosti v skúmaných 

dialógoch považujeme opis, charakteristiku, identifikáciu, enumeráciu a hodnotenie.  

2. 3. 3  Pri označení tretieho typu uvažujeme o dvoch pojmoch. Prvým je argumentačný 

dialóg, ktorý explicitne naznačuje dominujúcu modalitu. Druhým je pojem konfrontačný 

dialóg, pri ktorom je už dominujúca  modalita zastretá, prítomná len implicitne a do popredia 

sú vysunuté iné kvality daného dialógu. O pojme konfrontačný dialóg uvažujeme z viacerých 

dôvodov. V prvom rade preto, lebo v danom type ide predovšetkým o konfrontáciu, výmenu 

názorov, pohľadov, poznatkov jednotlivých účastníkov. V druhom rade preto, lebo disenz, 

typický znak dialógu vôbec, ktorý je napr. pri hádke (Streitgespräch) prítomný veľmi 

intenzívne, resp. vo veľmi vysokej miere, má v tomto type dialógu pomerne bohatú škálu: raz 

je výrazný, inokedy mierny, latentný, v ďalších prípadoch zmiernený prostredníctvom irónie; 

adjektívom „konfrontačný“ akoby sa teda naznačovalo isté zmiernenie, primeraná miera 

disenzu. Naporúdzi sú ešte pojmy disenzuálny rozhovor, resp. rozhovor – disenz, ktorý 

vnímame skôr ako synonymum rozhovoru – hádky (Streitgespräch), pretože nepôsobí tak 

neutrálne ako konfrontačný či argumentačný dialóg (mohlo by ísť nanajvýš o jeho odnož, 

špecifikáciu), a diskusia. Pojem diskusia pôsobí značne odborne, akoby sa vzťahoval (len) na 

dialógy realizované v odbornej sfére, o odbornej téme a problematike. Aj z tohto hľadiska sa 

nám vidí prijateľnejší pojem konfrontačný dialóg; adjektívom „konfrontačný“ akoby sa 
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odbornosť, príznačná pre diskusiu, zmierňovala, no súčasne nevylučovala. Diskusiu ako 

osobitný typ dialógu dokážeme na pozadí našej typologizácie vysvetliť tak, že ide o hybridný 

útvar, ktorý vzniká krížením inštitucionálneho a argumentačného typu, teda kombináciou 

prvej a tretej klasifikačnej úrovne.  

Opísaný typ dialógu by v Mikovej klasifikácii hovorového štýlu mohol voľne korešpondovať 

s tzv. kontroverzným variantom. 

Dominujúcou modalitou spracovania témy je – ako už bolo naznačené – argumentatívnosť. 

V dialógoch tohto typu je možné vystopovať znaky trojčlennej kompozičnej štruktúry 

príznačnej pre argumentačný text (porov. Slančová, 1996, s. 151 – 163): téza – argumentácia 

– zhrnutie.  

V centre dialógu je prezentácia a výmena poznatkov, skúseností, názorov jednotlivých 

účastníkov na danú tému, resp. problém; často sa pritom využíva exemplifikácia, 

zdôvodňovanie, zovšeobecňovanie, hodnotenie. Exemplifikácia môže byť explicitná 

(napriklad; poviem priklad) alebo implicitná (ilustrácia určitej tézy prostredníctvom nejakého 

krátkeho príbehu, narácie, osobnej skúsenosti atď.). S argumentatívnosťou súvisí 

uplatňovanie analyticko-syntetického postupu, konfrontácia ideality s realitou, individuálneho 

so všeobecným, osobného s nad/neosobným.  

Argumentačný typ sa vyskytoval v dialógu troch alebo v skupinovom dialógu. 

2. 3. 4  Na označenie štvrtého typu dialógu z tretej úrovne máme k dispozícii popri pojme 

poradenský dialóg aj pojem rozhovor – rada, čo sú v podstate preklady nemeckého 

kompozita Beratungsgespräch. O podobnom type uvažuje aj česká autorka Müllerová, keď 

v rámci širšej skupiny pracovných rozhovorov vyčleňuje diskusný, event. poradný dialóg. 

V Mikovej klasifikácii ho situujeme medzi kontroverzný a operatívny variant hovorového 

štýlu.  

Dominujúcou modalitou je explikatívnosť. Pomerne dobre a zreteľne tu možno identifikovať 

cieľ dialógu, ktorým býva prosba o radu, snaha získať radu. Komunikanti vedú rozhovor, 

v rámci ktorého sa jeden z nich snaží predložiť, priblížiť, vysvetliť tomu druhému svoj 

problém a ten druhý sa snaží, resp. mal by partnerov problém riešiť, prípadne mu dať aspoň 

radu či orientáciu. Preto sú v danom type dialógu časté repliky s komunikačnou funkciou 

rada, návrh, prosba o radu, uistenie (sa) atď. 

Rozhovor – rada je výlučne dyadický a väčšinou asymetrický; asymetria sa najčastejšie 

prejavuje v rozsahu replík, pričom dominantným býva ten, kto radu hľadá (tiež „explikátor“). 

Iba v jednom dialógu, kde, na rozdiel od ostatných dialógov, boli partneri nerovnocenní 
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z hľadiska spoločenského statusu aj vzdelania (kňaz – veriaca), dominoval komunikant, ktorý 

radu udeľoval. V tomto dialógu bolo navyše badať navrstvovanie viacerých typov na seba: na 

poradenský dialóg sa tu navrstvoval voľný pracovný dialóg, príp. aj rozhovor – interview. 

Preto by sme v tejto súvislosti mohli uvažovať o hybridnom type, ktorý by sa dal pojmovo 

reflektovať nemeckým kompozitom Arbeitsberatung alebo slovenským adjektívnym spojením 

pracovný poradenský dialóg. 

 

2. 4  Štvrtá úroveň klasifikácie exponuje kritérium, v ktorom sa spájajú dva navzájom úzko 

súvisiace faktory: informačný spád (jednostranný – striedavý) a komunikačná vyváženosť 

(symetria – asymetria). Na základe nich uvažujeme na jednej strane o typoch rozhovor – 

interview a monológ, ktorý možno ďalej špecifikovať na individuálny a kolektívny (tieto typy 

sú asymetrické s jednostranným informačným spádom), a na strane druhej o typoch rozhovor 

– zábava a spoločenská konverzácia (vyznačujú sa striedavým informačným spádom 

a symetriou). Vyčlenenie posledných dvoch typov posilňuje na piatej úrovni ešte jeden faktor, 

resp. kritérium – tonalita dialógu. 

2. 4. 1  Pojem rozhovor – interview, resp. interviewový dialóg preberáme od českých autoriek 

Hoffmannovej a Müllerovej, ktoré vo svojej práci (2007) operujú s pojmom naratívne 

interview. Označujú ním žáner, resp. postup výstavby uplatňovaný v rozprávaniach starých 

ľudí; my ho „povyšujeme“ na jeden z typov dialógu. Autorky v tejto súvislosti používajú aj 

opisnejšie vyjadrenie „narácia s interakčnou perspektívou“ (2007, s. 34). Fenomén 

naratívneho interview chápu dvojako: 1) ako súvislé monologické rozprávanie starších ľudí, 

sprevádzané (len) signálmi spätnej väzby (mladšieho) poslucháča (signalizácia porozumenia, 

povzbudzovania,...); 2) ako riadený rozhovor, pri ktorom (mladšia) osoba, ktorá sa pýta, 

hocikedy do narácie zasiahne, vracia (staršieho) partnera k téme, od ktorej odbočil, a pod. 

Napriek tomu je to však rozhovor otvorený, ktorý nie je viazaný na vopred pripravené otázky 

a záväznú štruktúru, naopak, blíži sa nenútenej konverzácii (porov. 2007, s. 34). 

Autorky svoju charakteristiku naratívneho interview uzatvárajú konštatovaním, že sa tu 

pohybujeme medzi 1) spontánnym rozprávaním, 2) riadeným interview a 3) fatickým, 

konverzačným diskurzom; a okrem toho ešte aj medzi monológom a dialógom. 

Naše chápanie rozhovoru – interview ako osobitného podtypu dialógu vychádza 

predovšetkým z druhého bodu charakteristiky českých autoriek. Pred ich pojmom naratívne 

interview dávame prednosť všeobecnejšiemu pomenovaniu rozhovor – interview, a to 

predovšetkým preto, lebo pri spracovaní témy v danom podtype sa môžu uplatniť rôzne 
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modality, pričom adjektívum „naratívne“ by mohlo indikovať výlučnosť práve naratívnej 

modality. Inak povedané, v našej typologizácii možno počítať aj s pojmom naratívne 

interview, a to ako s hybridným typom, ktorý je skrížením interviewového dialógu s dialógom 

naratívnym. Analogicky, na základe realizácie deskriptívnej modality v interviewovom 

dialógu, možno uvažovať o hybridnom type – deskriptívne interview. Oba hybridné fenomény 

nie sú len čírou abstrakciou, v skúmanom materiáli sme ich našli doložené aspoň na jednom 

príklade konkrétneho dialógu.  

Rozhovor – interview sa realizuje výlučne ako dialóg dvoch s asymetriou, ktorá má dvojakú 

podobu: 1) formálne sa repliky striedajú a rozsahovo sa výrazne nelíšia, ale (obsahovo) má 

jeden z účastníkov dominantnú pozíciu, čo sa prejavuje veľmi často otázkami, ktorými 

reguluje celý rozhovor; dominuje teda ten, kto otázky kladie, býva to osoba s vyššou 

sociálnou rolou alebo vekovo starší účastník, napr. matka v dialógu so synom; inak povedané, 

tu dominuje interviewujúci; 2) repliky sa výrazne odlišujú svojím rozsahom, pričom 

rozsiahlejšie sú repliky interviewovaného, ktorý sa takto stáva dominantným. 

Otázky v danom type sú špecifické aj tým, že bývajú pravidelné (často sa pravidelne na 

dlhšom úseku dialógu striedajú repliky otázka – odpoveď) a viacnásobné (zobral ťa skušať 

kedy↓dlho ťa skušal↑ koľko↓). Kladie ich zvyčajne tá istá osoba (interviewujúci) a druhá 

osoba (interviewovaný) na ne odpovedá; táto konštelácia býva narušená len zriedka (teda že 

otázky kladie aj interviewovaný) a svedčí o uvoľnenejšom vzťahu komunikantov (napr. 

v rozhovore dvoch kamarátov o opekačke). Otázky majú funkciu stimulovať partnera 

(interviewovaného), najmä ak sa jemu samému nechce spontánne hovoriť (táto stimulácia 

neraz súvisí práve s mechanizmom nahrávania); okrem toho nimi interviewujúci (do určitej 

miery) reguluje tematickú výstavbu dialógu (zavádzanie nových tém), aj s ohľadom na cieľ, 

ktorý dialógom – interview sleduje.  

2. 4. 2  Asymetriu prítomnú v druhom type – monológu možno charakterizovať ako 

formálno-obsahovú. Má dvojakú podobu, ktorú zjednodušene možno priblížiť tak, že buď 

jednej forme zodpovedá viacero obsahov, teda forma je nerozčlenená, ale obsah rozčlenený 

(individuálny monológ); alebo naopak, formálnej rozčlenenosti zodpovedá obsahová 

nerozčlenenosť, jednotnosť, či inak, akoby sa na viacero foriem vzťahoval jeden obsah 

(kolektívny monológ).  

2. 4. 2. 1  Pojmom individuálny monológ označujeme fenomén, ktorý Mistrík 

a predovšetkým Kesselová nazývajú monológ v skupine. Charakterizujú ho ako komunikát, 

ktorý sa „od dyadických a skupinových dialógov odlišuje predovšetkým nesúmernosťou 



795 
 

v dĺžke repliky (monológu) smerom od emitenta k percipientovi a potom pomerne 

dlhotrvajúcou skrytou replikou (spätnou väzbou) smerom od percipienta k emitentovi“ 

(Mistrík, 1990, s. 15, cit. podľa Kesselová, 2001, s. 32).  

Tento typ sme pozorovali tak v skupinovom dialógu, ako aj v dialógu troch či dvoch. Ide 

o dlhší súvislý prejav jedného hovoriaceho, ktorý býva replikami iných účastníkov 

prerušovaný len sporadicky, pričom repliky, ktoré doň zasahujú, možno charakterizovať 

takto: 

a) sú vyplnené smiechom; 

b) obsahujú partikuly súhlasu (áno, hej, ...); 

c) sú to jednoslovné (menné) výpovede; 

d) napovedajú hovoriacemu; 

e) upresňujú a dopĺňajú detaily monológu; 

f) prejavuje sa v nich snaha o zhustenejšie, koncentrovanejšie vyjadrenie než je to, 

ktoré podáva (dominantný) hovoriaci; 

g) obsahujú hodnotenie hovoriaceho alebo jeho prejavu (aj ironizácia a parodizácia);  

h) majú komunikačnú funkciu údiv a uistenie sa. 

2. 4. 2. 2  Termín kolektívny monológ používame v takom zmysle ako J. Kesselová v rámci 

typológie dialogických komunikátov detí (2001, s. 31), prirodzene s korekciou a modifikáciou 

niektorých bodov jej charakteristiky.  

Mukařovský (1948, s. 152) sa o tom zmieňuje takto: „Zvláštní druh monologisace nastává 

tehdy, dostoupí-li konsenzus rozmlouvajících osob takové míry, že úplně zmizí 

mnohonásobnost kontextu, nutná pro dialog; tehdy se mění dialog jako celek v monolog 

střídavě pronášený.“ 

Na rozdiel od detského dialógu je kolektívny monológ v dialógu dospelých veľmi zriedkavým 

a príznakovým typom. Skromný materiál, ktorý sme na výskum tohto typu mali k dispozícii, 

ukazuje, že dôležitým predpokladom jeho vzniku je spoločná skúsenosť alebo spoločná či 

blízka poznatková báza komunikantov. Napr. v jednom dialógu je to spoločná skúsenosť či 

zážitok z rodinnej zakáľačky, ktorej grom bolo niekoľkonásobné zabíjanie ošípanej (tu by sa 

– vzhľadom na intenzívnu prítomnosť naratívnej modality, teda naratívneho typu z tretej 

úrovne – dalo uvažovať o hybridnom type naratívny kolektívny monológ). V inom dialógu 

zasa stojí v pozadí spoločná, resp. príbuzná poznatková báza komunikantov, teda že každému 

z nich je viac alebo menej známy zázrak, ktorý sa stal na príhovor pápeža Jána Pavla II. 
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a ktorý inicioval proces jeho blahorečenia. V kolektívnom monológu teda ide v prvom rade 

o reprodukciu spoločného a komunikantom známeho textu, poznatku alebo skúsenosti. 

Ďalej sa tu stierajú hranice medzi „pásmami“ jednotlivých komunikantov, pretože „všetci 

komunikanti svojimi replikami prispievajú k výstavbe jedného súvislého monotematického 

textu“ (2001, s. 31). Častým postupom je „dopĺňanie výpovede z repliky predchádzajúceho 

komunikanta“, teda „jedna výpoveď sa rozkladá do viacerých replík“ (tamže). Repliky bývajú 

krátke a plynule, dynamicky na seba nadväzujú.  

Kolektívny monológ býva teda monotematický. Monotematickosť sa v ňom realizuje 

dvojakým spôsobom: 

a) rozvíja sa téma; 

b) v centre pozornosti sú názory komunikantov vychádzajúce zo subjektívnej 

interpretácie spoločnej skúsenosti, poznatkovej bázy a pod. (porov. 2001, s. 31). 

2. 5  Oproti rozoberaným dvom asymetrickým typom dialógu stoja dva symetrické typy, 

k vyčleneniu ktorých prispieva okrem kritéria informačný spád a komunikačná vyváženosť aj 

kritérium tonalita, preto o nich uvažujeme nielen na štvrtej, ale aj na piatej klasifikačnej 

úrovni. Ide o typy rozhovor – zábava a spoločenská konverzácia. Mohli by zodpovedať 

fenoménu zachytenému v nemeckej literatúre pojmom persӧnliche Unterhaltung alebo 

Mukařovského konverzačnému dialógu; vyhovujú totiž charakteristikám „hovor pro hovor 

sám“, ktorý je do určitej miery samoúčelný a dosť esteticky zafarbený a „jeho cílem i krajní 

mezí je čistá hra významů“ (1948, s. 137). Okrem toho je pre oba vyčlenené typy príznačné, 

že sú to dialógy symetrické, polytematické a skupinové. Od typov dialógov z predošlých 

úrovní sa výrazne líšia svojou tonalitou, ktorá býva nevážna, humorná, ironická, parodická. 

Platí to predovšetkým pre rozhovor – zábavu; opísanú tonalitu možno pokladať až za 

konštitutívny znak daného typu dialógu. Ruka v ruke s ňou ide nevážna a neproblémová 

tematika a žánre podobného charakteru (vtipy, hádanky, klebety, anekdoty), v rozhovore – 

zábava veľmi frekventované.  

Na označenie posledného typu dialógu máme k dispozícii popri pojme spoločenská 

konverzácia ešte pojem beseda, prevzatý od Mukařovského, ktorý ho charakterizuje ako 

„přechodný druh dialogu mezi dialogem situačním a čistě významovým (...) S konversací pojí 

jej čistě významové (nejčastěji asociativní) navazování replik, s dialogem situačním závazné, 

třebaže jen formální, sepětí s předmetnou situací“ (1948, s. 140). Spoločenskú konverzáciu či 

besedu by sme v klasifikácii Müllerovej (1979) mohli veľmi voľne situovať do skupiny 

rozhovorov bežných, situačných. V Mikovej klasifikácii (1976) si ju predstavujeme 
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v priestore medzi základným typom hovorového štýlu, teda tzv. bežným dialógom a 

konverzačným variantom; túto osciláciu zdôvodňujeme najmä pozitívne prítomnou kategóriou 

operatívnosti a nejednoznačne zastúpenou, resp. rozlične zvýraznenou kategóriou 

subjektívnosti alebo sociatívnosti. 

Tento typ má zvyčajne kosituačno-konsituačný, teda zmiešaný charakter, ako to vyplýva už 

z Mukařovského charakteristiky; je to bezpredmetný dialóg, ktorý vzniká v situáciách:  

a) keď sú známi či menej známi ľudia nejakými vonkajšími okolnosťami prinútení zostať 

určitý čas spolu, pričom často vedú dialóg len preto, aby zabránili trápnemu mlčaniu;  

b) keď sa známi ľudia stretnú náhodne po dlhšom čase. 

Časový odstup a neznámosť sú podľa všetkého hlavné dôvody výraznej polytematickosti, 

povrchnosti a neproblémovosti tohto typu dialógu; dôležitá je aj zvýšená úroveň 

informatívnosti – komunikanti sa snažia v krátkom čase (tento dialóg býva zvyčajne časovo 

limitovaný) vymeniť si základné informácie, to relevantné, čo sa v čase ich vzájomnej 

neprítomnosti odohralo, alebo bežné, zvyčajné informácie (ak ide o neznámych ľudí). 

Je to výrazne polytematický dialóg; dalo by sa povedať, že niekedy vyznieva aj ako „hľadanie 

témy“, resp. ako snaha presadiť svoju tému v komunikácii, v dôsledku čoho narastá počet 

obsahovo nezačlenených replík; môže to vyústiť až do dyslogickej polytematickosti (porov. 

Kesselová, 2001, s. 25). Téma akoby prestávala plniť úlohu koherenčného prostriedku 

a jednotiacim prvkom sa stávajú subjekty komunikácie. Spoločenská konverzácia býva 

presýtená rôznymi zdvorilostnými formulkami a obratmi, pozdravmi, synsémantickými 

výpoveďami, konvenčnými frázami. Nevážnu tonalitu sprítomňuje humor, slovné hry, rôzne 

vtipné a frapantné poznámky a narážky. 

 

3  Záver. V príspevku sme sa pokúsili predložiť svoj pokus o klasifikáciu dialógu dospelých. 

Tento pokus je výsledkom teoretickej reflexie už jestvujúcich klasifikácií (v českej, 

slovenskej a okrajovo nemeckej lingvistike) v súčinnosti s praktickým výskumom 

prirodzenej, spontánnej a bezprostrednej dialogickej komunikácie z prostredia prevažne 

východného Slovenska. Na pozadí piatich klasifikačných úrovní a za pomoci piatich 

klasifikačných kritérií sa nám podarilo vyčleniť pätnásť tzv. čistých typov dialógu 

(inštitucionálny, neinštitucionálny, voľný pracovný dialóg; kosituačný, konsituačný, zmiešaný 

dialóg; naratívny, deskriptívny, argumentačný, poradenský dialóg; rozhovor – interview, 

individuálny monológ, kolektívny monológ, rozhovor – zábava, spoločenská konverzácia); 

súčasne sme naznačili aj možnosť existencie tzv. hybridných typov (napr. diskusia, pracovný 
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poradenský dialóg, naratívny kolektívny monológ, naratívne interview, deskriptívne 

interview). Ukážky niektorých čistých i hybridných typov sú k dispozícii v textovej prílohe. 

Prezentovaná klasifikácia má skôr charakter (voľnej) typologizácie než (striktnej) typológie. 

Pojmy použité na označenie jednotlivých typov dialógu sú zatiaľ tiež len pracovné, ide 

o návrhy, nie o striktné termíny. Domnievame sa, že naša klasifikácia by mohla byť prínosná 

najmä z hľadiska usporiadania a systematickosti (klasifikačných kritérií i jestvujúcich 

pojmov). Jej spresnenie, rozšírenie a dôkladnejšiu charakteristiku jednotlivých typov by 

mohla priniesť plánovaná podrobná morfologická analýza výskumného materiálu – korpusu 

transkriptov spontánnych dialógov.            
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Textová príloha 

Ukážka č. 1: poradenský dialóg 

(dialóg dvoch priateliek alebo spolužiačok, študentiek o očných problémoch) 

S1:------------že mam dajaky silny zapal či čo↓ 

S2: no a potom↑ 

S1: no a: že: PEŤ dni to musim si davať↓ lenže peťkrat denne si mam davať kvapky chapeš↑ 

s tym že nemožem mať šo´šovky v očiach↓  

S2: peť raz do dňa------la kvapky↑ 

S1: he:j↓ a peť dni to mam brať ta jak mi (vytrime)↓ 

S2:--------------------- 

S1:ŇE↓ šak to mi teraz ma vy´držať↓ to a..to asi:→jednu kvapku iba vieš↓do oka ta to ti 

vydrži↓/no ta že ja budem musieť (si davať) KVAPku↑a nasadiť nazad šo´šovku↓peť krat 

denne↓ ňe↑ povedz mi jak budem v ti ´kome davať vy´berať šo´šovky a davať si kvapky do 

oči↓  

S2:                                                                                                               (u: ta to je sranda)↓ 

S1: no: lebo ona povedaa že nemam nosiť šo´šovky mam si dať oku´liare lenže ja oku´liare 

nemam↓ / chapeš↑ a teraz jak si mam is kupiť ram keď→ 

S2: <skok do reči> (si) doma no´sila oku´liare↓ ňe↑ (sa mi vidi)↓ 

S1: ale to su stare čo už ešte u´plne som mala prve↓ vieš↑ a sa mi zhoršil zrak ´o dosť↓ 

S2: aha↓ 

S1: proste už ani cez nich ne´vidim↓ čiže NIČ↓ proste musim→ robiť toto že DA:ť→ 

a šo´šovky vybrať hore dole→ čo povedala že ňe je dobre lebo keď mam infek´ciju už aj tote 

šo´šovky su nainfikovane↑ čiže chapeš↓ zase si toto m..da..dám si kvapky a zase sebe 

infekci´ju dam do ´oči↓ / jak ša´ľena↓/ a hneď ich možem a 

S2:                                                        (a) tote -----kovky keby si si (kupila) to drahe↓ ňe↑ 

S1: no šak nove lenže pod..počas liečby by som si ich ne´mala chapeš↓ ale ja  musim nove 

hneď→ po ´tyžni musim nove šo´šovky dať↓ / tote su v riti chapeš↓ hlavna vec že som za nich 

dala šesto korun↓ 

S2:  a koľko↓----- šesto↑ 

S1: a teraz mi→ 

S2:----- dajak dezinfi´kovať↑ 
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S1: ŇE bo oni su už na..na:siak´nute infek´cijou z MOjich oči↓ 

S2:co maš za infek´ciju↓ 

S1: no a ja znam↑ 

S2: a jak sa ti dostala infek´cija do ´oči↓ 

S1: a ja ZNAM↑ (vona kukla)→ ou:↓--------len kukla na mňe ou:↓ ------ <počas repliky 

paralelne smiech S2> 

S2:-----------že ši ňecha´vala ich v očoch a: 

S1: <skok do reči> ale KEdy↓ šak ja som jak si teraz nove dala už som ich nenechavala↓ 

tamte som stare necha´vala čo som keď som spala: @ u da´niela↓/ tote už ŇE↓ / tote som už 

vobec-----RAZ še mi stalo že som ne´chala↓ / -----teraz mam JEDnu aspoň jednu som si dala↓ 

ale fakt že ne´vidim nič↓ / ta mama že my/i ku´pime ram↓ (no) lenže ram až na druhy tyždeň 

chapeš oku´liare bo cely tyždeň budem TU→ <S2: hej↓> inak teraz mam is NAspeť po ram 

a hore dole chodiť chápeš-------- 

S2: ono by sa dalo aj tuna↓ / @ mne hovo´rila→ 

S1: ona mi pove´dala lenže ja mam v micha´lovciach mama pozna jednu vieš↑ v op´tike že tu: 

je DRAhe v pre´šove↓ ona mi povedaa že radšej v micha´lovciach (tam by mi)→/ ona 

pove´dala že≈  

S2:                                                            ------------------------------- 

≈S1:v micha´lovciach su lac´nejšie ↓ 

 

Ukážka č. 2: (voľný pracovný) individuálny monológ  

(v rámci skupinového dialógu; hovoriaci/expedient je mladý muž pôsobiaci na univerzite) 

IG: dali témy dopredu známe↓ štyri roky↓ // a: prvý rok bol DUša ako objekt↑ / potom bolo: 

@: potom bolo MESto ako objekt→ potom bolo: // DUch ako objekt→ a potom bolo TElo 

ako objekt↓ a o.. oni začali makať na tom telo ako objekt všetko: materializovali SILNE 

materialisticky orientovany nihil..SILne nihilisticky a materialisticky orientovany ročnik↑ / 

a dopadlo to nakoniec tak že: dostal som ich po dvoch rokoch z tych najtuhši..najtuhšich 

vecí→ ale dievča malo: najvážnejši projekt↑ vedel som o tom projekte↑ / @: nikdy ho 

ne:predstavovala ako VLASTný projekt↑ ako nie ako vlastny ako HLAVny projekt↑ vždy 

som si myslel že sa rozhodne pre niečo ine a dopadlo to tak že ženska to nakoniec POriešila→ 

(a) poriešila to tak že nam vykrvacala: /v chlapčenskej sprche↑ všetko si to zdokumentovala↑ 

/ a: DOdnes mi veľa ľudi tam nevie odpustiť že som proste zakazal↓ / na výstave proste toto 

sa prezentovať nebude↓ / ZAtrhol som to: vedenie: univerzity: aj keď nnaši šefovia tam z tej 
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katedry boli RIADne utrhlí → tak sa proste rozhodli že NIE →/ že dajú mi za pravdu↑ stiahlo 

sa to↑ / a myslim že to pôsobilo dosť odstrašujuco na to aby ňejakym spôsobom ňeriešili 

podobne veci ↓/ ale: to boli take ťahy že napriklad presne ten chala´nisko ktory s tym začal↑ 

keď robil @ multimedi´jalnu inštala´ciju↑ volalo sa to DOgma↓ / @:  KRÍŽ↓ / betonovy kríž↑ 

spútaný / fikcijou ostnateho drôtu↑ / 

 

Ukážka č. 3: (naratívny) kolektívny monológ 

(v rámci skupinového dialógu troch bratov, ktorí rozprávajú svojim deťom spoločnú 

skúsenosť, resp. zážitok z rodinnej zakáľačky) 

B1: branko vieš jaky horor bol↑ 

M: no tak 

B2: do jednej strany→ 

M: jim  MLAdym  vy´kladaj že jak to  bulo no↓ 

B3: no co šak ja----- 

B2: jedna strana oši´panej bula už opa´lena→ a ešče furd žila↓ / opa´lena oškra´bana↓ <B1: 

hej> a ešte stale 

B1: <skok do reči> začalo to ZAčalo to tým / že:→  

B2: a stre´lena bola dobre→ a VYkrvacala--- 

B1: že ja som ju chytil→ 

B3: <skok do reči> mala dve rany do mozgu: stre´lene→/  

(...) 

B1: do..doplňujem že asi citila svoj koniec lebo domaceho 

Ma: <skok do reči> ale priro´dzene neho´vorte 

B2: <skok do reči> ve..velmi ťažko sa lučila------- 

?: to take su hekticke 

B1: hej↓ domaceho gazdu: @: 

B3: <smiech> 

B1: proste→ zapchavala hlavu↓ nemohli: nemohol som ju chytiť ---- 

B3: ------čo za sekta / čo  za sektári tam→ 

Ma: <smiech> 

B3: riešili svoje problemy↓ 

R: ešte predtym jak ste ju streli´li↑ 

B1: pro´sim↑ 
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B2: strelil mi ju→  

R: ale tak  ty si ju nemoh chytiť jak ste streli´li↑ 

B3: oco ju strelil↓ kľakla↓ PODrezal→ VYkrvacala↓ pri-- 

B1:asi po asi po piatich pokusoch sa mi ju podarilo chytiť za ňufák→ / hej↑ <Ma: @hm> tak 

oco prišiel hneď→ STRElil ju: aj: sa posadila→ lenže tak NEtradične sa posadila↓ 

<Zmes hlasov> 

B3: koľkokrat sa to stalo take veci↓ a:le ---------- keby si tu bol ta by si videl↓ 

R: -------- čo sme ju naha´ňali po celom dvere dvore --------- 

<Zmes hlasov> 

B1: no↓ / ale pokra´čujme o tom jak @ toto↓ / proste bola pichnuta: aj krvacala:→ 

B2: ano↓ 

B1: a nejavila dajake: vyznamnejšie znamky ži´vota↓ zme ju vyvliekli vonku a čo ďalej↓ 

B3: akurat vy´chadzal------- 

Ma: <smiech> 

<Zmes hlasov> 

B1: TYpicke priznaky boli: to: franta↓ pozo´roval my zme ju za..za---- (u)držali za nohy→ 

a stále klipkala↓ a CHRčala furd↓ DYchala:→ sem tam z nohami pohla→ ale DYchala riadne 

a: Očami klipkala↓ 

B3: pejc razy: tot toto ny: oco dal horak gu jak fš žeby zme------a nič nepoma´halo↓ 

Ma: a ste ju ne´mohli do´bo:dať na smrť↑ 

B3: h do´bodať↓ 

B2: dali sme jej ešče ranu: <váhanie> 

B3: ranu is´toty↓  

B2: is´toty:→ 

B3: do mozgu druhu↓ 

 

Ukážka č. 4: rozhovor – interview 

(dyadický dialóg matky a syna o synovej skúške) 

B: ta čo boris↓ 

BO: čo↓ 

B: jak↓ kedy ste v..došli / do košic↓ / koľko asi hodín bolo↓ 

BO: tak asi POL pol siedmej aj desať abo tak dajak ↓ 

B: pol siedmej↑ ta to SKOro:↓ 
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BO: no ta skoro↓ ta som------aval z domu↓ hh 

B: no ale ta počkaj POČkaj↓ 

BO: šak zme už o pi´jatej išli preč↓ 

B: no↓ 

BO: a cesta trva ho´dinu a pol↓ 

B: ho´dinu a pol no↓ a  

BO: ešte zme-----------li→ 

B: ale ne´bolo dajak toto ne´bolo veľa aut na ´ceste↓ či bolo↑ 

BO: ta ta:k↓ nor´malňe↓ 

B: ta zrejme nie keď toto asi bolo to take (no)↓ NO a čo↓ JAK pred skuškou↓ čo:↑ le´pilo 

le´pilo↑ veľmi lepilo↑ 

BO: ta le´pilo ta čo↓ <smiech> / (dobre) <B: a> som si po´tiahol (ta)→ <B: a ty si >čo som 

si po´tiahol tak už bolo v po´hode↓ som vedel že (to) bude dobre (tak)↓ 

B: he: j↑ taže dobre o´tazky↓ hej↑ (ta ešte) KO´NEČNE si raz mal šťastie↓ 

BO: no ta ko´nečne↓ 

B: no↓ to to to to je strašne↓  no a: ČO ten jožo (pavuk) čo ho´voril že: @→ 

BO: nič↓ jožo pavuk na´pisal že som vedel že som že spravim že (ho) ne´možem nechať 

v (pi´jatom) roč´niku----------- 

B:                          <smiech>     VÁŽŇE↑ no vidiš taže→ držal ti prsty↓ hej↑ dobry ka´marat↓   

BO: no↓ 

B: dobry ka´marat↓ no ta prima↓ <nasledujúca časť repliky sa realizuje zvýšenou hlasovou 

intenzitou> NO A KEDY SI VYŠIEL VONKU:↑ 

<pauza> 

BO: ta skuška za´čala o pol ôsmej→  

B: no↑ 

BO: ja som sa dostal do´vnutra das tri´štvrte na ´osem→ / (može) aj skôr→ 

B: počkaj↓ale to nie tak že po ´jedno išlo do´vnutra a: @ pri´pra:va↑ 

BO:                                                                         šak najprv (vezme) TROCH↓ troch 

naraz (vezme)↓ 

B:                                                                                                                                     ah.. 

troch na:raz zobral↓ aha aha↓ 

BO: jedna zlo´žila lebo→ mal is ďalši↓ ten nebol → 

B: aha↑ 
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BO: som potom išiel ja↓ ja som (bol na po´radi)↓ 

B: tre´ti↑ bo..aHA↓ bol si @ chapem↓ chápem↓ áno↓ chápem↓ chápem↓ chap.. a: ≈ 

BO:                           JEDNA ZLO´ŽILA a č..štvrty nebol↓ (už som ti to raz po´vedal) 

<replika BO a časť repliky B sa realizujú zvýšenou hlasovou intenzitou> 

≈B: ta vidiš no↓ ta už→ ja som viac možno vynervo´vana z tej skušky jak TY↓ hej↑ ja ja sa 

ešte stále žijem s tou skuškou↓ NO↑ ďalej↑ 

BO: no ta čo↓ ta som (po)šiel do´vnutra→ a po´tiahol som si→ / a pozrel o´tazky som sa 

zara´doval→ 

B: ano→ 

BO: a som pisal pri´pravu↓ 

B: a: / zobral ťa skušať kedy↓ dlho ťa skušal↑ koľko↓ 

BO: skušal ma peesiatpeť minut↓ som si stopol → 

B: PEDESIATPEŤ MINUT↑ ho´dinu↑ 

BO:                                       pedesiatpeť minut → 

B: ci: (pana) 

BO: vyšiel som sta(diaľ) asi o jede´nastej abo tak dajak↑ o pol jede´nastej→ 

 

Ukážka č. 5: rozhovor – zábava 

(skupinový dialóg priateliek odohrávajúci sa na oslave narodenín jednej z nich) 

Bia: som vam hovorila taky vtip→ ale poviem ešte raz ↓ 

Ma: no hovor↓ no:  

Bia: no↓ 

Iv: potom povie mar´tinka no↓ 

Bia: hrobar kope jamu ↓ / 

?:   segiň↓ 

 Bia:                                     <smiech> 

Všetci:                                  <smiech> 

Bia: pride k nemu smrtka→ a zvali→ / zvali ho: do: tej jamy↓ / a smrtka vravi → kto 

druhému jamu  kope    sám do nej padá↓  

Všetci:                         <smiech>  <potlesk> 

Bia: ďakujem↓ 

Iv: no martino idzeš↓ 

Ma: ňe ja neviem hovoriť vtipy a: ani mi nena´pad(ne)------- 
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Zu: joj mar´tinka↓ 

Iv: čekaj vona už dakedy pove´dzela  vtip↑ /  

Ma: pove´dzela↓ hh  

Iv: ňepovedzela ši išče ňikda ňi´jaky vtip ↓ 

Ma: PREStaň↓ o mne tu každy hovori vtipy↓ na moju adresu -------- 

Ni: a na čiju ↓ // by zme inak mali ↑ 

Ma: ta oslaven´kyňa tu je↓ 

Pa: no a ↑ 

Ni: ta nebudeme uražať ---- 

Pa: ----- predsa ano----- ja som (ťa) ni(č) neuražala----- 

Bia: ešte možem povedať↑ ale to som vam už tiež / hovorila↓ 

Ma: no→ 

Iv: povedz↓ 

Bia: že ktory človek ma najjemnejšie ruky↓ / ruko´jemnik ↓ hh 

Viacerí: <smiech> 

Ma: to je  jazykovy vtip↓ jazyko:vy ano↓ 

Ni: ano martinka↓ / zanalyzuj to→ / <smiech> 

Iv: ktora mor´fema↓  

Ni: pani profesorka↓ 

Ma: cicho už budzce he:t↓ 

Bia: ale poviem vam HA´DANKU↓ možem vam povedať↑ 

Ma: chcem byť normalnym človekom tu↓ ňeska↓ 

Bia: možem povedať ha´danku↑ 

Iv: no to češko↓ 

Ma: dnes som tu inkog´nito↓ 

Iv: ----- 

Bia: možem možem možem povedať ↑ 

Ma: možeš všetko↓ no↑ 

Bia: že: ked je to / ked je to vo vode↓ je to modré → ked je to @: na strome ↓ je to ze´lené→ 

ked je to pri slnku je to žlte ↓ čo je to ↑ 

Ma: chame´leon↓ 

Bia: nie↓ 

Ni: škoda↓ 
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Ma: ešte ra: z → 

Bia: ked je to vo vode: → je to modré↓ ked je to na dajakej zeleni na strome→ tak je to   

       ZE´lene↓ a ked je to pri slnku→ tak je to ŽLté↓čo je to↓ 

Iv: vtak↓ 

Bia: ňe↓ 

Ma: šicki vody ktore tu mame ňeška na stoľe↓ 

Bia: vzdavate sa↑ 

Iv: ŇE↓ / šak rozdumujce↓ 

Viacerí: <smiech> 

Bia: <smiech> 

Iv: jak može byc na strome žeľene ↓ 

Ni: šak listy -----------  

Bia: nie↓ 

Iv: ---- ňebudzem↓ 

Ni: veverička s farebnymi vla´sami↓ 

Viacerí: <smiech> 

Bia: NIE :↓/ no vzdavate sa ↑   

Iv: ňe:↓ /  

?: no ta rozdumujce↓ 

Iv: kedz ja na toto ňeška ňepridzem ani ňejdzem domu↓ 

<nezrozumiteľné> 

Iv: keď je to vo vode → je to modre↓ 

Bia: ano↓ / keď je to na dajakej zeleni / napriklad pri strome→ / tak je to ZE´lene↓ keď je to 

pri slnku→ tak je toŽLte↓ čo je to ↓ 

<nezrozumiteľné> 

Iv: neviem↓ 

Bia: ne:viem ani ja→ ale pekne to meni farby↓ 

 

Ukážka č. 6: zmiešaný (konsituačno-kosituačný) dialóg 

(dialóg troch – matky, syna a dcéry pri listovaní v katalógu) 

Ko: to ČO riešite:↑ 

M: koberec↓ 

Ko: a KDE↓ 
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M: nikde: nebudeme mať↓ budeme mať plávajúcu podlahu↓ 

Ko: a kde bude plávať↓ 

D: na ´chodbe↓ 

M: tu↓ 

D: ale aj do DECkej by zme si mohli dať↓ 

M: tu máš dvesto´sedemdesiat to kolko nám treba↓ 

D: deveť metrov štvorcovych↓ 

M: no tak to počitaj tristo korun→ to (je) to je koľko↓ 

D: deveť krát tricať (dvetisic)sedemsto korun↓ no HE:j ale už sa ti to lepšie oplatí jak ten taky 

koberec by tiež toľko stál↓ 

M: len ked nas niegdo vytopí tak→ / A: to j(e) už je druhá vec ↓ 

D: a to keď ťa vytopí tak to maš→ 

Ko:                            PLÁvajucu a to kedy chcete plávať↓ 

M: len TOto toto toto sa mi pači↓ tá je lac´nejšia aj↓ 

D: a: to bude ňej----------- 

M:                      JA tam chcem SVEtle dačo↓ 

D: ale TUna je v DOMček vidíš na obrázku↓ ≈ 

M:                                               to čo znamena↓ 

≈D: a my asi potrebujeme aby bol PAnelák↓ či sa to hodí aj do paneláka↓ / aspoň tak som to 

pochopila↓ <ku koncu repliky – keď hovoria súčasne – postupne zvyšuje hlas> 

M:                                                                                                            to aj TA:ke 

exis´tuje:↑ 

D: no: neviem↓ ta:k som to pocho´pila:↓ 

Ko: ČIE: rnu si dajme: mami: tuná↓ toto↓ 

M: he:j KORnel↓ 

Ko: čie: rnu plávajucu↓ 

D: a to červené nechceš↑ 

M: to je prí´šerna↓  

Ko: h Čiernu ňe:↓ 

M: fu:j↓ 

Ko: jak v BAni dakde↓ v bani→ 

M:                                hí ano↓ PRESne jak v BAni↓ alebo jak (v) / jak v HRObe↓ 

Ko: ta ešte v hrobe t..ani ňe (bo to)→  


