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Abstrakt 
V príspevku sa zameriavame na vymedzenie a charakteristiku niektorých znakov disproporč-
nej komunikácie v trénerskom registri, ktoré sú ukazovateľmi autority hovoriaceho, ale aj 
prostriedkami prispôsobenia sa komunikačnému partnerovi a vyjadrenia sociálnej súdržnos-
ti. Výskumnú vzorku tvorí 18 video- a audionahrávok zaznamenávajúcich komunikáciu medzi 
trénerom a hráčmi loptových hier (futbal, volejbal, hádzaná) staršieho školského veku počas 
tréningov a zápasov. Osobitnú pozornosť venujeme týmto znakom: symbiotický plurál, po-
suny v slovesnej a zámennej osobe, voľný datív, registrové markery autority a axiologické le-
xémy. Cieľom príspevku je poukázať na ich variabilitu a priblížiť špecifiká disproporčnej ko-
munikácie uplatňujúcej sa v športovej komunikačnej sfére.  
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Tréner loptových kolektívnych hier je reprezentantom sociálnej inštitúcie 

športu, jednotliví hráči staršieho školského veku predstavujú súkromné osoby 
vstupujúce do športovej komunikačnej sféry1 „zvonku“. Verbálne a neverbálne 
správanie týchto komunikantov je konvencionalizované a determinované ich prá-
vami a povinnosťami, ako aj primárnym cieľom príslušnej inštitúcie (porov. Slan-
čová, D. – Slančová, T., 2012; Hoffmannová – Müllerová, 2000). D. Slančová ozna-
čuje trénerský register ako mikrosociálny komunikačný register (KR), tzn. „kon-
vencionalizované jazykové a parajazykové správanie sa ľudí viazané na ich sociálny 
status, sociálnu rolu a sociálnu vzdialenosť medzi nimi“. Ten sa realizuje v rámci 
športového makrosociálneho KR predstavujúceho „konvencionalizované jazykové 
a parajazykové správanie sa ľudí v istej komunikačnej sfére, ktorá je viazaná na 
príslušnú sociálnu inštitúciu“ (Slančová, D. – Slančová, T., 2010, s. 512), v danom 
prípade sociálnu inštitúciu športu.  

                                                           
1  Športovú komunikačnú sféru chápeme v súlade s D. Slančovou a T. Slančovou (2012) ako komunikačný prie-

stor prislúchajúci sociálnej inštitúcii športu. 
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Dialógy vznikajúce medzi trénerom a hráčmi loptových hier možno z hľadiska 
sociálnorolového obsadenia chápať ako špecifický typ disproporčnej komunikácie. 
Tréner je jednotlivec s dominantným postavením, „je osobou, ktorá stojí na čele 
tímu, vedie ho k naplneniu úloh, motivuje, podieľa sa na vytváraní sociálnych vä-
zieb, usmerňuje, modifikuje úlohy, prijíma zodpovednosť za výsledky“ (Slančová, 
D. – Slančová, T., 2012, s. 183). Organizuje a riadi tréningový a vo výraznej miere 
aj zápasový dialóg so svojimi zverencami, hodnotí situáciu a komunikačného part-
nera. Využíva také verbálne a neverbálne prostriedky, ktorými na jednej strane 
zdôrazňuje svoju autoritu, na druhej strane dochádza v niektorých situáciách 
k vzájomného prispôsobovaniu sa, k vyjadreniu spolupatričnosti a k prejavom 
priateľského postoja vo vzťahu k hráčom. Celkový charakter komunikácie podmie-
ňuje aj momentálna situácia a individuálny personálny alebo skupinový štýl tréne-
ra (pozri aj Zajacová, 2012).  

V príspevku koncentrujeme pozornosť na vymedzenie a charakteristiku vybra-
ných znakov disproporčnej komunikácie v trénerskom registri. Vychádzame z vý-
skumnej vzorky, ktorú predstavuje 18 video- a audionahrávok zaznamenávajúcich 
komunikáciu medzi trénerom a hráčmi troch typov loptových hier (futbal, volejbal, 
hádzaná) počas tréningov a zápasov. Tento výskumný materiál bol získaný v rámci 
grantovej úlohy VEGA 1/0455/08 Komunikácia medzi trénerom a hráčmi loptových 
hier staršieho školského veku, riešenej v rokoch 2008 – 2010 na Prešovskej univer-
zite v Prešove pod vedením T. Slančovej. Naším cieľom nie je ponúknuť údaje 
o frekvencii jednotlivých znakov, ale poukázať na ich variabilitu a priblížiť špecifiká 
disproporčnej komunikácie uplatňujúcej sa v športovej komunikačnej sfére. Osobit-
nú pozornosť venujeme symbiotickému plurálu, posunom v slovesnej a zámennej 
osobe, voľnému datívu, registrovým markerom autority a axiologickým lexémam. 

K najfrekventovanejším znakom disproporčnej komunikácie v trénerskom KR 
patrí symbiotický plurál, ktorý sa objavuje vo všetkých 18 analyzovaných nahráv-
kach. Vzťahuje sa na činnosť vykonávanú kolektívnym percipientom. V trénerskom 
KR sa často uplatňuje ako prostriedok na zmiernenie direktívnosti výzvy (pozri Za-
jacová, 2010). 1. osobou plurálu sa zároveň vyjadruje športová sociálna súdržnosť 
trénera a hráčov, a to jednak vo vnútri skupiny, ako aj v rámci vystupovania skupi-
ny navonok (Slančová, D. – Slančová, T., 2010). Prináležitosť trénera k sociálnej 
skupine hráčov či tendencia identifikovať sa s komunikačným partnerom sa preja-
vuje aj v prípadoch, keď hovoriaci kriticky hodnotí výkon svojich zverencov (čo 
sme robili zle? / zle sme preberali.). Plurálová forma sa však objavuje nielen 
v prípade verb, ale aj pri používaní personálnych pronomín (pozri nám, nás v na-
sledujúcej ukážke)2: *TRE: hneď vidno že ste ukľudnení. / *TRE: je to fajn. / *TRE: 

                                                           
2  Všetky ukážky z výskumného materiálu prezentované v príspevku sú transkribované pomocou transkripčnej 

a kódovacej metódy CHAT systému CHILDES. Prostredníctvom trojpísmenových kódov s hviezdičkou zazname-
návame výpovede jednotlivých komunikantov (*TRE – tréner, *HRA – hráč). V transkripte nepoužívame čiarky, 
dvojbodka za vokálom predstavuje predĺženie artikulácie hlásky, značka # pauzu. Informácie o využívaní ne-
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prihrávame aj zložíme bez problémov. / *TRE: Tomáš to pekne rozhadzuje. / *TRE: 
nie je o čom. / *TRE: le:n pozor aby sme nezaspali hej teraz. / *TRE: nie že sme 
vyhrali setík a: stále šľapeme rovnako. / *TRE: dobrý servis vyšiel. / *TRE: pekne 
Marek. / *TRE: Marek skús zabandážovať keď to pôjde. / *TRE: keď nie budeme ťa 
šetriť. / *TRE: nám netreba aby si sa teraz zranil a budeš dva týždne potom mimo. 
/ *TRE: čaká nás o dva týždne ťažký zápas tak tam treba tiež uhrať. / *TRE: dobre 
je to výborne pokračujeme ďalej jak sme začali. 

Autoritu hovoriaceho umocňujú aj posuny v slovesnej a zámennej osobe, ktoré 
sú ovplyvňované gramatickými, funkčnými, sémantickými či pragmatickými činiteľmi 
(pozri Zajacová, 2010). Namiesto bezpríznakovej 2. osoby singuláru alebo plurálu sa 
v analyzovanom materiáli stretávame s využívaním 1. osoby singuláru, a to najmä vo 
výpovediach, ktoré sú nositeľmi komunikačnej funkcie napomenutie (*TRE: Rišo 
nebavím sa rozcvičujem sa.), výzva a inštrukcia: *TRE: vyštartujem. / %gpx: tréner 
naznačí pohyb celým telom. / *TRE: rýchly návrat a zase dotiahnem to až po kužele. 
/ %gpx: natiahnutou rukou ukazuje na koniec prekážok. / *TRE: aspoň meter za ku-
žele vypálim. / *TRE: tu je to frekvenčne cez kuželíky jak sme robili prvú. / *TRE: a: # 
tu je to zase klamavý pohyb. / %gpx: ukazuje prstom na miesto. / *TRE: a tu: tu dá-
me musíš vyjsť až za kužele hore čiže za kužele hore raz a dva a vrátim sa. / %gpx: 
prejde na iné miesto celým telom ukazuje pohyb. / *TRE: a pracujem raz a dva. 

Menej frekventovanou formou je posun 1. osoby singuláru do 3. osoby singulá-
ru, ktorou sa zväčšuje sociálna vzdialenosť medzi komunikačnými partnermi. 
V nasledujúcej exemplifikácii je tento znak spätý s komunikačnou funkciou pokar-
hanie, resp. výčitka a dôkazom toho, že tréner skutočne referuje sám o sebe, sú aj 
posledné dve výpovede, v rámci ktorých opäť prechádza k používaniu 1. osoby 
singuláru: *TRE: ďalšia vec keď tréner povie že ideme na bazén # tak prídu všetci 
nie štyria piati. / *HRA: traja traja. / *TRE: ja sa počítam za dvoch. / *TRE: ja sa za 
dvoch počítam.  

Príznakové je aj používanie 2. osoby singuláru vo výpovediach adresovaných 
celému kolektívu hráčov. Táto forma je často kombinovaná s plurálovými formami 
(so symbiotickým plurálom alebo s nepríznakovou 2. osobou plurálu): *TRE: vyklu-
šeme tam a späť poďme! / *TRE: vydýchni.; *TRE: to znamená že aby ste si vy pri-
hrávali. / *TRE: a oni keď vám to padne nevadí chytíte pokračujete. / *TRE: ďalej 
vám to padnúť nesmie štvoriciam. / *TRE: odbiješ. / *TRE: prebiehaš do elka hej 
a zaradíš sa. Nerovnocennosť vyplývajúca z rozdielnej sociálnej pozície komuni-
kačných partnerov je umocnená aj skutočnosťou, že tréner svojim zverencom ty-
ká, kým hráči v dialógu s trénerom volia formu vykania. 

Voľný datív predstavuje jeden z prostriedkov citového zafarbenia výpovede. 
Použitie voľného datívu ako pádu nezávislého od intencie a valencie verba je mo-

                                                                                                                                                    
verbálnych prostriedkov zapisujeme pomocou symbolu %gpx, na interpretatívne poznámky o prebiehajúcej si-
tuácii využívame symbol %sit. Z dôvodu ekonomizácie jednotlivé výpovede oddeľujeme lomkami, neumiestňu-
jeme ich do samostatných riadkov. 
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tivované „osobitými komunikačne-pragmatickými faktormi, napr. citovým rozpo-
ložením autora, postojom k obsahu výpovede alebo jej časti, snahou vzbudiť alebo 
zvýšiť záujem prijímateľa o obsah komunikátu, udržiavať s ním kontakt a pod.“ 
(Vaňko, 2010, s. 298 – 299). Voľný datív v trénerskom KR (v sledovanom vý-
skumnom materiáli ide o datív pronomina 1. osoby singuláru – mi) umocňuje asy-
metriu medzi komunikačnými partnermi. Objavujeme ho najmä vo výpovediach, 
ktoré sú nositeľmi komunikačnej funkcie napomenutie alebo varovanie. Spája sa 
buď s neobjektovými verbami (zväčša v negácii) nevyžadujúcimi si doplnenie pravo-
valenčným participantom (napr. Jakub neskáč mi pri tom ostaň na zemi nohami, 
keď je ťažká lopta nechoďte mi do nej, ale nespi mi tam, poď servovať neseď mi 
tu), alebo s objektovými verbami, ktoré už obsahujú svoj pravovalenčný partici-
pant a pronominum mi v danom prípade pôsobí redundantne (neže mi dostaneš 
teraz výron). 

Registrové markery autority sme v predchádzajúcich prácach (pozri Zajacová, 
2009; 2012) definovali ako kompozičné konektívne prostriedky s kontaktovou 
funkciou. Charakteristickou črtou týchto partikúl typu tak, no, dobre, teraz, čo, 
takže/taže, ako, čiže a pod. je, že sa objavujú v iniciálovej pozícii výpovede a ich 
používanie je sprevádzané pauzou, dôrazom alebo špecifickou melódiou. Tieto 
prostriedky tvoriace prirodzenú súčasť prejavu hovoriaceho s dominantným po-
stavením v dialógu nachádzame aj v trénerskom KR. Na exemplifikáciu vyberáme 
tri ukážky. V prvých dvoch tréner prostredníctvom markerov autority dobre, taže 
a no, spojených so špecifickou melódiou, príp. pauzou, vyjadruje kompozičný pre-
del medzi jednotlivými činnosťami (prechod od zapisovania prítomných hráčov 
k samotnému tréningu, presun hráčov z priestoru ihriska smerom k trénerovi).  
(1) %sit: tréner zapisuje prítomných hráčov. / *TRE: Mladý Sedlák je tu. / *TRE: 

Mišo # Paťo. / *TRE: dobre taže dnes predzapasova. / *TRE: poriadne sa rozcvi-
čiť rozbehať. / *TRE: abecedu strečing s loptami pôjdeme na sieť podanie a... 

(2) *TRE: hlavu dole! / *TRE: uvolň úplne. / *TRE: dobre? / *TRE: tak a teraz do 
strany. / *TRE: dobre. / *TRE: no # poďme sem všetci. 
V prípade registrového markera dobre v tretej ukážke možno vylúčiť hodnotia-

cu funkciu daného výrazového prostriedku, keďže tréner v úvodnej časti svojej 
repliky kritizuje výkon hráčov. Tak ako v prvých dvoch prípadoch, aj tu plní funkciu 
kompozičného predelu medzi jednotlivými aktivitami (ide o prerušenie tréningu), 
čo je podporené aj neverbálnou činnosťou trénera (zapískaním).  
(3) *TRE: ste pomalí ale musíte do... / *TRE: môžeš dôjsť a znovu. / *TRE: 0 [!= za-
píska] / *TRE: dobre stačí!  

V trénerskom KR nachádzajú výrazné uplatnenie axiologické lexémy, čo vyplýva 
z dištinkcie sociálnych statusov trénera a hráčov. Hodnotenie situácie alebo ko-
munikačného partnera patrí do kompetencie hovoriaceho s vyššou autoritou. 
Axiológia je dôležitou súčasťou ocenenia výkonu hráča, ale aj usmernenia, resp. 
korekcie činnosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie dobrých športových výsled-
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kov. Vo všetkých analyzovaných komunikátoch sa stretávame s pozitívnym aj ne-
gatívnym hodnotením v závislosti od práve prebiehajúcej situácie a kvality výkonu 
hráčov. K najfrekventovanejším axiologickým lexémam tvoriacim súčasť výpovedí, 
ktoré sú nositeľmi postojových komunikačných funkcií, patria adjektíva, adverbiá 
a substantíva (dobrý/dobre, výborný/výborne, pekný/pekne, perfektný/perfektne, 
super, fajn, nádherný, skvelý, kvalitný, paráda, pohoda; zlý/zle, pomalý, slabý, 
strašný, nenormálny, katastrofa, des, hruza a pod.). Pomerne často sa vyskytujú 
v dvojslovných spojeniach typu pekný útok, dobrý servis, výborná spolupráca, 
skvelý hráč, nádherná lopta, kvalitné družstvo; slabá obrana, pomalá lopta, kata-
strofálne prevedenie, pasívni obrancovia atď.3 Frekventované sú kombinácie via-
cerých hodnotiacich slov v rámci jednej výpovede (napr. výborne čo chceš šak pa-
ráda obidve dobré lopty rana jak z dela tak paráda; dobre # dobre vyborne # vy-
borne vyborne vidíš že vám to ide parada). Nachádzame tiež ustálené slovné spo-
jenia typu to je o ničom, to je nanič, nula bodov; to je ono, no vidíš či nárečovú fra-
zému s pozitívnou konotáciou – ta kalap dolu. Tréner hodnotí hráčov aj prostred-
níctvom rôznych prirovnaní, ktoré sú výraznejšie zastúpené v rámci negatívnej 
axiológie (napr. rana jak z dela, všetko jak má byť; tak máte nohy jak Chaplin, be-
há to jak špinavé prádlo, ste jak posratí, stojíš jak chudák, stojíte jak zabetónovaní, 
chlapci normálne jak z druhej planéty mi pripadáte). Viaceré kritické hodnotenia 
činnosti hráčov sú sprevádzané časovými adverbiami stále, zase umocňujúcimi 
mieru negatívnej axiológie (zase prešlap hlboko, ale zase to nie je prihraté, zase 
nie je to dotiahnuté do kolíka, zase o ničom nahrávka teraz, stále máte zlé posta-
venie). V analyzovaných nahrávkach zaznamenávame tiež bohatú skupinu výpove-
dí obsahujúcich verbum v negácii (ide najmä o verbum byť), prostredníctvom kto-
rých tréner kritizuje činnosť hráčov, pričom je toto negatívne hodnotenie porov-
návané s normou alebo s očakávaným, resp. žiadaným výkonom trénerových zve-
rencov (napr. to nie je útok, toto nie je hra, toto nie je žiadna rana, to nie je volej-
bal, ta to nie je normálne, to nemá obdoby toto). 

Predstavením jednotlivých znakov disproporčnej komunikácie sme sa pokúsili 
o vymedzenie charakteristických rysov trénerského komunikačného registra. 
Frekvenčne významné zastúpenie majú v analyzovaných komunikátoch aj ďalšie 
znaky: opakovanie slov a výpovedí (prostredníctvom ktorého tréner dynamizuje 
svoj prejav, zintenzívňuje práve prebiehajúcu činnosť alebo povzbudzuje hráčov 
k dosiahnutiu vyššieho výkonu), hypertrofia výpovedí s reaktívnou komunikačnou 
funkciou (o čom svedčia predchádzajúce ukážky), s kontaktovou komunikačnou 
funkciou (pozri jednotlivé typy individuálnych a kolektívnych oslovení in Slančová, 
D. – Slančová, T., 2010) a pod. Sledovanie znakov disproporčnej komunikácie je 

                                                           
3  Komunikát trénera dopĺňajú aj neverbálne hodnotiace prostriedky, napr. palec ruky smerujúci nahor, potľap-

kanie hráčov po chrbte, zatlieskanie ako prejavy ocenenia výkonu hráčov alebo mávnutie rukou či pokrútenie 
hlavou ako znaky negatívnej axiológie. 
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súčasťou širšie koncipovaného výskumu v rámci viacerých komunikačných sfér 
súkromného aj inštitucionálneho charakteru. 
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Resumé 
On some features of disproportional communication in the register of sports coaches 

The paper focuses on the identification and characterization of some features of 
disproportional communication in the register of sports coaches. These features indicate 
the speaker’s authority and at the same time represent means of adaptation to 
a communication partner and expression of social cohesion. The research sample consists 
of 18 video and audio recordings of communication between a coach and secondary- 
-school-aged ball-game (...) players during training and matches. Special attention is paid 
to the following characteristics: symbiotic plural, shifts in verbal and pronominal person, 
free dative, register markers of authority and axiological lexemes. The objective of the 
paper is to point out their variability and describe the specifics of the disproportional 
communication used in the communication sphere of sports. 




