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HRA NA RODINU: 

K NIEKTORÝM ZNAKOM KOMUNIKAČNÉHO REGISTRA DETÍ 

IMITUJÚCICH ROLU MATKY A OTCA 
 

Stanislava ZAJACOVÁ 

 

aždý jedinec istej society je nositeľom množstva inštitucionalizovaných rolí,1 ich pre-

menlivá konštelácia vplýva na to, ako sa v určitých situáciách vyjadruje a ako s ním 

komunikujú iní komunikační partneri. Komunikanti vedome či podvedome prispôsobujú svoj 

prejav konkrétnej komunikačnej situácii výberom určitého kódu (jazyka, variety - termín po-

rov. Slančová – Sokolová, 1994) či špeciálneho registra, t. j. výrazových prostriedkov prí-

značných pre istú komunikačnú sféru2 (Hoffmannová, 1997, s. 137 – 138). Komunikačný re-

gister chápeme, vychádzajúc z definície D. Slančovej (1999, s. 61), ako „sociálne podmienený 

preferovaný spôsob jazykového prejavu [...]. Je to spôsob fungovania istého jazyka v závis-

losti od charakteru činnosti a sociálneho prostredia, ktoré je určované vzájomnými vzťahmi 

účastníkov komunikácie.“ 

Deti v priebehu svojho života participujú na mnohých komunikačných situáciách (návšteva 

škôlky, školy, lekára, každodenné rodinné situácie, nakupovanie a pod.), dostávajú sa do kon-

taktu s komunikantmi rôzneho veku, pohlavia, profesionálneho statusu a oboznamujú sa tak 

s rôznymi typmi registrov a ich striedaním (tzv. code-switching)3. Postupne sa učia modifiko-

vať svoj jazykový prejav v závislosti od konkrétnej komunikačnej situácie, a to adekvátnym 

výberom zvukových, morfologických, syntaktických, lexikálnych prostriedkov tak, aby zod-

povedali rozličným úlohám v ich sociolingvistickom repertoári. 

Rolová hra je jedným z dôležitých dôkazov a zároveň prostriedkov získavania tejto komu-

nikačnej kompetencie. Dieťa si identifikáciou s rolami iných (zväčša ide o roly rodičovské 
                                                 

1 Velký sociologický slovník (1996, s. 943) definuje sociálnu rolu ako očakávaný spôsob správania sa viazaný 

na určitý sociálny status. Dieťa, ak sa má stať plnohodnotným členom svojej society, musí sa v procese socia-

lizácie naučiť ovládať jej sociálne pravidlá. Osvojuje si hodnoty, normy a spôsoby konania platné v danej 

kultúre. 
2 Pod pojmom komunikačná, resp. sociálno-komunikačná sféra rozumieme zovšeobecnenie komunikačných 

situácií istého typu. V komunikačnej sfére sa reflektujú sociálne vzťahy, ktoré sa v istej societe ustálili a kto-

rým sa zároveň prispôsobil jazyk. Komunikačná situácia je užší pojem, predstavuje bezprostrednú situáciu 

určitého diskurzu (porov. Hoffmannová, 1997, s. 96). 
3 Termín porov. Gumperz, J. J.: Discourse Strategies. Cambridge: Cambridge University Press 1982. 

K 



Hra na rodinu:... 336 

a profesijné) osvojuje schopnosť považovať očakávania druhých za záväzné. Rolové hry detí 

ukazujú veľa z ich skrytých vedomostí o mikro- a makroregistroch,4 o sociálnych vzťahoch 

fungujúcich v rámci istých komunikačných sfér a takisto sa v nich objavujú znaky individuál-

neho štýlu ako spôsobu verbálnej interakcie. Tie by boli len ťažko odhaliteľné v bežných ko-

munikačných situáciách, do ktorých sa dieťa z hľadiska svojej pozície v rámci istej society 

dostáva. 

Príspevok vychádza z parciálnych výsledkov výskumu, v ktorom sledujeme spôsob reali-

zácie rolových hier u detí vo veku 4 – 7 rokov. V experimente používame techniku kontrolo-

vanej improvizácie.5 Hranie rolí, ktoré sa realizuje vždy medzi jedným dieťaťom a dospelým 

komunikačným partnerom prostredníctvom maňušiek, približuje tri komunikačné sféry (ro-

dinnú, školskú, lekársku). Prehovory zaznamenávame formou audionahrávok. Získaný mate-

riál prepisujeme podľa transkripčných pravidiel programu CHILDES. Bábky na základe svoj-

ho výzoru (oblečením, vlasmi, doplnkami) reprezentujú prototypové rolové znaky, príznačné 

pre kultúru dieťaťa, aby podporovali využívanie ustálených registrov používaných v danej 

komunikačnej sfére. 

V ďalšej časti budeme venovať pozornosť jednému typu rolovej hry, konkrétne hre na ro-

dinu. Velký sociologický slovník (1996, s. 940 – 943) definuje rodinu ako najdôležitejšiu spo-

ločenskú skupinu a inštitúciu, ktorá je základným článkom sociálnej štruktúry a základnou 

ekonomickou jednotkou. Jej hlavnými funkciami sú reprodukcia trvania ľudského biologické-

ho druhu a výchova, resp. socializácia potomstva, ale aj prenos kultúrnych vzorov a zachová-

vanie kontinuity kultúrneho vývoja. V rámci rodiny fungujú vzťahy, ktoré sa utvárajú vyko-

návaním každodenných činností vymedzených sociálnymi normami. Rodinné vzťahy vznika-

jú uskutočňovaním tzv. rodinných rolí (rola manžela, manželky, otca, matky, syna, dcéry, bra-

ta, sestry), bez naplnenia ktorých funguje rodina len formálne. Ide o roly spojené s materiál-

nym zabezpečením rodiny a s vytváraním pocitu istoty, bezpečia a psychickej rovnováhy 

všetkých členov skupiny. Súkromnosť rodiny je daná rozsahom (ide o malú, relatívne uzavre-

tú skupinu) a prítomnosťou bezprostredných, dôverne osobných kontaktov, silne motivova-

ných pudovo a citovo. 

                                                 
4 Jazyková manifestácia komunikačnej sféry sa realizuje prostredníctvom registra, v rámci ktorého uvažujeme 

o tzv. makroregistri, zastupujúcom sociálnu inštitúciu, a o mikroregistri, vzťahujúcom sa na príslušnú komu-

nikačnú situáciu (termín porov. Slančová, 2004, s. 75). 
5 Túto metódu predstavila americká sociolingvistka E. S. Andersenová v monografii s názvom Speaking With 

Style (1992), jej teoretické východiská aplikujeme na slovenský jazykový kontext. 
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V našom experimente sú v hre na rodinu k dispozícii tri bábky predstavujúce matku, otca 

a malé dieťa učiace sa rozprávať.6 Deťom sme prostredníctvom maňušiek vytvorili konkrétne 

roly a kontext hry. Chýbajúce prostredie a aparatúra, ktoré do istej miery limitujú danú komu-

nikačnú situáciu, spôsobili, že hra si vyžaduje vysokú mieru predstierania a improvizácie, tým 

väčšiu dôležitosť zohráva každý jazykový prejav. 

Pri realizácii rolovej hry kladieme dôraz predovšetkým na detskú spontánnosť, prirodze-

nosť a kreativitu. Na začiatku nahrávania nechávame deťom možnosť výberu bábky. Dieťa si 

zvyčajne vyberie jedinú bábku, zvyšné dve roly hrá dospelý komunikant. Na začiatku hry deti 

označia menami jednotlivé postavy, mená otca a matky sú väčšinou totožné s reálnymi me-

nami rodičov detí. Hoci pôvodným zámerom experimentu bolo, aby každé dieťa vystriedalo 

všetky tri bábky, tento postup sa nám nepodarilo zrealizovať. Dochádza k situáciám, že dieťa, 

vzhľadom na ustálené stotožnenie sa s vlastnou pohlavnou identitou, odmieta hrať rolu opač-

ného pohlavia. Tento fakt považujeme za prediktabilný najmä v prípade hry na rodinu, pretože 

roly matky a otca fungujú predovšetkým ako primárne modely mužskej a ženskej roly. Je teda 

prirodzené, že chlapci sa odmietajú identifikovať s rolou matky, príp. opačne, dievčatá sa nei-

dentifikujú s rolou otca. 

V príspevku poukážeme na niektoré znaky komunikačného registra detí imitujúcich rolu 

matky a otca7 a opíšeme také prostriedky, ktoré možno pokladať za registrové reprezentanty 

príslušných rolí. Na jednotlivé špecifiká reči orientovanej na dieťa (RD) poukážeme aj na po-

zadí niektorých z ďalších registrov (partnerský register, profesionálny register). Zameriame sa 

iba na najvyššiu vekovú kategóriu, t. j. na deti vo veku 6 – 7 rokov (1. trieda základnej školy) 

z dvoch regiónov Slovenska (okresy Prešov a Čadca), pričom vyberáme vzorku piatich detí 

(troch dievčat a dvoch chlapcov). 

V danej vekovej skupine pozorujeme pri hre už výraznú mieru imaginácie a kreativity. 

Kým u mladších detí je iniciátorom rozvoja dialógu predovšetkým dospelý komunikant, deti 

v mladšom školskom veku dokážu bez problémov samy pripraviť vlastný „scenár“ hry. Do 

deja často zapájajú aj ďalšie, imaginatívne postavy (iných príbuzných, susedov, rodinných 

priateľov). V priebehu realizácie hry na rodinu došlo k vytvoreniu niekoľkých rôznych komu-

                                                 
6 Pre komplikovanosť výroby bábky, ktorá by mala reprezentovať rolu malého dieťaťa, sme v experimente 

použili bábiku. 
7 V zaznamenaných detských prejavoch nachádzame výrazné paralely medzi jazykovou realizáciou roly otca 

a roly matky, preto budeme pre komunikáty oboch rolí používať súhrnný termín komunikačný register reči 

orientovanej na dieťa (RD) – (termín porov. Slančová, 1999). 
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nikačných situácií: prebaľovanie, kúpanie, kŕmenie dieťaťa, ukladanie na spánok, prechádzka, 

hra, nakupovanie, varenie (späté s rolou matky), odchod do práce (spätý s rolou otca) a pod. 

Pre zvukovú stránku
8 imitovaného registra RD je príznačné celkové vyššie nasadenie hla-

su a pomalšie tempo reči ako v bežnej komunikácii s rovesníkmi, s dospelými komunikačný-

mi partnermi, resp. v porovnaní s nasadením hlasu v partnerskom registri, uplatňujúcim sa 

v rámci realizácie hry na rodinu. U niektorých detí sa objavuje aj zmena timbru spätá s repre-

zentáciou a diferenciáciou príslušných rolí. Ďalšími charakteristickými zvukovými vlastnos-

ťami je predĺženie artikulácie vokálov; variabilnejšia, spevavá, expresívna melódia; eufemi-

zácia a maznavosť prejavujúca sa v intonácii, ktorá na niektorých miestach prechádza až do 

palatalizácie hlások. V hre absentuje akákoľvek aparatúra, preto sa u detí celkom prirodzene 

objavuje tendencia kompenzovať abstraktnosť danej komunikačnej situácie imitovaním zvu-

kov či využívaním onomatopojí a spevu.9,10 

Na morfologickej rovine objavujeme v komunikátoch detí imitujúcich rolu matky a otca 

znaky príznačné pre disproporčnú komunikáciu so sociálne, príp. komunikačne menej kompe-

tentným partnerom, slúžiace na vyjadrenie spolupatričnosti (tieto prostriedky sú rovnako cha-

rakteristické pre pedagogický register, komunikáciu so starými ľuďmi a pod.). Prvým znakom 

je využívanie 1. osoby plurálu, tzv. symbiotický plurál. Objavuje sa predovšetkým pri vyko-

návaní ritualizovaných činností, ako prebaľovanie, kŕmenie, kúpanie bábätka či ukladanie na 

spánok, v ktorých komentovanú činnosť vykonáva iba účastník komunikácie v role dieťaťa. 

Na exemplifikáciu vyberáme ukážku z prejavu Mišky (6;10). 

                                                 
8 V ďalšej fáze výskumu budeme znaky zvukovej roviny predstavujúce registrové reprezentanty príslušných 

rolí, ktoré sme identifikovali na základe vlastnej empírie, merať exaktne využitím technológie fonetického 

laboratória na Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií FF PU v Prešove. 
9 Inšpiračným zdrojom pre komparáciu zistených výsledkov je pre nás štúdia Realizácia suprasegmentálnych 

javov v reči orientovanej na dieťa od kolektívu autorov Mitrová – Sabol – Slančová – Zimmermann. 
10 Naším zámerom nie je sledovať nonverbálne výrazové prostriedky, pretože ich využívanie sa v danej komu-

nikačnej situácii (hra prostredníctvom bábok) nemôže plne uplatniť. Rolové hranie preto zaznamenávame iba 

formou audio- , nie videonahrávok. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že sme účastníkom každej hry, robíme si 

záznam o používaní nonverbálnych prostriedkov v podobe interpretatívnych poznámok, ktoré tvoria súčasť 

transkriptov získaných nahrávok. Z týchto záznamov môžeme usúdiť, že práve v sledovanej rolovej hre na 

rodinu zohrávajú nonverbálne prostriedky v porovnaní s hrou na školu a na návštevu u lekára špecifickú úlo-

hu. Ide predovšetkým o také znaky, akými sú pohladenie, pobozkanie či tíšenie dieťaťa držaním v náručí. 

Tieto prostriedky tvoria nevyhnutnú súčasť znakov registra RD a sú sprievodnými prvkami ritualizovaných 

činností. 
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*MIS: tak poď. 

*MIS: ideme chodiť. 

%com: Miška učí bábätko chodiť. 

*MIS: moje tu si sadkaj a papaj. 

*MIS: dobre. 

*MIS: ham ham ham ham ham. 

%com: Miška kŕmi bábätko. 

*MIS: už si sa napapalo. 

*MIS: teraz ideme spinkať. 

*MIS: už poď. 

V imitovanom registri RD sa stretávame s pomerne výraznou frekvenciou hodnotiacich 

prostriedkov tak, pekne. Ak jeden z komunikantov danú situáciu hodnotí, vyčleňuje sa, mini-

málne na rovine komunikácie sa „nadraďuje“ nad svojho komunikačného partnera. Z tohto 

dôvodu aj uvedené hodnotiace prostriedky vnímame ako ďalšie znaky disproporčnej komuni-

kácie. Na mnohých miestach dochádza až k ich hromadeniu. Objavujú sa najmä ako sprie-

vodné prvky komentovaných činností. V nasledujúcej ukážke z rozprávania Patrika (7;6) je 

tendencia k disproporčnej komunikácii umocnená aj použitím častice pravdaže, ktorú nepova-

žujeme za štandardnú vzhľadom na skutočnosť, že v bežnej detskej reči je jej frekvencia 

v období mladšieho školského veku veľmi nízka.11 

*PAT: tuto sa to vždycky zapne. 

%com: Patrik komentuje prebaľovanie bábätka. 

*PAT: no:. 

*PAT: ta:k tak tak. 

*PAT: tak no roztiahni nožičky:. 

*PAT: no: ta:k. 

*PAT: pravdaže. 

*MIS: tak si sadkaj a pekne papaj. 

*MIS: dám ti čiapočku a budeme pekne chodiť. 

(Miška – 6;10) 

Ďalšími znakmi s rovnakou funkciou sú rôzne formy posunu osôb, napr. používanie 3. 

osoby singuláru v situáciách, keď komunikant referuje o sebe samom: 

                                                 
11 Pozri Kesselová, 2003, s. 67. 
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*PAT: no poď a ideme na vychádzku. 

*PAT: a potom tatik pôjde do roboty. 

(Patrik – 7;6) 

či 3. osoby singuláru a neutra v replikách adresovaných dieťaťu: 

*AND: kto to plačká? (Andrejko – 6;11) 

*MIS: už si sa napapalo. (Miška – 6;10). 

Z lexikálnych vlastností je pre detské imitované komunikáty charakteristická eufemizácia 

a rozvinutá deminutívnosť spojená s výraznou emocionalitou. V dosiaľ zaznamenaných pre-

javoch sa ako najfrekventovanejšie ukazujú deminutívne adverbiá (tíško, tichučko, trošku), 

verbá (spinkať, sadkať, papkať, počurkať sa, plačkať, ľažkať si, smejkať sa) a substantíva 

(mamka, ocko, cumlíček, nožka, ritka, zadoček, kolienka, čiapočka, postieľka, papáničko, po-

lievočka, špenátik, piškótky). Z uvedených lexikálnych jednotiek vidíme, že deminutívnosť sa 

vzťahuje najmä na označenie rodinných príslušníkov (hypokoristiká), na objekty dennej po-

treby dieťaťa, jednotlivé časti ľudského tela, na jedlo, príp. plní funkciu zjemnenia nepríjem-

ných, tabuizovaných skutočností.12 Na exemplifikáciu uvádzame ukážky z rozprávania Bar-

borky (7;5) a Patrika (7;6). 

*BAR: a mojej zrobím praženičku alebo piškótky s medíkom a džemikom. 

*PAT: no poď na ručičky ku mne # ta:k. 

*PAT: no tí:ško tí:ško:. 

*PAT: tíško maličká tíško. 

Rozvinutá deminutívnosť v spojení s už spomínanými špecifickým zvukovými prostried-

kami sa výrazne prejavuje predovšetkým pri tzv. code-switching, v našom prípade ide o strie-

danie registra RD s registrom partnerským. 

*MIS: nachystám mu aj mlieko. 

%com: Miška komentuje svoju činnosť – adresované otcovi. 

*MIS: tu máš mliečko. 

%com: Miška adresuje repliku bábätku. 

(Miška – 6;10) 

                                                 
12 O štatúte detského slova pozri Hlavatá, 1999, s. 13 – 23. 
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*AND: mamka sa za chvíľku vráti. 

*AND: ona išla kúpiť do obchodu papkať. 

%com: Andrejko adresuje repliku bábätku. 

*AND: ja som jej dal jesť. 

*AND: pred chvíľou jedla. 

%com: Andrejko adresuje repliku matke. 

(Andrejko – 6;11) 

Znaky prepínania kódu môžeme sledovať aj v rámci jednej repliky detského komunikanta 

imitujúceho register RD. Napr. vo výpovedi Patrika (7;6) no ty sa vždycky tešíš keď máš holú 

riť # ritku pozorujeme tendenciu k eufemizácii v zámere priblížiť sa svojmu komunikačnému 

partnerovi (bábätku). Tá sa prejavuje v podobe rektifikácie po pauze, konkrétne prechodom 

od vulgarizmu (riť) k zjemnenej podobe výrazu (ritku). 

 

V súvislosti s code-switching stojí za pozornosť pristaviť sa pri variabilite prostriedkov, 

ktoré dieťa imitujúce rolu matky a otca používa v bezprostrednej komunikácii s bábätkom ako 

oslovenia na jednej strane a pri referovaní o ňom na strane druhej: 

• oslovenie bábätka: maličká, moje, moje zlaté, mojko, môjko zlaté, miláčik, slniečko, bábät-

ko, princeznička, oslovenia krstným menom (Danko, Zuzi), 

• referovanie o bábätku: malá, malý, bábätko, dieťatko, dieťa, moja. 

U dieťaťa aj napriek väčšej sociálnej vzdialenosti v situácii, keď o bábätku referuje, existu-

je dostatočné vedomie intimity, a preto v obidvoch formách (v oslovení bábätka a rovnako 

v referovaní o ňom) nachádzame výrazné paralely. 

Za ďalšie znaky registra RD, ktoré objavujeme v analyzovaných komunikátoch, považu-

jeme vlastné citoslovcia, onomatopoje, ktoré fungujú ako sprievodné prvky ritualizovaných 

činností: ham (kŕmenie), tššš (ukladanie na spánok), čľup (kúpanie), šups (vkladanie bábätka 

do vaničky) a pod. 

Jedným z najdôležitejších znakov je výrazná miera opakovania tých istých lexikálnych 

jednotiek, príp. ich modifikácií, či celých výpovedí. Prítomnosť tohto znaku vyplýva zo špeci-

fickej komunikačnej situácie, v ktorej u dospelého komunikačného partnera (matky, resp. ot-

ca) nastáva extenzia vlastnej výpovede vzhľadom na skutočnosť, že menej kompetentný ko-

munikačný partner (dieťa) na jeho repliky nereaguje. Opisovaný znak plní teda predovšetkým 

emocionálnu funkciu, ktorá je umocnená rytmizáciou výpovede. 
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*PAT: tíško tíško ešte tíško:. 

*PAT: tíško tichučko no:. 

%com: Patrik pripravuje bábätko na kúpanie. 

*PAT: dáme čiapočku dole:. 

*PAT: ta:k tak tak. 

*PAT: čľup čľup čľup! 

*PAT: čľup čľup! 

*PAT: je:jo to je krásne. 

*PAT: no po:ď po:ď no:. 

(Patrik – 7;6) 

Z hľadiska pragmatiky je pre imitovaný register RD charakteristická hypertrofia otázok 

a výpovedí s imperatívnymi formami. Tieto repliky chápeme ako protodialógy, otázky v sku-

točnosti neplnia reaktívnu komunikačnú funkciu, pretože komunikant od komunikačne menej 

kompetentného partnera neočakáva verbálnu ani fyzickú reakciu. 

%com: dospelý komunikant imituje plač bábätka. 

*AND: čo je:? 

*AND: chceš bábiku? 

*AND: tu máš bábiku:. 

*AND: treba ti ísť na vécko? 

%com: Andrejko imituje prebaľovanie bábätka. 

*AND: už lepšie? 

*AND: dám ti novú plienku. 

*AND: už lepšie? 

*AND: chceš mamku? 

*AND: mamka už príde. 

*AND: za chvíľu. 

*AND: za chvíľu. 

*AND: chceš ísť do postieľky? 

*AND: po:ď. 

(Andrejko – 6;11) 

Deti imitujúce rolu matky a otca často so zámerom udržiavať permanentný kontakt s bá-

bätkom komentujú vykonávanie vlastných činností: 

*MIS: varím šošovicovú polievku. 

*MIS: idem do skrine po šošovicu. 

*MIS: dobre. 

*MIS: musím zamiešať. 

*MIS: idem sa pozrieť ku dieťatku či neplače. 

(Miška – 6;10) 
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V dvoch detských komunikátoch sme zaznamenali aj isté formy hry späté s vykonávaním 

ritualizovaných činností, konkrétne s kŕmením dieťaťa. Ukážky vyberáme z rozprávania An-

drejka (6;11) a Zuzky (7;10). 

*AND: otvor ústa princeznička. 

*AND: teraz ti tam vletí vrtulníček. 

*AND: ide vrtuľník. 

*AND: ham. 

*AND: teraz taký ide ide ide do... 

*AND: ide mrkvička. 

*AND: ham! 

*AND: teraz ide teraz idú ide ujo princ. 

*AND: ham! 

*AND: a za ujom princom ide ide taký ve::ľký drak. 

*AND: ham! 

*ZUZ: i:de lietadielko do pusy:. 

%com: Zuzka spevavo. 

*ZUZ: HAM! 

*ZUZ: hotovo. 

*ZUZ: no zjedla. 

Špecifiká imitovaného registra RD sú výraznejšie badateľné najmä v konfrontácii s part-

nerským, príp. profesionálnym registrom, ktorých znaky v rámci realizácie jednotlivých rolo-

vých hier môžeme takisto pozorovať. V záverečnej časti príspevku ponúkame niekoľko uká-

žok vybraných z detských komunikátov, v ktorých môžeme sledovať prítomnosť profesiona-

lizmov (foršty, ohobľovať, bankomat, výplata), parémií (bez práce sú není koláče) či fráz prí-

značných pre myslenie dospelých (keď chcem si čosi zarobiť tak musím aj pracovať; to je te-

raz v dnešnej dobe ale áut!; na jedlo sa nehovorí fuj!; my asi to dieťa nikdy nevychováme). 

Prítomnosť týchto prostriedkov v spontánnej detskej komunikácii je minimálna, dieťa sa pro-

stredníctvom nich štylizuje do roly dospelého komunikanta. 

*PAT: to je teraz v dnešnej dobe ale áut! 

*PAT: keď chcem si čosi zarobiť tak musím aj pracovať. 

*PAT: hm šak vieš ako sa to hovorí. 

*PAT: bez práce sú není koláče. 

*PAT: čau Miro! 

*PAT: čau! 

*PAT: dneska ideme čo rezať? 

*PAT: tuto musíme narezať foršty. 
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*PAT: aha. 

%com: Patrik imituje zvuk píly. 

*PAT: ešte ich máš koľko? 

*PAT: ešte asi zo tri. 

*PAT: dobre. 

%com: Patrik imituje zvuk píly. 

*PAT: ó došel mi olej. 

%com: Patrik používa zvuky imitujúce dopĺňanie oleja. 

%com: Patrik imituje zvuk píly. 

*PAT: ešte máme tu narezať desky z foršt. 

*PAT: dobre. 

*PAT: Patrik imituje zvuk píly. 

*PAT: ešte ohobľovať. 

%com: Patrik imituje zvuk hobľovačky. 

(Patrik – 7;6) 

*ZUZ: na jedlo sa nehovorí fuj! 

(Zuzka – 7;10) 

*BAR: my asi to dieťa nikdy nevychováme. 

(Barborka – 7;5) 

*RES: a to odkiaľ máš toľko peňazí?13 

*AND: z bankomatu. 

*RES: no a čo si dostal dnes výplatu? 

*AND: nie ale tú výplatu som si ešte nechal. 

*AND: v bankomate mám ešte päťtisíc a päťtisíc mám pri sebe. 

*RES: ale! 

*RES: a čo ideš ešte kúpiť? 

*AND: teraz nič. 

*AND: teraz idem na chvíľu do práce. 

*AND: budem iba hodinu. 

*RES: dobre:. 

*RES: aho:j. 

*AND: idem pracovať. 

*AND: idem na počítač. 

(Andrejko – 6;11) 

Z našej analýzy vyplýva, že pre register RD v imitovaných prejavoch detí sú príznačné tie-

to znaky: jednoduchosť vo výbere výrazových prostriedkov, posilnenie expresívnej a emocio-

nálnej funkcie prejavu (špecifické zvukové vlastnosti reči, prítomnosť onomatopojí, variabili-
                                                 

13 Skratka *RES je z anglického slova researcher, označujeme ňou repliky dospelého komunikačného partnera. 
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ta oslovení, opakovanosť výrazov, hypertrofia otázok bez reaktívnej komunikačnej funkcie), 

eufemizácia (rozvinutá deminutívnosť) a tendencia k disproporčnej komunikácii (využívanie 

symbiotického plurálu, hodnotiacich prostriedkov, rôzne formy posunu osôb). 
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