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Abstrakt 
V príspevku sa zamýšľame nad vzťahom lingvistiky a komunikácie v športovej komunikačnej 
sfére a usilujeme sa ukázať, že opísať a interpretovať komunikáciu v športe, ako akúkoľvek 
inú komunikáciu, je možné len v prieniku rozličných, lingvistických aj nelingvistických, pohľa-
dov. Sústreďujeme sa na sociolingvistickú problematiku športového komunikačného registra, 
tréningového a zápasového dialógu, pragmatických funkcií v rečovom prejave trénera, 
uplatňovanie variet národného jazyka v rečovom prejave trénera a štylému ako základnú 
jednotku individuálneho personálneho štýlu trénera.  
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Úvod 

Slovenská lingvistika a lingvistika všeobecne nevenovala športu veľkú pozor-

nosť. Ak si predsa len vzala šport na milosť, venovala sa buď slovnej zásobe uplat-
ňovanej v tejto komunikačnej sfére, alebo jazyku mediálnej realizácie športu. Iná 
problematika z danej oblasti sa v lingvistických textoch objavovala minimálne. Prí-
čin môže byť viacero, no jedna z nich by sa mohla odvodiť od myšlienky rakúskeho 
filozofa Konrada Paula Liessmanna, ktorý v eseji (v českom preklade) Kulatý ne-
smysl. Přemýšlení o fotbalu (2012) uvažuje o vzťahu filozofie a športu ako 
o zdržanlivom až nevraživom. Problém vidí v tom, že „filozofie chce být duchem, 
ve sportu vidí důraz na tělo“ (s. 84). Keby sme filozofiu v citáte vymenili za lingvis-
tiku, tiež by sme sa asi príliš nevzdialili od podstaty prezieravého vzťahu jazykove-
dy k športu. No pri čítaní definície športu podľa čl. 2 Európskej charty o športe, 
ktorá znie: „šport zahŕňa všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom 
príležitostnej alebo organizovanej účasti vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu 
telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožňujú do-
sahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach“, je hlavne vo vzťahu k formo-
vaniu sociálnych väzieb celkom legitímne položiť si otázku, parafrázujúc jednu zo 
štúdií F. Mika:1 Čo dáva, resp. čo môže dať šport jazykovede? V analogickej situácii 
sme sa ocitli, keď sme si kládli otázku, aký je charakter lingvisticky chápanej ko-
                                                           
1  Čo dáva jazyk spisovateľovi (1964). 
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munikácie, teda nielen jej lexikálnej zložky a nielen v mediálnom športe, dokonca 
ani nie v športe hlavného prúdu dospelých, ale v mládežníckom športe vo vzťahu 
trénera a hráčov loptových hier staršieho školského veku, na ktorú sme chceli od-
povedať výskumným spôsobom. Čo zaujímavé by v komunikácii trénera a jeho 
zverencov mohla lingvistika nájsť? Predstava jednoduchého uchopenia problema-
tiky sa však veľmi skoro rozplynula a vo výskume bolo potrebné hľadať odpovede 
nielen na túto základnú, ale na viacero otázok teoretického, metodologického aj 
metodického rázu. Pri ich hľadaní sme sa postupne s celým výskumným tímom 
obracali o pomoc k pragmalingvistike, diskurznej lingvistike, konverzačnej analýze 
a k teórii dialógu vôbec, k sociolingvistike, štylistike, rétorike, k teórii textu, čias-
točne k psycholingvistike a k semiotike. A to sme len na pôde lingvistiky – ďalší 
rozmer predstavovalo interdisciplinárne prepojenie lingvistického pohľadu 
a pohľadu športovej humanistiky, ktorá podľa opisu rovnomenného študijného 
odboru skúma aj komunikačnú dimenziu športu a orientuje sa predovšetkým na 
individuálnu a sociálnu subjektivitu športovej identity. 

Vzhľadom na rozsah príspevku sa sústredím skôr na základné otázky, ktoré sa 
postupne pred nami vynárali, a možno na naznačenie smerovania odpovedí. 
S radosťou môžem konštatovať, že v našom úsilí nám výrazne pomáhali myšlienky 
mnohých z účastníkov konferencie. 

 

1 Metodologický základ – trénerský mikrosociálny komunikačný 
register 

Predovšetkým bolo potrebné vyriešiť, z akej metodologickej platformy sa po-
kúsime túto formu komunikácie lingvisticky najprv opísať a potom/zároveň aj in-
terpretovať. Už slovosled obsiahnutý vo výskumnej otázke: Aká je podoba komu-
nikácie trénera a jeho zverencov naznačuje, že východiskovým bodom uvažovania 
sa pre nás stal tréner (ale perspektíva by mohla byť, samozrejme, aj opačná). Ako 
teda nazerať na komunikáciu trénera a jeho zverencov? Znova je možné uvažovať 
vo viacerých smeroch: Z hľadiska teórie komunikácie by mohlo ísť o špecifický typ 
diskurzu, o trénerský diskurz. Východiskovo by sa dala využiť jedna z charakteristík 
diskurzu v zmysle jeho komunikačného chápania ako spojenia jazykovej realizácie 
interakcie a jej kontextového presahu (porov. Hoffmannová, 1997, s. 8). Z hľadiska 
teórie dialógu možno skúmaný spôsob komunikácie chápať ako špecifický dialóg 
a pomenovať ho napríklad trénerský dialóg. Rovnako by sme si mohli zvoliť štylis-
tické východisko a pri charakteristike komunikácie trénera a jeho zverencov uva-
žovať o sekundárnom štýle (vychádzajúc z J. Mistríka), alebo o texte so špecifickou 
formálnou modelovou štruktúrou (vychádzajúc zo štylistickej koncepcie J. Findru), 
ktorý je potom možné ďalej opísať pomocou opozitných kategórií či výrazových 
kvalít (vychádzajúc z koncepcie F. Mika). 
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Ako prístup, ktorý poskytol najširšie možnosti na uchopenie problematiky, sa 
napokon ukázala sociolingvistická koncepcia s ústredným pojmom makrosociálny 
(športový) a mikrosociálny (trénerský) komunikačný register. Práve komunikácia 
trénera a jeho zverencov pomohla precizovať tieto pojmy, ktoré momentálne 
predstavujú relatívne zavŕšenie niekoľkoročného úsilia adaptovať klasický socio-
lingvistický pojem/termín register2 v slovenskej lingvistike, keďže chápanie, ku 
ktorému sme dospeli na základe uvažovania o komunikácii v športe, sa dá pomer-
ne ľahko a presne aplikovať na ďalšie komunikačné sféry v hierarchii sociálna inšti-
túcia s príslušnou komunikačnou sférou a im prislúchajúcim makrosociálnym ko-
munikačným registrom a sociálny status/sociálna rola/sociálna vzdialenosť a im 
prislúchajúcim mikrosociálnym komunikačným registrom. (Bližšie pozri Slančová – 
Slančová, 2011.) 

 

2 Komunikácia trénera a hráčov ako osobitný typ dialógu 
Vychádzali sme ďalej z faktu, že trénerský mikrosociálny komunikačný register 

sa uplatňuje v dialógu, ktorý možno vzhľadom na základné jednotky prípravnej 
a súťažnej časti kolektívneho športu3 nazvať pracovnými termínmi tréningový 
a zápasový dialóg. Aj bežný laický pohľad na komunikáciu trénera a hráčov počas 
tréningu a zápasov vnáša do takéhoto chápania mierne pochybnosti – aký je to 
dialóg, keď prevažná väčšina rečového prejavu je vyhradená práve trénerovi? Je 
teda komunikácia trénera a jeho komunikačných partnerov (predovšetkým hrá-
čov) počas tréningu a hlavne počas zápasu viac dialógom alebo monológom? Hľa-
danie odpovede na túto otázku núti venovať sa hlbšie teórii, ba až filozofii dialógu. 
Predovšetkým, odpoveď nemôže byť jednoznačná, musí vychádzať z viacerých 
pohľadov na problematiku dialogickosti a monologickosti a zároveň musí brať do 
úvahy viacero skutočností, ktoré charakterizujú skúmanú komunikačnú a sociálnu 
situáciu.  

Ak chápeme dialóg široko ako základný spôsob medziľudskej verbálnej interak-
cie, ide v našom prípade o dialóg. Je to osobitný druh kvantitatívne aj kvalitatívne 
asymetrického nehomogénneho dialógu líšiaceho sa podľa komunikačných situá-
cií, do ktorých vstupuje tréner a jeho zverenci osobitne počas tréningov a osobitne 
počas zápasov. Často na verbálne realizované repliky trénera hráči reagujú špor-
tovou aktivitou a opačne – športová aktivita hráčov vyvoláva verbálnu 
a neverbálnu, resp. kombinovanú reakciu trénera.4 Takúto organizáciu komuniká-
cie teda možno pokladať za špecifický spôsob striedania komunikačných rolí, čo 

                                                           
2 Podľa D. Hymesa (porov. Sociolinguistic perspectives on register, 1994) by mal register zastávať ústredné 

miesto v sociolingvistickom výskume a v teórii. 
3 Konkrétne sme sa venovali futbalu, hádzanej a volejbalu. 
4 V tejto semioticky výrazne heterogénnej komunikácii je vôbec veľmi dôležité sledovať vzťah verbálneho 

a neverbálneho spôsobu vyjadrovania, ako aj neverbálnu komunikáciu samotnú (porov. napr. Slančová – Ka-
čúr, 2010, 2012). 
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tvorí jednu z konštitutívnych vlastností dialógu (porov. Müllerová – Hoffmannová, 
1994, s. 13 – 14).  

Napokon, ak vychádzame z etymologického základu pomenovania dialógu ako 
dia-logos, teda slova, ktoré prechádza „skrz“ – od „ja“ (tréner) k „ty/vy“ 
(hráč/hráči), tak potom aj v trénerskom pôsobení počas zápasu, v ktorom sa ver-
bálne prejavuje len tréner, sú jeho repliky jednak voči hráčom adresné a smerujú k 
„ty“ a jednak sa realizujú z perspektívy hráča, teda znova z perspektívy „ty“. Tento 
fakt pokladáme za ďalšie zo základných východísk dialogického chápania rečovej 
činnosti trénera. 

 

3 Pragmatické funkcie v komunikačnej aktivite trénera alebo čo 
tréneri robia, keď hovoria 

Ďalší výskumný problém predstavovala otázka, ktorá by, parafrázujúc klasický 
výrok pragmatiky, mohla znieť „Čo vlastne tréneri robia, keď hovoria?“. Tu sme 
museli znova premyslieť, ako vymedziť, systematizovať a opísať spôsob realizácie 
pragmatických komunikačných funkcií tak, aby bolo možné charakterizovať ilo-
kučné centrum, ako aj ilokučnú perifériu (pravda, s vedomím prechodných pásem) 
tohto typu komunikácie. Je všeobecne známy fakt, že existujú viaceré prístupy ku 
klasifikácii komunikačných aktov, resp. komunikačných funkcií, ktoré vytvárajú ich 
ilokučné jadro.5 V našom výskume sme pracovali s vlastným členením pragmatic-
kých/komunikačných funkcií, ktoré sa nám v základe osvedčilo pri výskume vývinu 
pragmatiky v najranejšej ontogenéze detskej reči (Slančová, 2008). Vychádzali sme 
z interakčného, vzťahovo-účelového chápania pragmatickej funkcie, čo znamená, 
že pri posudzovaní pragmatickej funkcie sme uplatňovali komplexné hľadisko za-
mýšľaného a dosahovaného komunikačného efektu a pragmatické komunikačné 
funkcie sme hierarchizovali trojstupňovo, vychádzajúc zo zásady, že na každom 
stupni hierarchizácie by mali byť všetky zachytávané kategórie približne na rovna-
kej úrovni diferenciácie, resp. na rovnakej úrovni zovšeobecnenia. 

 

4 Trénerský mikrosociálny komunikačný register a variety 
hovorenej podoby slovenčiny na východnom Slovensku 

Pozorovanie komunikácie trénera a hráčov v prostredí východoslovenských 
miest nás nútilo hľadať odpovede na otázku vzťahu rečového prejavu trénerov 
a stratifikácie súčasnej slovenčiny. Spolu s M. Sokolovou, v nadväznosti na stratifi-
kačný koncept J. Horeckého, sme pri vymedzovaní jednotlivých variet a semivariet 
národného jazyka a pri ich charakteristike vždy vychádzali z predstavy varietovej 
neohraničenosti, prienikovosti, priechodnosti a dynamickosti či medzivarietovej 
expanzie (k termínu porov. Kralčák, 2008). Analýza realizácie jednotlivých va-

                                                           
5  Porov. napr. Dolník, 2009, s. 282, ktorý sa explicitne obracia na čitateľa s výzvou, aby sa sám pokúsil o výstižnú 

klasifikáciu. 
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riet/semivariet v komunikácii trénera a jeho zverencov vo východoslovenskom 
prostredí prispela k precizovaniu tejto koncepcie. Varietová variantnosť, pozoro-
vaná v rečovom prejave trénera, ale aj vo výskumoch v iných komunikačných sfé-
rach, podčiarkuje potrebu presnejšieho centrálno-periférneho vymedzenia jazy-
kových javov charakteristických pre príslušné variety a semivariety. Takéto uvažo-
vanie nás priviedlo až k pojmom fuzzy logiky a fuzzy množín. Bez ohľadu na ich 
matematickú podstatu je to skôr všeobecná charakteristika tohto prístupu, ktorá 
sa nám zdá využiteľná pri teoretickom uchopení varietovosti ako takej. V slovníko-
vej charakteristike (Hartl – Hartlová, 2010, s. 160) fuzzy logiky sa hovorí, že ide o 
„neurčitú“ logiku, disciplínu logiky, ktorá sa usiluje pokryť realitu v jej nepresnosti 
a neurčitosti“, a že fuzzy množina (fuzzy set) je „množina, ktorá okrem úplného 
alebo žiadneho členstva pripúšťa aj členstvo čiastočné, takže jej prvky patria do 
tejto množiny len s istou pravdepodobnosťou, označovanou ako stupeň prísluš-
nosti, zatiaľ čo v klasickej teórii množín prvok do množiny buď patrí, alebo nepat-
rí.“ Takýmto spôsobom by sa dalo uvažovať aj o opise variet prostredníctvom vy-
medzenia jazykových javov, ktoré definujú danú varietu s vyššou mierou pravde-
podobnosti, vytvárajúc tak jej definičné centrum, a o javoch definujúcich varietu 
s graduálne nižšou mierou pravdepodobnosti s rozličnou vzdialenosťou od centra. 

 

5 Individuálny personálny štýl v trénerskom mikrosciálnom 
komunikačnom registri 

Napokon sme problematiku komunikácie trénera a hráčov interpretovali 
z hľadiska štylistiky, konkrétne individuálneho personálneho konverzačného štýlu. 
V tejto fáze prispelo uvažovanie o kvalitách individuálneho konverzačného štýlu 
trénerov k prehĺbenejšiemu a komplexnejšiemu uchopeniu základnej jednotky 
štylistickej kvality (v našom prípade) hovoreného textu, ktorý rečový prejav tréne-
ra predstavuje, a to štylémy – jednotky dynamickej, procesuálnej, ktorá vzniká ako 
reakcia na stimulus komunikačnej situácie a v jej rámci komunikačnej intencie 
a realizuje sa v spojení obsahu a vnútornej a vonkajšej formy, aby vyvolala prísluš-
ný štylistický efekt a potenciálnu reakciu naň (porov. Slančová, 2011). V konečnom 
dôsledku prispelo uvažovanie o štyléme v kontexte komunikácie v športe 
k potvrdeniu nášho chápania štylistických jednotiek ako kognitívno-pragmatických 
jednotiek.  

 

Záver 
Toto moje malé zamyslenie smeruje k dvom záverom: (i) Opísať a interpretovať 

komunikáciu v športe (ako akúkoľvek inú komunikáciu) je možné len v prieniku 
rôznych – lingvistických aj nelingvistických – pohľadov. (ii) Pre lingvistiku, v duchu 
jej ekologického chápania (porov. Ondrejovič, 1996), nie je nijaká aktivita, pri kto-
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rej participuje jazyk v akejkoľvek svojej podobe, zanedbateľná a nehodná pozor-
nosti.  
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Resumé 
Sports communication from the viewpoint of various linguistics 

The main aim of the paper is to refer to the relationship between linguistics and sports 
communication. It would like to underline the idea that communication in sport (as every 
other communication) can be described and explained only in conjunction with various 
linguistic and non-linguistic attitudes. It focuses on the questions of the sports 
communication register, training and match dialogue, pragmatic functions and varieties of 
Slovak language in the coach´s speech and the styleme as the main unit of the coach´s 
individual personal style. 




