
zích nárečí obecná češlina, nivehzovaná podoba nárečí stŕcdočeských, která
slouží v Čechách komumkaci ve sfére každodenního, neoficiálního úzu Jako
základní dorozumívací útvar pro bežnou komumkaci setrvává obecná čeština
i v českém pohraničí Její predpokladaný protipól by méla dále reprezento-
val obecná moravštma Siluace na Morave je však odhšna a značné složilôjší
než v sousedních Čechách I zde místní nárečí rýchle odumírají, jazykovým
specifikem moravským a slezským je vytváŕení nadnáŕečních mterdialektô,
které - ač útvary mvehzované - zachovávaj! společné zvláštnosli základních
náŕečních štruktúr

Vývoj bežné mluvy mladé generace v severomoravském pohraničí má
v oblasti morfológie mnoho spolčených rysô s vývojem bežné rnluvy na úze-
mí s náŕečné kompaktním obyvatelstvem Uplatňuje se v nem pŕedevším
obecná tendence po zpravidelnéní tvaroslovného systému Jejím pôsobením
dochází k rýchlemu ústupu a zániku neproduktivních jevu a jevô i7Olova-
ných Tento vývoj probihá velmi intenzívne v/hledem k neexistenci jednohté-
ho náŕečního podloží, jež by príznakové jevy v jejich pŕí/nakovosli neulrali-
zovalo a lim podporovalo Velmi silná je pŕedevším tendence po vyrovnaní
tvaru, která zrychluje prechod k jednoznačnému morfologickému zarazení
jednotlivých typu a zvýhodňuje postavení tvaroslovných typu produktivních
Tento vývoj se odehrává buď ve shodé s obecnou lendenu uplatňujíci se
i v jmých útvarech národního jazyka (napr vztahy mezi typy kost a píseň,
pretercnce tvaru 3 os sg kupujii, 3 os pi kupujou, ustúp jmenných tvarú
typu u maminčiny sestry ve prospech tvaru slo/ených [u maminčtné sestry]),
nebo šíŕeji moravském merítku (tvary N sg nikavica, I sg, rukavicou, N sg
konva, A sg konvu, l os sg chcú, 3 os pi vijou, chodijou) Nemá-li
príznakový tvar oporu v systému - ať už ve vlaslním paradigmatu (N pi ro-
diče - I pi rodičema, part 1-ové dal - tni dát), nebo v paradigmaiech ji-
ných typu (G sg Prostejova, Betouna - Jeseníka, ta - rukavica tou - ruka-
vicou, nesou, tisknou, kupujou - chodijou), je odsouván / cenlra jazykového
užívaní (napr tvary G sg muža, I pi ulicanta, N p) mise, G pi husí) a prak-
licky odsouzen k zámku (L sg nosí, I pi barakoch)

Výskyt tradtčních výslovnostních prvku u detských mluvčích v severomo-
ravském pohraničí porvrzuje obecnou tezi o trvalejším uchovávaní neuvčdo-
movaných rysô Jejich životnosl je i zde však pouze králkodobá Se zeslabují-
cím se koniaklem s tradičním jazykovým zázemím ustupuje pozvolna rovnéž
vétšma léchto výslovnosmích návyku Uvedený posun je pochopiielne výraz-
né pomalejší než u jevô morfologických

Podlé jazykového (náŕečního) pôvodu matky byty delí ro/déleny do né-
kohka skupín Tolo rozčlenení pák umožnilo konfrontaci úzu delí pôvodem
z oblasli českých nárečí v užším smyslu, dále delí s iradicí stŕedomoravskou,
východomoravskou a slezskou Jako početné srovnatelná se vydéhla i skupi-
na detí se slovenským jazykovým zázemím Je obtížné s určiloslí slanovil,
nakobk se lendence projevující se jako charakteristické pro jednotlivé
náŕeční skupiny našich mformátorô shodují s vývojovými rysy, jirruž pro-
cházejí tradiční nárečí Tyto komplikace jsou dôsledkem silné ruvelizovaného
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výchozího stavu nárečí u detí, jejichž uzuální návyky už nevycházejí že spo-
lečné normy, ale z individuálních rodinných idiolektu, které nemusí byt nav-
zájem shoclné (pŕestože se v mnohém podobají) Lze však konštatoval, že
jislé .společné rysy se tu projevují Všcchny skupiny preferují vyjadrovaní
shodné se spisovnou češtinou, u nékterých je tento posun více palrný, u ji-
ných prežíva ve vétší míŕe vyjadrovaní nespisovné Vzhledem k výchozímu
náŕečnímu povedomí smeruje k úzu shodnému se spisovnou normou jedno-
značné a ncjvýraznéji že všech skupín skupina sle/ská Protipól predstavuje
skupina východomoravská, která nejhouževnatéji uchováva prvky príznakové
(v rovine hláskoslovné prvky východomoravské, v rovine morfologické pák
šírcji moravské, avšak nespisovné) Ve spektru mezi tenulo skupinami se
očitá skupina česká, stŕedomoravská a slovenská Také jejich úzus není vza-
|emné shodný, smčrem ké spisovné češtine se zfetelnčji pnmyká skupina
mluvčích / Čech Am ona se však nevyhnula pôsobení moravského (či slez-
ského) prostredí Odraz tohoto kontaktu se promítá v částečném zasioupení
nékierých jazykových rysu typických pro uživatele z východních oblastí ná-
rodního jazyka Nejvíce nevyhranenou skupinou se zdá byt skupina sloven-
ských detí, která ve vztahu k úzu spisovnému a nespisovnému zaujíma spíše
stredovou pozici Naopak Stfedomoravané máji zase časlo snahu pňklánéi se
k vyjadrovaní nespisovnému, což však neprekvapuje, neboť tento stav odpo-
vídá rovnéž pozici stŕedomoravského mterdidlektu v rámci nespisovného
vyjadrovaní Pozoruhodný jev jsme registrovali u skupiny sle/ské ta ve snaze
vyjadroval se nenáročne nékdy dokonce popírá náŕeční tvar shodný se spi-
sovnou češtinou, což se projevuje (pŕestože vzácnym) výskytem príznakových
forem a podôb, prípadné hyperkorekcí

Závérem l?e však konštatoval, že bežná mluva mladé generace v severo-
moravském pohraničí je charakteristická neustáleností a pomerné velkou va-
riabilitou Současná rečová komunikace však zde rýchle smeruje k prestížni
hovorové češiiné, respektíve (v prípade exisience oblastné vyme/ených spi-
sovných dublei) k její moravské vananlé, na rozdil od siluace v pohraničí
českém, kde dominuje mterdialektická obecná čeština

Normatívny aspekt hovorenej podoby slovenčiny v meste

Vladimír Pátraš

Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

Komunikačný útvar, ktorý slúži na priame verbálne konlakty obyvaleľov
súčasných meslských aglomerácií, možno okrem exaklného definovania (pó-
rov Pairáš, 1990, s 37, 1992) nazval' aj komunikačným konglomerátom, príp
komunikačným hybridom Analýza materiálu získaného výskumom bežnej,
bezprostrednej, spontánnej komunikácie signalizuje, že dorozumievacie
médium príslušníkov meslskej sociéty nemá stabilne fixovanú štruktúru
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