
'úlohu neverbálni složky. Pro další práci se jako velice potrebné ukazuje
získavaní nahrávek pomoci videopŕístroje, nebol' videonahrávky umožňují
podrobnejší a presnejší popis prubéhu komunikacc 1. Dále je možno mate-
riál získaval pŕímo zápisem jednotlivých výpovedí odposlcchu, prípadné téz
vytváfením príkladu na základe vlastní komunikační zkušenosti.

Komunikace v rodine má své zvláštnosti a špecifiká2. Návyky a doved-
nosti získané v rozhovorech v rodinnom styku obvykle ovlivňují jazyk všech
jejích člení8! (pŕedevším však detí) a často pŕetrvávají po celý život. Mnoho
rodin má své smluvené zpusoby hovoru o určitých lématech, máji svá vlastní
slova pro označení včcí a skutečností, patrí sem i zpusoby oslovovaní, pojmc-
nování jednotlivých členu rodiny atd. Na jazykové postfedí v rodine je díte
fixováno nejinlenzívnčji a ta podoba jazyka, která v tomto prostredí dominu-
je, se pro neho stáva primárním nástrojem komunikacc3.

Užívaní jazyka v rodine je ovlivňováno velice blízkym, soukromým vzta-
hem všech jejích účastníka, kteŕí se navzájem dúvérnč znají, nebol' spolu žijí
(rodina v užším smyslu) nebo se často navštevuj! (rodina v širším smyslu).
Opakované spolu vedou rozhovory, a to včtšinou na ustálený repertoár lé-
mat (zamestnaní, deti, dovolená, politika, rodinné vztahy, jídlo, práce v do-
mácnosti apod.), obohacený jen nékdy nejakým lématcm aktuálním (kultúrni
zážilek, cesta, nemoc apod.). Jcjich dôverný vztah vyplývající z príbuzenské-
ho vztahu, společné zážitky, /.kušenosii, zvyklosti rodinného života apod.
zpúsobují, že pro tento typ komunikace je príznačná velká zkratkovitost,
redukce a náznakovost, ale lež užívaní ustálených výra/ô, ná/vú či obratú,
které mohou byt pro cizí účastníky neznáme či nesrozumitclné. (Ŕekncmc-li
napr. svému dítčii „vem si ly „rambácký" kalholy", bude dítč vedel, o klére
kalhoty sc jedná (džiny s nápisom RAMBO, ktcrc bežné nosí), ci/í účasiník
rozhovoru to však pravdepodobné včdčt nebude apod.).

Ďalším charakteristickým ryseni komunikace v rodine je opaknvanost,
ncbo� nčktcré siereolypní situace související s bežným provozem v domác-
nosti, napr. ranní vstávaní, jídlo apod., se opakují dcnnč a jsou jakousi ,,pá-
terí" rodinného života.

\' našem príspevku se chceme podrobnčji venoval dílčí problematicc
rodinných rozhovoru, totiž otázkam, pŕesnčji tázacím včiám (výpovčdím)
v rozhovorech rodičú s dčtmi. Nebudeme sc zabýval otázkami, klére kladou
dčli rodičom, i když by to bylo jistč velmi zajímavé, nebo� v určiiém véko-

Na nczbyinost práce s vidcopŕíslrojcm upo/orfiujc článck O. Múllcrové a ¼.
Schneiderovc (1988, s. 236); videonahrávky jsou dälc/ité ncjen pro špeciálni vý/kum
nevcrbálního chovaní účastníka komunikace. ale treba i pro posli/.cní nčkolikasmérné
komunikace me/.i vícc účastníky jedné komunikační udalosti apod.

Na nékieré typy ro/hovoru v rodine pouka/.ujc článek O. Múllerové a ¼.
Schneiderové (1988, s. 232).

Tedy napr. spisovný jazyk, pŕestože pusobí prostŕddnictvím hromadných sdélo-
vacích prostŕedku, pŕedškolních zan/cní, literatúry pŕedóítané détcm apod., stáva se
nastrojení dčtskc komunikacc jcdinč tehdy, pokud se spisovné mluví pŕedevším v ro-
dine. Podrohnčji k leto problcmatice I. Martincc (1991, s. 291).

vém období (zejména kolem 3.-4. roku) zahrnují déii rodiče pŕímo zápla-
vou nejruznéjších otázek. My se zde naopak zaméŕímc na zvláštni lypy otá-
zek (tázacíc,h výpovedí), klére kladou rodiče détem a které plní jiné komuni-
katívni funkce než bežné otázky zjiš�ovací či doplňovací. Jejich ctlem totiž
není potreba získat nejakou informaci (nejsou výzvou k odpovedi), ale plní
funkci napr. varovaní, vyhružky, napomenutí či výčitky. Jsou to otázky jako
napr. kolik¾át ti to budú vopakovat?; chceš pohlavek?; (o sebou nemiižeS tro-
chu hodil?; ty ešte nejsi vohlcčenej? apod.

Nejdfíve bychom se krátce pozasiavili u problému terminologického, ij.
u rozlíšení pojmu otázka a veta (výpoveï, replika) tázací, na klére jsme zde
již narazili. Na tulo problematiku poukázala už napr. O. Mullerová ve své
monografii Komunikatívni složky výstavby dialogického texiu (1979), či
v článku Otázka a odpoveï v dialógu (1982), proto zde ve stručnosti uvedc-
me jen pár poznámek. Současné mluvnice češtiny pod označením otázka
včtšinou rozumčjí jednak vély sc špeciálni lázací intonací, príp. s tázacími
částicemi (ty jsou označovaný jako oiázky zjiš�ovací), jednak vety s lázacími
zájmeny či pŕíslovci (pák hovoríme o otázkach doplňovacích). V tomto vý-
znamu označení otázka často alicrnuje s označením tázací veta (replika), je
zde však jisrý vý/.namový rozdíl. Termínom tázací veta (výpoveï) vystihuje-
me spíše jazykové vlastnosti výpovedi (l j . určité inionační schéma, pŕítom-
nost tázacích slov), zaiímco označení otázka zdfirazňuje spíše stránku význa-
movou, funkční, tcdy vyjadrení snahy nčco se dozvedel, a lo bez ohledu na
zpúsob tohoto vyjadrení. Dále budeme ledy užíval radčji lermín tázací veta
(výpoveï) ne/li označení olázka, nebol' velšina zkoumaných replík, klére
uvedcme jako príklady, má jazykovou formu včiy lá/ací, ale odpoveï na ni
se neočekává, nemá tcdy vlastní otázkový význam. Tázací formou jsou vyjad-
rovaný významy jiné.

Ve Skladbe spisovné češliny (Grepl - Karlík, 1986, s. 66) se tento typ
tázacích vél klasi f ikuje jako tzv. otázky nepravé, na rozdíl od otázek pra-
vých. Zámčrcm mluvčího zde není snaha dosáhnoul odpovedi (mluvčí neusi-
luje o odpoveï), ale spíše snaha vyjadril podiv, rozpaky, nejistotu, ledy kon-
štatoval skuiečnosi, která je pro nčho nejakým zpusobem pŕekvapující či
neočekávaná. K otázkam nepravým jsou zde razený otázky podivovc a tzv.
otázky rečnícke.

V našcm materiálu, ktcrý byl získán pfedevším prepíšem magnetofóno-
vých nahrávek rozhovoru v rodine, ale téz pŕímým zápisem odposlechnulých
replík, jsme zachytili preš 80 tázacích včt tohoto typu. Lzc tcdy fíci, že výskyt
tčchto tzv. otázek nepravých je v komunikaci rodičú s dčtmi jevem pomerné
velmi častým, a lo nékdy až príl iš.

Jak už bylo nékolikrál uvedcno, plní lylo lázací výpovedi nejrúznéjší
komunikatívni ¾unkce4. Po jejich vyslovení rodiče neočckávají od delí odpo-
veï (prípadná odpoveï by je mohla spíše rozladit nebo rozzlobit), ale spíše
nejakou neverbálni rcakci, totiž očekávají, že díté začne délat néco žádoucí-
ho, či naopak prestane délai nčco ncžádoucího. Tylo svou podobou typicky

4 Komunikatívni ¾unkcí /.de ro/.umímc cíl (účel), pro který byla mluvčím veta
(replika, výpovčï) k adresátovi vyslovená. (Vi/ Grcpl - Karlík, 19H(>. s. 40).
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