dialogické repliky jsou vyslovovaný pŕímo s opačným, tj. nedialogickým zámerem - nepripustil pokud možno zadnou verbálni diskusi
Tyto tázací vety mohou vyjadroval jednak podiv ói rozhorčení inluvčílui
(rodiče), to jsou napr. otázky ty už sis zase zapomnel veci na telocvik?; ty ešte
nejsi v posteli?; /y si to ešte nesnčd?; jak je možný že to ešte nemáš snedený7;
co v ty škole celej den deláš že si ani nepamaíuješ čo máte za úkol?; jak to že
zas nevis jakej nuíte úkol? a to vás vc škole neučí?; co byste ešte ncchteli?; ty
zase nemáš co dčlat?; jak to se mnou mtuvíš?; co ry si to vCibec ké mne dovoluješ?; jak f o že máš zase hlad dyt' si pred chvíli jed?; tomithle ty hkáš čistý
rúče (domáciúkol, sešit z češtiny.. ); tomudle rámusu ty fíkáš hudba? a dal5í.
Dále mohou tázací repliky plnil komunikatívni funkci jakési výstrahy Či
varovaní, napr. že té pošlú piyč?; že pudeš vôd stolu?; že ti ten talíf \>odnesu?;
prípadné téz vyhrážky, viz napr. chceš facku?; a pár na zadek nechceš?; mám
ti jednu stfihnout?; mám ti šoupnouí jednu na zadek? apod.
Velmi Často se tyto tá/ací výpovedi užívají rovné/ ve funkci výtky nebo
napomenutí, napr copak si neumíš ten talíf po sobé uklidit?, to si na ní
nemo/i (lát trochu pozor?; musel sis toho hral tolik?; jak to zase \ypndáš?; jak
to sedíš u toho stolu?; ty neumíš sedel poradne na židli?; nezdá se ti že sedíš
u loho jídla ne'jak dlouho7; to sebou nemúíeš lmchu hodit?a zhasínal v koupelné hude kdo? aj.
Časté je rovnčž užití vc funkci výčitky, napr múzu ja s váma mít chviiku
klidu?; co mám z toho že na vás drtí?; chcete aby me zas bolela hlava'*; proč
sc \y dva musíte spolu porád ivál?; múžete mi nct proč ja se s váma musím
porád tak zfobit? nebo jakéhosi ohrazení, pŕíp. protestu, napr. ja snad
nemám právo na Imchu soukroiní?; sem ja snad vaše slúžka?, snad si nemyslíte že to po vás uklidim?; chcete me snad dostal do bláznince? apod., mohou
rovnéž vyjadroval obavu, znepokojení, napr. pnoč bčháŠ bos?, to chceš bcjt
zas nemocnej?; chceš si ty núžky vrazil do vok<>?; chceš sc tím nožem nznoiit?
prtp i jakousi prosbu, napr. mohli hyste mi dát chviiku pokoj?, múzeí ho
nechal chviličku v klidu?; nemohli bysie sc \y dvč alespoň na chviiku prestal
hádat? a jinc.
Tyto výpovedi jsou velmi Často pronášeny v afektu či v určitém psychickém rozrušení, rodiče jimi rcagují na nejaké (v danou chvíli podlé nich)
nevhodné chovaní dítčte (dčtí) Velmi časlo v nich xaznívá také silný ironický podtext, jízlivost či snaha o zesmčsňování. Môžeme slyšet výpovedi jako
napr. ty sis zapomnel tašku? je lo vitbcc možný? a hlavu tu máš7, premejšlíš ty
taký nékdy hlavou?, na co ty lu hlavu vlastné más7 na čepici?; proboha spadla
.sem snad bomba?; kam se vám ztratila podlaha?; mám ti snad poslal kofkovanou žádost abys pfíšel jíst ?; mám si pred tebou kleknouí na kolena abys už
konečné začal jíst?; co by se ti tak asi stalo kdyby sis ten íalíf po sobé uklidil?,
nechceš si dát ty nohy na Ittstr?; nechceš si náhodou k tomu jídlu lehnout?;
a zavirat za tebou kdo bude7 máme snad doma černocha? Velice frekventované jsou téz výpovedi jako to seš tak hluchej nebo tne neslyšíš?; seš snad
slepej nebo nevidíš?; sem ti tu pm smích nebo pro srandu7 a mnoho dalších
J de nepochybnč o soubor formálne tázacích výpovedí, ktcré se vedie
velké pestrosti vyjadrovaných dialogických komunikativních funkcí vy/načují
i velmi výraznou zvukovou stránkou, zejména melodickým prôbéhem s velký-

mi intonačními výkyvy, se špecifickým, často ironickým tonem reči, s výraznou hlasovou intenzitou Tyto zvukové kvality jsou kličem k pochopení „pravého" významu repliky. Kromé toho máji tylo lázací repliky svou zvláštni
stránku lexikálni a gramatickou.
Cílem našeho príspevku bylo .jednak poukázat na jeden z rysu príznačných pro komunikaci s détmi, tj. velice časté užívaní tzv. nepravých otázek,
a jednak ukázat, jaké komunikativní funkce takovéto tázací výpovedi plní.
Z jazykového hlediska se nám zde nabízí velice zajímavý a bohatý materiál,
který je možno dále podrobné zkoumat, z hlediska praxe však prílišné užívaní takovýchto tázacích replík príliš vhodné není. Zvlášté proto, že deti
(hlavné menší) irónii mnohdy nerozuméjí a ani zesméšňování ncní príliš
vhodným výchovným prosiŕcdkem. V komunikaci s dítétem je tedy více než
nutné dávat pozor nejen na to, co fíkáme, ale také jak to Tikáme, a to zde
nehovoríme o „vhodnosti" lakových otázek jako napr. co deláš? či dokonce
kam čumíš? ve chvíli, kdy dítč zakoplo a padá apod.
Na záver bychom uvedli krátkou ukážku autentického rozhovoru rodiče
(matky) s dítétem (pŕedškolního veku) pri jídle.
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Popis situace
-díté si hraje v detskom
pokoji, matka jej volá
k večeri
2 Ma reč ku poï jíst
-díté nereaguje, matka
l ej znovu volá
večere už je na stole
3 tak Marku ty me
-díte stále nepŕichází,
matka se začína rozčiloneslyšíš? kohkrát ti
to budú ešte vopakovaí? vat
4 mám si tam pro tebe
dojít?
-díte se dostavilo k ve5 sedni si poradné ké
slolu a začni už prosim- čeri, matka už je netrpč
hvá
té jíst
6 proč se v tom jidle
-dítč jí pomalú, nesousŕedčne. stoupající podtak vŕtaš?
ráždení matky
7 copak ti to nechutná
8 nemúžeš si lo nahral
na tu Ižíci poradne? dy
ti to padá
9 prestaň si podpírat tu
hlavu bojíš se snad ahy
ti neupadla?
K) Matku /nusís" tv iné
s tím jídlem porád tak
zlobit? copak se nennižeš
alespoň jednou najíst bez
rozfilování?
Text
l Marku poï jíst

KF
výzva k činnosti

opakovaná výzva
výtka
výhružka
príkaz
výtka
podiv
výtka + vduvodnéní
napomenutí (irónie)
výčitka
prosba

