
dostal do pozice nadŕazeného účastníka Výjimkou jsou ustálené /dvoíilost-
ní fráze a repliky, napr vstúpte, odložte si, posadte se a j , nebo rú/né ustále-
né konstrukce vybízející k jídlu, nabízející pohostení apod , napr poslúžte si,
berte si, vezmete si ješté kou\ek atd Imperatív zde má platnost vyzvovou či
pobízecí a jeho užití tedy nevyvoláva zadné negatívni pocity V komunikaci
rodičú s détmi se však velmi často objevují repliky vyjadfující skutečny roz-
kaz, napf scdm si poradné, zastrč si tu kosili, vylez už konečné z ty postele,
vypucuj si ty zuby poradné, umej nádobi, napíš si všechny úkoly, ustel si
pastel, vem si čistý ponožky, zavri ty dvere, vypni tu televizi apod , či /ákaz,
napf prestaň si hrát s tou Ižící, nestrkej ten nuž do pusy, neutírej si nos do
rukávu, nemluv s plnou pusou, netvár se tak Moupé, nechod sem v téch špi-
naveich botách, nevrlej i>e tak v tom jídle dtd Často se objevuje i tzv opa-
kovaný imperatív, který znamená ješté intenzívnejší pobídku či rozkaz, napf
tak déláme, déláme1 jedem, jedem' tak jež, jež' apod Užívaní imperatívu
pn'mo ve funkci rozkazu či zákazu býva v komumkaci rodiču s détmi velmi
časté, zatímco v jiných typech komumkace (s výjimkou vojenského prostre-
dí) se skutečných rozkazu vyskytuje pomerné málo Mluvčí (rodič) užitím
takovýchto rozkazovacích replík úmyslné vyjadruje své nadfazené postave
ní vúči dítéti Časté je rovnéž užívaní speciálních „analytických" forem
imperatívu, které jsou projevem snahy nahradil imperatívni formu jinými
formami Tylo formy mohou signalizoval nékteré druhy výzev (rozkazu,
zákazu) jednoznačnéji (podrobnéji víz Grepl — Karlík, 1986, s 66—81),
napf v lomlo typu komumkace se pomerné často vyskyluje spojení impera-
Uvního tvaru slovesa koukat + mfímtivu, napf koukej mazat, koukej néco
délat, koukej okamžité zmizet, koukej to mít medený, koukej se nezmazal
(nezmáčet), koukej se jít učit, koukej pfijít domá včas apod , rovnéž spojení
typu (ne)opoval(te) se, pfíp chraň(te) se + infinitiv je zde vehce bežné, napr
vopovaž se pfijít domú zase jako prase, nevopovaž se pfinyst domú další
pétku, nevopovaž se mé ešte jednou ptát na lakovou hloupost, vopovaž se tu
svačmu vyhodil, chráň se nepfijít.jak sme se dohodli, chráň se tam ešte jed-
nou vlízt (do místnosti s hracími automaty) aj Dále se často setkáváme
s transpozicí imperatívni formy slovesa do druhé osoby indikativu prezenlu,
a to pfedevším ve spojení s častici at, napf ať už to máš snédeny, at pŕijdeš
včas, at to tu máš uklizený, než pŕijde tata, at pekné pozdravíš, at babičku
zas nezlobíš aj , pomerné časté je téz užívaní trpné podoby s vyznamem
rezullativním v opisném imperatívu s at, napf at je ten úkol napsanej, at už
je to nádobí umytý, at je to tu ukhzeno, ať sou ty boty čistý atd Rovnéž bežná
je transpozice indikativu fulura do funkce imperalivni, napr ukhdíš si pokoj,
vyluxuješ koberec, umeješ si krk, napíšeš si úkol, budeš se učit aj Zákaz býva
často vyjadfován také pomoci záporné častice ne, spojky aby a slovesa v pré-
lenlu, napf ne aby s zas dostal pétku, ne aby té napadlo tam jít, ne aby s pfi-
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šelpozde, ne aby ses zmazal, ne abys tam chodil aj V komumkaci s délmi &e
selkávárne laké s rc/kazovacími vetami, kde jsou slovesa v infinitivnŕm
tvaru, napf Vjíavaŕ' zhasnout a spať mlčet1 jísť délat1 nem.lu.viV nespať aj
nebo mohou míl rozkazovací vély podobu eliptických výrazu, napf rýchle'
ticho' a ven z postele1 rúče1 (matka upozorňovala díté, aby si šlo umyl rúče)
aj. Takovéto typy rozkazovacích vét plní funkci kategorického nebo naléha-
vého rozkazu, pŕíp záka/u a máji vehce blízko k vojenským povelúm Na
první pohled je z nich patrná autoritatívni (mocenská) po/ice mluvčího, tedy
nadfazené poslavení rodiče voči díléli Po vyslovení takovýchlo rozkazova-
cích vél zpravidla neočekáváme verbálni reakci (nékteré možnosli verbálni
reakce na imperalivni repliky uvádí Mullerová, 1983, s 38), ale pfedevším
reakci neverbálni — ledy očekáváme, že dílé udélá, či naopak pfeslane délat
lo, čo mu fíkáme

Nadmerným užívaním rozkazovacích vét tedy neposkytujeme možnost
k dialógu, ba nékdy tuto možnosl pfímo odmítáme, víz napf udélej to a bez
rečí, to nádobí umeješ a nebudeme vo tom dal diskutoval, píš a už ani slovo,
tu televizi okamžité vypneš a nehodlám se vo tom dal bavit, jež a už nechci
mc slyšet apod , ale zároveň potlačujeme rozvoj detské osobnosti Jesthže se
výchova omezí na pouhé pfikazování, rozkazování a zakazovaní, mu/e lo
ohrozil zdravý vývoj dítéte V dítčti, které jen slále néco musí či nesmi, tlu-
míme lolíž jeho vlasmi prirazený projev, potlačujeme jeho spontaneilu, brz-
díme a omezujeme aktivitu, bránime osobní iniciatíve a nahrazujeme ji jen
slepými návyky Zbavujeme tak díté odvahy ptál se a diskutoval a lím si
ujasňoval své požadavky a své postoje k oslatním hdem Z dítéte pák búd
vyrosle zaknknulý, ušlápnutý človek bez vlastního názoru, zvyklý podfizo
val se pŕíkazúm druhých nebo si naopak osvojí tento zpúsob komumkace
natolik, že jej pák uplatňuje pn styku s ostatním hdmi

V záveru svého pfíspévku bych se chtčla vrátil k otázce, klerou jsem si
položila v názvu Snažme se, aby komumkace mezi nami rodiči a našimi
délmi byla skutečným dialogem, tj splňovala dva základní požadavky, a to,
že dialóg mezi sebou vedou alespoň dva účastníci a že dialóg je založen na
lom, že se účastníci strídají v rolích mluvčího a posluchače Snažme se
vždycky s dítélem (a pfed dítétem) mluvil lak, jak si prejeme, aby jednou
samo mluvilo Rozvíjejme jeho komunikační schopnosl lím, že s ním bude-
me hodné mluvii, že jeho chuť k mluvení budeme podporoval irpélivým
odpovídáním na všechny jeho olázky Vyvarujme se irónie, jízhvosli,
zesméšňování, neustáleho kniizování nedosiatkú, ale téz nadmerného užíva-
ní rozka/ú, príkazu a zákazu, zvlášlé lakových, klére máji povahu vojen-
ských povelu Poskytneme dítéti od narazení nenásilnou výchovu správne
feči v harmonickém prostredí, doslalek podnetu a možností vést s nami sku-
lečný dialóg
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