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Oponentský posudok k práci Milana Samka 
 

Dialektologické a sociolingvistické aspekty kontaktu mezi dvěma subdialekty  
severocentrální romštiny v měste Jelšava 

 
 

Dizertačnú prácu som prečítal s radosťou a s očakávaniami novej práce zapadajúcej medzi 
sociolingvistické práce, ktoré sa zaoberajú rómskym jazykom jednej spoločnosti či mesta. 
Prácu som prečítal v prvom rade ako výskumník zaoberajúci sa sociolingvistikou a v druhom 
rade ako výskumník majúci vzťah k romológii. Svoje poznámky k práci Milana Samka som 
teda napísal v tomto duchu.  

Práca Milana Samka je na poli slovenskej romistiky významným krokom, aj keď nie 
spravenom v najvycibrenejšej podobe. Práca je svojím spôsobom unikátna, jej cieľom je 
podať obraz o akomodácii (o ich miere a smere) dvoch subdialektoch rómčiny hovorených na 
Slovensku v jazykovom repertoári troch generácií občanov mesta Jelšava. Práca nasleduje 
v stopách výskumov Mileny Hübschmannovej a Viktora Elšíka, aj keď nie v duchu ich 
sociolingvistickej náročnosti a vypracovanosti. 

Dizertačná práca sa snaží priniesť pohľad do procesov vzájomného obohacovania sa 
jazyka (idiolektu) domácich Rómov (L1) a jazyka (idiolektu) prisťahovaných Rómov (L2) 
a pokúsi sa priniesť vzťahové súvislosti hovoriacich L1 a L2 k predmetnej jazykovej situácii. 
Ako Autor píše, „cieľom práce je zachytiť mieru a smer akomodácie L1↔L2 a uvedené 
vyhodnotiť v rámci troch generácií“ oboch rečových komunít. Základom práce je 
kvantitatívne spracovanie kvalitatívneho výskumu, kde sa operuje s množstvom dát – Autor 
disponuje s množinou dát, ktorá môže byť spracovaná z iného zorného uhla i v budúcnosti. 

Stredobodom práce je lexikologický výskum, ktorý je doplnený so sociolingvistickými 
poznatkami o postojoch hovoriacich a s poznatkami o jazykových variantoch domácich a 
prisťahovaných z uhla sociológie jazyka. Údaje spracované v práci by mohli byť cennou 
súčasťou atlasu rómskeho jazyka na Slovensku. Práca na druhej strane zapadá do monografií 
spracujúcich jazyk mesta alebo komunity. 

 
Štruktúra dizertačnej práce 
Práca je rozdelená na päť častí, ktoré sú vzájomne spojené motívom výskumu. Jednotlivé 
kapitoly nasledujú v logickom poradí, každá z piatich obsahuje informácie o výskume. Aj keď 
poradie určené Autorom môže byť prijateľný, lepšie by bolo (pre čitateľa), keby druhá 
kapitola (Výskum miery a smeru akomodácie L1 – L2) stála pred prvou (Mesto Jelšava 
a jazyková situácia). Keďže v kapitole 1.4 Sebareflexie Rómov k jazykovej situácii operuje 
Autor s informáciami o cieľovej spoločnosti, o respondentoch výskumu bez toho, aby 
skúmaná spoločnosť bola lepšie predstavená, je ťažké pochopiť jednotlivé výroky Autora – 
respektíve, súvislosti medzi informáciami ako i niektoré informácie sú pochopiteľné len po 
prečítaní druhej kapitoly (použité metódy a techniky výskumu, sociolingvistický faktor vek 
a pohlavie cieľových skupín). Čitateľ sa dozvie o počtu a štruktúre respondentov len v druhej 
kapitole, pričom v prvej sú predstavené grafy a dáta, pri ktorých chýba absolútny počet 
respondentov.  

Ciele a úlohy výskumu sa nachádzajú len v druhej kapitole, pričom obsahujú kľúčové 
a cenné informácie o výskume, ktoré by bolo potrebné predviesť na skorom začiatku práce, 
alebo aspoň pred hore uvedenou kapitolou (1.4 Sebareflexie Rómov k jazykovej situácii). 

Samotný výskum je predstavený v priehľadne členenej štruktúre. Jednotlivé kapitoly 
predstavujú zistenia o štruktúrnych javov lexiky podľa klasického členenia jazykových rovín 
(hláskoslovné varianty, tvaroslovné a slovotvorné varianty, lexikálne varianty delené podľa 
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sémantických okruhoch). Predstavenie samotného výskumu je zakončený Záverom, kde Autor 
zhŕňa zistenia z výskumu a rôzne konštatovania v súlade s cieľom výskumu. 

Dizertačná práca je dokončená Zoznamom použitých literatúr, ktorý obsahuje početné 
položky, na ktoré však Autor v texte nereflektuje. 

Na úplnom konci práce sú umiestnené otázky dotazníka a riadeného interview. 
 
K metódam výskumu 
Stredobodom výskumu Autora sú dve komunity mesta Jelšava – Rómovia domáci a Rómovia 
prisťahovaní. Pri výbere respondentov Autor uplatnil sociolingvistické faktory vek a pohlavie. 
Je pritom zaujímavé, že svoje konklúzie však odvodzuje len z faktoru vek – podáva obraz len 
o generačných rozdieloch používania lexiky. Zaujímavé by bolo poznať aj rozbor lexiky či 
akomodácie jazykových variantov (používania jazykového-lexikálneho úzu) žien. Žiaľ 
o mobilite jednotlivých generácií, ako i o mobilite žien a mužov sa v práci nepíše, pričom 
mobilita v rámci Rómskych komunít vplýva i na používanie jazyka (a koniec koncov i na 
štruktúru jazyka – v tomto prípade na lexiku).  

Takisto dôležitý faktor pôsobiaci na jazykové zmeny je rodina, presnejšie spolužitie 
jedincov z rôznych jazykových skupín. Faktor manželstva, ako iniciátor jazykovej-lexikálnej 
zmeny sa berie do úvahy len raz – pri „Hláskoslovných variantoch kontrastívnej lexiky L1 a 
L2“. 
  

„Najviac otvorená generácia k akomodácii je v L1 aj L2 SD. Čo môže mať súvislosť s 
manželstvom, partnerstvom v rámci L1 a L2. Je prirodzené, že si zakladajú spoločné 
rodiny. Takýchto prípadov sme počas výskumu zaznamenali niekoľko. Dokonca sme 
zaznamenali aj viacgeneračné spoločné spolužitie v jednom dome hovoriacich L1 a L2“ 
(strana129.) 

 
V budúcnosti by Autor mohol rozšíriť svoje výskumy i do tohto smeru, prihliadnuc i na 

faktor rodina. 
Pri sociolingvistickom faktore vek Autor uplatňuje rozloženie respondentov do troch 

skupín: (podľa Autorovej terminológie) mladá – staršia – najstaršia generácia. Rozdelenie 
vekovej štruktúry do troch skupín je všeobecne zaužívané, avšak vekové hranice určené 
Autorom sú neprimerané zaužívaným vekovým hraniciam. Autorovo rozloženie generačných 
skupín je nasledujúce: 0–15 / 16–25 / 26 –. Takéto rozloženie je diskutabilné, pri adekvátnom 
odôvodnení môže byť i prijaté. Autor takéto rozloženie odôvodňuje vetou: 

 
„Do úvahy sme brali nie len biologický ale aj sociálny vek informátorov, keďže je 
prirodzené, že v 16 roku sú už rodičmi“ (strana 34.) 

 
V Autorovej koncepcii faktoru vek základnú úlohu hrá vek podmienený sociálnym 

statusom. Aj keď vymedzenie mladej a staršej generácie je pochopiteľné, v takomto poňatí 
zostáva problematickým vymedzenie najstaršej generácie, kde sú zhromaždené respondenti 
nad 26 rokov. Aj keď sa sociálny status 30 ročného jedinca v rómskej spoločnosti berie za 
rovnaký ako status 40 či 50 ročného (síce podľa mojich vedomostí to úplne nie je), 
v lexikálnej akomodácii musia byť odtiene. Človek žijúci 20 rokov v istej spoločnosti zo 
strany používania jazyka je iný než človek žijúci v tej istej spoločnosti len pár rokov. Istej 
vágnosti tejto skupiny zodpovedajú i Autorove tabuľky 10 a 13 (v porovnaní s tabuľkami 8–9 
a 11–12), kde vidno, že respondenti tejto skupiny sú vekovo najpestrejší. Systematickejšie 
rozloženie vekových skupín by prispelo k preukázaniu jemnejšej dynamike pri akomodácii L1 
a L2. V tomto poňatí môžeme medziskupinové zmeny prijať len s istým odstupom. 

Rozloženie podľa pohlavia vo výskume Autor neberie do úvahy. 
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Pri rozbore Autor neberie do úvahy rodinné zväzky medzi respondentmi. Keďže výskum 
je zameraný na lexikálnu a gramatickú akomodáciu, bolo by potrebné rátať aj s tým, že 
respondenti z jednej rodiny budú vykazovať iné údaje ako respondenti z rôznych rodín či 
respondenti, ktorí sú vzájomne vzdialení. Pri výbere respondentov Autor nepíše o vzťahoch 
medzi respondentmi.  

Nebolo mi jednoznačná ani metóda výberu respondentov z oboch skupín (neviem, ako 
dospel Autor k výberu respondentov). 

 
Hodnotenie jednotlivých častí práce 
 
Mesto Jelšava a jazyková situácia 
Táto kapitola sa snaží podať rámcový obraz k samotnému výskumu. Autor prikladá základné 
demografické údaje mesta a vymedzuje okruh sociolingvistických premenných, na ktoré 
stavia samotný lexikologický výskum. V tejto kapitole sa pred čitateľom načrtáva obraz 
jednotlivých skupín z hľadiska používania jazykov. Autor vymedzuje rámec samotného 
výskumu údajmi o možnosti, doménach používania jazykov, ako i o frekvencii 
používateľnosti jazykov. Okrem objektívnych údajov (ak môžeme hovoriť o objektívnosti pri 
dotazníkoch), tu dostane miesto aj viac subjektívnych údajov – miera vnímania 
subdialektologickej variantnosti, miera vnímania komunikačnej bariéry, miera znalosti 
subdialektov a ochota komunikácie medzi členmi oboch vymedzených skupín. 

Hlavným výnosom tejto kapitoly sú najmä reflexie Autora, ktoré podáva pod grafmi 
spoločne s interpretáciou grafov. Takto sa čitateľovi vytvára obraz o jazykovej situácii, ktorá 
je dotváraná výskumom, grafmi. Pri vnímaní dialektálnej rozdielnosti rómčiny však mi chýba 
presné definovanie variantov oboch skupín. O štrukturálnej kvalifikácii jazykoch sa z práce 
nedozvieme (v tejto kapitole by Autor mohol položiť varianty do dialektálnych vťahov), 
dozvieme sa len niečo o etnolekte prisťahovaných Rómov: 

 
„Na základe toho môžeme konštatovať, že všetci Rómovia vnímajú istú rozdielnosť v 
rámci dvoch subdialektov. Čomu iste prispieva aj situácia dialektov slovenského jazyka, 
ktorého isté javy sa v subdialekte rómčiny z Košíc objavujú. Rómovia z Košíc poznajú 
východoslovenský dialekt slovenského jazyka, čo je pre domácich Rómov nová 
informácia, ktorú tiež vnímajú ako neznámu a musia ju prijímať ako novú.“ (strana 25.) 

 
Výskum miery a smeru akomodácie L1 – L2 

Aj keď Autor vymedzuje širokú škálu vytýčených výskumných bodov (ciele) – 1, zachytiť 
sebareflexie Rómov k jazykom s akcentom na rómsky jazyk a jeho subdialekty, ktoré sú v 
kontakte v meste Jelšava, 2, zachytiť lexikálnu variantnosť L1 a L2 príznakovú pre mesto 
Jelšava medzi generáciami L1 a L2 jednotlivo aj vzájomne, 3, zachytiť mieru a smer 
akomodácie L1 ↔ L2  podľa generácií. Individuálne pri každom výraze, súborne v 
štruktúrnych rysoch a doménach, 4, zachytiť jazykovú kompetenciu Rómov v rómskom 
jazyku v rámci znalosť-neznalosť konkrétneho lexika podľa generácií L1 a L2 jednotlivo aj 
vzájomne a ako vedlajší cieľ 5, zaznamenať novú zatiaľ nepreskúmanú lokalitu Jelšavy v 
intenciách tradičného jelšavského subdialektu v možnostiach Autorovej práce – uvádza 
nasledujúce: 
 

„Práca si nekladie za cieľ vyčerpávajúco obsiahnuť uvedenú problematiku. Práca si 
kladie za cieľ čitateľovi podať korektnú informáciu o tejto problematike v meste Jelšava a 
seriózny podklad k ďalšiemu výskumu“ (strana 29.) 

 
Autorovi sa vymedzené ciele podarilo splniť, aj keď nie všetky v rovnakej miere. Otázky 

viažuce sa na sebareflexie Rómov o ich jazykoch sú len parciálne – vymedzeným otázkam 
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Autor maximálne vyhovuje, získané dáta iste odzrkadľujú jazykovú realitu. Ale 
k podrobnejšiemu výskumu postojov by bolo potrebné použiť viac otázok. V zachytení 
jazykovej variantnosti príznakovej pre jednotlivé generácie vidím nedostatok vo vymedzení 
vekových skupín (Autor iste má dôvody na určenie takéhoto systému – bolo by ich potrebné 
uviesť). Požiadavkám vlastnému cieľu Autor vyhovel, v tomto prípade však môjmu 
očakávaniu nie (dôvody sú v kapitole K metódam výskumu). Jazykovú kompetenciu 
jelšavských Rómov dotvára Autor takisto maximálne – aspoň k vytýčeným lexikálnym 
výrazom a samozrejme k jednotlivým fonetickým a morfologickým javom (žiaľ, Autor sa 
nezaoberá so syntaktickými javmi z dôvodu „nedostatočnej početnosti extrahovaných 
kontrastívnych javov” strana 32.). 

Vybrané gramatické javy (slová) dotazníku vytvárajú istý podklad Autorovi k zisteniam 
akomodácie jazykových variantov. 
 
Zistené výsledky, ich interpretácia a vyhodnotenie jazykového materiálu 
Aký je rómsky jazyk v Jelšave? Ako domáci prijímajú jazyk prisťahovaných a naopak? Aká 
je jeho znalosť – neznalosť podľa L1 a L2 a podľa generácií? Aká lexikálna variantnosť je 
príznaková pre hovoriacich v meste Jelšava podľa L1 a L2? Čo je kontrastívne v rámci L1–
L2? Aká je miera a smer akomodácie L1 – L2? 

Na tieto vlastné otázky sa Autor snaží odpovedať v tretej kapitole, ktorá sa zaoberá 
samotným výskumom a tvorí základnú časť dizertačnej práce. Zistené výsledky sa viažu k 89 
javom, ku ktorým patrí 89 grafov. Všetky javy sú rozpracované z hľadiska jeho 
charakteristiky, z hľadiska znalosti či neznalosti vytýčeného javu a z hľadiska miery 
akomodácie štruktúry v L1 alebo L2. Takéto podanie výskumu je dostatočne vyčerpá 
možnosti výskumu zaoberajúceho sa štrukturálnymi javmi jazykov. Po prečítaní sa čitateľ 
dozvie a reálnych aktuálnych zmenách v jazykoch dvoch komunít Jelšavy a vie si vytvárať 
Autorom vytýčený ciel zaznamenania „jelšavského subdialektu“ rómčiny. 
 
Záver 
V predchádzajúcej kapitole Autor podáva jednotlivé javy, ktoré v Závere práce zhrnie do 
priehľadnejšej formy. Síce jednotlivé dáta sú zhrnuté do celkov, čitateľovi je ťažké z veľkého 
množstva presne určiť detaily výsledkov výskumu. V pochopení jednotlivých súvislostí 
výsledkov spleti dát pomôžu priehľadné grafy. Síce po podrobnejšom čítaní je možné 
interpretovať súvislosti akomodácie vo všetkých generáciách, samotnému záveru chýba časť, 
v ktorej by boli všetky zistenia podané v ľahko pochopiteľnej a čitateľnej podobe. Takto sa 
cenné údaje a zistenia zostanú „polohotovej forme“. 
 
Zoznam použitých zdrojov 
Autor v zozname uvádza početné množstvo zdrojov, na ktoré však v práci neodkazuje. 
V prípade, že prácu Autor publikuje v knižnej podobe, bude potrebné presne narábať 
s aparatúrou zdrojov – uviesť len tie položky, na ktoré Autor v texte poukazuje (a v texte 
treba odkazovať na položky, ktoré sú uvedené v bibliografii diela). 
 
Všeobecne o práci 
Práca Milana Samka je cenným doplnkom sociolingvistických prác, ktoré sa zaoberajú 
rómčinou na Slovensku. Autorovi sa podarilo vykázať a predviesť (aj keď nie v najčítanejšej 
podobe) akomodačné trendy v jazyku jelšavských Rómov. Práca bola napísaná po náročnom 
výskume, ktorý priniesol cenné poznatky z jazyku (idiolektov) obyvateľov Jelšavy. Aj keď 
práca je vhodná na verejnú obhajobu, obsahuje nedostatky, ktoré by bolo treba odstrániť, či 
opraviť – najmä ak Autor rozmýšľa o knižnom publikovaní práce.  
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Nedostatky (ktoré doteraz neboli v posudku spomenuté – a ktoré by bolo potrebné 
opraviť) sú nasledujúce: jazyk a štýl práce nie je adekvátny vedeckej próze. Súvisiace 
s opravou štýlu navrhujem Autorovi používať slovesá v 1. osobe jednotného čísla (Autor 
používa slovesné kategórie 1. osobe množného čísla). V texte Autor zle používa medzery pri 
zátvorkách a interpunkčných znamienkach (zátvorky musia byť „prilepené“ a po bodke, 
čiarke zas musí stáť medzera). Žiaľ Autor používa veľmi málo medzinárodnej odbornej 
literatúry – bolo by potrebné poznať širší kontext medzinárodnej romistiky a sociolingvistiky.  

 
Prácu doporučujem k obhajobe s tím, že autor bude musieť dokázať, že spomínané 

nedostatky zostali v práci kvôli nedostatku času na jej dokončenie. 
 
 
Biatorbágy (Maďarsko), 04. mája 2011 
 
 

Tibor Pintér 
Jazykovedný inštitút 

Maďarskej akadémie vied 


