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Dizertačná práca sa zaoberá rómskym jazykom v meste Jelšava. Subdialektom domácich 

rómskych občanov mesta (ďalej aj ako L1) a subdialektom prisťahovaných rómskych 

občanov do mesta Jelšava (ďalej aj ako L2).Prácou chceme ukázať vybrané dialektologické a 

sociolingvistické aspekty kontaktu L1-L2.Čiže chceme ukázať na základe vybraných javov 

kontrastívnosť L1- L2, lexikálnu variantnosť L1-L2, mieru a smer akomodácie L1↔L2. 

Uvedené interpretujeme a konfrontujeme v troch generáciách L1 a v troch generáciách L2, 

súborne za L1 a súborne za L2. Práca sa snaží v tejto oblasti zachytiť mieru zmeny a 

vývojové tendencie od najstaršej generácie L1 a L2 po najmladšiu generáciu L1 a L2.Mladá 

generácia je pre nás ukazovateľom vývojových tendencií a prognóz pri skúmaní takýchto 

jazykových procesov. Mesto Jelšava je pre nás jedinou známou lokalitou v SR, kde takéto 

jazykové procesy v uvádzaných intenciách a parametroch v reále prebiehajú a kde ich 

môžeme skúmať. Prácou chceme preukázať vzájomný vplyv dvoch subdialektov v kontakte 

na hovoriacich L1 a L2 spôsobovaný pôsobením inovačných prvkov L1-L2, akomodáciou 

kontrastívnej lexiky L1 ↔ L2 na vzájomné obohacovanie sa  subdialektov s výstupom na ich 

progresívne zjednocovanie, miešanie a  vznik novej špecifickosti, ktorá je charakteristická pre 

mesto Jelšava. Práca je tematicky rozdelená do troch kapitol. Autor v prvej kapitole práce 

charakterizuje a lokalizuje mesto Jelšava, demografickú štruktúru obyvateľstva, demografickú 

štruktúru Rómov domácich a prisťahovaných v intenciách jazykovej situácie v meste Jelšava.  

Nástrojom na ukázanie jazykovej situácie v meste Jelšava sú sebareflexie Rómov, ich 

akceptácie, preferencie, orientácie v rámci znalosti a používania rómskeho jazyka, 

produkčného rómsko-slovenského bilingvizmu a pasívneho bidialektizmu L1-L2. Druhú  

kapitolu práce tvorí výskumná časť, ciele a úlohy výskumu, použité metódy a techniky 

výskumu, výberový súbor a zber dát, charakteristika fáz výskumného procesu. V tejto 

kapitole autor určil tri okruhy v ktorých bude napĺňať ciele výskumu. Prvým okruhom sú 

hláskoslovné varianty kontrastívnej lexiky L1 a L2, ktorý autor ďalej člení podľa typu 

hláskovej zmeny. Druhý okruh tvoria tvaroslovné a slovotvorné varianty kontrastívnej lexiky 

L1 a L2, ktorý ďalej člení napr. podľa typu adverbiálny modifikátor (L1) proti prefix (L2). 

Posledný okruh tvorí kontrastívna lexika L1 a L2 vo vecných sémantických okruhoch, ktorý 

ďalej člení podľa rôznych okruhov. Výsledky výskumu prezentuje v tretej časti práce. Zistené 

výsledky vyhodnocuje pomocou tabuliek a grafov a interpretuje ich v intenciách konfigurácie 

dialektologických a sociolingvistických aspektov rómskeho jazyka pre danú lokalitu.  

Sumarizačne zachytáva a podáva obraz o rómskom jazyku v meste Jelšava v dvoch 

kontaktných subdialektoch  v troch generáciách L1 a v troch generáciách L2.Pokúša sa 

priniesť závery v rôznych súvislostiach miery a smeru akomodácie a to v rôznych 

štruktúrnych rysoch a doménach. Autorovi sa úplne nepodarilo extrahovať všetky 

kontrastívne javy dvoch subdialektov a analyzovať ich, čo ani nebolo cieľom práce. No 

podstatne v tejto oblasti a oblasti vývinu a zmien rómskeho jazyka v meste Jelšava vidí otázky 

a úlohy k ďalšiemu bádaniu a výskumu.  
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