
Vývin písma                        4.H  20.-25.4.2020 

Druhy písma, graféma 

Hovorené  slovo zaznamenáme graficky písmom. 
Písmo – súbor dohodnutých grafických zna-kov (grafém), ktoré zastupujú určitý 
zvuk reči ( fonému). 
Úlohou písma je zachytiť hovorené alebo myslené slovo a uchovať ho do 
budúcnosti. 
Druhy písma: 
1.Obrázkové ( piktografické) písmo- piktogram zjednodušene zachytil objekt z 
reality  
 

 
Schematický obrázok sa mohol stať symbolom-má nový význam.  
Srdce - - láska     
 

Takéto piktogramy, ktoré majú aj prenesený význam, voláme ideogramy.   
 

 

1b. Hieroglyfy – egyptské obrázkové písmo, 
japončina, čínske písmo 

   
  2. Slabičné (sylabografické) písmo – 1 znak zastupoval 1 slabiku. Už sa dali robiť 
kombinácie slov- zvukov. ( klinové )  
                                  ja                         my                        ši   
 
 
Prečítajte:  
 

 

3. Hláskové (fonografické) písmo – každý zvuk ( fonéma) má svoj grafický znak 
(grafému, hlásku) 
 Má rôzne podoby: Latinka, ale latinské písmo nepoznalo diakritické znamienka 
š,č,í,ô . Používali zdvojenie ss, zz ( maďarč.) 
Sch (nemec.) 
Azbuka – ruské písmo  ЖЕНА,  
hebrejské  (alef beit) לוויקיפדיה הבאים! 
arabské  (abdžádia) ييايديم ثحب 
 



Vývin jazyka 

Jazyk je systém dorozumievacích znakov a pravidiel pre určitú skupinu, 

z ktorej každý člen ovláda podstatnú časť tohto systému – základná 

slovná zásoba, gramatické pravidlá... 

Reč je praktické používanie jazykového systému jednotlivcami – ústne či 

písomne. 

Prirodzené jazyky sa vyvíjali s národnou spoločnosťou stáročia, 

rozprávajú  nimi  všetci členovia jedného národa. Keďže sa dlhodobo 

formovali, majú aj gramatické pravidlá, ktoré majú výnimky. Je založený 

na artikulovaných zvukoch a zreteľnej gramatickej stavbe. Prirodzený 

jazyk sa neustále rozvíja, reaguje na rozvoj spoločnosti, preto sa mení 

jeho slovná zásoba, konštrukcia viet  i pravopis.  

Prirodzený jazyk zachytí aj významové, emocionálne odtienky vo 

vyjadrovaní, nárečím odráža regionálnu príslušnosť, istým stupňom 

nespisovnosti aj intelekt, vzdelanie respondenta/hovoriaceho. 

Napr. anglický jazyk má odlišnú výslovnosť i slová vo Veľkej Británii, 

Írsku, USA a Austrálii. 

slovenské nárečia – šarišské, záhorácke, liptácke... 

Jeho nevýhodou  oproti umelému jazyku je ťažšie zvládnutie naučiť sa 
ho, lebo má mnoho pravidiel a výnimiek z pravidiel. Tie si človek,  ktorý 
sa jazyk učí odmala ( materinský jazyk ) osvojuje automaticky.  

Umelý jazyk -  vytvoril ho jeden človek alebo skupina, aby odlíšili, zjednotili 
dorozumievanie. Ovláda ho len skupina ľudí, ktorá ho používa pri 
komunikácii s ostatnými členmi skupiny.   Aby si tento jazyk rýchlo osvojili, 
má jednoduché znaky a gramatické a výslovnostné pravidlá.  

Najznámejší umelý jazyk je esperanto - prvotným cieľom bolo, vytvoriť 
univerzálny jazyk zo slov najrozšírenejších jazykov, aby sa ho všetci 
a odstránila by sa jazyk.bariera. ( niekto vie ANJ, iný NEJ alebo FRA, TAL) 
Má praktické využitie, napr. programovací jazyk Java, Python, posunková 
reč, brailovo písmo, morseovka.  

prirodzený jazyk                          umelý jazyk  

hovorí ním národ                         len skupina 



neustále sa vyvíja                       nemenné pravidlá 

komplikovaná gramatika             jednoduchá logic.gramatika 

ťažšie sa učí                               ľahšie sa učí 

Národný jazyk, jeho poddruhy 

Každý prirodzený jazyk, ktorý sa neustále vyvíja, má niekoľko foriem.  

Spisovná forma jazyka – presne dodržiava gramatické a artikulačné 
normy/pravidlá. Uplatňuje sa v písanej verejnej komunikácii (knižnej) a mala 
by byť použitá aj pri verejnom oficiálnom prejave ( politický, úradný, 
rečnícky prejav) 

Štandardná forma – má celonárodnú platnosť/ rozumie jej väčšina, Pri 
niektorých pravidlách, hlavne výslovnostných, už nie je tak presná. 
Používame ju v bežnej oficiálnej komunikácii na úrade, pošte, obchode       
Napr. necht – spisovne tvrdo vysloviť –n-, štandard toleruje –ň-, spisovne: 
idem ku susedom - štandard : idem do susedov   

Subštandrardná forma – výrazne sa líši od spisovnej tvarmi slov, 
výslovnosťou aj melódiou (prízvuk). Odráža región, vzdelanie a výchovu aj 
spoločenskú skupinu hovoriaceho.       Je chybou, keď preniká do verejnej 
komunikácie – reklama, predvolebná kampaň a pri človeku, ktorý 
nerešpektuje slušné vystupovanie a správanie. 

Patria sem: dialekty – nárečia,  slang,  argot (tajná reč) 

 

Úloha: 

Pozorne prečítaj, porozmýšľaj. Napíšte čo najviac synoným na pojmy:  

-človek ženského pohlavia vo veku 20-40 rokov 

-objekt, v ktorom žije človek 

-slovo označujúce činnosť prirodzeného presunu človeka z miesta na 

miesto, uveď rôzne druhy vzhľadom na rýchlosť  

 

Odpovede na úlohy pošlite na minervahel@post.cz 

 


