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1 Teoretické východiská výskumu reči orientovanej na dieťa 

1.1 Reč matky orientovaná na dieťa 

Dieťa si osvojuje jazyk zaradené do sociálnych vzťahov. „Väčšinu z toho, čo vie, sa 

učí prostredníctvom jazyka, prostredníctvom rečového prejavu ľudí, ktorí ho obklopujú. 

V našej kultúre sú to predovšetkým rodičia, hlavne matky, ktoré deťom nielenže 

sprostredkúvajú informácie, ale svojimi postojmi, svojím správaním a svojím jazykom ich aj 

interpretujú“ (Slančová, 1999, s. 20). 

 Novorodenci a dojčatá žijú vo vysoko štruktúrovanom sociálnom svete, ktorý vytvára 

matka neverbálnym a verbálnym správaním počas starostlivosti o ne a v rámci napĺňania ich 

základných fyzických, sociálnych a emocionálnych potrieb. Matka sa rozpráva s dieťaťom 

špecifickým spôsobom, ktorý je definovaný ako reč matky orientovaná na dieťa (RMD) a je 

zároveň jeho prvou „učiteľkou“ jazyka. Matky „uvádzajú dieťa do reálneho sveta, 

sprevádzajú ho ním, sprostredkúvajú kontakt so skutočnosťou“ (Kesselová, 2008, s. 123).  

D. Slančová (1999, s. 26) charakterizuje termín reč orientovaná na dieťa ako 

„spontánne, situované prehovory, v ktorých je dieťa individuálnym alebo kolektívnym 

adresátom.“ Nezastupiteľnú úlohu v procese osvojovania si jazyka dieťaťom má komunikácia 

s jeho najbližším rečovým okolím. 

„Dieťa si napodobňovaním osvojuje už ustálený, vypracovaný systém jazyka v rámci 

svojho životného prostredia“ (Encyklopédia jazykovedy, 1993, s. 306). Osvojuje si 

prirodzený jazyk, ktorý „je jednou z najfascinujúcejších a najkomplexnejších kognitívnych 

schopností človeka. Pri bežnej komunikácii, a vzhľadom na ľahkosť, s akou si dieťa jazyk 

osvojuje, považujeme jazyk a reč za niečo samozrejmé“ (Farkaš, 2005, s. 262). Dieťa má 

vrodenú schopnosťou zvládnuť ľudskú reč, nie však konkrétny jazyk. ,,Zvládne vždy ten 

jazyk, s ktorým je po narodení v každodennom styku“ (Černý, 1996, s. 359). „Osvojovanie 

jazyka prebieha teda prostredníctvom kultúrne podmienenej socializácie“ (Slančová, 1999, 

s. 21). Podľa J. Průchu (2011, s. 93) je „fenomén jazykového inputu chápaný najmä 

u psycholingvistov sociopragmatického a interakčného zamerania ako najrelevantnejšia hybná 

sila celého procesu osvojovania si jazyka.“ Osvojovanie jazyka má korene už v prenatálnej 

komunikácii s matkou (porov. Palková, 2017) a po narodení má rozhodujúci vplyv jazykový 

input exponovaný predovšetkým matkou, z ktorého sa dieťa učí. Reč matiek a iných 

dospelých orientovaná na dieťa je „intuitívne adaptovaná a zjednodušená“ (porov. Průcha 

2011, s. 96) kvôli tomu, aby uľahčila dieťaťu porozumenie a osvojenie si jazyka. 
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1.1.1 Protodialóg 

V našej societe dieťaťu od narodenia patrí status aj keď komunikačne 

nerovnocenného, ale predsa možného komunikačného partnera. Matka ho vťahuje 

do protodialógov,2 hoci dieťa je ešte komunikačne nekompetentné. Je tu prítomná vysoká 

komunikačná asymetria, ktorá sa vyrovnáva rešpektovaním kognitívnych schopností dieťaťa, 

a to tak, že matka komunikuje výlučne o témach, o ktorých má dojča aspoň minimálnu 

extralingvistickú informáciu. Dieťa určuje smer komunikácie tým, že matka sleduje jeho 

záujmy a jeho prejavy. Matka reaguje na mimiku, gestiku a proxemiku dieťaťa, ako aj 

na kašeľ, plač, kýchnutie, pohyb a iné neverbálne správanie.  

J. Dolník v tejto súvislosti uvádza: „Dieťa si osvojuje jazyk v rudimentárnych 

rozhovoroch, rozhovor je základný prostriedok sociálnej interakcie, čiže rozhovor je 

prototypový prejav komunikácie, v ktorom sa najprirodzenejšie manifestuje jazyková 

spôsobilosť človeka“ (2009, s. 290). Na inom mieste dodáva, že aj jednotlivé prehovory 

v rámci rozhovoru treba vnímať ako interakčný produkt, čiže ako výsledok súčinnosti 

aktérov. Prehovor je síce vytváraný hovoriacim podľa jeho intencie, ale rozličným spôsobom 

sa na jeho konštituovaní podieľa aj príjemca. Prejavuje sa tu pôsobenie akomodačno-

asimilačného princípu, podľa ktorého aktéri komunikačnej interakcie musia „riešiť“ otázku 

miery, v akej sa partnerovi prispôsobujú (ibid. s. 294).  

Matky a ostatní dospelí hovoriaci s dieťaťom sa skutočne prispôsobujú správaniu 

svojich adresátov. Reagujú na všeobecnú štruktúru a načasovanie detského správania. 

„Prejavy dojčaťa prichádzajú v krátkych opakujúcich sa poryvoch3. Bolo by veľmi zvláštne 

reagovať na toto správanie dlhými zložitými vetami namiesto krátkych pozdravov, nabádaní 

a jednoduchých poznámok. Matky odzrkadľujú správanie svojho dojčaťa používajúc reč, 

výraz tváre a gestá“ (Kaye, 1980, s. 502). 

Matka predstiera, že rozumie, čo jej chce dieťa povedať. Kenneth Kayeová vo svojej 

štúdii uvažuje takto: „Toto predstieranie je čiastočne tým, čo Snowová (1977) a iní opísali ako 

dopĺňanie nedostatkov konverzačného partnera. Je to tiež záležitosť matkinej aktívnej 

konštrukcie teórie o tom, kto je jej dieťa. To, čo každá matka robí svojím spôsobom, je 

spraviť z bábätka človeka a zo seba jeho najlepšiu priateľku. Táto predstava trvá počas rokov, 

v ktorých sa dieťa učí jazyk. Aj keď sa dialóg mení z jednostranného na obojstranný, teda 

dieťa už uskutočňuje reálne prehovory, ako sa téma rozhovorov mení z tu-a-teraz-a-ty 

                                                 
2 Tento termín použil po prvýkrát C. Trevarthen na opis výmeny „informácií“, keď dospelý odpovedá 

na zvukový prejav alebo výraz tváre dieťaťa, akoby to bol náznak dialógu (Slančová, 1999, s. 22). 
3 K. Kayeová použila slovo bursts. Všetky zahraničné zdroje preložila autorka práce. 
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na zdieľaný pohľad na externý svet, dialóg je stále oveľa menej symetrický, ako matka 

predstiera“ (ibid. s. 502).  

Matky sa nielen „vylaďujú“ na reakcie a správanie sa dojčaťa, ktoré komentujú, ale 

snažia sa ho aj verbálne alebo neverbálne regulovať4. „Reč matiek je vysoko flexibilný 

systém podmienený principiálne charakteristikou dieťaťa a prostredia. Nie je pravdepodobné, 

že reč matiek je iba reaktívna alebo iba strategická (kontrolná) vo svojej prirodzenosti. Skôr je 

to kombinácia „strategických“ a „reaktívnych“ zložiek“ (Smolak – Weinraub, 1983, s. 370). 

Podľa stručnej charakteristiky amerických sociolingvistov RMD zahŕňa krátke, 

jednoduché, na dieťa zamerané výpovede, opakovania, oslovenia dieťaťa, časté používanie 

otázok a zmenu v rečových registroch s vývojom dieťaťa (Toda – Fogel – Kawai, 1990, 

s. 281). Zmena, variabilita, registra RMD súvisí s tým, že matky sú spravidla jazykovo 

senzitívne na stav jazykovej kompetencie svojich detí. Jazyková senzitivita je „schopnosť 

matiek, zrejme neuvedomovaná, rozpoznávať, v akom stave jazykového vývoja sa nachádzajú 

deti v určitom vekovom období, a podľa toho prispôsobovať svoju reč“ (Průcha, 2011, 

s. 101). 

1.1.2 Základné funkcie reči matky orientovanej na dieťa 

Odpoveď na otázku o funkcii RMD prináša výskum zahraničných lingvistov: „Reč 

matiek s deťmi v ranom štádiu vývinu môže slúžiť dvojakým cieľom, ako jazykový vstup 

(základné jazykové údaje, rečové okolie) na osvojenie si jazyka a ako socializačný 

prostriedok na kultúrne primeranú komunikáciu. Matky nadväzujú konverzáciu 

s novorodencami ako s potenciálnymi komunikačnými partnermi a interpretujú detské 

správanie, ako úsmev, pohľad alebo vokalizáciu, ako zmysluplné. Deti hrajú aktívnu rolu 

a tiež regulujú správanie matiek. Vďaka komunikácii matka – dieťa sú deti socializované, 

keďže integrujú správanie sa matky a jej reč do svojho vývoja“ (Toda – Fogel – Kawai, 1990, 

s. 280). 

Materská reč má počas prvého roka podľa Penmana a kol. (1981, s. 23) dve hlavné 

funkcie: informatívnu a afektívnu. Pri informatívnej funkcii matky komentujú (1) detské 

činnosti, (2) detské pocity, (3) svoje vlastné správanie, (4) predmety a iné elementy 

v externom prostredí. Afektívna funkcia zahŕňa povzbudenia (šikovné dievčatko), odrádzanie 

(kto je neposlušný?), nonsensové výpovede, ktorých interpretácia závisí výlučne od kontextu 

(abú), pozdravy (ahoj, Luki), napodobňovanie dieťaťa (gú gú), riekanky (varila myšička 

kašičku) a smiech. 

                                                 
4 O vylaďovaní sa neverbálneho správania matky a dieťaťa porov. Kapalková (2008). 
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Reč sa stáva prostriedkom, ktorým najmä matky dieťa nielen učia jazyk a socializujú 

ho, ale aj vytvárajú atmosféru plnú emocionálne kladných citov. „Viac ako ktokoľvek iný 

v sociálnej sieti dieťaťa poskytuje matka dieťaťu pocit vzájomnosti, a to až do takej miery, že 

vzhľadom na svoje maličké dieťa matka potláča vlastný pocit identity a usiluje sa prebrať 

zorný uhol dieťaťa“ (Slančová, 1999, s. 36). Reč matky orientovaná na dieťa sa nazýva i 

„rečou druhého ja“. „Čím silnejšie sú emocionálne väzby medzi dospelým a dieťaťom, tým 

viac sa dospelý prispôsobuje komunikatívnej kompetencii dieťaťa“ (ibid. s. 31). 

Reč matky orientovaná na dieťa je svojím charakterom súčasťou disproporčnej 

komunikácie. Za jeden z jej znakov S. Zajacová (2012, s. 68) považuje „prítomnosť 

axiologických lexém, vyjadrených zväčša formou adjektív a adverbií (dobrý, výborný, 

šikovný, zlatý, zlatučký, dobre, pekne, fajn, skvele a pod.). Ak jeden z komunikantov hodnotí 

(situáciu alebo percipienta), vyčleňuje sa, minimálne na rovine komunikácie sa „nadraďuje“ 

nad svojho komunikačného partnera. Pri komunikácii s dieťaťom plnia axiologické 

prostriedky výchovnú, didaktizujúcu funkciu.“ S. Zajacová (ibid.) sa však nazdáva, že 

v dialógu s bábätkom, teda komunikačným partnerom, ktorý nemôže v plnej miere vnímať 

a uvedomovať si mieru pozitívnej/negatívnej axiológie (dôležitú úlohu v komunikácii 

zohrávajú zvukové vlastnosti reči), sa posilňuje emocionálna funkcia. 

Ch. Ferguson uvažuje o troch základných funkciách RD: 1. komunikačnej 

a expresívnej, kde dospelí vyjadrujú svoj vzťah k dieťaťu osobitnými prostriedkami, ktoré sa 

líšia od bežných prostriedkov reči dospelých; 2. jazykovo-didaktickej, hoci autor zastával 

názor, že ešte nie je jednoznačne dokázaný vplyv RD na osvojovanie jazyka dieťaťom; 

3. socializačnej funkcii, kde RD ponúka dieťaťu prostriedky na identifikáciu diferencovaných 

sociálnych rolí (porov. Slančová, 1999, s. 42). 

RMD plní podľa R. Wodakovej a M. Schulzovej (porov. Slančová, 1999, s. 36) tri 

základné funkcie: emocionálnu (symbiotickú), ktorá umožňuje dieťaťu interagovať 

v atmosfére kladného prijatia; inštrumentálnu, ktorá sa stáva prostriedkom kontroly detského 

správania a pedagogickú (stimulačnú), cez ňu matky deti učia a socializujú.5  

                                                 
5 Emocionálno-afektívny charakter RMD a celková pozitívna orientácia voči malému dieťaťu sa podľa nášho 

výskumu ukazuje na zvýšenom používaní pragmaticky a štylisticky príznakovej lexiky. Ide najmä 

o deminutivizáciu a eufemizáciu nielen substantívnej ale aj verbálnej a adjektívnej lexiky a o zvýšené používanie 

interjekcií. Pozitívna orientácia voči dieťaťu sa ukazuje v preferovaní jednoznačne kladnej kvalitatívnej a 

hodnotiacej lexiky. 
Inštrumentálna (kontrolná) funkcia sa prejavuje v používaní operatívnych kontaktových prvkov, a to 

vo zvýšenom množstve oslovení dieťaťa propriálnou i nepropriálnou lexikou, v používaní registrových markerov 

autority (tak, no, dobre) a verbálnej lexiky v tvare imperatívu blížiacou sa k partikulácii (pozri, počkaj, ukáž).  

Pedagogická (stimulačná) funkcia, zámer matky poskytnúť jazykový vstup pre vývoj detskej jazykovej 

kompetencie, sa odzrkadľuje vo vysokej miere opakovaní výrazov, v nízkom stupni variabilnosti lexiky RMD, 
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1.1.3 Úloha dieťaťa v protodialógu 

Matka neustále komunikuje s dieťaťom a ono si postupne uvedomuje svoju 

komunikačnú úlohu. „Štúdie o dojčatách v predrečovom štádiu počas ich každodenných 

sociálnych interakcií odhalili nápadnú schopnosť detí ako komunikantov“ (Meadows a kol., 

2000, s. 393). Snowovej analýza dvoch dvojíc matka – dojča ukázala, že najnápadnejšia 

zmena v správaní sa matky nastala medzi piatym a siedmym mesiacom dieťaťa, keď sa dieťa 

stáva aktívnejším. Matky presmerovali svoju pozornosť od rozprávania o vnútorných stavoch 

a pocitoch dojčaťa na jeho aktivity a udalosti v externom svete (Penman a kol., 1983, s. 19). 

„Schopnosť matiek dôsledne určiť to, čo vnímajú ako komunikačne významné 

správanie6 (dieťaťa), je považovaná za základ procesu, v ktorom matky citlivo reagujú 

na predlingválne dojčatá“ (Meadows, 2000, s. 393). Viditeľne, rozhodujúcim krokom v tomto 

procese reagovania je matkin výber činností zo správania sa dieťaťa, ktoré môžu potenciálne 

slúžiť ako signály. „Očný kontakt s partnerom, alebo sociálna kontrola, je vnímaná ako 

kľúčový indikátor intencionality na strane dieťaťa a objavuje sa vo veku okolo 0;9-1;07“ 

(ibid.). Cameron-Faulknerová (2013, s. 1) k tomu uvádza: „Schopnosť pôsobiť na ostatných, 

aby sme získali predmety, informáciu alebo podporu je kľúčovým aspektom ľudskej sociálnej 

interakcie a zručnosť, ktorú deti prejavujú skoro vo svojom vývoji. Okolo veku 0;10 si deti 

postupne uvedomujú, že ich správanie môže mať účinok na ostatných, a ako dôsledok určité 

aspekty ich interakcie nadobúdajú systematickú a prediktabilnú formu.“  

Podľa Owensa (2001, s. 168) sa intencionalita a schopnosť zamerať sa na cieľ 

a zdieľať ho s ostatnými začína u dojčaťa prejavovať okolo ôsmeho mesiaca. Očným 

kontaktom, gestom a nejakou formou vokalizácie dojčatá produkujú v tomto veku 

„protoimperatívy“ a „protodeklaratívy“. Podľa Batesovej (1976) termín protoimperatív značí 

„využitie dospelého ako prostriedku na dosiahnutie predmetov” a je v kontraste 

s protodeklaratívom, ktorý je definovaný ako „predverbálne úsilie upriamiť pozornosť 

dospelého na nejakú udalosť alebo predmet vo svete” (in: Cameron-Faulkner, 2013, s. 4).  

S. Kapalková (2008, s. 185) uvádza: „Detské žiadosti sa objavujú vývinovo skôr ako 

deklaratívny typ správania. Protodeklaratívne správanie zahŕňa získavanie pozornosti 

dospelého prostredníctvom predmetu.“ 

                                                                                                                                                         
v preferovaní slov z jadra slovnej zásoby a vo vysokej miere prediktability verbálnej, substantívnej a zámennej 

lexiky v reči matiek. 
6 Komunikačne významné správanie sa dieťaťa je také, ku ktorému dochádza vtedy, keď matka verí, že jej dieťa 

úmyselne chce niečo povedať alebo úmyselne chce, aby preň niečo urobila (Meadows a kol., 2000, s. 398). 
7 Zápis veku dieťaťa: 9 mesiacov až jeden rok. 
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Slaughterová, Petersonová a Carpenterová (2009) skúmali vzájomný vzťah medzi 

gestami dieťaťa a rečou matky orientovanou na dieťa, v ktorej matka explicitne označuje 

mentálne stavy dieťaťa, čo umožňuje dieťaťu učiť sa vhodné lexikálne pojmy na označenie 

svojich interných mentálnych skúseností. Autorky uvádzajú (s. 1055): „Meins a kolektív 

(2003) argumentujú, že matky, ktoré sú všeobecne „zamerané na myseľ“, poskytujú rôzne 

zážitky, zahŕňajúc relevantný jazykový vstup už vo veku 0;6, ktorý podporuje objavujúce sa 

vedomie o mysli a mentálnej aktivite u ich detí.“ Aj ich vlastný výskum ukázal, že čím skôr 

deti vo veku 1;3 produkovali imperatívne gestá, tým častejšie ich matky komentovali detské 

vôľové stavy (chcieť, skúsiť, potrebovať, atď.). „Tieto výsledky značia, že matkina reč 

o želaniach a zámeroch je spojená s raným vývojom komunikačnej kompetencie u detí“ (ibid. 

s. 1053).  

Keď deti urobia komunikačné gestá tak, že držia otvorenú ruku, lebo si želajú 

predmet, alebo tak, že ukazujú na niečo, to poskytuje ideálnu príležitosť pre matky označiť, 

komentovať alebo opísať to, čo považujú za daný mentálny stav dojčaťa. Preto autori 

predpokladajú, že „detské osvojenie si komunikačných gest je v pozitívnom vzťahu 

s tendenciami matiek hovoriť o mentálnych stavoch, a zvlášť mentálnych stavoch zámeru, 

želania alebo záujmu, ktoré sú zámerom týchto raných detských neverbálnych komunikácií“ 

(ibid. s. 1056). 

D. Slančová (2008, s. 111) pozoruje u matky dieťaťa reakcie na jeho vokálne 

i nevokálne prejavy už od 3. mesiaca jeho veku, a to počudovaním, pritakaním, výzvou, 

otázkami. Zároveň matka výpovede interpretuje tak, akoby boli nositeľmi sémantickej 

a pragmatickej informácie. Jej repliky často predstavujú komplexnú interpretáciu konvenčne 

neinterpretovateľnej vokalizácie. 

Malé deti si osvojujú základnú slovnú zásobu počas prvých dvoch až troch rokov. 

Elise Frank Masurová (1997, s. 437) vo svojej štúdii poukázala na neodmysliteľnú pomoc 

matky pri tomto procese a na rolu dieťaťa, ktorá sa vyvíja: ,,Kým na začiatku druhého roku 

väčšina matkiných pomenovaní s označením znamenala, že matky držali, ukazovali alebo 

inak upozorňovali na predmety, do konca druhého roka skoro polovica po prvýkrát 

pomenovaných hračiek zvierat boli tie, ktoré ukazovali deti. Inými slovami, matky sa 

posunuli od riadenia svojich detí a upozorňovania na predmety k tomu, že často sledovali 

detské zameranie sa na jedinečné predmety. To naznačuje, že deti čoraz viac stanovujú 

neverbálne tému konverzácie, dokonca predtým, ako to robia slovne (Hoff-Ginsbergová 

1987). Táto transformácia podčiarkuje interaktívnu povahu pomenovacieho procesu.“  
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1.1.4 Úloha zdieľanej pozornosti matky a dieťaťa 

Ak sa má dieťa naučiť jazyk, musí byť v intenzívnom kontakte s lingvistickým 

vstupom (rečovým okolím, jazykovým stimulom) vo svojom ranom prostredí, aby vedelo 

spojiť slová s predmetmi a udalosťami. „Počas druhej polovice prvého roka si deti rozvinú 

schopnosť koordinovať svoju pozornosť na sociálneho partnera aj na externý objekt a táto 

schopnosť sústrediť sa poskytuje základ pre zdieľané zážitky, ktoré sú základom 

pre osvojenie si jazyka (Butterworth, 1991, Tomasello, 1995)“ (Meadows a kol., 2000, 

s. 394). Tomasello (2003) zdôraznil úlohu kontaktu so slovami pre naučenie sa slovnej zásoby 

počas zdieľanej (spoločnej) pozornosti a v situáciách, v ktorých sa dá usúdiť, aký je zámer 

dospelých (in: Goodman a kol., 2008, s. 516).  

„Zdieľaná pozornosť zrejme poskytuje dojčatám prediktabilné možnosti na učenie, 

ktoré pripravujú podmienky na komunikačný vývin a vývin v širších kognitívnych doménach. 

Deti zažívajú tieto interakcie opakovane, až kým sa nestanú prediktabilnými, čím je pre dieťa 

úloha identifikovať a spojiť slová s predmetmi oveľa ľahšia a čím sa stáva rečové okolie 

zmysluplnejším (Tomasello – Farrar, 1986)“ (in: Karras a kol., 2002, s. 520). „Trvanie 

zdieľanej pozornosti závisí od šikovnosti a schopností dieťaťa a emocionálnych zdrojov 

a rodičovských schopností matky“ (ibid. s. 537). 

Jan Karrass a kol. (2002, s. 533) zaraďuje medzi prediktory skoršieho učenia sa jazyka 

u detí okrem pohlavia a manipulácie aj matkine fyzické povzbudenie pozornosti vo veku 0;4, 

takže dievčatá alebo deti, ktoré zniesli viac manipulácie so sebou alebo ich matky viac 

fyzicky povzbudzovali, mali vyššie jazykové skóre pri neskoršom meraní. Autori v úvode 

štúdie argumentujú: „Materské povzbudenie pozornosti v detstve (definované ako fyzické 

alebo slovné vedenie pozornosti) predpovedá neskoršie porozumenie jazyka a čiastočne 

sprostredkúva vzťah medzi ranými návykmi a neskorším rozvojom jazyka.“ Ďalej dodávajú: 

„Pohlavie a slovné povzbudenie pozornosti matkou vo veku 0;1 boli jediné signifikantné 

prediktory; dievčatá mali pokročilejšie jazykové zručnosti ako chlapci a deti, ktoré matky viac 

slovne povzbudzovali, mali zhodne vyššie jazykové skóre“ (ibid. s. 533). 

Dôležitú úlohy aktívneho záujmu matky v jazykovom vývine dieťaťa podporuje 

aj výskum L. Bloomovej (1993), podľa ktorej „emócie a jazyk vychádzajú z toho istého 

limitovaného spoločného vkladu kognitívnych zdrojov u dojčaťa. Takže dojča môže 

vo všeobecnosti buď vyjadriť emóciu, alebo lingvisticky komunikovať. Preto dojčatá, ktoré 

trávia viac času v bdelom stave záujmu, vyjadrujú menej emócií, a tak majú k dispozícii viac 

kognitívnych zdrojov na učenie sa jazyka“ (in: Karrass a kol., 2002, s. 520).  
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„Schopnosť matiek slovne reagovať na svoje dieťa, definovaná ako afirmácie, imitácie 

alebo expanzie (rozšírenie detských výpovedí), opisy, otázky a hra alebo vysvetľovacie 

našepkávanie, je väčším prediktorom detských jazykových úspechov vo veku 1;9 ako 

samotné správanie dieťaťa, definované ako pohľady na matku, skúmanie, vokalizácia alebo 

hra“ (ibid. s. 521 – 522). 

Flynnová a Masurová (2007, s. 524) tvrdia, že ,,štúdie, ktoré sledujú dvojice matka – 

dieťa v prirodzenom prostredí, sú rozhodujúce pre naše porozumenie charakteristiky typickej 

reči matiek orientovanej na dieťa počas interakcií, pri ktorých sa dieťa učí jazyk.“ Tieto 

lingvistky pozorujú štyri štýly správania sa matiek k svojim dojčatám a ich výpovede delia na: 

(1) responzívne výpovede (výpovede reagujúce na správanie dieťaťa), (2) podporné 

direktívne výpovede (direktívne výpovede s podporou správania dieťaťa), (3) direktívne 

výpovede usilujúce sa o zmenu správania dieťaťa, (4) direktívne výpovede usilujúce sa 

o zmenu pozornosti dieťaťa. Ich analýza ukázala nárast vo frekvenciách materských 

responzívnych výpovedí (výpovedí reagujúcich na správanie dieťaťa) a podporných 

direktívnych výpovedí (výpovedí s podporou správania dieťaťa) a pokles direktívnych 

výpovedí usilujúcich sa o zmenu správania dieťaťa s vekom dieťaťa. „Matky poskytujú viac 

responzívnych výpovedí reagujúcich na správanie dievčatám ako chlapcom, ale chlapcom 

venujú viac direktívnych výpovedí usilujúcich o zmenu pozornosti dieťaťa“ (ibid. 519). 

Usmerňovanie detského správania môže byť buď podporné, alebo direktívne, závisí to 

od toho, čomu dieťa práve venuje pozornosť. „Direktívne výpovede sú často spájané 

so slabšou jazykovou produkciou u detí“ (ibid. s. 521).  

Ich výsledky o najčastejšom štýle výpovedí matiek sú takéto: ,,Matky poskytovali 

skoro o 50 % viac direktívnych výpovedí usilujúcich sa o zmenu pozornosti chlapcom ako 

dievčatám. Naopak, dievčatá dostávali o 75 % viac responzívnych výpovedí ako chlapci.“ 

Podľa absolútnej aj relatívnej frekvencie výpovedí tieto matky poskytovali viac 

responzívnych výpovedí (reagujúcich na správanie dieťaťa), opisujúcich aspekty okolia, 

ktorým sa deti práve venovali, ako výpovedí ktorejkoľvek inej kategórie. Ďalšou kategóriou 

boli podporné direktívne výpovede, ktoré sledovali upriamenie detskej pozornosti a 

požadovali od dieťaťa alebo mu navrhovali správanie, ktoré by mohlo rozšíriť a zlepšiť 

súčasné činnosti. Matky poskytovali tieto dva druhy výpovedí, ktoré sa spájajú s pozitívnymi 

výsledkami u detí dvakrát tak často ako direktívne výpovede, ktorými by presmerovali detské 

správanie alebo pozornosť, čo je často negatívnym prediktorom vo vývoji jazyka u dieťaťa 

(ibid. s. 538). 
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 Protodialóg matky s dieťaťom sa viaže na osoby a predmety bezprostredne prítomné 

v komunikačných udalostiach, čo umožňuje dieťaťu dešifrovať význam slov a viet. 

,,Z teoretického hľadiska zdieľaná (spoločná) pozornosť by mala uľahčiť dieťaťu rozpoznať, 

čo to je, o čom dospelí rozprávajú, a tak dieťa začne s úlohou spájať slová s referenciami“ 

(Flynn – Masur, 2007, s. 521). 

1.1.5 Vplyv kultúry a socioekonomického statusu na reč matky orientovanú na dieťa 

„Zdá sa, že reč matiek odráža vieru a hodnoty istej kultúry. Čo je vyberané a čo sa 

zdôrazňuje v reči, je zrejme špecifické pre každú kultúru“ (Toda – Fogel – Kawai, 1990, 

s. 291). Prostredníctvom reči matky integrujú dieťa do istej kultúry, v útlom veku 

v situáciách, ktoré sú stereotypné, matky učia deti, čo povedať, a svojím príkladom im dávajú 

adekvátny model komunikačných zručností. 

V tomto svetle je zaujímavá štúdia zaoberajúca sa vzťahom medzi rečou orientovanou 

na dieťa a socioekonomickým (SE) statusom matiek v USA (Rowe, 2008, s. 185), ktorý je 

sprostredkovaný cez vedomosti rodičov o vývoji dieťaťa: „Interkultúrny výskum jazykovej 

socializácie podporuje spojivo medzi názormi rodičov o vývoji dieťaťa a ich komunikáciou 

s deťmi. Napríklad LeVine a kolektív poukazujú na nápadné rozdiely v spôsobe, akým 

s deťmi komunikujú matky zo strednej vrstvy v USA, v porovnaní s matkami v oblasti Gusii 

v Keni8, keďže matky z oblasti Gusii zriedka nadväzujú očný kontakt s deťmi a reagujú 

na detskú vokalizáciu iba vtedy, ak sú deti rozrušené (Richman – Miller – LeVine, 1992)9. 

Komunikačná činnosť (alebo nečinnosť) matiek z Gusii vychádza z ich názorov, že 

deti nemôžu reči porozumieť, a preto je nezmyselné sa s nimi rozprávať, kým nie sú dosť 

staré, aby porozumeli tomu, o čom sa hovorí (LeVine, 2004). Podobné závery sa vyvodzujú 

na základe výskumu domorodcov Kaluli v Papue-Novej Guinei (Ochs – Schieffelin, 1984), 

ktorí verili, že ich deti sú bezmocné a ničomu nerozumejú, a preto ich nezahŕňali 

do komunikačnej interakcie vo dvojici. Takže vedomosti rodičov alebo „kultúrny názorový 

systém“ (Harkness – Super, 1996) o vývoji dieťaťa sa vzťahuje na to, ako si zastávajú úlohu 

rodiča a špecifickejšie majú vzťah k ich komunikačným interakciám s deťmi“ (Rowe, 2008, 

s. 187). 

M. Rowová vo svojej štúdii spracovala výskumný materiál získaný z 90-minútových 

sedení v domácom prostredí štyridsiatich siedmich dvojíc matka – dieťa natočených vo veku 

dieťaťa 2;6, a potom o rok neskôr. Jej výsledky naznačujú, že (1) reč orientovaná na dieťa 

                                                 
8 Krajina Gusii leží v západnej Keni, 50 km na východ od Viktoriinho jazera. 
9 D. Slančová (osobná komunikácia) vychádzajúc z danej štúdie zastáva názor, že aj napriek tomu deti dostávajú 

primeraný jazykový vstup, pretože sú neustále prítomné v matkinej blízkosti, napr. na jej chrbte. 
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vo veku 2;6 predikuje slovník u tohto dieťaťa o jeden rok neskôr; (2) reč orientovaná na dieťa 

je usúvzťažnená so socioekonomickým statusom a (3) vzťah medzi socioekonomickým 

statusom a rečou orientovanou na dieťa je sprostredkovaný cez vedomosti rodičov o vývoji 

dieťaťa (porov. Rowe, 2008, s. 185). Autorka tvrdí: „Zdá sa, že rodičia z rôznych 

socioekonomických skupín majú rôzne názory na vývoj dieťaťa, čo ovplyvňuje to, ako 

komunikujú s deťmi na každodennej báze“ (ibid. s. 199). Najzávažnejší dôkaz k tomuto 

tvrdeniu pochádza z analýzy Hoffovej (2003), ktorá ukazuje, že priemerná dĺžka výpovede a 

slovná zásoba, ktorou sa matky obracajú na svoje deti, určuje vzťah medzi 

socioekonomickým statusom a rozvojom slovnej zásoby dieťaťa. Matky z vyššej 

socioekonomickej triedy používajú dlhšie výpovede a rôznejšie slová, keď sa rozprávajú 

s vlastnými deťmi, ako matky z nižšej socioekonomickej triedy, a takto ich deti majú väčšiu 

slovnú zásobu. 

„Hart a Risley (1995) odhadli, že deti z vyššej SE rodiny, ktoré pozorovali, počuli asi 

11 000 výpovedí za deň v porovnaní s 700 výpoveďami u detí z rodín v nižšej SE triede“ 

(podľa Rowe, 2008, s. 186). 

Autorka štúdie zhŕňa svoj výskum takto: „Tieto zistenia sa zhodujú s predošlými 

zisteniami, že rodičia, ktorí rozumejú schopnostiam svojich detí, sú najschopnejší 

štruktúrovať prostredie dieťaťa vzhľadom na jeho kognitívnu úroveň, a tak mu poskytnúť 

náročné komunikačné skúsenosti v rámci detskej zóny najbližšieho vývinu, skúsenosti, ktoré 

pravdepodobne podporia jeho optimálny vývoj“ (ibid. s. 202). 

Z pohľadu kognitívnej vedy učia matky svoje deti prirodzený jazyk, ktorý je 

„predovšetkým prvý jazyk v zmysle jeho primárneho osvojenia v detstve (týmto jazykom sa 

potom ako dospelí k deťom obraciame). Jeho prvenstvo sa odvodzuje tiež od toho, že nám 

stačí (a že ho potrebujeme) na dorozumenie v každodenných životných situáciách, že ide o tú 

polohu jazyka, ktorá je najjednoduchšia, najkonkrétnejšia a (každému) človeku najbližšia“ 

(Vaňková a kol., 2005, s. 56).  

Rondal, Tomasello a ďalší psycholingvisti pri explanácii osvojovania jazyka dieťaťom 

považujú za najdôležitejší proces učenia sa „z prirodzeného jazykového inputu“ (porov. 

Průcha, 2011, s. 32). Prirodzený jazyk, ktorým matky komunikujú s deťmi a ktorý deti 

primárne učia, „v sebe ukotvuje elementárne štruktúry myslenia a percepcie sveta, spojené 

s elementárnymi potrebami človeka v elementárnych situáciách jeho existencie“ (Vaňková 

a kol., 2005, s. 57). 
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1.2 Charakteristika subregistra reči matky orientovanej na dieťa 

 D. Slančová (1999, s. 61) definuje register ako „situačne podmienený spôsob 

jazykového prejavu spätý s konkrétnym druhom spoločnej činnosti ľudí,“ ktorý sa chápe „ako 

spôsob fungovania jazyka v závislosti od charakteru činnosti a sociálneho prostredia.“ 

V jednej zo svojich štúdií (2008b, s. 36) ďalej uvádza, že reč orientovaná na dieťa môže byť 

podľa R. Wodakovej a M. Schultzovej (1986) aj kombináciou rôznych registrov, a to 1) 

expresívneho registra, ktorý sa používa napr. medzi milencami či pri komunikácii s domácimi 

zvieratami alebo s bábätkom; 2) objasňujúceho registra, ktorý sa používa v styku s ľuďmi, 

ktorí majú isté problémy s jazykovou percepciou; 3) pedagogického registra; 4) sociálneho 

registra, ktorý sa používa vtedy, keď chceme iných podnietiť do rečovej činnosti; a 5) 

autoritatívneho registra, ktorý si osvojujú ľudia, zastávajúci vo vzťahu ku komunikačným 

partnerom nadradené postavenie, pri ktorom môžu uplatňovať rôzne faktory moci. 

 Podľa D. Slančovej (2008b, s. 36): „Charakter registra reči orientovanej na dieťa je 

daný biologickým, kognitívnym, psychologickým a sociálnym statusom dieťaťa ako 

ústredného účastníka komunikácie dospelý – dieťa, ktorého možno podľa R. Browna 

charakterizovať prítomnosťou, resp. neprítomnosťou nasledujúcich vlastností: + vzbudzujúce 

kladné city, + vzbudzujúce nehu, + vzbudzujúce pocit blízkosti a intimity; - rečová produkcia, 

- rozoznávanie reči, - kognitívna kompetencia.“ 

Matky a ostatní dospelí sa pri interakcii prispôsobujú správaniu a stupňu kognitívneho 

vývoja svojich adresátov. Podľa slov D. Slančovej (2011, s. 305) „keď sa dospelý človek 

prihovára bábätku, na základe svojej axiologickej kompetencie zhodnotí danú situáciu ako 

takú, v ktorej by sa mala uplatniť kvalita „detskosti“. Axiologická kompetencia (v zóne 

normy aj mimo nej) mu ďalej „velí“, aby v rámci svojej komunikačnej a jazykovej 

kompetencie selektoval tie prostriedky, ktoré sú podľa neho výrazom „detskosti“, napríklad 

úsmev, skrátenie vzdialenosti medzi komunikantmi, špecifická intonácia s výraznejším 

rozkmitom amplitúdy a vyššie nasadeným hlasovým registrom, palatalizovaná („šušlavá“) 

výslovnosť, využitie deminutív a kontaktových operatívnych komunikačných aktov. Niektoré 

potom vo svojom prejave aj využije. Takto využité prostriedky majú podľa nášho 

hovoriaceho pôsobiť na vytvorenie blízkeho a pozitívneho emocionálneho vzťahu 

ku komunikačnému partnerovi (dieťaťu).“ 
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 Verbálne i neverbálne dospelí s deťmi komunikujú v rámci špecifického 

simplifikovaného komunikačného registra reči orientovanej na dieťa10 a matky v rámci 

subregistra reči matiek orientovanej na dieťa (RMD). RMD ako „špecifický register je 

otvoreným registrom s vnútornou dynamikou a variabilitou“ a jeho podoba sa môže meniť 

vzhľadom na jednotlivé jazyky, na intrajazykové regionálne varianty istého jazyka, vzhľadom 

na sociálnu príslušnosť a intelektuálne ašpirácie rodičov a v závislosti od intelektuálneho 

vývinu dieťaťa (porov. Slančová, 1999, s. 31).  

Subregister RMD je charakteristickým mikrosociálnym komunikačným registrom 

a podľa D. Slančovej a S. Zajacovej predstavuje „konvencionalizované jazykové 

a nejazykové správanie sa ľudí viazané na sociálny status, sociálnu rolu a sociálnu 

vzdialenosť“ (Slančová – Zajacová, 2007, s. 154).  

Podľa M. Ološtiaka (2011, s. 268) možno komunikačný register charakterizovať ako 

„súbor výrazových prostriedkov, ktorých existenčnou motiváciou je spätosť s istými viac 

alebo menej opakujúcimi sa, unifikovanými, ,ritualizovanými᾿ komunikačnými situáciami, 

v ktorých sa dané prostriedky preferenčne používajú.“ Reč orientovaná na dieťa je teda 

špecifickým typom mikrosociálneho komunikačného registra, ktorého podoba je podmienená 

sociálnou rolou dieťaťa v ranom veku (porov. Slančová, 2018, s. 17). 

Podrobná deskripcia registra reči orientovanej na dieťa (RD) a subregistra reči matiek 

orientovanej na dieťa ako špecifického komunikačného registra je nevyhnutným základom 

pre explanáciu faktu, nakoľko sú špecifické kvality tejto komunikácie dôležité pre rečovú a 

jazykovú ontogenézu dieťaťa (porov. Mitrová a kol., 2006). 

RMD sa uvedomuje na pozadí vzájomnej verbálnej komunikácie dospelých a ide 

pri nej o špecifický posun. Subregister RMD sa chápe ako špecifický typ klarifikačno-

simplifikovaného registra s vysokou mierou redundancie a posilnenou expresívnou zložkou 

(porov. Slančová, 1999, s. 29 – 30). Predurčujú ho na to pragmatické faktory danej 

komunikačnej situácie, a to vzájomná intimita matky a dieťaťa, súkromnosť rodinného 

prostredia, ústnosť prehovorov, komunikačné zámery a stratégie matky a najmä stupeň 

spoločných poznatkov oboch komunikačných partnerov o danej téme. Z. Ondráčková (2010, 

s. 209) charakterizuje tento zjednodušený register ako taký, pre ktorý je „príznačná vysoká 

miera citovej zaangažovanosti“. 

                                                 
10 Termín reč orientovaná na dieťa (RD), z anglického „child directed speech“, priniesla do slovenskej 

lingvistiky D. Slančová vo svojej monografii Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná 

na dieťa – opis registra (1999). 
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Subregister RMD pokladáme z psycholingvistického i sociolingvistického hľadiska 

za centrálny subregister RD. Vo svetovej lingvistike existuje rozsiahla literatúra, ktorá 

v podstate zodpovedala na otázku, akými jazykovými kvalitami sa tento spôsob komunikácie 

vyznačuje (porov. najmä Ch. Ferguson (1977), C. Snowová (1977), R. Wodaková a M. 

Schulzová (1986)). Problematikou reči orientovanej na dieťa sa na Slovensku zaoberá najmä 

D. Slančová (pozri Slančová, 1999, 2002, 2003; Mitrová – Sabol – Slančová – Zimmermann, 

2006), S. Zajacová (pozri 2008, 2012, 2013, 2018) a A. Brestovičová (2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2018). 

1.2.1 Lingvistická charakteristika subregistra reči matky orientovanej na dieťa 

 Opis registra RD v slovenskej lingvistike uviedli vo svojej štúdii A. Mitrová a kol. 

(2006, s. 5), kde sa opisujú jednotlivé charakteristiky RMD v rámci jazykových rovín: 

  Fonetické a fonologické vlastnosti sú určované vyšším hlasovým registrom a väčšími 

tónovými intervalmi, zvýraznením hraníc jazykových jednotiek, pomalším tempom reči 

s výrazným pauzovaním výpovedí a častí výpovedí, ďalej redukciou spoluhláskových skupín, 

nahrádzaním likvíd, vnútroslovnou reduplikácou slabík, zvláštnymi zvukmi, ktoré sa 

vo fonologickom systéme príslušného jazyka ináč nevyskytujú, a výbornou 

zrozumiteľnosťou.  

 Lexikálne sa RD vyznačuje rozvinutou deminutívnosťou, osobitnými lexémami 

na pomenovanie príbuzenských vzťahov, osobitnými osobnými menami, prezývkami, 

osobitnými pomenovaniami častí tela a telesných funkcií, jedál, osobitnou slovnou zásobou 

na pomenovanie zvierat, osobitnou kvalitatívnou lexikou, pomenovaniami detských hier a 

činností, hlavne hier s najmenšími deťmi, prípadne niektorými ďalšími slovami; nižšou 

mierou lexikálnej variability, preferenciou slov z jadra slovnej zásoby s konkrétnymi 

denotátmi, obmedzeným používaním slov, ktoré patria do kognitívne a sémanticky 

zložitejších tried, vyššou mierou parafrázovania.  

 Gramaticky je RD charakteristická korektnosťou a plynulosťou, jednoduchšou 

syntaxou, nižšou priemernou dĺžkou výpovede, transformáciou slovesnej a zámennej osoby.  

 Pragmaticky sú pre RD príznačné nasledujúce vlastnosti: prevažujúca komunikačná 

funkcia potreby informácie, resp. predstieranej potreby informácie, priame výzvy na konanie, 

menej nepriamych výziev, opakovanie vlastných výpovedí, vyjadrenie potvrdenia výpovedí 

detí alebo nesúhlasu s výpoveďami detí; expanzie, explicitné opravy a doplnenia detských 

výpovedí. 
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1.2.2 Vplyv frekvencie slov v reči matky orientovanej na dieťa na ranú lexiku dieťaťa 

 V našom výskume sa zameriavame na opis lexikálnej roviny RMD. Na otázku, ktoré 

lexémy dieťa najčastejšie počuje v reči matiek, sú zamerané aj niektoré nasledujúce zistenia 

angloamerických lingvistiek a lingvistov.  

Goodmanová a kol. (2008, s. 516) v štúdii, založenej na longitudinálnom výskume 

trvajúcom 30 mesiacov, uvádzajú: „Hoci na vysvetlenie množstva slov a slovných druhov, 

ktoré sa deti učia, bolo ponúknuté široké spektrum rôznych teórií, väčšina z nich predpokladá 

pozitívnu úlohu frekvencie. To znamená, čím častejšie je určité slovo počuté, tým skôr by sa 

ho malo dieťa naučiť.“ Autori však prichádzajú k iným výsledkom: „V rámci súčasnej vzorky 

slov (3,8 milióna), čím je slovo frekventovanejšie v reči rodičov, tým neskoršie sa ho dieťa 

naučí.“ Toto zistenie sa môže zdať na prvý pohľad prekvapivé, keďže väčšina teórií by 

predpokladala, že čím častejšie je slovo v reči, tým skôr sa ho dieťa naučí. Ale ak si zvážime, 

ktoré slová sú najfrekventovanejšie, dáva to zmysel. „Slová uzavretej triedy11 boli použité 

najčastejšie, (priemerne sa vyskytli každé jedno 16,116 ráz vo všetkých vzorkách v ich 

korpuse), ale deti sa ich naučia najneskôr, aspoň v rámci sledovanej longitúdy 30 mesiacov 

v tejto štúdii. Naopak, jednotlivé substantíva boli použité najmenej, ale deti sa ich učia 

najskôr“ (ibid. s. 523). Korelácia medzi frekvenciou jazykového vstupu a vekom osvojenia si 

526 slov ako celku je opačná ako predpokladala hypotéza o frekvencii, avšak pre každý 

slovný druh platí: čím je vyššia frekvencia slova v rámci slovného druhu v RMD, tým skôr si 

dieťa toto slovo osvojí. Autori uzatvárajú: „Substantíva sú jednotlivo najmenej frekventované 

(v reči dospelých orientovanej na dieťa), ale deti sa ich učia najskôr. V skutočnosti 

substantívny základ v ranom vývoji jazyka je rozšíreným, ak nie univerzálnym javom. A tak 

súčasné výsledky ukazujú na faktory odlišné od frekvencie, zodpovedné za ľahké osvojenie si 

substantív, prinajmenšom v angličtine.... Slová uzavretej triedy sú najfrekventovanejšie 

položky, ale deti si ich osvojujú najpomalšie“ 12 (ibid. s. 526).  

Tardifová a kol. (1997) sa vo svojej komparatívnej štúdii zamerali na pomer 

substantív a verb v RMD. V úvode píšu: „Niektoré dôkazy naznačujú, že anglicky hovoriace 

                                                 
11 Pozn. slová uzavretej triedy sú v tradičnej anglofónnej lingvistike tieto: zámená, časové slová, kvantifikátory, 

členy, predložky a opytovacie zámená. Do tejto triedy už nepribúdajú nové lexémy. Naopak, slová otvorenej 

triedy: substantíva, príslovky, adjektíva, slovesá sa obohacujú o nové lexémy. 
12 J. Mistrík (1969, s. 50) uvádza nasledujúce vertikálno-sémantické členenie slov: na 1. – 20. mieste sú 

konštrukčné slová: gramatické slová; sponové byť a mať, predložky, spojky, zámená (ktorý, ten). 

Na 21. – 70. mieste sú subjektívno-situačné slová: modálne slovesá, zámená, zámenné príslovky, častice, 

citoslovcia, vetné príslovky, teda postojové a aktualizujúce slová. 

Na 71. – 110. mieste sú gnómické slová: číslovky, hodnotiace príslovky, podstatné mená, prídavné mená, 

plnovýznamové slovesá so širokým významom. 

Vždy ďalej ako na 110. mieste sú tematické a odborné slová, prídavné mená, podstatné mená a slovesá.  
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matky veľmi zdôrazňujú rozprávanie o predmetoch a pýtajú sa detí na ich pomenovanie. 

Goldfieldová (1993) zistila, že 10 z 12 matiek v jej vzorke požadovalo pomenovanie 

predmetov od detí a že matky sa ich pýtali na substantíva častejšie ako na slovesá, keď sa 

hrali s hračkami so svojimi 12-mesačnými deťmi.  

Vo svojej interkultúrnej štúdii Gopniková a kol. (1996) zistili, že anglicky hovoriace 

matky sa zameriavali viac na predmety a kórejské matky na činnosti, keď boli v rovnakej 

situácii v laboratóriu (s. 543). V komparatívnej štúdii RMD v troch jazykoch autorky 

uvádzajú, že síce matky produkovali viac rôznych substantívnych lexém ako verbálnych 

lexém, ale vo svojej reči používali viac verb ako substantív: „Na rozdiel od dát pre lexémy, 

opatrovatelia detí vo všetkých troch jazykoch (angličtina, taliančina, čínština) produkovali 

viac slovies ako substantív“ (Tardif a kol., 1997, s. 551). „Navyše, tak ako angličtina, aj 

taliančina zdôrazňuje podstatné mená, a preto nie je prekvapivé, že deti hovoriace po 

taliansky, tak ako deti hovoriace po anglicky, majú v ranej slovnej zásobe väčšinu 

podstatných mien“ (ibid. s. 560). 

 V štúdii zaoberajúcej sa frekvenciou výskytu substantív a verb v RD autorky 

uvádzajú: „Rozdielny jazykový vstup substantív a verb, ktorý deti dostávajú od svojich 

rodičov, vyvolal záujem preto, že deti (prinajmenšom anglicky hovoriace deti) si rôzne 

osvojujú substantíva a verbá. Raná slovná zásoba detí obsahuje pomerne oveľa viac 

substantív ako verb. Napr. Nelsonová (1973) skúmala detailne ranú produkciu batoliat. 

Zistila, že v najranejšej produkcii detí bolo 65 % pomenovaní predmetov, 13 % pomenovaní 

činnosti a iba 9 % ostatných slov“ (Sandhofer – Smith – Luo, 2000, s. 562). Autorky 

na základe prepisu 25 anglických transkriptov v CHILDES13 zistili, že 74 % substantív 

v RMD sa vzťahuje na pevné predmety, 58 % sa vzťahuje na predmety v kategórii 

organizovanej podľa tvaru a 84 % týchto substantív je počítateľných“ (ibid. s. 571). 

Pri frekvencii substantív v RMD hovoria o tzv. plochej distribúcii, „flat distribution“, čo 

znamená, že sa v reči vyskytuje množstvo substantívnych lexém s nízkou frekvenciou, kým 

pri frekvencii slovies hovoria o tzv. strmej distribúcii, „steep distribution“, ide o vysoko 

frekventovaný výskyt malého počtu verbálnych lexém v RMD. „Toto všetko naznačuje, že aj 

keď sa jednotlivé substantívne lexémy objavujú nie často v reči matiek, korpus substantív 

obsahuje dosť entít na to, aby sa deti mohli ľahko naučiť mená vecí. Naopak, tieto výsledky 

                                                 
13 Elektronická databáza CHILDES (The Child Language Data Exchange System) je voľne dostupná na internete 

od r. 1991. Bola vytvorená v roku 1984 v Spojených štátoch amerických Brianom MacWhinnym a Catherine 

Snowovou. Databáza zhromažďuje výskum detskej reči z celého sveta. Sú v nej údaje prepisu detskej reči 

v transkripčnom systéme CHAT z anglicky hovoriacich krajín, prepisy reči detí z iných krajín a reč atypicky sa 

vyvíjajúcich detí. 
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ukazujú, že v reči matiek je iná distribúcia slovies, t. j. veľa výskytov v reči malého počtu 

verbálnych lexém. Rodičia používajú malú skupinu slovies v mnohých kontextoch a iné 

slovesá sú málo frekventované“ (ibid. s. 578). 

Podobne Goldfieldová (1993) uviedla, že 12 anglicky hovoriacich matiek v jej vzorke 

použilo viac substantívnych lexém ako verbálnych počas hry so svojimi jednoročnými 

batoľatami. Tiež si všimla signifikantný vzťah (asi 0±5) medzi substantívnymi lexémami 

matiek a pomerom substantívnych lexém v slovnej zásobe prvých 50 slov u detí.  

 J. Průcha (2011, s. 107) uvádza výsledky z britského výskumu (Harris – Barrett –

Jones – Brookes, 1988), ktorý sa snažil objasniť vzťah medzi jazykovým vstupom u štyroch 

matiek a vývojom slovnej zásoby v ranom veku ich detí. Hlavné zistenie sa týkalo porovnania 

prvých desiatich slov u detí a slov používaných ich matkami: „Výskum naznačuje, že pôsobí 

jeden relatívne jednoduchý faktor určujúci to, ktoré z mnohých slov vyslovených matkami 

v rôznych kontextoch sa stávajú modelom pre osvojenie si určitých slov deťmi. Vo väčšine 

prípadov sú týmto modelom najfrekventovanejšie slová“ (ibid. s. 108). 

D. Messera (1980, s. 39) dodáva: „Vysoká frekvencia opakovaní môže napomôcť 

dieťaťu v osvojovaní si jazyka tak, že sa dieťa zoznamuje s určitými prvkami reči. Najmä je 

zaujímavá pravdepodobnosť, že opakovania v reči matky zoznámia predverbálne deti 

s objektmi.“ 

Jedným z najdôležitejších znakov registra RMD je situatívnosť (zameranie témy na tu 

a teraz) a s ňou spojená vysoká miera prediktability. Podľa C. Snowovej „matky vyslovujú 

vysoko prediktabilné poznámky o vysoko prediktabilných témach“ (in: Slančová, 1999, 

s. 33). 

Zistenia D. Messera (1980, s. 29) naznačujú, že reč matiek je organizovaná tak, aby 

poskytla vysokú mieru redundancie vzhľadom na referenčnú zložku reči. Začiatok 

epizodických prehovorov, pri ktorom sa poukazuje opakovane na ten istý objekt, je zreteľný; 

navyše, reč vo vnútri epizód so spoločným referentom má vysoký stupeň opakovania. To 

všetko naznačuje, že reč matiek je usporiadaná tak, aby zvýšila prediktabilitu v jazykovom 

prostredí dieťaťa. 

 Matky komunikujú o ustálených témach, napr. o obľúbených hračkách detí, a tým 

vzniká efekt frekvencie pri určitých slovách, ktorý pôsobí na vývoj slovnej zásoby u detí. 

Významnú úlohu pri osvojovaní si slov však hrá tiež situačný kontext a činnosť samotného 

dieťaťa s konkrétnymu predmetmi (hračkami, pokrmami a pod.) (porov. Průcha, 2011, 

s. 108). 


