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2 Metóda zostavenia frekvenčného slovníka 

2.1. Výskumný materiál 

Východiskovým materiálom pre náš výskum boli videonahrávky (uložené aj na DVD 

nosičoch) zaznamenávajúce spontánnu komunikáciu matiek s deťmi v predverbálnom štádiu 

reči v domácom prostredí v štandardných situáciách (kŕmenie, prebaľovanie, kúpanie, hra a 

ukladanie na spánok). Nahrávanie interakcie matiek s dieťaťom v rodinách sa uskutočňovalo 

raz mesačne v trvaní jednej hodiny. Za kamerou stál spravidla otec dieťaťa, a aj preto 

považujeme tzv. kamerový efekt za zanedbateľný. Druhým dôvodom nevznikania 

kamerového efektu je samotný charakter komunikácie s dieťaťom v predrečovom štádiu. 

Výskumný materiál obsahujúci protodialógy troch matiek s vlastnými prvorodenými deťmi 

Martinom, Janou a Ninou bol prepísaný v transkripčnom systéme CHAT pre databázu 

CHILDES, v ktorom sa zaznamenávajú aj opisy situácií a činností, teda so zachytením 

situačného kontextu. 

2.1.1 Vymedzenie hraníc materiálu 

 V longitudinálnom výskume sme analyzovali reč matiek orientovanú na dve dievčatá 

a jedného chlapca. Kvalitatívne bolo pre nás rozhodujúce objavenie sa prvých slov u dieťaťa, 

ktoré stanovuje finálnu hranicu nášho materiálu.  

Nahrávky protodialógov matky s Ninou sa začínajú od veku dieťaťa 2 mesiace 

a končia sa vekom dieťaťa 9 mesiacov, v 10 mesiacoch už Nina komunikovala pomocou 

prvých slov daj a mam (cieľové slovo mama).  

Materiál, ktorý sa týka reči Janinej matky, sa začína vo veku dieťaťa 5 mesiacov 

a končí sa vo veku 12 mesiacov, v 13. mesiaci sa u Jany objavilo prvé zaznamenané skrátené 

„protoslovo14“ ta vo význame tato.  

Záznamy týkajúce sa komunikácie Martinovej matky so synom sa začínajú v jeho 

veku 3 mesiace a sledovaná vzorka sa končí vo veku 10 mesiacov, keď už dieťa produkovalo 

prvé zaznamenané slovo bá vo význame bác a prvú foneticky konzistentnú formu hopapa 

vo význame hapalo, teda detské slovo pre spadnúť tiež často používané jeho matkou 

na pomenovanie tohto javu. 

                                                 
14 Protoslová chápeme podľa definície J. Kesselovej, ktorá ich pokladá za prvotné „akoby slová“, ide o zvukové 

komplexy, ktoré sú zreteľne vymedzené pauzami a ktorými dieťa vstupuje do verbálnej interakcie s dospelým, 

avšak ani v súhre s kontextom nemajú pre príjemcu jednoznačne interpretovateľný význam... ich význam 

príjemca interpretuje arbitrárne, podľa aktuálneho situačného kontextu a neverbálnych prejavov dieťaťa 

(Kesselová, 2008, s. 129). 
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Prieniková rovina veku detí je od piatich do deviatich mesiacov. Dolná hranica veku 

dieťaťa sú 2 mesiace a horná hranica 12 mesiacov.  

2.1.2 Sociolingvistické údaje  

V predkladanom výskume ide o opis lexiky reči lingvisticky vzdelaných matiek, dve 

z nich sú logopedičky (súbory Martin a Nina)15 a jedna je učiteľkou slovenského a anglického 

jazyka (súbory Jana), sú to nositeľky spisovnej, resp. štandardnej variety slovenského jazyka. 

Dve matky pochádzajú z východného Slovenska, jedna z nich žije v Bratislave (súbory Nina), 

druhá žije v okolí Košíc (súbory Jana). Tretia matka pochádza zo západného Slovenska a žije 

v Bratislave (súbory Martin).  

Materiál považujeme za dostatočnú vzorku RMD vzhľadom na pilotný charakter 

nášho výskumu. 

2.1.3 Charakteristika výskumnej vzorky 

Výskumný materiál zachytáva súhrnne 24 hodín komunikácie matiek s vlastným 

dieťaťom, realizovaných raz mesačne po dobu ôsmich mesiacov. V súboroch Nina počnúc 

vekom dieťaťa 2 mesiace, v súboroch Martin počnúc vekom dieťaťa 3 mesiace a v súboroch 

Jana od veku dieťaťa 5 mesiacov. 

 Výskumná vzorka je rovnocenne rozdelená; t. j. pri každej z troch matiek pracujeme 

s ôsmimi hodinami záznamu vyhotovenými počas nasledujúcich ôsmich mesiacov. 

Avšak kým v súboroch Nina a Jana vstupovali do interakcie s dieťaťom aj iní najbližší 

členovia rodiny, v súboroch Martin s dieťaťom interagovala výlučne matka. To je jeden 

z dôvodov, prečo v súboroch Martin ide o takmer dvojnásobné zastúpenie P slov 

v prototypových lexémach16 v porovnaní s ostatnými dvoma súbormi17. Druhým dôvodom je 

vysoké tempo reči a s tým súvisiaci vyšší počet slov za minútu u Martinovej matky18.  

Kvantitatívne ide o súbor vo veľkosti takmer 66 tisíc skutočne (performatívne) 

použitých slov (P) matkami v komunikácii výlučne s vlastným dieťaťom. Repliky adresované 

iným členom rodiny nie sú súčasťou výskumného materiálu.  

                                                 
15 Súbory protodialógov sú nazvané podľa krstných mien detí. 
16 Lexéma je jednotka lexikónu nadradená všetkým svojim konkrétnym manifestáciám. Tie chápeme ako slová 

fungujúce v kontextoch (lexie). 
17 Aj počet všetkých P slov v súboroch Martin dokopy je temer dvojnásobný (rádovo 31 tis.) v porovnaní s P 

v súboroch Nina a Jana (rádovo 17 tis.).  
18 Ako to uvádza v štúdii S. Zajacová (2013, s. 108). 
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2.2 Tvorba frekvenčného slovníka 

Jednotlivé jednohodinové transkripty boli najprv spracované osobitne. Takto sme 

vytvorili 24 čiastkových frekvenčných zoznamov v programe EXCEL, každý vo veľkosti 400 

až 700 lexikálnych hesiel (L). Pri zostavovaní frekvenčných zoznamov sme zadali programu 

CLAN príkaz poskytnúť všetky slová19, ktoré sa objavili v danom jednohodinovom zázname 

ako komunikát matky orientovaný na dieťa, pričom sme z materiálu vylúčili všetky výpovede 

adresované iným členom rodiny. Potom sme pre každú z matiek vytvorili vlastný frekvenčný 

zoznam zhrnutím ôsmich frekvenčných zoznamov z jej komunikátov počas ôsmich hodín 

videozáznamu, ktorý bol základom pre tvorbu finálneho frekvenčného slovníka RMD. 

2.2.1 Spracovanie hesla 

Slová, ktoré sme získali, sme upravovali do tvaru slovníkového hesla. Substantíva sme 

prepisovali do nominatívu singuláru, adjektívam sme pripisovali maskulínny tvar singuláru. 

Zámená sme najprv pre potreby analýzy nechali rodovo rozčlenené, neskôr sme ich zahrnuli 

spolu pod jedno heslo, ako napr. on, ona, ono, oni, ony a ten, tá, to, tí, tie.  

Zložky sa/si (1831-krát)20 tvorili značnú časť P jednotiek. Boli 4. 

najfrekventovanejšou položkou vo FS po lexémach byť, tak, no. Tieto zložky sme 

nevyhodnocovali osobitne, pretože či išlo o reflexivizačné pronominá, relačnú morfému, 

prázdnu lexikálnu morfému či derivačnú morfému,21 vždy boli spojené so slovesom 

a „o konkrétnej funkcii zvratného komponentu sa/si možno hovoriť len v rámci lexikálneho, 

gramatického alebo slovotvorného celku.“ Tieto zložky sme vo FS pripísali do zátvoriek 

k slovesám, ktoré si takéto doplnenie vyžadovali, čo sme overili aj v transkriptoch. Výraz si 

sme rozlišovali iba vtedy, ak vyjadroval tvar slovesa byť v sponových výrazoch v 2. os. sg. 

prézenta, ktoré sme k tvaru byť pripočítali. 

 Adjektívne pronominá sme upravovali do nominatívu mužského rodu singuláru. Tak 

isto i adjektívne numeráliá. Komparatívy a superlatívy adjektív a adverbií sme 

pretransformovali do základných tvarov. N/t-príčastia sme upravovali tak ako adjektiváliá 

do nominatívu singuláru v mužskom rode a formálne sme ich zaradili k adjektívam.  

Verbá sme nechali vidovo rozčlenené (napr. ohryzkať – ohryzkávať) a prepisovali sme 

ich do tvaru infinitívu. Pre naše potreby sme v abecedných zoznamoch ponechali aj 

modifikačné tvary s ne-, napr. neplačkať, ktoré sme vo finálnej fáze zaradili k ich 

                                                 
19 Za slovo pokladáme jednotku, oddelenú v transkribovanom materiáli dvoma medzerami. 
20 Vo FS Jana sa/si bolo použité 571-krát, vo FS Martin 746-krát, vo FS Nina 514-krát. 
21 Ako ich rozlišuje M. Sokolová (1995, s. 152 – 153).  
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afirmatívnym tvarom. Tvary bude, budeme, budeš, som, sme, sú atď. sme prechádzali 

v transkriptoch a určovali, či ide o gramatické tvary alebo o sponu či plnovýznamové. 

Do zoznamu sme ako samostatné lexémy zaradili len byť s existencionálnou sémantikou a 

sponu.  

Varianty lexém sme uviedli cez lomku, ak išlo o kvantitu (napr. kvak/kvák, 

veľký/véľky), pretože predĺženie vokálu sa nám javí ako signifikantný prostriedok 

na vyjadrenie zvýšenej expresivity v RMD, ďalej ak išlo o mäkkosť (napr. Januška/Jaňuška, 

tato/taťo), pretože palatalizácia je ďalším výrazným indikátorom expresívnosti. Cez lomku 

sme ďalej uvádzali varianty trošku/a, rýchle/o, všetok/všetko, dolu/e, zas/e/a, znovu/a 

a varianty pri vokalizácii predložiek, napr. z/zo, k/ku. 

2.2.2 Finálny frekvenčný slovník 

 Čiastkové zoznamy sme spojili a vytvorili frekvenčný slovník (ďalej FS) pre každú 

z matiek, nazvaný podľa krstného mena jej dieťaťa. FS Jana obsahuje 1 900 lexikálnych 

hesiel (L), FS Martin obsahuje 1 934 L a FS Nina 1 222 L. Napokon sme spojili všetky tri FS 

do jednej finálnej verzie. Finálny FS obsahuje rádovo 3 300 lexikálnych hesiel (L) a 66 000 

performatívne vypovedaných slov (P). 

Finálny FS je zoradený podľa relatívnej frekvencie. Relatívnu frekvenciu (f) sme 

vypočítali vynásobením absolútnej frekvencie (F), ktorú sme získali mechanickým spočítaním 

slov z troch FS, koeficientom nazývaným disperzia (D), f = F . D. „Čím je rovnomernejšie 

rozdelenie frekvencie na všetky skupiny, tým viacej sa približuje D k 1“ (Mistrík, 1969, 

s. 41). Disperziu sme získali pomocou vzorca uvedeného v práci J. Mistríka 
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 Zoradenie podľa relatívnej frekvencie nám pomohlo vyselektovať lexiku jedinečnú 

len pre jednu matku, a tak zobjektivizovať údaje uvedené vo finálnom FS. Rang vo FS sa 

prideľoval na základe relatívnej frekvencie zaokrúhlenej na dve desatinné miesta. Lexémy 

s vyššou relatívnou frekvenciou majú nižší rang a lexémy s rovnakou relatívnou frekvenciou 

majú rovnaký rang. FS obsahuje číselný údaj o absolútnej frekvencii výskytu danej lexémy 

u každej z matiek osobitne a o absolútnom výskyte danej lexémy spolu. Vo FS uvádzame aj 

číselný údaj o disperzii daného slova v našom výskumnom materiáli. 


