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3 Vymedzenie prototypovej lexiky vo frekvenčnom slovníku v rámci 

slovných druhov 

Pri charakteristike prototypovej lexiky v rámci slovných druhov sme zoradili FS podľa 

slovných druhov, čo bolo najnáročnejšou časťou našej práce, pretože mnohé lexémy plnia 

funkciu rôznych slovných druhov, a teda sme ich vyhľadávali v kontexte a určovali 

v kontexte ich slovnodruhové zaradenie. V abecednom zozname vytvorenom na základe 

údajov z frekvenčného slovníka sú možné slovné druhy pri lexéme uvedené cez lomku, napr. 

part/kon, pričom najčastejšie zastúpený slovný druh v reči matiek v našom materiáli je 

uvedený na prvom mieste. 

Podrobná kvantitatívna a kvalitatívna analýza FS zameraná na prototypové lexémy22 

v rámci všetkých slovných druhov bola opísaná a publikovaná v samostatných štúdiách 

autorky tejto práce (pozri Brestovičová, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018). Predkladaný 

záver sa pokúša o sumarizáciu čiastkových výsledkov a syntézu získaných poznatkov 

postupujúc deduktívnou metódou.  

 Reč matiek orientovaná na dieťa vnímaná na pozadí vzájomnej reči dospelých je 

špecifickým typom klarifikačno-simplifikovaného subregistra s posilnenou expresívnou 

zložkou. Vyznačuje sa situatívnym charakterom a zvýšenou mierou prediktability (porov. 

Slančová, 1999, s. 29 – 30). Naša kvantitatívna a kvalitatívna analýza lexiky RMD, zameraná 

na najfrekventovanejšie lexémy v reči matiek, dokázala špecifickosť tohto subregistra 

vo všetkých uvedených vlastnostiach. 

 

(1) O posilnenej expresivite v RMD svedčí fakt, že citoslovcia v nej patria 

k centrálnym slovným druhom. V reči matiek bolo použitých okolo 7 850 slov 

v slovnodruhovom zaradení interjekcie, čím sa tento slovný druh ukázal ako piaty 

najpoužívanejší v RMD (pozri Graf 1)23.  

                                                 
22 Prototypové je podľa J. Dolníka (2007, s. 109) to, čo je štandarne preferované a čo súvisí s vyššou frekvenciou 

výskytu v empirickom poli subjektu. 
23 Jednotlivé slovné druhy boli rádovo v počte slov zastúpené takto: verbá 14 500, pronominá 12 200, 

substantíva 11 100, partikuly 11 100, interjekcie 7 900, adverbiá 4 000, prepozície 2 000, adjektíva 1 600, 

numeráliá 700, konjunkcie 650.  
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Graf 1 Zastúpenie slovných druhov v počte slov na slovný druh 

 

a) Interjekcie ako slovný druh odrážajúci ikonickosť, bezprostredne spätý so situáciou 

a emóciami, patrí v RMD k centrálnym slovným druhom, kým v hovorenom korpuse 

vzájomnej interakcie medzi dospelými je to najmenej používaný slovný druh (porov. 

Šimková, 2011, tab. 7, s. 331). V RMD sa interjekcie používajú v snahe dospelého sa čo 

najviac priblížiť kognitívnym i artikulačným schopnostiam dojčiat a batoliat, u ktorých 

frekvencia interjekcionálnej vetnej štruktúry dominuje od 11. do 15. mesiaca veku (porov. 

Kičura Sokolová, 2017).  

Veľmi výrazné je aj zastúpenie interjekcií v lexémach, kde sú s počtom 410 lexém 

na 3. mieste v rámci FS (pozri Graf 2)24. 

                                                 
24 Jednotlivé slovné druhy boli v počte lexém na slovný druh rádovo zastúpené takto: substantíva 1 300, verbá 

1 000, interjekcie 410, adjektíva 220, adverbiá 130, pronominá 70, partikuly 50, numeráliá 30, prepozície 30, 

konjunkcie 20.  
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Graf 2 Zastúpenie slovných druhov v počte lexém na slovný druh 

 

Prvých 20 najfrekventovanejších interjekcií v RMD (pozri Tabuľku 1) tvorí polovicu 

všetkých vypovedaných interjekcií. Ide o onomatopoické konvencionalizované interjekcie 

sprevádzajúce rutinné činnosti a pohyb: tlieskanie ťap (273)25 a ťapi (88), kŕmenie ham/hám 

(636), pohyb dieťaťa alebo predmetu šup/šúp (304), hop/hóp (159); onomatopoje 

napodobňujúce zvuk padajúce predmetu bum/búm (203), buch (159).  

 Ďalej medzi prototypové interjekcie patria citové interjekcie jaj/jáj (260), hi/hí (204), 

ha/há (106), jéj/jej (136) vyjadrujúce radosť a prekvapenie alebo interjekcie vyjadrujúce údiv 

a znepokojenie joj/jój (140), juj/júj (111); kontaktové vôľové interjekcie s funkciou pozdravu 

ahoj (186), kuk/kúk (164); jedna imitácia zvuku zvieraťa hav (164) a imitácie zvukov 

po  dieťati á (128), ba/bá (88), bu/bú (87).  

Opakovaním zvukov po dieťati matky prejavovali akceptáciu dieťaťa a jeho príspevku 

do verbálnej komunikácie a často tieto imitované interjekcie aj sémanticky a pragmaticky 

interpretovali. 

Medzi prototypové interjekcie sme zaradili i hm (85), ktorým matky prejavovali 

aktívne počúvanie dieťaťa a hm bolo zároveň ďalším prostriedkom na vyjadrenie kladného 

prijímania dieťaťa a jeho prejavu (verbálneho či neverbálneho) matkou. 

 

 

                                                 
25 V zátvorke je uvedený absolútny výskyt slova v našom materiáli. 
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Lexéma 
Súbory 

Jana 
Súbory 
Martin 

Súbory 
Nina 

Absolútna 
frekvencia 

Disperzia 
Relatívna 
frekvencia 

ťap 54 72 147 273 0,69 187,57 

ham/hám 45 512 79 636 0,29 185,03 

buch 63 68 54 185 0,93 172,71 

šup/šúp 12 84 208 304 0,44 132,27 

jaj/jáj 61 173 26 260 0,49 127,00 

kuk/kúk 28 78 58 164 0,73 120,41 

hop/hóp 85 30 44 159 0,69 109,49 

bum/búm 89 3 111 203 0,51 104,14 

joj/jój 61 78 24 140 0,74 103,99 

juj/júj 43 49 19 111 0,75 83,50 

á 27 75 26 128 0,62 79,49 

hav 16 111 37 164 0,47 77,56 

ťapi 25 26 37 88 0,87 76,47 

mňam 24 40 27 91 0,84 76,26 

hi/hí 16 159 29 204 0,33 67,03 

hm 15 31 39 85 0,75 63,83 

ha/há 12 63 31 106 0,58 61,35 

bu/bú 21 54 13 88 0,57 50,35 

ahoj/ahój 31 3 152 186 0,26 48,83 

ba/bá 5 60 22 87 0,44 38,22 

  

Tabuľka 1 Najfrekventovanejšie interjekcie podľa relatívnej frekvencie 

 

b) Pozitívna expresívna funkcia RMD sa ďalej ukazuje na vysokom percente 

deminutivizovaných lexém. Lexémy v deminutívnom tvare tvorili 20 % všetkých lexém 

vo FS, z toho 45 % všetkých substantívnych lexém, 10 % adjektívnych lexém a 10 % 

všetkých verbálnych lexém. V reči tvorili až 62 % všetkých vypovedaných substantív, 4 % 

adjektív a 3 % všetkých slovies. 

c) Zdroje pozitívnej expresivity sú ďalej dominantne badateľné na vysokom zastúpení 

detských slov v substantívnej lexike RMD (pozri Tabuľku 2). Detské slová sú podľa 

rozšírenej charakteristiky Z. Ondráčkovej „všetky slová národného jazyka s kladným 

emocionálnym nábojom, ktoré sa primárne využívajú v reči dospelého orientovanej na dieťa 

a v detskej reči“ (2008, s. 255) Deminutíva26 tvorili 62 % všetkých P substantív v našom 

materiáli. Eufemizmy chápeme v širokom význame v súlade so Z. Ondráčkovou ako 

                                                 
26 Pod deminutíva sme zahrnuli aj sémantický okruh hypokoristiká, teda na rozdiel od S. Zajacovej (2013) a 

Z. Ondráčkovej (2010) sme hypokoristiká nevyčleňovali osobitne. 
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zjemňujúce pomenovania nielen pre nepríjemné a drsné veci, ale ako zjemňujúce 

pomenovania všeobecne (Ondráčková, 2010, s. 15). Eufemizmy, ako zjemňujúce výrazy 

s expresívnym významom na kladnej osi, zastupovali v reči matiek 8,21 % všetkých 

substantív vypovedaných substantív. 

Z uvedeného vyplýva, že takmer 70 % P substantív tvorili detské slová, pozitívne 

emocionálne zafarbené slová, a to deminutíva (62 %) a eufemizmy (8 %).  

 

Lexéma 
Súbory 

Jana 
Súbory 
Martin 

Súbory 
Nina 

Absolútna 
frekvencia Disperzia 

Relatívna 
frekvencia 

Martinko 0 597 0 597 0,63 0,00 

mama 13 452 96 561 0,28 157,05 

mamka 194 0 157 351 0,49 172,59 

ručička 1 210 37 248 0,22 54,47 

Janka 240 0 0 240 0,00 0,00 

tato/taťo 4 195 19 218 0,16 34,04 

Ninka/á 0 0 188 188 0,00 0,00 

nožička 10 130 33 173 0,36 62,68 

Jani  142 0 0 142 0,00 0,00 

Ninočka 0 0 136 136 0,00 0,00 

vodička/á 10 78 45 133 0,56 74,10 

pusinka 4 84 39 127 0,45 57,53 

bruško 22 67 28 117 0,64 74,67 

rúčka/ručka 62 0 54 116 0,50 57,58 

plienočka 12 63 33 108 0,59 63,60 

zlatko 39 65 4 108 0,51 54,98 

pusa 2 59 45 106 0,51 54,55 

maminka 17 14 66 97 0,48 46,43 

Ninuška/á 0 0 96 96 0,00 0,00 

ruka 16 55 6 77 0,42 32,15 

nožka/nôžka 46 8 22 76 0,56 42,71 

zajko 25 45 6 76 0,56 42,22 

uško 16 38 21 75 0,73 55,02 

kačička 4 31 34 69 0,59 40,38 

noštek 12 23 30 65 0,76 49,28 

 
Tabuľka 2 Najfrekventovanejšie substantíva podľa absolútnej frekvencie 

 

Matky aj pomocou slov otvárajú dieťaťu prístup do psychického priestoru lásky 

(porov. Estés, 2014, s. 102). Analýza ukázala, že prvé dve najfrekventovanejšie substantíva 

v RMD pomenúvali participantov existenčne najdôležitejšieho vzťahu, išlo o rodné meno 

dieťaťa (deminutívum): Martinko (597), Janka (240), Ninka (188) a o konkrétne všeobecné 

pomenovanie matky mama (561), mamka (351) (pozri Tabuľku 3). Matka aj vďaka slovám 

vytvára emocionálne puto medzi sebou a dieťaťom. V rámci substantívnej lexiky tvorilo 
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u jednotlivých matiek propriálne pomenovanie vlastného dieťaťa od 12 % do 24 % využitia 

substantív v reči. 

 Ďalších 19 % P všetkých substantív pomenúvalo časti detského tela v deminutívnom, 

eufemizujúcom a nocionálnom tvare, napr. ručička (248), nožička (173), pusinka (127), 

bruško (117), rúčka (116), pusa (106), ruka (77), nôžka (76), uško (75), noštek (65). A teda, 

pomenovanie dieťaťa, označenie matky a pomenovania častí detského tela tvorilo polovicu 

substantívneho rečového inputu v RMD. 

 

Substantíva 

F. Martin Expr.27 F. Jana Expr. F. Nina Expr. 

597 Martinko dem 240 Janka dem 188 Ninka dem 

452 mama noc 194 mamka dem 157 mamka dem 

210 ručička dem 142 Jani  euf 136 Ninočka dem 

195 tato euf 62 rúčka dem 96 mama noc 

130 nožička dem 46 nôžka dem 96 Ninuška dem 

84 pusinka dem 42 Januška/Jaňuška dem 66 maminka dem 

78 vodička dem 39 zlatko dem 54 rúčka dem 

67 bruško dem 36 Janulka/Januľka dem 51 Nina noc 

65 zlatko dem 32 vtáčik dem 45 pusa euf 

63 plienočka dem 26 labka dem 45 vodička dem 

59 pusa euf 26 ponožtička dem 39 pusinka dem 

55 ruka noc 25 zajko dem 37 ručička dem 

52 dudulka dem 22 bruško dem 36 Ninulka dem 

51 zlatinko/zlatínko dem 22 Olko28 dem 34 kačička dem 

50 zlato noc 22 sloník dem 34 Nini  euf 

47 veža noc 22 taťko dem 34 Ninik/Niník dem 

45 zajko dem 21 Janinka dem 33 plienočka dem 

40 krabička dem 21 slniečko dem 33 nožička dem 

38 uško dem 20 baran noc 31 macík dem 

38 vec noc 20 loptička dem 31 maco euf 

 

Tabuľka 3 Najfrekventovanejšie substantíva vo FS Martin, FS Jana a FS Nina. 

 

d) O expresívnom rozmere vo verbálnej lexike svedčí to, že eufemizmus, detské 

slovo, papať (251) patrilo k desiatim najpoužívanejším slovesám v RMD (pozri Tabuľku 4). 

Najfrekventovanejšie slovesá v Slovenskom národnom korpuse byť, mať, môcť, musieť, ísť, 

vedieť, myslieť, sú len čiastočne zhodné s komunikačne najzaťaženejšími slovesami v RMD. 

V reči matiek do popredia vystupuje v prvej desiatke sloveso manipulácie dať (817), vôľové 

pomocné sloveso chcieť (407) a detské slovo, eufemizmus, papať (251). Naopak, v RMD 

absentuje v prvej desiatke pomenovanie kognitívnej činnosti myslieť, ktoré je vo frekvenčnom 

                                                 
27 Expresivita: deminutívum, nocionálne slovo, eufemizmus. 
28 Pomenovanie chlapca Olivera prítomného v nahrávke Jana 6.  
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slovníku verb zoradených podľa relatívnej frekvencie na 93. mieste. Janina matka ho použila 

5-krát, Martinova 6-krát a Ninina len raz počas 8 hodín záznamu.  

Navyše, iba 6 % všetkých použitých verb bolo v negatívnom tvare. Relatívne najviac 

boli použité výrazy neplačkať (11 ráz), nebáť sa (10 ráz) a nevadiť (16 ráz), ktoré boli 

v negatívnom tvare z pragmatického hľadiska pozitívne, pretože ich matky používali ako 

prostriedok na utíšenie emócií a reakcií dieťaťa: neboj sa, neplačkaj a sloveso nevadiť zas 

v snahe bagatelizovať detský podnet na nepohodu, napr. to nevadí.   

 

Lexéma 
Súbory 

Jana 
Súbory 
Martin 

Súbory 
Nina 

Absolútna 
frekvencia 

Disperzia 
Relatívna 

frekvencia 

byť 668 1045 770 2483 0,86 2145,24 

ísť 529 481 422 1432 0,94 1339,17 

dať 229 297 291 817 0,92 751,79 

mať 218 473 193 884 0,7 615,62 

chcieť 129 106 141 376 0,92 345,19 

pozrieť(sa/si) 71 185 217 473 0,72 340,08 

papať 58 106 87 251 0,83 209,13 

vedieť 68 62 76 206 0,94 193,83 

ukázať 44 146 84 274 0,68 184,98 

páčiť (sa) 69 98 52 219 0,82 178,71 

počkať 43 88 81 212 0,8 170,05 

robiť 35 86 56 177 0,75 132,6 

musieť 27 100 59 186 0,66 122,62 

vidieť 29 50 81 160 0,72 114,69 

urobiť 13 148 65 226 0,48 108,06 

chytiť  31 97 19 147 0,51 74,25 

môcť 36 55 11 102 0,63 63,77 

pozerať(sa/si) 27 76 11 114 0,49 55,34 

 

Tabuľka 4 Najfrekventovanejšie verbá podľa relatívnej frekvencie 

 

e) Celkové pozitívne naladenie a akceptáciu dieťaťa a jeho činnosti v reči matiek 

vidieť tiež na zastúpení prototypových partikúl, pretože afirmatívne áno (1953) bolo štvrtou 

najfrekventovanejšou lexémou vo finálnom FS a podobne dobre (748) sa nachádzalo vysoko 

vo FS RMD. Navyše, lexémy tak (2435)29 a no (2693), s kladnou hodnotiacou funkciou 

ukazujúcou sa v intonácii a v predĺženej kvantite, boli vôbec najpoužívanejšími slovami 

v RMD spolu so slovesom byť (2483), a to dominantne v slovnodruhovej funkcii častice. 

                                                 
29 Medzi prvé slová dieťaťa Janka patrilo ták vyjadrujúce sémantickú kategóriu rezultatívnosť (signál 

ukončenosti) zaznamenané v 16. mesiaci (porov. Kesselová, 2008, s. 168). 
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f) Prototypové axiologické adverbiá spôsobu pekne (181), krásne (160), výborne 

(158), poriadne (83), dobre (105), super (84) vnášajúce do reči matiek subjektívnosť 

a expresívnosť boli ďalším prostriedkom kladného hodnotenia dieťaťa a jeho prostredia (pozri 

Tabuľku 5). 

 

Lexéma 
Súbory 

Jana 
Súbory 
Martin 

Súbory 
Nina 

Absolútna 
frekvencia Disperzia 

Relatívna 
frekvencia 

ešte 176 400 320 896 0,78 699,39 

už 211 248 143 602 0,85 509,76 

teraz 98 167 64 329 0,72 238,10 

trošku 43 113 39 195 0,63 122,92 

pekne 63 105 13 181 0,56 101,23 

krásne 98 38 24 160 0,57 91,91 

dobre 28 46 31 105 0,84 88,30 

zas/e/a 26 70 23 119 0,62 73,43 

výborne 106 44 8 158 0,46 72,14 

dole/u 29 22 25 76 0,92 69,92 

rýchlo/e 18 26 35 79 0,81 64,27 

von/vón 20 20 20 60 1,00 60,00 

aký 16 75 22 113 0,50 56,75 

hore/hóre 15 24 30 69 0,81 55,92 

super/supér 14 23 47 84 0,65 54,45 

Tabuľka 5 Najfrekventovanejšie adverbiá podľa relatívnej frekvencie 

g) Podobne prototypové adjektíva dobrý (150), malý (138), veľký (117), pekný (79), 

šikovný (72), ťažký30 (43), zaujímavý (41), krásny (36) slúžili na vyjadrenie pozitívnej emócie 

matiek voči ich dieťaťu a na utvárenie pozitívneho obrazu dieťaťa o sebe samom a o svete 

v jeho blízkom okolí (porov. Brestovičová, 2012). 

Prototypové adjektíva RMD boli kvalifikačné, a to najmä kvalitatívno-hodnotiace 

(apreciatívne) slovotvorne nemotivované adjektíva s absolútnou operabilnosťou malý, dobrý, 

veľký, pekný, šikovný, ťažký, zaujímavý, krásny31.  

Zo sématického hľadiska boli dominantné pomenovania kladných fyzických a 

psychických vlastností, napr. malý, pekný, veľký, šikovný, krásny, zaujímavý, vysoký, čistý a 

pomenovania percepčne vnímateľných vlastností často v antonymických dvojiciach, napr. 

                                                 
30 V kontexte vyjadrujúce vyjadrenie pochvaly ku kladnému prospievaniu dieťaťa, napr. ťažký kopček. 
31 Prvé adjektíva v reči sledovaného dieťaťa Janky boli veľký, malý zaznamenané v 18. mesiaci (porov. 

Kesselová, 2008) a ďalšie neskôr vysoko frekventované v jej reči boli pekný, šikovný, zvedavý, zaujímavý 

(porovnaj štúdiu Komparatívny výskum adjektív v reči matky a dieťaťa (Brestovičová – Striešková, 2015). 
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dobrý32, veľký, malý, čistý, špinavý, teplý, studený, chutný, plný, hladný, ťažký, mokrý, 

červený (pozri Tabuľku 6). 

 

Lexéma 
Súbory 

Jana 
Súbory 
Martin 

Súbory 
Nina 

Absolútna 
frekvencia Disperzia 

Relatívna 
frekvencia 

malý 28 50 60 138 0,79 109,64 

dobrý 24 80 46 150 0,67 101,13 

veľký/véľky/velky 9 58 50 117 0,61 71,46 

pekný 43 29 7 79 0,60 47,56 

celý 10 39 18 67 0,61 41,05 

rád/rada 18 11 17 46 0,86 39,44 

krásny 15 10 11 36 0,87 31,41 

šikovný 17 54 1 72 0,35 24,91 

ťažký 5 28 10 43 0,51 22,04 

červený 14 6 9 29 0,76 22,00 

zaujímavý 13 27 1 41 0,45 18,46 

hladný 1 12 25 38 0,45 17,19 

čistý 3 11 7 21 0,67 14,07 

teplý 3 6 8 17 0,74 12,64 

studený 0 7 21 28 0,34 9,47 

špinavý 0 6 20 26 0,32 8,22 

jasný 3 23 2 28 0,27 7,48 

plný 1 3 14 18 0,74 5,87 

mokrý 0 2 23 25 0,12 2,93 

veliký 0 20 1 21 0,07 1,48 

vysoký 0 21 0 21 0,00 0,00 

 

Tabuľka 6 Najfrekventovanejšie adjektíva podľa relatívnej frekvencie 

 

(2) Simplifikáciu ako základnú črtu registra RMD v rámci použitia slovných druhov v 

reči vidíme v posune abstraktných spojok zo 4. miesta v reči dospelých medzi sebou (porov. 

Šimková, 2011) na posledné miesto v RMD, pretože v RMD sa vyskytujú najmä jednoduché 

dvojčlenné vety (porov. Brestovičová, 2013).  

a) Konjunkcie vyjadrujúce abstraktné vzťahy sú v RMD najmenej používaným 

slovným druhom a patria k posledným slovným druhom v ranej ontogenéze reči u detí (porov. 

Pačesová, 1979; Slančová et al., 2018). Ich repertoár pozostáva len z 20 členov, čím 

nedosahujú ani 1 % (0,6 %) v zastúpení L jednotiek vo FS RMD. Performatívne boli 

konjunkcie zaťažené v reči matiek menej ako 1 % vypovedaných slov (0,89 %), prototypové 

z nich boli hypotaktické spojky: aby (112), že (75), keď (60), lebo (47), či (34). 

Z parataktických spojok bola dominantná spojka a (58), napr. dáme pusinu tatinkovi 

a pôjdeme spinkať áno? (pozri Tabuľku 7). 

                                                 
32 Spájalo sa dominantne s chuťou nápojov a jedál a s haptickými zážitkami pri kúpaní a natieraní. Zlý (2) sa 

objavilo marginálne vo FS Nina. 
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 Na rozdiel od ranej ontogenézy reči (porov. Kesselová, 2013) a spontánnej reči medzi 

dospelými (porov. Šimková, 2011) sa v RMD prototypovo využívajú hypotaktické spojky 

aby, lebo, že, keď na vyjadrenie príčinno-účelových vzťahov v situačných komentároch 

k bežným činnostiam, napr. musíme sa pozapínať aby ti zimka nebola. 

 Účelové vzťahy sú vyjadrované spojkou aby a príčinné vzťahy spojkami lebo a keď, 

napr. ty sa zlostíš lebo sme zabudli tvoju lyžičku?, a hlavičku nebudeme dnes umývať keď máš 

soplík dobre?. Matky pomocou príčinno-účelových hypotaktických vzťahov zdôvodňujú 

svoje konanie, a tým vyjadrujú nielen vzájomnú spoluúčasť, ale aj skracujú sociálnu 

vzdialenosť medzi nimi a adresátmi.  

  

Lexéma  
Súbory 

Jana 
Súbory 
Martin 

Súbory 
Nina 

Absolútna 
frekvencia 

Disperzia 
Relatívna 

frekvencia 

aby 16 26 70 112 0,56 62,24 

že 16 34 25 75 0,79 59,41 

a 20 21 17 58 0,94 54,39 

či 33 16 15 64 0,73 46,48 

lebo 14 18 15 47 0,92 43,39 

keď 15 37 9 61 0,58 35,47 

alebo 1 22 27 50 0,52 26,1 

 

Tabuľka 7 Najfrekventovanejšie konjunkcie podľa relatívnej frekvencie 

 

  b) Simplifikácia sa odráža aj na minimálnom zastúpení numerálií v RMD v L a P 

jednotkách. Numeráliá patria medzi najmenej používané slovné druhy v reči matiek, aj 

v počte lexém sú menej zastúpené33. Tvorí ich súbor 29 L jednotiek a 703 P jednotiek. 

Prototypové číslovky jeden (182) a druhý (225) súvisiace s párovými končatinami a orgánmi 

tela dovedna tvorili viac ako polovicu (58 %) použitia všetkých čísloviek v reči matiek (pozri 

Tabuľku 8).  

Ďalej boli frekventované základné číslovky do štyri34 a neurčité číslovky vyjadrujúce 

veľký, resp. dostačujúci počet a malú mieru35: druhý (225), jeden (185), veľa (69), raz (68), 

dva/e (40), štyri (23), tri (22), trošku (22), dosť (8).  

                                                 
33 V reči detí v ranom období sa kvantifikátory neobjavujú, porov. Kesselová (2008). Kapalková – Slančová 

(2010) uvádzajú, že sémantickú kategóriu „kvantitatívnosť sme v danom vývinovom období (od 8. do 16. 

mesiaca) u slovenských detí nezaznamenali.“ 
34 U detí v ranom veku sa číslovky vyskytujú len v rámci rutiny, napr. v súboroch Martin: Jeden kováč koňa 

kuje, koľko prstov potrebuje? Raz, dva, tri, pomevedz mi to ty! 
35 Prvé kvantifikátory nič, veľa, jeden zaznamenala J. Kesselová (2008, s. 168) u dieťaťa vo veku 25 mesiacov. 
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 Menej frekventované číslovky boli: tretí (7), obidva (6), trochu (6), prvý (6), 

poslednýkrát (6), piaty (4), málo (4).  

Ostatné mali výskyt dvakrát alebo raz u jednej z matiek. 

 

Lexéma 
Súbory 

Jana 
Súbory 
Martin 

Súbory 
Nina 

Absolútna 
frekvencia 

Disperzia 
Relatívna 

frekvencia 

druhý 43 130 52 225 0,63 142,13 

jeden 25 132 25 182 0,41 75,00 

dva/e 12 13 15 40 0,93 37,35 

vela/veľa 9 15 45 69 0,52 35,59 

trošku 6 7 9 22 0,88 19,35 

tri 5 6 11 22 0,75 16,43 

raz 6 4 58 68 0,22 14,97 

štyri 15 3 5 23 0,52 11,86 

dosť 0 7 1 8 0,18 1,44 

  

Tabuľka 8 Najfrekventovanejšie numeráliá podľa relatívnej frekvencie 

 

c) So simplifikáciou súvisí i zvýšené používanie interjekcií v RMD v zastúpení iných 

slovných druhov, najmä substantív a verb, ako napr. bác, baci, bacinky, backa (spadnúť), 

cupi-lupi (chodiť), guli (gúľať), hači, hačinky, hačky (sadnúť si), haji (spať), ham, hami, 

hamiky (jesť), hryzki (hrýzť), kú (gúľať)36, vú (hučať, vysávač, kotol), tikytaky (hodiny), 

(robiť) ťapi-ťapi (tlieskať), pretože najmä onomatopoje sú ľahko zapamätateľné, 

napodobiteľné a majú nenáročné artikulačné vlastnosti. 

d) Ďalej o simplifikácii v rámci substantívnej lexiky svedčí používanie slov z jadra 

slovnej zásoby s konkrétnymi denotátmi, ktoré tvorili približne 97 % všetkých vypovedaných 

substantív. 

e) So simplifikáciou v tomto subregistri súvisí aj nízke zastúpenie adjektívnej lexiky, 

ktorá tvorila iba 2,2 % slov v reči Martinovej matky, 2,7 % reči Janinej matky a 3,0 % slov 

v reči Nininej matky. 

 Aj keď vezmeme do úvahy, že spontánny dialóg je na adjektíva oveľa chudobnejší 

ako iné typy textu, musíme konštatovať, že protodialóg matky s dieťaťom v predverbálnom 

období reči je ešte markantnejšie ochudobnený o statické pomenovania príznakov substantív 

                                                 
36 Medzi prvé slová Martina patrilo bác, Jany vú a Niny kú, vysoko frekventované lexémy v reči ich matiek. 
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vychádzajúc z toho, že vo finálnom FS RMD zastupujú adjektíva len 2,47 % všetkých 

vypovedaných slov37.  

 

(3) Situatívny charakter RMD pozorujeme na vzostupe použitia častíc v RMD oproti 

reči medzi dospelými a to z 5. miesta na 3. miesto v RMD.  

a) Partikuly sú situačné konektory, na ktoré sa navrstvujú subjektívne pragmatické 

funkcie prejavujúce sa v špecifickej intonácii (ták, nó) a oproti reči medzi dospelými, kde sú 

piatym najviac používaným slovným druhom (porov. Šimková, ibid.), v RMD sú rovnako 

často frekventované v reči ako substantíva. Vidieť to na vysokom využití lexém a, aj, ale 

vo funkcii častíc ako situačných konektorov (až 90 % výskytov), napr. a urobíme šupy šup, 

a povedz mamka, ale čo sa nám zase nepáči no? (pozri Tabuľku 9) a menej vo funkcii 

parataktických spojok. 

 

Lexéma 
Súbory 

Jana 
Súbory 
Martin 

Súbory 
Nina 

Absolútna 
frekvencia Disperzia 

Relatívna 
frekvencia 

tak/ták/táč 622 878 679 2179 0,89 1946,21 

no/nó/ňo 439 1472 782 2693 0,66 1781,73 

ano/áno/aňo 555 1004 394 1953 0,72 1405,45 

a 288 594 276 1158 0,73 845,83 

dobre/dóbre 173 293 177 643 0,82 524,95 

nie/ne 107 121 107 335 0,96 321,00 

aj 89 259 111 459 0,65 298,86 

však 55 71 77 203 0,90 183,30 

ale/ále 48 261 63 372 0,45 166,09 

len 35 49 23 107 0,79 84,46 

hej/héj 109 15 18 142 0,35 49,46 

teda/téda 2 78 20 100 0,31 31,21 

že 0 226 2 228 0,01 2,99 
 

Tabuľka 9 Najfrekventovanejšie partikuly podľa relatívnej frekvencie 

 

b) Frekventované používanie prototypových pronomín osobného ty a deiktických to, 

tu a tam, tiež dokladá situatívny charakter registra RMD. Téma matkinho protodialógu je 

explicitne vyjadrovaná: ty – to – tu – (teraz) – tam, čo potvrdzuje zameranie komunikácie 

na dieťa a na aktuálne dianie, objekty a osoby v jeho blízkosti (tu) alebo vzdialenejšie, ale 

viditeľné (tam). Ukazovacie pronominá ten (1745), tu (836), tam (589), taký (384) zastávajú 

takmer 1/3 všetkých P pronomín a sú späté so situačným kontextom (pozri Tabuľku 10). 

                                                 
37 Aj „sémantická kategória špecifikácia vyjadrená adjektívami sa u detí hovoriacich po slovensky objavuje 

vývinovo neskôr“ (až po 16. mesiaci) uvádzajú Kapalková – Slančová (2010) pri opise tvorby skríningového 

testu TEKOS I. 
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Pri demonstratívach ten, tá, to, tie, tí malo pronomen to centrálne postavenie38. V reči 

Nininej matky to tvorilo 92 % týchto substantívnych deiktík, v reči Martinovej matky to 

zastávalo 73 % a v reči Janinej matky sa pronomen to vyskytlo 408 ráz (90 %). 

Adverbiálne ukazovacie zámená tu (836) a tam (589) „sú najvšeobecnejším 

vyjadrením priestoru, v ktorom sa uskutočňuje komunikácia alebo o ktorom sa komunikuje“ 

(Kesselová, 2003, s. 22). Tieto deiktické výrazy sa dajú interpretovať „iba v rámci kontextu 

rečového aktu, vo vzťahu k jeho účastníkom alebo priestorovo-časovým charakteristikám“ 

(Dolník, 2009, s. 252). 

Osobné pronomen ty (1670), najčastejšie používané z osobných zámen, poukazuje 

na operatívny charakter RMD a zameranie sa na dieťa. Ty bolo použité päťnásobne častejšie 

ako zámeno ja.39 

 

Lexéma 

Súbory 

Jana 

Súbory 

Martin 

Súbory 

Nina 

Absolútna 

frekvencia Disperzia 

Relatívna 

frekvencia 

ty 390 780 500 1670 0,79 1321,71 

ten,tá,to,tí,tie 453 923 369 1745 0,70 1227,85 

čo 213 630 358 1201 0,69 834,32 

tu 337 342 157 836 0,78 653,44 

tam/tám 167 326 96 589 0,65 385,01 

kde 93 155 130 378 0,86 323,97 

on,ona,ono,oni 128 145 83 356 0,84 300,51 

ja 85 168 98 351 0,78 273,67 

taký 57 123 204 384 0,67 256,47 

my 53 116 79 248 0,78 193,16 

kto 33 98 242 373 0,50 187,74 

tak 80 26 137 243 0,60 146,85 

tento,táto,toto 62 114 23 199 0,60 119,92 

ako 43 147 34 224 0,51 115,22 

takto 42 61 24 127 0,75 94,95 

môj 19 133 45 197 0,47 93,52 

všetko/všetok 22 87 37 146 0,60 87,05 

aký 16 75 22 113 0,50 56,75 

kam 7 143 11 161 0,17 26,95 

 

Tabuľka 10 Najfrekventovanejšie pronominá podľa relatívnej frekvencie 

 

c) Prototypové adverbiá ešte (896), už (602) a teraz (329) tiež posilňujú aktuálnosť 

komunikačnej situácie. Príslovky ešte a už majúce širokú extenziu a komplementaritu 

                                                 
38 Pronomen to s najvšeobecnejším významom patrí medzi prvé slová aktívnej detskej lexiky (Sedláková, 1996, 

in: Kesselová, 2003, s. 24). 
39 V SNK prim-5.0 v hovorenom korpuse sú v prvej desiatke najfrekventovanejších slov pronominá, to, sa, tak, 

ja. 
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vzťahov v konkrétnom použití sú vôbec najfrekventovanejšími adverbiami v RMD (pozri aj 

Tabuľku 5) a vyskytujú sa medzi prvými 20 lexémami vo finálnom FS.  

Príslovka ešte vyjadrujúca sémantickú kategóriu rekurencia patrí zároveň k prvým 

slovám aktívnej detskej lexiky v ranom období40. Príslovka už je často v RMD obohatená 

o význam: skôr ako by matka predpokladala, napr. tebe sa už chce spinkať?. 

Príslovka teraz súvisí s prézentizmom v reči matky a má tri konkretizácie; práve 

v tejto chvíli: bože ty máš tažkú robotu teraz, vo chvíli bezprostredne nasledujúcej: a teraz 

natrieme s týmto dobrým krémikom a práve v uplynulej chvíli: však si teraz dopapal. 

 

(4) Vysokú mieru prediktability v subregistri RMD dokladá fakt, že 20 frekvenčne 

najpoužívanejších lexém vo FS tvorí 40 % všetkých slov skutočne vypovedaných matkami 

v danom výskumnom materiáli, kým vo výskume M. Šimkovej prvých 20 

najfrekventovanejších slov v hovorenej verzii prim-5.0 predstavuje iba 18,72 % P jednotiek 

(porov. Šimková, 2011, s. 326).  

a) Štatisticky sme potvrdili vysokú prediktabilitu verbálnej lexiky v RMD, pretože 

prvých 50 najfrekventovanejších verb z 1003 L tvorilo 3/4 verbálneho prejavu matiek. 

Navyše, prvých päť najpoužívanejších verb v RMD byť (2483), ísť (1432), mať (884), 

dať (817), pozrieť (sa/si) (473) predstavovalo tzv. „strmú distribúciu“ steep distribution 

(Sandhofer – Smith – Luo, 2002, s. 578) v reči matiek, pretože tieto slovesá tvorili až 42 % 

všetkých použitých slovies v RMD. 

Prototypové verbá RMD pomenúvali archetypálne stavy, procesy a činnosti živých 

bytostí: existenciu (byť), pohyb (ísť), vlastnenie (mať), percepciu, najmä zrakovú (pozrieť, 

pozerať, vidieť, ukázať), činnosť (papať, dať, robiť, urobiť, skúsiť), preferenciu (páčiť sa) 

a vôľu k činnosti (chcieť). 

b) Vysoký stupeň prediktability v reči matiek sa ukázal aj na zastúpení substantív, kde 

polovicu jazykového vstupu RMD tvorili vlastné mená detí, pomenovanie matky 

a pomenovanie častí detského tela.  

V RMD mali pomenovania substancií s konkrétnym denotátom (osoby a predmety) 

jednoznačnú prevahu nad pomenúvaním abstraktných javov, tvorili 97,4 % P substantív 

(vrátane proprií) a 9/10 L vo FS substantív. O vysokej prediktabilite a redundancii ďalej 

                                                 
40 Sémantická kategória rekurencia (ešte) sa objavuje u detí v najranejšej produkcii, a to v 16. mesiaci u Martina 

(porov. Slančová, 2008, s. 105), v 17. mesiaci u Niny (transkript Nina 17) a v 19. mesiaci u Janky (porov. 

Kesselová, 2008, s. 168). 
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svedčí fakt, že prvých 25 L substantív zoradených podľa relatívnej frekvencie zastupovalo 

takmer 60 % všetkých vypovedaných substantív v rámci 24 hodín záznamu. 

c) Prediktabilné bolo aj používanie interjekcií, keďže prvých desať najzaťaženejších 

interjekcií v RMD ham/hám (636), ťap a ťapi (spolu 361), šup/šúp (304), jaj/jáj (260), hi/hí 

(203), bum/búm (203), ahoj/ahój (186), buch (185), hav (164), kuk/kúk (164) a joj/jój (140) 

podľa absolútnej frekvencie výskytu tvorilo 1/3 všetkých vyslovených interjekcií. 

d) Výskyt adjektív v reči vykazoval tiež vysokú mieru prediktabilty. Prvých 20 

komunikačne najzaťaženejších adjektív RMD tvorilo 60 % performatívneho zaťaženia 

všetkých adjektív. Navyše, aj prvých 5 najpoužívanejších adjektív s absolútnym výskytom 

dobrý (150), malý (138), veľký (117), pekný (79), šikovný (72) predstavovalo vyššiu úroveň 

prediktability, pretože tvorilo 31 % použitia všetkých adjektív v reči. 

 

(5) O socializačnej funkcii subregistra RMD vypovedá fakt, že RMD sa vyznačuje 

zvýšenou interaktívnosťou už na stupni protodialógu. Vidíme to na frekventovanom 

používaní partikúl s apelovo-výzvovou funkciou, napr. ano?, hej?, však?, dobre?, že? 

a na značnom zastúpení opytovacích pronomín čo (1201), kde (378), kto (373) 

s komunikačnou funkciou apelu na adresáta, ktorými matky vyzývali dieťa verbálne 

odpovedať, aj keď toho ešte fyzicky nebolo schopné, a tým ho učili štruktúru dialógu 

a socializovali ho do jazykového spoločenstva od najranejšieho veku (porov. Slančová, 1999, 

s. 22). 


