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4 Lexika v reči matky orientovanej na dieťa vo svetle teórie lexikálnej 

motivácie 
Získaný výskumný materiál zoradený v abecednom slovníku RMD sa dá analyzovať 

aj na základe iného metodologického prístupu, aký bol zvolený v predošlej zhrňujúcej 

kapitole. Dá sa naň pozrieť cez prizmu teórie lexikálnej motivácie, ktorej autorom je J. Furdík 

(2008) a „rozvíjateľom“ M. Ološtiak (2011). „J. Furdík chápe lexikálnu motiváciu ako 

zdôvodnenie existencie každej lexikálnej jednotky v langue aj v parole, pričom 

viacaspektovosť, lepšie povedané, multištruktúrovanosť a mnohodimenzionálnosť 

lexikálneho bloku sa vystihuje prostredníctvom motivačnej typológie“ (Ološtiak, 2008, s. 11).  

Pohľad na lexiku v reči matiek cez teóriu lexikálnej motivácie prináša obraz, ktorý je 

viacnásobne členený a zároveň prepojený v rôznych vzťahoch. „Každú lexikálnu jednotku 

môžeme chápať ako priesečník vzťahov s inými lexikálnymi jednotkami alebo vzťahov 

s mimojazykovou skutočnosťou“ (Furdík, 2008, s. 30 – 31). 

M. Ološtiak (2008, s. 21) potvrdzuje nosnosť tohto metodologického prístupu 

pri skúmaní lexiky slovami: „Ukazuje sa, že pomocou motivačnej teórie naozaj možno 

skúmať celú lexiku, všetky typy lexikálnych jednotiek vo všetkých typoch komunikátov, 

všetky typy vzťahov medzi lexémami, v synchronickom i diachronickom priereze, 

s možnosťou efektívneho postihnutia vývinovej dynamiky, a, čo je dôležité, tento prístup 

nemá len systémový, languový „záber“, ale dotýka sa aj rečovej realizácie lexikálnych 

jednotiek.“ 

V rámci teórie lexikálnej motivácie obaja jazykovedci, J. Furdík a M. Ološtiak (2008, 

2011), uvažujú o 17 motivačných typoch, pričom paradigmatická motivácia je elementárnym 

typom motivácie, pretože paradigmaticky je motivovaná každá lexéma. Špecifikačné sú 

fónická, sémantická, slovotvorná, morfologická, syntaktická, frazeologická a onymická 

motivácia. K prechodným typom lexikálnej motivácie patrí podľa J. Furdíka (2008) 

abreviačná a akceptačná (interlingválna) motivácia, pretože tie sú v kontakte s iným kódom. 

Interlingválna motivácia je vo vzťahu so systémom iného jazyka a abreviačná motivácia má 

súvis s grafickým subkódom.  

Nadstavbovými typmi motivácie sú podľa J. Furdíka (2008) pragmatické typy, patria 

sem expresívna, stratifikačná (registrová), terminologická, sociolektická, temporálna, 

teritoriálna a individualizačná motivácia – pri týchto typoch motivácie je motivantom 

mimojazyková skutočnosť. 
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4.0 Registrová motivácia 

 Registrovú motiváciu pokladáme za najdôležitejšiu motiváciu vzhľadom na zameranie 

našej práce, preto ju vyčleňujeme ako prvú a osobitne. 

Za registrovo motivované pokladáme v súlade s M. Ološtiakom (2012, s. 103) skupiny 

lexém, ktoré „spĺňajú požiadavku preferenčnej situačnej podmienenosti pri svojej 

komunikačnej realizácii.“ M. Ološtiak (2011, s. 269) uvádza termín komunikačný register 

detskej lexiky, pri ktorom sa naznačuje komunikačná doména, s ktorou sú tieto výrazové 

prostriedky späté a ktorú pomáhajú identifikovať. „Registrová motivácia je prítomná ako 

vlastnosť v lexikálnych jednotkách patriacich k tzv. detským slovám“ (Slančová a kol. 2018, 

s. 63). Z. Ondráčková (2010, s. 14) definuje detské slová ako všetky slová národného jazyka41 

s kladným emocionálnym nábojom, ktoré sa primárne využívajú v reči dospelého 

orientovanej na dieťa a v detskej reči. Tieto slová delí na: 

1. deminutíva odvodené od eufemizmov, hypokoristík, neutrálnych, hovorových, 

pejoratívnych a hrubých slov; 

2. hypokoristiká; 

3. eufemizmy; 

4. interjekčné a onomatopoické pomenovania; 

5. metaforické a metonymické pomenovania. 

Detské slová môžeme teda ďalej charakterizovať ako špeciálnu lexiku, ktorej prvky sa 

používajú v každej viac či menej emocionálne zafarbenej komunikácii. „Táto lexika sa 

vyznačuje vysokou mierou štylistickej príznakovosti, ktorá vyúsťuje do kumulácie 

štylistických príznakov, a to na kladnej osi expresivity“ (Ondráčková, 2010, s. 16).  

V abecednom zozname zostavenom z nášho výskumného materiálu sa nachádzajú 

nasledujúce detské slová s údajom o relatívnej frekvencii ich výskytu v zátvorke: 

 

 Anička (0)42, anjelik (1), autíčko (1), automapka (0), bába (19), bábätko (8), babi (1), bábika 

(5), babinka (1), babka (9), babkin (0), bábo (16), babuška (0), bác (33)43, baci (14)44, 

bacinky (0)45, bacnúť (0), backa (0)46, bakaný (0)47, balíček (1), balónik (0), banánik (0), 

baránok (0), Barborka (0), bazénik (0), beťárko (0), bielučký (0), bobošok (0), bobríček (0), 

                                                 
41 Aj nespisovné, hovorové, subštandardné. 
42 0 znamená, že lexému používala iba jedna z matiek. 
43 Detské slovo pre spadnúť. 
44 Detské slovo pre spadnúť. 
45 Detské slovo pre spadnúť 
46 Detské slovo pre spadnúť. 
47 Detské slovo pre špinavý. 
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bobrík (0), bocianik (0), bočinka (0), bojkať sa (0), božtek (0), bôčik (0), bradička (0), 

brbloško (0), briadka (0), brumkáčik (0), brumko (0), brušenko (0), brušinko (3), bruško (75), 

bubáčik (3), bundička (0), buvinkať (0), buvkať (0), capko (0), cica (2)48, cicušina (0), cicuška 

(0), cicuškový (0), cikať (9), cingi-lingi (2)49, Cipovička50 (0), cuckať (0), cumkať (0), 

cumlíček (0), cumlík (0), cupi (6)51, cupi-lupi (12)52, čajíček (1), čajík (9), čelíčko (0), čepček 

(0), čerešnička (0), čertík (0), červeninka (0), červenkavý (0), červíček (0), čiapočka (4), 

čielko (1), čísielko (0), čistučký (2), čítkať si (0), čľapko (0), čľapky (4)53, čľupky (1), čúrka 

(0), čvirik (0), ďasienko (1), dedko (0), delfínko (0), detičky (1), dida (0)54, didka (0), dieročka 

(0), dieťatko (0), dietky (0), dievčatko (16), dobrôtka (13), dobručký (0), domček (8), dráčik 

(0), drobček (2), dudka (10), dudkať (0), dudlík (0), dudulka (0), duduška (0), dupa (0)55, 

dupka (2), dupuľa (0), faldík (0), fľaštička (1), fuňo (0), fusačik (0), fusakličky (0), ga/gá (4)56, 

Gastonko (0), gaťky (0), gazdinka (0), gladiolik (0), gombíček (6), gombička (0), grcík (0), 

grcki (0), grcknúť (0), guli/gúli (35)57, gulička (0), guľka (0), hačať (0), hači (3)58, hačinkať si 

(0), hačinky (0)59, hačkať si (5), hački (0)60, hajať (0), haji (3)61, hajinkať (1), hajkať (5), 

halierik (0), haló (14), ham/hám (185)62, hami (4), hamiky (0), hamkať (0), hamky (1), 

hamuškať (0), handrička (0), hapať (0), hapčí (3), hapčínky (0)63, hav (78)64, havinko (3), 

havino (0), havko (1), havo (11)65, helmička (0), hladnučký (0), hladoško (0), hlások (0), 

hlavička (28), hlavina (1), hlavinka (1), hlávka (8), hnevkať sa (0), hodinečky (0), hombálka 

(0), hopať si (2), hopinky (0), hopkať si (0), hopko (0), hopsa (4)66, hračička (0), hrajkať sa 

(0), hrdielko (2), hrkálečka (0), hrki (6)67, hrošík (0), hrozienko (0), hrudníček (0), hruštička 

(0), hruštičkový (0), hryzkať (4), hryzki (0)68, hryzko (0), hudbička (0), huncútik (0), huňo (0), 

                                                 
48 Detské slovo pre pomenovanie mačky. 
49 Detské slovo pre zvonček. 
50 Pomenovanie handrovej bábiky v súboroch Jana. 
51 Detské slovo pre chodiť. 
52 Detské slvo pre chodiť. 
53 Detské slovo pre kúpať sa. 
54 Detské slovo pre cumeľ. 
55 Detské slovo pre zadok. 
56 Detské slovo pre hus. 
57 Detské slovo pre gúľať. 
58 Detské slovo pre sadnúť si. 
59 Detské slovo pre sadnúť si. 
60 Detské slovo pre sadnúť si. 
61 Detské slovo pre spať. 
62 Detské slovo pre jesť. 
63 Detské slovo pre kýchať. 
64 Detské slovo pre pes. 
65 Detské pomenovanie psa. 
66 Detské slovo pre skákať. 
67 Robiť hrki-hrki, teda hrkať. 
68 Detské slovo pre hrýzť. 
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hviezdička (0), chlápätko (0), chlapček (16), chlapík (0), chlebíček (0), chlebík (0), chodáčik 

(0), chodidielko (0), chodúľka (0), chrbátik (49), chrobáčik (6), chrochtoško (0), chúďa (0), 

chvílinka (0), chvíľka (11), chvíľočka (8), chvostík (3), jabĺčko (6), jabloňka (0), Jakubko (0), 

Jaňa (0), Jani (0), Janička (0), Janíčko (0), Janík (0), Janina (0), Janinka (0), Janka (0), 

Jaňka (0), Janko (0), Janula (0), Januľa (0), Jaňula (0), Jaňuľa (0), Jaňulí (0), Janulienka 

(0), Janulík (0), Jaňulík (0), Januľka (0), Jaňulka (0), Jaňuša (0), Jaňušík (0), Janúšik (0), 

Januška (0), Jaňuška (0), Jany (0), jarček (0), jazýček (0), jedoško (0), jogurtík (2), Jurko (0), 

kabátik (0), káblik (19), kačička (40), kaka (0), kakančeky (0), kakaničkový (0), kakaničky (0), 

kakanie (0), kakať (6), kaki (0), kalendárik (0), kalíšok (0), kamoš (0), kamoška (0), kašička 

(11), kašlík (0), kašlíkový (0), keksík (0), klátik (0), klobúčik (6), kľúčik (0), knižka (11), 

knižôčka (12), kočiarik (0), kohútik (0), kolečko (0), koliečko (0), kolienko (3), koliesko (8), 

kolotočík (0), kombinézka (0), komôrka (0), konček (0), koníček (4), kopček (4), kopkať (29), 

korálka (2), korunka (0), košiarik (0), košieľka (7), košieločka (2), košík (0), kožúšok (1), 

kôročka (0), krabička (19), krásnučký (0), kratučko (0), kravička (0), krávka (0), krček (4), 

kŕčik (4), krémik (9), krídelko (0), krôčik (0), krupička (0), ksichtík (0), kuckať sa (0), 

kuchynka (0), kukulienka (1), kúpelnička (0), kupkanie (0), kupkať sa (4), kuriatko (0), kusiček 

(0), kuskanie (0), kuskať (1), kúsok (0), kúštek (0), kvetinka (0), kvietoček (2), kvietok (3), 

kytička (0), kyvkať (0), labenka (0), labka (18), labuťka (0), laktík (0), ľažkať si (11), lepáčik 

(1), leporelko (0), levík (0), lezkanie (0), ležkať (0), líčko (11), lienočka (0), lístoček (0), lístok 

(0), lodička (0), loďka (0), loktík (0), loptička (28), lúčka (0), ľuľkať (0)69, lupienok (0), 

macíček (0), macík (14), macinko (1), macino (1), macko (42), maco (39), mača (0), mačiatko 

(0), mačička (24), máčik (0), makovička (0), máličko (1), maličký (6), malilinký (0), malinka 

(0), málinko (0), malinký (7), malulík (0), mama (157), mami (0), mamička (1), mamina (3), 

maminka (46), mamka (173), mamuľka (0), marhuľka (0), Martinečko (0), Martinko (0), 

masňučký (0), mastička (0), Mašík (0), Maško (0), mašlička (0), Matinko (0), Maťo (3), mäsko 

(0), medvedík (0), medveďko (0), mesiačik (0), mica (0)70, miláčik (11), mišelinek (0), mištička 

(0), mláďatko (0), mliečinko (0), mliečino (0), mliečko (31), mňamky (0)71, mobilček (0), 

mostík (0), motýlik (0), mravček (0), Mucko (1), múčka (4), múmijka (0), mydielko (1), 

myšička (3), myška (0), naháčik (0), nakrémikovať (0), nakrémkovať (0), naolejčekovať (0), 

napapať sa (1), napapkať sa (0), nebíčko (0), Nini (0), Ninka (0), Ninočka (0), Ninoška (0), 

Ninošenka (0), Ninulík (0), Ninulienka (0), Ninulka (0), Ninuľka (0), Ninunka (0), Ninulinka 

                                                 
69 Detské slovo pre spať. 
70 Detské pomenovanie pre mačku. 
71 Detské slovo pre jedlo. 
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(0), Ninuš (0), Ninušenka (0), Ninuška (0), Niny (0), nohavičky (1), nosík (0), noštek (49), 

noženka (1), nožíček (0), nôžka (43), nožuliatko (0), nožuľka (0), nôcka (0), ňufáčik (0), 

ňufko72 (0), obalík (0), obedík (0), obhryzkať (0), obchodík (0), obláčik (0), obrázok (3), 

obrážtek (0), obrúsok (0), oci (0), ocikať (0), ocino (0), ocko (0), oco (0), očičko (0), očinko 

(0), očko (22), očľapkať (0), ogrckať (0), ohryzkávať (0), okupkať (1), olejček (10), olejčekový 

(0), Olinko (0), Olko (0), opapávať (0), oriešok (0), oslík (0), osprškovať (0), ovečka (0), 

ožuvinkať (0), ožuvkať (0), palček (11), pampúšik (0), papanie (1), papánko (0)73, papať 

(209), papinkať (1), papkanie (0), papkať (14), papučka (0), parôžtek (0), pavúčik (0), 

pazuška (18), pästička (1), pätička (1), peniažok (0), peniažtek (0), perečko (0), perinka (1), 

perko (0), piecka (0), pijkať (0), pinduľka (0), písmenko (0), piškanie (0), piškať (4), piškótka 

(1), pišula (0), pišuláčik (0), pišulák (0), plačkať (10), plachtička (0), pliecko (0), plienočka 

(64), pobežkať si (0), počľapkať si (0), podbradníček (12), podkovička (0), podriapkať (0), 

podudkať si (0), podupkať si (0), pohačkať si (0), poháriček (0), pohryzkať (2), pokladík (0), 

pokopkať si (0), pokupkať sa (0), pokuskať si (0), poležkať si (0), polievočka (10), pomaličky 

(3), pomalinky (0), ponoštekovať74 (0), ponožtička (13), poplačkať si (0), posadkať sa (0), 

posedkať si (0), pospinkať si (0), postavkať sa (0), postieľka (5), postieľočka (0), poťapkať si 

(1), potľapkať si (0), poťoško (0), potvorka (0), pozerkať sa (0), požmoľkať (0)75, požuvinkať 

si (0), požuvkať si (0), prasiatko (12), prdelinka (0), prdelka (0), prdelkový (0), prebaľkať sa 

(0), prevaľkovať sa (0), princeznička (0), prostredníček (0), prsíčko (0), prstenáčik (0), 

prstíček (0), prstík (15), prštek (23), psíček (0), psík (3), pšenička (2), púdriček (0), púdrik (0), 

pukinky (0)76, pultík (0), pupček (0), pupík (0), pusa (55), pusina (18), pusinečka (0), pusinka 

(58), puska (8), pyštek (0), pyžamko (5), radiátorik (0), rádijko (1), ramienko (1), rezanček 

(0), riťka (5), riťula (1), riťulka (0), riťuša (0), riťuška (0), robkať (3), rozprávočka (0), 

ručenka (1), ručičenka (0), ručička (55), ručina (2), ručinka (6), rúčka (58), rukávček (0), 

rukavička (1), rukávik (1), rybička (12), rybka (11), ryžička (0), sadkať si (5), Samko (0), 

sedkať (2), sekundička (0), servítočka (0), schodík (0), sirupček (0), sitko (0), skackať (0), 

sladučký (0), slimáčik (0), slinka (0), slinočka (0), slintoško (0), slniečko (15), sloník (8), 

slzička (0), smädnučký (0), smejkať sa (0), smejko (0), smejo (1), smradláčiky (0)77, smrdkať 

(0), snehuliačik (0), somárik (0), soplíček (0), soplík (13), soploško (0), sovička (0), spapať 

                                                 
72 Nepropriálne pomenovanie dieťaťa v súbore Jana 6: poď ňufko môj Januška póď. 
73 Okazionalizmus v súbore Janka na pomenovanie jedla. 
74 Okazionalizmus v súbore Martin 3, keď si mama s Martinom trie nosy a komentuje to: ponoštekujeme nošteky 

ponoštekujeme. 
75 V súbore Jana vo význame požuvať. 
76 Detské slovo pre vetry. 
77 Metaforické pomenovanie nôh v súbore Martin. 
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(23), spapkať (0), spievkať si (0), spinkanie (0), spinkať (10), spinočkať (0), spinuškať (0), 

sponečka (0), spotenký (0), sprška (0), srdiečko (0), srnka (0), stehienko (0), stolík (0), stránka 

(0), strapáčik (0), stromček (1), studenký (0), svetielko (0), svetrík (2), sviečka (0), šáločka 

(0), šampónik (5), šaško (0), šatičky (0), šatôčka (0), šatôčky (0), šeflerka (0), šešivočka (0), 

šibulko (0), šidielko (0), šikuláčik (0), škatuľka (0), škrabkať si (0), šnúrka (0), šnúročka (3), 

špinavký (0), špinavučký (0), štikútačka (0), štikútka (0), štípkať (0), šuflíček (0), šunčička (0), 

šušník (0), tanierik (0), ťapkať (0), taštička (1), tati (0), tatík (3), tatinko (1), tatino (1), tatko 

(12), tato (34), taťulko (0), taťuško (0), telefónik (3), telíčko (1), tepláčiky (2), tepláčky (0), 

teplomerík (0), teplúčko (1), teplúčky (0), teplunko (0), terčík (0), tetuška (0), tieločko (0), 

tichučko (0), tikytaky (0)78, Tinka (0), Tonko (0), topánočka (5), trávička (0), trdielko (0), 

trošičku (0), trošinku (0), trošku (143), trpaslíček (0), trúbčička (0), tučnučký (0), tuleník (3), 

tulipánik (0), tvárička (6), úsmevík (0), ústočká (2), ušenko (0), ušinko (2), uško (52), uteráčik 

(2), uzlíček (0), uzlík (0), vajko (0), vanička (8), vankúšik (0), vareška (0), varníček (0), 

vatička (0), včielka (0), vecička (0), vedierko (0), vetrík (0), vežička (0), vláčik (10), vlásky 

(13), vlásočky (0), vodička (74), vodičkový (0), vrabček (0), vreckovečka (0), vrchnáčik (1), 

vrtielko (0), vstankať (0), vtáčatko (1), vtáčik (13), vycikať sa (0), vykupkať sa (0), výletík (0), 

vypijkať (0), vypiškať sa (0), vyspinkať sa (3), zadoček (9), záhradka (0), záhybček (0), 

záhybik (0), záhybok (0), zajačik (10), zajinko (0), zajko (42), zajo (0), zápästíčko (0), 

zapozerkať sa (0), zaťapkať si (1), zdravíčko (1), zemiačik (0), zimička (0), zimka (3), zipsík 

(0), zívkať (0), zlatenko (0), zlatíčko (3), zlatík (0), zlatinko (8), zlatino (0), zlatko (55), 

zlatučký (0), zlatúšik (1), zrkadielko (0), zubáčiky (0), zubček (0), zubenky (0), zubinky (0), 

zúbky (15), zvieratko (3), zvonček (0), zvracka (0), žabenka (3), žabka (10), žabuľka (0), 

žirafka (0), žiža (0)79, županček (0), županík (0), žuvikať (0). 

 

 Uvedené detské slová tvoria 25 % všetkých lexém zoradených v abecednom zozname 

nášho materiálu. Každá štvrtá lexéma vo frekvenčnom slovníku reči matky orientovanej 

na dieťa je teda detské slovo. Čo sa týka frekvencie použitia týchto slov v našom materiáli, 

detské slová tvorili 70 % všetkých použitých substantív v RMD. 

  

                                                 
78 Detské slovo pre hodinky. 
79 Detské slovo pre svetlo. 
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4.1. Paradigmatická motivácia 

4.1.1 Onomaziologicko-lexikálna paradigma (lexikálne pole) 

4.1.1.1 Sémantické okruhy deminutívnych substantív: 

Štatisticky už bola doložená vysoká miera zastúpenia deminutívnych lexém 

pri všetkých substantívach v RMD, ktorá signalizuje výrazný emocionálne kladný charakter 

RMD: zo všetkých vypovedaných substantív (P) bolo 62 % deminutív. Čo sa týka zastúpenia 

lexém vo frekvenčnom slovníku substantív, deminutívne lexémy tvorili 45 % všetkých 

substantívnych lexém. Tieto lexémy sa dajú zoskupiť do tzv. lexikálnych polí alebo 

sémantických okruhov, ako sú: 

1. Vlastné mená detí (hypokoristiká): Martinko (597)80, Janka (240), Ninka (188), 

Ninočka (136), Ninuška (96), Januška (42), Ninulka (38), Janulka (36), Niník (34), Olko (22), 

Janinka (21), Jaňulik (10), Olinko (8), Barborka (6), Janička (6), Ninunka (6), Samko (3), 

Janúšik (3), Ninulienka (2), Ninulinka (2), Janík (2), Jaňka (1), Janulienka (1), Martinečko 

(1), Mašík (1), Maško (1), Ninošenka (1), Ninoška (1), Ninulík (1). 

2. Pomenovania matky a blízkych dospelých (hypokoristiká): mamka (351), 

maminka (97), tatko (32), babka (18), ocko (17), dedko (8), tatík (7), babinka (4), mamička 

(3), tatinko (3), taťuško (3), babuška (2), mamuľka (1). 

3. Nepropriálne pomenovania dieťaťa: zlatko (108), zlatinko (56), chlapček (35), 

dievčatko (33), miláčik (28), zlatíčko (27), chrobáčik (23), bábätko (18), bubáčik (17), 

srdiečko (12), drobček (11), mojko (7), holotrtko (6), hladoško (5), hryzko (5), potvorka (5), 

smejko (5), strapáčik (4), huncútik (4), baletka (4), čľapko (3), chlápätko (3), pokladík (3), 

zlatúšik (3), jedoško (3), múmijka (2), skočko (2), slintoško (2), šibulko (2), šidielko (2), 

chrochtoško (1), soploško (1), trdielko (1), vrtielko (1), zlatenko (1). 

3. Názvy častí detského tela: ručička (248), nožička (173), pusinka (127), bruško 

(117), rúčka (116), uško (77), nôžka (76), noštek (65), chrbátik (61), prštek (51), labka (40), 

hlavička (35), palček (31), pazuška (28), vlásky (28), očko (27), zúbky (23), prstík (22), 

tvárička (19), ústočká (19), hlávka (18), kolienko (18), líčko (16), ručinka (15), riťka (15), 

prstíček (15), zadoček (13), dupka (13), kŕčik (11), cicuška (11), riťuška (11), jazýček (10), 

krček (8), prdelka (8), záhybček (8), záhybky (8), pupček (7), faldík (6), hlavinka (4), nožinka 

(4), pätička (4), brušinko (4), zubček (4), čielko (3), ďasienko (3), noženka (3), pästička (3), 

ušenko (3), labenka (3), ksichtík (2), mišelinek (2), pliecko (2), záhybiky (2), briadka (1), 

                                                 
80 V zátvorke je uvedený údaj o absolútnej frekvencii výskytu slova v našom materiáli, pretože údaj o relatívnej 

frekvencii už bol uvedený v časti o registrovej motivácii v detských slovách. 
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bôčik (1), čúrka (1), hrudníček (1), chodidielko (1), loktík (1), pinduľka (1), prdelinka (1), 

prsíčko (1), prstenáčik (1), pupík (1), pyštek (1), stehienko (1), šunčičky (1), vlásočky (1), 

zápästíčko (1), zubáčiky (1), zubenky (1), zubinky (1). 

4. Pomenovania zvierat a zvieracích hračiek: zajko (76), kačička (69), macko (47), 

macík (43), vtáčik (41), mačička (34), sloník (27), koníček (27), rybka (26), žabka (25), 

rybička (23), prasiatko (19), kohútik (9), labuťka (9), somárik (9), bobrík (7), capko (7), 

medveďko (6), lienočka (6), delfínko (5), mravček (5), ovečka (5), medvedík (5), psíček (5), 

havinko (4), koník (4), vtáčatko (4), dráčik (3), žabulka (3), hrošík (2), kukulienka (2). 

5. Pomenovania vecí súvisiacich s hygienou: vodička (133), plienočka (108), 

krabička (54), soplík (18), vanička (17), slinka (7), olejček (16), krémik (15), mastička (15), 

šampónik (12), zrkadielko (11), kakaničky (6), nočníček (6), uteráčik (5), mydielko (4), 

škatuľka (4), sprška (3). 

6. Pomenovania malých predmetov a hračiek: loptička (57), dudulka (52), dudka 

(39), slniečko (30), knižka (23), krhlička (22), písmenko (20), kvietok (18), knižočka (14), 

šaško (9), autíčko (8), kolotočík (5), leporelko (5), hrkálečka (4), balónik (3), hračička (3). 

7. Pomenovania jedál a vecí súvisiacich s jedením: mliečko (42), lyžička (32), čajík 

(26), polievočka (23), kašička (20), dobrôtka (17), chlebíček (17), podbradníček (15), hrnček 

(13), jabĺčko (13), fľaška (13), jogurtík (10), zemiačik (10), chlebík (6), pohárik (4), kôročka 

(3), vareška (3), čajíček (2), banánik (1), hrozienko (1), malinka (1), marhuľka (1), mäsko (1), 

sirupček (1), mliečinko (1). 

8. Názvy oblečenia a vecí s tým súvisiacich: ponožtička (35), gombíček (29), 

pyžamko (13), topánočka (13), čiapočka (10), košieľka (8), šatôčka (8), gombička (6), 

sponečka (6), košieločka (5), pančušky (5), punčošky (5), svetrík (5), čepček (5), mašlička (5), 

šatôčky (5), tepláčky (4), šatôčky (4), županík (3), zipsík (2). 

 

Sémantické okruhy eufemizovaných substantív: 

 V súlade so Z. Ondráčkovou (2010, s. 15) chápeme eufemizmy ako zjemňujúce 

pomenovania nielen pre nepríjemné a drsné veci, ale ako zjemňujúce pomenovania 

všeobecne. Eufemizmy ako zjemňujúce výrazy s expresívnym významom na kladnej osi 

zastupovali v reči matiek 8,21 % všetkých P substantív a tvorili 4,02 % všetkých 

substantívnych lexém. Tieto lexémy sa tiež dajú zoradiť do sémantických okruhov, ako sú: 

1. Propriálne a nepropriálne pomenovania a zároveň oslovenia dieťaťa: Jani 

(142), Januľa (17), Jaňula (11), Janina (5), Jaňa (2), Nini (34), Ninuš (2), zlatino (23), smejo 

(2), buco (2), fuňo (2). 
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2. Pomenovania otca a matky, resp. ostatných dospelých81: tato/taťo (218), 

mamina (14), mami (6), tatino (3), ocino (3), babi (3).  

3. Pomenovania zvierat: maco (65), cica (38), havo (37), kačena (35), macino (4), 

havino (1). 

4. Pomenovania častí tela: pusa (106), pusina (37), dupa (11), ručina (4), riťula (4), 

hlavina (3) dupuľa (3), riťuša (2), cicušina (1), pišula (1), pišulák (1). 

5. Pomenovania jedál: papa (9), mliečino (1). 

 

4.1.1.2 Sémantický okruh adjektív: 

 1. Lexikálne pole: Vlastnosti dieťaťa: malý (138), pekný (79), šikovný (72), rád 

(46), ťažký (43), hladný (38), krásny (36), studený (28), špinavý (26), mokrý (25), čistý (21), 

vysoký (21), strapatý (13), nespokojný (8), nádherný (7), unavený (6), poriadny (6), vážny (5), 

smiešny (5), perfektný (4), zvedavý (4), dôležitý (4), silný (4), skvelý (4), smutný (2), zlý (2), 

suprácky (1). 

 2. Lexikálne pole: Farby 

 J. Mistrík (1969, s. 126) uvádza takéto frekvenčné poradie farieb v slovenčine: čierny 

(334), biely (279), červený (250), zelený (187), modrý (96), žltý (55), ružový (30), hnedý 

(18), fialový (14). V ruštine a v češtine je prvou farbou biela, potom čierna alebo červená. 

V Slovenskom národnom korpuse je najfrekventovanejší farebný príznak opäť čierna. 

 Vo FS RMD podľa údajov o relatívnej frekvencii je poradie zastúpenia farebných 

príznakov takéto: červený (22), biely (8), modrý (7), zelený (6), ružový (1), čierny (0)82, žltý 

(0). Farba hnedá a fialová sa vo FS RMD nevyskytujú. 

  

4.1.1.3 Sémantické okruhy verb 

 1. Elementárne činnosti dieťaťa:  

papať (209)83, kopať (28), piť (11), kúpať sa (7), kúsať (7), smiať sa (7), kakať (6), hryzkať 

(4), čľapať (4), piškať (4), grgnúť si (3), spať (1), cucať (0), cumľať (0), hajať (0), grcať (0), 

kuckať (sa) (0), prdnúť si (0), slintať (0), žuvikať (0). 

 2. Zručnosti a schopnosti dieťaťa: 

                                                 
81 Hypokoristiká sa tradične radia k expresívam, ale podľa M. Ološtiaka (2011, s. 276) sa pri hypokoristkách 

prejavuje skôr vplyv registrovej, nie expresívnej motivácie, lebo sa viažu na komunikačnú sféru (domáce známe 

prostredie) a nemusia byť nevyhnutne expresívne (mami, oci, babi). 
82 0 znamená, že slovo bolo použité iba v reči jednej matky. 
83 Uvádzame realtívnu frekvenciu výskytu lexémy, pretože nejde už len o detské slová, pri ktorých sme tento 

údaj už uvádzali. 
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skúsiť (49), hrať sa (34), plávať84 (33), tancovať (24), točiť sa (24), stáť (18), liezť (13), hrkať 

(10), chodiť (8), sadnúť si (3), váľať sa (1), zabávať sa (1), hačať si (0), prevrátiť sa (0), 

trúbiť (0), ťapkať (0). 

 3 Činnosti matky: 

robiť (133), obliecť (sa/si) (47), vybrať (28), umyť (sa/si) (24), utrieť (sa/si) (8), sprchovať (4), 

krémovať (2), odsať (1), liať (1), masírovať (0). 

4.1.2 Synonymická paradigma 

 V našom materiáli sme našli tri desiatky synonymických párov. Zväčša svedčia 

o expresívnom charaktere RMD a o vplyve nárečia resp. subštandardu. 

dudka (9) – cumeľ (0) – dida (0) 

grcky (0) – grcík (0) – zvracka (0) 

hnevať sa (3) – jedovať sa (0) 

kúsať (7) – hryzkať (4) 

macko (42) – medvedík (0) – brumkáčik (0) – brumko (0) 

noha (12) – labka (18) 

ožuvkať (0) – ožužlať (0) – ožochliť (0) 

pančušky (3) – punčošky (2) 

pohojdať (0) – pohombať (0) – podrncať (0) 

povedať (61) – hovoriť (13) – rozprávať (10) – vyprávať (0) – povyprávať (0)  

prdnúť si (0) – puknúť si (0) 

pretočiť sa (1) – prevrátiť sa (0) – prevaliť sa (0) – prevrtieť sa (0) – preklopiť sa (0) – 

prekopŕcnuť sa (0) 

riťka (5) – prdelka (0) – dupa (0) 

sadkať si (5) – hačkať si (5) – hopať si (2) 

stlačiť (0) – stisnúť (0) 

škatuľa (0) – krabica (0) 

škatuľka (0) – krabička (19) 

špinavý (8) – zababraný (0) 

ústa (0) – pusa (55) 

vycikať sa (0) – vypiškať sa (0) 

vyhodiť (6) – vymetnúť (0) 

vyštverať sa (0) – vyšplhať sa (0) 

                                                 
84 Ide o kúpanie sa dieťaťa vo vani, nie skutočné plávanie. 
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vyvracať (0) – ogrckať (0) 

vziať (38) – zobrať (29) 

zaťapkať si (1) – zatlieskať si (0) 

zaviazať (1) – zašnorovať (0) 

zapnúť (svetlo) (19) – zažať (0). 

4.1.3 Antonymická paradigma 

 J. Mistrík (1969, s. 124) uvádza, že jedným z najsilnejších faktorov, ktorý vplýva 

na frekvenciu slova, je sémantika. „V jednom jazyku možno tento faktor sledovať tak, že sa 

postavia oproti sebe dva systémy: ten, ktorý je daný sémantikou, a ten, ktorý je daný 

výskytom slova“ (ibid.). Súvislosť medzi týmito dvoma systémami sa podľa jeho slov 

najvýraznejšie ukazuje vo frekvencii opozitných dvojíc, kde vždy jeden člen môže byť 

označený ako „kladný“ alebo základný. Tento člen má vždy väčšiu frekvenciu ako jeho 

opozitum, napr. vo Frekvencii slov v slovenčine (FSS) je výskyt niektorých opozitných dvojíc 

nasledujúci: veľký (1484) – malý (728), dobrý (810) – zlý (256), vysoký (452) – nízky (104), 

pekný (274) – škaredý (2), ťažký (261) – ľahký (113), čistý (127) – špinavý (22), dobre (855) 

– zle (132), hore (131) – dole (18), svetlo (260) – tma (175), silno (40) – slabo (13), veľa 

(1073) – málo (330), dlhý (347) – krátky (124), studený (72) + chladný (29) – teplý (99), 

smutný (73) – veselý (43), zdravý (97) – chorý (87), nový (1004) – starý (822), hladný (35) – 

sýty (9). Miera prevažovania základného člena antoymnej dvojice sa pohybuje v pomere 4:1 

až 3:2. Zaujímavý je však stav pri antonymnej dvojici áno (151) – nie (2230), kde má áno 15-

krát menšiu frekvenciu ako nie. 

  Vo FS RMD je relatívna frekvencia vybraných opozitných dvojíc, uvedená v zátvorke, 

takáto: dobrý (101) – zlý85 (0), malý (110) – veľký (72), pekný (48) – škaredý (1), ťažký (22) – 

ľahký (0), vysoký (0) – 086, čistý (14) – špinavý (8), dobre (613) – zle (3), krásne (92) – 0, 

hore (56) – dole (70), svetlo (0) – tma87 (0), silno (17) – 0, veľa (36) – málo (1), dlhý (3) – 0, 

teplý (12) – studený (9), plný (6) – prázdny (1), smutný88 (0) – 0, zdravý (1) – chorý (0), nový 

(7) – 0. 

  Porovnanie zastúpenia opozít v RMD nekorešponduje s výsledkami vo FSS. V RMD 

sa ukazuje podobný pomer zastúpenia 3:2 len v opozitách malý – veľký, čistý –špinavý, teplý – 

studený. 

                                                 
85 Lexéma zlý sa vyskytla 2-krát v reči jednej matky. 
86 Lexéma vysoký sa objavila 21-krát v reči jednej matky, lexéma nízky nebola v RMD prítomná. 
87 Lexému svetlo sme zaznamenali raz a lexému tma dvakrát u jednej matky. 
88 Lexéma smutný bola použitá 2 razy v reči jednej matky, kým lexéma veselý nebola v RMD prítomná. 
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 Ostatné antonymné dvojice majú mnohonásobne frekventovanejší jeden člen dvojice, 

a to najmä pozitívny, napr. dobrý, pekný, ťažký89, dobre, krásne, silno, veľa, plný, zdravý, 

nový a druhý má len marginálny výskyt, prípadne sa v reči ani nepoužil, napr. vo FS RMD 

chýba nízky, slabo, škaredo, krátky, starý.  

 Výnimkou sú však antonymná dvojica napapaný (3) – hladný (17), pri ktorej sa 

ukazuje, že matky reagujú empaticky skôr na pocit hladu ako nasýtenia a antonymná dvojica 

smutný – veselý, pri ktorej sa lexéma veselý neobjavila v reči ani jednej z matiek. 

 Niektoré ďalšie opozitné dvojice, ktoré sme vyhľadali vo FSS na základe rôznych 

kritérií, ako sú napr. čas: dnes (623) – zajtra (79), potom (1209) – teraz (792); priestor, napr. 

tu (1824) – tam (907), dnu (26) – von (66); pohlavie, napr. mama (225) + matka (119) + 

mamka (46) – otec (270) + tatko (5), babka (16) + babička (12) – dedo (8) + dedko (2) 

vykazujú vo FS RMD opäť oveľa výraznejšie asymetrické zastúpenie ako vo FSS: dnes (10) – 

zajtra (0), teraz (238) – potom (23), tu (653) – tam (385), dnu (5) – von (60), mamka (172) + 

mama (157) – tatko (12), babka (9) – dedko (1), a to až v pomere 10:1, okrem opozít tu – tam, 

ktoré sú v pomere 2 : 1.  

 Vo FS RMD je na rozdiel od FSS áno (1405) zastúpené štvornásobne viac ako nie 

(321). Áno je štvrté najfrekventovanejšie slovo vo FS RMD po byť, tak, no. 

  Naopak, výrazná opozícia vo FSS môj (1356) – tvoj (316) je vo FS RMD takmer 

vo vyrovnanom zastúpení môj (94) – tvoj (75) a opozícia ja (5289) – ty (2055) vo FSS je 

vo FS RMD v opačnej preferencii ty (1322) – ja (274), pretože vo FS RMD sa zámeno 

označujúce adresáta (ty) vyskytuje päťnásobne viac ako zámeno autoreferencie (ja). 

 Do antonymyckého vzťahu patria lexémy vyskytujúce sa v situačných komentároch 

matiek najmä k činnostiam spojeným s obliekaním dieťaťa:  

obliecť si (47) – vyzliecť si (22) 

obliekať sa (0) – vyzliekať sa (1) 

obuť sa (3) – vyzuť sa (3) 

postaviť (39) – zrúcať (0) 

prilepiť (2)/zalepiť (4) – odlepiť (3) (plienku) 

zapnúť (19) – rozopnúť (3) 

zapnúť (19) – vypnúť (0) 

                                                 
89 Vo význame dobrého prospievania dieťaťa: Kto je nám už taký ťažký?. 
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4.1.4 Hyperonymicko-hyponymická paradigma 

 Pri pomenúvaní hračiek, zvierat, resp. zvieracích hračiek a oblečenia matky preferujú 

konkrétne pomenovanie, napr. loptička, zajko, čiapočka pred hyperonymom, avšak napr. 

pri nazývaní kvetov alebo stromov sa v našom materiáli relatívne častejšie vyskytlo 

hyperonymum kvet a strom ako konkrétne označenie, ktoré bolo použité raz jednou z matiek. 

Uplatňoval sa pri tom detský aspekt, teda matky brali ohľad na stupeň kognície dieťaťa 

v ranom veku a učili ho najprv kategoriálne pomenovania objektov. 

hra (1) – pexeso (0) 

hračka (12) – autíčko (1), bába (19), bábika (5), hrkálka (14), loptička (28)  

kvet (1) – azalka (0), fialka (0), gladiolik (0), harmanček (0), chryzantéma (0), prvosienka (0), 

šeflerka (0), tulipánik (0) 

oblečený (3) – zababušený (0) 

oblečenie/oblečko (0) – čepček (0) – čiapka (1) – čiapočka (4) – dupačky (0) – fusakličky (0) 

– kabátik (0) – klobúčik (6) – klobúk (0) – kombinézka (0) – košeľa (5) – košieľka (7) – 

košieľočka (2) – nohavice (0) – nohavičky (1) – pulóver (0) – pyžamko (5) – pyžamo (0) – 

svetrík (2) – šatka (0) – šatičky (0) – šatôčka (0) – šatôčky (0) – tepláčiky (2) – tielko (2) – 

tieločko (0) – žaket (0) – županček (0) – županík (0) 

strom (1) – čerešňa (0), jabloň (0) 

zvieratko (3) – baran (36)90, bobrík (0), bocianik (0), havo (11), hrošík (0), macko (42), 

mačička (24), mravček (0), labuť (0), oslík (0), zajko (42)  

4.1.5 Homonymická paradigma 

 Vo FS RMD sa nachádzajú dve lexémy, ktoré sú homonymné a ich význam sa 

konkretizuje až v kontexte. Nie je to prekvapujúce, pretože homonymia je náročná 

na percepciu dieťaťa. Sú to nasledujúce lexémy: 

Hopkať  1 hopkať (si) skackať 

   2 hopkať si sadnúť si, eufemizmus 

Kukať    1 kukať napodobniť kukučku 

   2 kukať pozerať sa 

                                                 
90 Vysoká hodnota relatívnej frekvencie lexémy baran je kvôli hre: Baran, baran, buc!, ktorú sa hrali s deťmi 

všetky tri matky. 
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4.1.6 Slovotvorná paradigma 

 Spojením slovotvorných paradigiem (usporiadaných súborov motivátov, zoskupených 

okolo jedného motivanta, tvoriacich s ním motivačné dvojice) a slovotvorných radov (sledu 

na seba nadväzujúcich motivačných dvojíc vychádzajúcich od spoločného nemotivovaného 

slova) vzniká slovotvorné hniezdo. Rovnakokoreňové slovotvorné útvary vo FS RMD sú teda 

členmi slovotvorných hniezd. Uvádzame príklady na bohatšie zastúpené slovotvorné hniezda 

(v počte päť a viac jednotiek) len s lexémami, ktoré sa reálne vyskytovali v reči matiek počas 

nahrávok. V zátvorke je údaj o ich relatívnej frekvencii výskytu: 

babka (9) – babkin (0) – babinka (1) – babi (0) – babuška (0) 

brucho (2) – bruchatý (0) – bruško (75) – brušenko (0) – brušinko (3) – brušisko (0) 

cucať (0) – cuckať (0) – cucnúť (0) – pricucnúť sa (0) – pricucávať sa (0) 

cumeľ (0) – cumľať (0) – cumkať (0) – cumlík (0) – cumlíček (0) 

čľap (0) – čľapy (0) – čľapky (4) – čľapko (0) – čľapať (0) – čľapotať (0) – očľapkaný (0) –

očľapkať (0) – počľapkať si (0) – počľapotať si (0) 

 dieťa (1) – dieťatko (0) – dietky (0) – detičky (1) – detský (0) 

dobrý (101) – dobre (613) – dobrota (0) – dobrôtka (13) – dobručký (0) 

dudka (9) – dudkať (0) – dudík (0) – dudula (0) – dudulka (0) – duduška (0) – podudkať si (0) 

dup (7) – dupi (6) – dupa (0) – dupačky (0) – dupnúť (0) – dupky (0) – dupinky (0) – podupať 

si (0) – podupkať si (0) 

grci (0) – grcať (0) – grci (0) – grcík (0) – grcky (0) – ogrckať (0) 

grgi (0) – grnúť (3) – grgi (0) – grganie (0) – grganec (0) – odgrgnúť si (0) 

gúľ (0) – guli (35) – guľatý (0) – guľka (0) – gulička (0) 

hač (0) – hači (3) – hačať (0) – hačky (0) – hačkať si (5) – hačinky (0) – hačinkať si (0) – 

pohačkať si (0) 

haji (3) – hajať (0) – hajaja (4) – hajkať (5) – hajinkať (1) 

ham (185) – hami (4) – hamiky (0) – hamkať (0) – hamky (1) – hamuškať (0) 

hav (78) – havo (11) – havi (0) – havino (0) – havinko (3) – havko (1) – havkať (0) 

hlava (10) – hlavička (28) – hlavina (1) – hlavinka (1) – hlávka (8) – hlavne (2) 

hop (110) – hopa (17) – hopať si (2) – hopi (3) – hopinky (0) – hopkať si (0) – hopko (0) –

hopky (0) – hopla (0) – hoplala (0) – hoplálala (0) – hopsa (4) – hopsasa (0) – hopo (0) 

hra (1) – hrať sa (34) – hračka (12) – hračička (0) – hranie (0) – hrajkať sa (0) – pohrať sa 

(4) 

hrk (6) – hrki (6) – hrkať (10) – hrkotať (0) – hrkálka (14) – hrkála (0) – hrkálečka (0) – 

pohrkať si (1) – zahrkať si (1) 
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hryzki (0) – hryzkať (4) – hryznúť (0) – hryzko (0) – hryzatko (0) – obhryzkať (0) – ohryzkať 

(0) – ohryzkávať (0) – ohrýzať (0) – ohryzovať (0) – pohryzkať (2) 

chladne/o (0) – chladiť (0) – chládok (0) – chladnička (1) – ochladnúť (0) – vychladnúť (0) 

chlap (2) – chlapec (0) – chlápätko (0) – chlapček (16) – chlapík (0) – chlapisko (0) – 

chlapský (0) 

chod (0) – chodiť (8) – chodať (0) – chodáčik (0) – chodidlo (0) – chodidielko (0) – chodník 

(0) – chodenie (0) – chodúľka (0) – pochodiť (1) – pochodovať (1) – prechádzka (3) 

Jana (0)91 – Jaňa – Jaňka - Jani – Janička – Janík – Janina – Janinka – Janka – Janula – 

Jaňula – Januľa – Jaňuľa – Jaňulí – Janulienka – Janulík – Jaňulík – Janulka – Jaňulka – 

Janúšik – Jaňušík – Januška – Jaňuška – Jany (0) 

jéj (10) – jejejéj (1) – jejéj (0) – jéjha (0) – jéjda (0) – jéjdanenky (0) 

jú (9) – júj (86) – jujujúj (3) – jujha (0) – juchuchá (0) 

kač (19) – kači (0) – kačka (2) – kačica (3) – kačička (40) – kačena (0) 

kak (0) – kaki (1) – kaka (0) – kakať (6) – kakančeky (0) – kakaničky (0) – kakaničkový (0) 

kop (0) – kopi (10) – kopať (28) – kopkať (29) – kopnúť (0) – kopanie (0) – odkopnúť (0) –  

krém (1) – krémik (9) – krémovať (2) – krémovačka (0) – nakrémikovať (0) – nakrémkovať (0) 

kuc (10) – kuci (8) – kuciny (0) – kucinky (3) – kucky (0) – kuculy (0) – kuckať (0) 

kuk (120) – kukuk (7) – kukuku (5) – kukuč (3) – kukať (0) – kuknúť (0) nakuknúť (0) – 

okukaný (0) – kukulienka (1) – vykukovať (0) 

kúpať sa (6) – kúpkať sa (4) – kupkanie (0) – kúpeľnička (0) – okúpať (0) – okúpaný (0) –

okúpkať (1) – okúpkaný (1) – pokúpať sa (0) – pokúpkať sa (0) – vykupkať sa (0) 

kus (1) – kusať (7) – kuskať (1) – kúsok (0) – kúštek (0) -– kusiček (0) – kuskanie (0) – kusnúť 

(0) – odkusiť (0) – odkusnúť (0) – okusať (0) – okusávací (0) – okusovať (0) – okusovanie (0) 

– okuskovanie (0) – pokusať (0) – pokuskať si (0) – pookusovať (0) – zakusnúť sa (0) 

kvapka (0) – kvapkať (0) – kvapnutý (0) – odkvapkať (0) – okvapkať (0) – pokvapkať sa (0) 

kvet (1) – kvietok (3) – kvietoček (2) – kvetinka (0) – kvitnúť (0) 

liať (1) – poliať (0) – polievočka (10) – povylievať (0) – preliať (0) – prelievať (0) – vylievať 

(1) 

maco (39) – macko (42) – macík (15) – macíček (0) – macino (1) – macinko (1) – macíkov (0) 

– macatý (0) 

malý (110) – malinký (7) – malililinký (0) – malulík (0) –- maličký (0) – malíček (0) – málo 

(1) – máličko (1) – málinko (0) 

                                                 
91 Pri týchto lexémach je relatívna frekvencia 0, pretože toto pomenovanie používala iba jedna z matiek. 
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mama (157) – mamka (173) – mamkin (5) – mami (0) – mamina (3) – maminka (46) – 

mamička (1) – mamin (0)  

Martin (0) – Martinko (0) – Martinkov (0) – Martinečko (0) – Matinko (0) – Maťo (0) 

masáž (1) – masírovať (0) – pomasírovať (3) – premasírovať (0) – vymasírovať (0) – 

vymasírovaný (0) 

mlieko (0) – mliečko (31) – mliečny (0) – mliečino (0) – mliečinko (0) 

Nina (0)92 – Nini – Niník – Ninka – Ninkin – Ninočka – Ninoška – Ninošenka – Ninulík – 

Ninulienka – Ninulka – Ninuľka – Ninunka – Ninulinka – Ninuš – Ninušenka – Ninuška (0) 

noha (12) – nôžka (43) – nožička (63) – nožinka (1) – noženka (1) – nohavice (0) – nohavičky 

– nožuľka (0) – nožuliatko (0) – ponožka (7) – ponožtička (13)  

nos (19) – noštek (49) – nosík (0) – nosný (0) – ponoštekovať (0) 

obliecť sa/si (47) – obliekať sa (0) – oblečenie (0) – oblečko (0) – oblečený (3) – poobliekať 

sa (0) – zobliecť sa (0) 

oco (0) – ocko (0) – ockov (0) – ocino (0) – oci (0) 

oko (0) – očko (22) – oči (6) – očičko (0) – očinko (0) – okále (0) 

olej (1) – olejček (10) – olejčekový (0) – olejovať (0) – naolejčekovať (0) 

papa (4) – papať (209) – papkať (14) – papinkať (1) – papanie (1) – papkanie (0) – papánko 

(0) – papanička (0) – napapať sa (1) – napapkať sa (0) – napapaný (3) – opapávať (0) – 

popapať (0) – spapať (23) – spapkať (0) 

pero (0) – perko (0) – perečko (0) – perie (0) – perina (0) – perinka (1) 

piť (11) – pitie (0) – pijkať (0) – vypiť (1) – vypijkať (0) 

piši (0) – piškať (4) – piškanie (0) – pišula (0) – pišulák (0) – pišuláčik (0) – popiškaný (0) 

potiť sa (3) – spotiť sa (0) – spotený (1) – spotenký (0) – zapotiť sa (0) – poťoško (0) 

prdnúť si (0) – prďanec (0) – prdelka (0) – prdelinka (0) – prdelkový (0) 

prst (0) – prštek (23) – prstík (15) – prstíček (0) – prstenáčik (0)  

pupek (0) – pupček (0) – pupík (0) – púpi (0) – pupkáč (0) 

pusa (55) – puska (8) – pusina (18) – pusinka (58) – pusinečka (0) 

riťka (5) – riťula (1) – riťulka (0) – riťuša (0) – riťuška (0) 

robiť (133) – robkať (3) – robota (5) – urobiť (108) – porobiť (1) – vyrábať (0) – vyrobiť (0) – 

zrobiť (0) – narobiť (0) – prerobiť (0) – prirobiť (0) 

ruka (32) – rúčka (58) – ručička (55) – ručina (2) – ručinka (6) – ručenka (1) – ručičenka (0) 

– rukáv (0) – rukatý (0) – rukávček (0) – rukávik (1) – rukavička (1) 

                                                 
92 Pri týchto lexémach je relatívna frekvencia 0, pretože toto pomenovanie používala iba jedna z matiek. 
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sila (0) – silný (1) – silno (17) – silák (0) – siláčka (0) 

skok (0) – skočiť (0) – skočko (0) – skákať (8) – skackať (0) 

skúsiť (49) – skúšať (0) – pokus (0) – pokúsiť sa (0) – vyskúšať (3) 

slintať (0) – slinka (0) – slinočka (0) – oslintaný (0) – slintoško (0) – uslintaný (0) – zaslinený 

(0) – zoslintať sa (0) 

smiať sa (7) – smiešny (2) – smejkať sa (0) – smejo (1) – smejko (0) – zasmiať sa (1) – usmiať 

sa (4) – usmievať sa (0) – úsmev (0) – úsmevík (0) 

sopeľ (0) – soplík (13) – soplíček (0) – soplavý (0) – soplisko (0) – soploško (0) 

spať (1) – spinkať (10) – spinkanie (0) – spinočkať (0) – spinuškať (0) – ospalý (0) – 

pospinkať si (0) – uspávanka (0) – vyspinkať sa (3) – vyspať sa (0) 

sprcha (4) – sprchovať sa (0) – sprška (0) – ospršiť sa (0) – osprchovať sa (0) – osprškovať sa 

(2) 

stáť (18) – stavať sa (0) – postaviť (39) – postavkať sa (0) – postojačky (0) – staviteľ (0) 

šaty (0) – šatôčky (0) – šatičky (0) – šatka (0) – šatôčka (0) 

špinavý (8) – špinavký (0) – špinavučký (0) – špinka (0) – zašpiniť sa (0) 

šup (132) – šupi (3) – šupito (0) – šups (0) – šupajda (0) 

tancovať (24) – tančiť (0) – tanky (0) – tanuly (0) – zatancovať si (0) 

ťap (264) – ťapu (0) – ťapušky (8) – ťapty (0) – ťapkať (0) – poťapkať si (1) – zaťapkať si (1) 

tato (34) – tatko (12) – tatík (3) – tatino (1) – tatinko (1) – taťulko (0) – tatuško (0) – taťkov 

(0) – tati (0) 

teplý (13) – teplúčky (0) – teplo – teplúčko (1) – teplunko (0) – tepláčiky (2) – tepláčky (0) –

teplomer (0) – teplomerík (0) 

točiť sa (24) – otáčať sa (12) – otočiť sa (12) – otáčanie (0) – pretočiť sa (1) – zatočiť sa (0) 

trubi (0) – trúbiť (0) – trúba (0) – trúbka (0) – trubička (0) – trubčička (0) – zatrúbiť (0) 

umyť sa/si (24) – umývať sa (15) – umytý (1) – poumývať sa (3) – povymývať (0) – vymyť (2) – 

vyumývať (2) – zmyť (0) 

utrieť sa (8) – utierať (4) – poutierať sa (10) – uterák (1) – uteráčik (2) – utierka (0) – 

vyutierať (0) 

váľať sa (1) – prevaliť sa (0) – prevaľovať sa (0) – prevaľkovať sa (0) – prevalený (0) – 

vyvaliť sa (0) 

veľa (36) – veľký (72) – veľmi (15) – veliký (2) – velikánsky (0) – velice (0) 

vlasy (13) – vlas (0) – vlásky (13) – vlásočky (0) – vlasiská (0) 
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zlato93 (1) – zlatko (55) – zlatinko (8) – zlatino (0) – zlatík (0) – zlatý (7) – zlatučký (0) – 

zlatúšik (0) 

zub (3) – zubček (0) – zúbky (15) – zubenky (0) – zubinky (0) – zubáčiky (0) – zubiská (0) 

žuvikať (0) – ožuvkať (0) – ožuvinkať (0) – poprežúvať si (0) – požuť (0) – požuvkať si (0) – 

požuvinkať si (0) 

 

 Najbohatšie, najpočetnejšie, sú v reči matiek orientovanej na dieťa slovotvorné 

hniezda (SH) obsahujúce lexémy patriace do základných sémantických okruhov týkajúcich sa 

bezprostredne samotného dieťaťa (jeho pomenovanie, jeho činnosti, zručnosti, schopnosti, 

jeho telo, jeho hračky) a členov jeho najbližšieho sociálneho okruhu (pomenovanie, činnosti): 

1. Dieťa, propriálne a nepropriálne: Jana (SH: 24 členov), Nina (SH: 17), zlatko (SH: 8), 

chlap (SH: 8), Martin (SH: 6); 

2. Blízke osoby dieťaťa: tato (SH: 9), mama (SH: 8), babka (SH: 6), oco (SH: 5); 

3. Elementárne činnosti dieťaťa: kusať (SH: 18), papať (SH: 15), kúpať sa (SH: 11), 

*hrýzť94 – hryzkať (SH: 11), čľapať (SH: 10), smiať sa (SH: 10), spať (SH: 10), kopať (SH: 9), 

slintať (SH: 8), kakať (SH: 7), kuckať (sa) (SH: 7), piškať (SH: 7), *žuť – žuvikať (SH: 7), 

grcať (SH: 5), grgnúť si (SH: 5), hajať (SH: 5), piť (SH: 5), potiť sa (SH: 6), prdnúť si (SH: 

5), cumľať (SH: 5), cucať (SH: 5); 

4. Zručnosti a schopnosti dieťaťa: chodiť (SH: 12), hrkať (SH: 9 členov), hačať si (SH: 8), 

hrať sa (SH: 7), trúbiť (SH: 7), ťapkať (SH: 7), stáť (SH: 6), točiť sa (SH: 6), tancovať (SH: 

6), váľať sa (SH: 6), sadnúť si (SH: 5), skúsiť (SH: 5), liezť (SH: 4), prevrátiť sa (SH: 4), 

plávať (SH: 4), zabávať sa (SH: 4); 

5. Časti detského tela: brucho (SH: 6), dupa (SH: 11), hlava (SH: 6), krk (SH: 4), líce (SH: 

3), noha ( SH: 11), nos (SH: 5), oko (SH: 6), prst (SH: 5), pupek (SH: 5), pusa (SH: 5), riťka 

(SH: 5), ruka (SH: 12), uško (SH: 4), vlasy (SH: 5), zub (SH: 7); 

6. Činnosti matky: robiť (SH: 11), umyť (sa/si) (SH: 8), liať (SH: 7), obliecť (sa/si) (SH: 7), 

utrieť (sa/si) (SH: 7), krémovať (SH: 6), masírovať (SH: 6), sprchovať (SH: 6), odsať (SH: 4), 

vybrať (SH: 4); 

7. Detské hračky a malé predmety: maco (SH: 8), dudka (SH: 7), havo (SH: 7), kačka (SH: 

6), cumeľ (SH: 5), medvedík (SH: 5), vták (SH: 4), zajko (SH. 4), žabka (SH: 3 členy). 

 

                                                 
93 Nepropriálne pomenovanie dieťaťa. 
94 Základný tvar sa v RMD nevyskytol, preto je označený hviezdičkou ako potenciálny. 
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4.1.7 Konverzívna paradigma 

 Do konverzívneho vzťahu patria lexémy, ktoré pomenúvajú totožnú činnosť z pohľadu 

iného účastníka. Najtypickejším reprezentantom je dvojica slovies: 

dať (752) – vziať (si) (38) /zobrať (si) (29), keď matky ponúkajú deťom predmety a pobádajú 

ich, aby si ich zobrali, napr. v súbore Nina: 

*MOT: vezmeš si svojho macka? 

*MOT: alebo maca teraz necháš? 

*MOT: ňo. 

*MOT: dáme maca preč? 

4.2 Nominačné typy motivácie 

Nominačnosť t. j. schopnosť utvoriť novú lexiu, je podľa M. Ološtiaka (2011, s. 43) 

odstupňovaná ako a) vlastná nominačná abilita, čo je schopnosť samostatne bez pomoci iného 

motivačného typu utvoriť lexikálnu jednotku (resp. lexiu); b) oslabená nominačná abilita, 

ktorá sa vzťahuje na abreviačnú motiváciu; c) nesamostatná nominačná abilita, ktorá sa spája 

s frazeologizáciou a proprializáciou; d) nominačná disabilta, ktorá sa týka extralingválnych 

motivačných typov. 

4.2.1 Fónická motivácia 

 Vlastná nominačná abilita sa pri fónickej motivácii vyznačuje špecifickou funkciou, 

ktorú možno nazvať nominačno-imitačná funkcia (porov. Ološtiak, 2011, s. 43). Zvuková 

štruktúra lexémy sa formuje kombináciou prvkov fónického systému daného jazyka, pričom, 

prirodzene, existujú viac aj menej frekventované prvky. Menej frekventované fonémy a 

nezvyčajné kombinácie foném majú osobitné funkcie, sú signalizátormi istých špecifickostí 

lexém, v ktorých sa využívajú (porov. Furdík, 2008, s. 42). Ide napr. o konvencializované 

onomatopoje, brbrbrbr (0), brngi (0), brum (25), bu/bú (50), buc/búc (36), buch (172), 

bum/búm (104), bumbarasa (3), cingi (2), cmuk (0), cupi (6), čľap (0), čľapy (0), čľapky (4), 

dup (7), gagá (4), grgi (0), ham (185), hapčí (3), hav (78), hojda (4), homba (0), kač (19), 

kikiriki (0), kroch (0), kuci (0), kuk (120), kukuku (5), kvak (18), kvik (9), lingi (2), lupi (12), 

miau (0), mňam (76), mňau (0), štrngi (1), šťuk (0), ťapi (264), tiktak (11), tramtarará (0), ťuk 

(24), tututú (0). 

 Pri nasledujúcich lexémach ide z dynamického aspektu o motivačnú kooperáciu 

viacerých motivačných typov (porov. Ološtiak, 2011, s. 37), pričom vyjadrenie expresivity je 

motivované aj fónicky:  



64 

bobošok (0), brbloško (0), buco (0), čľapať (0), čľapotať (0), čľapko (0), fuňo (0), hamkať (0), 

hamuškať (0), chrochtoško (0), kikiríkať (0), očľapkaný (0), očľapkať (0), ožužlať (0), 

ožužlávať (0), ožužlávací (0), ožochliť95, puk (29), puknúť si (0), pukinky (0), žuvikať (0), 

žužlať (0), zababušený (0), žiža (0). 

4.2.2 Sémantická motivácia 

 Matky vedúce protodialóg s dojčaťom komunikujú o témach, o ktorých môže mať 

dieťa aspoň minimálnu mimojazykovú informáciu. Avšak centrom ich situačných komentárov 

v prvých mesiacoch života dieťaťa je dieťa samotné, ktoré kontaktujú a oslovujú aj 

nepropriálne, a tým vyjadrujú svoj vzťah k dieťaťu a k danej situácii. Matky tvoria 

polysémicky (metaforicky, metonymicky) nepropriálne pomenovanie svojho dieťaťa 

na základe vyzdvihnutia nejakej jeho špecifickej vlastnosti, napr. anjelik, babuška,96 baletka, 

dirigentka, fešák, filmová hviezda, frajer, frajerisko, futbalista, horolezec, chrobáčik, chúďa, 

Eskimák, kamoš, Ku-Klux-Klan, kulturista, Maško97, macko, múmijka98, pampúšik, pankáč99, 

plavec, pokladík, polepetko, potvora, potvorka, princezná, princeznička, rybička100, 

súkromník101, trdielko102, uzlíček, zlatko, žabka.103  

Vo frekvenčnom slovníku reči matiek sa vyskytujú nasledujúce príklady polysémie: 

Hrať   1 hrať na hudobný nástroj 

   2 hrať sa s niekým, s niečím 

Pero    1 pero na písanie 

   2 pero v perinke 

Pestovať 1 pestovať držať dieťa na rukách a jemnými pohybmi ho tíšiť 

   2 pestovať rastliny 

Tielko   1 tielko zdrobnenina od telo 

   2 tielko časť spodného odevu 

Trúba    1 trúba dychový hudobný nástroj 

   2 trúba priestor v sporáku na pečenie 

Výlet    1 výlet z hniezda 

                                                 
95 Martinko si dá ruku do pusy a cmúľa ju, matka komentuje: ožochli si ručičku vo význame pocmúľaj, požuvaj. 
96 Dieťa je zabalené ako stará babka. 
97 Prezývka pre dieťa, ktoré pohybuje rýchlo a nekoordinovane rukami, bližšie objasnená pri onymickej 

motivácii. 
98 Dieťa je zabalené ako múmia.  
99 V súbore Nina pomenovanie dieťaťa učesaného tak ako príslušník tejto skupiny. 
100 V súbore Nina: ty si taká rybička. 
101 V súbore Martin označenie dieťaťa, ktoré sa nechce podeliť s vecou. 
102 Na označenie niekoho nešikovného. 
103 V súbore Nina: naša žabka malá, tak ty plávaš? 
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   2 výlet vychádzka 

Zapnúť  1 zapnúť oblečenie, plienku 

   2 zapnúť prístroj vypínačom 

4.2.3 Morfologická motivácia 

 Slovnodruhová konverzia lexém v RMD je kontextovo viazaná. Ako signifikantné sa 

nám ukazuje používanie spojok a, aj, ale, že dominantne v pozícii častíc na začiatku RMD 

výpovedí. Tiež neurčité kvantifikátory veľa, málo, dosť, trošku sa v RMD vyskytujú častejšie 

v slovnodruhovej funkcii adverbií miery. 

4.2.4 Slovotvorná motivácia 

 Pri slovotvorbe je v RMD zvlášť zaujímavé zámerné vytváranie situačne 

motivovaných expesívnych nepropriálnych pomenovaní dieťaťa. Matka neustále kontaktuje 

svoje dieťa v predrečovom období oslovením, ktoré je najmä propriálne, avšak mnohokrát 

vytvára aj situačne podmienené, vtipné a výstižné nepropriálne lexémy na pomenovanie 

dieťaťa, aby zvýraznila svoj vzťah k nemu, ale aj svoj postoj k danému stavu alebo situácii. 

Tieto lexémy sú vytvárané zámerne s funkciou posilniť aktuálnosť prejavu a niektoré z nich 

sú okazionálne, resp. príležitostné. Matky tvoria nepropriálne pomenovania dieťaťa odvodené 

od jeho práve prítomnej vlastnosti alebo činnosti, ktoré nemusia rešpektovať jeho prirodzený 

rod, t. j. sú rodovo nediferencované: 

brblať: brbloško, bucľatý: buco, drobný: drobček, funieť: fuňo, hladný: hladoš, hladoško, 

holý: hoľak, holotrt, holotrtko104, hopkať: hopko, hrýzť: hryzko, v huňatom oblečení: huňo, 

chrápať: chraptoško, jedovať sa (hnevať sa): jedoško, mať soplíky: soploško, mať sliny: 

slintoško, malý: malulík, môj: mojko, mať väčší pupok: pupkáč, nahý: naháčik, nezbedný: 

nezbedník, nevenovať sa len matke, neverný: nevernica, ňuchať: ňufko, potiť sa: poťoško, 

prdieť a slintať: prdaslinta, silný: siláčka, skákať: skočko, smiať sa: smejo, smejko, strapatý: 

strapáčik, šikovný: šikula, šikuláčik, tučný: tučko, vrtieť sa: vrtielko. 

 Zo slovotvorby sú zaujímavé aj okazionalizmy vytvorené dedeminutivizáciou 

substantívnych lexém hrkálka, lienka, plienka vždy len jednou z matiek: hrkála v súbore 

Martin, liena v súbore Jana, plena v súbore Nina a lexéma ručičenka v súbore Jana, ktorá má, 

naopak, viacnásobný deminutívny formant. 

                                                 
104 V súbore Martin je v danej situácii použité i slovo trtko. 
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4.2.5 Syntaktická motivácia 

 Združené pomenovania sa v RMD vyskytujú v situačných komentároch, napr. 

v súboroch Jana, keď matka pomenúva predmety, ktoré dieťa vyberá z kabelky: vodičský 

preukaz, čitateľský preukaz, keď pomenúva hygienické prostriedky použité po kúpaní: telové 

mlieko, olivový olejček, špeciálne jedlo: detská ryža, hračku: pingpongová loptička, macka 

z Kanárskych ostrovov a samotné dieťa: filmová hviezda. Pri dávaní dieťaťa do kočíka matka 

pomenúva bezpečnostné pásy, ktorými ho pripútava. V súbore Nina matka upozorňuje 

na vianočný stromček a v súbore Martin matka komentuje ukladanie dieťaťa do spacieho 

vaku. 

4.2.6 Frazeologická motivácia 

 Frazeologická motivácia nemá vlastnú nominačnú abilitu, avšak jej „pôsobením sa 

profiluje špecificky separovaný druh lexikálnej jednotky – frazéma“ (Ološiak, 2011, s. 43). 

 RMD je vysoko expesívna, čo sa ukazuje aj na zastúpení frazeologických jednotiek 

(ustálených obrazných viacslovných pomenovaní), ktoré sú podľa J. Mistríka (1997, s. 93) 

nositeľmi príznaku expresívnosti a aj istej intenzifikácie výrazu. Oživujú reč a slúžia 

na vyjadrenie osobitného vzťahu matiek k dieťatu. Konotačno-pragmatická zložka 

frazeologického motivantu podľa M. Ološtiaka (2011, s. 155) „saturuje kategórie ako 

hodnotenie, emocionálnosť, frapantnosť, šťavnatosť, zemitosť, živosť, fantazijnosť, 

hyperbolickosť a pod., teda kategórie, prostredníctvom ktorých sa do frazeologického znaku 

„vkladá“ človek.“ 

 V súboroch Nina sú použité frazeologické jednotky v syntakticky rovnakých vetách: 

kto si tak pláva ako rybička?, kto sa tak vyvrátil ako klátik?, kto tak skáče ako vtáčik? 

tvorených prirovnaniami, ktoré predstavujú najvyššiu mieru zrozumiteľnosti v rámci 

obrazných pomenovaní. V reči Nininej matky je použitý aj ustálený obrazný výraz vyštipkané 

líčka od mrazu. V súbore Martin sú použité v reči matky prirorovnania hmýriť sa ako 

červíček, byť taký dlhý ako slíž a metaforické pomenovanie činnosti dieťaťa popásť koníčky105 

a jeho stavu byť prilepený na mame. 

4.2.7 Onymická motivácia 

 V RMD je onymická motivácia výrazne zastúpená. Onymická motivácia, podobne ako 

frazeologická motivácia, majú podľa M. Ološtiaka (ibid.) nesamostatnú nominačnú funkciu, 

lebo vznik propria nemožno vysvetliť len pôsobením onymickej motivácie.  

                                                 
105 V súbore Martin komentár k dieťaťu ležiacemu na bruchu a dvíhajúcemu hlavu. 
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 Rodné mená detí v rôznych tvaroch tvoria frekvenčné substantívne dominanty RMD, 

ale vyskytuje sa tu i mnoho ďalších takto motivovaných lexém: 

Anča: pomenovanie dievčaťa v riekanke: Tanči, tanči, tanči v súbore Martin 

Anička: pomenovanie Janky v ružovom oblečení matkou: ružová Anička v súbore Jana 

Apolón: pomenovanie postavy na matkinom tričku106 v súbore Jana 

Barborka: meno dievčatka prítomného v nahrávke Martin 

Cipovička: meno bábiky v súbore Jana 

Čiko: pomenovanie hračky v súboroch Jana 

Dunaj: pomenovanie rieky matkou pri kúpaní dieťaťa107 v súbore Martin 

Ema, Jakubko, Rebeka: mená detí, ktoré prídu na návštevu v súbore Nina 

Etela: meno z riekanky Ide vláčik šišiši v súboroch Martin a Jana 

Eskimák: pomenovanie dieťaťa zabaleného v osuške v súbore Jana 

Gastonko: meno psa prítomného v nahrávkach Jana 

Globtel: pomenovanie mobilného operátora v súbore Jana 

Indián: v rutine Ako robí Indián? v súbore Martin 

Jana, Jaňa, Jaňka, Jani, Janička, Janík108, Janina, Janinka, Janka, Janula, Jaňula, Januľa, 

Jaňuľa, Jaňulí, Janulienka, Janulík, Jaňulík, Janulka, Jaňulka, Janúšik, Jaňušík, Januška, 

Jaňuška, Jany: meno nahrávaného dievčaťa 

Jano: meno v obrázkovej knižke v súbore Martin 

Janko: meno v riekanke Oli oli Janko v súbore Martin 

Janíčko: meno v piesni Kukulienka, kde si bola109 v súbore Martin 

Jašo: pomenovanie hračky, šaša na pružine, v súbore Martin 

Jurko: meno chlapca v básničke v súbore Jana 

Kača: pomenovanie dievčaťa v riekanke: Tanči, tanči, tanči110 v súbore Martin 

Kanársky: názov ostrova odkiaľ pochádza hračka v súbore Jana 

Karkulka: pomenovanie Janky v čevenom čepčeku111 matkou v súbore Jana 

                                                 
106 Matka špecifikuje postavu propriálnym pomenovaním, pretože sa dieťa o ňu zaujíma: 

 *JAN: &u. 

%gpx: Janka ukazuje prstom na tričko. 

*MOT: ujo. 

*MOT: ujo. 

*MOT: to bude Apolón. 

*MOT: to bude Apolón # ano. 
107 Matka spomína známy tok pri referencii na hračku rybku, ktorá je tiež vo vani: plávala rybka po Dunaji? 
108 V reči matky ide pri tomto pomenovaní dcéry o zmenu prirodzeného rodu na mužský vyvolanú pozitívnou 

expresiou, ako aj v nasledujúcich pomenovaniach Janulík, Jaňulík, Janúšik, Jaňušík, Jany. 
109 Sedela som na tom dube, kde Janíčko drevo rúbe. 
110 Riekanka: Tanči, tanči, tanči, pôjdeme my k Anči a od Anči ku Kače na makové koláče. 
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Ku Klux Klan: metonymické pomenovanie dieťaťa112 v kapucni v súbore Jana 

Mariša: meno dievčaťa v riekankach Ide vláčik, Osievame múčku v súboroch Martin a Jana 

Martin, Martinečko, Martinko, Matinko, Maťo: meno nahrávaného chlapca 

Maťo: meno Jankinho strýka v súboroch Jana 

Mašík, Maško: prezývka nahrávaného dievčatka Jany 

Mickey Mouse: pomenovanie postavičky z rozprávky na detskej fľaške v súbore Jana 

Mucko: pomenovanie hračky: zajko Mucko v súbore Jana 

Níl: pomenovanie rieky v básničke z knižky v súbore Jana 

Nina, Nini, Niník113, Ninka, Ninočka, Ninoška, Ninošenka, Ninulík, Ninulienka, Ninulka, 

Ninuľka, Ninunka, Ninulinka, Ninuš, Ninušenka, Ninuška, Niny: meno nahrávaného dievčaťa 

Nino: pomenovanie hračky v súboroch Nina 

Olko, Olinko: pomenovania chlapca prítomného v nahrávke Jana 

Prešov: názov mesta v riekanke v súboroch Martin: Hijo heta na koníčku do Prešova 

po pšeničku 

Prameň ducha: názov knihy, ktorú Janka vybrala z poličky 

Radková: názov dediny v riekanke v súboroch Jana: Hijo heta na koníčku do Radkovej 

po pšeničku 

Salvatore114: pomenovanie minerálnej vody v súbore Jana 

Samko: meno chlapca, blízkeho príbuzného, v súboroch Jana 

Tinka: meno dievčaťa v knižke čítanej Janke 

Tonko: meno capka v knižke čítanej Janke 

Tenerife: v súbore Jana, (maco z Tenerife) názov ostrova, kde bol darček kúpený 

Vltava: názov rieky v riekanke, ktorú matka recituje pri kúpaní dieťaťa, v súbore Jana 

Zuzana: meno z riekanky Osievame múčku v súboroch Martin a Nina 

 

 V súbore Jana nachádzame najviac rôznych slov s onymickou motiváciou. Okrem 

pomenovaní blízkych príbuzných (Maťo, Samko, Olko) je tu zastúpené aj pomenovanie 

samotného dieťaťa inými menami ako rodným menom, napr. metonymicky Ku Klux Klan ako 

členku elitárskej rasistickej skupiny z USA na základe oblečenia dieťaťa do kapucne či 

Eskimák pri zabalení dieťaťa do osušky a tiež ako Ružová Anička a Červená Karkulka 

                                                                                                                                                         
111 Výraz známy z českého názvu rozprávky o Červenej čiapočke ako o Červenej Karkulke. 
112 *MOT: nó Janka je Ku Klux Klan. 
113 Rovnako ako pri pomenovaní Jany aj tu ide o zmenu rodu pri pomenovaní Niny na mužský v menách: Niník, 

Ninulík, Niny. 
114 Ide o okazionálne pomenovanie fľaše s minerálkou. 
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v súvislosti s farbou detského oblečenia. Dieťa je tiež pomenované prezývkou Maško, ktorú 

jej dal otec, keď videl ako „mácha“ rukami a nohami v prvých mesiacoch života.  

 V básničkách čítaných dieťaťu z knižiek sú prítomné propriá Jurko, Tinka, Tonko. 

Propriálne je matkou pomenovaná aj postava na matkinom tričku, na ktorú dieťa ukazuje, ako 

Apolón a na detskej fľaške, za ktorou sa dieťa naťahuje, ako Mickey Mouse.  

 Svoje vlastné meno majú v nahrávkach prítomné tri hračky: zajko Mucko, bábika 

Cipovička a hrkálka Čiko a živý pes Gastonko. V riekankach recitovaných Janke sa používajú 

propriá ako Mariša, Etela aj toponymum Radková. Ďalšie toponymá počuje pri pomenovaní 

hračky, ktorá je nazvaná podľa krajiny zakúpenia, ako maco z Kanárskych ostrovov, resp. 

z Tenerife. Janka počuje v riekanke aj hydronymum115 Vltava a v básničke hydronymum Níl. 

  Matka propriom nazýva aj minerálnu vodu vo fľaši okazionálne ako Salvatore, knihu, 

ktorú Janka vybrala z poličky, Prameň ducha a mobilného operátora Globtel. 

 Martinova matka okrem propriálneho pomenovania dieťaťa používa aj prezývku 

Macko. Recituje mnoho riekaniek, v ktorých sú prítomné propriá, ako Anča, Kača, Etela, 

Zuzana, Janko, Jano a toponymum Prešov.V pesničke Kukulienka sa vyskytuje proprium 

Janíčko. Propriálne pomenúva aj hračku, ako šašo Jašo a dievčatko Barborku, prítomné 

v jednej nahrávke. 

 Ninina matka onymicky pomenúva okrem vlastného dieťaťa aj reálne deti, ktoré Nina 

pozná, Emu, Jakubka, Rebeku a jej hračku (šaško Nino). 

4.2.8 Abreviačná motivácia 

 Na abreviačnú motiváciu sa podľa M. Ološtiaka (ibid.) vzťahuje oslabená 

nominačnosť, keďže časť skratiek je významovo a denotačne totožná so svojimi motivantmi. 

Zámerne, príznakovo, skrátené slová nie sú v RMD početné. Okrem detských slov bábo, bába 

a hypokoristika Maťo sú skôr záležitosťu idiolektu v súbore Nina: pulóver – puli, pupok – 

púpi, magnetofón – mágič. V súbore Jana sa nachádza už abreviačne demotivované 

pomenovanie hry pexeso116. 

4.2.9 Interlingválna motivácia 

 Matky sa vo svojej reči príležitostne nevyhýbajú ani používaniu cudzích slov, 

prípadne zdomácnených interlingválne motivovaných slov, ako napr. pri nepropriálnom 

                                                 
115 Zaujímavé je onymické pomenovanie hydroným pri kúpaní detí vo vani dvoma matkami; Martinova matka 

pri referencii na teplomer-rybku vo vani sa spýta: „Plávala rybka po Dunaji?“ a Janina matka pri pohľade 

na mydlo recituje riekanku: „Plávalo mydlo po Vltave, říkali mu api papi bitte bitte plav!“ 
116 Pôvodne česká skratka: pekelně se soustřeď. 
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pomenovaní dieťaťa beťár, beťárik (z maďarčiny) a huncút, huncútik (z nemčiny, pôvodne 

hanlivé slovo). V súbore Jana sú prítomné lexémy z českej piesne (šáteček, kolem, nevím, 

proč, toč se) a v riekanke české říkali a citátové nemecké bitte. Sú tam aj lexémy z anglickej 

piesne (twinkle, little, star) a anglicizmus Mickey Mouse (propriálne nazvaná postavička 

na detskej fľaške). Janina matka použila raz aj interlingválne motivované slovo z francúzštiny 

žaket na opis detského oblečenia a české prehoz. V reči troch matiek sú prítomné aj ďalšie 

interlingválne motivované lexémy z češtiny (kuželka, pomačkať, príma, prdelka, 

slepica), nemčiny (friško, frišký, fusakle)117, francúzštiny (mišelinek) a angličtiny (helou). 

4.3 Pragmatické typy motivácie 

4.3.1 Expresívna motivácia 

 Základnou charakteristikou RMD je jej vysoko pozitívna expresivita vyjadrená aj 

výberom deminutívnych a eufemizujúcich lexém, štatisticky doložená v predchádzajúcej 

kapitole. V RMD sa však s menšou frekvenciou, ale predsa, nachádzajú aj lexémy 

s negatívnou expresivitou, ktorými matky komentujú dieťa alebo jeho činnosť. Tieto výrazy 

sú však použité s konotáciou vtipu (irónie) až grotesky a sú myslené láskavo. 

 Negatívna expresivita: holotrt (0), jedovať sa (0), líčisko (0), nadrapovať sa (0), 

napchať (0), narvať (1), natŕčať (0), oslintaný (0), prevrtený (0), pricucnúť sa (0), pricucávať 

sa (0), pupkáč (0), sľapotať (0)118, slintať (0), sadista (0)119, strkať (0), strčiť (0), šibrinkovať 

(0), škeriť sa (0), spúčať sa (0), trepať sa (0), trieliť (0), trčať (0), uslintaný (0), urvaný (0), 

váľať sa (1), prevaľovať sa (0), vykotiť sa (0), vymetnúť (0), vypleštiť (0)120, vyškubať (0), 

vytŕčať (0)121, zababraný (0), zadrhnúť sa (0), zízať (0), zoslintať sa (0), zubiská (0); 

 Zmiernená negatívna konotácia: hoľak (0), holotrtko (0), jedoško (0), prevaľkovať sa 

(0), slintoško (0), soploško (0), trdielko (0), trtko (0), vypúčať (0)122. 

4.3.2 Sociolektická motivácia 

 Vzhľadom na to, že RMD sa prispôsobuje najmä dieťaťu, matky nepoužívajú 

profesijné slová, avšak v ich reči môže byť príležitostne použitý sociolekt, a to slová ako 

                                                 
117 Aj teritoriálne motivované západným Slovenskom. 
118 Okazionalizmus v súbore Martin 2: *MOT : prosím ťa čo mi tu ty sľapoceš! No, vidíš aj šušlem z teba. 
119 Negatívna expresivita vyjadrená pri nepropriálnom pomenovaní dieťaťa, ktoré matke nevedomky fyzicky 

ublížilo. 
120 V súbore Martin: aká červená šatôčka! júj ako ty vypleštíš okále! 
121 V reči Martinovej matky v spojení vytŕčať pupek. 
122V súbore Martin: pekne mi ty vypúčaš bruško. 
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ksichtík, fusak a subštandardné lexémy ako mágič, oblečko, suprácky, použitím ktorých matky 

expresivizujú a subjektivizujú svoj prejav. 

4.3.3 Terminologická motivácia 

 V reči orientovanej na dojča sa príležitostne v situačných komentároch matiek 

nachádzajú aj termíny, a to najmä z oblasti telesnej výchovy, spojené s opisom fyzických 

schopností dieťaťa, napr. rozštep, vyšplhať sa v súboroch Jana, horolezec v súbore Martin, 

kulturista, plavec v súbore Nina a masáž v súboroch Jana a Nina. V súbore Martin bol použitý 

aj termín z ekonómie súkromník a v súbore Jana termín zacykliť sa z chémie a hlucháň 

(tetrov) zo zoológie. 

4.3.4 Temporálna motivácia 

 Všetky okazionalizmy uvedené ďalej v časti 4.3.7 sú extrémnym prípadom 

neologizmov. Temporálne motivované historizmy a archaizmy sa v našom výskumnom 

materiáli nenachádzajú, ale potenciálne môžu byť zastúpené v detských riekankach, napr. za 

štyri rýnske. 

4.3.5 Teritoriálna motivácia 

 Martinova matka pochádza zo západného Slovenska a v jej prejave sa vyskytli tieto 

teritoriálne motivované lexémy: hapať123, loktík, macatý, okále, povyprávať, poštolkáče, 

pupek, slíž, smradlavý, soplavý, šušník, vela, velice, všecko, vyprávať, zašnorovať, žiža. 

Matka Niny a matka Jany pochádzajú s východného Slovenska a v ich reči orientovanej na 

dieťa sme našli tieto teritoriálne motivované lexémy: bamburiška (0)124, bobošok (0), fajny (0) 

(absencia kvantity), fald (0), faldík (0), harniček (0)125, harošok (0)126, hoľak (0), ľuľkať (0), 

slinočka (0), smurdkať (0)127, šešivočka (0)128. 

4.3.6 Individualizačná motivácia 

Podľa J. Furdíka (2008, s. 66) sú individualizačne motivované „okazionalizmy – slová 

vytvorené jednotlivcom a určené na jednu príležitosť, nikdy predtým ani nikdy potom sa 

nepoužijú.“ Okazionalizmus je lexéma na jedno použitie, a preto uvádzame lexémy, ktoré sa 

objavili v našom materiáli a podľa nášho názoru spĺňajú atribúty pripisované okazionalizmom 

                                                 
123 Vo výraze hapalo, čiže spadlo. 
124 Použité len v riekanke: Bam bam bamburiška, kde je tvoja tavariška. Bamburiška je lienka. 
125 Použité len v riekanke: Varila myšička kašičku v maľovanom harničku. 
126 Len v riekanke v reči Nininej matky na vypočítavanie na prstoch: harošok, bobošok. 
127 Smrdkať/smrdieť. 
128 Len v riekanke v reči Nininej matky na označenie šošovice. 
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(porov. Furdík, 2008, s. 67) ako sú neuzuálnosť, nereprodukovanosť, nominačná 

fakultatívnosť, slovotvorná odvodenosť, nenormatívnosť, viazanosť na kontext, funkčná 

jednorazovosť, individuálna príslušnosť, expresívnosť, neprediktabilnosť: drglovať, grganec, 

holotrt, hrkála, chrochtoško, krémovačka, nožuliatka, prdaslinta, prďanec, ožužlávací, 

sľapotať, štikútačka, zubáčiky v súboroch Martin; malulík, liena, papánko, ručičenka, 

Salvatore v súboroch Jana; spotenký v súboroch Nina. 

 

 V RMD sa výberom špecifických lexém prejavuje osobitný individuálny štýl 

charakteristický pre každú z matiek. Z abecedného zoznamu RMD vyberáme lexémy, ktoré 

použila výsostne iba jedna z matiek, tzv. idiolektizmy: 

Súbory Martin: drglovať, grcík, grganec, friško, frišký, hačinkať si, hajinkať, hamuškať, 

hapať, helou, hmýriť sa, holotrt, holotrtko, hrkála, chrochtoško, krémovačka, líčisko, okále, 

nadrapovať sa, naháčik, napchať, natŕčať, nožuliatka, ponoštekovať, prdaslinta, prďanec, 

podrncať, povymývať, povypúčať (bruško), ožochliť, poštolkáče, ožužlávať, ožužlávací, 

prevrtený, prekopŕcnuť sa, byť prilepený na mame, pupek, pupkáč, rukatý, jedoško, skočko, 

sľapotať, slintoško, smradláčiky129, soploško, suprácky (chlapček), šibulko, šikula, šikuláčik, 

štikútačka, šušník, ťapty, trtko, tučko, ujma, uplávať, ušenko, velice, vodičkový, vykotiť sa, 

výskumník, vytrčiť, vyštverať sa, zápästíčko, zacviknutý, zadrhnúť sa, zašnorovať si, zlatino, 

zubáčiky, žiža, žuvikať, žužlať; 

 

Súbory Jana: faldík, hodinečky, chúďa, malulík, ksichtík, labenka, liena, papánko, pomačkať 

oškubaný, predvybrať, prehoz, prevaľkovať sa, preklopiť sa, prskať (komentovanie dieťaťa), 

pukinky, ručičenka, Salvatore130, sadista, sponečka, ňufko, studenký, šalkať sa, šibrinkovať, 

špinavký, tepláčky, tieločko, trúba, upadnúť, urvaný, všakovaký, vymetnúť, vyškubať, zacykliť 

sa, závesný, zízať, zrkadielko, zvracka, žaket;   

 

Súbory Nina: bakaný, dupuľa, hladoš131, hladoško, hoľak, mišelinek, múmijka, pankáč, 

plena, polepetko, premasírovať, príma, slinočka, smejkať sa, smrdkať, spinočkať, spotenký, 

strapáčik, šidielko, teplunko, trdielko, tučnučký, uslintaný, vrtielko, vstankať, vypijkať, 

výmyselník, vyštipkaný, zapozerkať sa, zlatík, zoslintať sa, zubiská, žabuľka. 

                                                 
129 Martinove nožičky. 
130 Okazionalizmus v reči Janinej matky na označenie minerálnej vody v plastovej fľaši. 
131 Pri nepropriálnom pomenovaní dievčatka matkou ide tak ako v prípadoch hladoško, hoľak, zlatík, výmyselník, 

strapáčik o zmenu rodu na mužský. Pri nepropriálnom pomenovaní trdielko, vrtielko nie je rod diferencovaný. 




