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Úvod 

Aj keď hlavné výskumníčky na poli detskej reči a reči orientovanej na dieťa 

na Slovensku uviedli v zborníku Slovenčina na začiatku 21. storočia (Kapalková a kol., 2004, 

s. 67), že v slovenskej lingvistike sú miesta, ktoré akoby nevyšli z tieňa záujmu, a že jedným 

z takýchto miest je aj výskum nepatologickej ontogenézy reči, dovolíme si poznamenať, že 

počas nasledujúceho desaťročia sa situácia výrazne zlepšila.  

Je to tak, podľa nášho názoru, vďaka erudovaným prácam Daniely Slančovej (2007, 

2008, 2011, 2013, 2018), Jany Kesselovej (2008, 2013, 2014, 2018), Zuzany Ondráčkovej 

(2008, 2010), Stanislavy Spáčilovej, rod. Zajacovej (2008, 2012, 2013, 2018), Svetlany 

Kapalkovej (2008, 2010, 2014, 2018), Ivety Bónovej (2008), Kataríny Vužňákovej (2013, 

2015, 2018), Jany Kičura Sokolovej (2013, 2014, 2017) a aj vďaka úsiliu ďalších lingvistiek, 

ako aj študentiek denného a doktorandského štúdia slovenského jazyka alebo logopédie 

na našich univerzitách (najmä Prešovská univerzita a Univerzita Komenského v Bratislave). 

D. Slančová (porov. 1999, s. 47) vo svojej monografii poznamenala, že opis registra 

reči orientovanej na dieťa (RD) stojí pred slovenskou lingvistikou ako nie jednoduchá úloha. 

„V súčasnosti je jasné, že k výraznejším univerzálnym záverom o tejto problematike možno 

dôjsť len využívaním archivovaných korpusov, záznamov, ktoré sa podrobia 

automatizovaným vyhľadávacím a analyzačným postupom. Na začiatku je však potrebné 

zhromaždiť čo najreprezentatívnejší materiálový korpus z komunikácie s deťmi a podať čo 

najdetailnejší opis vnútorne variabilného registra RD.“  

Aj táto práca sa pokúša o čiastkové splnenie zadanej úlohy. V pilotnom výskume 

a opise lexikálnej úrovne subregistra reči matiek orientovanej na dieťa (RMD) v predrečovom 

štádiu vývinu dieťaťa sa riadime použitím práve opísaného metodologického postupu. 

Podkladom pre náš kvalitatívny a kvantitatívny výskum je existencia frekvenčného slovníka 

(FS), ktorý sme zostavili z transkriptov 24 hodín reči troch matiek orientovanej na svoje 

prvorodené dieťa v domácom prostredí. Frekvenčný slovník obsahuje rádovo 3 300 lexém a 

66 000 slov.  

V širšie koncipovanej teoretickej časti predkladanej publikácie sa snažíme priblížiť 

teoretické východiská výskumu reči matiek orientovanej na dieťa v súlade s interakčným 

prístupom uplatňovaným psycholingvistami, ktorí zdôrazňujú spolupôsobenie vrodených 

dispozícií, učenia sa a vplyvu sociálneho prostredia, pri explanácii osvojovania si jazyka 

dieťaťom (porov. Průcha, 2011, s. 25). Zamýšľame sa nad úlohou protodialógu matiek, 

nad funkciami reči matky orientovanej na dieťa a nad samotnou úlohou dieťaťa a zdieľanej 
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pozornosti počas protodialógu. Charakterizujeme subregister reči matky orientovanej na dieťa 

z lingvistického hľadiska a snažíme sa odhaliť vzťah medzi frekvenciou slov v reči matiek a 

jej vplyvom na raný vývin detskej lexiky. 

Po stručnej sociolingvistickej charakteristike výskumnej vzorky uvádzame opis 

metódy zostavenia FS RMD, vychádzajúc z práce J. Mistríka (1969) a základov deskriptívnej 

štatistiky. 

Na lexiku reči matky orientovanej na dieťa1 sa v analytickej časti práce pozeráme 

cez prizmu dvoch odlišných metodologických prístupov. Prvým je syntéza výsledkov 

kvantitatívno-kvalitatívnej analýzy, ku ktorým sme dospeli v čiastkových publikáciách 

(porov. Brestovičová, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018) na podklade vymedzenia 

prototypovej lexiky, teda prienikových slov, v rámci všetkých slovných druhov, ktoré matky 

preferenčne používajú v komunikácii s deťmi. Uvádzame najfrekventovanejšie lexémy 

v rámci všetkých slovných druhov v reči matiek a zdôvodňujeme ich častý výskyt v ich reči. 

Druhý metodologický prístup, zatriedenie a analýza lexiky matiek pomocou teórie 

lexikálnej motivácie (Furdík, 2008; Ološtiak, 2011), odhaľuje aj menej frekventované lexémy 

prítomné v reči jednotlivých matiek a dotvára celkový obraz o charaktere tohto špecifického 

typu komunikácie.  

Súčasťou publikácie je nami zostavený frekvenčný slovník reči matiek orientovanej 

na dieťa a abecedný slovník so slovnodruhovou charakteristikou jednotlivých lexikálnych 

jednotiek. Oba slovníky obsahujú údaje o zastúpení jednotlivých lexém v reči každej 

z matiek, údaj o disperzii a relatívnej frekvencii daného slova v celom materiáli. 

Veríme, že uverejnený frekvenčný slovník RMD môže nájsť svoje využitie v ďalšom 

výskume reči orientovanej na dieťa v slovenskom jazykovom prostredí. 

 

                                                 
1 V kontexte angloamerickej lingvistiky sa pracuje s termínom motherese (materská reč) a viac-menej 

systémovo používanými termínmi babytalk (termín, ktorý v niektorých prácach označuje rečovú produkciu detí 

v iných, naopak, reč dospelých v interakcii s dieťaťom), child directed spech (reč orientovaná na dieťa), 

caregiver talk, parentese (rodičovská reč), v rámci nej aj fatherese (otcovská reč) a nursery language 

(pestúnsky jazyk) (porov. Ondráčková, 2010, s. 21). J. Průcha (2011) používa preklad mateřština. My 

používame termín reč matky orientovaná na dieťa v súlade s D. Slančovou (1999). 

 


