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Záver 
Register reči matky orientovanej na dieťa je z jazykového hľadiska charakterizovaný 

špecifickými vlastnosťami na všetkých jazykových rovinách. V predkladanej publikácii sme 

sa sústredili na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu lexiky reči matiek v rámci 

longitudinálneho výskumu. Ako základ sme použili transkripty 24 hodín videonahrávok reči 

troch matiek s vlastným prvorodeným dieťaťom v predrečovom štádiu vývinu až po objavenie 

sa prvých slov u jednotlivých detí. Videonahrávky boli realizované raz mesačne po hodine 

v domácom prostredí pri rutinných činnostiach dňa po dobu ôsmich mesiacov. Aj keď išlo 

o pomerne dlhú longitúdu, variabilita registra RMD sa nestihla počas nej markantnejšie 

prejaviť. Vo frekvenčných zoznamoch zostavených z komunikátov matiek sa konzistentne 

na prvých mietach vyskytovali tie isté lexémy, ktoré tvoria prototypové jadro interakcie 

matky s predverbálnym dieťaťom. Išlo o lexémy byť, tak, no, áno, ísť, ty, to, a, čo, už, dobre, 

ešte, tu, ktoré podčiarkujú situatívny charakter matkinej témy (to, tu, už, ešte) a pozitívnu 

orientáciu na dieťaťa (ták, áno, ty, dobre). Prototypové jadro substantívnej lexiky tvorili 

vlastné meno dieťaťa Janka, Ninka, Martinko a apelatívne pomenovanie matky. 

Najfrekventovanejšie slovesá boli byť, ísť, dať, mať, chcieť, pozrieť, papať. Bohato bola 

zastúpená pozitívna axiologická lexika v adjektívach malý, dobrý, veľký, pekný, krásny, 

šikovný a hodnotiacich adverbiách pekne, krásne, dobre, výborne. Každá štvrtá lexéma 

vo frekvenčnom slovníku RMD je detské slovo, teda slovo nesúce kladný emocionálny náboj. 

Detské slová tvorili 70 % všetkých vypovedaných substantív. Časté boli interjekcie ťap, ham, 

buch, šup. 

Analýza lexiky reči matiek orientovanej na dieťa vo svetle teórie lexikálnej motivácie 

odhalila na rozdiel od prístupu pomocou prototypovej teórie obrovskú pestrosť lexikálneho 

inventára. V lexike matiek boli prítomné mnohopočetné slovotvorné hniezda odvodené 

od slov patriacich do základných sémantických okruhov, z nich najbohatšie boli skupiny: 

propriálne pomenovanie dievčat a pomenovanie elementárnych činností dieťaťa.  

Pestrý repertoár použitých lexém dosvedčujú aj tri desiatky synonymnických dvojíc 

a množstvo expresívnych idiolektizmov. V reči matiek boli hojne používané onymicky 

motivované lexémy, keďže vlastné meno dieťaťa v rôznych tvaroch bolo ich 

najpoužívanejším substantívom a propriá boli tiež často zastúpené v detských riekankach 

a pesničkách. Sémanticky boli motivované neporopriálne pomenovania detí ako futbalista, 

kulturista, múmijka, súskormník, žabka a iné. 
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O vysokej expresivite v RMD svedčí aj používanie frazeologicky motivovanej lexiky 

a široká paleta slovotvorne motivovaných, expresívne zafarbených, nepropriálnych 

pomenovaní dieťaťa, napr. brbloško, fuňo, jedoško, slintoško, skočko, šibulko, vrtielko. 

 


