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Lexikálno-sémantická analýza rečových prejavov slovensky hovoriacich 

detí 

 

Marcela CHABOVÁ 

 

Prostredníctvom jazyka spoznávame svet od svojho narodenia, s jeho pomocou vyjadrujeme 

to, čo sa nám vynára v mysli, keď ho vnímame, ním opisujeme javy okolitého sveta i vzťahy  

s ostatnými ľuďmi. Ak chceme pochopiť podstatu jazyka, princípy, na základe ktorých 

funguje, spôsob, akým vyjadruje naše myšlienkové pochody a citové stavy, kritériá, na 

základe ktorých vytvára nové pojmy alebo dopĺňa ďalšie významy k už existujúcim, musíme 

sa vrátiť k úplným počiatkom našej jazykovej skúsenosti. Práve tam, v ranom detstve, 

môžeme nájsť zárodky pravidiel, postupov a metód, pomocou ktorých nadobúdame jazykové 

zručnosti, či už v materinskom alebo cudzom jazyku. 

Jazykovedné (i laickejšie) výskumy v oblasti osvojovania jazyka deťmi, ako aj jeho 

konkrétnej rečovej podoby   sprevádzali ľudstvo počas celej jeho histórie. Skutočný rozmach 

výskumu v oblasti vývinu jazykovej kompetencie a rečových schopností u detí nastal až v 2. 

polovici 20. storočia na pôde Spojených štátov v podobe dvoch diametrálne odlišných 

prístupov behaviorizmu a nativizmu, ako aj v ďalších krajinách známych svojou lingvistickou 

tradíciou. 

Napriek tomu , že sa v Čechách i na Slovensku mnoho desaťročí rozvíjal výskum v oblasti 

všeobecnej jazykovedy venovaný všetkým základným aspektom jazyka, zatiaľ existuje len 

niekoľko čiastkových štúdií a  monografií týkajúcich sa tejto veľmi zaujímavej, a predsa málo 

prebádanej oblasti jazyka. 

Tak ako uvádzajú D.Slančová a J.Kesselová v práci K sémantickým kategóriám a 

pragmatickým funkciám v ranej ontogenéze reči dieťaťa (2007) : „... komplexný a 

interdisciplinárny výskum nenarušenej rečovej ontogenézy detí hovoriacich po slovensky sa 

zatiaľ neuskutočnil.“ 

Jedna z prvých prác venovaných detskej reči, ktoré vznikli na Slovensku, bola súčasťou 

dialektologickej štúdie F. Buffu O lexike detí v severošarišských nárečiach (1984). 

Ďalšie štúdie venované problematike vývinu detskej reči a súvisiacim otázkam vznikli na 

pôde Prešovskej univerzity, ktorá sa stala iniciátorkou aj neskoršieho komplexného 

jazykovedného výskumu v tejto oblasti. Treba spomenúť  práce M. Sedlákovej: K ranému 

štádiu vývinu detskej reči (1995) a Poznámky ku gramaticko-schematickej rovine v ranom 
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štádiu vývinu detskej reči (1996) a D. Slančovej: Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej 

školy orientovaná na dieťa – opis registra (1999). Tieto témy ďalej rozvíjali Ľ. Liptáková v 

práci Okazionalizmy v hovorovej slovenčine (2000) a J. Kesselová najprv v publikácii 

Lingvistické štúdie o komunikácii detí (2001) a neskôr v obsiahlejšej monografii: Morfológia 

v komunikácii detí (2003), ako aj J. Rybár v práci: Vývin jazyka u dieťaťa – vrodené verzus 

získané ( in: Jazyk a kognícia, 2005). 

V tom istom období sa nielen v lingvistických, ale aj v logopedických a pedopsychologických 

kruhoch začali výskumy zaoberajúce sa problematikou osvojovania si komunikačných 

schopností a jazyka vo všeobecnosti. 

V roku 2002 vznikla dizertačná práca S. Fečkovej-Kapalkovej: Vytvorenie modelu vývinu 

jazykových schopností po slovensky hovoriacich detí na základe Laheyovej teórie a o dva 

roky neskôr (2004) bola publikovaná v jazykovednom časopise Slovenčina na začiatku 

21.storočia spoločná štúdia pod titulom: Priemerná dĺžka výpovede ako ukazovateľ 

ontogenézy reči autoriek S. Kapalkovej, I. Bónovej, M. Mikulajovej a D. Slančovej. 

Rozvinula sa úzka spolupráca medzi Katedrou logopédie UK v  Bratislave a  Katedrou 

slovenského jazyka a literatúry PU v Prešove, ktorej cieľom sa stal komplexný výskum v 

oblasti rečového vývinu slovensky hovoriacich detí s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho 

súčasťou boli projekty pod záštitou národných agentúr VEGA 1/2228/05 a APVV-0044/06 s 

konečným cieľom vypracovať model rečovej ontogenézy slovensky hovoriacich detí, ktorý by 

mohol byť využívaný na zhodnotenie vývinu komunikačných schopností v ranom veku detí a 

prípadnú diagnostikáciu rečových porúch v logopedickej praxi. Výsledkom tvorivého úsilia 

spomínaných grantových skupín bolo vydanie jazykovedného zborníka Štúdie o detskej reči 

(2008) a vytvorenie a overenie zatiaľ 1.časti dotazníka TEKOS I. pre rodičov 8-16 mesačných 

detí. 

Moja dizertačná práca vznikla počas riešenia oboch spomínaných projektov, s cieľom prispieť 

výsledkami kvantitatívnej a lexikálno-sémantickej analýzy slovnej zásoby konkrétneho 

dieťaťa k všeobecným záverom vyplývajúcim zo zámerov výskumnej skupiny. Východiskom 

nášho výskumu je autentický materiál získavaný semilongitudálnym pozorovaním rozličných 

komunikačných situácií u  Janíka - chlapčeka vo veku 20 až 36 mesiacov (zvyčajne obdobie 

najväčšieho rozvoja slovnej zásoby, teda najvhodnejšie na zachytenie lexikálneho vývinu u 

dieťaťa) zachytávaných prostredníctvom audiovizuálnych nahrávok v trvaní 60 minút v 

pravidelných mesačných intervaloch. 

Získané záznamy boli prepísané štandardným transkripčným systémom CHAT (pozri prípohy 

I a II) pre program CHILDES (pozri www.childes.cmu.edu), čo umožňuje ich prípadné 
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zaradenie do celosvetovej databázy detskej reči a následné sprístupnenie na účely 

porovnávacieho výskumu. Pôvodné VHS nahrávky boli prepísané na DVD nosiče, čo 

uľahčilo paralelné transkribovanie a sledovanie záznamu na počítači a výrazne napomohlo 

štandardnej analýze situačne determinovanej komunikácie dieťaťa v takomto ranom štádiu 

vývinu. 

 

Transkript nahrávky z 20. mesiaca Janíka Sorgera – 2. časť 

@Begin 

@Languages: sk 

@Participants: JAN Target Child, SIF Janik Sister Františka, MOT Janik 

 Mother, OTE Janik Father 

@ID:sk/sorger/JAN/1;8.1/male//Target Child// 

@Age of JAN: 1;8.1 

@Birth of JAN: 9 - JULY - 2003 

@Coder: Marcela Chabová 

@Date: 10 - March - 2005 

@Location: Košice, Slovakia 

@Situation : Janko papá v kuchyni s Františkou a zhovárajú sa s mamkou. 

*OTE: ideme.  

*MOT: Janko čo papáš? 

*MOT: čo ty papáš? 

*JAN: t:: ňitc. 

*MOT: nič? 

*MOT: a tu čo mamka navarila Jankovi? 

*JAN: ki::kú. 

*MOT: povedz -  kašu. 

*JAN: k::ku. 

*MOT: kašu! 

%act: Janko rozpráva a zároveň prežúva chlebík. 

*MOT: kašu. 

*SIF: Janko povedz je ne::dobrá. 

*MOT: dobrá. 

*MOT: a Františka čo bude papať? 

*JAN: k::ku. 
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Transkribované dáta sa detailne analyzujú kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi metódami tak, 

aby výstup tejto parciálnej štúdie mohol byť podkladom na vytvorenie všeobecne platného 

modelu vývinu rečových schopností slovensky hovoriacich detí. 

Z kvantitatívneho hľadiska sa berú do úvahy základné princípy matematickej štatistiky 

aplikovanej na potreby jazykového výskumu a frekvenčná analýza ako metóda zobrazenia 

kvantitatívnych vzťahov v jazyku a vyčíslenia komunikačnej vyťaženosti jednotlivých zložiek 

slovnej zásoby dieťaťa.  

 

Frekvenčná analýza v systéme CLAN 2. časti transkriptu nahrávky z 20. mesiaca 

>eq +t*JAN Janik.002.cha 

freq +t*JAN Janik.002.cha 

Fri Jun 01 12:18:35 2007 

freq (18-Oct-2005) is conducting analyses on: 

  ONLY speaker main tiers matching: *JAN; 

**************************************** 

From file <Janik.002.cha> 

  1 ee 

  1 fú 

  1 fúú 

  1 ha 

  2 kako 

  1 kiku 

  1 kikú 

  2 kku 

  1 kíki 

  1 mnam 

  1 ou 

  1 t 

  2 ta 

  1 talo 

  1 taló 

  1 tató 

  1 tóto 

  2 uu 
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  1 ňitc 

  1 ňá 

  1 ňé 

------------------------------ 

   21  Total number of different word types used 

   25  Total number of words (tokens) 

0.840  Type/Token ratio 

 

Z kvalitatívneho hľadiska sa  vyhodnocuje vzťah formy a významu lexikálnych jednotiek. 

Získané údaje sa zatrieďujú do jednotlivých sémantických kategórií podľa systémového 

modelu rečovej ontogenézy americkej logopedičky (lingvistky) Margaret Laheyovej 

prepracovanom na základe špecifík slovenského jazyka, pričom sa uplatňujú aj základné 

princípy pragmatického výskumu jazyka na báze sociokultúrneho kontextu slovenčiny. 

Teoretickým zázemím výskumu je  sčasti systémová lingvistika, ale aj pragmatické prístupy v 

jazykovede (D. Slančová , J. Kesselová, 2007). 

V našej práci  vychádzame najprv z kvantitatívnych metód analýzy ,aby sme získali súhrn 

všetkých lexém, o ktorých produkciu sa dieťa v sledovanom období pokúšalo, podľa 

jednotlivých mesiacov, pričom pre potreby analýzy berieme do úvahy cieľové slová v 

základnom tvare (v slovníkovej podobe), ale uvádzame aj ich jednotlivé varianty tak, ako 

zazneli pri samotnej produkcii dieťaťa zachytenej v nahrávkach. Naším prvoradým cieľom je 

popri stručnej charakteristike jednotlivých slovných druhov stanoviť komunikačne 

najvyťaženejšie lexémy ako reprezentatívnu vzorku, aby sme získali predstavu o tom, čo patrí 

k jadru detskej slovnej zásoby. 

Pri každej gramatickej kategórii uvádzame celkový počet lexikálnych jednotiek patriacich  do 

tejto kategórie, ako aj počet nových prírastkov v danom mesiaci oproti predchádzajúcemu 

obdobiu. Na konci každého mesačného prehľadu získaný korpus podrobujeme ďalšej 

lexikálno-sémantickej analýze tak, aby získané údaje mohli poslúžiť na zostavenie dotazníka 

TEKOS I a II vychádzajúceho z amerického formuláru  MacArthur Communicative 

Development Inventory, určeného na zisťovanie jazykových schopností detí do 3 rokov veku, 

prispôsobeného potrebám slovenskej logopedickej praxe 

Rozsah nahrávkami získaného korpusu je 295 lexikálnych jednotiek, v ktorom sú zastúpené 

všetky slovné druhy.Na základe frekvenčnej analýzy sme zistili, že jednotlivé gramatické 

kategórie sa na tomto počte podieľajú takto: 



 674

  20.mesiac 

počet 

tvarov 21.mesiac 

počet 

tvarov 23.mesiac 

počet 

tvarov 

substantíva 45,80% 11 tv 47,50% 19 tv 35,40% 23 tv 

verbá 16,70% 4 tv 7,50% 3 tv 31,70% 19 tv 

pronominá 20,80% 5 tv 15% 6 tv 11,70% 7 tv 

adjektíva 0% 0 tv 5% 2 tv 8,30% 5 tv 

numeráliá 0% 0 tv 0% 0 tv 0% 1 tv 

adverbiá 0% 0 tv 5% 2 tv 3,30% 2 tv 

prepozície 0% 0 tv 0,00% 0 tv 0,00% 0 tv 

konjunkcie 0,00% 0 tv 2,50% 1 tv 2% 1 tv 

partikuly 4,20% 1 tv 2,50% 1 tv 5% 3 tv 

interjekcie 8,30% 2 tv 7,50% 3 tv 6,70% 4 tv 

onomatopoje 4,20% 1 tv 7,50% 3 tv 0% 0 tv 

       

spolu 100% 24 tvarov 100% 40 tvarov 100% 65 tvarov 

       

 

substantíva 24.mesiac počet tvarov 25.mesiac počet tvarov 

verbá 50,60% 80 tv 54% 67 tv 

pronominá 21,50% 34 tv 18,50% 23 tv 

adjektíva 8,86% 14 tv 4,80% 6 tv 

numeráliá 6,30% 10 tv 5,60% 7 tv 

adverbiá 0,00% 0 tv 2% 3 tv 

prepozície 3% 4 tv 0,80% 1 tv 

konjunkcie 1% 2 tv 0% 0 tv 

partikuly 0,00% 0 tv 0,00% 0 tv 

interjekcie 2,50% 4 tv 5,60% 7 tv 

onomatopoje 3,20% 5 tv 1,60% 2 tv 

 3,20% 5 tv 4,80% 6 tv 

     

spolu 100% 158 tvarov 100% 124 tvarov 

     

 

 

Jednoznačne najvýraznejšie sa na Janíkovej slovnej zásobe podieľali substantíva – dieťa v 

tomto období spoznáva svet konkrétnych vecí a javov okolo seba a snaží sa ich pomenúvať. 

Ako sme zistili, k substantívam s najvyššou vyťaženosťou patrili : 

Konkrétne počítateľné životné substantíva pomenúvajúce zvieratá a hmyz: 

- chrobák (12 použití) 
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- havo (10 použití) 

- slon (8 použití) 

- Cézar/meno psa (6 použití) 

- macko (5 použití) 

- lienka (5 použití) 

- vtáčik (4 použitia) 

- komár (4 použitia). 

 

Konkrétne počítateľné životné apelatíva pomenúvajúce osoby, skutočné aj rozprávkové: 

- tata /tato (10/9 použití) 

- mama (6 použití) 

- bábo (6 použití) 

- teta (5 použití) 

- ježibaba (4 použitia). 

 

Konkrétne počítateľné apelatíva pomenúvajúce časti tela: 

- ruka (9 použití) 

- pupok (9 použití).  

 

Konkrétne počítateľné apelatíva, ktoré zahŕňajú predmety slúžiace na hranie: 

- bubon (7 použití) 

- kliešte ( 7 použití) 

- balón (4 použitia) 

- koliesko (4 použitia). 

 

Nepočítateľné, látkové apelatíva, s významom základných tekutín: 

- voda (13 použití)  

- čajík (4 použitia). 

 

      Konkrétne nepočítateľné apelatívum s významom základného prostredia: 

- tráva (14 použití) 

Onomatopoické substantívum na  vyjadrenie miesta  bolesti či nepríjemného pocitu: 

- bibi (5 použití) 
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Iba 24 substantív z celkového počtu 158 sa v korpuse získanom prostredníctvom 

nahrávok nachádzalo viac ako 3-krát. To potvrdzuje teóriu J. Kesselovej vyslovenú v 

monografii Morfológia v komunikácii detí (Prešov 2003), že „substantíva sa vyznačujú 

pestrým inventárom“, „pomenúvajú veci a javy, v porovnaní s pomenovaniami príznakov 

sú významovo jednoznačnejšie, vyhranenejšie, v komunikácii nevyhnutne rôznorodejšie“. 

Kým však u detí mladšieho školského veku, ktoré skúmala, substantíva tvorili len 15% 

všetkých lexém, v našom výskume až  47 %. Navyše, medzi 10 najfrekventovanejších u 6 

až 10 ročných detí patria: mama, voda, deň, babka, škola, auto, rozprávka, deti, les, oco – 

z nich iba dve sa objavujú v prvej dvadsiatke podľa našich zistení. Zároveň je pravdou, že 

ich  frekvencia je priamo úmerná „ kultúrnej dôležitosti entít, na ktoré sa príslušné slová 

vzťahujú“ ako uvádza J. Dolník v Teórii jazykovej prirodzenosti (1995), teda jadro 

slovnej zásoby tvoria substantíva životné pomenúvajúce blízke osoby a zvieratá a 

neživotné pomenúvajúce hračky a základné charakteristiky prostredia, v ktorom dieťa 

žije. Z častí tela má najvýznamnejšie postavenie ruka - ako nástroj uchopenia, podania a 

neverbálnej komunikácie. 

Druhou najvýraznejšie zastúpenou skupinou je kategória verb zastúpená 60 

lexikálnymi jednotkami.  

K rovnakému výsledku dospela vo svojom výskume u detí mladšieho školského veku J. 

Kesselová (2003) – podiel slovies na celkovom počte lexém je v oboch prácach 

porovnateľný 19,5% : 18% . K najvyťaženejším verbám v zachytenom korpuse patria: 

- byť (87 použití) 

- mať/nemať (21 použití) 

- papať (11 použití) 

- liať (10 použití) 

- ísť (8 použití) 

- pozrieť sa (7 použití) 

- kúpať sa (7 použití) 

- spadnúť (5 použití) 

- točiť (5 použití) 

-     dať (5 použití) 

- poštípať (5 použití) 

- letieť (4 použitia) 

- strčiť (4 použitia) 

-     chcieť (4 použitia) 



 677

- hrabať (4 použitia) 

 

Komunikačne najvyťaženejšie je jednoznačne sloveso byť s existenciálnym významom, 

ktoré slúži ako sponové sloveso v počiatočných syntaktických konštrukciách. 

K najfrekventovanejším verbám sa zaradila triáda: mať (obvykle použitá v zápore)- chcieť 

- dať, ktorá slúži na vyjadrenie potrieb dieťaťa a ich následné uspokojenie. Tieto zistenia 

potvrdzujú, že „byť“ a „mať“ sú dve základné a neoddeliteľné stránky ľudskej existencie. 

(Rovnaké 4 slovesá sa objavujú v prvej desiatke aj u J. Kesselovej.) Plnovýznamové verbá 

kúpať sa a papať, ktoré označujú bežné činnosti dieťaťom vykonávané, ako aj základné 

verbum movendi ísť (a následné – spadnúť), ktoré vo forme imperatívu „poď“ spolu s 

kontaktovým pozrieť sa (opäť v imperatíve „pozri“), dieťa využíva ako apel na 

nadviazanie rozhovoru alebo začatie plánovanej činnosti za spoluúčasti inej, zvyčajne 

blízkej osoby. 

Menej často sa v zachytených prehovoroch objavili slová spadajúce do kategórie 

pronomín a adjektív. 

Nižší výskyt pronomín (v porovnaní s tým, čo uvádza J. Pačesová 1975 a J. Kesselová 

2003 – až 25 % všetkých lexém)  u tohto konkrétneho dieťaťa súvisí zrejme so snahou o 

presnejšie a konkrétnejšie vyjadrovanie sa, teda o priame použitie substantíva miesto 

zastupujúceho všeobecného zámena (vďaka dostatočne rozvinutej lexike v danom veku). 

      Medzi najfrekventovanejšie pronominá patria: 

- tu (25 použití) 

- toto (22 použití) 

- ja (18 použití) 

- tam (17 použití) 

- kde (15 použití) 

- môj (12 použití) 

 

Z uvedeného vyplýva, že okrem vlastného ega, ktoré si dieťa začína uvedomovať a 

presadzovať, má pre dieťa najväčší význam orientácia v priestore, lokalizácia osôb a 

objektov, ako aj ich všeobecné označenie (toto). 3 zo šiestich - ja, tu a tam sa vyskytli na 

popredných miestach aj v slovnej zásobe detí mladšieho školského veku. 

Z celkového počtu 295 lexikálnych jednotiek bolo iba 15 adjektív. Platí, čo píše J. 

Kesselová  (2003), že  „diferenciácia, výber a pomenovanie vlastností jestvujúcich na 

objektoch v tom istom čase je pre dieťa s prevažne synkretickým vnímaním omnoho 
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náročnejšie než pomenúvanie činností a dejov, poskytujúcich svojou chronologickou 

následnosťou hovoriacemu vodidlo“ (zaznamenáva 5 percentné zastúpenie adjektív v 

lexike). 

Medzi najčastejšie používané patria akostné adjektíva: 

- opozícia  malý (13 použití), /veľký (3 použitia) ako príznaky veľkosti, pričom prevláda 

malý (označuje nielen kvantitu, ale aj pozitívne citové zafarbenie). Aj keď sa v 

neskoršom veku objavujú obe medzi najfrekventovanejšími (Kesselová 2003), 

prevláda už jednoznačne veľký. 

- opozícia studený (5 použití)/horúci  (4 použitia) ako príznaky vnútornej kvality 

prejavujúcej sa navonok. Detské hodnotenie sa totiž sústreďuje okolo 2 extrémov,  je 

polarizované. 

- žltý (4 použitia) ako príznak (vonkajší kvalitatívny ukazovateľ) výraznej farby 

označujúcej pozitívne pociťované objekty. 

Z autosémantických slovných druhov majú  za skúmané obdobie najmenšie 

zastúpenie adverbiá a numeráliá.  

K veľmi podobným záverom došla u detí vo veku 6 -10 rokov J. Kesselová. (Adverbiá: 

3% oproti 2,4 % v našej práci a numeráliá: 1,2 % oproti 1,4 % podľa našich zistení). 

Okrem spôsobového adverbia tak (použité 4x) sa iba adverbiá miestne  preč (použité 3x), 

vonku (použité 2x) a dole (použité 2x) vyskytli viackrát. Sú to všetko výrazy so širokým 

rozsahom použitia a všeobecným obsahom, ktorými dieťa jednak vyjadruje svoj postoj 

(názor) na dianie okolo seba, alebo sa snaží o približné určenie smeru a lokalizáciu 

objektov v priestore. 

Numeráliá sú zastúpené periférne, len konkrétnymi základnými číslovkami najnižšieho 

počtu od 1 do 5. 

Obdobná analýza synsémantických (neplnovýznamových) slovných druhov ukázala, 

že komunikačne najvyťaženejšie v tomto období sú partikuly. Sú trikrát 

frekventovanejšie ako uviedla J. Kesselová, hoci zastúpené menšou škálou výrazov. 

Partikuly fungujú ako slová s konektorovou alebo aktualizačnou funkciou, pričom 

vyjadrujú postoje hovoriaceho k obsahu povedaného. Najčastejšie sa vyskytovali 

afirmačno-negačné kvalifikačné častice: 

- áno (použité 25 x) 

- nie (použité 11 x) 

- nono (použité 4 x) 
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Ukázalo sa, že v porovnaní s údajmi, ktoré uvádza J. Kesselová (2003) je dvojnásobne 

vyšší výskyt kladných ako záporných častíc (v jej údajoch figuruje častica nie v prvej 

päťke a áno až na 10. mieste). Za vyhodnocované obdobie sa viackrát objavila už iba 

jediná častica ako príklad základného spoločenského zvratu – pozdravu kontaktové ahoj 

(použité 9 x). 

V pomerne veľkom počte sa v analyzovanom korpuse nachádzali citoslovcia, teda 

interjekcie a onomatopoje. Predstavujú totiž špecifický, zvláštny systém znakov, 

ktorými sa dieťa snaží čo najviac foneticky napodobniť zvuky okolitého sveta 

(onomatopoje)  alebo si na ikonickom základe samo vytvára primitívne formy reagovania 

na podnety (interjekcie), čo je dieťaťu akosi prirodzene dané, vzhľadom na zvýšenú mieru 

emotívnosti jeho reakcií v porovnaní s racionálnosťou dospelých. Kým u dieťaťa, ako je 

Janík (vo veku od 20 do 25 mesiacov),  tvoria citoslovcia 5,9 % celkovej slovnej zásoby, 

u detí mladšieho školského veku už iba 1,3 % všetkých lexém (ako uvádza J. Kesselová, 

2003). Ak však hodnotíme frekvenciu výskytu citosloviec, zisťujeme, že v porovnaní s 

inými gramatickými kategóriami je oveľa nižšia, lebo ich rôznorodosť (špecifickosť) je 

výraznejšia. Medzi najfrekventovanejšie interjekcie patria: 

-    mňam (použité 4 x), dokresľuje význam verba papať 

- au (použité 4 x) 

- bumbác /bum (obe formy použité 2 x), tak ako au, dokresľujú význam verba spadnúť. 

 

       Najčastejšie sa vyskytli tieto onomatopoické výrazy: 

- hau (použité 17 x) 

- brm (použité 10 x) 

- ššš (použité 4 x) 

- fú (použité 3 x) 

 

      V najmenšej miere sa v analyzovanom materiáli vyskytli prepozície a konjunkcie. 

      Prepozície sa objavili iba dve:  

      - kontaktové do – vyskytlo sa raz (v súhre s pádom a sémantikou slovesa vyjadruje smer  

      uskutočňovania kontaktu smerom dovnútra objektu),                             

- kontaktovo-pozičné ku- použité len raz (vyjadruje aproximatívnu direkciu, t.j. 

smerovanie do blízkosti). Je to neporovnateľne menej,  než uviedla J. Kesselová (2003) 

pre deti mladšieho školského veku, keď sa  „ predložkový systém slovenčiny realizuje 

prostredníctvom 28 prvkov“. 
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Aj keď spomínané predložky sa z hľadiska frekvencie aj vtedy objavujú na popredných 

miestach. (do na druhom, ku na siedmom mieste). Tento výrazný rozdiel pramení z 

funkčno-sémantických vlastností predložiek, ktoré usúvzťažňujú determinujúce a 

determinované, teda vyjadrujú systém vťahov v rámci reality, ktorá nás obklopuje. 

Vzhľadom na svoj intelektový vývin dieťa vo veku okolo 2 rokov vníma svet ako súbor 

izolovaných objektov a javov. Preto vzťahy medzi slovami najprv vyjadruje zmenou 

slovosledu a neskôr (vo flektívnom jazyku, akým slovenčina rozhodne je) pádovými 

príponami bez súčasného použitia predložiek (pozri Pačesová , 1979). 

Z toho istého dôvodu dochádza u detí k osvojeniu si funkčno-sémantického významu 

konjunkcií až v neskoršom veku, keď už vnímajú ich vzťahovosť ako spôsob prepojenia 

jednotlivín. Kým u detí v mladšom školskom veku tvorili konjunkcie 14,5 % všetkých 

lexém a boli rozsiahlym inventárom foriem, jediná spojka, ktorú sme v období 

spadajúcom do nášho výskumu zaregistrovali, je zlučovacia priraďovacia spojka a 

(použitá dvakrát). Univerzálnosť jej významu (KSSJ uvádza 7 priraďovacích a 1 

podraďovací) a princíp jazykovej ekonómie, ktorý reprezentuje pri usporadúvaní 

predmetov a udalostí do súborov podľa ich spoločných vlastností (Fontana 1997, citované 

podľa J. Kesselovej, 2003), prispieva k zvýšenému komunikačnému zaťaženiu tejto 

spojky v rannom štádiu vývinu detskej reči, ako uvádza J. Pačesová (1979). 

Ak by sme zo spomínaných zistení lexikálnej analýzy mali vyvodiť príslušné závery 

potrebné na načrtnutie základného modelu rečového vývinu slovensky hovoriacich detí, 

mohli by sme slovnú zásobu dieťaťa  (z hľadiska lexikálno-sémantického) rozdeliť do 

nasledujúcich podskupín: 

Vek dieťaťa: 20 až 25 mesiacov 

Aktívna lexika: do 300 slov 

1. slová napodobňujúce zvuky zvierat a neživých vecí 

      2.  slová označujúce zvieratá (skutočné aj hračky) 

      3.  slová označujúce hračky (aj hračkárske vozidlá) 

      4.  slová označujúce jedlo a nápoje (a tekutiny všeobecne) 

      5.  slová označujúce časti tela 

      6.  slová označujúce bežné predmety a potreby z domácnosti 

      7.  slová označujúce predmety a javy z vonkajšieho prostredia 

      8.  slová označujúce osoby  (známe aj neznáme) 

      9.  slová označujúce časti oblečenia 

    10.  slová označujúce hry aj rutinné činnosti 
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    11.  slovesá plnovýznamové  

    12.  slovesá pomocné a modálne 

    13.  hodnotiace/kvalifikačné slová  (vrátane spôsobových adverbií) 

    14.  zámená (vrátane opytovacích) 

    15.  slová  označujúce lokalizáciu a smer   (vrátane predložiek) 

    16.  kvantifikátory  

    17.  konektory/ spájacie výrazy 

 

Ak uvedieme ku každej z týchto podskupín konkrétne príklady z transkribovaných 

nahrávok     autentickej rečovej produkcie dieťaťa, získame prehľad o tom, aké koncepty 

(pojmy, významy) má  dieťa vo svojej mysli a  čo je dieťa v tomto veku schopné vyjadriť 

slovami. Vzhľadom na to, že základná slovná zásoba dieťaťa, ktorá bola objektom 

nášho výskumu v príslušnom veku, zodpovedá kategóriám vyčlenením v 2. časti 

formuláru MacArthur Communicative Development Inventory (CDI) s názvom 

Slová a vety, vypracovanom na základe výskumov amerických lingvistov v oblasti 

vývinu detskej reči a adaptovanom na slovenský lingvokultúrny priestor ako TEKOS II , 

a sémantické kategórie vytýčené na základe výskumu slovensky hovoriacich detí J. 

Kesselovou a D. Slančovou sú totožné s tými, ktoré v rovnakom veku vyjadroval Janík, 

prichádzame k záveru, že existujú isté všeobecne platné a univerzálne charakteristiky 

lexiky (ako zloženie slovnej zásoby, slovnodruhové zaťaženie, vyjadrované sémantické 

kategórie), ktoré sú pre deti istého veku typické, dajú sa generalizovať a mohli by slúžiť 

ako podklady pre vytvorenie základného modelu rečového vývinu detí a vypracovanie 

diagnostikačného formuláru pre logopedickú a pedopsychologickú prax, ktorý zatiaľ v 

našich slovenských pomeroch chýba. 
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