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 Lexikálne univerzálie v reči matky orientovanej na dieťa 

 

Alexandra BRESTOVIČOVÁ 

 

 Úvod 

Termín reč orientovaná na dieťa (RD), z anglického „child directed speech“, priniesla 

do slovenskej lingvistiky D. Slančová vo svojej monografii Reč autority a lásky. Reč učiteľky 

materskej školy orientovaná na dieťa – opis registra (1999) koncom deväťdesiatych rokov. 

V tom období sa na Slovensku začal systematický výskum detskej reči a reči orientovanej na 

dieťa v dvoch centrách: na Prešovskej univerzite v Prešove a na Katedre logopédie 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. D. Slančová pokladá reč dospelých 

orientovanú na dieťa za špecifický register, pričom register chápe ako „situačne podmienený 

spôsob jazykového prejavu, spätý s konkrétnym druhom spoločnej činnosti ľudí...“ (Slančová, 

1999, s. 61).  

Opis registra RD je v zahraničí najpodrobnejšie spracovaný angloamerickými 

sociolingvistami Ch. Fergusonom (1978), J. Rondalovou (1985) a C. Snowovou (1977), ktorí 

podali ucelený prehľad o jeho najdôležitejších fonetických, fonologických, lexikálnych, 

syntaktických a pragmatických vlastnostiach, ako sú z fonetického a fonologického hľadiska 

vyšší hlasový register, pomalšie tempo reči s výrazným pauzovaním výpovedí, výborná 

zrozumiteľnosť, zdôraznená a spomalená výslovnosť obsahovo závažných substantív 

a slovies, z lexikálnych vlastností napr. nižšia miera lexikálnej variability, preferencia slov z 

jadra slovnej zásoby s konkrétnymi denotátmi, rozvitá demunutívnosť, osobitná kvalitatívna 

lexika, osobitné lexémy na pomenovanie príbuzenských vzťahov, častí tela, jedla, zvierat, 

hier, osobitné hypokoristiká. Gramatická charakteristika obsahuje posuny v slovesnej a 

zámennej osobe, gramatickú korektnosť a plynulosť diskurzu, nižšiu priemernu dĺžku 

výpovede, jednoduchšiu syntax. K pragmatickým vlastnostiam patrí: množstvo opakovania 

vlastných výpovedí, komunikačná funkcia potreby informácie, priame výzvy na konanie a iné 

(in Slančová, 1999, s. 29). 

V našom výskume sme sa zamerali na opis subregistra reči matiek orientovanej na 

dieťa (RMD) na lexikálnej rovine. Subregister RMD je charakteristickým mikrosociálnym 

komunikačným registrom a podľa D. Slančovej predstavuje „konvencionalizované jazykové 

a nejazykové správanie sa ľudí viazané na sociálny status, sociálnu rolu a sociálnu 

vzdialenosť“ (Slančová – Zajacová, 2007, s. 154). Subregister reči matiek orientovanej na 
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dieťa je špecifický typ simplifikovaného registra s vysokou mierou redundancie a posilnenou 

expresívnou zložkou (Slančová, 1999, s. 29). Predurčujú ho na to pragmatické faktory danej 

komunikačnej situácie, a to vzájomná intimita matky a dieťaťa, súkromnosť rodinného 

prostredia, ústnosť prehovorov, komunikačné zámery a stratégie matky a najmä stupeň 

spoločných poznatkov oboch komunikačných partnerov o danej téme.  

 Opis subregistra reči matiek orientovanej na dieťa je  interdiciplinárnym výskumom 

v oblasti sociolingvistiky a psycholingvistiky, kde sa tradične radí vývin detskej reči. 

 

 Metodológia výskumu  

Naším cieľom je pomocou štatistických metód charakterizovať prototypovú lexiku 

registra reči matky orientovanej na dieťa (RMD) v ranom štádiu jeho vývinu, t.j. do objavenia 

sa prvých slov dieťaťa. Východiskom našej interpretácie sú tri frekvenčné slovníky (FS) 

zostavené z rečového prejavu troch matiek zameraného na vlastné prvorodené dieťa 

v predverbálnom štádiu. Je to reč matiek orientovaná na dve dievčatá, Ninku a Janku, 

a jedného chlapčeka Martinka a ide o  „protodialógy“, t.j. matky komunikujú s komunikačne 

nekompetentnými deťmi v ich ranom predverbálnom období, ale ich prehovory kopírujú 

formu dialógu, teda predpokladajú  a dostávajú odozvu na strane dieťaťa. Vzhľadom na raný 

vek detí v našom výskumnom materiáli celú verbálnu komunikáciu produkuje iba jeden 

z komunikačných partnerov, matka. Je tu prítomná vysoká komunikačná asymetria, ktorá sa 

podľa nášho názoru vyrovnáva rešpektovaním kognitívnych schopností dieťaťa 

a komunikovaním výlučne o témach, o ktorých má dojča aspoň minimálnu extralingvistickú 

informáciu. Dieťa určuje smer komunikácie tým, že matka sleduje jeho záujmy a jeho 

prejavy. Reaguje na mimiku, gestiku a proxemiku dieťaťa tak ako aj na kašeľ, plač, 

kýchnutie, pohyb a iné neverbálne správanie. Podľa J. Snowovej: „Matky vyslovujú vysoko 

prediktabilné poznámky o vysoko prediktabilných témach“ (in Slančová, 1999, s. 33). 

Ide o opis registra reči lingvisticky vzdelaných matiek. Dve z nich sú logopedičky 

a jedna je učiteľkou slovenského a anglického jazyka, teda sú to nositeľky spisovnej, resp. 

štandardnej variety slovenského jazyka. Dve matky žijú v Bratislave, avšak jedna z nich 

pochádza z východného Slovenska, tretia pochádza z východu a žije v okolí Košíc.  

Kvalitatívne je pre nás rozhodujúce objavenie sa prvých slov u dieťaťa, ktoré 

stanovuje finálnu hranicu nášho materiálu. Nahrávky „protodialógov“ matky s Ninou sa 

začínajú od veku dieťaťa 2 mesiace a končia sa vekom dieťaťa 9 mesiacov, v 10. mesiacoch 

už Ninka komunikuje pomocou prvých slov mam a daj. Materiál, ktorý sa týka Janky, sa 
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začína vo veku dieťaťa 5 mesiacov a končí sa vo veku 12 mesiacov, v 13. mesiaci Janka 

vyriekla prvé zaznamenané skratkové „protoslovo“ ta vo význame tato. Martinkove záznamy 

sa začínajú v jeho veku 3 mesiace a sledovaná vzorka sa končí vo veku 10 mesiacov, keď už 

dieťa vyrieklo prvú zaznamenanú foneticky konzistentnú formu hopapa vo význame hapalo, 

teda subštandardné slovo pre spadnúť často používané jeho matkou a bá vo význame bác na 

pomenovanie toho istého javu. Prieniková rovina je teda od piatich do deviatich mesiacov 

veku detí. 

Kvantitatívne ide o súbor vo veľkosti 66 036 skutočne (performatívne)  použitých slov 

(P). Výskumný materiál pochádza z roku 2002 a bol získavaný transkripciou audiovizuálnych 

nahrávok na DVD nosičoch, realizovaných raz mesačne, zachytávajúcich 24 hodín 

komunikácie matky s dieťaťom (výskumná vzorka je kvantitatívne rovnocenne rozdelená; t. j. 

pri každej z troch matiek pracujeme s ôsmimi hodinami jej rečového prejavu) 

a bol spracovávaný do 24 čiastkových frekvenčných zoznamov, každý vo veľkosti 400 až 700 

lexikálnych hesiel (L), v programe MS EXCEL. Transkripcia je realizovaná v transkripčnom 

systéme CHAT pre program CLAN a zaznamenáva aj opisy situácií a činností. Najprv sme 

zadali programu CLAN príkaz poskytnúť všetky slová, ktoré sa objavili v danom 

jednohodinovom zázname ako komunikát matky orientovaný na dieťa. Jej rečové prejavy 

venované iným členom rodiny boli pre naše potreby irelevantné. 

Následne sme tieto slová upravovali do tvaru slovníkového hesla, teda substantíva do 

nominatívu singuláru, adjektívam sme prepisovali maskulínny tvar singuláru. 

Deiktiká si vyžadovali osobitný prístup, najprv sme ich pre potreby analýzy nechali 

rodovo rozčlenené vo všetkých abecedných slovníkoch a vo finálnej podobe slovníka ich 

zoraďujeme pod jedno heslo, ako napr. on, ona, ono, oni, ony  a ten, tá, to, tí, tie. Špecifickú 

pozornosť si vyžadovali reflexivizačné prvky sa a si, ktoré sme sledovali v každom kontexte 

jednotlivo, pretože sú homonymné a môžu zastávať aj inú ako zámennú funkciu. Tvar I sme 

klasifikovali buď ako zámeno, tieto lexikálne tvary sú v slovníku spolu so zvratným sa, alebo 

ako relačnú morfému, tá bola pre naše potreby irelevantná, či derivačnú morfému, ktorá je pri 

slovesách v zátvorke, a nakoniec to mohol byť i tvar slovesa byť v sponových výrazoch v 2. 

os. sg. prézenta. Adjektiválne pronominá  sme upravovali do jedného tvaru a to nominatívu 

mužského rodu singuláru. Tak isto i adjektívne numeráliá.  

Verbá sme nechali vidovo rozčlenené a prepisovali sme ich do tvaru infinitívu. Pre 

naše potreby sme v abecedných slovníkoch ponechali aj modifikačné tvary s ne-, napr. 

necikať, nepapkať, ktoré sme vo finálnej fáze zaradili k ich motivantom,  napr. cikať, papkať. 
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Tvary bude, budeme, budeš, som, sme, sú atď. sme prechádzali v transkriptoch a určovali, či 

ide o gramatické tvary, alebo o sponu či plnovýznamové byť. Do slovníka sme zaradili len 

byť s existencionálnou sémantikou a sponu. 

Zároveň sme dané slová spočítavali, aby sme ich mohli neskôr zoradiť podľa 

frekvenčného výskytu v danom materiáli a vytvoriť frekvenčný zoznam lexém pre každú 

hodinu záznamu osobitne. 

Emfatické slová s predĺženými vokálmi sme zaradili cez lomku k ich neutrálnym 

pendantom, napr. dobre/dóbre, tak/ták. Podobne sme postupovali pri hláskových variantoch 

v subštandardnej výslovnosti, napr. veľký/velký. 

Spojením 8 frekvenčných zoznamov z reči každej matky, zachytávajúcich dobu 

ôsmich mesiacov, vznikli tri finálne frekvenčné slovníky. 

Finálny frekvenčný slovník Jankinej matky má 1787 L hesiel  a obsahuje17 390 P slov, 

Ninkinej matky 1225 L hesiel  zahrňujúc 17 536 P slov a Martinkovej matky 1823 L hesiel  

s počtom všetkých P slov 31 110.  

 

Výsledky čiastkovej analýzy 

Na analýzu sme si zvolili vzorku prvých 20 komunikačne najzaťaženejších L slov zo 

všetkých troch finálnych frekvenčných slovníkov RMD. Vysokú mieru redundancie 

v subregistri RMD dokladá fakt, že týchto 20 frekvenčne najzaťaženejších lexém L tvorí 40% 

– 42% všetkých P slov skutočne vypovedaných matkami v danej výskumnej vzorke. O 

vysokej informačnej hodnote týchto frekvenčných slovníkov svedčí vzájomné porovnanie 

prvých 20 najfrekventovanejších lexém u všetkých troch matiek, ktorú sú  vysoko 

porovnateľné až zhodné. 

Čo sa týka slovies ako centrálnych zložiek vety s organizujúcim postavením vo 

vzťahu k ostatným neslovesným zložkám, poradie a komunikačné zaťaženie prvých piatich 

verb (byť, ísť, dať, mať, chcieť) je takmer identické vo všetkých troch frekvenčných 

slovníkoch. Slovesá samotné sú najzaťaženejším slovným druhom v celom korpuse. 

  Sloveso byť je druhým najzaťaženejším slovom vôbec a je to tak i vo frekvenčnom 

slovníku zostavenom J. Mistríkom v roku 1969 (Frekvencia slov v slovenčine, FSS). Toto 

verbum je prednostne v registri RMD používané v prítomnom čase a to najmä v 3. os. sg. a pl. 

v komunikácii o veciach, ktoré sú bezprostredne prítomné v danom čase a na danom mieste, 

napr. A to je tvoja lyžica? (otázka Ninkinej matky). 
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  Druhým najzaťaženejším slovesom je na rozdiel od FSS verbum ísť (ideme, pôjdeme) 

používané matkami v symbiotickom pluráli, ktorý vyjadruje blízkosť a vzájomnú citovú 

angažovanosť komunikačných partnerov, resp. matiek (Slančová, 1999, Zajacová, 2008). 

Napr. A ideme pekne do vaničky. Ideme robiť čľupy čľup. (v reči Martinkovej matky). Je to 

základné sloveso vyjadrenia pohybu alebo vôle na začatie nejakej činnosti a vo FSS sa 

vyskytuje až na 49. mieste po slovesách mať a vedieť. 

Komunikačná zaťaženosť slovies dať a mať dokladuje častú manipuláciu 

s konkrétnymi predmetmi prítomnými v komunikačných udalostiach. Ninkina matka 

komunikačne zaťažila aj sloveso pozrieť (sa), ktoré použila v rámci 8 hodín 217-krát, viac 

ako sloveso mať. V poradí piatym najčastejším verbom je vôľové verbum chcieť (na 

porovnanie, prvé vôľové sloveso vo FSS je musieť, a to na 50. mieste). 

Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim slovným druhom sú substantíva. Prvé dve 

najfrekventovanejšie substantíva pomenúvajú participantov existencionálne najdôležitejšieho 

vzťahu, ide o rodné meno dieťaťa (v deminutívnej forme): Janka, Ninka, Martinko 

a o konkrétne všeobecné pomenovanie osoby: mamka, mama. O výraznej expresivizácii  

a redundancii v danom subregistri svedčí fakt, že prvých 10 najfrekventovanejších substantív 

napr. v reči Jankinej matky je v deminutívnom, resp. eufemizujúcom tvare. Týchto 10 

substantív tvorí jednu štvrtinu všetkých substantív.  

Ide výlučne o konkréta, 4 z 10 sú propriá slúžiace na označenie dieťaťa: Janka, Jani 

(použité vo vokatívnej forme s komunikačným zámerom matky eufemizovať hypokoristikum 

Jana), Januška a Janulka a ich hláskové varianty Jaňuška a Januľka. Tieto štyri propriá boli 

v reči Jankinej matky v rámci ôsmich hodín použité 460-krát. Ak by sa zrátali všetky 

slovotvorné tvary hypokoristika Nina, Jana a Martin, rodné meno dieťaťa by bolo ešte vyššie 

vo frekvenčonom poradí, v prvej desiatke, tak ako je to pri mene Martinko, ktoré nemá toľko 

slovotvorných variácií ako dané dve dievčenské mená, napr. Ninka, Ninočka, Ninunka, 

Ninuška, Niník, Ninulka, Ninuš, Ninošenka a iné. 

Druhé najčastejšie substantívum vo všetkých troch FS je mama, mamka. Nahradenie 

osobného zámena ja konkrétnym substantívom v deminutívnom tvare mamka, patrí podľa 

nášho názoru k základným znakom RMD. Zámeno ja sa objavuje až na 39. mieste vo 

finálnom slovníku reči Jankinej matky, kým lexéma mamka je na 19. mieste frekvenčného 

zaťaženia (bolo použité 194-krát). Slovo mama, mamka je zámerne matkou kladené do 

podmetovej pozície vo vetách napr. v reči Jankinej matky: Môžeš sa učesať, mamka ti pritom 

zahrá... a explicitne v komunikácii zdôrazňuje vzťah dieťa – matka. 
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  Typickým znakom spontánneho dialógu je vysoké zastúpenie pronomín. Nie je to inak 

ani pri protodialógu,. Komunikačne najzaťaženejšími sú u všetkých troch matiek reflexné 

pronominá sa/si, deiktiká ten, tá, to, tí, tie  a osobné pronominum ty, ktorého výskyt v prvej 

desiatke najzaťaženejších lexém dokladuje naše tvrdenie, že smer a tému dialógu určuje 

dieťa. V FSS je zámeno ty až po zámenách ten, on, ja a my. Matka napr. komentuje 

Martinkov záujem pri kúpaní:  Už by si ty zase čosi cumlal. 

  Pri ukazovacích zámenách má zámeno to absolútnu prevahu nad ostatnými 

ukazovacími zámenami. Z počtu 453 ukazovacích zámen ten, tá, to, tie, tí v reči Jankinej 

matky sa pronominum to vyskytlo 408 ráz. Matky ním upriamujú detskú pozornosť na okolité 

javy a práve zámeno to s najvšeobecnejším významom patrí medzi prvé slová aktívnej detskej 

lexiky. Uvádzame príklad z reči Ninkinej matky, keď Ninke podáva hrkálku: Vezmeš si to do 

ručky? pozri ako to hrká; toči sa to; ty to chceš papať?“ 

Ukazovacie zámeno tu vyriekli matky v danom korpuse viac ako 300-krát, je tretím 

najvyťaženejším pronominom v ich reči a upriamuje tému protodialógu na predmety a deje 

bezprostredne prítomné v zrakovom poli dieťaťa, napr. v reči Martinkovej matky: Pozri, 

mamka tu má obrúsky. 

V prvej dvadsiatke je u dvoch matiek i ukazovacie pronominum tam, ktoré uvádzame 

v príklade reči Ninkinej matky: Ta to je teda poklad tam naložený v plienke. Ukazuje na veci 

a javy v blízkosti dieťaťa. U dvoch matiek v prvej desiatke, u jednej v prvej dvadsiatke 

najzaťaženejších lexém je lexéma čo, využívaná vo význame opytovacieho a vzťažného 

zámena napr. v reči Ninkinej matky: A pozri, čo tu má mamka, aha. 

V RMD sú štvrtým najviac vyťaženým slovným druhom partikuly.  

Lexéma tak/ták/táč sa vyskytuje na prvých troch miestach u všetkých troch matiek. Je 

tu prítomná homonymia, keďže tak funguje v prehovoroch ako partikula, pronominum 

i parataktická dôsledková spojka, ale s kvantitatívne najpočetnejším zastúpením tohto slova 

v úlohe partikuly.  

V reči Jankinej matky sa tak ako zámeno, ktoré ukazuje spôsob alebo mieru deja, 

vyskytlo 80 ráz, napr. vo výpovediach: tak sa ty metáš hore dole, ty tak skúmaš, tak 

tancujeme, neviem ťa tak obliecť alebo tak sa ti páčia gorálky. Ako dôsledková spojka iba 11 

ráz, napr. Lienka sa veľa najedla, tak ide ťažko. Ako častica sa tak použilo v danom korpuse 

záznamu ôsmich hodín prehovoru matky k dieťaťu 622 ráz.  

Na partikulu tak sa v daných prehovoroch navrstvili viaceré komunikačné funkcie. Ide 

o prejav úspornosti v jazykovej komunikácii, keď krátka lexéma vyjadruje veľký počet 
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komunikačných funkcií odrazu, napr. kontaktovú, registračnú a hodnotiacu. V prevažnej 

väčšine sú zaťažené lexémy, ktoré sú nositeľkami kontaktovej a výrazne kladne hodnotiacej 

komunikačnej funkcie napr. ták, prštek do úst; ták, máš macíka;  výborne, ták a  tak, tak, ták, 

no. V reči Jankinej matky sa zopár ráz vyskytuje i palatalizovaný tvar táč. 

Lexéma no/nó je najviac zaťaženým slovom v reči Ninkinej a Martinkovej matky, 

v reči Jankinej matky je na siedmom mieste najfrekventovanejších slov. Martinkova matka ju 

použila v rámci ôsmich hodín 1472 ráz a Ninkina matka 782 ráz. Jankina matka komunikačne 

zaťažila túto lexému 439-krát. S absolútnou prevahou je využívaná v polohe uvádzacej 

pripájaciej partikuly, oproti konjukcii a interjekcii. Rozsah jej slovného významu je široký 

a môže byť nositeľkou rôznych komunikačných funkcií, najmä pobádania a kladného 

hodnotenia, napr. v reči Martinkovej matky: no poď drobček; no potlač; áno, no porozprávaj. 

Z pragmatického hľadiska funguje ako registrový marker autority (Zajacová, 2008, s. 344). 

Partikula ano/áno je podľa J. Ružičku (1966) základným výrazom na vyjadrenie 

prisviedčania, súhlasu a pritakania. V našom výskume jej vysoké komunikačné zaťaženie 

dokladuje celkovú pozitívnu orientáciu komunikácie s malým dieťaťom. V reči Jankinej 

matky bola lexéma áno na 4. mieste najpoužívanejších slov v rámci celého korpusu, v reči 

Ninkinej matky na 7. mieste a v reči Martinkovej matky na 4. mieste. To znamená, že Jankina 

matka v komunikácii s dcérou použila túto kladne hodnotiacu partikulu počas ôsmich hodín 

555 ráz, Ninkina matka 394 ráz a Martinkova matka 1004 ráz. Napr. Budeme sa hrať spolu? 

Áno? v reči Ninkinej matky. 

Lexéma dobre/dóbre sa taktiež nachádza na vysokých miestach frekvenčného 

zaťaženie u všetkých troch matiek, v prvej dvadsiatke, a matky ju v danom materiáli použili 

vo svojej reči viac ako 200-krát. Túto lexému sme hodnotili ako adverbium alebo partikulu 

podľa jej postavenia v komunikačnej situácii, napr. dobre sme sa vyspinkali, dobre sa 

naťahuješ sú adverbiá spôsobu, kým toto ti tam nalejem, dobre? dobre, dobre, budeš piť 

a dobre, to je žehlička hodnotíme v reči Jankinej matky ako partikuly, ktoré si však 

zachovávajú kladný spôsob hodnotenia situácie ako celku. Na porovnanie: vo FSS je lexéma 

dobre až na 92. mieste, čo svedčí o výraznom preferovaní kladne hodnotiacej lexiky pri 

interakcii s malými deťmi. 

Vo všetkých troch FS sa lexéma ešte nachádza medzi 20 najfrekventovanejšími 

lexémami a lexéma už je v prvej dvadsiatke u jednej z matiek, u ostatných tesne pod 

dvadsiatkou. V kontexte zastávajú najmä funkciu partikuly. Napr. Martinkova matka v reči 
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použila už vo význame partikuly: božemôj, ty už sa vyzliekaš aj sám, alebo áno, áno, už už to 

bude a v inej situácii: ...či už môžeme ísť do vodičky.  

Posledným výrazne zastúpeným slovným druhom v RMD sú interjekcie. Pokladáme 

ich spolu s verbami, substantívami, pronominami a partikulami za centrálny slovný druh 

v rámci RMD. Ostatné slovné druhy sú komunikačne vyťažené menej ako 4% a pokladáme 

ich za periférne slovné druhy v rámci RMD. (O centrálnych a periférnych slovných druhoch 

uvažuje aj J. Kesselová vo svojej monografii, 2003)  

Vzhľadom na opis subregistra RMD sa interjekcie dostávajú z periférie v rámci 

systému jazyka do centra. Objavujú sa už v prvých 20 najfrekventovanejších lexémach. V reči 

Martinkovej matky ham/hám ako 11. najfrekventovanejšie slovo a u Ninkinej matky šup/šúp 

už na 16. mieste najviac zaťažených lexém. Využívané sú ako onomatopoické tak i citové 

a vôľové interjekcie. Onomatopoické sprevádzajú a oživujú komunikačné situácie a vťahujú 

dieťa do komunikácie, upútavajú jeho pozornosť, napr. interjekcie sprevádzajúce pohyb 

dieťaťa alebo predmetov: hopa/hop/hop, (pri skákaní), ťapi, buch/buchi, búm. Citovými 

interjekciami vyjadrujú matky údiv na kladnej osi: jáj, jajáj, jéj, hí alebo na zápornej osi: joj, 

jój, juj, jujúj. K vôľovým interjekciám s komunikačnou funkciou kontaktu patria ku 

komunikačne najzaťaženejším ahoj/ahój a kuk/kukuk/kuki. Pri interjekciách sme napr. v reči 

Jankinej matky zaznamenali 168 rôznych lexém mnohokrát s nezvyčajným zoskupením 

foném napr. ťk-ťk, ri-ri-ri, tuj-tuj, ra-ra-ra, čik, kuci, úpapá a tink-tink. 

 

Záver 

Deti si už počas prvého roka života osvojujú verbálne a neverbálne zručnosti 

komunikácie. Zdrojom ich učenia je predovšetkým reč matky orientovaná na dieťa. 

Vysoká porovnateľnosť až zhodnosť frekvenčného výskytu prvých dvadsiatich 

komunikačne najzaťaženejších lexém vo všetkých troch frekvenčných slovníkoch poukazuje 

na univerzálnosť registra reči matiek orientovanej na dieťa z lexikálneho hľadiska. 
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