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1. Úvod: Okazionalizmy v1. Úvod: Okazionalizmy v1. Úvod: Okazionalizmy v1. Úvod: Okazionalizmy v    detskej rečidetskej rečidetskej rečidetskej reči    

PPPPri osvojovaní reči chcú deti často vyjadriť niečo, čo ich slovná zá-
soba nepokrýva. Keď je u nich už slovotvorný mechanizmus rozvinutý 
natoľko, že dokážu tvoriť slová, ktoré nikdy predtým nepočuli, začnú 
sa v ich reči objavovať slová, ktoré dospelí nepoužívajú. Tieto slová 
označujeme ako okazionalizmy (angl. lexical innovations, napr. Clark, 
1981, 1982, 1993, o. i.). U nás sa štúdiu okazionalizmov, vrátane det-
ských, venuje najmä Ľudmila Liptáková (2000, 2008, 2009, o. i.). Defi-
nuje ich (Liptáková, 2000, s. 14) ako „doteraz slovotvorne nerealizo-
van[é] systémov[é] možnost[i] jazyka, ktoré vznikajú príležitostne 
v jedinečnom a individuálnom kontexte. Pod okazionalizmy teda za-
hŕňame tak príležitostné, ako aj potenciálne slová.“ Liptáková (op. cit.) 
ďalej uvádza, že deti tvoria najviac okazionalizmov v predškolskom 
veku, a to prevažne nezámerne, na rozdiel od starších detí a dospelých.  

Dieťa tvorí okazionalizmy z týchto dôvodov (Clark, 1981, 1993, 
Liptáková, 2000): 
1. Na zaplnenie trvalej medzery vo svojom lexikóne: 

a) keď pre vec či dej, ktorý chce vyjadriť, neexistuje zaužívané slo-
vo, alebo 

b) keď pre to, čo chce vyjadriť, nepozná zaužívané slovo. 
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2. Na zaplnenie momentálnej medzery vo svojom lexikóne, teda keď 
zaužívané slovo pozná, no práve si naň nevie spomenúť. V tejto sú-
vislosti Beckerová (1994, s. 208) upozorňuje na to, že sledované 
anglicky hovoriace dieťa vytvorilo okazionalizmy aj v prípadoch, 
keď predtým už použilo zaužívané slovo, napr. úľ – bee-hive – včelí 
úľ, neskôr bee-house – včelí dom. Podobné pozorovanie konštatuje 
aj Konieczna (2004, s. 57, p. 10) v reči poľsky hovoriaceho dieťaťa. 

3. Z ďalších dôvodov, napr. 
a) na vyjadrenie emocionálneho postoja, 
b) v egocentrickej reči, či 
c) pri hre s rečou. 

Predpokladá sa, že deti tvoria nové slová na základe analógie alebo 
pravidiel, pričom medzi týmito dvoma spôsobmi je pravdepodobne 
plynulý prechod (napr. Clark, 1982).  

Podľa Clarkovej (1993) je tvorba okazionalizmov u detí podmiene-
ná princípmi jednoduchosti, transparentnosti a produktivity, ktoré sa 
v okazionálnej slovotvorbe detí uplatňujú v tomto poradí: 

 
(1) jednoduché a transparentné → transparentné a produktívnejšie → 

transparentné a menej produktívne  
 

Odvodené slovo je pre dieťa jednoduché, ak použitý slovotvorný pos-
tup nevyžaduje žiadnu, resp. len minimálnu zmenu formy. Najjedno-
duchším slovotvorným postupom je konverzia, t. j. prostý prechod 
slovných druhov, napr. angl. brooms metla → broomv. Z kompozície 
a derivácie sú jednoduchšie tie postupy, ktoré si nevyžadujú zmenu 
slovotvornej bázy. Odvodené slovo je pre dieťa transparentné, ak po-
zná významy všetkých morfém, z ktorých sa slovo skladá. Napríklad 
na to, aby dieťa mohlo tvoriť okazionalizmy deriváciou, už musí po-
znať význam afixov. Najtransparentnejším postupom je konverzia. 
Podľa posledného princípu dieťa prv tvorí okazionalizmy na základe 
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slovotvorných postupov s vyššou produktivitou. Ako Clarková dokla-
duje, v germánskych jazykoch na základe týchto princípov dieťa tvorí 
okazionalizmy prv konverziou, potom kompozíciou a napokon derivá-
ciou (2). 
(2) konverzia   →     kompozícia   →    derivácia 

 
Clarková (op. cit.) ďalej uvádza, že vzhľadom na nízku produktivitu 

konverzie a kompozície v románskych a slovanských jazykoch tvoria 
deti osvojujúce si tieto jazyky okazionalizmy neskôr a v nižšom počte. 
Na ilustráciu, príklad č. (3) uvádza dva okazionalizmy – kompozitá 
z angličtiny (3a) a holandčiny (3b). Príklad č. (4) uvádza ich možné 
slovenské ekvivalenty. Ako vidíme, to, čo je v germánskych jazykoch 
vyjadrené kompozitom, teda na úrovni slovotvorby, je v slovenčine 
realizované slovným spojením, ktoré podľa nášho názoru (p. ďalej) 
prekračuje hranice slovotvorby. Preto sa nazdávame, že slovenské ek-
vivalenty uvedené v príklade č. (4) nespĺňajú kritériá pre lexikálne 
inovácie. 

 
(3) (a)  star-flag (Clark, 1993, s. 148) 
 hviezda-vlajka (kompozitum) 
 (b) zakdoek-boek1 (Clark, 1993, s. 152) 
 vreckovka-kniha (kompozitum)  
(4) (a)  hviezdičková vlajka (slovné spojenie) 
 (b) vreckovková kniha (slovné spojenie) 
 
Clarkovej zistenie má závažný dosah na metodológiu pri skúmaní oka-
zionalizmov v typologicky odlišných jazykoch. Napríklad Swanová 
(2000) analyzuje dáta anglicky hovoriaceho chlapca (vo veku 2;6 – 4;8 
a 5;3 – 5;11) z korpusu transkriptov reči. Korpus obsahuje 121 okazio-

                                                           
1 Slovo zakdoek samotné je kompozitom: zak – vrecko, doek – látka, handra. 
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nalizmov na cca 37 hodín konverzácie. Za jednu hodinu konverzácie 
teda chlapec vytvoril priemerne viac ako 3 okazionalizmy (v rozmedzí 
0 – 14, medián 3). Keďže v porovnaní s anglicky hovoriacim dieťaťom 
vytvorí slovensky hovoriace dieťa menej okazionalizmov, korpusovú 
metódu u dieťaťa osvojujúceho si slovenčinu nemožno použiť. Ľahko 
by sa totiž mohlo stať, že náhodná hodina konverzácie by neobsahova-
la ani jeden okazionalizmus. Podobne Liptáková (2000, s. 9) o okazio-
nalizmoch v slovenčine uvádza, že „sú efemérnym prvkom rečovej 
komunikácie, a preto je ťažké naplánovať si ich záznam.“ Z tohto dô-
vodu je podľa nášho názoru u slovensky hovoriacich detí potrebné 
zvoliť iný spôsob zbierania dát ako u anglicky hovoriacich detí. 
V predkladanej štúdii bola preto zvolená denníková metóda zbierania 
dát. Na rozdiel od štúdie Liptákovej (op. cit.), ktorá analyzovala oka-
zionalizmy rôznych detí v rôznom veku, sme sledovali okazionálnu 
slovotvorbu u jedného dieťaťa. Ide teda o longitudinálnu prípadovú 
štúdiu. Výhodou takejto štúdie je možnosť sledovať zmeny v okazio-
nálnej slovotvorbe s narastajúcim vekom dieťaťa. V článku ďalej pred-
stavíme štúdiu (časť 2), popíšeme špecifiká detského slovotvorného 
mechanizmu (časť 3), a napokon predložíme svoj predpoklad o chro-
nológii slovotvorných postupov uplatňujúcich sa v detských okaziona-
lizmoch, ktorý zdokladujeme svojimi dátami (časť 4). Posledná časť 
sumarizuje závery. 

 
 

2. Longitudinálna prípadová štúdia2. Longitudinálna prípadová štúdia2. Longitudinálna prípadová štúdia2. Longitudinálna prípadová štúdia    
Sledovali sme Evu, zdravé prvorodené dievča v predškolskom veku. 

Dáta boli zbierané od času, keď sa v jej reči začali okazionalizmy vy-
skytovať (2;11) až do obdobia, keď okazionalizmy z jej reči vymizli 
(posledné okazionalizmy sa objavujú vo veku 4;10; štúdia bola vo veku 
5;0 ukončená, p. graf 1). Evini rodičia sú vysokoškolsky vzdelaní, mat-
ka je jazykovedkyňa. Vo veku 3;1 sa Eve narodili dve sestry. Rodina 
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pochádza z Košíc, no presťahovala sa do od Holandska, keď mala Eva 
štyri roky (4;0). Doma sa naďalej rozprávalo len po slovensky. Eva sa 
však začala učiť s matkou holandské slovíčka (izolovane, bez kontextu) 
a vo veku 4;5 nastúpila na miestnu základnú školu s vyučovacím jazy-
kom holandským, kde si postupne holandčinu osvojila. V sledovanom 
období teda bola Eva doma s matkou (2;11 a 4;0–4;5) alebo chodila 
do slovenskej materskej školy (3;0–4;0) alebo na holandskú základnú 
školu (4;5–5;0).  

Vzhľadom na to, že Eva trávila čas aj v rôznych kolektívoch, štúdia 
si nenárokuje na vyčerpávajúce zachytenie všetkých okazionalizmov, 
ktoré Eva v sledovanom období vytvorila. Naopak, naša štúdia sa ob-
medzuje na okazionálne slová, ktoré Eva vytvorila v rámci rodinného 
prostredia. Eva nebola v tvorbe okazionalizmov zámerne povzbudzo-
vaná, jej okazionalizmy boli vytvorené spontánne a rodičmi akcepto-
vané ako súčasť jej vyjadrovania. Len ak význam vytvoreného slova 
nebol jasný, rodičia sa naň Evy spýtali. Štúdia nebrala do úvahy oka-
zionalizmy, ktoré Eva reprodukovala po rodičoch, teda okazionalizmy 
vytvorené dospelými (napr. tatobus, rozpusiť, násos, špinďolo).  

V tejto štúdii chápeme okazionalizmy ako lexikálne inovácie (podľa 
Clark, 1981, 1982, 1993, o.i.), a preto za okazionalizmy nepovažujeme: 
1. Slová nemotivované, vytvorené pravdepodobne na základe zvuko-

vej hry s rečou, napr. piamba (Eva nevedela uviesť význam tejto 
formy, ktorú sama vytvorila). 

2. Slová vytvorené spätne od domnelých deminutív na základe ne-
správnej slovotvornej interpretácie (p. Pačesová, 1979, s. 42), napr. 
motorka → mmmmooootoratoratoratora, kelímok → kelímkelímkelímkelím. 

3. Morfologické analógie utvorené hypergeneralizáciou pravidiel flek-
tívnej morfológie (podobne ako Liptáková, 2008, s. 72–73), napr. 
keď dieťa podľa hrať – hrajú sa; spievať – spievajú utvorí vedieť – 
****vjúvjúvjúvjú; zjesť – ****zjúzjúzjúzjú. 
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4. Slovné spojenia, na rozdiel od Liptákovej (2009, Slovník detských 
okazionalizmov), napr. cukrové kocky, loptičkový futbal, lyžovač-
kový keksík. Takéto slovné spojenia pokladáme za inovatívne pou-
žitie jazyka (podľa Becker, 1994, s. 200, p. 1), nie však za lexikálne 
inovácie. Slovné spojenia bez konvenčnej idiomatickosti sú podľa 
nášho názoru voľné syntaktické kombinácie (porov. napr. Kavka, 
2003), a teda prekračujú rámec slovotvorby.2 

5. Slová marginálne sa vyskytujúce v jazyku, napr. pomáhač, vyliet-
nuť, prijazdiť (p. KSSJ a/alebo SSJ). Tieto slová dieťa pravdepodobne 
nepočulo, a tak si ich pri produkcii nevybavilo z pamäti, ale vytvo-
rilo ako inovácie, čo je však nemožné dokázať. Ako upozorňuje 
Clarková (1981, s. 302), tento problém sa týka všetkých slov, ktoré 
dieťa použije. Slová, ktoré sa nezhodujú s lexikou dospelých použí-
vateľov, budú v reči dieťaťa nápadné a pokladané za okazionalizmy. 
No i slová, ktoré sú súčasťou dospelej lexiky, môže dieťa vytvoriť, 
nielen ich vyvolať z pamäti. Keďže sú však zhodné so slovami, ktoré 
používajú dospelí, nemožno ich odlíšiť ako produkt slovotvorného 
mechanizmu dieťaťa. Clarková zároveň konštatuje, že to, čo je oka-
zionalizmom pre jedného používateľa jazyka, nemusí byť okaziona-
lizmom pre druhého. 
Výskyt okazionalizmov v Evinej reči podľa veku je uvedený v grafe 

1. U Evy sme rátali iba typy okazionalizmov, nie tokeny. Ak Eva vy-
tvorila dve formy s rovnakým významom a rovnakou slovotvornou 
štruktúrou v jednej situácii, okazionalizmus bol rátaný len raz, napr. 
hudbák, hudbáčik – hračka, ktorá po zapnutí gombíka hrá hudbu. Ak 
však Eva vytvorila dve formy s rovnakým významom a rovnakou slo-
votvornou štruktúrou v dvoch situáciách, okazionalizmy boli rátané 
dva razy, napr. pokakanka, pokakoška – niekto, kto sa pokakal 
(o mladšej sestre). Eva utvorila v priemere vyše 6 okazionalizmov me-
                                                           
2 K diferenciácii medzi viacslovnými pomenovaniami a voľnými syntagmami p. príspevky 
L. Palkovej a M. Ivanovej v tomto zborníku. 
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sačne (v rozmedzí 0 – 18 okazionalizmov za mesiac). Celkový počet 
okazionalizmov v našom súbore je 160. 

 

 

Graf 1. Počet okazionalizmov v reči sledovaného dieťaťa podľa veku. 
 
 

3. Detský 3. Detský 3. Detský 3. Detský slovotvorný mechanizmusslovotvorný mechanizmusslovotvorný mechanizmusslovotvorný mechanizmus    
V prvom rade treba upozorniť na Evinu snahu aktívne analyzovať 

počuté slová, aj keď ich nepozná, teda hľadať ich slovotvorné motivan-
ty (5, 6): 

 
(5) Eva (4;6) rozpráva matke, že ujovia prišli na školský dvor opraviť 

hojdačky. 
 Matka: Boli pokazené? 
 Eva: Nie, nie. 
 Matka: Aha, čiže to bola len taká údržbaúdržbaúdržbaúdržba. 
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 Eva: Áno, či ešte udržiaudržiaudržiaudržia tie hojdačky. 
 

V predškolskom veku je už slovotvorný mechanizmus natoľko vyvinu-
tý, že dieťaťu umožňuje slová nielen analyzovať, ale aj tvoriť. Ak sa 
vytvorené slovo líši od lexikónu dospelých, hovoríme o okazionalizme. 
Príklad č. 6 dokladuje, že Eva jednak analyzovala počuté slovo 
a jednak namiesto jeho vernej reprodukcie zvolila utvorenie nového 
slova od iného motivantu (svrab ← svrbieť, škrabať sa →    škrab). 
 

(6) Otec sa dlho škrabe. 
 Matka: Čo, tato, máš svrabsvrabsvrabsvrab? 
 Eva (3;6): Čo, tato, máš škrabškrabškrabškrab? 

 
Zaznamenali sme okazionalizmy vytvorené zo všetkých dôvodov 

popisovaných v literatúre (Clark, 1981, 1993, Liptáková, 2000, p. úvod): 
1. Na zaplnenie trvalej medzery vo svojom lexikóne: 

(a) keď pre vec či dej, ktorý chce vyjadriť, neexistuje zaužívané slo-
vo, napr. sdomovec (4;2) – opak bezdomovca, 

(b) keď pre to, čo chce vyjadriť, nepozná zaužívané slovo, napr. po-
zerač (3;8) – ďalekohľad. 

2. Na zaplnenie momentálnej medzery vo svojom lexikóne, teda keď 
zaužívané slovo pozná, no práve si naň nevie spomenúť, napr. ko-
niatko (3;5) – žriebätko, Eva v tom čase pasívne poznala slovo žrie-
bätko. 

3. Z ďalších dôvodov: 
(a) na vyjadrenie emocionálneho postoja, najmä k mladším súro-

dencom, napr. ákadlo (3;7) – o mladšej sestre, ktorá vydáva zvuk 
á, pokakanka (4;4) – o mladšej sestre, ktorá sa pokakala,  
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(b) v egocentrickej reči, napr. ... koňopeskoňopeskoňopeskoňopes... pozri, koňova hlava, psie 
nohy... a mačkin chvost (4;5), ... začokoládoval sa a zamasloval... 
(3;11), 

(c) pri hre s rečou, napr. topky    (topánky) (4;4), ja som slon slonatýslonatýslonatýslonatý 
(4;0). 

Je potrebné upozorniť na to, že nie pre každú medzeru vo svojom lexi-
kóne dieťa tvorí okazionalizmus. Naopak, uchyľuje sa tiež k opisnému 
vyjadreniu, napr. toto, s čím cikáš (3;3) – penis, šmýkalka, po ktorej 
nás povedie vodička (4;5) – tobogán.  

Interpretácia okazionalizmov je podmienená kontextom (Clark – 
Clark, 1979, Clark, 1982, Liptáková, 2000). Svedčí o tom pozorovanie, 
že dieťa môže v rôznych situáciách použiť tú istú formu na vyjadrenie 
rôznych významov. Napríklad slovom chytačka Eva označila raz sieťku 
na chytanie motýľov (3;6) a inokedy osobu, ktorá niečo chytá (3;7). 
Podobne rozkaziť použila vo význame nakaziť (3;6) a pokaziť (4;1). 
Naopak, dieťa môže v rôznych situáciách použiť na vyjadrenie toho 
istého významu rôzne formy. Eva napríklad pre predmet na zavesenie 
vytvorila okazionalizmy záveska (3;5) a závesok (4;5). 

Výskyt okazionalizmov v Evinej reči podľa slovného druhu je zná-
zornený v grafe 2. Najzastúpenejší slovný druh je substantívum (56,25 %). 
Eva ním pomenúva osoby (kopačka 3;8 – o sestre, ktorá kope nohami), 
zvieratá (koniatko 3;5 – žriebä), hračky (zapájačky 3;8 – stavebnica) 
a predmety zo svojho okolia (poležačka 3;3 – vanička do kočíka), oble-
čenie a obuv (sukňotričko 3;11 – tričko, ktoré je v dolnej časti rozšíre-
né a tým pripomína sukňu, nenaberačky 4;1 – topánky, do ktorých sa 
nenaberá piesok), miesta (cikárka 4;3 – záchod), zriedkavejšie i javy 
(pršanica 3;4 – lejak), jedlo (dukátky 3;11 – dukátové buchtičky) a deje 
(dvojspánok 3;11 – simultánny spánok). Verbá (21,25 %) a adjektíva 
(20,00 %) sú v Eviných okazionalizmoch tiež značne zastúpené. Eva 
tvorí slovesá na pomenovanie činností (bulihájsovať 3;10 – spievať 
bulihájs, podľa rozprávky Márie Ďuríčkovej) a stavov, resp. zmien 
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stavu (jak sa nahrúbila! 4;5 – aká je hrubá!). Adjektívami vyjadruje 
akosť (pršiacipršiacipršiacipršiaci deň 3;4 – upršaný), vzťah (dvornédvornédvornédvorné zvieratká 3;3 – zviera-
tá žijúce na dvore) alebo vlastníctvo (ja som bábätkinabábätkinabábätkinabábätkina 3;8 – patriaca 
bábätkám). V Eviných okazionalizmoch sa marginálne (oba slovné 
druhy po 1,25%) vyskytujú adverbiá vyjadrujúce spôsob (3;4 som pipipipin-n-n-n-
ďovoďovoďovoďovo oblečená – mám na sebe oblečenie s obrázkom Pinďa, Pinocchia) 
a interjekcie (3;8 pik).  
 

 

Graf 2. Zastúpenie slovných druhov v okazionalizmoch sledovaného dieťaťa. 

 
V Eviných okazionalizmoch hrá významnú úlohu konkrétnosť 

a dejovosť detského myslenia (porov. Liptáková, 2000, s. 26–27, 2009). 
Napríklad silný dážď nenazýva lejak, ale pršanica (3;4), keďže 
s dažďom sa jej spája sloveso pršať, nie liať. Veci pomenúva podľa ich 
funkcie, napr. skákatko (3;4) a preskakovadlo (4;9) – švihadlo, ktoré sa 
používa na skákanie, naberačné auto (3;4) – auto, ktoré niečo naberá, 
bager, pripútačka (3;7) – bezpečnostný pás na pripútanie v detskej au-
tosedačke. Podobne osoby označuje podľa činnosti či stavu, s ktorým 
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sú práve spojené, napr. dvíhačka (3;6) – o mladšej sestre, ktorá sa snaží 
dvihnúť sa, padačka (4;0) – o sebe, lebo často padá, obliekačka (3;4) – 
o matke, ktorá je oblečená, zimuľo (3;8) – o mladšej sestre, ktorej je 
zima. V tejto súvislosti je zaujímavý okazionalizmus pľuvačka (3;8), 
ktorým Eva označila osobu, na ktorú sa pľuje, nie osobu, ktorá pľuje 
(keď na ňu mladšia sestra pľula príkrm). Možno sa stretnúť aj s pome-
novaním osôb alebo zvierat podľa miesta, kde sa nachádzajú, napr. 
obchodujúci (3;4) – predavač, aničkovýaničkovýaničkovýaničkový medveď (3;6) – medveď žijúci 
v košickom parku Anička. Eva využíva ako slovotvorné motivanty i to, 
čo je podľa nej charakteristické pre danú osobu či zviera, napr. rako-
myška (3;9) – o mladšej sestre, ktorá sa plazí dozadu ako rak a píska 
ako myš, mamka dezertkáčkadezertkáčkadezertkáčkadezertkáčka (3;11) – o matke, ktorá má rada dezerty, 
kotka (4;4) – sliepka, ktorá kotkodáka, mňauka (4;4) – mačka, ktorá 
mňauká. 

Podľa Liptákovej (2000, s. 27) práve konkrétnosť a dynamickosť 
myslenia sa odráža aj v univerbizovaných okazionalizmoch, ktorých 
význam dospelí vyjadrujú viacslovne. Z našich dát je to napr. lepidlo 
mám veľmi zle zalepidlovanézalepidlovanézalepidlovanézalepidlované (4;10) – zašpinené lepidlom, Zorka si ide 
pošľahačkovaťpošľahačkovaťpošľahačkovaťpošľahačkovať palacinky (4;4) – dať šľahačku na palacinky, osmrkanceosmrkanceosmrkanceosmrkance 
(4;2) – použité (osmrkané) papierové vreckovky, som pinďovopinďovopinďovopinďovo obleče-
ná (3;4) – mám na sebe oblečenie s obrázkom Pinďa, Pinocchia, už je 
idididid (3;3) – už je čas ísť. Pre detské vyjadrovanie je teda príznačná určitá 
skratkovitosť vyjadrovania a zároveň uprednostnenie jednoslovného 
výrazu pred viacslovným opisom. 

Pri pohľade na Evinu tvorbu okazionalizmov v čase možno poba-
dať, ako sa jej slovotvorba mení smerom k dospelému lexikónu. Už 
v nižšom veku Eva používa pravidlá hláskovej alternácie, napr. ísť – idididid 
(3;3), vták – vtáčnicavtáčnicavtáčnicavtáčnica (3;5), kôň – koniatkokoniatkokoniatkokoniatko (3;5). Zaujímavá je Evina 
interpretácia gramatického rodu. Vo veku 2;11 považuje slovo had za 
rodovo bezpríznakové, pravdepodobne preto, že mu v slovotvornú 
štruktúre chýba rodová prípona. Od tohto slova vytvorila dve lexikál-
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ne inovácie so sufixami označujúcimi mužský alebo ženský rod: Ja som 
had, tato, ty si hadošhadošhadošhadoš a mamka hadicahadicahadicahadica. Vo veku 3;5 už slovo vták pova-
žuje za maskulínum napriek chýbajúcej rodovej prípone: vytvorila 
k nemu len feminínum vtáčnicavtáčnicavtáčnicavtáčnica. Koncom sledovaného obdobia (4;9–
4;10) tvorí častejšie slová, ktoré sa v jazyku marginálne vyskytujú, na-
príklad pomáhač, vylietnuť, prijazdiť (nerátané v dátach). Okaziona-
lizmy už často vytvára vedome, napr. tak to nazveme kravoprasiatkokravoprasiatkokravoprasiatkokravoprasiatko, 
lebo to má rožky ako krava,...ale vyzerá to ako... (4;6). Napokon oka-
zionalizmy z jej reči miznú. 

Keďže si po presťahovaní do Holandska Eva začala osvojovať cudzí 
jazyk, nemožno nespomenúť jeho vplyv na Evine okazionalizmy. 
Vplyv holandčiny sa prejavuje tým, že Eva používa holandské slovo-
tvorné základy (7), a to často v spojení so slovenskými slovotvornými 
formantmi (7a–c).  

 
(7) (a) firkantová pica (4;2), pís. vierkantová pizza – štvorcová pizza: 

vier-kant (kompozitum) – štvorec, doslovne štvorstran 
 (b) bakficovky (4;3), pís. bakfietsovky – o sestrách, ktoré sa vozia na 

bicykli typu bak-fiets (kompozitum) 
 (c) majnhausovať (4;3), pís. mijnhuisovať – učiť sa holandské slovíč-

ka z pracovného zošita s názvom Mijn huis (Môj dom) 
 (d) zéfarken (4;3), pís. zeevarken – morské prasiatko, morča,3 analó-

gia k zee-paard (kompozitum) – morský koník a zee-ster (kom-
pozitum) – hviezdica, doslovne morská hviezda. 

 
Holandské motivanty sa však v Eviných okazionalizmoch objavujú 

zriedka (v spolu 5 okazionalizmoch zo 160), a to prevažne v čase, keď 
spoznáva prvé holandské slová, izolovane od kontextu (4;2–4;3). Jej 
použitie týchto slov je hravé, teda nezapĺňajú medzeru v jej lexikóne. 

                                                           
3 Morča sa v holandčine bežne označuje názvom cavia, prebratým z latinčiny. 
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V čase, keď si osvojuje holandčinu v prirodzenom prostredí školy, sme 
zaznamenali už len jeden okazionalizmus s holandským motivantom – 
bakficovať (4;9), pís. bakfietsovať. Ten je odvodený od slova bakfiets, 
kompozita označujúceho špecifický druh bicykla, ktoré bolo v tom 
čase v rodine súčasťou domáceho idiolektu. Bakfietsovať, čiže jazdiť na 
tomto bicykli, už teda zapĺňa medzeru v Evinom lexikóne. Možno teda 
konštatovať, že Eva v sledovanom období slovenčinu a holandčinu 
nemieša.4 

 
 

4. Chronológia slovotvorných postupov4. Chronológia slovotvorných postupov4. Chronológia slovotvorných postupov4. Chronológia slovotvorných postupov    
Clarkovej (1993) princípy detskej tvorby okazionalizmov (p. úvod) 

aplikujeme na slovenský jazyk nasledovne. Za jednoduché pokladáme 
tie slovotvorné postupy, ktoré si nevyžadujú kombináciu dvoch postu-
pov. Teda čistá derivácia alebo čistá kompozícia sú jednoduchšie než 
kombinované, derivačno-kompozičné postupy. Zároveň v rámci deri-
vácie predpokladáme za jednoduché použitie menšieho počtu derivač-
ných morfém, teda prefixácia, sufixácia a transflexia sú jednoduchšie 
než použitie konfixu. Na rozdiel od angličtiny nepokladáme kompozí-
ciu v slovenčine za vždy transparentnú. Naopak, transparentnosť jed-
noduchých derivátov pokladáme za vyššiu ako transparentnosť kom-
pozít so spájacou morfémou. Pre dieťa je totiž kompozitum transpa-
rentné vtedy, keď pozná význam slovotvorných základov i spájacej 
morfémy. Forma bez obsahu však nie je z hľadiska osvojovania reči 
dieťaťom prirodzená (Dressler, 2005), a tak sa nazdávame, že transpa-
rentnosť slova s prázdnou morfémou je nižšia než transparentnosť slo-
va s afixom s významom. Produktivita slovotvorných postupov 
v slovenčine je podľa Furdíka (2004, s. 114–115) nasledovná. Najpro-
duktívnejším slovotvorným postupom je sufixácia (ktorou sa tvorí až 
                                                           
4 O tom svedčí napríklad aj fakt, že deminutívnu formu svojho mena Eva považovala za svoje 
slovenské meno a nedeminutívnu formu za svoje holandské meno (Angeliek van Hout, os. kom.). 
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48 % motivovaných slov). Nasleduje prefixácia (24 %), čistá kompozí-
cia (15 %) a transflexia (10 %). Konfixálne a kompozično-derivačné 
slovotvorné postupy sú v slovenčine marginálne. 

Ak sa teda v detskej okazionálnej slovotvorbe uplatňujú najprv 
princípy jednoduchosti a transparentnosti a až neskôr produktivity (1), 
predpokladáme, že dieťa osvojujúce si slovenský jazyk tvorí okaziona-
lizmy najprv deriváciou, potom kompozíciou a napokon kompozično-
derivačnými postupmi (8a). V rámci derivácie predpokladáme uplat-
nenie slovotvorných postupov podľa postupne klesajúcej jednoduchos-
ti a produktivity (8b). 

 
(8) (a) derivácia   →    kompozícia  →    kompozično-derivačné postupy 
 (b) sufixácia  →    prefixácia  →    transflexia  →    konfixácia 

 
Počet okazionalizmov podľa slovotvorného postupu v závislosti od 
Evinho veku je znázornený v grafe 3. (Celkový počet okazionalizmov 
je 158, keďže citoslovcia bez slovotvornej štruktúry boli z tohto grafu 
vylúčené.) Ako sme predpokladali (8), ako prvé sa uplatňujú derivačné 
postupy, počnúc sufixáciou (od 2;11, napr. hadica – samica hada) 
a prefixáciou (od 3;0, napr. vylepiť – odlepením vybrať odniekiaľ). 
Ďalej nastupujú transflexia (od 3;3, napr. id – čas ísť) a konfixácia (od 
3;4, napr. odprepáčovať sa – ospravedlňovať sa, hovoriť prepáč). Kom-
pozícia nastupuje až neskôr (od 3;8, napr. metličkomop – predmet pri-
pomínajúci metličku i mop).5,6 Kompozično-derivačné postupy Eva 
                                                           
5 Kým v našich dátach sa uplatnia všetky derivačné postupy pred prvým objavením sa kompozí-
cie, nemyslíme si, že je to nevyhnutnosť, preto (8a) a (8b) ponechávame v dvoch líniách. U iného 
dieťaťa sa napríklad môže kompozícia uplatniť pred konfixáciou. Predpokladáme však, že časová 
postupnosť podľa (8a) a v rámci derivácie podľa (8b) bude zachovaná aj u iných detí. 
6 Ako upozorňuje Slančová (os. kom.), kompozitá v detskej reči odrážajú o to väčšiu jazykovú 
kreativitu dieťaťa, že kompozitá sa v reči orientovanej na dieťa vyskytujú minimálne (porov. 
Brestovičová, v tlači, Slančová, 1999). V rodinnom idiolektu sa kompozitá marginálne vyskytova-
li, a to jednak uzuálne (napr. vlajkonosič – pri umývaní dlážky, keď Eva prenášala mop, bejbivak 
– vak na nosenie dieťaťa, používaný v rodine) a jednak okazionálne, vytvorené Evinými rodičmi 
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uplatnila len raz, a to vo vyššom veku (4;7 ja som koláčožravec – ja sa 
živím koláčmi), pretože nie sú jednoduché ani produktívne. V dátach 
sú však i dva okazionalizmy, založené na postupoch, ktoré sme ne-
predpokladali. Možno ich považovať za prípady kríženia – plaváreni-
sko (4;0) a plavárisko (4;6), oba vzniknuté krížením slov plaváreň 
a kúpalisko. 

Na tomto mieste je nutné podotknúť, že slovotvorná štruktúra Evi-
ných okazionalizmov nemusí nevyhnutne odrážať uplatnené psycho-
lingvistické procesy. Napríklad slovo vystatá – opak nevystatej, teda 
niekto, kto sa dá vystáť (4;6) hodnotíme ako deverbatívny derivát so 
sufixom (vystáť + sufix). Je však zrejmé, že Eva ho vytvorila oddelením 
prefixu od slova nevystatá – niekto, kto sa nedá vystáť. Podobne výšiv-
ka na označenie podšívky (4;6) má štruktúru deverbatívneho derivátu 
so sufixom (vyšiť + sufix). Možno sa však domnievať, že Eva ho nevy-
tvorila od slovesa vyšiť, ba že presný význam slovies vyšiť a podšiť ani 
nepozná, inak by namiesto slova výšivka použila slovo podšívka. Zdá 
sa skôr, že Eva si na slovo podšívka nevedela spomenúť, no vedela si 
z pamäti vyvolať, že má tvar PREFIX-šívka a uplatnila nesprávny prefix. 
Podľa Chmury-Klekotowej (cit. v Konieczna, 2004, s. 59, p. 15), si deti 
lepšie pamätajú hlavnú sémantickú časť slov a menej prefixy pravde-
podobne preto, že ich nepovažujú za rozhodujúce pre význam slov. 
Psycholingvistické aspekty tvorenia okazionalizmov však presahujú 
rámec nášho výskumu. 

 

                                                                                                                                   
(napr. kakokôš – kôš na použité plienky, rýchlonožka – niekto, kto má rýchle nôžky, tatobus – 
otec, ktorý na chrbte prenáša dieťa). 
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Graf 3. Počet okazionalizmov podľa slovotvorného postupu v závislosti 
od veku sledovaného dieťaťa. 

 
V Eviných okazionalizmoch sa nápadne uplatňuje analógia, napr. 

dvornédvornédvornédvorné zvieratká (3;3) – domáce zvieratá žijúce na gazdovskom dvore, 
analog. k lesné zvieratká, prenožkovať (3;5) – postupným posúvaním 
nôh sa premiestniť (na preliezačke), analog. k prerúčkovať, sdomovec 
(4;2) – opak bezdomovca, analogicky k bezdomovec, cikárka (4;3) – 
miestnosť, kde sa ciká, záchod, analog. k umyvárka, p. tiež (10). 
(9) Otec: Naše deti sú šunkožravce. 

Eva (4;7): Ja som koláčožraveckoláčožraveckoláčožraveckoláčožravec. 
 
Pri analogickom tvorení slov však pre dieťa nemusí byť podstatný pri-
daný význam ale skôr len zvuková podoba slova, napr. ja som slon 
slonatýslonatýslonatýslonatý, analog. k ja som sršeň sršnatý z básne Ľudmily Podjavorinskej, 
psáčipsáčipsáčipsáči namiesto páni pri hovorení riekanky Takto idú páni pri hre 
s hračkovým psíkom. 
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ZáverZáverZáverZáver    
Dieťa v predškolskom veku aktívne analyzuje slovotvornú štruktú-

ru počutých slov. Stupeň vývinu jeho slovotvorného mechanizmu mu 
umožňuje slová aj tvoriť. V prípade, že vytvorí slovo, ktoré neexistuje 
v dospelom lexikóne, vytvorí slovo okazionálne. Okazionalizmy sú 
kontextuálne a odrážajú konkrétnosť a dejovosť detského myslenia. 
Umožňujú dieťaťu vyjadriť sa jednoslovne a skratkovito i tam, kde 
dospelí využívajú slovné spojenie či viacslovný opis. 

Na rozdiel od detí osvojujúcich si germánske jazyky tvorí dieťa 
osvojujúce si slovenčinu okazionalizmy nielen v menšom počte, ale 
tiež uplatňuje slovotvorné postupy v inom poradí. Prvý fakt má vplyv 
na nutnosť odlišnej metodológie zbierania dát pre výskum okaziona-
lizmov v slovenčine. Kým deti hovoriace germánskymi jazykmi postu-
pujú od konverzie cez kompozíciu po deriváciu, okazionálna slovo-
tvorba dieťaťa osvojujúceho si slovenčinu je založená najprv na deri-
vačných, potom kompozičných a napokon kompozično-derivačných 
postupoch. V rámci derivácie dieťa v tvorbe okazionalizmov v sloven-
čine postupuje od sufixácie a prefixácie k transflexii a konfixácii. 
S postupom času sa detská slovotvorba približuje vzoru dospelého lexi-
kónu. 
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Lexical innovations in the speech of a preschooler. A case studyLexical innovations in the speech of a preschooler. A case studyLexical innovations in the speech of a preschooler. A case studyLexical innovations in the speech of a preschooler. A case study    

 
A preschooler is actively involved in the word-formation analysis of the words 
she encounters as well as in the production of new words that are not part of the 
adult lexicon – lexical innovations. Lexical innovations enable a child to express 
herself succinctly in a single word in cases where adults use several words or 
a multi-word expression. 
In comparison to children acquiring Germanic languages, children acquiring 
Slovak produce fewer lexical innovations, which has consequences for research 
methodology. I suggest a diary method is more suitable than a corpus method in 
studying lexical innovations in Slovak. In addition, language typology affects the 
succession of word-formation processes involved in the production of lexical 
innovations. Unlike children acquiring Germanic languages, who proceed from 
conversion and compounding to derivation, children acquiring Slovak apply 
derivation first, then compounding, and lastly combined compositional-
derivational processes. Within derivation, they proceed from suffixation and 
prefixation to grammatical postfixation and circumfixation. In time, child’s 
word-formation approaches the adult model. 

 
Mgr. Milada WalkováMgr. Milada WalkováMgr. Milada WalkováMgr. Milada Walková    
Katedra jazykov, Technická univerzita, Košice 
e-mail: milada.walkova@tuke.sk 

 




