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Jedným zo spôsobov, ako možno zisťovať stupeň morfosyntaktického vývinu v detskej 

reči, je kvantitatívna mierka priemernej dĺžky detskej výpovede, meranej v morfémach 
(príp. v slovách či slabikách). Podľa M. Parkera a K. Brorsona (2005) sa po prvýkrát pokúsil 
určiť takúto mierku M. Nice v 20. rokoch minulého storočia, keď meral priemernú dĺžku 
detskej výpovede v slovách. V 70. rokoch minulého storočia navrhol americký psycholin-
gvista R. Brown (1973) zisťovať priemernú dĺžku detskej výpovede v morfémach. Takáto 
mierka, podmienená súborom osvojených gramatických kategórií, veľmi jednoducho do-
káže určiť stupeň gramatického vývinu dieťaťa, keďže osvojovanie si jazykových (grama-
tických) kategórií sa odráža v narastaní dĺžky výpovede. R. Brown vychádzal z pozorovania 
troch detí, no jeho metóda1 a výsledky sa overovali na oveľa väčších vzorkách detskej reči 
a aj napriek niektorým námietkam voči uplatňovaniu mierky priemernej dĺžky detskej 
výpovede sa v podstate ukázala jej relevancia. Napokon, na jeho postupy nadväzujú ďalší 
bádatelia, usilujúci sa hlavne pre potreby logopedickej praxe zjednodušiť meranie MLU 
a navrhujú zisťovať MLU v slabikách alebo najčastejšie v slovách, prípadne sa od tejto 
základnej metódy odvíjajú ďalšie mierky: fonologická priemerná dĺžka výpovede (Ingram, 
2002; Bónová et al., 2005), prípadne index produktívnej syntaxe (Scarborough, 1990). 
S ohľadom na praktické využitie existujú minimálne tri dôležité dôvody, prečo kvantifiko-
vať úroveň morfosyntaktického vývinu, teda počítať MLU v detskej výpovedi, a poznať 
vývinové indexy založené na MLU: kvôli meraniu efektivity terapie v logopedickej praxi; 
kvôli diagnostike a diferenciálnej diagnostike detí s oneskoreným vývinom reči 
v porovnaní s deťmi s vývinovou dysfáziou a kvôli výberu detí na rovnakej úrovni morfo-
syntaktického vývinu do skupín bez ohľadu na ich chronologický vek pre potreby výskumu 
vývinu detskej reči. 

                                                             
1 Priemerná dĺžka výpovede (v angličtine mean length of utterance MLU – v morfémach MLUm) sa 

určuje z transkriptu vzorky spontánneho jazykového prejavu dieťaťa v interakcii s dospelým, pričom sa 
využíva 100 zrozumiteľných detských výpovedí. Keďže ide o meranie morfosyntaktického vývinu, neberú 
sa do úvahy derivačné morfémy. Za jednomorfémové slová sa pokladajú slovotvorne nemotivované aj 
motivované slová (a to aj deminutíva a kompozitá), tvary nepravidelného minulého času slovies a tvary 
pomocných slovies. Ako samostatné morfémy sa počítajú všetky gramatické morfémy: posesívne {s}, 
plurálové {s}, {s} v 3. osobe singuláru prézenta slovies, morféma {ed} pravidelného perfekta slovies 
a morféma {ing} progresívnych slovesných tvarov. MLUm sa vypočíta ako počet morfém vo vzorke delený 
100. Ak MLUm dosiahne určitú úroveň – v angličtine je to hodnota 4,0, prestáva byť relevantným ukazo-
vateľom morfosyntaktického vývinu. 
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Mierka MLUm sa všeobecne prijíma ako vhodná pre angličtinu, rezervovanejšie sa po-
sudzuje jej aplikácia na ďalšie, hlavne flektívne jazyky (napr. Crystal, 1974), hoci uskutočni-
li sa úspešné pokusy aplikovať, resp. adaptovať ju aj na také výrazne flektívne jazyky, ako 
je hebrejčina (Dromi – Berman, 1982) či írčina (Hickey, 1991). Náš výskumný tím sa pokúsil 
využiť spôsob merania priemernej dĺžky výpovede v morfémach (PDVm) u detí hovoriacich 
po slovensky (Kapalková et al., 2004). Keďže v prípade slovenčiny ide vo vzťahu 
k angličtine o typologicky odlišný jazyk, bolo potrebné mierku MLUm ani nie tak aplikovať, 
ako skôr adaptovať. Základné východiská boli rovnaké: PDVm sa ráta z transkriptu2 komu-
nikácie dieťaťa a dospelého (najčastejšie matky) v prirodzených podmienkach, z ktorého 
sa vyberie 100 zrozumiteľných detských výpovedí3. Z kalkulácie sa vynechávajú niektoré 
typy výpovedí: imitácie, teda doslovné opakovanie výpovedí komunikačného partnera 
dieťaťa; výpovede s interjekciami a onomatopojami, rutinné výpovede4, dysfluencie spo-
jené s opakovaním slabík, viacnásobne za sebou opakované výpovede a časticové výpove-
de áno a nie.  

Pri morfematickej analýze sme v prvej fáze adaptácie MLUm na slovenčinu (Kapalková 
et al., 2004) vychádzali zo základných zásad morfematickej analýzy stanovených 
v Morfematickom slovníku slovenčiny (Sokolová et al., 1999), no zároveň sme brali do 
úvahy to, že (a) je potrebné sa zamerať na morfosyntaktický vývin a (b) je potrebné reš-
pektovať špecifiká kognitívneho vývinu dieťaťa. Započítavali sme len morfémy 
s gramatickým významom (relačné, formové a kongruenčné), morfémy s lexikálnym výz-
namom a v prípade stupňovania adjektív aj morfémy s lexikálno-gramatickým významom. 
Nulové morfémy sme nepočítali. Derivačné morfémy so slovotvorným významom sme 
nebrali do úvahy, lebo neodzrkadľujú gramatický vývin reči. Repertoár relevantných, 
a teda počítaných morfém bol určený v podstate deduktívne. Pri ich určovaní sme predo-
všetkým mali na mysli aj možnú aplikáciu v logopedickej praxi, a teda sme sa usilovali o čo 
najjednoduchšie postulovanie pravidiel, samozrejme, pri zachovaní lingvistických kritérií.  

V druhej fáze výskumu, keď už boli k dispozícii prvé výsledky analýzy longitudinálnych 
pozorovaní, sme sa k určeným pravidlám vrátili a na základe získaného poznania ich modi-
fikovali:  

1. Ako jednu morfému počítame každú koreňovú morfému autosémantických aj syn-
sémantických slov. Za koreňovú morfému pokladáme aj produkciu tzv. protoslov a prvých 
slov dieťaťa5: zajtra(1), ako(1), pred(1), ma(1) = mama, v(1) = veľký.  

                                                             
2 Na transkripciu sa využil transkripčný a kódovací postup CHAT systému CHILDES (porov. 

www.childes.psy.cmu.edu). 
3 Ak sa v transkripte nevyskytne 100 (väčšinou u detí mladších ako 18 mesiacov) zrozumiteľných det-

ských výpovedí, berie sa do úvahy celá detská rečová vzorka. 
4 Rutinné výpovede sú naučené, konvenčné výpovede, napr. pozdravy, spev, recitácia, počítanie  

(porov. napr. Slančová, 2008, s. 76) 
5 J. Kesselová (2008, s. 129 – 131) vymedzuje protoslová (prvotné „akoby slová“) ako také zvukové 

komplexy, ktoré sú zreteľne vymedzené pauzami a ktorými dieťa vstupuje do verbálnej interakcie 
s dospelým, avšak ani v súhre s kontextom nemajú pre príjemcu jednoznačne interpretovateľný význam. 
Prvé slová dieťaťa vymedzuje ako také zvukové komplexy, ktoré sa svojou zvukovou podobou síce viac či 
menej odlišujú od cieľových slov dospelého, ale dieťa ich používa opakovane s ustáleným významom, pre 
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2. Substantíva: 
2.1 Ako samostatné morfémy nehodnotíme relačné morfémy v nominatíve singuláru 

substantív. Tieto relačné morfémy pokladáme za súčasť základného východiskového tva-
ru, ktorý si dieťa osvojuje ako celok6; rovnako predpokladáme, že dieťa si v raných štá-
diách vývinu osvojuje ako celok propriá a prechýlené feminatíva: auto(1), mama(1),  
tato(1), braček(1), lekárka(1), Jožko(1), Macko(1) Uško(1) = 2. 

2.2 V každom páde substantív okrem nominatívu singuláru počítame dve morfémy, 
započítavame teda aj nulové morfémy7.  

3. Adjektiváliá: 
3.1 Relačné morfémy adjektiválií vo všetkých pádoch, teda aj v nominatíve singuláru 

počítame ako samostatné morfémy. Berieme do úvahy to, že relačnými morfémami sa 
vyjadruje zhoda s nadradeným substantívom v rode, čísle a páde8: pekn(1)á(1) bába(1) = 
3, pekn(1)ou(1) báb(1)ou(1) = 4; peš(1)ia(1) zóna(1) = 3. 

3.2 Pri privlastňovacích adjektívach nevyčleňujeme derivačnú morfému {ov} a {in}:  
ockov(1)a(1) košeľa(1) = 3, mamkin(1)a(1) práca(1) = 3. 

4. Adjektíva a adverbiá:  
Modifikačné morfémy pri gradácii adjektív a adverbií pokladáme za samostatné mor-

fémy. Komparatív a superlatív odzrkadľujú vyšší stupeň kognície, keďže v porovnaní so 
základným stupňom ide o vyjadrenie väčšej alebo menšej intenzity danej vlastnosti:  
blízko(1), bliž-š(1)ie(1) = 2, naj(1)bliž-š(1)ie(1) = 3.9  

5. Numeráliá: 
5.1 Numeráliá jeden, jedna, jedno sú dvojmorfémové (podobne ako adjektiváliá).  
5.2 Numeráliá dva a dve v nominatíve sú jednomorfémové10. Numerálium dvaja 

v nominatíve je dvojmorfémové, pretože morféma {ja} vyjadruje kategóriu životnosti.  
6. Pronominá: 
6.1 Všetky neohybné pronominá chápeme ako jednomorfémové: kde(1), tu(1), tam(1), 

prečo(1). 

                                                                                                                                                                  
dospelého sú situačne jednoznačne interpretovateľné a dieťa túto interpretáciu akceptuje súhlasom 
alebo aspoň neprotestovaním. 

6 Nominatívne tvary dieťa produkuje vývinovo najskôr, a to ako realizáciu sémantickej kategórie 
predmetnosti a v rámci pragmatickej funkcie konsituačnej informácie pri pomenúvaní konkrétnych osôb, 
zvierat a predmetov (porov. Kesselová, 2008; Slančová, 2008b). 

7 Napr. akuzatív singuláru neživotných maskulín a neutier zhodný s nominatívom (v jednoslovnej det-
skej výpovedi) hodnotíme ako dvojmorfémový, ak z kontextu vyplýva, že dieťa produkuje akuzatívny tvar: 
(kúpime) chlebík; (donesieme) drevo.  

8 Neberie sa do úvahy polysémia relačných morfém, to znamená, že relačná morféma sa započítava 
len raz.  

9 Adverbiá najskôr a najprv hodnotíme ako jednomorfémové. 
10 Uplatňujeme tu pravidlo rečového okolia dieťaťa v tom zmysle, že zvlášť na východom Slovensku aj 

dospelí v komunikácii v štandardnej variete slovenčiny používajú tieto numeráliá v rozpore so spisovnou 
normou.  
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Morfému {to} v intenzifikovaných pronominách nehodnotíme ako samostatnú morfé-
mu. Segment {to} má iba štylistickú, zdôrazňovaciu funkciu a dieťa si pronominá s touto 
morfémou osvojuje ako celok: tuto(1).  

6.2 Tie pronominá, ktoré sa skloňujú, chápeme ako substantíva, t. j. (okrem adjektivá-
lií) v nominatíve singuláru relačné morfémy samostatne nevyčleňujeme.  

6.3 V každom páde pronomín okrem nominatívu (singuláru) počítame dve morfémy 
(porov. aj poznámku č. 7): t(1)oho(1) = 2, t(1)ej(1) = 2, t(1)ýchto(1) = 2, ja(1), m(1)i(1) = 2. 

6.4 Tvary sa, si bez ohľadu na to, či ide o pronomen, gramatickú morfému, derivačnú 
morfému alebo prázdnu lexikálnu morfému (porov. Sokolová, 1995), hodnotíme ako jed-
nomorfémové. 

7. Verbá: 
7.1 Všetky tvary slovesa byť v prézente pokladáme za jednomorfémové: som(1), si(1), 

je(1), sme(1), ste(1), sú(1). 
7.2 Všetky ostatné tvary verb sú viacmorfémové.11  
7.2.1 Prézentné tvary a tvary syntetického futúra rovnako ako imperatívne tvary, infi-

nitív a transgresív sú dvojmorfémové: spinká(1)0(1) = 2, spinkaj(1)0(1) = 2, spinká(1)m(1) = 
2, kresli(1)ť(1) = 2, skackaj(1)úc(1) = 2. 

7.2.2 Vo všetkých tvaroch préterita a analytického futúra počítame štyri morfémy: 
spinka(1)l(1)a(1) som(1) = 4, spinka(1)l(1)0(1) 0(1) = 4, spinka(1)l(1)a(1) 0(1) = 4,  
bude(1)0(1) kresli(1)ť(1) = 4. 

7.3 Zápor vyjadrený samostatnou morfémou {nie} alebo modifikačnou morfémou {ne} 
počítame vždy ako jednu morfému:12 ne(1)plače(1)m(1) = 3, ne(1)pekn(1)á(1) = 3. 

7.4 Nespisovný, no v detskej reči (koniec-koncov aj v reči dospelých) častý záporný tvar 
verba byť neni hodnotíme ako dvojmorfémový13.  

8. Za nesprávne realizovanú relačnú morfému rátame len 0,5 boda. Berieme tu do 
úvahy to, že dieťa síce produkuje istý segment, čo znamená, že si uvedomuje existenciu 
morfémy, no formálna realizácia sa od cieľového segmentu odlišuje, čo zasa signalizuje jeho 
nedokonalé osvojenie: na(1) balkónik(1)ovi(0,5) = 2,5; na(1) peš(1)ia(0,5) zón(1)e(1) = 4,5.14 

                                                             
11 V prvej fáze výskumu aplikácie priemernej dĺžky výpovede v morfémach (PDVm) na slovenčinu sme 

za jednomorfémové pokladali aj tvary 3. osoby singuláru prézenta a 2. osoby singuláru imperatívu. 
Uplatnili sme tu deduktívne východisko bezpríznakovosti týchto tvarov, ktoré sa vo vývine detskej reči 
spomedzi verbálnych tvarov objavujú ako prvé (porov. Kapalková et al., 2004, s. 72, poznámka pod čiarou 
č. 5). Hlbšie poznanie vývinových zákonitostí na základe longitudinálneho sledovania nás priviedlo 
k zmene spomínaného deduktívneho východiska. Pozorovali sme totiž, že aj tieto prvotné tvary sa neob-
javujú v detskej reči hotové, ale podobne ako všetky ostatné sa vytvárajú postupne v komplexe séman-
tickej, pragmatickej a formálnej zložky jazykového znaku.  

12 V tomto prípade sme urobili ústupok v prospech ľahšej praktickej orientácie pri morfologickej ana-
lýze a za samostatnú morfému počítame aj záporovú derivačnú morfému.  

13 Aj v tomto prípade pri hodnotení stupňa vývinu detskej reči uplatňujeme pravidlo rečového okolia 
dieťaťa a berieme do úvahy tvary všetkých variet národného jazyka, teda nielen spisovnej slovenčiny. 
Aplikujeme tu interakčný metodologický prístup (porov. Slančová, 2008a) k výskumu detskej reči.  

14 Ak sa má špecifikovaná morfematická analýza uplatniť v logopedickej praxi pri hodnotení detí 
s narušeným vývinom reči, bodovanie musí odrážať deviačný vývin gramatiky. Ak by sme pravidlo 
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Morfematickú analýzu detských výpovedí15 s uplatnením stanovených zásad nazývame 
špecifikovaná morfematická analýza. V úsilí zistiť, do akej miery odráža táto špecifikovaná 
morfematická analýza úplnú, komplexnú morfematickú analýzu, rozhodli sme sa porovnať 
priemernú dĺžku detskej výpovede zisťovanú na základe komplexnej morfematickej analý-
zy (kPDVm) a špecifikovanej morfematickej analýzy (šPDVm). Pri kPDVm sme sa dôsledne 
pridŕžali Morfematického slovníka slovenčiny, pri šPDVm sme uplatňovali nami generova-
né zásady. Stanovili sme si hypotézu, že stupeň morfosyntaktického vývinu dieťaťa, kvanti-
fikovaný pomocou zásad špecifikovanej morfematickej analýzy a vyjadrený priemernou 
dĺžkou výpovede v morfémach šPDVm, odráža stupeň lexikálno-gramatického vývinu die-
ťaťa, kvantifikovaného pomocou zásad komplexnej morfematickej analýzy a vyjadreného 
priemernou dĺžkou výpovede v morfémach kPDVm. Hypotézu sme dokazovali dvojako:  

a) Na základe analýzy rečového prejavu troch detí v rozmedzí od 12 do 30 mesiacov ich 
veku. Išlo o dve dievčatká (Janka, Terezka) a jedného chlapca (Martin), ktorí boli nahrávaní 
na videozáznam raz mesačne v trvaní jednej hodiny od narodenia do piatich až šiestich 
rokov. Nahrávanie sa uskutočňovalo v prirodzených podmienkach vo vzájomnej interakcii 
detí a ich komunikačných partnerov v štandardných situáciách (kŕmenie, kúpanie, hra, 
prezeranie knihy). Nahrávky boli transkribované pomocou transkripčného a kódovacieho 
systému CHAT systému CHILDES (porov. aj Štúdie o detskej reči, 2008).  

b) Na základe analýzy gramatickej časti dotazníkov TEKOS II (Test komunikačného 
správania II: Slová a vety) určených rodičom detí vo veku 17 – 30 mesiacov, usilujúcich sa 
zachytiť stupeň jazykového vývinu dieťaťa na veľkej vzorke detí (počet detí v našej vzorke 
bol 1050).16 Gramatická časť dotazníka TEKOS II obsahuje aj subtest D Napíšte tri najdlhšie 

                                                                                                                                                                  
o nesprávne realizovanej morféme neuplatnili, neumožnilo by to diferencovanú diagnostiku detí so špeci-
ficky narušeným vývinom reči oproti deťom s oneskoreným vývinom reči. U dysfatických detí sa totiž 
gramatická kompetencia neutvára prirodzeným, intuitívnym spôsobom, čo sa prejavuje (okrem iného) 
práve v produkcii nenáležitých gramatických tvarov.  

15 Takúto analýzu možno uplatniť aj pri meraní PDVm v reči dospelých orientovanej na dieťa, a to pre-
to, aby sa na základe porovnania PDVm dospelého a PDVm dieťaťa zistil stupeň vyladenia komunikačné-
ho partnera dieťaťa na detský rečový prejav, a teda aj na osobnosť dieťaťa vôbec.  

16 Rodičovská schopnosť reflexie jazykového prejavu vlastných detí je ústrednou myšlienkou skrínin-
gového nástroja zameraného na hodnotenie úrovne vývinu reči detí v ranom veku v období 8 – 30 mesia-
cov MacArthur Communicative Development Inventories (CDI). Na rozdiel od predchádzajúcich prístu-
pov, keď bolo posudzovanie, analýza a identifikovanie jednotlivých rečových schopností dieťaťa výlučne 
doménou logopédov, psychológov či lingvistov, nástroj CDI sa spolieha na rodičovskú implicitnú vedo-
mosť a verí vo validné reflektovanie vývinu rečových schopností rodičov vo vzťahu k ich deťom. Viac ako 
20 rokov na ňom pracovala americká psycholingvistka E. Batesová, ktorá ho so spolupracovníkmi v roku 
1993 v USA publikovala (porov. Fenson et al., 1993). Metodologicky ide o veľmi jednoduchý a v praxi 
spoľahlivý a validný dotazníkový spôsob hodnotenia, a tak si za pomerne krátky čas získal veľkú populari-
tu. Svedčí o tom 48 rôznych jazykových adaptácii, z ktorých je 16 štandardizovaných (Bleeses et al., 
2008). Náš výskumný tím vypracoval adaptáciu tohto nástroja na slovenský jazykový a kultúrny priestor 
s názvom Test komunikačného správania (TEKOS). Zostavenie TEKOS predchádzal dôkladný viacročný 
základný výskum longitudinálneho pozorovania a modelovania vývinu reči detí hovoriacich po slovensky 
– porov. Štúdie o detskej reči, 2008). Primárnym cieľom CDI aj TEKOS je nielen hodnotiť aktuálnu rečovú 
úroveň dieťaťa, ale hlavne vyhľadávať rizikové deti z pohľadu oneskoreného a narušeného vývinu reči. 
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vety, ktoré povedalo Vaše dieťa, na ktorý sme sa pri výpočte PDVm sústredili. V obidvoch 
prípadoch, pri analýze výpovedí detí sledovaných longitudinálne aj pri analýze troch (resp. 
dvoch) najdlhších viet,17 ktoré uviedli v dotazníku rodičia, sme uplatnili špecifikovanú aj 
komplexnú morfematickú analýzu. 

Zistené údaje zachytávajú nasledujúce grafy: 
a) Pomer kPDVm a šPDVm zistený v spontánnych rečových prejavoch detí zachytáva-

ných longitudinálne v ich prirodzenom prostredí: 

Graf 1 
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Korelácia kPDVm a šPDVm Janka je 0,991 (p < 0,05) 
 

                                                                                                                                                                  
CDI rovnako ako TEKOS časovo hodnotí vývin komunikačných schopností od 8. mesiaca, keď sa predpo-
kladá zrod zámerných podôb komunikácie u dieťaťa, do 30. mesiaca, keď deti začínajú produkovať súve-
tia a prvé naratívne štruktúry. Keďže z hľadiska vývinu komunikačných schopností ide o veľmi dynamické 
obdobie, vnútorne je test rozčlenený na dve časti. Prvá, TEKOS I s podnázvom Gestá a slová, zachytáva 
vývin od 8. – 16. mesiaca života dieťaťa, druhá, TEKOS II s podnázvom Slová a vety, zachytáva vývin od 17. 
– 30. mesiaca. 

17 Detské vety sme neanalyzovali vtedy, ak rodičia uviedli v dotazníku len jednu vetu. 



Svetlana Kapalková et al. 
 

 

110

Graf 218 

Pomer kPDVm a šPDVm Martin
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Korelácia kPDVm a šPDVm Martin je 0,992 (p < 0,05) 

Graf 3 

Pomer kPDVm a šPDVm Terezka
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Korelácia kPDVm a šPDVm 0,959 (p < 0,05) 
 

                                                             
18 V prípadovej štúdii Martina sa v 15. mesiaci realizovali 2 nahrávky: vo veku 15 mesiacov a 0 dní 

a 15 mesiacov a 28 dní. 
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Graf 4 

kPDVm u všetkých troch detí
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Graf 5 
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Graf 6 

Pomer kPDVm a šPDVm u všetkých troch detí
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Korelácia kPDVm a šPDVm je 0,996 (p < 0,05)  
 
Čiastkový záver 1: Morfosyntaktický vývin každého dieťaťa je individuálny, celkový vý-

vinový trend je však pri nenarušenom rečovom vývine v sledovanom vekovom rozpätí 
skúmaných detí zreteľne a porovnateľne vzostupný. Pri porovnaní kPDVm a šPDVm ide 
o veľmi podobný vývinový smer: krivky znázorňujúce vývin kPDVm, ktorá reprezentuje 
komplexný lexikálno-gramatický vývin detskej rečovej produkcie, a šPDVm, ktorá repre-
zentuje morfosyntaktický vývin, sú si veľmi podobné; korelácie medzi kPDVm a šPDVm sú 
veľmi vysoké a blížia sa 1,0. Nazdávame sa, že náš cieľ, teda stanoviť také pravidlá sledo-
vania morfosyntaktického vývinu detskej reči v ranom období a jeho kvantifikácie, ktoré 
by boli relevantné a zároveň v praxi relatívne ľahko aplikovateľné, sa v tomto výskumnom 
štádiu podarilo splniť.  
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b) Pomer kPDVm a šPDVm zistený analýzou najdlhších viet uvedených rodičmi v TEKOS 
II: Slová a vety: 

 
Graf 7 

 
 
Graf 7, ako aj štatistické údaje o korelácii kPDVm a šPDVm získané Pearsonovou metó-

dou (tabuľka 1), ukazujú, že korelácia je veľmi vysoká a štatisticky významná 0,984  
(p < 0,01). 

 
Tabuľka 1 

Korelácia kPDVm a PDVsb  

  kPDVm    šPDVm 

kPDVm Pearson Correlation 1 ,984** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N (mesiace) 19 19 

šPDVm Pearson Correlation ,984** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  
N (mesiace) 19 19 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Čiastkový záver 2: Aj v tomto meraní sa ukázala vysoká miera korelácie medzi hodno-

tami kPDVm a šPDVm. 
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Záver: Štúdia dokázala oprávnenosť použitia špecifikovanej morfematickej analýzy det-
skej reči na zachytávanie stupňa morfosyntaktického vývinu. 
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Grammar development in child language on the basis of mean length of utterance 
The study follows the research on the adaptation of the mean length of utterance 

(MLU) measure to Slovak language realized by our team in 2004. It characterizes the MLU 
measure, introduces the rules for counting MLU in Slovak and explains how to use the 
measure in evaluating the language developmental stage of young children. It compares 
the MLU data obtained by means of complex morphematical analysis based on the Morfo-
logický slovník slovenčiny (Morphological dictionary of Slovak language) as a representa-
tion of complex lexical and morphosyntactical language development – kPDVm – and 
specific morphematical analysis based on the rules designed by our research team 
(šPDVm) as a representation of morphosyntactical language development. The hypothesis 
about high correlation between the two measures has been approved by a) the longitudi-
nal studies of three children from 12 to 30 months of age and b) the data from1050 TEKOS 
(Test of communicational behaviour, which is the Slovak adaptation of MacArthur-Bates 
CDI) questionnaires. The study has approved the validity of the specific morphematic 
analysis for the assessment of the level of the children’s morphosyntactical development.  
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