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Úvod 

Vývin reči je tesne spojený s mnohými faktormi a s rozvojom myslenia vôbec. Osvojovanie jazyka 

dieťaťom je proces, ktorý je samozrejmý a zároveň veľmi záhadný. Rodičia a ostatné príbuzenstvo 

mnohokrát s napätím očakávajú prvé slová dieťaťa a práve tie spolu so spojeniami slov ostávajú v 

pamäti rodičov a sú pripomínané dieťaťu aj v neskoršom veku ako milá spomienka na časy, keď sa 

ich dieťa učilo komunikovať a rozumieť jazyku. 

Týmto príspevkom predkladáme výsledky morfologických analýz ranej rečovej produkcie dieťaťa, 

ktoré zároveň predstavujú doplňujúci článok niekoľkoročného bádania slovenských a súčasne 

v zahraničí pôsobiacich lingvistov, ktorých cieľom je objasniť rozvoj verbálneho správania dieťaťa. 

Výskumu detskej reči sa venujú mnohí autori. Tí ponúkajú vysvetlenia či teórie, ktorými zdôraz-

ňujú a poukazujú na rozdielne tendencie v procese osvojovania si jazyka. Dôvod, prečo sme sa roz-

hodli venovať problematike detskej reči, je osobný záujem o problematiku jazyka, ktorý je používaný 

v interakcii medzi dospelými a dieťaťom.  

Prvú skúsenosť so skúmaním spontánnej komunikácie dieťaťa sme získali pri vyhotovení 

a analýze prepisov komunikácie v 57. až 60. mesiaci dieťaťa, ktoré boli súčasťou našej bakalárskej 

práce na tému Menný a slovesný štýl osvojovania si jazyka. Východiskovým materiálom boli okrem 

audiovizuálnych nahrávok doterajšie výskumy a závery lingvistov, ktorí v názore na to, či raná reč 

dieťaťa má menný alebo slovesný charakter, nie sú jednotní. Praktická časť práce predstavovala čiast-

kový pohľad na spomínanú problematiku v spojení s komparáciou doterajších výskumov. Uvedomu-

júc si však potrebu väčšieho množstva výskumného materiálu, resp. analýz rečovej produkcie dieťaťa 

z iných vývinových období, ktorými by sme konfrontovali názory práve s prihliadnutím na sekundár-

nu literatúru, sme sa rozhodli, že individuálnu prípadovú štúdiu prehĺbime a pokúsime sa 

o interpretáciu protichodných názorov na dva východiskové slovné druhy, ktoré predstavujú konštitu-

tívne komponenty výpovede. 

 

1 Metodológia výskumu 

Teoretické východiská, ktoré rozdelili bádateľov na „priateľov mena“ a „priateľov slovesa“, nás 

viedli k zamysleniu sa nad dôvodmi, príp. faktormi, ktoré by objasnili, prečo práve produkcia dvoch 

takých významných jazykových zložiek, ktoré predstavujú dôležité miesta v širšom lingvistickom 

a psycholingvistickom kontexte, nie je interpretovaná jednotne. Našou ambíciou nie je všeobecná 

slovnodruhová charakteristika, ani sémantická analýza slovných druhov. Vybrali sme si frekvenčnú 

analýzu dvoch kľúčových slovných druhov, aby sme mohli zaujať stanovisko k výskytu substantív 

a verb v reči dieťaťa a v reči orientovanej na dieťa. 

Dôležitosť zamerania na substantíva a verbá vnímame vo viacerých aspektoch: 
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My ako používatelia jazyka, ktorým formujeme a vyjadrujeme myšlienky, chápeme podstatné me-

ná a slovesá väčšinou ako dve základné kategórie slov, ktoré používame ako automatické, samozrej-

mé, pričom mnohí z nás si neuvedomujú dôležitosť týchto kategórií.  

Zo syntaktického hľadiska zdôrazňujeme postavenie podstatných mien a slovies v rámci vetotvor-

ného aktu predikácie, ktorý chápeme ako vtiahnutie príznaku (môže ísť o dej, stav alebo vlastnosť) na 

nositeľa príznaku alebo mimojazykovú skutočnosť (Ivanová, 2011). Pokiaľ ide o rovinu gramatickú, 

ako konštatuje V. Krupa (1980), sloveso je organizačným stredobodom predikácie (a teda i vety). 

Vetu chápeme ako abstraktnú schému, na základne ktorej tvoríme výpoveď (t. j. konkrétna veta), pri-

čom existuje niekoľko vetných schém, ktoré sú kombináciami syntaktických vzťahov medzi ich 

členmi. Vzhľadom na vybranú problematiku substantív a verb zdôrazňujeme, že práve podstatné me-

ná a sloveso sú súčasťou vetného modelu SUB + VF + SUB. Práve v oblasti syntaktických štruktúr 

nachádzame ďalší dôvod, prečo problematiku produkcie mena a verba je potrebné brať do úvahy.
1
 

Uvedomujúc si neoddeliteľnosť myslenia a reči konštatujeme, že slovník dieťaťa sa utvára aj na 

pozadí kognitívnych procesov a detská reč je tak odrazom toho, akú úroveň myslenia a vnímania die-

ťa dosahuje, príp. ako vníma veci a vzťahy medzi nimi. Potvrdzuje to aj Libuša Maršalová (1982), 

ktorá zamerala svoj výskum na analýzu distribúcie voľných asociácií. Tvrdí, že štruktúry, ktoré cha-

rakterizujú subjektívny slovník jednotlivca sú kognitívnej povahy a sú lingvisticky určené pomocou 

propozícií.
2
 Ďalej Maršalová poukazuje na dve základné štruktúry lexikálnej pamäti, ktoré vymedzuje 

Kintschov model (1972), a to štruktúru podstatných mien charakterizovanú predovšetkým nominál-

nymi predikáciami a štruktúru slovies charakterizovanú predovšetkým propozíciami relačno-

argumentového typu. Z týchto poznatkov možno urobiť záver, že substantíva a verbá sa podieľajú na 

mentálnych aktivitách, kódovaní, spracovaní informácií – teda na procesoch ľudskej mysle, pretože 

mentálna reprezentácia nemá povahu obrazu či dojmu, ale má povahu vety.
3
 

V neposlednom rade našou motiváciou a zároveň cieľom bolo odkrytie príčiny, resp. odhalenie 

faktorov, ktoré by spôsobovali rozdielne interpretácie výskytu podstatných mien a slovies v ranej 

rečovej produkcii dieťaťa.  

Monografia J. Průchu Dětská řeč a komunikace (2010) na základe vedeckých poznatkov lingvistov 

prezentuje mechanizmus osvojovania gramatických prostriedkov, významu či druhu slov, uvádza 

sociálne a kultúrne determinanty vývoja detskej reči a venuje pozornosť aj reči matiek a otcov, ktorí 

majú na dieťa najväčší vplyv. Práve táto publikácia je kľúčová pri teoretických vymedzeniach, ktoré 

ponúkame. 

Hlavnou metódou, ktorú sme použili vo výskume, bola individuálna prípadová štúdia ako jeden 

z hlavných prístupov kvalitatívneho výskumu. Prípadová štúdia predstavuje detailné štúdium jedného 

prípadu, príp. pár ďalších javov. Jej podstatou je zozbieranie veľkého množstva dát od jedného alebo 

niekoľko osôb, pričom základ tvorí zachytenie zložitosti prípadu a popis vzťahov v ich celistvosti. 

Osobná, resp. individuálna prípadová štúdia predstavuje detailný výskum určitého aspektu u jednej 

osoby (Hendl 2005).  

Východiskom pre našu štúdiu bola analýza komunikácie dieťaťa výlučne s matkou dieťaťa. Roz-

hodli sme sa, že analyzovať budeme iba reč matky, keďže matka je s dieťaťom spätá už od prvého 

stretnutia. D. Slančová konštatuje, že „matka je prvou jazykovou učiteľkou dieťaťa“ (Slančová, 1999, 

s. 37), usúdili sme preto, že bude vhodné, ak budeme analyzovať iba tento vzťah a ich vzájomné pô-

sobenie. Výskumný materiál predstavovali DVD nahrávky, ktoré boli vyhotovované postupne 

s vývinom dieťaťa a ktoré zachytávajú 10 mesiacov (12., 18., 23., 34., 48., 49., 57., 58., 59. a 60. me-

siac) života dieťaťa.  

                                                      
1
 Bowerman (1973), ktorý skúmal reč dvojročného dievčaťa Kendall, konštatoval, že v priebehu hodinovej na-

hrávky dievča produkovalo dvojslovné vety, ktoré boli tvorené práve zložkami sloveso + substantívum (58 %) (Prů-

cha, 2011). 
2
 Propozícia predstavuje obsahovú štruktúru vetnej výpovede (Daneš, 1968; podľa J. Kačalu, 1982). 

3
 Jazyk myslenia je pojem kognitívnej lingvistiky a predstavuje hypotézu jazyka myslenia a hovorí o lingvistickom 

či propozičnom modeli mentálnej reprezentácie. Procesy ľudskej mysle sú organizované do jazyka a výsledkom je 

štruktúrovaný syntaktický reťazec mentálnych reprezentácií podobný vete jazyka (Bednáriková, 2013). 
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Pri stanovení hypotézy nás ovplyvnil aj príspevok Márie Šimkovej (2011), ktorá ponúka zhodno-

tenie frekvencie slov a tvarov v súčasnej slovenčine vrátane výsledkov Jozefa Mistríka (Frekvencia 

slov v slovenčine, 1969). 

 

Tabuľka 1 Zastúpenie slovných druhov vo FSS a v rôznych korpusoch SNK
4
 

 
FSS r-mak-3.0 prim-4.0-all prim-5.0-all s-hovor-3.0 

1969; 1 mil. 2008; 1,2 mil. 2009; 526 mil. 2011; 720 mil. 2011; 1 643 tis. 

1. substantíva substantíva substantíva substantíva slovesá 

2. slovesá slovesá slovesá slovesá zámená 

3. zámená predložky predložky predložky substantíva 

4. adjektíva zámená adjektíva adjektíva spojky 

5. predložky adjektíva zámená zámená častice 

6. spojky spojky spojky spojky predložky 

7. príslovky príslovky častice častice adjektíva 

8. častice častice príslovky príslovky príslovky 

9. číslovky číslovky číslovky číslovky číslovky 

10. citoslovcia citoslovcia citoslovcia citoslovcia citoslovcia 

Zdroj: Šimková, 2011. 

 

Do pozornosti dávame piaty stĺpec, opisujúci frekvenciu SD vo verzii hovoreného korpusu. Na pr-

vom mieste stoja slovesá, teda dynamické príznaky substancií, ktoré sú spolu so zámenami typickými 

slovnými druhmi hovorového štýlu (Findra, 2004). Nami analyzované DVD nahrávky takisto spadajú 

pod hovorový štýl, zaujímalo nás preto, či prevaha dynamických príznakov, ktoré patria k základným 

črtám ústne realizovaného prejavu, sa uplatňuje aj v ranom veku. 
 

2 Teoretické východiská 

J. Průcha (2011) v súvislosti s osvojovaním jednotlivých slovných druhov uvádza ako príklad 

analýzu, ktorá bola zameraná na detský slovník a ktorého cieľom bolo zistiť, ktorý slovný druh má 

prevahu voči iným, menej frekventovaným (Průcha, 2011). Analýzu uskutočnila česká lingvistka 

Pačesová (1968) a medzi prvými 50 slovami skúmaného dieťaťa predstavovalo 57 % výskyt citoslo-

viec, 24 % podstatných mien, 7 % slovies, prídavných mien len 1,4 % (Průcha, 2011).  

Pačesová (1968) ďalej analyzovala reč dieťaťa, ktoré malo 2 roky, teda jeho slovná zásoba sa roz-

šírila o niekoľko desiatok slov. S postupným rastom slovnej zásoby sa podiel jednotlivých druhov 

mení, a to tak, že citosloviec ubúda a rastie počet podstatných mien a slovies – medzi prvými 500 

slovami bolo 50,5 % podstatných mien, 25,5 % slovies, 9,4 % citosloviec, 5,5 % prídavných mien 

a 3,6 % zámen (Průcha, 2011). 

Pačesová (1968) poskytuje ďalšie informácie týkajúce sa frekvencie slovných druhov českého 

chlapca (vek nie je uvedený; pozn. K. V.) ktorými potvrdzuje, že dominantné postavenie majú pod-

statné mená, pretože aj u českého chlapca mali prevahu substantíva (37 %) oproti slovesám (13 %) 

v prvých 100 produkovaných slovách. Ďalej uvádza, že v prvých 500 slovách bolo spozorovaných 50 

% podstatných mien a 25 % slovies (Průcha, 2011). 

Lucia Saicová Římalová (2013) vo svojej prípadovej štúdii analyzuje tzv. jednoslovné obdobie
5
 

u zdravého chlapca, u ktorého dané obdobie spadá do rozmedzia od 12 do 18 mesiacov. Autorka je 

                                                      
4
 r-mak-3.0: ručne morfologicky anotovaný korpus (2008), prim-4.0-all: všetky verejne prístupné texty SNK 

(2009), prim-5.0-all: všetky verejne prístupné texty SNK (2011), s-hovor-3.0: verzia hovoreného korpusu (2011). 
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voči tradičnej charakteristike slov zo slovnodruhového hľadiska skeptická. Za rozhodujúce pokladá 

sémantické kritérium. Navrhuje, aby sa v ranej ontogenéze reči hovorilo o „budúcich podstatných 

menách“ a „budúcich slovesách“. (Saicová Římalová 2013, s. 75). Dieťa totiž v období produkovania 

jednoslovných výpovedí, ale aj neskôr produkuje slová, ktoré sú náročné na priradenie k „tradičným“ 

slovným druhom (Saicová Řimalová 2013).  

Z. Ondráčková, ktorá sa venovala výskumu detskej lexiky, potvrdzuje predchádzajúce poznatky 

výskumov, a to tvrdením, že medzi „prvé slová v slovnej zásobe dieťaťa zvyčajne patria názvy kon-

krétnych, samostatne chápaných javov, substancií – pomenovania osôb, zvierat a vecí jeho najbližšie-

ho okolia – morfologicky povedané substantíva“ (Ondráčková, 2010, s. 120). Znamená to, že dieťa si 

najskôr osvojí pomenovania substancií a neskôr k nim pridáva príznaky. V prípade slovies dynamické 

príznaky a pri prídavných menách statické (Ondráčková, 2010).  

D. Gentnerová (1982; podľa Ondráčková, 2010, s. 121) podporuje tvrdenia tých, ktorí predpokla-

dajú častejší výskyt substantív ako verb v ranom vývine detskej reči. Tvrdí, že deti v ranom štádiu 

osvojovania si jazyka používajú viac slov vyjadrujúcich predmetnosť (object words) – substantíva ako 

činnosť (action words) – verbá, a to v odlišných jazykoch, konkrétne v jazykoch ako angličtina, ne-

mčina, japončina, turečtina a čínština. Gentnerová konštatovala, že deti preferujú vo svojej slovnej 

zásobe pomenovania konkrétnych predmetov, pretože ich dokážu ľahšie identifikovať a následne 

jazykovo stvárniť. Verbá sú pre deti oveľa zložitejšie, pretože v sebe obsahujú aj účastníkov deja 

a vzťah medzi nimi, sú ťažie nielen na pochopenie, ale aj na osvojenie (Ondráčková, 2010). 

Podľa E. Clarkovej, významnej bádateľky v teórii a výskume detskej reči (2003; podľa Ondráč-

ková 2010, s. 121) má dôležitú úlohu kontext. Práve na základe neho sa rôzni prítomnosť substantív 

a verb aj v detskej reči aj v reči dospelých (situácia, keď deti čítajú s rodičmi knihu, v ktorej produku-

jú oveľa viac substantív oproti situácii, keď sa deti hrajú s hračkami) (Ondráčková 2010).  

Oblasť jazykových a komunikačných kompetencií detí, ktoré navštevujú materskú školu, skúmala 

Z. Drobná (2003), ktorá vo svojom výskume pracovala so záznamami dialógov detí pri hre v triede 

materskej školy, pri rozhovoroch detí s učiteľkou, pri pracovných činnostiach, zachytené bolo voľné 

rozprávanie zážitku či vyrozprávanie príbehu deťmi. Celkovo bolo sledovaných osem detí v jednej 

materskej škole, štyri dievčatá a štyria chlapci, ktorí pochádzali z rôzneho rodinného prostredia. 

Z lingvistickej analýzy autorky boli vyvodené nasledujúce závery: slovesá majú dominantné postave-

nie v rámci všetkých slovných druhov (chlapci 28,5 %, dievčatá 23,8 %), druhé miesto obsadili pod-

statné mená (chlapci 16,9 %, dievčatá 20,8 %). Ďalšie slovné druhy sa vyskytovali v poradí: zámená, 

príslovky, predložky, prídavné mená, spojky a citoslovcia (Průcha, 2011). 

V súvislosti s osvojovaním si jazyka detí hovoriacich po slovensky uvedieme autorku, ktorá skú-

mala autentickú spontánnu vzájomnú komunikáciu detí mladšieho školského veku v neoficiálnom 

prostredí. Jana Kesselová v tejto oblasti priniesla zistenia, ktoré sú podobné s výsledkami Z. Drobnej 

(2003). Prevahu v spomínanom období dieťaťa majú slovesá (20 %) a nižšiu frekvenciu majú substan-

tíva (15 %) (Kesselová 2003).  

D. Slančová (2013) na základe využitia Testu komunikačného správania (TEKOS) poskytla záve-

ry týkajúce sa narastania slovesnej slovnej zásoby u detí vo veku od 8 do 16 mesiacov osobitne 

u dievčat a u chlapcov, a to na základe kritérií „rozumie a hovorí“, „rozumie“ a „nerozumie“. Autorka 

pracovala s výskumnou vzorkou 653 detí (330 chlapcov a 323 dievčat) vo veku 8 – 16 mesiacov. D. 

Slančová dospela k záverom, že produkcia („rozumie a hovorí“) slovies ako celku vzrástla v podstate 

z nuly v 8. mesiaci u dievčat aj chlapcov na 19,5 % u dievčat a 13,9 % u chlapcov v 16. mesiaci 

(Slančová, 2013). 

Podľa autorky údaje analýzy demonštrujú veľké individuálne rozdiely medzi jednotlivými deťmi 

v sledovaných vekových skupinách, pretože existujú deti, ktoré ani v 16. mesiaci nerozumejú ani jed-

nému slovesu, a sú deti, ktoré už okolo jedného roku rozumejú všetkým slovesám. Rovnako sa vo 

všetkých mesiacoch vyskytujú deti, ktoré neprodukujú ani jedno sloveso, a sú deti, ktoré produkujú 

maximum z ponúkaných slovies (Slančová, 2013).  

                                                                                                                                                                     
5
 Jednoslovné obdobie predstavuje takú fázu v období vývinu reči dieťaťa, v ktorom dieťa používa slová, ale ne-

spája ich do viacslovných výpovedí (Saicová Římalová, 2013). 
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Z výsledkov výskumu D. Slančovej na základe analýzy slovesnej lexiky detí od 8 do 16 mesiacov 

môžeme konštatovať, že dynamické príznaky – slovesá – sú dôležitou a neodmysliteľnou súčasťou 

gramatickej stránky reči dieťaťa približne od 16 mesiacov. Tabuľky analýz, ktoré lingvistka uvádza, 

potvrdzujú rast verbálnej lexiky, čo naznačuje, že slovesá môžu neskôr patriť medzi najfrekventova-

nejší slovný druh. 

 

3 Interpretácia výsledkov 

V tejto časti príspevku uvádzame najdôležitejšie zistenia, ktoré vyplynuli z výskumu. 

Poznámka: pri analýze substantív a verb sme posudzovali výskyt gramatických tvarov (GT) 

podstatných mien a slovies a zároveň počet menných a slovesných lexikálnych jednotiek v reči die-

ťaťa.  

Graf 1 gramatické tvary substantív a verb v reči dieťaťa 

 
 

Výskyt gramatických tvarov substantív a verb stúpa s vekom dieťaťa. Potvrdila sa teda hypotéza, 

že vek predstavuje dôležitý faktor vývoja detskej reči. Túto rastúcu tendenciu sme predpokladali, no 

žiada sa nám vysvetliť výrazný rast verb v 57. mesiaci. Tento rast pripisujeme situačným vplyvom 

ako napr. dynamickejšie situácie v polievanie kvietkov, spoločenská hra a hádzanie kocky, hranie sa v 

domčeku.  

Vek je jednoznačne rozhodujúcim kritériom pri posudzovaní vývoja detskej reči. Práve s vekom 

dieťaťa sa spája aj jeho schopnosť používať iné tvary slov, ako sú iba citové reakcie či prejavy vôle. 

Kým prvými hlasovými prejavmi dieťaťa boli plač a krik (citoslovce), postupným vývinom sa objavu-

jú prvé slová a medzi 4. a 5. rokom života sa dieťa dostáva k tvoreniu viet, ktorých štruktúra sa príliš 

nelíši od viet dospelých.  

Rozdiel vo výskyte GT podstatných mien a slovies nie je výrazný, ako môžeme vidieť na grafe, 

stúpavé a klesavé tendencie sú podobné. Z pozorovania môžeme konštatovať, že približne od 34. me-

siaca (2 roky 10 mesiacov) sa pozícia podstatných mien a slovies mení a slovesá sú v miernej prevahe. 

Ako sme už uviedli, z hľadiska frekvencie slovných druhov vo verzii hovoreného korpusu, slovesá 

sa na rozdiel od podstatných mien vyskytujú vo výpovediach ľudí častejšie. Z toho vyplýva, že preva-

ha dynamických príznakov substancií patrí k základným črtám ústne realizovaného prejavu, no okrem 

iného zdôrazňujeme, že sa uplatňuje aj v ranom veku. 

Analýza slovných druhov – podstatných mien a slovies – aj v reči dospelého, ktorý je v neustálom 

kontakte s dieťaťom, potvrdila to, čo sa uvádza jednak vo frekvenčných analýzach hovoreného korpu-

su, ale aj v sekundárnej literatúre opisujúcej reč dospelých orientovanú na dieťa. Či už ide o slovenský 

jazyk alebo jazyk český, ako to uvádza Průcha (2011), slovesá sa vyskytujú v hovorených výpove-

diach dospelých vo väčšej miere ako podstatné mená. Výrazný pokles podstatných mien a slovies 

v 58. mesiaci je spôsobený menej dynamickou nahrávkou, resp. situačnými vplyvmi – kreslenie ob-

rázkov, skladanie puzzle s mamou a s mladšou sestrou či tancovanie, ktoré je spojené s rozprávaním. 

Tento pokles možno pozorovať nielen v reči matky, ale aj dieťaťa. 
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Graf 2 Gramatické tvary substantív a verb v reči orientovanej na dieťaťa 

 
 

V súvislosti s postupným osvojovaním si jazyka sme mali v úmysle pozrieť sa na gramatické tva-

ry, no takisto na menné a slovesné lexikálne jednotky. Gramatických tvarov lexémy je niekoľko a nás 

v tomto prípade zaujímalo, či podobná tendencia rastu (ako to bolo pri GT) bude aj pri lexikálnych 

jednotkách. Zaujímalo nás teda, či stúpajúci charakter bude mať aj osvojovanie slovnej zásoby – 

v našom prípade osvojovanie si podstatných mien a slovies. Nasledujúci graf hodnotí tendencie osvo-

jovania si menných a slovesných lexikálnych jednotiek. 

 

Graf 3 počet lexikálnych jednotiek v reči dieťaťa 

 
 

Graf č. 3 znázorňuje rastúci počet menných a slovesných lexém. Môžeme konštatovať, že slovesné 

lexikálne jednotky sa postupne vyskytujú aj v reči dieťaťa a spolu s podstatnými menami tvoria sú-

časť výpovede dieťaťa. Z grafu vyplýva, že medzi výskytom spomínaných dvoch slovných druhov nie 

sú výrazné rozdiely (34., 57. mesiac – výrazné situačné vplyvy).  

V porovnaní s výskytom GT hodnotíme, že takisto pri produkcii menných a lexikálnych jednotiek 

nie sú výrazné rozdiely. 34. a 57. mesiac sa síce vykazujú výrazné odchýlky, avšak tie sú spôsobené 

situačnými vplyvmi. Dieťa pri čítaní knihy, rozprávaní sa o obrázkoch (37.mesiac) produkuje viac 

menných lexém – korytnačka, jašterica, zobák, páv, nôžka, telo, tulipán, kvietok a pod., naopak pri 

dynamickejšej situácii (57. mesiac) napr. polievanie záhrady produkuje viac slovesných lexém 

a menné ustupujú – robiť, poliať, pískať, dať, nájsť, naberať, pršať, odtrhnúť a pod.  

Pokiaľ ide o lexikálne jednotky, slovesné lexikálne jednotky sa vyskytujú častejšie v porovnaní 

s mennými približne od 48. mesiaca (4 roky).  

V súvislosti so záverečnou interpretáciou by sme sa chceli vrátiť k teoretickým východiskám našej 

prípadovej štúdie, a to konkrétne k záverom E. Clarkovej (2003). Podľa tejto významnej bádateľky 

v teórii a výskume detskej reči (2003; podľa Ondráčková, 2010, s. 121) má dôležitú úlohu kontext. 

Práve na základe neho sa rôzni prítomnosť substantív a verb aj v detskej reči aj v reči dospelých (On-
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dráčková, 2010). Aj my sa stotožňujeme s týmto tvrdením a priložené grafy a tabuľky opisujúce jed-

notlivé komunikačné vplyvy sú dôkazom tejto interpretácie.  

Problém rôznych interpretácií v súvislosti so zastúpením podstatných mien a slovies v reči dieťaťa 

vidíme aj v neuvedení metodologického postupu pri výsledkoch analýzy. V sekundárnej literatúre 

neboli všade uvedené informácie o veku dieťaťa či rozsahu sledovaného obdobia.  

 

Záver 

Vzhľadom na výsledky našich analýz konštatujeme a zastávame názor, že kontext a situačné vply-

vy sú dôležité pri interpretácii rozloženia slovných druhov v detskej reči z hľadiska lexikálnych 

jednotiek. Potvrdilo sa, že pre menej dynamické situácie sú častejšie výpovede, ktoré majú viac men-

ný charakter ako slovesný. Naopak polievanie kvietkov, hádzanie lopty, prechádzka – to sú okolnosti, 

pri ktorých dospelí (matka) a dieťa produkujú viac verbálnych lexém. 

J. Průcha (2010) vo svojej publikácii, ktorá bola pre nás kľúčová z hľadiska teoretických výcho-

dísk, v súvislosti s osvojovaním slovných druhov používa pojem „prevaha“ substantív, príp. verb 

v určitých vývinových obdobiach. Dokonca, ako dodáva, niektorí odborníci považovali názor „najprv 

sa osvojujú substantíva a potom slovesá a ostatné druhy“ (Průcha, 2010, s. 75) ako univerzálne platný. 

Súhlasíme s názorom o neskoršom nástupe slovies v slovnej zásobe dieťaťa, potvrdzujú to aj naše 

analýzy 10 mesiacov, avšak nazdávame sa, že všeobecne nemožno hovoriť o prevahe, preferencii, 

príp. dominantnom slovnom druhu v reči dieťaťa, ani v reči dospelých.  

Naše pozorovanie ukázalo, že v reči matky nie sú výrazné rozdiely vo výskyte GT a lexém sub-

stantív a verb a podobne to bolo aj pri analýze reči dieťaťa. Ak sa aj vyskytli výraznejšie rozdiely 

medzi mesiacmi, išlo skôr o situačné faktory, ktoré neodmysliteľne patria k osvojovaniu si jazyka 

a rozširovaniu slovnej zásoby vôbec. 

Táto ďalšia skúsenosť nás aj ďalej motivuje k tomu, aby sme sa aj v budúcnosti zaoberali proble-

matikou detskej reči, a tak prispeli poznatkami, ktoré by mali všeobecný prínos (akceptujúc individua-

litu dieťaťa) a ktoré by dopĺňali niekoľkoročné skúmania slovenských lingvistov, logopédov 

a psychológov. 
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