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1. CIELE PRÁCE 

 

 Ako sme  načrtli v úvode, predmetom výskumu, ktorý je súčasťou grantovej úlohy 

VEGA č. 1/2228/05 Vývin reči slovensky hovoriacich detí, je osobitná lexika, ktorú používajú 

dospelí (alebo staršie deti) v komunikácii s dieťaťom, a osobitná lexika, ktorú používajú deti 

samotné v slovenskom a anglickom jazyku. Terminológia, s ktorou pracuje slovenská 

a angloamerická jazykoveda v tejto oblasti výskumu, sa však značne líši, a navyše, aj v rámci 

oboch lingvistík sú rozdiely v terminológii používanej jednotlivými výskumníkmi, resp. 

výskumnými kolektívmi. Prvým z cieľov práce je preto zosumarizovať a porovnať teoretické 

vymedzenia a charakteristiky pojmov, ktoré sú pre ďalšie uvažovanie východiskové, a to 

v kontexte slovenskej (čiastočne aj českej) a angloamerickej lingvistiky: reč dieťaťa, resp. 

detská reč a jej vývin; reč dospelých v komunikácii s dieťaťom, teda reč orientovaná na dieťa 

a osobitná lexika používaná v detskej reči a reči orientovanej na dieťa, teda detské slová. 

 V rigoróznej práci  ŠTATÚT DETSKÉHO SLOVA V SLOVENČINE (HLAVATÁ, 1999) sme sa 

pokúsili nanovo definovať termín detské slovo a naplniť ho novým obsahom. Druhým cieľom 

práce je preto overiť nosnosť tohto teoretického vymedzenia a na jeho základe zostaviť 

Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém – slovenský. Paralelne, vychádzajúc 

z angloamerickej lingvistiky a výskumu, ktorý sme v oblasti anglickej detskej lexiky 

zrealizovali, sa pokúsime definovať detské slová, resp. formy v angličtine a zistiť, ktoré 

výrazy sa dajú v angličtine označiť ako detské a zostaviť Slovník detských slov zostavený zo 

sledovaných lexém – anglický. Následne nás budú zaujímať rozdiely v naplnení pojmu 

detského slova v slovenčine a angličtine. 

 Ďalším cieľom práce je fonematická, slabiková, slovnodruhová, slovotvorná 

a sémantická analýza slovenskej a anglickej detskej lexiky, pri ktorej budeme vychádzať zo 

zostavených slovníkov detských slov. Výsledkom tejto analýzy bude fonematická, slabiková, 

slovnodruhová, slovotvorná a sémantická charakteristika detských slov v slovenčine 

a angličtine, ktorá bude ďalej slúžiť ako podklad pre porovnanie vlastností slovenskej 

a anglickej detskej lexiky z uvedených hľadísk.  

 Na základe komparácie bude vytvorená súhrnná charakteristika detskej lexiky 

používanej v detskej reči a reči orientovanej na dieťa v slovenčine a angličtine s dôrazom na 

podobnosti a odlišnosti v charaktere tejto lexiky v uvedených jazykoch, ktoré by ďalej mohli 

vypovedať o možných univerzáliách v procese osvojovania si jazyka dieťaťom a vo vývine 

jeho reči a o charaktere komunikácie dospelých s deťmi v oboch societach. 




