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2. METÓDY PRÁCE 

 

 Práca materiálovo vychádza z empirických dát získaných jednou z najbežnejších 

metód získavania údajov, a to metódou dotazníka. 

V dotazníkoch sme zisťovali, ako jeden a ten istý denotát pomenúvajú rodičia (teda 

dospelí) a ako ho pomenúvajú deti. Zoznam denotátov bol v slovenských a anglických 

dotazníkoch identický. 

Výber denotátov nebol náhodný. Na základe preštudovanej literatúry, empírie a 

pozorovania sme si vytypovali denotáty, ktorých pomenovania sa najčastejšie vyskytujú v reči 

orientovanej na dieťa a v detskej reči a rozdelili sme ich do tematických okruhov. 

 Na Slovensku boli dotazníky rozdané (v jasliach a materských školách) 140 

respondentom, rodičom, ktorí majú dieťa (deti) vo veku od dvoch do piatich rokov. Boli sme 

si vedomí, že pre objektívnosť výskumu je dôležité nepohybovať sa len v rámci jedného 

regiónu, preto sme dotazníky distribuovali vo východoslovenskom, stredoslovenskom aj 

západoslovenskom regióne v rovnakom pomere. Vrátilo sa nám 105 dotazníkov, ktoré sa stali 

materiálovým východiskom slovenskej časti práce. (To sme ešte doplnili vlastnými zápiskami 

získanými na základe pozorovania a k dispozícii sme mali aj transkripty detí, ktorých rečový 

vývin je sledovaný v rámci grantovej úlohy.) 

 S distribúciou anglických dotazníkov a ich vypĺňaním bola situácia neporovnateľne 

ťažšia: postupovali sme cez priateľov, známych, študentov, kolegov – lingvistov žijúcich, 

resp. pracujúcich vo Veľkej Británii a USA; cez Forel International School v Bratislave, ktorá 

má anglickú škôlku; ďalej prostredníctvom mailovej komunikácie s odborníkmi 

zaoberajúcimi sa danou problematikou cez Info-CHILDES (Child Language Data Exchange 

System). Napriek všetkým snahám sa vrátilo len 30 vyplnených dotazníkov, preto sme ďalšie 

údaje získavali práve prostredníctvom databázy CHILDES. Situácia bola značne sťažená aj 

tým, že v pokynoch pre vypĺňanie dotazníkov sme museli z pochopiteľných dôvodov 

rezignovať na fonetickú transkripciu.  

 Údaje získané prostredníctvom dotazníkov boli spracované do štyroch slovníkov: 

Slovník synoným a hláskových variantov – dospelý  a  Slovník synoným a hláskových 

variantov – dieťa v slovenčine a Slovník synoným a hláskových variantov – dospelý a Slovník 

synoným a hláskových variantov – dieťa v angličtine. Z nich sme ďalej na základe kritérií 

stanovených pre detské slová (sú podrobne definované v nasledujúcej kapitole) zostavili pre 

oba jazyky výsledné Slovníky detských slov zostavené zo sledovaných lexém, ktoré sú uvedené 
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v prílohe. (Slovníky synoným a hláskových variantov sme ako „pracovné“ slovníky 

z priestorových dôvodov do práce nezaradili.) 

 Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém – slovenský slúžil ako podklad 

pre fonematickú, slabikovú, slovnodruhovú, slovotvornú a sémantickú analýzu detskej lexiky 

v slovenčine a Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém – anglický bol 

východiskovým materiálom pre fonematickú, slabikovú, slovnodruhovú, slovotvornú 

a sémantickú analýzu detskej lexiky v angličtine. Na základe uvedených analýz sme mohli 

vypracovať jednotlivé charakteristiky detskej lexiky oboch jazykov, ktoré ďalej slúžili ako 

základ pre porovnávanie špecifík slovenskej a anglickej detskej lexiky a postupné vyvodenie 

záverov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




