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4.  KOMPARATÍVNA CHARAKTERISTIKA DETSKEJ 

LEXIKY V SLOVENČINE A ANGLIČTINE  

 

 V predchádzajúcej kapitole sme opísali naše chápanie pojmu „detské slovo“ 

v slovenčine a angličtine a jeho miesto v DR a RD. Jednotlivé lexémy získané dotazníkovým 

prieskumom, ktoré spĺňajú kritériá na to, aby mohli byť označené ako detské slová, sme 

zaradili do príslušných tried detských slov. Prehľad týchto detských slov v oboch jazykoch je 

uvedený v prílohe v dvoch slovníkoch: Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém 

– slovenský a Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém – anglický. 

V nasledujúcich podkapitolách ponúkame fonematickú, slabikovú, slovnodruhovú, 

slovotvornú a sémantickú charakteristiku slovenskej a anglickej detskej lexiky, ktorá bola 

zaradená do uvedených slovníkov a jej porovnanie nielen s charakteristikou lexiky (ako 

celku) oboch jazykov, ale najmä porovnanie základných fonematických, slabikových, 

slovnodruhových, slovotvorných a sémantických vlastností detskej lexiky v slovenskom 

a anglickom jazyku. 

 

 

4.1. Fonematická charakteristika detskej lexiky  

 

4.1.1.  Fonematická charakteristika detskej lexiky v slovenčine  

 

 Cieľom tejto podkapitoly je charakterizovať detské slová z pohľadu najmenších 

segmentov zúčastňujúcich sa na ich stavbe – hlások, a následne ich abstraktných 

zovšeobecnení – foném. Zaujímať nás bude nielen frekvencia jednotlivých foném v detskej 

lexike a jej porovnanie s miestom týchto prvkov vo zvukovej sústave slovenčiny, ale aj 

kombinatorika foném, a to najmä spoluhláskové skupiny vyskytujúce sa v detských slovách. 

 Hláska sa definuje ako „foneticky zatriedená artikulačno-akustická jednotka reči. Je to 

najmenšia jednotka reči daná osobitnou  kombináciou fonetických vlastností vyskytujúcich sa 

v príslušnom jazyku a nesúca súhrn sluchovo vnímateľnej signálovej informácie o prítomnosti 

fonémy v abstraktnej jazykovej forme“ (KRÁĽ – SABOL, 1989, s. 53). Abstrahovaním 

a zovšeobecnením jednotlivých vlastností hlások vzniká fonéma ako abstraktná, význam 

rozlišujúca jednotka. Vzťah medzi hláskami a fonémami je asymetrický, t. z., že niektoré 
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hlásky nemusia mať osobitnú fonémovú reprezentáciu; s postupujúcou abstrakciou sa znižuje 

počet prvkov daného fonického systému a naopak.  Hlások je tak v každom jazyku viac ako 

foném (porov. KRÁĽ – SABOL, 1989).  

 Z artikulačného hľadiska sa hlásky môžu rozdeliť do viacerých skupín. Základným 

kritériom je prítomnosť – neprítomnosť prekážky v nadhrtanových priestoroch a typ 

prekážky. Ak pri artikulácii nevzniká v týchto priestoroch prekážka, artikuluje sa 

samohláskový zvuk (sonanta, vokál), ak sa na niektorom mieste prekážka vytvorí, artikulujú 

sa spoluhlásky (konsonanty). Ak sa prekážka iba naznačuje pohybom približovania 

a vzďaľovania artikulačných orgánov, vznikajú zvuky, ktoré majú obidva druhy základných 

vlastností (vokalické aj konsonantické) a artikulujú sa sonórne hlásky. Fonematický systém 

slovenčiny tak obsahuje tri subsystémy: subsystém vokálov, šumových konsonantov a sonór. 

Avšak tak, ako jazyk nie je systémom symetricky usporiadaných prvkov, tak ani žiaden jeho 

subsystém nie je symetricky organizovaný, t. z., že niektoré prvky tvoria centrum tohto 

systému, resp. subsystému a iné len okrajovú, periférnu oblasť tohto  centra, pričom prechod 

medzi týmito oblasťami je plynulý (porov. KRÁĽ – SABOL, op. cit.).  

 

 

4.1.1.1. Vokalický subsystém slovenskej detskej lexiky  

 

 Vokalický subsystém slovenčiny obsahuje krátke samohlásky (monoftongy, vokály) /i, 

e, ä , a, o, u/, dlhé samohlásky /í, é, á, ó, ú/ a dvojhlásky (diftongy) /ia, ie, iu, uo/. Á. KRÁĽ  a  

J. SABOL (op. cit., s. 305) na základe frekvenčných, kombinačných a distribučných 

ukazovateľov vymedzujú ako základné, centrálne prvky fonémy /i, í, e, ie, u, ú, o, uo, a, á, ia/ 

a ostatné – /é, ä, iu, ó/ – ako sekundárne, menej alebo málo zaťažené periférne, okrajové 

prvky. Ako sa ďalej uvádza v citovanej literatúre, medzi jednotlivými členmi slovenského 

samohláskového subsystému je prekvapujúca symetria: pri vokáloch vysokého radu sú 

základnými prvkami krátka a dlhá samohláska /i – í/; /u – ú/, pri vokáloch prostredného radu 

krátka samohláska a dvojhláska /e – ie/; /o – uo/ a pri nízkych vokáloch všetky tri jednotky a-

ového typu /a – á – ia/. Uvedené prvky určujú aj  základné, centrálne vzťahy: pri vokáloch 

vysokého radu protiklad krátka samohláska – dlhá samohláska /i – í/; /u – ú/, pri prostredných 

vokáloch protiklad krátka samohláska – dvojhláska /e – ie/; /o – uo/ a pri nízkych vokáloch 

protiklady krátka samohláska – dlhá samohláska /a – á/, krátka samohláska – dvojhláska /a – 

ia/ a dlhá samohláska – dvojhláska /á – ia/. Typickou črtou spisovnej slovenčiny je tendencia 
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preferovať pri tvorení významových jednotiek základné, centrálne zvukové prvky a vzťahy 

medzi nimi. 

 Ako sme už uviedli, pri zisťovaní frekvencie jednotlivých vokalických prvkov 

v detskej lexike sme vychádzali zo Slovníka detských slov zostaveného zo sledovaných lexém 

a zaujímalo nás, ktoré vokalické prvky sú frekvenčne najviac zaťažené, resp. či sa tendencia 

postulovaná v citovanej práci Á. KRÁĽA a J. SABOLA uplatňuje aj v detskej lexike. Výsledky 

frekvenčnej analýzy sme zhrnuli do tabuľky: 

 

                                       Vokalické prvky 
    krátke vokály    dlhé vokály diftongy 
1. a 448 á 44 ie 18 
2. i 283 í 41 ia 5 
3. o 173 ú 15 uo 3 
4. u 166 ó 4 iu 0 
5. e 73 é 3   
6. ä 1     
Spolu 1148  107  26 
 

Tabuľka 1 Frekvencia vokalických prvkov v detských slovách v slovenčine 

 

 Tie vokalické prvky, ktoré sa vo vokalickom subsystéme slovenčiny vymedzujú ako 

periférne, sú v tabuľke napísané kurzívou. Na základe uvedených výsledkov môžeme 

konštatovať, že aj v takej špecifickej oblasti, akou je detská lexika, jednotlivé prvky 

vokalického subsystému potvrdzujú svoje miesto v tomto subsystéme ako centrálne, resp. ako 

periférne.  

 Jednoznačne najvyššiu frekvenciu má v detskej lexike krátka samohláska /a/, čo však 

môže byť spôsobené aj skutočnosťou, že všetky pomenovania v dotazníku boli uvedené 

v základnom tvare, t. z., že pri substantívach to bol nominatív singuláru, čo zvýšilo frekvenciu 

tohto vokálu najmä pri substantívach ženského rodu. Napriek tomu môžeme vysloviť 

hypotézu, že táto samohláska (a jej dlhý pendant /á/) má, čo sa týka vokalického 

podsystému detskej lexiky, centrálne postavenie, pretože má primárne postavenie v prvých 

slovách, ktoré patria do rečového repertoáru detí: mama, tata, bam (spadnúť), a-a (močiť), 

há-há (spať), da (daj), ham-ham (jesť, piť). Za svoju „popularitu“ v detskej reči 

pravdepodobne vďačí relatívne ľahkej artikulácii (porovnaj napr. s artikuláciou vysokej 

zadnej samohlásky /u/. Túto hypotézu podporujú aj  zistenia ďalších bádateľov zaoberajúcich 

sa detskou lexikou a detskou rečou: Podľa K. OHNESORGA (1959) medzi prvé artikulované 



 60

slová detí patria interjekcie a onomatopoje, v ktorých je spoluhláskový element realizovaný 

predovšetkým labiálami a samohláskovým vokálom /a/. R. JAKOBSON (1962) uvádza 

samohlásku /a/ (nazýva ju aj protosamohláska) ako jednoznačne prevládajúcu  

v pomenovaniach príbuzenských vzťahov v DR aj RD vo viacerých jazykoch (v slovenčine je 

to napríklad mama, mamanka, tata, tatanko, baba, babinka, a pod.). ERHART – VEČERKA 

(1981) hovoria o tzv. optimálnej slabike, t. z. spojení labiálnej spoluhlásky so samohláskou 

/a/, napr. ma, pa, ba, ktoré dieťa artikuluje ako prvé, keď sa začína učiť rozprávať. Aj podľa 

F. BUFFU  (1984), ktorý sa zaoberal detskou lexikou v severošarišských nárečiach, je 

samohláska /a/ v detských slovách veľmi frekventovaná, pretože je najjednoduchšia, čo tiež 

potvrdzuje naše zistenia. 

 Dlhá samohláska /í/ mala najvyššiu frekvenciu v prvostupňových a druhostupňových 

deminutívnych pomenovaniach mužského rodu substantív: čajík –  čajíček; koník – koníček; 

chlebík – chlebíček; macík, nosík, nočníček, atď. 

 Dlhá samohláska /ú/ mala v porovnaní s dlhými samohláskami  /á/ a /í/ oveľa nižšiu 

frekvenciu, objavila sa len pri alternácii u/ú v slovách typu ruky – rúčatá, rúčatká; hus – 

húska, v niekoľkých deminutívach nosúlik, pišúrik (penis), cincúlik (penis) a interjekciách 

(bú, mú). 

 Dlhé samohlásky /ó/ a /é/ potvrdili pri analýze svoje miesto na periférii vokalického 

subsystému, a aj keď v už citovanej literatúre (KRÁĽ – SABOL, 1989, s. 306) sa uvádza, že tieto 

vokály sa vyskytujú okrem iného aj v interjekciách a onomatopojach (jéj, mé, jój, hó) a 

v našom materiáli sú interjekcie a onomatopoje bohato zastúpené, výskyt týchto vokálov 

v detských slovách je zriedkavý, napr. bó (bolieť, rana), bé (zlý, škaredý, špinavý), mé-mé 

(koza, resp. odpoveď na otázku: Ako robí koza?).  

 Svoje postavenie na okraji vokalického subsystému potvrdila aj samohláska /ä/, ktorá 

sa v rámci detských slov objavila len v jednom slove: bábätko. Okrem toho, vo výskumných 

dotazníkoch mala v RD vyššiu frekvenciu realizácia tohto slova s krátkym /a/: bábatko (14) 

a bábätko  (11). V DR mala naopak vyššiu frekvenciu výslovnosť s /ä/ bábätko (13) a 

babatko (1); rodičia sa pravdepodobne pri zápise pomenovaní, ktoré používajú deti, viac 

sústredili na dodržiavanie ortografickej normy  ako pri zápise pomenovaní, ktoré používajú 

oni sami.  

 V rámci vokalického subsystému detskej lexiky uvažujeme aj o polovokále [ŭ], ktorý 

sa realizuje vo výrazoch autíčko, autko, mňau a mňauko iba pohybom približovania 
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a vzďaľovania artikulačných orgánov, pričom nevzniká frikatívna úžina, ale iba pritlmenie 

rezonancií (porov. KRÁĽ – SABOL, 1989, s. 135). 

 

POZNÁMKA 14: N. I. DZENDZELIVSKÁ (1974) vo svojej charakteristike detskej lexiky 
v slovenských nárečiach na území USSR zistila takúto frekvenciu vokalických prvkov v 266 
detských slovách a ich variantoch: /a/ (235), /i/ (139), /u/ (95), /o/ (63), /e/ (32). Frekvenčné 
zaťaženie jednotlivých samohlások je takmer totožné s našimi výsledkami, poradie si 
vymenili iba samohlásky na 3. a 4. mieste v poradí: v našom materiáli sa ako frekventovanejší 
ukázal vokál /o/ (173), vokál /u/  mal však takmer rovnakú frekvenciu (166). 
 

 Z dvojhlások (diftongov) má v rámci sledovaných detských slov najvyššiu frekvenciu 

diftong /ie/, a to najmä v deminutívach typu mamulienka, ritulienka, brčulienky, nožulienky, 

oveľa zriedkavejšie sa pri tvorbe deminutív zúčastňuje diftong /ia/, napr. prasiatko, kuriatko. 

Dvojhláska /uo/ sa v skúmanom materiáli objavila trikrát, vždy pri tvorbe deminutívneho 

pomenovania: knižôčka, nôžky, šatôčky. (Deminutívnymi príponami a alternáciami s nimi 

spojenými sa budeme podrobnejšie zaoberať v podkapitole 4.4.1. Slovotvorná charakteristika 

detskej lexiky v slovenčine.)  

 Diftong /iu/ sa v sledovaných lexémach neobjavil ani raz, tiež potvrdil svoje 

postavenie na periférii vokalického subsystému slovenčiny vyplývajúceho z jeho výskytu len 

pri skloňovaní substantív a adjektív, napr. uznanie – uznaniu; cudzí – cudziu a pod. 

 Na záver môžeme konštatovať, že postavenie jednotlivých vokalických prvkov 

a vzťahov medzi nimi v osobitej vrstve slovnej zásoby – v detskej lexike potvrdzuje a 

kopíruje ich miesto a základné vzťahy vo vokalickom subsystéme slovenčiny, a to najmä 

vzťahy pri vokáloch vysokého radu protiklad krátka samohláska – dlhá samohláska /i – í/; /u 

– ú/, pri prostredných vokáloch protiklad krátka samohláska – dvojhláska /e – ie/ a pri 

nízkych vokáloch protiklady krátka samohláska – dlhá samohláska /a – á/ (porov. KRÁĽ – 

SABOL, 1989). Tým sa jednoznačne potvrdila aj tendencia slovenčiny preferovať pri tvorení 

významových jednotiek základné, centrálne zvukové prvky a vzťahy medzi nimi. 

 

 

4.1.1.2. Konsonantický subsystém slovenskej detskej lexiky  

 

 V rámci konsonantického subsystému slovenčiny majú charakter periférnych prvkov 

fonémy /f/, /g/, /z/ a /Z/. Tento status uvedených foném jasne odzrkadľuje ich historické 

„odtlačky“, ale aj synchronické, kombinačné, a teda aj funkčné dispozície (KRÁĽ – SABOL, op. 
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cit., s. 310). Fonémy /z/ a /Z/ sa v súbore detských slov nevyskytli vôbec a fonémy /f/ a /g/ 

mali veľmi nízku frekvenciu (≤ 10). Opäť – rovnako ako pri vokáloch – sa ukázalo, že 

periférne prvky v detskej lexike kopírujú periférne prvky v slovnej zásobe spisovnej 

slovenčiny, a zároveň tieto konsonanty potvrdili svoje miesto na periférii zvukového systému.  

Frekvenciu jednotlivých konsonantických prvkov sme rovnako ako pri vokalických 

prvkoch spracovali do tabuľky, pričom číslo v zátvorke na konci riadku udáva poradové číslo 

fonémy podľa frekvenčného zoradenia foném v slovenčine vo FONETIKE A FONOLÓGII  Á. 

KRÁĽA a J. SABOLA, s. 347): 

 

                   Konsonanty 
1. k 413    (≥ 400)                             (6.) 
2. p 157    (≥ 100)                             (8.) 
3. n 121                                             (7.) 
4. b 116                                             (15.) 
5. m 106                                             (5.) 
6. č 101                                             (18.) 
7. ť 84    (84 – 60)                             (17.)
8. š 82                                               (19.) 
9. c 70                                               (23.) 
10. t 68                                               (3.) 
11. d 64                                               (10.) 
12. r 63                                               (4.) 
13. l 62                                               (9.) 
14. h 47    (47 – 37)                             (16.)
15. s 42                                               (1.) 
16. v 41                                               (2.) 
17. ľ 37                                               (14.) 
18. ň 23    (23 – 13)                             (11.)
19. z, j 20, 20                                  (12., 13.) 
20. ž, r 13, 13                                  (21., 26.)   
21. f 10   (≥ 10)                                   (25) 
22. x 9                                                 (22.) 
23. g 7                                                 (24.) 
24. ď 4                                                 (20.) 
25. l 2                                                 (27.) 
26. L 1                                                 (31.) 
27. R, z, Z  0                                   (29., 28., 30.) 
Spolu 1797 
 

Tabuľka 2  Frekvencia konsonantov v detských slovách v slovenčine 

 

 K najfrekventovanejším fonémam v slovenčine patria zo spoluhlások /s/, /v/, /t/, /r/, 

/m/, /k/, /n/ a /p/ (KRÁĽ – SABOL, 1989, s. 346–347). Podľa našich zistení medzi 
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najfrekventovanejšie konsonantické prvky v detských slovách patria fonémy /k/ , /p/, /n/, /b/, 

/m/ a /č/. Štyri z nich (/m/, /k/, /n/ a /p/) sú vo frekvencii foném v slovenčine medzi 

konsonantmi na 5. – 8. mieste v uvedenom poradí; /b/ je na 15. mieste a /č/ na 18. mieste 

v rámci konsonantických prvkov (porov. KRÁĽ – SABOL, op. cit., s. 347). N. I. DZENDZELIVSKÁ 

(1974) uvádza takéto poradie najfrekventovanejších konsonantov v skúmanej detskej lexike v 

nárečiach: /k/ (155), /c/ (94), /p/ (77), /b/ (68), /č/ (59), m (45) n (29); na porovnanie s naším 

materiálom a so stavom v spisovnej slovenčine: /s/ len (17), /v/ (7),  /t/ (36), /r/ (8). 

Frekvencia konsonantov je tu prirodzene ovplyvnená aj fonetickými špecifikami jednotlivých 

nárečí (najmä frekvencia fonémy /c/ na mieste formovej morfémy /ť/: čupkac, hopkac, 

dundac, bubac a pod.), avšak frekvenčné zaťaženie jednotlivých konsonantov sa aj napriek 

tomu viac-menej zhoduje s našimi výsledkami. 

 Záverové konsonanty /m/, /p/ a /b/ zároveň patria z konsonantických prvkov medzi 

prvé zvuky, ktoré sa dieťa naučí vyslovovať, čo platí nielen pre slovensky hovoriace deti, 

pretože artikulácia týchto hlások si spomedzi konsonantov vyžaduje najmenšiu námahu 

(porov. HORŇÁKOVÁ – KAPALKOVÁ – MIKULAJOVÁ, 2005; ERHART – VEČERKA (1981) a KOPEČNÝ, 

1982). Už K. OHNESORG (1959) na základe svojho výskumu konštatoval, že v detskej reči sa 

objavujú najprv záverové spoluhlásky (okluzívy), až neskôr úžinové spoluhlásky 

(konstriktívy),  pretože ich artikuláciu zvládajú deti oveľa ľahšie a rýchlejšie a len zriedka 

dochádza k nápadnejším odchýlkam pri ich realizácii (vyžadujú si menšiu obratnosť 

artikulačných orgánov ako úžinové spoluhlásky). R. JAKOBSON (1962) uvádza záverové 

spoluhlásky  ako prevažujúce v pomenovaniach rodičov, ktoré, ako vieme, patria (aj keď nie 

vždy) medzi prvé slová v slovnej zásobe dieťaťa (porov. aj RUKE-DRAVINOVÁ, 1976). Medzi 

prvé detské slová zaraďuje slabičné reduplikácie typu mama, papa, bobo, baba, tata, kaka aj 

F. BUFFA  (1984). Môžeme teda konštatovať, že bilabiálne záverové konsonanty /p/, /b/ a /m/ 

sú z hľadiska artikulácie pre deti najľahšie na osvojenie. Táto skutočnosť pravdepodobne 

prispela aj k relatívne vysokej frekvencii spoluhlásky /b/ v detskej lexike, a to najmä v detskej 

reči, napr. ba, be, bé (škaredý, špinavý, zlý), bó, bi-bi (bolieť),  bam, bác (spadnúť), bebený 

(škaredý), bábo, bába, baba, a pod.   

Umiestnenie šumovej spoluhlásky /č/ medzi fonémami s najvyššou frekvenciou (≥ 

100) sa dá pripísať najmä jej prítomnosti v  deminutívnych príponách substantív -ček  pre 

substantíva mužského rodu (cumlíček, zadoček, nočníček) a -ička  pre substantíva ženského 

rodu (mamička, babička, kozička, fľaštička) a v nemalej miere aj deminutívnej prípone 

adjektív -učký (dobručký, peknučký, zlatučký). Okrem toho sa táto postalveolárna 
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semiokluzíva vyskytuje vo veľmi frekventovaných detských slovách s reduplikovanými 

slabikami če-če, čečený, čačaný (pekný, čistý, dobrý), a to najmä v DR. 

 Jednoznačne najvyššiu frekvenciu spomedzi konsonantov (≥ 400)  má v slovníku 

detských slov velárna záverová spoluhláska /k/. Táto spoluhláska patrí medzi centrálne, 

systémové prvky vo zvukovom subsystéme slovenčiny a jej frekvencia v detskej lexike 

potvrdila toto jej postavenie. K jej výrazne vyššej frekvencii v detských slovách (v porovnaní 

s ostatnými konsonantmi z centra zvukového subsystému)  prispela najmä jej prítomnosť 

v deminutívnych príponách (-k-ový element je v deminutívach v slovenčine v absolútnej 

väčšine obligatórny), napr. kravka, kravička, koník, koníček, bavkať sa, bavinkať sa, peknučký 

a v nemalej miere aj v eufemizmoch (a deminutívach od nich odvodených), ktoré patria do 

jadra detskej lexiky: kakať, kakinkať, kakuškať,  kakošiť, kakandík, kakaný, kaki, kupki-kupki. 

 Prealveolárna záverová nazála /n/ svojou vysokou frekvenciou v detských slovách (≥ 

100)  tiež potvrdila svoje postavenie v centre zvukového subsystému, resp. opäť, detská 

lexika odráža systémovosť tohto prvku v slovenčine. Podobne ako pri fonéme /k/ táto 

spoluhláska v nemalej miere vďačí za vysokú frekvenciu v detských slovách svojej 

prítomnosti v deminutívnych príponách (aj keď určite v nižšej miere ako fonéma /k/): 

brušinko, tatinko, ocinko, dudinka, maminka, ručinky, bolenkať, bočinkať, peknunký, 

čistulinký). 

 Frekvencia fonémy /ť/ sa v detskej lexike ukazuje ako vyššia  v porovnaní s jej 

frekvenciou v slovenčine, jej poradové číslo je 7. (celkovo sa v slovenčine táto alveopalatálna 

záverová spoluhláska nachádza na 17. mieste). V tomto prípade je pravdepodobne potrebné 

jej postavenie v tabuľke relativizovať, pretože všetky verbá v slovníku sú uvedené 

v základnom tvare, t. j. v infinitíve, teda končia sa na formovú morfému -ť, čo sa jednoznačne 

odrazilo vo vysokej frekvencii tejto fonémy medzi ostatnými konsonantmi. 

 Ako sme už uviedli, podľa  KRÁĽA a SABOLA (1989) sa v slovenčine ako konsonantické 

fonémy s najvyššou frekvenciou udávajú tieto spoluhlásky v poradí: 1. /s/, 2. /v/, 3. /t/, 4. /r/. 

Z analýzy nášho materiálu nevychádzajú ako najfrekventovanejšie: 10. /t/, 12. /r/, 15. /s/, 16. 

/v/ a dá sa len veľmi ťažko určiť, čo je príčinou ich „poklesu v rebríčku“ v oblasti detskej 

lexiky. Môžeme len vysloviť hypotézu, že postalveolárna úžinová spoluhláska /r/ 

a prealveolárna úžinová spoluhláska /s/ sú pre deti veľmi náročné na artikuláciu, (/r/ je 

pravdepodobne najťažšia; zo sykaviek je  spoluhláska /s/ pravdepodobne tiež najnáročnejšia), 

a tak, ako sa umiestnili najľahšie artikulovateľné konsonanty medzi najfrekventovanejšími (a 

aj prvými) v slovnej zásobe dieťaťa, tak sa pravdepodobne najťažšie artikulovateľné zvuky 
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objavujú neskôr, čoho následkom je aj ich nízka frekvencia (analyzovala sa slovná zásoba detí 

vo veku od dvoch do päť rokov). 

 Relatívne vysokú frekvenciu majú v detskej lexike aj konsonanty /š/ a /c/. Sú bohato 

zastúpené v lexémach, ktoré patria do jadra slovnej zásoby detských slov: cikať; cica 

(mačka); cici, ciciky (prsia); ši-ši-ši, šu-šu-šu (vlak); šuška, šušula, šušura, šušurka (ženské 

pohlavné orgány). Reduplikácie slabík v tabuizovaných slovách používajú dospelí na 

zjemnenie týchto pomenovaní (nielen) pred detským poslucháčom a dieťa ich v tejto podobe 

od dospelých preberá. 

 Zoradenie ostatných konsonantov podľa frekvencie v detských slovách a v slovenčine 

sa viac-menej zhoduje a okrem horeuvedených rozdielov zvuková stavba detskej lexiky opäť 

odráža stav prítomný vo zvukovej stavbe slovnej zásoby slovenčiny. 

  Na základe poradových čísel foném v detskej lexike a v slovenčine a ich porovnania  

sa potvrdzuje, ktoré konsonanty patria do centra a ktoré na perifériu zvukového subsystému 

slovenčiny: konsonanty s poradovými číslami od 1. do 20. na jednej strane a od 21. vyššie na 

strane druhej sa (okrem jednej výnimky – spoluhlásky /c/) neprekrývajú. Môžeme teda 

konštatovať, že konsonantické prvky z periférie zvukového subsystému slovenčiny sa aj 

v detskej lexike vyskytujú len okrajovo, ide najmä o fonémy /f, x, r, g ,ď, l, ľ, ŕ, z, Z/  a na 

druhej strane, prvky z centra zvukového subsystému slovenčiny sa najaktívnejšie podieľajú aj 

na zvukovej stavbe detskej lexiky, a to najmä fonémy /k, p, n, b, m/.  

 

 

 4.1.1.3. Spoluhláskové skupiny v slovenskej detskej lexike  

 
 Ďalším z parametrov, ktoré nás pri fonematickej charakteristike detských slov 

zaujímali, je aj frekvenčný pomer spoluhlások a samohlások v týchto slovách, pretože v 

spisovnej slovenčine je frekvenčný pomer spoluhlások a samohlások 1,3 : 1, z čoho logicky 

vyplýva existencia spoluhláskových skupín v slovenských slovách (porov. KRÁĽ – SABOL, 

1989). Chceli sme preto zistiť, či sa aj v detskej lexike vyskytujú spoluhláskové skupiny, a ak 

áno, tak koľko majú členov, v ktorej pozícii v slovách sa vyskytujú (na začiatku slova, medzi 

dvoma nositeľmi slabičnosti alebo na konci slova) a ktoré patria medzi najfrekventovanejšie 

v rámci detských slov v porovnaní so spisovnou slovenčinou. 

 V spisovnej slovenčine sa vyskytujú dvojčlenné, trojčlenné a štvorčlenné 

konsonantické skupiny (päťčlenná skupina sa zjavuje len veľmi okrajovo, napr. nervstvo). 

Z nich sú najfrekventovanejšie dvojčlenné spoluhláskové skupiny, pričom štvorčlenné 
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skupiny konsonantov majú takmer zanedbateľnú frekvenciu. V lineárnych reťazcoch 

spisovnej slovenčiny je v priemere až každá 9. – 10. spoluhlásková skupina iná než 

dvojčlenná (najčastejšie trojčlenná),  čo vyplýva z komunikačnej uspôsobenosti slovenčiny: 

čím je v jazyku viac a bohatších zoskupení konsonantov, tým sa kladie väčšia náročnosť na 

prácu artikulačných orgánov hovoriaceho aj sluchového aparátu počúvajúceho. Najviac 

spoluhláskových skupín sa v rámci slova vyskytuje v  intersonantickej pozícii, teda medzi 

dvoma nositeľmi slabičnosti (55,3 %), menej na začiatku slova (42,9 %) a najmenej na konci 

slova (1,8 %). Absolútna frekvenčná prevaha dvojčlenných konsonantických skupín 

v porovnaní s trojčlennými a štvorčlennými skupinami spoluhlások badateľne stúpa od 

pozície na začiatku slova (92 %) cez intersonantické postavenie (94 %) po pozíciu na konci 

slova (96 %) (porov. KRÁĽ – SABOL, 1989). 

 Detské slová v slovníku obsahujú spolu 1781 spoluhlások a 1297 samohlások, 

dvojhlások a slabičných spoluhlások, frekvenčný pomer medzi nimi je 1,37 : 1, teda o 0,07 

vyšší ako v spisovnej slovenčine; tento rozdiel považujeme za zanedbateľný.

 Spoluhláskové skupiny, ktoré sa v detskej lexike objavili, sme rozdelili do viacerých 

tabuliek podľa toho, v ktorej pozícii v slovách sa vyskytli a podľa počtu členov v jednotlivých 

spoluhláskových skupinách: 

 

Frekvencia dvojčlenných spoluhláskových skupín na začiatku slova 
Spoluhl.  
skupina 

Frekvencia Príklady 

br- 12 braček bráško, brušuľo, brčulienky, brum-brum, brušinko, bruško, brušo  
kr- 5 kravička, kravka, kroch, krumpličky, krupička 
mň- 5 mňam, mňam-mňam, mňamka, mňau, mňauko 
hl- 5 hlavička, hlávka, hlavinka, hlavina, hlavička-makovička 
čľ- 4 čľapčať, čľapi, čľapkať, čľupkať 
st- 4 starká, starký, stojkať, studničky 
sp- 3 spadkať, spinkať, spinuškať 
vl- 3 vláčik, vlásky, vlásočky 
kn- 3 knižka, knižočka, knižôčka 
fľ- 2 fľaška, fľaštička 
chl- 2 chlebíček, chlebík 
kv- 2 kvičko, kvik-kvik 
sv- 2 svetielko, svinka 
cm- 1 cmuk 
hr- 1 hrajkať sa 
pl- 1 plienočka 
pr- 1 prasiatko 
ps- 1 psíček 
šm- 1 šmachľovať sa 
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šp- 1 špinkavý 
tľ- 1 tľapkať 
tr- 1 trusko 
vl- 1 vláčik 
vr- 1 vrackať 
vt- 1 vtáčik 
zl- 1 zlatučký 
zv- 1 zvonček 
 

Tabuľka 3 Frekvencia dvojčlenných spoluhláskových skupín na začiatku slova 

 

 Pri dvojčlenných spoluhláskových skupinách sú pre zvukovo-kombinačnú 

charakteristiku slovenčiny dôležité konfigurácie so sonórnymi spoluhláskami. Systém 

spisovnej slovenčiny vylučuje na začiatku slova kombináciu sonóra + šumová spoluhláska 

(výnimkami sú výrazy prevzaté z češtiny typu rty, lkať). V kombinácii dvoch sonór sú 

v spisovnej slovenčine na začiatku slova iba také prípady, keď sa na prvom mieste vyskytuje 

spoluhláska m, napr. mráz, mlieko. Dvojčlenné zoskupenia šumových spoluhlások a sonór sú 

na   začiatku slova  veľmi časté, typickými  sú  napr. skupiny: pr-, kr-, tr-, sl-, hl-, vr-, dr-,    

hr-, br-, zm-. V dvojčlenných kombináciách šumových spoluhlások na začiatku slova je takéto 

frekvenčné poradie: st-, sv-, kt-, sp-, fš-, dv-, sk-, tv-, zv-, šť- (porov. KRÁĽ – SABOL, op. cit.). 

 V slovníku detských slov sa (z celkového počtu 67 prípadov spoluhláskových skupín 

na začiatku slova) potvrdila relatívne vysoká frekvencia kombinácie šumovej spoluhlásky 

a sonóry na začiatku slov: najvyššiu frekvenciu vôbec mala spoluhlásková skupina br- (12), aj 

keď práve táto kombinácia nepatrí v slovenčine medzi najčastejšie, avšak druhá 

spoluhlásková skupina v poradí kr- (5) a štvrtá hl- (5) patria aj v slovenčine medzi 

najfrekventovanejšie.  

 Z kombinácie dvoch sonór má v detskej lexike najvyššiu frekvenciu spoluhlásková 

skupina mň- (5). 

 Takisto aj kombinácie dvoch šumových spoluhlások sa ukázali (v rámci nášho 

materiálu) ako relatívne vysoko frekventované: st- (4) a sp- (3); obidve patria medzi štyri 

najfrekventovanejšie kombinácie šumových spoluhlások v slovenčine. 

 Pri rozbore spoluhláskových skupín je však potrebné poznamenať, že frekvencia 

jednotlivých spoluhláskových skupín na začiatku slov je vo výraznej miere ovplyvnená 

povahou dotazníkového výskumu – ide len o vybrané denotáty a ich pomenovania. 

(V tabuľkách sú uvedené všetky spoluhláskové skupiny tak, ako sa v detskej lexike vyskytli, 
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ale z horeuvedeného dôvodu sa podrobnejšie zaoberáme len tými spoluhláskovými 

skupinami, ktoré sú pre nás z hľadiska frekvencie najzaujímavejšie.) 

  

Frekvencia dvojčlenných spoluhláskových skupín v intersonantickej pozícii  
Spoluhl.  
skupina 

Frekvencia Príklady 

-čk- 49 babička, bočkať, mačička, čistučký, kvičko, mazníčkovať sa, knižočka 
-nk- 49 babinka, bočenkať, čistunký, havinko, buvinkať, bibinko, noženky, minka 
-pk- 22 cipka, cupkať, dupka, hopkať, kúpkať sa, papka, pipka, pipko, ťapkať  
-šk- 20 cicušky, deduško, hajuškať, mamuška, maznuškať sa, piškať, piško, piški 
-jk- 12 hajkať, pejko, pipojko, mojkať sa, stojkať, pijkať, zajko, hrajkať sa 
-ľk- 12 boľkať, cicuľky, dupuľka, ľuľkať sa, mamuľka, okáľky, papuľka 
-dk- 10 didky, dudka, dudky, chodkať, idkať, spadkať, čokoládka, dedko 
-bk- 8 babka, bábka, bibka, bibko, bubkať, hubka, labky, ľubkať sa 
-tk-      8 bábätko, cikátko, dieťatko, fetky, kotkodák, kuriatko, šatky, tatko 
-rk- 7 čurka, čurkať, kurka, starká, starký, šušurka, vyčurkať 
-ňk- 7 čuňka, miňka, moňko, muňkať sa, niňkať sa, ňoňky, puňka 
-žk- 6 bežkať, knižka, ľažkať si, ležkať, nožky, nôžky 
-ck- 6 backať, grckať, micka, muckať sa, macko, ocko 
-mb- 5 bembik, bembo, bimbuľák, bumbať, gombička 
-mp- 5 pimpi-limpi, pimpo, pimpúlik, pimpulka 
-st- 5 čistučký, postavinkať sa, postieľočka, postieľka, ústočká 
-sk- 5 puska, húska, mlska, puskať, trusko 
-lk- 5 dudulka, lietadielko, prdelka, svetielko, šušulka 
-dl- 4 cikadlo, čítadlo, dudlík, kakadlo 
-nd- 4 dunda, frnda, kakandík, pindík 
-vk- 4 bavkať, havko, hlávka, kravka 
-št- 2 noštek, pištáč 
-ml- 2 cumlík, cumlíček 
-mk- 2 hamka, mamka 
-br- 2 dobručký, dobrunký 
-rb- 2 šerbeľ, šerblík 
-zk- 2 kozka, lízkať sa 
-ťk- 2 taťko, ťuťka 
-ďk- 2 meďko, medveďko 
-dv- 2 medvedík, medveďko 
-kn- 2 peknučký, peknunký 
-ng- 2 cingi-lingi 
-bč- 1 babča 
-cn- 1 bacnúť 
-nc- 1 cincúlik 
-nď- 1 pinďúr 
-nč- 1 zvonček 
-kr- 1 cukríčky 
-kt- 1 tiktati 
-nt- 1 tentať 
-žt- 1 božtek 
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-rd- 1 ferdík 
-pn- 1 hopnúť 
-pč- 1 pupček 
-sn- 1 krásnučký 
-mč- 1 mamča 
-čn- 1 nočníček 
-fk- 1 ňufko 
-ld- 1 pišulda 
-dn- 1 studničky 
 
Tabuľka 4 Frekvencia dvojčlenných spoluhláskových skupín v intersonantickej pozícii 

 

 V intersonantickej pozícii (teda medzi dvoma nositeľmi slabičnosti) sa v rámci detskej 

lexiky vyskytlo najviac dvojčlenných spoluhláskových skupín, a tak ako sme predpokladali, 

väčšina z nich (239 z 293) má druhý element v spoluhláskovej skupine k-ový, čo je spôsobené 

vysokou deminutivizáciou pomenovaní. (Z derivatologického hľadiska sa budeme týmito 

spoluhláskovými skupinami zaoberať v slovotvornej charakteristike detskej lexiky.) 

 Dve najfrekventovanejšie spoluhláskové skupiny v intersonantickej pozícii sú 

kombinácia dvoch šumových spoluhlások -čk- a  kombinácia  sonóry a šumovej spoluhlásky  

-nk-, ktoré majú v slovníku detských slov rovnakú frekvenciu (49). Ďalšími v poradí sú 

zoskupenia dvoch šumových spoluhlások -pk- (22) a -šk- (20) a sonóry a šumovej spoluhlásky 

-jk- (12) a  -ľk- (12). Štyri z nich patria zároveň medzi najfrekventovanejšie spoluhláskové 

skupiny v intersonantickom postavení v slovenčine: -čk-, -nk-, -šk- a -ľk- (porov. KRÁĽ – 

SABOL, 1989).  

 

POZNÁMKA 15: N. I. DZENDZELIVSKÁ (1974) konštatuje v detských slovách pomerne nízky 
počet dvojčlenných spoluhláskových skupín, pričom najvyššiu frekvenciu majú 
v intersonantickej pozícii kombinácie -čk-, -pk-, -ňk-, -nk-, -ľk-, -šk-. Tento výsledok sa 
zhoduje s našimi zisteniami. 
 

 V rámci 293 dvojčlenných spoluhláskových skupín medzi dvoma nositeľmi slabičnosti 

je medzi kombináciami dvoch šumových spoluhlások, šumovej spoluhlásky a sonóry, resp. 

sonóry a šumovej spoluhlásky a kombináciami dvoch sonór takýto pomer: 162 : 129 : 2. To 

znamená, že najviac dvojčlenných spoluhláskových skupín v intersonantickej pozícii je 

v detskej lexike kombináciou dvoch šumových spoluhlások (55,3 %) a najmenej kombináciou 

dvoch sonór (0,7 %). Z kombinácie šumových spoluhlások a sonór (44 %) je 117 

spoluhláskových skupín (91,5 %) kombináciou sonóry a šumovej spoluhlásky a len v 12 

lexémach (8,5 %) je poradie opačné, teda šumová  spoluhláska  + sonóra, ide o zoskupenia  
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-br-, -kr-, -dl-, -kn-, -cn-, -čň-, -dn-. Spoluhláskové skupiny -br- a -dn- sú typické aj pre 

spisovnú slovenčinu, avšak pre spisovnú slovenčinu je typické aj poradie šumová spoluhláska 

+ sonóra; „kombinačný návyk“ z postavenia na začiatku slova akoby sa prenášal aj do 

postavenia medzi dvoma nositeľmi slabičnosti (porov. KRÁĽ – SABOL, 1989), čo však, zdá sa, 

pre detskú lexiku neplatí.  

Jediným prípadom, keď sa v detskej lexike objavila spoluhlásková skupina na konci 

slova, je v onomatopoickom pomenovaní cing [ciŋk]. Ide o kombináciu sonóry a znelej 

šumovej spoluhlásky, ktorá nie je pre slovenčinu typická; kombinácie sonór a šumových 

spoluhlások na konci slov sú v slovenčine všeobecne dosť vzácne, napr. -nt, -rt, -rs, -rš, -lt; 

vyskytujú sa zväčša v slovách cudzieho pôvodu (porov. KRÁĽ – SABOL, op. cit.). Najčastejšia 

a slovenčine najbližšia kombinácia dvoch spoluhlások na konci slov – kombinácia dvoch 

šumových spoluhlások – sa v skúmanom materiáli nevyskytla ani raz. Predpokladáme, že 

takýto minimálny výskyt spoluhláskových skupín na konci detských slov je spôsobený 

samotným charakterom detskej lexiky, ktorý je postavený (aj) na princípe jednoduchosti 

a zjednodušovania  (artikulácia spoluhláskových skupín by bola pre malé deti veľmi náročná) 

a tejto skutočnosti prispôsobujú slovnú zásobu a celkový rečový prejav aj rodičia. Okrem toho 

je potrebné si uvedomiť, že jadrom detskej lexiky sú deminutíva a v deminutívnych príponách 

sa na ich konci v slovenčine spoluhláskové skupiny nevyskytujú, čo v zásadnej miere 

prispieva k nízkej frekvencii spoluhláskových skupín v koncovej pozícii detských  slov. 

 

 Frekvencia trojčlenných spoluhláskových skupín je v detskej lexike minimálna – na 

začiatku slova je to jeden prípad: zvrackať  a v intersonantickej pozícii päť prípadov: cimplík, 

krumpličky, hajzlík, sestrička, šmajchľovať sa. 

 V pozícii na začiatku slova ide o kombináciu dvoch šumových spoluhlások a jednej 

sonóry. Zo slovotvorného hľadiska je to predpona  z- postavená pred koreň slova vracať 

v jeho deminutívnej podobe (z-vrac-kať); forma tohto výrazu s predponou z- sa v slovenčine 

chápe ako subštandardná (porov. SYNONYMICKÝ SLOVNÍK SLOVENČINY, 1995). V spisovnej 

slovenčine táto kombinácia, ktorá sa objavila aj v RD, aj v DR s veľmi nízkou frekvenciou, 

nepatrí medzi najčastejšie (porov. KRÁĽ – SABOL, op. cit.). 

 V intersonantickej pozícii sa podľa citovaných autorov trojčlenné spoluhláskové 

skupiny v slovenčine vyskytujú najčastejšie v porovnaní s pozíciou na začiatku a na konci 

slov. V našom materiáli sa objavila len jedna z najfrekventovanejších -str- (dve šumové 

spoluhlásky + sonóra), ostatné trojčlenné spoluhláskové skupiny, ktoré sa v detskej lexike 
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vyskytli, nepatria v slovenčine medzi veľmi frekventované, graficky: -mpl-, -jzl- a -jchľ-. Vo 

všetkých troch prípadoch ide o kombináciu sonóra + šumová spoluhláska + sonóra,  a zároveň 

o prevzaté príznakové slová, ktoré patria na okraj slovnej zásoby slovenčiny. Zaujímavosťou 

je, že N. I. DZENDZELIVSKÁ (1974) sa pri výskume detských slov v nárečiach stretla 

s trojčlennou spoluhláskovou skupinou len v jednom slove: pimple (pančucha); táto 

kombinácia sa objavila aj v našom materiáli (cimplík, krumpličky). 

  Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že aj  analýza spoluhláskových skupín 

vyskytujúcich sa v detskej lexike odráža stav v spisovnej slovenčine: dvojčlenné 

spoluhláskové skupiny sú spomedzi všetkých spoluhláskových skupín v detských slovách 

najfrekventovanejšie a najviac z nich sa vyskytuje v intersonantickej pozícii, teda medzi 

dvoma nositeľmi slabičnosti (na začiatku slova je to 67 dvojčlenných spoluhláskových 

skupín, v intersonantickej pozícii 293 a na konci slova 1 dvojčlenná spoluhlásková skupina). 

Nízky počet trojčlenných spoluhláskových skupín (1 na začiatku slova, 5 v intersonantickej 

pozícii) a úplná absencia štvorčlenných spoluhláskových skupín zároveň potvrdzuje jeden zo 

základných znakov registra DR – jeho jednoduchosť, ktorá je spojená s čo možno najľahšou 

artikuláciou,  a aj registra RD – zjednodušovanie, ktoré je spojené s prispôsobovaním sa 

rečovým schopnostiam dieťaťa.  
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4.1.2. Fonematická charakteristika detskej lexiky v angličtine a jej 

porovnanie s fonematickou charakteristikou slovenskej detskej lexiky  

 

 Pravopis súčasnej spisovnej slovenčiny je postavený na viacerých pravopisných 

princípoch (fonematický, morfematický, gramatický, etymologický), pričom dominantné 

postavenie má fonematický princíp s korešpondenciou fonémy a grafémy (PRAVIDLÁ 

SLOVENSKÉHO PRAVOPISU, 1991). Pri fonematickej analýze detskej lexiky v slovenčine preto 

nebolo potrebné jednotlivé výrazy transkribovať symbolmi fonetickej transkripcie, ale mohli 

sme vychádzať len z ich grafického zápisu. Na druhej strane pri fonematickej analýze detskej 

lexiky v angličtine je nevyhnutné vychádzať z transkripcie jednotlivých lexém, pretože 

v anglickom jazyku je korešpondencia fonéma – graféma značne zastretá rozdielnosťou, resp. 

neparalelnosťou  historického vývoja hovorenej a písanej podoby jazyka (porov. KAVKA, 

1998). Pri transkribovaní sme používali symboly Medzinárodnej fonetickej transkripcie  IPA 

(The International Phonetic Alphabet) a ako základný zdroj pre transkripciu nám slúžil 

ortoepický slovník ENGLISH PRONOUNCING DICTIONARY od D. JONESA (2003). 

  Inventár foném v slovenčine a angličtine nie je rovnaký, ale fonematický systém 

angličtiny obsahuje tri základné subsystémy podobne ako slovenský fonematický systém: 

subsystém vokálov, šumových konsonantov a sonór. Rovnako ako pri fonematickej analýze 

detskej lexiky v slovenčine nás v prvom rade zaujíma frekvenčné zastúpenie jednotlivých 

prvkov týchto subsystémov v detskej lexike. 

 

 

4.1.2.1. Vokalický subsystém anglickej detskej lexiky  

 

 Podľa P. ROACHA (2002) vokalický subsystém angličtiny tvoria krátke samohlásky /, 

e, , , , , /, dlhé samohlásky /i:, :, :, , u:/, dvojhlásky /, e, , e, a, , , a/ 

a trojhlásky /e, a, , , a/, ktoré v slovenčina vo svojom vokalickom 

subsystéme nemá. Navyše, slovenské a anglické samohlásky majú rozdielny charakter 

artikulácie a vlastností, ktoré sú pre ne relevantné (kvalita, kvantita); opísať tieto rozdiely 

však nie je cieľom práce a pozornosť sústredíme najmä na frekvenciu jednotlivých 

vokalických prvkov v oboch jazykoch. Predpokladáme, že trojhlásky sa ako najzložitejšie 

samohláskové zvuky v angličtine budú v detskej lexike vyskytovať len v minimálnej miere, 

pretože sú veľmi náročné nielen na výslovnosť, ale aj na rozpoznanie v reči. 
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 Pri zisťovaní frekvencie jednotlivých vokalických prvkov v detskej lexike sme 

vychádzali z anglického Slovníka detských slov zostaveného zo sledovaných lexém 

a zaujímalo nás, ktoré vokály sú frekvenčne najviac zaťažené. Získané údaje sme ďalej 

porovnávali a s frekvenciou vokalických prvkov v slovenskej detskej lexike a s frekvenciou 

jednotlivých vokálov v angličtine celkovo. Napriek štúdiu dostupnej literatúry (JONES, 2003; 

ROACH, 2002; KATAMBA, 1989; KAVKA, 1998; GIMSON, 1994, BILÁ, 2004) sa nám podarilo 

zistiť len frekvenčné zaťaženie anglických foném na základe výskumu D. B. FRYA z roku 

1947, ktorého frekvenciu výskytu anglických samohlások a spoluhlások cituje GIMSON 

(1994).  

 Výsledky frekvenčnej analýzy sú zhrnuté do tabuľky, pričom pri každej samohláske, 

resp. dvojhláske je v zátvorke kurzívou uvedené jej poradie podľa frekvencie v RP (Received 

Pronunciation); poradie uvádzame podľa GIMSONA (1994): 

 

                                       Vokalické prvky 
       krátke vokály       dlhé vokály diftongy 
1. i 71                   – u: 27          (3.) a 7               (1.) 
2.  26                (5.) i: 17          (1.)  4               (3.) 
3.  25                (4.) : 6            (4.) a,  2, 2    (4.), (7.) 
4.  22                (2.)  3            (2.) e, e 1, 1    (2.), (5.) 
5.  14                (6.) : 1            (5.) ,  0        (6.), (8.) 
6. e 8                  (3.)     
7. ,  4, 4       (7.), (1.)     
8. u 1                    –     
Spolu 175  54  17 
 
Tabuľka 5 Frekvencia vokalických prvkov v anglickej detskej lexike 

 

 Paradoxne (ale zároveň logicky) má vo vokalickom subsystéme anglickej detskej 

lexiky jednoznačne najvyššiu frekvenciu symbol /i/, ktorý v angličtine nereprezentuje 

samostatnú fonému (v zozname symbolov používaných na označenie jednotlivých foném sa 

uvádza ako „non-phonemic symbol“), no jeho existenciu a používanie si vynútila skutočnosť, 

že rozdiel medzi krátkym // a dlhým /i:/ (ktoré sa líšia nielen v kvantite ale aj v kvalite, tak 

ako aj ostatné anglické samohlásky) je v angličtine neutralizovaný v závislosti od umiestnenia 

v slove, zvukového okolia a prízvuku. K neutralizácii dochádza najmä v tzv. slabých 

slabikách, kde rozdiel medzi // a /i:/ nie je jasný, rozpoznateľný tak ako pri silných – 

prízvučných slabikách. Táto neutralizácia sa týka aj krátkeho // a dlhého /u:/; tu sa používa 

symbol /u/, avšak v porovnaní s „neutralizovaným“ /i/ je frekvencia jeho používania 
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minimálna (porov. ROACH, 2002; JONES, 2003). Z viacerých prípadov, v ktorých anglická 

fonetika uprednostňuje pri transkripcii použitie symbolu /i/, nás zaujíma najmä  pozícia 

v neprízvučnej slabike na  konci slova končiaceho grafémou „y“ resp. „ey“, kde sa 

v transkripcii krátke // vôbec nevyskytuje, napr. happy /hpi/; valley /vli/; pretože práve 

túto grafému obsahujú jediné produktívne deminutívne prípony v angličtine -y, -ey 

(frekventovaným variantom je aj prípona -ie s rovnakou výslovnosťou), ktoré sú súčasťou 

neprízvučných slabík na konci slov, napr. blankey aj blankie /blki/; breddy aj breddie 

/bredi/; doggy aj doggie /dgi/ a pod. Keďže deminutíva patria do jadra detskej lexiky, je 

najvyššia frekvencia tohto symbolu prirodzená a je zároveň spätne dôkazom vysokej 

deminutivizácie detskej lexiky v angličtine (aj keď oveľa nižšej ako v slovenčine, čo je 

spôsobené aj veľkou rozmanitosťou deminutívnych prípon v slovenčine v porovnaní 

s angličtinou). Na základe zistení získaných fonematickou analýzou môžeme ďalej 

konštatovať, že zatiaľ čo v slovenčine sú deminutíva spojené prítomnosťou -k-ového, teda 

konsonantického prvku, v angličtine túto funkciu plní vokalický prvok /-i/.  

 GIMSON (1994) síce uvádza, že „praktizovať“ by sa mali tri typy samohlások: 

zatvorené napäté dlhé /i:/ (bead); zatvorené napäté krátke /i/ (beat) a polozatvorené povolené 

krátke // (bit, bid), avšak pri celkovej frekvencii foném v angličtine sa o variante /i/ 

neuvažuje a // je druhé v poradí. Aj keby sme túto „nefonému“ pri fonematickej 

charakteristike anglickej detskej lexiky chápali ako krátke //, aj tak by potvrdila svoju 

vysokú frekvenciu – v angličtine ako celku je druhá v poradí.) 

 Na druhom mieste je krátka predná samohláska //, ktorá sa všeobecne charakterizuje 

ako otvorenejšia ako krátka predná samohláska /e/, napr. granny /grni/; lambie /lmbi/; 

pantie /pnti/. Na prvé počutie sa táto samohláska veľmi podobá slovenskej samohláske /ä/, 

ktorá má svoje miesto na úplnej periférii slovenského vokalického subsystému, čo sa 

potvrdilo aj v našom materiáli (objavila sa v jedinom slove bábätko), avšak tieto samohlásky 

sú aj foneticky aj fonologicky odlišné, preto ich nemožno považovať za identické. 

 Takmer rovnakú frekvenciu ako // (26) mala aj krátka stredná samohláska // (25), 

ktorej slovenský náprotivok /a/ mal najvyššiu frekvenciu v slovenskej detskej lexike. Ako 

sme už spomenuli, na tento výsledok mala pravdepodobne vplyv aj skutočnosť, že všetky 

pomenovania v slovenskom dotazníku boli uvedené v základnom tvare, t. z., že pri 

substantívach to bol nominatív singuláru, čo zvýšilo frekvenciu tohto vokálu najmä pri 

substantívach ženského rodu. Napriek tomu si myslíme – s výdatnou podporou literatúry 

citovanej v predchádzajúcej podkapitole (pozri OHNESORG, 1959;  ERHART – VEČERKA, 1981; 



 75

JAKOBSON, 1962; BUFFA, 1984) – že táto samohláska má, čo sa týka vokalického 

podsystému detskej lexiky v slovenčine aj angličtine, centrálne postavenie, pretože z hľadiska 

artikulácie je pre deti jednou z tých jednoduchších. Konštatujeme tak s vedomím, že síce 

najvyššiu frekvenciu má  v anglickej detskej lexike /i/, čoho dôvody sme uviedli vyššie, ale 

// sa vyskytuje v prvých slovách, ktoré patria do rečového repertoáru detí: bum /bm/; du-

du /dd/; mum /mm/.  

 Poradie anglických krátkych samohlások //, /e/, //  viac-menej kopíruje frekvenčné 

poradie slovenských krátkych samohlások: /o/, /u/, /e/, ktoré sa ukazujú v detskej lexike 

oboch jazykov rovnako málo zastúpené. Krátke // zároveň potvrdilo svoje miesto na okraji 

anglického vokalického subsystému. Na úplnej periférii vokalického subsystému sa 

v slovenskej (nielen) detskej lexike nachádza samohláska /ä/ a v angličtine je v tej istej pozícii 

už spomínaná neutralizovaná nefonéma /u/.  

 Krátka stredná samohláska tzv. schwa // patrí medzi tie fonémy, ktoré slovenský 

vokalický subsystém nepozná, no v angličtine má svoje nezastupiteľné miesto – spomedzi 

všetkých vokalických prvkov má v angličtine najvyššiu frekvenciu, čo je prirodzené, pretože 

je to zároveň najčastejšie sa vyskytujúca samohláska v neprízvučných slabikách (porov. 

GIMSON, 1994). Okrem toho,  rozdiel vo výslovnosti medzi touto samohláskou a inými 

v neprízvučných slabikách je často veľmi nejasný, resp. aj v slovníkoch sa v mnohých 

prípadoch uvádza ako možný variant výslovnosti inej samohlásky (porov. BILÁ, 2004). Jej 

veľmi nízka frekvencia v detskej lexike (4) je však pochopiteľná: väčšina neprízvučných 

slabík v detskej lexike (70 zo 110, čo je 62 %) totiž obsahuje neutralizované /i/, ktorého 

vysokou frekvenciou a jej opodstatnením sme sa zaoberali vyššie.  

 

 Z porovnania frekvencie dlhých samohlások v slovenskej a anglickej detskej lexike 

vyplynula táto skutočnosť: Tak ako frekvenčné umiestnenie dlhých samohlások /ó/ a /é/ 

v detských slovách (na posledných dvoch miestach) kopíruje ich miesto na periférii 

vokalického subsystému spisovnej slovenčiny ako celku, tak aj v angličtine sa v detskej lexike 

samohlásky // a /e:/ umiestnili na posledných dvoch miestach, a to v rovnakom poradí. Na 

základe našich zistení sú teda centrálnymi, základnými dlhými samohláskami v detskej lexike 

oboch jazykov fonémy /á/, /í/, /ú/ v slovenčine, resp. /u:/, /i:/, /:/ v angličtine a periférnymi 

/ó/ a /é/, resp. // a /:/. Dlhá samohláska /:/ zároveň potvrdila svoje miesto na okraji 

vokalického subsystému angličtiny. 
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 Čo sa týka dvojhlások, slovenčina a angličtina majú odlišný repertoár týchto kĺzavých 

foném. Podľa SABOLA – ONDRUŠA (1987, s. 87) má slovenčina štyri stúpavé dvojhlásky (stúpa 

ich otvorenosť, teda zvučnosť): /ia/, /ie/, /iu/, ktoré sa skladajú z neslabičného // a zo 

samohlások /a/, /e/, /u/ a /uo/ pozostávajúce z neslabičného // a samohlásky /o/. V angličtine 

sa vydeľujú dve základné skupiny dvojhlások, tzv. centring diphthongs – dostredné diftongy 

(kĺžu sa k strednej  samohláske //, resp. jazyk smeruje do stredu ústnej dutiny): /, e, / 

a tzv. closing diphthongs – stúpavé alebo aj i-ové a u-ové diftongy (kĺžu sa k zatvoreným  

samohláskam // a //, resp. jazyk sa pohybuje vertikálne smerom hore): /e, a, , , a/. 

Vzhľadom na odlišnosť týchto foném a rozdielny charakter klasifikácie v analyzovaných 

jazykoch a ich nízku frekvenciu ich nebudeme porovnávať, ale čo sa týka dvojhlások 

v anglickej detskej lexike, je nesporne zaujímavé spomenúť, že stúpavé dvojhlásky mali 

vyššiu frekvenciu ako dostredné; dvojhlásky // a  // sa v našom materiáli nevyskytli 

vôbec. Dvojhláska /a/ má spomedzi dvojhlások v angličtine najvyššiu frekvenciu a svoje 

prvenstvo potvrdila aj v detskej lexike. Diftong //, naopak, potvrdil svoje miesto na 

periférii anglického vokalického subsystému – aj v angličtine, aj v anglickej detskej lexike má 

najnižšiu frekvenciu. Aj podľa D. JONESA (2003) je používanie diftongu // v angličtine na 

ústupe (vo výslovnosti ho nahrádza //; táto tendencia sa teda odrazila aj v detskej lexike.  

 Z trojhlások /e, a, , , a/ sa v detskej lexike neobjavila ani jedna, čo 

potvrdzuje náš predpoklad, že pre náročnosť ich artikulácie bude ich frekvencia minimálna, 

čo zároveň spätne potvrdzuje tendenciu DR a DR k používaniu jednoduchších, resp. 

zjednodušených  prvkov jazyka. 

  

  

 4.1.2.2. Konsonantický subsystém anglickej detskej lexiky  

 

 Rovnako ako vokalické subsystémy aj konsonantické subsystémy slovenčiny 

a angličtiny sa líšia v mnohých aspektoch, napr. prítomnosťou, resp. neprítomnosťou foném 

v jednotlivých subsystémoch (napr. angličtina nepozná fonémy /ť, ď, ň, ľ, X, L, R, z, Z/, 

v slovenčine zas nie sú fonémy /, , n, w/); ďalej symbolmi, ktoré ich reprezentujú  (napr. /z, 

Z/ vo fonetickej transkripcii v slovenčine predstavuje spoluhlásky dz a dž, v angličtine je ich 

výslovnosť ž a dž, slovenské /č/ a /š/ sa v angličtine označuje symbolmi /t/, //) a 

vlastnosťami foném (napr. vlastnosť zadopodnebnosti je pri slovenskej fonéme /n/ 

fonologicky irelevantná a nemá dištinktívnu schopnosť na rozdiel od angličtiny, kde je 
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opozícia /n – n/  fonologicky relevantná, dištinktívna). Všetky tieto rozdiely sa, samozrejme, 

odrazia a budú musieť byť zohľadnené aj v porovnaní konsonantických subsystémov detskej 

lexiky v analyzovaných jazykoch.   

 Frekvencia jednotlivých konsonantických prvkov je v anglickej detskej lexike rovnako 

ako pri vokalických prvkoch spracovaná do tabuľky a pri každej spoluhláske je v zátvorke 

opäť kurzívou uvedené jej poradie podľa frekvencie v RP: 

   

                   Konsonanty 
1. b 40                                                  (13.) 
2. m 36                                                    (8.) 
3. d 33                                                    (3.) 
4. k 32                                                    (9.) 
5. n 30                                                    (1.) 
6. t 29                                                    (2.) 
7. p 23                                                  (15.) 
8. z 18                                                  (11.) 
9. g 15                                                  (18.) 
10. l, w 13                                           (5.), (10.)
11. r 11                                                    (7.) 
12. t 10                                                  (22.) 
13. s 7                                                      (4.) 
14  5                                                    (17.) 
14. f, h, j 4, 4, 4                         (14.), (16.), (20.) 
15. , v 2, 2                                       (23.), (12.)
16. d, l 1, 1                                            (21.), – 
17. , , , r 0                               (19.), (6.), (24.), – 

Spolu 324 
 

Tabuľka 6  Frekvencia konsonantov v anglickej detskej lexike 

 

 Ako sme už uviedli v predchádzajúcej podkapitole, na základe zistení viacerých 

autorov (HORŇÁKOVÁ – KAPALKOVÁ – MIKULAJOVÁ, 2005; ERHART – VEČERKA, 1981; KOPEČNÝ, 

1982; OHNESORG, 1959) patria záverové konsonanty /m/, /p/ a /b/ medzi prvé spoluhlásky 

v repertoári zvukov, ktoré sa dieťa naučí vyslovovať, čo platí nielen pre slovensky hovoriace 

deti, pretože artikulácia týchto hlások si spomedzi konsonantov vyžaduje najmenšiu námahu. 

Podľa našich zistení medzi najfrekventovanejšie konsonantické prvky v detských slovách 

v slovenčine patria fonémy /k/ , /p/, /n/, /b/, /m/ a /č/, pričom /p/ je na 2. mieste, /b/ na 4. a /m/ 

na 5. mieste v celkovej frekvencii spoluhlások, čo potvrdzuje skutočnosť, že tieto bilabiálne 

konsonanty patria v slovenskej detskej lexike medzi frekvenčne najzaťaženejšie a patria do 

jadra konsonantického subsystému detských slov. Frekvenčná analýza konsonantického 
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subsystému anglickej detskej lexiky len overila platnosť tohto tvrdenia, pretože spoluhlásky 

/b/ a /m/ tu majú jednoznačne najvyššiu frekvenciu a spoluhláska /p/ je na 7. mieste v poradí. 

Navyše, v prvej desiatke najfrekventovanejších spoluhlások sa objavila takmer kompletná 

zostava anglických záverových spoluhlások (ústnych /p, t, k, b, d, g/ aj nosových /m, n/); 

chýba len fonéma /n/  pravdepodobne kvôli svojim špecifickým artikulačným a distribučným 

vlastnostiam. (V slovenčine je /d/ hneď na 11. a /g/ až na 23. mieste, avšak fonéma /g/ je na 

okraji konsonantického subsystému slovenčiny vôbec.) Na základe uvedeného môžeme 

predpokladať, že záverové konsonanty (aj keď v slovenčine nie všetky), a to najmä bilabiály 

/p, b, m/ tvoria jadro konsonantického subsystému detskej lexiky v slovenčine aj angličtine, 

pretože sú z hľadiska artikulácie pre deti najľahšie na osvojenie. Tieto zistenia potvrdzuje aj 

výskum K. OHNESORGA (1959) realizovaný na češtine, ktorý dospel k rovnakým záverom. Na 

základe svojho výskumu konštatoval, že v detskej reči sa objavujú najprv záverové 

spoluhlásky a až neskôr úžinové, pretože artikuláciu záverových spoluhlások zvládajú deti 

oveľa ľahšie a rýchlejšie a len zriedka dochádza k nápadnejším odchýlkam pri ich realizácii 

(vyžadujú si menšiu obratnosť artikulačných orgánov ako úžinové spoluhlásky). 

 Čo sa týka centra a periférie konsonantického podsystému angličtiny, z prvých päť 

najfrekventovanejších spoluhlások v angličtine /n, t, d, s, l/ (zoradené podľa poradia) sa 

v detskej lexike ukázali ako najfrekventovanejšie iba /t/, /d/ a /n/; /l/ je na 10. a /s/ až na 13. 

mieste; na periférii je stav „vyrovnanejší“: spoluhlásky  /,  d, , t, ,  j/ potvrdili svoje 

miesto na okraji konsonantického podsystému angličtiny; výnimkou je len fonéma //, ktorá 

patrí v angličtine medzi najfrekventovanejšie (6.), ale v detskej lexike nie je zastúpená vôbec. 

  V slovenčine má v slovníku detských slov spomedzi konsonantov jednoznačne 

najvyššiu frekvenciu (≥ 400)  velárna záverová spoluhláska /k/. K výrazne vyššej frekvencii 

v detskej lexike (v porovnaní s ostatnými konsonantmi z centra zvukového subsystému)  

prispela najmä jej prítomnosť v deminutívnych príponách (ako sme už uviedli, -k-ový element 

je  v deminutívach v slovenčine v absolútnej väčšine obligatórny), napr. kravka, kravička, 

koník, koníček, bavkať sa, bavinkať sa, peknučký a v nemalej miere aj v eufemizmoch 

(a deminutívach od nich odvodených), ktoré patria do jadra detskej lexiky, napr.: kakať, 

kakinkať, kakuškať,  kakošiť, kakandík, kakaný, kaki, kupki-kupki. V anglickej detskej lexike 

patrí tiež medzi najfrekventovanejšie fonémy, no v porovnaní s jej prvenstvom v slovenčine je 

„až“ štvrtá; funkciu obligatórneho prvku v anglických deminutívnych príponách má 

vo zvukovom prevedení nefonéma /i/. 
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Umiestnenie šumovej spoluhlásky /č/ medzi fonémami s najvyššou frekvenciou 

v slovenskej detskej lexike (na rozdiel od angličtiny) sa dá  pripísať najmä jej prítomnosti 

v produktívnych deminutívnych príponách -ček, -ička, -učký. V celkovom frekvenčnom 

zoradení foném v slovenčine je až osemnásta, v anglickej detskej lexike je táto spoluhláska 

dvanásta, t. z. že ani v jednom prípade nie je  frekvenčne veľmi zaťažená. 

 Analýza konsonantických subsystémov slovenskej a anglickej detskej lexiky ukazuje, 

že tak, ako sa dá vymedziť  spoločný repertoár rovnakých foném patriacich do jadra detskej 

lexiky v oboch jazykoch /p, t, k, b, m, n/,  tak sa dá identifikovať aj spoločný repertoár 

rovnakých foném radiacich sa na jej perifériu (samozrejme, teraz uvažujeme len o fonémach 

prítomných v oboch jazykoch): /f, j, z, Z/  v angličtine a /ž, ž/  v slovenčine. V slovenčine sa 

zároveň zoradenie (nielen) periférnych konsonantov podľa frekvencie v detských slovách 

a v slovnej zásobe ako celku viac-menej zhoduje a rovnaký stav (okrem spomínanej fonémy 

//) je aj v angličtine. 

  

POZNÁMKA 16: Sme si vedomí, že frekvencia analyzovaných foném v anglickej detskej 
lexike môže byť skreslená, pretože v dotazníkoch sme získali len grafickú podobu slov tak, 
ako ju zachytili rodičia a pri ich transkripcii sme vychádzali z D. JONESA (2003). Vo 
fonematickej charakteristike zároveň nepodávame detailnú charakteristiku jednotlivých foném 
a opis rozdielov pri ich výslovnosti v oboch jazykoch, pretože to nie je cieľom tejto práce. 
 

 

 

 4.1.2.3. Spoluhláskové skupiny v anglickej detskej lexike  

 

 Podľa P. ROACHA (2002) sa v angličtine nikdy  nezačína  slovo na viac ako tri 

spoluhlásky a nekončí na viac ako štyri spoluhlásky, aj keď výskyt štvorčlennej 

spoluhláskovej skupiny na konci slova je veľmi zriedkavý. Pri analýze spoluhláskových 

skupín v anglickej detskej lexike predpokladáme rovnakú tendenciu výskytu spoluhláskových 

skupín, aká vyšla z analýzy spoluhláskových skupín v slovenskej detskej lexike, a ktorá bude 

teda zároveň aj  v súlade s tendenciou k jednoduchosti, resp. zjednodušovaniu v registroch 

DR a RD: Najfrekventovanejšími spoluhláskovými skupinami budú dvojčlenné spoluhláskové 

skupiny, a to v intersonantickej pozícii a na začiatku slova a výskyt viac ako dvojčlenných 

spoluhláskových skupín (ak vôbec bude) bude minimálny. 

 Detské slová v anglickom slovníku obsahujú spolu 324 spoluhlások a 246 samohlások, 

dvojhlások a slabičných spoluhlások, frekvenčný pomer medzi nimi je 1,32 : 1. V slovenskej 
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detskej lexike je frekvenčný pomer medzi spoluhláskami a samohláskami 1,37 : 1, teda o 0,05 

vyšší ako v angličtine, čo však predstavuje len zanedbateľný rozdiel. Na základe tohto 

výsledku môžeme konštatovať, že aj napriek rozdielu v množstve získaného materiálu (z 

detskej lexiky v slovenčine sme vyabstrahovali spolu 1781 spoluhlások a 1297 samohlások, 

dvojhlások a slabičných spoluhlások) je ich frekvenčný pomer v detskej lexike oboch jazykov 

vyrovnaný. 

 Spoluhláskové skupiny, ktoré sa v anglickej detskej lexike objavili, sú rozdelené do 

viacerých tabuliek podľa toho, v ktorej pozícii v slovách sa vyskytli a podľa počtu členov 

v jednotlivých spoluhláskových skupinách: 

 

Frekvencia dvojčlenných spoluhláskových skupín na začiatku slova 
Spoluhl.  
skupina 

Frekvencia Príklady 

sl- 1 /sli:pibaz/  
sw- 1 /swi:ti(z)/  
gr- 5 /grndd/, /grnddi/, /grnm:/, /grnp:/, /grni/ 
bl- 1 /blki/ 
br- 1 /bredi/ 
fr- 1 /frgi/ 
kl- 1 /klpi/ 
vr- 1 /vru:mvru:m/ 
 
Tabuľka 7 Frekvencia dvojčlenných spoluhláskových skupín na začiatku slova 

 

 Podľa P. ROACHA (2002)  sa v angličtine dvojčlenné spoluhláskové skupiny na 

začiatku slov delia na dva typy. Prvý typ pozostáva z kombinácie začiatočného s- s ďalšou 

spoluhláskou, napr. /swe/, /stn/, /smk/. Druhý typ pozostáva z kombinácie spoluhlásky 

s jednou zo spoluhlások /l, r, w, j/, napr. /ple/,  /tre/, /kwk/, /fju:/. Z prvého typu 

dvojčlenných spoluhláskových skupín sa v našom materiáli objavili len dva prípady – 

kombinácia s + l /sli:pi baz/ a kombinácia s + w /swi:ti(z)/. Druhý typ je reprezentovaný 

šiestimi spoluhláskovými skupinami – kombináciami spoluhlások b, g, f, k, v +  l alebo r. Vo 

všetkých prípadoch ide o kombináciu šumovej spoluhlásky so sonórou, ktorá je veľmi častá aj 

v slovenčine (porov. KRÁĽ – SABOL, 1989) a má bohaté zastúpenie aj v slovenskej detskej 

lexike. Kombinácia dvoch šumových alebo dvoch sonórnych spoluhlások sa na rozdiel od 

slovenčiny v anglickej detskej lexike neobjavila na začiatku slova vôbec.  

 Trojčlenné spoluhláskové skupiny na začiatku slov nadväzujú na dvojčlenné a počet 

ich možných kombinácií je veľmi malý (s + p, t, k  + l, r, w, j); podrobnejšie sa im však 
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nebudeme venovať, pretože trojčlenná spoluhlásková skupina sa na začiatku slova v anglickej 

detskej lexike nevyskytla ani raz; v slovenčine to bol jediný prípad (zvrackať). 

 Pri rozbore spoluhláskových skupín je (podobne ako pri analýze slovenského 

materiálu) potrebné poznamenať, že frekvencia jednotlivých spoluhláskových skupín na 

začiatku slov je vo výraznej miere ovplyvnená povahou dotazníkového výskumu – ide len o 

vybrané denotáty a ich pomenovania.  

 

 Tak ako sme v úvode tejto podkapitoly predpokladali, najvyššiu frekvenciu mali 

dvojčlenné spoluhláskové skupiny v intersonantickej pozícii: 

 

Frekvencia dvojčlenných spoluhláskových skupín v intersonantickej pozícii  
Spoluhl.  
skupina 

Frekvencia Príklady 

-nd- 3 /dndn/, /grndd/, /grnddi/ 
-nz- 3 /ti:nzi/, /ti:nziwi:nzi/ 
-k- 2 /bnki/, /blki/  
-mb- 2 /lmbi/, /bmbm/  
-lk- 1 /mlki/ 
-md- 1 /dmdm/ 
-nt- 1 /pnti/ 
-np- 1 /grnp:/ 
-kl- 1 /dkln/ 
-gl- 1 /pglt/ 
-pn- 1 /npnp/ 
-tn- 1 /natnat/ 
-nm- 1 /grnm:/ 
-tb-      1 /btbt/ 
-kt- 1 /tktk/ 
 
Tabuľka 8 Frekvencia dvojčlenných spoluhláskových skupín v intersonantickej pozícii 

  

 V rámci 21 dvojčlenných spoluhláskových skupín medzi dvoma nositeľmi slabičnosti 

je medzi kombináciami dvoch šumových spoluhlások, šumovej spoluhlásky a sonóry, resp. 

sonóry a šumovej spoluhlásky a kombináciami dvoch sonór v anglickej detskej lexike takýto 

pomer: 2 : 18 : 1. To znamená, že najviac dvojčlenných spoluhláskových skupín 

v intersonantickej pozícii je kombináciou šumovej spoluhlásky a sonóry, resp. sonóry 

a šumovej spoluhlásky a len minimálny počet je kombináciou dvoch šumových spoluhlások a 

dvoch sonór. V slovenskej detskej lexike, naopak, je najviac dvojčlenných spoluhláskových 

skupín v intersonantickej pozícii kombináciou dvoch šumových spoluhlások (až 55,3 %), ale 
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kombinácia dvoch sonór má taktiež minimálnu frekvenciu (0,7 %).  Z kombinácie šumových 

spoluhlások a sonór je v anglickom materiáli 14 spoluhláskových skupín kombináciou sonóra 

+ šumová spoluhláska a len v 4 lexémach je poradie opačné, teda šumová spoluhláska  + 

sonóra, rovnaká tendencia sa ukázala aj v slovenských detských slovách: Z kombinácie 

šumových spoluhlások a sonór je 117 spoluhláskových skupín (91,5 %) kombináciou sonóry 

a šumovej spoluhlásky a len v 12 lexémach  (8,5 %) je poradie opačné, teda šumová  

spoluhláska  + sonóra. 

 O trojčlenných spoluhláskových skupinách v intersonantickej pozícii v anglickej 

detskej lexike neuvažujeme, aj keď v D. JONESOVI (2003) sa uvádza výslovnosť slov 

/grnddd/, /grndddi/, /grndm:/, /grndp:/ s možnou výslovnosťou fonémy /d/ na 

konci prvého elementu  týchto zložených slov. (Tento symbol je v slovníku vyznačený 

kurzívou, aby sa tak naznačilo možné vynechanie tejto fonémy.)  

 

 Dvojčlenné spoluhláskové skupiny na konci slov môžu byť tiež dvojakého typu (P. 

ROACH, 2002, s. 73): Prvý typ tvorí kombinácia jednej z predposledných spoluhlások /m, n, n, 

l, s/ s poslednou spoluhláskou, napr. /bmp/, /bent/, /bnk/, /belt/, /a:sk/. Druhý typ pozostáva 

z kombinácie spoluhlásky s jednou z malého množstva foném (tzv. post-final consonants) /s, 

z, t, d, /, napr. /bets/, /bedz/, /bkt/, /bgd/, /et/. Z týchto typov sa v detskej lexike 

neobjavila ani jedna kombinácia; v slovenčine to bol iba jeden prípad – onomatopoické 

pomenovanie cing /ciŋk/. Jediná  skupina spoluhlások na konci slova v anglickej detskej 

lexike je kombinácia šumovej spoluhlásky k so sonórou l, ktorá má však v tomto prípade 

funkciu slabičného konsonantu: /k.l/  ickle (maličký, malinký). 

Trojčlenné spoluhláskové skupiny na konci slov sa v angličtine týkajú najmä plurálu 

substantív /bnks/; 3. osoby singuláru prézenta /bndz/; préterita /helpt/ a radových čísloviek 

/twelf/. Keďže všetky výrazy v dotazníku boli uvedené v základnom tvare, v slovníku detskej 

lexiky sa nevyskytla ani jedna trojčlenná, resp. štvorčlenná skupina spoluhlások na konci slov, 

napr. /twelfs/ a my nebudeme ich charakteristike a klasifikácii venovať ďalší priestor.  

Predpokladáme, že minimálny, resp. v angličtine nulový výskyt spoluhláskových 

skupín na konci detských slov je spôsobený samotným charakterom detskej lexiky, ktorý je 

postavený (aj) na princípe jednoduchosti a zjednodušovania (artikulácia spoluhláskových 

skupín by bola pre malé deti veľmi náročná) a tejto skutočnosti prispôsobujú slovnú zásobu 

a celkový  rečový prejav aj rodičia. Okrem toho je potrebné si uvedomiť, že jadrom detskej 

lexiky sú deminutíva a v deminutívnych príponách sa na ich konci ani v slovenčine, ani 
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v angličtine spoluhláskové skupiny nevyskytujú, čo v zásadnej miere prispieva k nízkej 

frekvencii spoluhláskových skupín v koncovej pozícii detských  slov. 

 

  Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať, že spoluhláskové skupiny 

vyskytujúce sa v anglickej detskej lexike kopírujú stav spoluhláskových skupín v detskej 

lexike v slovenčine: dvojčlenné spoluhláskové skupiny sú spomedzi všetkých 

spoluhláskových skupín v detských slovách najfrekventovanejšie a najviac z nich sa vyskytuje 

v intersonantickej pozícii, teda medzi dvoma nositeľmi slabičnosti Absencia trojčlenných a 

štvorčlenných spoluhláskových skupín zároveň potvrdzuje jeden zo základných znakov 

registra DR – jeho jednoduchosť, ktorá je spojená s čo možno najľahšou artikuláciou,  a aj 

registra RD – zjednodušovanie, ktoré je spojené s prispôsobovaním sa rečovým 

a komunikačným schopnostiam dieťaťa.  
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4.2. Slabiková charakteristika detskej lexiky 

 

4.2.1. Slabiková charakteristika detskej lexiky v slovenčine  

 

 V tejto podkapitole sa budeme venovať charakteristike detských slov z hľadiska 

najmenších rytmických jednotiek zúčastňujúcich sa ich stavbe – slabík. Sledovať budeme 

najmä frekvenciu slov podľa počtu slabík, frekvenciu krátkych a dlhých slabík v jednotlivých 

typoch slov (rozdelených podľa počtu slabík) a v detských slovách vôbec, rozmiestnenie 

krátkych a dlhých slabík v jednotlivých typoch slov a v neposlednom rade nás bude zaujímať 

aj štruktúra slabiky a frekvencia jednotlivých typov slabík v detských slovách. 

 Slabika sa definuje ako „fonicko-rytmická jednotka s jedných vrcholom zvučnosti 

(sonority) fungujúca ako nositeľ všetkých suprasegmentov (prozodém) príslušného jazyka. Jej 

jadro tvorí hláska s najvyšším stupňom sonority, tzv. sonanta. Každá slabika má tri postupné 

fázy: začiatočnú, vrcholovú a koncovú. Hlavná z nich je vrcholová fáza, ktorú vypĺňa sonanta, 

nositeľ slabičnosti, hlásky v ostatných dvoch fázach sú nesonanty“ (ONDRUŠ – SABOL, 1984, s. 

130).  

V slovenčine fungujú ako sonanty (teda slabikotvorné prvky) všetky samohláskové 

zvuky. Znamená to, že sú jadrom slabiky a v slove je aspoň toľko slabík, koľko je v ňom 

samohlások. Delenie slov na slabiky sa teda zakladá na slabikotvornej funkcii samohlások a aj 

na princípe sonórnosti, lebo samohlásky sú najsonórnejšie zvuky. Paralelou sonórnosti – 

nesonórnosti je akustický protiklad tónovosti – šumovosti, artikulačný protiklad otvorenosti – 

zatvorenosti, resp. neprekážkovosti – prekážkovosti. Práve preto  sa v určitých situáciách aj 

niektoré z tzv. sonórnych spoluhlások (r, ŕ, l, ĺ ) správajú ako samohlásky – sú 

slabikotvorné. V slovenčine je to vtedy, keď sonórnu spoluhlásku od susedného vrcholu 

sonórnosti oddeľuje niektorá šumová spoluhláska s podstatne menšou mierou sonórnosti, 

napr. vŕba, vĺčatá, chrbátik (porov. KRÁĽ – SABOL, 1989). 

 

Pri slabikovej analýze detských slov nás v prvom rade zaujímal počet slabík 

v jednotlivých slovách a frekvencia jednotlivých typov slov, ktorá je zhrnutá do tabuľky: 
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Počet slabík v slove Frekvencia Frekvencia v %
1-slabičné slová 16 3 % 
2-slabičné slová 261 51 % 
3-slabičné slová 208 40 % 
4-slabičné slová 32 6 % 
Počet slov spolu 517 100 % 
 

Tabuľka 9  Frekvencia slov podľa počtu slabík 

 

 Z uvedených výsledkov vyplýva, že najviac detských slov je dvojslabičných (a to až 

51 %) a trojslabičných (40 %). Pri podrobnejšej analýze sme zistili, že pri dvojslabičných 

slovách sú to najmä  prvostupňové deminutíva odvodené  od eufemizmov, hypokoristík, 

neutrálnych a hovorových slov (hajkať, papkať, puňka, piško, dudka, dedko, ocko, mamka, 

bavkať sa, hrajkať sa, bruško, ležkať, nosík, očká, šatky, uško, ritka) a  eufemizmy ako také, 

napr. búvať, hajať, hapať, kakať, papať, pišať, pipiš, pimpo, piša, puňa, meďo.  

 Jadrom trojslabičných slov sú prvostupňové a najmä druhostupňové deminutíva 

odvodené od eufemizmov, hypokoristík, neutrálnych, hovorových, pejoratívnych a hrubých 

slov, napr. hajuškať, papinkať, dudulka, dupuľka, mamička, deduško, ocinko, cumlíček, 

buvinkať, brušinko, ručičky, bavinkať sa, fľaštička, nočníček, pusinka,  hubenka, hubinka a 

deminutíva utvorené od adjektív, napr. čistučký, dobručký, dobrunký, peknučký, peknunký, 

špinkavý.  

 Jednoslabičnými slovami v detskej lexike (3 %) sú interjekčné a onomatopoické 

pomenovania, z ktorých väčšina sa v slovnej zásobe dieťaťa objavuje medzi prvými, napr. ba, 

be/bé, bác, bó, pa/pá, mňam, ham, hav, mé a pod . 

 Štvorslabičnými slovami (6 %) sú okrem niekoľkých dlhších slov (hlavne 

eufemizmov) a prvostupňových deminutív od nich odvodených, napr. feťáriky, kakanica, 

papanica, papanička, makovička, mlsanička, maznoškovať sa, čokoládka, polievočka, 

lietadielko najmä druhostupňové deminutíva odvodené  od eufemizmov, hypokoristík, 

neutrálnych, hovorových a pejoratívnych slov, napr. ciculinky, cikulienka, mamulienka, 

postavinkať sa, postieľočka, nožulienky, čistulinký, brčulienky, ritulienka a interjekčné a 

onomatopoické pomenovania (niektoré s reduplikovanými slabikami): cingi-lingi, cupi-lupi, 

pimpi-limpi, piši-miši, kupki-kupki, ťapi-ťapi. 

 Na základe frekvencie dvojslabičných slov v detskej lexike (viac ako polovica) 

môžeme konštatovať, že tvoria jadro detských slov, pričom zo štylistického hľadiska ide 

najmä o prvostupňové deminutíva a eufemizmy. Taktiež môžeme konštatovať, že tieto 

lexémy sú zároveň aj jadrom registra DR, čo zrejme vyplýva aj z neukončeného vývinu reči.  
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 Trojslabičné slová majú tiež  vysokú frekvenciu a patria do jadra detskej lexiky (40 

%), avšak po preskúmaní nášho materiálu môžeme vysloviť záver, že vo väčšej miere patria 

do repertoáru dospelých ako detí, čo potvrdzuje aj  celková frekvencia druhostupňových 

deminutív (tie sú v prevažnej miere trojslabičné): dospelý – 589 druhostupňových deminutív z 

celkového počtu 2933 deminutív a dieťa – 385 druhostupňových deminutív z celkového počtu 

1968 + hláskové varianty.  Z uvedeného zároveň vyplýva, že prvostupňové deminutíva najmä 

v DR vysoko prevažujú nad druhostupňovými: v slovníku dospelých je 67 % zo všetkých 

deminutív prvostupňových a v slovníku detí je až 80 % deminutív prvostupňových, čo 

potvrdzuje jednu zo základných vlastností registra DR – jeho jednoduchosť.  

  

Ďalším parametrom, ktorý nás z hľadiska slabikovej stavby detských slov zaujímal, 

bola frekvencia a pomer krátkych a dlhých slabík v jednotlivých typoch slov a v detských 

slovách vôbec. Zistené výsledky sme porovnali so stavom v spisovnej slovenčine. 

V spisovnej slovenčine (KRÁĽ – SABOL, 1989, s. 346) majú krátke slabiky vyššiu 

frekvenciu ako dlhé, čo vyplýva z princípu jazykovej ekonómie a pomer dlhých a krátkych 

slabík závisí aj od dĺžky slova a tvaru:  

v 1-slabičných slovách – 1 : 8,3 

v 2-slabičných slovách – 1 : 4,0 

v 3-slabičných slovách – 1 : 4,0 

v 4-slabičných slovách – 1 : 4,4 

v 5-slabičných slovách – 1 : 5,2 

v 6-slabičných slovách – 1 : 6,6 

v 7-slabičných slovách – 1 : 7,0 

v 8-slabičných slovách – 1 : 5,9 

Priemerne sa v spisovnej slovenčine na jednu dlhú slabiku vyskytuje 4,5 krátkych 

slabík a najväčšie rozpätie krátkych a dlhých slabík je v spisovnej slovenčine pri najkratších 

a najdlhších slovách; najmenej krátkych slabík pripadá na jednu dlhú slabiku v množine 

dvojslabičných až päťslabičných slov. Táto zákonitosť zrejme vyplýva z toho, že systémovo 

viazaná kvantita je sústredená v príponách plnovýznamových slov (substantíva, adjektíva, 

menej pronominá a verbá); ich najvyšší výskyt sa kryje s práve uvedenou množinou slov 

a tvarov. 

 V našom materiáli boli všetky lexémy uvedené v základnom tvare, preto nás 

zaujímalo, či a aké odchýlky sa vyskytnú v porovnaní s horeuvedenými údajmi. Frekvenciu 

a pomer krátkych a dlhých slabík v jednotlivých typoch slov sme spracovali do tabuľky: 
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Detské slová Počet krátkych 
slabík 

Percentá Počet dlhých 
slabík 

Percentá Pomer 

1-slabičné slová 12 75 % 4 25 % 3 : 1   
2-slabičné slová 466 89,6 % 54 10,4 % 8,6 : 1 
3-slabičné slová 556 88,7 % 71 11,3 % 7,8 : 1 
4-slabičné slová 117 88,6 % 15 11,4 % 7,8 : 1 
Celkový počet 
slabík: 1294 

1150  144  8 : 1 

 

Tabuľka 10 Porovnanie frekvencie krátkych a dlhých slabík v jednotlivých typoch slov 

 

 Z výsledkov uvedených v tabuľke vyplýva až vzácna zhoda medzi pomermi krátkych 

a dlhých slabík v dvojslabičných až päťslabičných slovách, ktorá je ešte viditeľnejšia 

v percentuálnom vyjadrení. Avšak zatiaľ čo v dvojslabičných až päťslabičných slovách 

pripadá na jednu dlhú slabiku osem krátkych, v jednoslabičných slovách je situácia iná a na 

jednu dlhú slabiku pripadajú len 3 krátke slabiky. Relatívne vysoká frekvencia dlhých slabík 

oproti ostatným typom slov je tu pravdepodobne spôsobená tým, že tieto slová fungujú 

v rámci detských slov ako plnovýznamové slová, ktoré nesú prízvuk, čo ovplyvňuje aj ich 

kvantitu, napr.  bé (škaredý, špinavý, zlý); bác (spadnúť); bó (bolieť, bolesť, resp. rana);  pá 

(horúci). Okrem toho, veľa týchto jednoslabičných slov má slabičnú štruktúru CV (konsonant 

– vokál), t. z., že ide o otvorené „jednoslabiky“, ktoré sú zároveň „otvorené“ aj kvantite, a to 

najmä z už spomínaných významových a aj rytmických dôvodov. (Myslíme si, že najmä 

dospelí v nich používajú kvantitu, aby ich tak zároveň viac zdôraznili, napr. veta: „Pozor, 

PÁ!“ varuje dieťa pred nebezpečenstvom ohňa alebo horúcich predmetov o to viac, ak je 

vyslovená s dôrazom. Kvantita ovplyvňuje dôraz a naopak a svoju úlohu tu vo veľkej miere 

zohráva aj rytmus a melódia vety.) 

Keď porovnáme situáciu, čo sa týka kvantity, v našom materiáli  so situáciou 

v spisovnej slovenčine, pomer medzi dlhými a krátkymi slabikami sa značne líši; v spisovnej 

slovenčine je to priemerne 1 : 4,5 a v detských slovách priemerne 1 : 8. Znamená to, že na 

stavbe slabík v detskej lexike by sa malo zúčastňovať oveľa menej dlhých slabík ako na 

stavbe slabík slovnej zásoby spisovnej slovenčiny ako celku. Myslíme si však, že tento 

výsledok je vo výraznej miere ovplyvnený tým, že sme všetky detské slová  skúmali v ich 

základnom tvare, a ako sme už uviedli podľa citovanej literatúry, systémovo viazaná kvantita 

je v slovenčine sústredená v príponách plnovýznamových slov, čo znamená, že frekvencia 

dlhých slabík v našom materiáli musela byť logicky nižšia ako ich frekvencia v slovenčine 

vôbec. Zaujímavá je však vyrovnanosť pomerov dlhých a krátkych slabík v slovenčine  
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a v detskej lexike, čo sa týka dvojslabičných až štvorslabičných slov; v spisovnej slovenčine 

je to priemerne 1 : 4 a v detských slovách 1 : 8 pre dvojslabičné, trojslabičné aj štvorslabičné 

slová.  

 Viac ako štvorslabičné slová sa v slovníku detských slov nevyskytli, čo je spôsobené 

jednak absenciou deklinácie a konjugácie v skúmanom materiáli a jednak tým, že detská 

lexika je zameraná na jednoduchosť, resp. zjednodušovanie a výskyt takých dlhých slov by 

bol v rozpore s touto tendenciou (čo ju zároveň aj potvrdilo). 

 

 Okrem pomeru krátkych a dlhých slabík v jednotlivých typoch slov nás zaujímala aj 

celková frekvencia krátkych a dlhých slabík v jednotlivých slabikových typoch detských slov, 

ktorá je opäť vyjadrená percentuálne: 

 

Frekvencia slabík Frekvencia 
krátkych slabík 

Frekvencia dlhých slabík 

1-slabičné slová 0,9 % 0,3 % 
2-slabičné slová 36 % 4,2 % 
3-slabičné slová 43 % 5,5 % 
4-slabičné slová 9 % 1,2 % 
Celková frekvencia  88,9 % 11,1 % 
 

Tabuľka 11 Celková frekvencia slabík v slovenskej detskej lexike 

 

 V uvedenej tabuľke je percentuálne vyjadrená celková frekvencia krátkych a dlhých 

slabík v detských slovách analyzovaných v našom materiáli: takmer 89 % všetkých slabík je 

krátkych a len 11 % je dlhých. Keď zoradíme slabiky podľa frekvencie v jednotlivých typoch 

slov, dostaneme takýto výsledok: 

 

P. č. Frekvencia v % Typ slabiky a slova 
1.  43 % krátka slabika v 3-slabičných slovách 
2. 36 % krátka slabika v 2-slabičných slovách 
3. 9 % krátka slabika v 4-slabičných slovách 
4. 5,5 % dlhá slabika v 3-slabičných slovách 
5. 4,2 % dlhá slabika v 2-slabičných slovách 
6. 1,2 % dlhá slabika v 4-slabičných slovách 
7. 0,9 % krátka slabika v 1-slabičných slovách 
8. 0,3 % dlhá slabika v 1-slabičných slovách 
Spolu: 100 %  
 

Tabuľka 12 Celková frekvencia slabík zoradená na základe frekvencie 
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 Z tabuľky je zrejmé, že jednoznačne najvyššiu frekvenciu majú krátke slabiky 

v trojslabičných (43 %) a dvojslabičných (36 %) detských slovách, v ostatných prípadoch je 

frekvencia oboch typov slabík menšia ako 10 %. 

 

 Zaujímavé je sledovať aj miesto dlhej slabiky v jednotlivých typoch slov, resp. zistiť,  

ktorá slabika je v jednotlivých typoch slov frekvenčne najzaťaženejšia ako dlhá: 

 

Typ slov Všetky 
krátke 

Všetky 
dlhé 

Prvá 
dlhá 

Druhá 
dlhá 

Tretia 
dlhá 

Štvrtá 
dlhá 

Prvá a tretia 
dlhá 

Spolu 

1-slabičné  12 4 – – – – – 16 
2-slabičné 212 6 17 25 – – – 260 
3-slabičné  142 – 8 31 24 – 4 209 
4-slabičné 18 – 1 6 7 1 – 33 
Spolu 383 10 26 62 31 1 4 517 
 

Tabuľka 13 Miesto krátkych a dlhých slabík v slovenských detských slovách 

 

 Jednoslabičným slovám a frekvencii krátkych a dlhých slabík v rámci nich sme sa už 

venovali vyššie; oveľa zaujímavejšie je v tomto prípade sledovať miesto dlhej slabiky 

v dvojslabičných až štvorslabičných slovách. 

 Čo sa týka dvojslabičných slov, v našom materiáli najviac týchto slov pozostávalo 

z dvoch krátkych slabík (212), v 25 prípadoch bola dlhou druhá slabika, v 17 prvá slabika 

a len v 6 prípadoch boli dlhé obidve slabiky.  

 V prípadoch, keď bola kvantita sústredená na prvej slabike, išlo alebo o pôvodnú dlhú 

koreňovú morfému (10 prípadov), napr. bába, bábo, búvať, kúpkať sa, lízkať sa, mliečko, 

vtáčik, alebo (7 prípadov) o vokalickú kvantitatívnu alternáciu a/á pri tvorení deminutív 

príponami -ko, -ka, -ik, -ky: bráško, hlávka, húska, vláčik, rúčky, nôžky, vlásky. 

V deminutívach bráško, vláčik, rúčky, nôžky sa zároveň uplatnila aj  konsonantická alternácia 

nekorelovaných konsonantov ch/š: bracho/bráško; k/č: vlak/vláčik, ruky/rúčky; h/ž: 

nohy/nôžky.)  

 V lexémach, v ktorých bola dlhou druhá slabika, to bola vo väčšine prípadov dlhá 

deminutívna prípona používaná pri tvorení deminutív v mužskom rode -ík, napr.: cumlík, 

čajík, dudlík, hajzlík, chlebík, koník, macík, nosík, pupík, šerblík, tatík; len v jednom prípade 

to bola dlhá deminutívna prípona pre substantíva stredného rodu v pluráli -ká: očká; v dvoch 

prípadoch univerbizované hypokoristické pomenovanie starký, starká; dve verbá bacnúť 

(spadnúť), hopnúť si (sadnúť si aj postaviť sa); jedno onomatopoické pomenovanie tu-tút 
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(auto) a šesť eufemizujúcich pomenovaní pre mužské pohlavné orgány: pinďúr, pištáč, ferdík, 

cimplík, pipík, pindík. 

 Obidve dlhé slabiky sa v rámci dvojslabičných slov vyskytli len v onomatopoických 

a interjekčných pomenovaniach s reduplikovanými slabikami: á-á (močiť, vyprázdniť sa, 

nočník, záchod); gá-gá (hus); mé-mé (koza); robiť há-há (spať); tí-tí (auto); bó-bó (bolieť, 

bolesť). 

 Príklady dvojslabičných slov s obomi slabikami krátkymi: babka, backať, bežkať, 

brušo, cica, cupkať, čeče, čapkať, čurkať, duda, dupka, hačať, hapať, havoš, kakať, ležkať, 

mamka, meďko, mňamka, noštek, papkať, piška, pišať, ritka, spadkať, šatky, taťo, ťapkať. 

 V trojslabičných slovách bolo tiež najviac takých lexém, v ktorých sa vôbec 

neuplatnila kvantita (142 detských slov), na druhej slabike sa kvantita uplatnila 31-krát, na 

tretej slabike 24-krát a na prvej len 8-krát. Len v štyroch prípadoch sa kvantita objavila 

v dvoch slabikách naraz – na prvej a tretej (krásnučký, rúčatá, rúčatká, ústočká).  

V prípadoch, keď bola dlhou prvá slabika, išlo o pôvodné dlhé koreňové morfémy (bábika, 

bábätko, čítadlo, dieťatko, plienočka, sliepočka, záchodík), len v jednom pomenovaní sa 

objavila  alternácia a/á, a to pri tvorení deminutíva vlásočky.  

 Jadro trojslabičných pomenovaní s druhou slabikou dlhou tvoria prvostupňové 

a druhostupňové deminutíva odvodené príponami -ik a -ek, napr. prvostupňové: balónik, 

banánik, cikáčik, chrbátik, kakáčik, ušiačik, cukríček, nočníček a druhostupňové: čajíček, 

koníček, chlebíček (samozrejme, aj s príslušnými alternáciami). V šiestich prípadoch 

tu alternuje krátka samohláska s dlhou pri tvorení deminutív: postieľka, svetielko, kuriatko, 

šatôčky, knižôčka, jabĺčko. 

 Pri trojslabičných pomenovaniach s treťou slabikou dlhou sme predpokladali, že 

väčšinu z nich budú tvoriť adjektíva, čo sa aj potvrdilo (15 z 26), napr.: bebený, čečený, 

kakaný, dobručký, dobrunký, čistunký, peknučký. V troch prípadoch išlo o eufemizmy 

utvorené príponou -uľák: diduľák (cumeľ), bimbuľák, pišuľák (mužské pohlavné orgány); 

v jednom prípade o deminutívum tvorené dlhou príponou -ík: medvedík; ďalej o dve 

druhostupňové deminutíva utvorené dlhou príponou: očičká, očinká; dve verbálne 

substantíva: papanie, papkanie a dve onomatopoické pomenovania: babalác (spadnúť) 

a kotkodák (sliepka). 

 Príklady trojslabičných slov so všetkými slabikami krátkymi: babenka, bosenkať, 

buvinkať, cicušky, cikadlo, cikošiť, deduško, dudula, fľaštička, hajuškať, havoško, hopikať, 

kačička, kakošiť, knižočka, mamanka, mamuľka, nožinky, papenkať, tatanko, vyčurkať sa. 



 91

 Aj pri štvorslabičných slovách mali najvyššiu frekvenciu lexémy, v ktorých boli 

všetky slabiky krátke (18 z 33), napr.: babatenko, ciculinky, kakanica, maznoškovať sa, 

mlsanička, papucikať, postavinkať sa, cingi-lingi, cupi-lupi, piši-miši.  

 Na druhom mieste, čo sa týka  frekvencie (7), je v štvorslabičných slovách dlhou tretia 

slabika, objavila sa v dvoch prvostupňových deminutívach: čokoládka, brčulienky a v 

druhostupňových deminutívach utvorených dlhými príponami -ienka a -ienky, napr. 

cikulienka, mamulienka, nožulienky, ďalej vo frekvencii nasleduje druhá slabika dlhá feťáriky 

(nohy); konáriky (ruky), mazníčkovať sa, polievočka, postieľočka, zemiačiky a nakoniec 

s frekvenciou (1) prvá a tretia slabika dlhá (lietadielko) a štvrtá slabika dlhá – druhostupňové 

adjektívne deminutívum čistulinký. 

 

 Ďalším parametrom, ktorý je dôležitý z hľadiska slabikovej charakteristiky detských 

slov, je štruktúra slabiky, frekvencia jednotlivých typov slabík a v neposlednom rade aj 

porovnanie frekvencie jednotlivých typov slabík v detskej lexike a v slovenčine vôbec. 

 Slabika je najmenšia samostatne vysloviteľná jednotka reči, ktorá vzniká pri jednom 

otvorení úst tak, že v okamihu uvoľnenia ústnej dutiny vzniká práve samohláska 

(slabikotvorná časť). Vo fáze otvárania a zatvárania úst sa ešte môže artikulovať spoluhláska, 

resp. skupina spoluhlások, ktoré tvoria neslabikotvornú časť slabiky. Spoluhlásky sú teda 

otvárajúce a zatvárajúce časti slabiky a podľa ich výskytu v slabike rozlišujeme zatvorené 

slabiky (ak je v koncovej časti slabiky prítomná spoluhláska), napr. mám a  otvorené  slabiky 

(ak v koncovej časti slabiky nie je prítomná spoluhláska), napr. má (porov. KRÁĽ – SABOL, 

1989). 

 Na označenie jednotlivých zložiek slabiky sa všeobecne používajú symboly V (vokál) 

a C (konsonant). Štruktúra otvorenej slabiky potom môže byť napr. V, CV, CCV, CCCV; 

štruktúra zatvorenej napr. VC, CVC, CCVC, CCCVC, CVCC a pod. (My používame ešte 

symboly D na označenie diftongov, Cs na označenie slabičných  konsonantov a v na 

označenie polovokálov, aby sme  mohli rozlíšiť, kedy jadro slabiky tvorí samohláska, kedy 

dvojhláska, a kedy slabičná spoluhláska, a aby sme zároveň mohli zistiť frekvenciu týchto 

slabikotvorných prvkov v detskej lexike.) 

 Podľa E. PAULINYHO (citované podľa KRÁĽ – SABOL, op. cit., s. 155) je poradie 

najčastejšie sa vyskytujúcich typov slabík v slovenčine takéto: 1. CV, 2. CVC, 3. CCV, 4. V. 

 Jednotlivé typy slabík vyskytujúce sa v detskej lexike a ich frekvenciu sme opäť 

spracovali do tabuľky: 
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Typ slabiky Frekvencia Príklady 
CV 719     (55,6 %) bá-bi-ka, ci-cu-še, du-du-la, če-če-ný 
CVC 426     (32,9 %) bac-kať, dud-lík, ba-vin-kať, čis-tun-ký 
CCVC 47       (3,2 %) bruš-ko, fľaš-tič-ka, čľup-kať, hraj-kať 
CCV 31       (2,4 %) bru-šuľ-ko, hla-vin-ka, sve-tiel-ko 
V 13       (1 %) u-šia-čik, o-cik, o-čič-ká, o-káľ-ky 
CDC 13       (1 %) ša-tôč-ky, pra-siat-ko, ci-ku-lien-ka 
CCsC 10       (0,8 %) pa-prč-ky, prs-ká, mls-ka, crn-crn, ja-bĺč-ko 
CD 7         (0,5 %) pa-pa-nie, po-lie-voč-ka, u-šia-čik, ze-mia-či-ky 
VC 6         (0,5 %) oc-ko, uš-ko, oč-ká, id-kať 
CCs 6         (0,5 %) pr-del-ka, pr-síč-ka, chr-bá-tik, ml-sa-nič-ka 
CCD 4         (0,3 %) slie-poč-ka, plie-noč-ka, po-stie-ľoč-ka  
CCDC 2         (0,2 %) mlieč-ko, po-stieľ-ka 
CCCVC 1        (0,08 %) zvrac-kať 
CCCsC 1        (0,08 %) sprš-kať 
CVCC 1        (0,08 %) cing 
CCVv 2        (0,2 %) mňau, mňau-ko 
Vv 1        (0,08 %) au-tíč-ko 
VvC 1        (0,08 %) aut-ko 
 

Tabuľka 14  Frekvencia jednotlivých typov slabík v slovenskej detskej lexike 

 

 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že z jednotlivých typov slabík v detských slovách 

jednoznačne dominuje typ CV (719 slabík z celkového počtu 1294 slabík, čo je viac ako 

polovica) a vysoko prevyšuje aj druhý typ slabiky v poradí CVC (426, teda takmer o 300 

menej). Ďalšie v poradí sú typy CCVC (47), CCV (31) a V (15), ktorých frekvencia je však 

neporovnateľne nižšia. Ostatné typy slabík majú v porovnaní s prvými dvoma typmi 

zanedbateľnú frekvenciu.  

 Keď porovnáme frekvenciu jednotlivých typov slabík v detskej lexike  s ich celkovou 

frekvenciou v slovenčine, na prvých dvoch miestach sa objavia rovnaké typy slabík: CV 

a CVC. Tretím najčastejším typom slabiky v slovenčine je otvorený typ slabiky CCV 

a štvrtým slabika skladajúca sa z jediného prvku – samohlásky (typ V), medzi ktorými sa 

v detských slovách ešte ukázal zatvorený typ slabiky CCVC. Rozdiel medzi frekvenciou typu 

CCVC a CCV je však v detskej lexike relatívne malý: 47 : 31. Môžeme teda konštatovať, že 

detské slová odrážajú stav v slovenčine aj čo sa týka frekvencie jednotlivých typov slabík 

(nielen jednotlivých typov foném), pretože ich frekvencia v detských slovách a v slovenčine 

vôbec sa viac-menej zhoduje. 

 Čo sa týka celkovej frekvencie otvorených a  zatvorených slabík v detskej lexike, je 

pomer otvorených a zatvorených slabík 787 : 507, čo je 1,6 : 1. Môžeme teda konštatovať, že 

pre detské slová je charakteristická tendencia k otvoreným slabikám, a to najmä   typu CV.  
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K rovnakým záverom dospel aj F. BUFFA (1984), podľa ktorého je (najmä pre prvé detské 

slová) typické, že sú dvojslabičné, a to s otvorenými slabikami. Otvorený typ slabiky so 

štruktúrou CV je celkovo vysoko frekventovaný nielen v slovenčine, ale aj v mnohých iných 

jazykoch (porov. KRÁĽ – SABOL, 1989).  

 

 V ďalšej časti tejto podkapitoly ponúkame prehľad jednotlivých slabík vyskytujúcich 

sa v lexémach zaradených v slovenskom slovníku detských slov (Slovník detských slov 

zostavený zo sledovaných lexém – slovenský). Zoradili sme ich v abecednom poradí do 

príslušných typov slabík a  v zátvorke je vždy uvedená aj ich celková frekvencia, ktorá je pri 

najfrekventovanejších (a z výskumného hľadiska aj najzaujímavejších) slabikách zvýraznená 

spolu s poradovým číslom frekvencie. 
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Otvorený typ slabiky: CV 
 

 
B 
ba 20 (6.)  
bá 6  
be 4 
bé 1 
bi 6 
bí 1 
bo 7 
bó 4 
bu 4 
bú 2 
 
C 
ca 5 
ce 1 
ci 18 (8.) 
cí 1 
co 3 
cu 5 
cú 1 
 
Č 
ča 7 
če 4 
či 2 
čí 1 
čo 1 
ču 4 
 
 
D 
da 5 
de 5 
di 6 
do 2 
du 11  
 
Ď 
ďo 1 
 
F 
fá 1 

fe 1 
fu 1 
 
G 
gá 2 
gi 2 
 
H 
ha 18 (8.) 
há 2 
hi 1 
ho 7 
hu 4 
cha 1 
cho 2 
 
J 
ja 3 
ji 1 
jí 1 
jo 2 
 
K 
ka 103 (1.) 
ká 8 
ke 1 
ki 40 (3.) 
ko 56 (2.) 
ku 8 
kí 10 
 
L 
la 3 
lí 1 
lo 2 
ló 1 
lu 1 
 
Ľ 
ľu 4 
ľa 7 
ľo 2 

M 
ma 19 (7.) 
me 4 
mé 2 
mi 8 
mo 1 
mu 2 
 
N 
na 7 
ná 2 
ni 3 
ní 8 
no 16 (9.) 
 
Ň 
ňa 6 
ňu 2 
 
P 
pa 23 (5.) 
pá 3 
pe 1 
pi 31 (4.) 
po 10 
pu 12 (10.) 
pú 1 
 
R 
ra 1 
rá 1 
ri 8 
ro 6 
ru 2 
rú 2 
 
S 
sa 8  
sá 1 
si 8 
so 1 
sú 1 

 
Š 
ša 7 
še 1 
ši 6 
šo 3 
šu 12 (10.) 
šú 1 
 
T 
ta 11  
tá 1 
ti 1 
tí 2 
to 1 
tu 5 
tú 2 
 
Ť 
ťa 7 
ťá 1 
ťo 1 
ťu 1 
 
V 
ve 2 
vi 5 
vo 2 
ví 1 
 
Z 
za 4 
zá 1 
ze 2 
 
Ž 
ža 1 
ži 1 
žu 1 
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 Zo zoznamu všetkých slabík patriacich do typu CV (celková frekvencia 719)  vyplýva, 

že jednoznačne najfrekventovanejšou otvorenou slabikou vyskytujúcou sa v detských slovách 

ja slabika  ka (103); je to zároveň najfrekventovanejšia slabika v detskej lexike vôbec. Za 

svoje prvenstvo vďačí skutočnosti, že zo slovotvorného hľadiska funguje ako deminutívna 

prípona pre substantíva ženského rodu (pre prvostupňové deminutíva funguje ako prípona, pri 

druhostupňových deminutívach je súčasťou tejto prípony), napr. babka, babička, babinka, 

cikuľka, dupuľka, fľaštička, hamka, hlavinka, knižočka, kravka, kravička, mamička, mamanka, 

mamulienka, mamuľka, piška, prdelka, pusinka, ritulienka, šušurka.  

 Druhou najfrekventovanejšou otvorenou slabikou v detskej lexike (56)  je taktiež 

deminutívna prípona -ko, ktorou sa tvoria deminutíva od substantív mužského a stredného 

rodu (pre prvostupňové deminutíva funguje ako prípona, pri druhostupňových deminutívach 

je súčasťou tejto prípony), napr.: bábenko, bruško, brušinko, dedko, deduško, havinko, 

havoško, kvičko, lietadielko, macko, ňufko, pipko, piško, prasiatko, pupko, tatko, tatinko, 

tatanko, zajko. 

 Treťou v poradí je slabika ki (40), ktorá tiež zo slovotvorného hľadiska funguje ako 

prípona, ktorou sa tvoria deminutíva plurálu a tzv. viazaného plurálu (pre prvostupňové 

deminutíva funguje ako prípona, pri druhostupňových deminutívach je súčasťou tejto 

prípony): brčulienky, cicíky, ciculinky, cicušky, cukríčky, didky, dudky, feťáriky, nôžky, 

nožičky, nožinky, noženky, nožulienky, ručičky, ručinky, studničky, vecičky, vlásky, vlásočky, 

zemiačiky. 

 Ostatné otvorené slabiky, ktoré patria k najfrekventovanejším v rámci slovenskej 

detskej lexiky (pi, pa, ba, ma, ci, ha, no, pu, šu), sú súčasťami koreňových morfém tých 

detských slov, ktoré patria do úplného jadra slovnej zásoby detských slov a zároveň obsahujú 

konsonanty, ktoré sú v rámci detskej lexiky najfrekventovanejšie a väčšina z nich sa v RD 

objavuje medzi prvými. Tieto slabiky sa v detských slovách často objavujú ako 

reduplikované, čo prispieva najmä k zjednodušeniu artikulácie pre dieťa. Veľmi zaujímavý, 

pragmatický uhol pohľadu na reduplikáciu slabík ponúka R. JAKOBSON  (1962), ktorý ju 

vysvetľuje ako nevyhnutný proces, ku ktorému dochádza v reči dieťaťa pri prechode od 

obdobia džavotania k verbálnemu správaniu. Reduplikovanie slabík signalizuje, že vyslovené 

zvuky už nie sú len neorganizovaným džavotaním, ale zmysluplným sémantickým celkom. 

Lingvistická podstata takýchto zdvojení sa dá veľmi jednoducho vysvetliť: Ak chceme 

rozlíšiť náhodné a nekontrolované zvuky, ktoré dieťa vydáva pri džavotaní, od význam 

rozlišujúcich foném, tie musia byť zreteľné, rozlíšiteľné a identifikovateľné, z čoho následne 

vyplýva, že sa musia dať aj úmyselne zopakovať. Táto „zopakovateľnosť“ a jej význam pre 
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komunikáciu sa dá dobre vysvetliť napr. na slove papa  – zopakovanie toho istého 

konsonantického prvku opakovane podporené rovnakým vokalickým prvkom prispieva 

lepšiemu porozumeniu informácie a jej správnemu dekódovaniu  príjemcom. Reduplikovanie 

slabík tak nielen pomáha identifikovať v rečovom vývine dieťaťa prechod od 

neuvedomovaného džavotania k zámernému verbálnemu správaniu, ale pomáha 

komunikačnému partnerovi dieťaťa aj pri porozumení počutej informácie, čo je pre vzájomnú 

komunikáciu dospelého s dieťaťom najmä v raných štádiách jeho rečového vývinu nesmierne 

dôležité. Vymenované slabiky sú v detskej lexike najčastejšie reduplikované vo výrazoch 

typu: baba, babaňa, babalác, babatenko, bebený, cici, ciciky, čačaný, čeče, čečený, dudula, 

há-há kakaný, mama, no-no, papa, papanica, papanička,  pipina, pipino, piši-miši, tata, tu-

tú(t), ti-tí(t). 

            

Zatvorený typ slabiky: CVC 
 
B 
bab 2 
báb 1 
bac 3 
bác 1 
bam 1 
bať 4 
bav 1 
bät 1 
beľ 1 
bem 2 
ben 3 
bež 1 
bib 2 
bič 3 
bik 1 
bík 1 
bim 5 (7.) 
bin 3 
biť 7 (6.) 
boč 2 
boj 1 
boľ 1 
bom 1 
bub 1 
bum 1 
 
C 
cič 1 
cik 1 

cík 1 
cim 1 
cin 7 (6.) 
cip 3 
cuľ 2 
cum 2 
cup 1 
cuš 1 
 
Č 
čap 1 
čat 1 
čať 2 
ček13 (2.) 
čen 1 
čič 3 
čik 11 (3.) 
čin 3 
čis 3 
čuň 1 
čur 3 
 
D 
dák 1 
dať 3 
ded 1 
del 2 
did 1 
dík 5 (7.) 

din 1 
dob 2 
dud 3 
dul 1 
dun 1 
dup 1 
duš 1 
 
Ď 
ďúr 1 
 
F 
fet 1 
fer 1 
 
G 
gom 1 
 
H 
haj 2 
ham 3 
hap 1 
hav 3 
hoj 1 
hop 2 
hub 1 
hús 1 
 
CH 

chod 1 
 
J 
jať 2 
jík 1 
juš 1 
 
K 
kač 2 
kad 1 
káľ 1 
kan 1 
kát 1 
kať 77 (1.) 
kin 1 
kot 1 
koz 1 
kuč 1 
kuľ 1 
kup 2 
kúp 1 
kur 1 
kuš 1 
 
L 
lab 1 
lác 2 
lád 1 
lák 1 
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len 1 
lež 1 
lik 3 
lík 2 
lim 1 
lin 4 
líz 1 
lup 1 
 
Ľ 
ľák 2 
ľať 2 
ľaž 1 
ľoč 1 
ľub 1 
ľuľ 1 
 
M 
mac 2 
mam 2 
man 1 
mať 3 
maz 3 
med 2 
meď 1 
mic 1 
mič 1 
min 2 
miň 1 
moj 3 
moň 1 
muc 1 
muľ 1 
muň 1 
muš 1 
 
N 
nek 1 
nič 3 
níč 1 
nik 2 
ník 1 
niň 1 
noč 2 
noš 2 
nož 1 
nuč 2 
nun 1 
nuš 2 
núť 2 

 
Ň 
ňať 1 
ňoň 1 
ňuf 2 
ňuš 1 
 
P 
pap 3 
pať 5 (7.) 
pej 1 
pek 2 
pen 1 
pič 1 
pij 1 
pík 2 
pim 4 
pin 5 
pip 2 
piš 8 (5.) 
poč 1 
poj 1 
pop 1 
pul 1 
puľ 2 
puň 1 
pup 2 
pus 2 
puš 2 
 
R 
rič 1 
rik 1 
rit 1 
ruč 1 
rúč 1 
run 1 
 
S 
sad 1 
sák 1 
sed 1 
sen 1 
ses 1 
sič 1 
síč 1 
sík 1 
sin 3 
soč 1 
 

Š 
šaľ 1 
šat 1 
šať 2 
šer 2 
šič 1 
šik 1 
šin 3 
šiť 3 
šul 2 
šuľ 2 
šur 1 
šuš 1 
 
T 
táč 1 
tad 1 
tak 1 
tan 1 
tat 1 
tať 2 
tek 2 
ten 2 
tič 2 
tíč 1 
tik 4 
tík 1 
tin 1 
toč 2 
tuč 2 
tun 1 
tuš 1 
tút 1 
 
Ť 
ťap 5 (7.) 
ťat 1 
ťul 1 
ťuť 2 
 
V 
vať 10 (4.) 
veď 1 
vič 5 (7.) 
voč 1 
vet 1 
vin 5 (7.) 
voš 2 
 
Z 

zaj 2 
 
Ž 
žen 1 
zič 1 
žič 1 
žin 1 
žoč 1 
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O zatvorenom type slabiky CVC v slovenskej detskej lexike (celková frekvencia 426) sa 

dá všeobecne povedať, že k najfrekventovanejším slabikám tohto typu opäť patria deminutívne 

prípony, konkrétne prípona verb -kať, a deminutívne prípony substantív mužského rodu -ek a -ik 

so sprievodnou alternáciou nekorelovaných konsonantov k/č tvoriace slabiky ček a čik. 

Deminutívna prípona verb -kať je v tomto type slabiky najfrekventovanejšou slabikou (77). Je to 

v podstate jediná deminutívna prípona verb, ktorú sme v materiáli zachytili (pre prvostupňové 

deminutíva funguje ako prípona, pri druhostupňových deminutívach je súčasťou tejto prípony), 

napr. bavkať sa, bavinkať sa, bežkať, bolenkať, bočenkať, bočinkať, bubkať, buvinkať, čľapkať sa, 

čurkať, grckať, hajkať, hajuškať, hapkať, hopkať si, kakinkať, kakuškať, ležkať, ľubkať sa, ľuľkať 

sa, mazníčkovať sa, maznoškovať sa, maznuškať sa, mojkať sa, niňkať, papkať, papenkať, pijkať, 

piškať, postavinkať sa, spinuškať. 

Slabiky ček a čik sú na druhom a treťom mieste v poradí podľa frekvencie, avšak 

v porovnaní s najfrekventovanejšou zatvorenou slabikou kať (77) je ich frekvencia relatívne nízka; 

ček (13) a čik (11), napr. cikáčik, cumlíček, čajíček, chlebíček, kakáčik, koníček, nočníček, ňufáčik, 

psíček, pupček, ušiačik, vláčik, zadoček. 

 
Zatvorený typ slabiky: CCVC 

 
B 
blík 1 
bráš 1 
brum 3 
bruš 2 
 
C 
cmuk 1 
 
Č 
čľap 2 
čľup 1 
 
F 
 
fľaš 2 

 
H 
hláv 1 
hraj 1 
 
K 
krás 1 
krav 1 
kniž 1 
kríč 1 
kroch 2 
krum 1 
kvič 1 
kvik 2 
 
M 

mňam 4 
 
P 
plič 1 
plík 1 
 
S 
spad 1 
spin 1 
star 2 
stoj 1 
stud 1 
svin 1 
 
Š 
šmaj 1 

špin 1 
 
Ť 
tľap 1 
trič 1 
trus 1 
 
V 
vlás 1 
vrac 1 
 
Z 
zlík 1 
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Tento typ slabiky nie je zaujímavý z hľadiska frekvencie jednotlivých slabík ako skôr 

z hľadiska spoluhláskových skupín, ktoré sa v ňom na začiatku slabiky objavujú. Okrem štyroch 

slabík (blík, plič, plík, zlík) sa všetky uvedené slabiky v našom materiáli vyskytli na začiatku slov, 

takže sme sa im podrobnejšie venovali v predchádzajúcej podkapitole, keď sme analyzovali 

spoluhláskové skupiny na začiatku slov. Štyrmi vymenovanými slabikami sme sa už tiež zaoberali 

v rámci spoluhláskových skupín v intersonantickej pozícii (boli súčasťou trojčlenných 

spoluhláskových skupín, ktoré sme do slabík rozdelili na základe mechanického, rytmického delenia 

– prvú spoluhlásku do prvej slabiky, ostatné do nasledujúcej: šer-blík, krum-plič-ky, cim-plík, haj-

zlík), takže nie je potrebné venovať im ďalší priestor. 

 
Otvorený typ slabiky: CCV 

 
B 
bra 2 
bru 3 
 
Č 
čľa 1 
 
D 
dlo 2 
 
H 
hla 4 
 
CH 
chle 2 
chľo 1 
 
K 
kni 2 
kra 1 
kru 1  
 
M 
mňa 3 
 
P 
pra 1 
 
 

psí 1 
 
S 
spi 1 
sta 1 
sve 1 
 
V 
vlá 2 
vtá 1 
 
Z 
zla 1 
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 Tento typ slabiky patrí v slovenčine medzi štyri najfrekventovanejšie, avšak v detskej 

lexike sa objavili len 2,4 % slabík tohto typu. Ide takmer výlučne o prvé slabiky slov (okrem 

troch prípadov: dlo, chlo, sta) a ich charakteristike sme sa venovali v predchádzajúcej kapitole 

pri spoluhláskových skupinách na začiatku slov. 

 
Otvorený typ slabiky: V 
 
A 
a 2 
á 2 
 
O 
o 8 
 
U 
u 1 
 
 

Tento typ slabiky patrí v slovenskej detskej lexike k najmenej frekventovaným (1 %); 

v slovníku detských slov sa vyskytol iba v dvoch variantoch jedného pomenovania 

s reduplikovanými slabikami, ktoré sa líšia len kvantitou: a-a,  á-á (močiť, vyprázdniť sa, 

nočník, záchod) a v pozícii na začiatku slova pred spoluhláskou: oco, ocik, ocinko, ocino, 

očičká, očinká, okáľky, ušiačik.  

 
Zatvorený typ slabiky: CDC 
 
D 
diel 1 
 
L 
lien 5 
 
M 
miač 1 
 
N 
nôž 1 
 
R 

riat 1 
 
S 
siat 1 
 
T 
tiel 1 
tôč 1 
 
Ž 
žôč 1 
 
 

 
Otvorený typ slabiky: CD 
 
D 
die 1 
 

L 
lie 2 
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M 
mia 1 
 
N 

nie 2 
 
Š 
šia 1 

 

Otvorený typ slabiky: CCD 
 
M 
mlie 1 
 
P 
plie 1 

 
S 
slie 1 
stie 1 

 
Zatvorený typ slabiky: CCDC 
 
M 
mlieč 1 
 

S 
stieľ 1 
 

V slabikách (aj otvorených typu CD, CCD aj zatvorených typu CDC, CCDC) 

obsahujúcich ako slabikotvorný prvok diftong sa potvrdil centrálny vzťah medzi /e – ie/, a už 

menej centrálny vzťah medzi /a – ia/, pretože v rámci slovenskej detskej lexiky diftong /ia/ 

nie je veľmi frekventovaný (v porovnaní s diftongom /ie/), čo je zrejme spôsobené 

skutočnosťou, že diftong /ie/ sa vyskytuje nielen v prvostupňových deminutívach, napr. 

postieľka, lietadielko, ale aj v druhostupňových (je súčasťou deminutívnej derivačnej prípony, 

napr. nožulienky, cikulienka, postieľočka, ritulienka, mamulienka), zatiaľ čo diftong /ia/ sa 

objavil v deminutívnej prípone ako alternant pri tvorení prvostupňových deminutív stredného 

rodu: prasiatko, kuriatko. 

 
Zatvorený typ slabiky: CCsC 
 
B 
bLč 1 
brm  2 
 
C 
crn  2 
 
F 
frn 1 
 

G 
grc 1 
 
M 
mls 1 
 
P 
prč 1 
prs 1 

Otvorený typ slabiky: CCs 

 
B 
 

 
br 1 
CH 
chr 1 
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M 
ml 1 
 

P 
pr 3 

 
Zatvorený typ slabiky: CCCsC 
 
S 
sprš 1 
 
 
 Slabiky, ktoré obsahujú ako slabikotvorný prvok slabičný konsonant, nepatria 

v slovenských detských slovách medzi frekventované: CCsC – 0,8 %; CCs – 0,5 %; CCCsC – 

0,08 %. Vo všetkých troch typoch má najvyššiu frekvenciu krátky slabičný konsonant /r/, 

napr. brčulienky, brm-brm, crn-crn, chrbátik, prská, paprčky, sprškať; krátky slabičný 

konsonant /l/  sa objavil v dvoch slovách, bohemizmoch mlska a mlsanička a dlhý slabičný 

konsonant /L/ v jednom detskom slove: jabĺčko (hláskovým variantom detí to bolo 

najčastejšie jabučko – pre deti je výslovnosť sonórnych úžinových konsonantov /r / a /l / 

všeobecne veľmi ťažká). 

 Na tomto mieste by sme sa chceli venovať aj dvom detským slovám, v ktorých sa na 

prvý pohľad objavil slabičný konsonant š, avšak slovenský repertoár konsonantov takýto 

slabičný konsonant nepozná: š-ha (vlak) a cš, resp. robiť cš (močiť). V oboch prípadoch ide 

o onomatopoické pomenovania a my pri ich zvukovej realizácii cítime vokalizáciu smerom 

k vokálu ə-ového timbru, ktorá by sa dala zaznačiť ako /šə-ha/ a /cšə:/. Z uvedených dôvodov 

nepovažujeme spoluhlásku /š/ v týchto výrazoch za slabičný konsonant a dané slabiky sme 

zaradili do typu CV. 

 

Zatvorený typ slabiky: VC 
 
I 
id 1 
 
O 
oc 1 
oč 1 
 
U 
ús 1 
uš 2 
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 Tento typ slabiky má v detských slovách naozaj minimálnu frekvenciu (0,5 %) 

a objavil sa len v koreňových morfémach výrazov idkať, ocko, očká, ústa, uško.  

 
Zatvorený typ slabiky: CCCVC 
 
Z 
 
zvrac 1 
 
 Slovo zvrackať bolo jediným prípadom, keď sa na začiatku slova objavila trojčlenná 

spoluhlásková skupina, konkrétne predpona z v spojení s prvou slabikou slova vracať. Takýto 

ojedinelý výskyt trojčlennej spoluhláskovej skupiny na začiatku slova je v slovenskej detskej 

lexike zrejme spôsobený náročnosťou artikulácie (a aj všeobecne, trojčlenné spoluhláskové 

skupiny na začiatku slov sú menej frekventované ako vo vnútri slov). 

 
Zatvorený typ slabiky: CVCC 
 
C 
cing 1 
 
 Podobne ako pri predchádzajúcom type slabiky, aj v prípade dvojčlennej 

spoluhláskovej skupiny na konci slova sa v slovníku objavila len jedna lexéma, a to 

onomatopoický výraz cing. Ide o kombináciu sonóry a záverovej veláry ng, ktorá vytvára 

efekt označovaného zvuku /ciŋk/. V slovenčine sú kombinácie sonór a šumových spoluhlások 

na konci slov dosť vzácne (-nt, -rt, -rs, -rš, -lt) a vyskytujú sa zväčša v slovách cudzieho 

pôvodu (porov. KRÁĽ – SABOL, 1989); aj  to je zrejme dôvodom ich ojedinelého výskytu 

v detskej lexike. 

 Slabiky s polovokálom ǔ neuvádzame ako osobitné typy slabík;  podrobnejšie sme sa 

tomuto polovokálu venovali vo fonematickej charakteristike detskej lexiky. 

 

 Na záver tejto kapitoly môžeme konštatovať, že pre detskú lexiku sú z hľadiska 

slabikovej charakteristiky typické dvojslabičné (51 %) a trojslabičné (40 %) slová, ktoré vo 

veľkej väčšine pozostávajú z krátkych slabík (88,9 %), z čoho 43 % krátkych slabík sa 

vyskytuje v trojslabičných slovách a 36 % v dvojslabičných slovách. Čo sa týka jednotlivých 

typov slabík, najfrekventovanejšími sú v detských slovách slabiky otvoreného typu CV (55,6 

%) a zatvoreného typu CVC (32,9 %); celkový pomer otvorených a zatvorených slabík 

v detskej lexike je 1,6 : 1.  
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Uvedené charakteristiky sa zhodujú so „slabikovou“ situáciou v slovenčine, to 

znamená, že tak, ako pri hláskovej charakteristike, tak aj pri slabikovej charakteristike detská 

lexika kopíruje stav, ktorý je prítomný v spisovnej slovenčine. 

 Nielen z pohľadu slabiky, ale aj detskej lexiky vôbec zohrávajú významnú úlohu 

v rečovom vývine dieťaťa slabičné reduplikácie, ktoré tvoria „zvukový“ prechod od 

neuvedomovaného džavotania k zámernej komunikácii a okrem jednoslabičných slov patria 

medzi prvé slová v slovnej zásobe dieťaťa, pretože z dvojslabičných slov sú najmenej náročné 

na artikuláciu. Slabičné reduplikácie zároveň vo významnej miere pomáhajú komunikačnému 

partnerovi dieťaťa pri pochopení informácie, ktorú mu dieťa chce sprostredkovať 

a prispievajú tak k zefektívneniu ich vzájomnej komunikácie. 
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4.2.2. Slabiková charakteristika detskej lexiky v angličtine a jej porovnanie 

so slabikovou charakteristikou slovenskej detskej lexiky  

  

 P. ROACH (2002) definuje slabiku z dvoch hľadísk: fonetického a fonologického. 

Z fonetického hľadiska slabika pozostáva z jadra, pri ktorého realizácii výdychovému prúdu 

nie je kladená žiadna prekážka a ktoré je porovnateľne zvučnejšie ako ostatné časti slabiky 

a pred a za týmto jadrom (teda na začiatku a na konci slabiky) je výdychovému prúdu kladená 

prekážka a tieto časti slabiky sú zároveň menej zvučné. Z fonologického hľadiska sa slabika 

skúma ako jednotka pozostávajúca z možných (najmä na začiatku a konci slov obmedzených) 

kombinácií anglických foném, napr. anglické slovo sa môže začínať na samohlásku alebo 

jednu až tri spoluhlásky a končiť tiež na samohlásku alebo jednu, maximálne však štyri 

spoluhlásky; aj keď zoskupenie štyroch spoluhlások na konci slov je málo frekventované. 

Začiatočná fáza anglickej slabiky sa nazýva onset, vrcholová peak a koncová coda. Anglické 

slabiky môžu pozostávať  len z jadra /a:/; zo začiatočnej fázy a jadra /ba:/; z jadra a koncovej 

fázy /m/ alebo zo začiatočnej fázy, jadra a koncovej fázy /rn/. Podobne ako v slovenčine 

jadrom slabiky môže byť samohláskový zvuk alebo slabikotvorná spoluhláska – v angličtine 

/l, n, m, , r/ a začiatočnou a koncovou fázou spoluhláska, resp. jedna z možných kombinácií 

spoluhláskových skupín; ak nie sú prítomné, ide o tzv. zero onset, resp. zero coda. Podľa 

počtu slabikotvorných prvkov je v angličtine relatívne jednoduché určiť počet slabík v slove, 

problémom však môže byť určenie hraníc slabiky, a to najmä v prípadoch, keď sa v slove 

objaví viacčlenná spoluhlásková skupina, napr. v slove /ekstr/. Angličtina sa pri delení slov 

na slabiky riadi pravidlom, ktoré sa nazýva Maximum Onset Principle (porov. ROACH, op. 

cit.; JONES,  2003), podľa ktorého dve slabiky majú byť rozdelené tak, aby všetky prítomné 

spoluhlásky boli priradené na začiatok  pravej slabiky vo všetkých prípadoch, v ktorých to je 

možné. Zároveň ale musí byť dodržané pravidlo, že žiadna anglická slabika sa nesmie končiť 

na krátke samohlásky  /, e, , , , /. V takýchto prípadoch prvá (alebo jediná) spoluhláska 

musia byť priradené k predchádzajúcej slabike, napr. slovo better sa na slabiky delí ako 

/bet./ (hranice slabík označujeme bodkou). Keďže v slovenčine takéto obmedzenie nie je 

(napr. ma.mi.na), predpokladáme, že otvorený typ slabiky CV bude mať v slovenčine vyššiu 

frekvenciu ako v angličtine a naopak, zatvorený typ slabiky, konkrétne CVC bude mať 

vysokú frekvenciu v anglickej detskej lexike. Je však potrebné poznamenať, že zatvorený typ 

slabiky je pre detskú reč neprirodzený, a preto takýto stav predpokladáme len na základe 

uplatňovania vyššie uvedených pravidiel, ktorými sa – keďže pracujeme s anglickým 
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materiálom – budeme pri slabikovom rozbore detskej lexiky riadiť. Zložené slová (či už 

písané spolu, oddelene alebo cez spojovník) pri delení na slabiky „nepodliehajú“ týmto 

pravidlám, ale slabičný predel sa kryje s hranicou jednotlivých zložiek a jeho indikátorom 

môže byť aj prízvuk, napr. /grnddd.i/.  

 

Pri slabikovej analýze anglickej detskej lexiky nás rovnako ako v slovenčine v prvom 

rade zaujímal počet slabík v jednotlivých výrazoch a frekvencia jednotlivých typov slov, 

ktorú sme zhrnuli do tabuľky: 

 

Počet slabík v slove Frekvencia Frekvencia v %
1-slabičné slová 17 14 % 
2-slabičné slová 90 74,4 % 
3-slabičné slová 10 8,3 % 
4-slabičné slová 4 3,3 % 
Počet slov spolu 121 100 % 
 

Tabuľka 15  Frekvencia slov podľa počtu slabík 

 

 Z uvedených výsledkov vyplýva, že najviac výrazov z anglického slovníka detskej 

lexiky (Slovník detských slov zostavený zo sledovaných lexém – anglický) je dvojslabičných, a 

to až  74,4 % (v slovenčine to je 51 %), ale v porovnaní so slovenskou detskou lexikou je 

veľmi nízky počet  trojslabičných slov – 8,3 % (v slovenčine 40 %). Tento rozdiel je 

pravdepodobne spôsobený tým, že jadrom trojslabičných slov je v slovenčine bohatý 

repertoár prvostupňových a najmä druhostupňových deminutív, napr. hajuškať, dudulka, 

dupuľka, mamička, cumlíček, buvinkať, brušinko, ručičky, bavinkať sa, pusinka, hubenka, 

čistučký, dobručký, dobrunký, špinkavý; zatiaľ čo v angličtine je vyjadrenie rôznej miery toho 

istého štylistického príznaku obmedzenejšie – v anglickej detskej lexike na základe našich 

zistení neuvažujeme o delení deminutív na prvostupňové a druhostupňové, napr. bookie, 

breddie, beddie, doggie, mommy. 

 Jednoslabičnými slovami v anglickej detskej lexike (až 14 % v porovnaní so stavom v 

slovenčine – 3 %) sú najmä interjekčné a onomatopoické pomenovania (rovnako ako 

v slovenčine): boom, bum, ham, moo, pee, guck a hypokoristiká dad, mom, resp. mum. 

 Štvorslabičné slová sa v slovníku objavili len štyri (3,3 %), a to onomatopoické 

pomenovanie /mi:ami:a/, adjektíva /ti:n.ziwi:n.zi/ a /ti:.niwi:.ni/ a substantívum 

/bn.irb.t/. 
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 Na základe frekvencie dvojslabičných slov v anglickom slovníku detskej lexiky (tri 

štvrtiny) môžeme konštatovať, že tvoria jeho jadro, pričom zo štylistického hľadiska ide 

najmä o deminutíva a eufemizmy. Taktiež môžeme konštatovať, že dvojslabičné slová sú 

zároveň aj jadrom registra DR (spolu s jednoslabičnými slovami), čo samozrejme vyplýva aj 

z neukončeného vývinu reči dieťaťa.  

 

 Ďalším parametrom, ktorý nás z hľadiska slabikovej stavby anglickej detskej lexiky 

zaujíma, je frekvencia a pomer krátkych a dlhých slabík v jednotlivých typoch slov 

a v detskej lexike vôbec. Robíme tak s vedomím, že anglické krátke a dlhé samohlásky sa 

líšia najmä kvalitou a ich kvantita sa uvádza ako „relatívna“ (resp. jednotlivé fonémy sa 

charakterizujú ako relatívne krátke a relatívne dlhé) a líši sa v závislosti od zvukového okolia 

a prízvuku (porov. ROACH, 2002), preto aj slabiky, s ktorými pracujeme, chápeme ako 

„relatívne krátke“ a „relatívne dlhé“, ale ich dĺžku nebudeme podrobnejšie analyzovať 

(charakter získaného materiálu nám to neumožňuje a ani to nie je cieľom práce). 

 Frekvenciu a pomer krátkych a dlhých slabík v jednotlivých typoch slov sme 

spracovali do tabuľky: 

 

Detské slová Počet krátkych 
slabík 

Percentá Počet dlhých 
slabík 

Percentá Pomer 

1-slabičné slová 9 53 % 8 47 % 1,1 : 1   
2-slabičné slová 135 76 % 41 24 %    3 : 1 
3-slabičné slová 21 70 % 9 30 % 2,3 : 1 
4-slabičné slová 8 50 % 8 50 %    1 : 1 
Celkový počet 
slabík: 239 

173  66  2,6 : 1 

 

Tabuľka 16 Porovnanie frekvencie krátkych a dlhých slabík v jednotlivých typoch slov 

 

 Z výsledkov uvedených v tabuľke vyplýva, že celkový pomer dlhých a  krátkych 

samohlások v anglickej detskej lexike je 1 : 2,6; v detskej lexike v slovenčine je celkový 

pomer 1 : 8  (v spisovnej slovenčine priemerne 1 : 4,5). Znamená to, že počet dlhých slabík  je 

v anglickej detskej lexike oveľa vyšší ako v slovenčine: na jednu dlhú slabiku pripadá len 2,6 

krátkych slabík, zatiaľ čo v slovenskej detskej lexike na jednu dlhú slabiku pripadá osem 

krátkych. Ako sme však napísali už v predchádzajúcej kapitole, myslíme si, že tento výsledok 

je vo výraznej miere ovplyvnený tým, že všetky detské slová sme analyzovali v ich 

základnom tvare a v slovenčine je systémovo viazaná kvantita sústredená v príponách 
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plnovýznamových slov, čo znamená, že frekvencia dlhých slabík v slovenskom materiáli 

musela byť logicky nižšia ako ich frekvencia v angličtine, resp. aj v slovenčine vôbec. Svoju 

úlohu tu, samozrejme, zohráva aj odlišný charakter slovenčiny a angličtiny týkajúci sa kvality 

a kvantity samohlások, prízvuku, rytmu a pod.  

  V jednoslabičných slovách je (rovnako ako aj v štyroch štvorslabičných slovách) 

pomer medzi krátkymi a dlhými slabikami najvyrovnanejší, takmer 1 : 1. V prevažnej miere 

ide o onomatopoické pomenovania, napr. /bu:m/, /mu:/, /wu:f/; tie mali vysokú frekvenciu aj 

v dvojslabičných slovách s oboma slabikami dlhými, napr. /tu:.tu:/, /mu:ka/, /bu:.bu:/. 

 Viac ako štvorslabičné slová sa v anglickom slovníku detskej lexiky nevyskytli 

(rovnako ako v slovenčine), čo potvrdzuje, že detská lexika je zameraná na jednoduchosť, 

resp. zjednodušovanie a výskyt dlhších slov by bol v rozpore s touto tendenciou.  

 Okrem pomeru krátkych a dlhých slabík v jednotlivých typoch slov nás zaujímala aj 

celková frekvencia krátkych a dlhých slabík v jednotlivých slabikových typoch detských slov, 

ktorú sme opäť vyjadrili percentuálne: 

 

Frekvencia slabík Frekvencia krátkych slabík Frekvencia dlhých slabík 
1-slabičné slová 3,8 % 3,3 % 
2-slabičné slová 56,5 % 17 % 
3-slabičné slová 8,8 % 3,8 % 
4-slabičné slová 3,4 % 3,4 % 
Celková frekvencia  72 % 28 % 
 

Tabuľka 17 Celková frekvencia slabík v anglickej detskej lexike 

 

 Na základe uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že v analyzovanej anglickej 

detskej lexike je 72 % všetkých slabík krátkych a 28 % je dlhých. Keď zoradíme slabiky 

podľa frekvencie v jednotlivých typoch slov, dostaneme takýto výsledok: 

P. č. Frekvencia v % Typ slabiky a slova 
1.  56,5 % krátka slabika v 2-slabičných slovách 
2. 17 % dlhá slabika v 2-slabičných slovách 
3. 8,8 % krátka slabika v 3-slabičných slovách 

3,8 % dlhá slabika v 3-slabičných slovách 4. 
 3,8 % krátka slabika v 1-slabičných slovách 

3,4 % krátka slabika v 4-slabičných slovách 5. 
 3,4 % dlhá slabika v 4-slabičných slovách 
6. 3,3 % dlhá slabika v 1-slabičných slovách 
Spolu: 100 %  
 

Tabuľka 18 Celková frekvencia slabík zoradená na základe frekvencie 
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 Z tabuľky je zrejmé, že jednoznačne najvyššiu frekvenciu majú krátke slabiky 

v dvojslabičných (56,5 %) detských slovách, za ňou nasledujú dlhé slabiky v dvojslabičných 

slovách (17 %) a v ostatných prípadoch je frekvencia oboch typov slabík nižšia ako 10 %. 

  

 Zaujímavé je sledovať aj miesto dlhej slabiky v jednotlivých typoch slov, resp. zistiť,  

ktorá slabika je v jednotlivých typoch slov frekvenčne najzaťaženejšia ako dlhá: 

 

Typ slov Všetky 
krátke 

Všetky 
dlhé 

Prvá 
dlhá 

Druhá 
dlhá 

Tretia 
dlhá 

Štvrtá 
dlhá 

Prvá a tretia 
dlhá 

Spolu 

1-slabičné  9 8 – – – – – 17 
2-slabičné 60 13 13 4 – – – 90 
3-slabičné  4 – – – 3 – 3 10 
4-slabičné 1 1 – – – – 2 4 
Spolu 74 22 13 4 3 – 5 121 
 

Tabuľka 19 Miesto krátkych a dlhých slabík v anglických detských slovách 

 

 Jednoslabičným slovám a frekvencii krátkych a dlhých slabík v rámci nich sme sa už 

venovali vyššie; oveľa zaujímavejšie je v tomto prípade sledovať miesto dlhej slabiky 

v dvojslabičných až štvorslabičných slovách. 

 Čo sa týka dvojslabičných anglických detských slov, najviac ich pozostáva (rovnako 

ako v slovenčine) z dvoch krátkych slabík (60), v 13 prípadoch je dlhou prvá slabika, v 13 

prípadoch sú dlhé obidve slabiky a len v 4 prípadoch druhá slabika. Tu je zároveň dôležité 

spomenúť, že až  43 výrazov zo 60 krátkych dvojslabikových kombinácií má v druhej slabike 

rovnaký vokalický prvok – „nefonému“ /i/, ktorou sa zvukovo realizuje deminutívna prípona  

-y, -ie, resp. -ey: beddie, beddy /bed.i/; eggie /eg.i/; doggie, doggy  /dg.i/ a pod.  

 O dvojslabičných slovách s oboma slabikami krátkymi môžeme tiež konštatovať, že aj 

v slovenskej aj anglickej detskej lexike majú jednoznačne dominantné postavenie: 

v slovenskom slovníku je ich 212 (41 %) z celkového počtu 517 detských slov (na druhom 

mieste (142) sú trojslabičné slová tiež so všetkými slabikami krátkymi); v anglickom slovníku 

je ich 60 z celkového počtu 121 slov, čo je (takmer) polovica. 

  V kombinácii prvá dlhá  + druhá krátka je element /i/ prítomný vo všetkých prípadoch, 

napr. horsey,  horsie /h.si/; birdie /b:.di/, ballie  /b.li/. Obidve dlhé slabiky sa v rámci 

dvojslabičných slov vyskytli len v onomatopoických a interjekčných pomenovaniach 

s reduplikovanými slabikami, napr. /tu:.tu:/, /mu:ka/, /bu:.bu:/, /nknk/, 

/vru:mvru:m/. 
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 V trojslabičných slovách sa alebo vôbec neuplatnila kvantita (4), napr. granddady 

/grnddd.i/, kitty-cat /kt.ikt/, alebo bola na poslednej slabike (3), napr. beddy-bye(s) 

/bed.i.ba(z)/, leggy-byes /leg.ibaz/, alebo bola dlhá prvá a tretia slabika, napr. bathy-byes  

/b:.i.baz/, sleepy-byes  /sli:.pi baz/. 

 Zo štvorslabičných slov majú dva výrazy dlhú prvú a tretiu slabiku: (t)eensy(w)eensy 

/ti:n.ziwi:n.zi/, (t)eeny(w)eeny /ti:.niwi:.ni/; jedno slovo má všetky slabiky (relatívne) 

krátke bunny-rabit /bn.irb.t/ a jedno slovo má všetky slabiky (opäť relatívne) dlhé: 

meow-meow /mi:ami:a/. 

 Posledný parameter, ktorý je dôležitý z hľadiska slabikovej charakteristiky anglickej 

detskej lexiky, je štruktúra slabiky, frekvencia jednotlivých typov slabík a porovnanie 

frekvencie jednotlivých typov slabík v detskej lexike v slovenčine a angličtine. 

 Ako sme naznačili v úvode, anglická fonológia používa na označenie jednotlivých 

prvkov v štruktúre slabiky termíny onset (začiatočná fáza), peak alebo nucleus (vrcholová 

fáza) a coda alebo margin, tail (koncová fáza); pričom peak a coda spolu tvoria rhyme (rým), 

ktorý je nevyhnutnou súčasťou každej slabiky (porov. ROACH, 2002 a KATAMBA, 1989). 

Podobne ako v slovenčine, aj v angličtine sa vyskytujú rôzne typy slabík, napr. CCCVCC 

v slove strand, pričom možné kombinácie foném v nich sú dané (najmä na začiatku a konci 

slov); podrobnejšie sme sa tejto problematike venovali v úvode podkapitoly a vzhľadom na 

to, že hlbšia teoretická sonda pre výskum nie je potrebná, nesústredíme na ňu ďalšiu 

pozornosť.  

 Jednotlivé typy slabík, ktoré sa objavili v analyzovanej anglickej detskej lexike, a ich 

frekvenciu uvádzame v tabuľke: 

Typ slabiky Frekvencia Príklady 
CVC 96     (40 %) /bn.i/, /mm.i/, /kt.ikt/, /leg.i baz/ 
CV 57     (24 %) /b.li/, /b:.iz/, /b:.di/, /bu:.biz/, /h.si/ 
V 52     (22 %) /bed.i/, /klp.i/, /ft.i/, /mm./, /mk.i/ 
CCVC 11     (4,6 %) /frg.i/, /grn.i/, /bl.ki/, /bred.i/, /klp.i/ 
CD 5       (2,1 %) /ka.i/, /bed.i.ba/, /da.di/, /mu:ka/ 
VC 5       (2,1 %) /k.l/, /eg.i/, /ks.iz/, /bn.irb.t/, /p.i/ 
CDC 4       (1,7 %) /b:.i.baz/, /leg.i baz/, /nat.nat/ 
D 3       (1,3) /mi:a mi:a/, /.wi/ 
CVCC 2       (0,8 %) /bu:bz/, / dn.dnz/ 
DCC 2       (0,8 %) /nknk/ 
CCV 1       (0,4 %) /sli:.pi baz/ 
Cs 1       (0,4 %) /k.l/ 
Tabuľka 20  Frekvencia jednotlivých typov slabík v anglickej detskej lexike 

 Z uvedenej tabuľky vyplýva, že z jednotlivých typov slabík má v anglickej detskej 

lexike najvyššiu frekvenciu zatvorený typ slabiky so štruktúrou CVC (40 %) a na druhom 
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a treťom mieste sú otvorené typy slabík so štruktúrou CV (24 %) a V (22 %). Frekvencia 

ostatných typov slabík je oveľa nižšia (vždy menej ako 5 %). V slovenčine, naopak,  

z jednotlivých typov slabík v detských slovách jednoznačne dominuje otvorený typ slabiky so 

štruktúrou CV (55,6 %) a vysoko prevyšuje aj druhý typ slabiky v poradí CVC (33 %). 

Frekvencia ostatných typov slabík je neporovnateľne nižšia (vždy menej ako 3 %). 

 V angličtine má najvyššia frekvencia typu CVC  svoje opodstatnenie: keďže slabika sa 

nesmie končiť ani na jednu z krátkych samohlások /, e, , , , / (čo pre slovenčinu 

neplatí), značne sa tým znižuje počet možných otvorených slabík v porovnaní so slovenčinou. 

 Čo sa týka celkovej frekvencie otvorených a  zatvorených slabík v detskej lexike, je 

pomer slovenských otvorených a zatvorených slabík 787 : 507, čo je 1,6 : 1 a anglických 120 : 

120, čo je 1 : 1. Môžeme teda konštatovať, že pre detské slová v slovenčine je charakteristická 

tendencia k otvoreným slabikám, a to najmä   typu  CV a v angličtine je v detskej lexike 

pomer medzi otvorenými a zatvorenými slabikami vzácne vyrovnaný. 

 

 V ďalšej časti tejto podkapitoly ponúkame prehľad jednotlivých slabík vyskytujúcich 

sa v anglickom slovníku detskej lexiky. Zoradili sme ich v abecednom poradí do príslušných 

typov slabík a  v zátvorke je uvedená aj ich celková frekvencia v tých prípadoch, keď je 

vyššia ako (1). 
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Zatvorený typ slabiky: CVC  
(onset – peak – coda) 
 
b 
bb 
bm (2) 
bn (2) 
bt 
bed (2) 
bel 
b 
biz 
bt (3) 
bu:b 
bk 
bu:m 
bu:z 
 
t 
tk (2) 
tk 
 
d 
dk (2) 
dm (2) 
dd (4) 
dn (3) 
d 
dg 
dl 
d 
 
dz 
dzm 
 
f 
ft 
 
g 
gd 
 
h 
hg 
hm 
h:s 
 
j 
jk 

jm (3) 
 
k 
kt (2) 
kd 
ks 
kt (2) 
kiz 
 
l 
lm 
leg 
lt 
l 
 
m 
mk 
mm (2) 
mm 
ml 
mm (2) 
 
n 
nn (3) 
np (2) 
 
p 
pn 
pg (2) 
pt 
pu:p (2) 
ps 
 
r 
rb 
 
s 
ss 
 
t 
tm 
ted (2) 
tk 
ti:n (2) 

tt (2) 
tk 
 
w 
wl 
wi:n 
wu:f (2) 
 
 
iz 
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O zatvorenom type slabiky CVC v anglickej detskej lexike (celková frekvencia 96 – 

40 %) sa dá všeobecne povedať, že najvyššiu frekvenciu (80) má na začiatku slov (v tomto 

prípade funguje ako koreňová morféma slov), napr. /bed.i/, /kt.i/, /dd.i/, /pg.lt/, 

/ss.i/, /bu:b/, /bu:m/. Frekvencia a rozmanitosť týchto slabík  je v podstate daná rozsahom 

slovníka. 

V detských slovách v slovenčine, naopak, k najfrekventovanejším slabikám tohto typu 

patria deminutívne prípony, konkrétne prípona verb -kať, a deminutívne prípony substantív 

mužského rodu -ek a -ik so sprievodnou alternáciou nekorelovaných konsonantov k/č tvoriace 

slabiky ček a čik.  

 

Otvorený typ slabiky: CV 
(onset – peak –  zero coda) 
 
b 
b: (2) 
b: 
bi 
b (2) 
b 
bu 
bu: (3) 
 
t 
tu: (4) 
 
d 
d (2) 
d:  
di (2) 
du: 
 
k 
ki (3) 
ku: (2) 
 
l 
li 
 
m 
m: (2) 
m 
mi: (2) 
mu: (4) 
 

n 
ni 
 
p 
p: 
pi 
pi: (3) 
pu: (4) 
 
t 
ti 
ti: 
 
w 
wi 
wi: (3) 
w: 
 
z 
zi (3) 
 
 
i 
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Podobne ako o zatvorenom type slabiky CVC, aj o otvorenom type slabiky CV (celková 

frekvencia 65 – 27 %) sa dá všeobecne povedať, že sa vyskytuje prevažne na začiatku slov v tých 

prípadoch, keď je prvá slabika dlhá, napr. /b.li/, /b:.iz/, /b:.di/, /bu:.biz/, /h.si/. V dvoch 

slovách sa tu objavili krátke samohlásky // (2) a // (2) na konci slabiky, a to v slovách písaných 

cez spojovník: bo-bo /b.b/, du-du /d.d/ – tu slabiky neprerozdeľujeme podľa pravidiel 

fonotaktiky, ale rešpektujeme ich prirodzený predel.  

V slovenskej detskej lexike je jednoznačne najfrekventovanejšou otvorenou slabikou typu CV 

slabika  ka (103), ktorá je zároveň najfrekventovanejšou slabikou v detskej lexike vôbec. Za svoje 

prvenstvo vďačí skutočnosti, že zo slovotvorného hľadiska funguje ako deminutívna prípona pre 

substantíva ženského rodu; druhou najfrekventovanejšou otvorenou slabikou v slovenskej detskej 

lexike (56) je taktiež deminutívna prípona -ko, ktorou sa tvoria deminutíva odvodené od substantív 

mužského a stredného rodu a treťou v poradí je slabika ki, ktorá tiež zo slovotvorného hľadiska 

funguje ako prípona, ktorou sa tvoria deminutíva plurálu. Ostatné otvorené slabiky, ktoré patria 

v rámci slovenskej detskej lexiky k najfrekventovanejším (pi, pa, ba, ma, ci, ha, no, pu, šu), sú 

súčasťami koreňových morfém tých detských slov, ktoré patria do úplného jadra slovnej zásoby 

detských slov a zároveň obsahujú konsonanty, ktoré sú v rámci detskej lexiky najfrekventovanejšie 

a väčšina z nich sa v RD objavuje medzi prvými. Tieto slabiky sa v detskej lexike často objavujú 

ako reduplikované, čo  prispieva najmä k zjednodušeniu artikulácie pre dieťa; podobnú tendenciu si 

môžeme všimnúť aj v angličtine, napr. bo-bo /b.b/, du-du /d.d/, boo-boo /bu:.bu:/, choo-choo 

/tu:.tu:/, moo-moo /mu:mu:/. 

             

Otvorený typ slabiky: V 
(zero onset – peak –  zero coda) 

 
 
 (2) 
 
i 
i (52) 

 
 

Tento typ slabiky patrí v slovenskej detskej lexike k najmenej frekventovaným (1 %); 

v slovníku sa vyskytol iba v dvoch variantoch jedného pomenovania s reduplikovanými slabikami, 

ktoré sa líšia len kvantitou: a-a,  á-á (močiť, vyprázdniť sa, nočník, záchod) a v pozícii na začiatku 
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slova pred spoluhláskou: oco, ocik, ocinko, ocino, očičká, očinká, okáľky, ušiačik. V anglickej 

detskej lexike, naopak, patrí medzi tri najfrekventovanejšie typy slabík (22 %), za čo vďačí 

deminutívnym príponám -y, -ie, -ey realizovaným vo výslovnosti ako /i/, ktoré funguje  ako 

samostatná slabika v tých prípadoch, keď by sa mala predchádzajúca slabika končiť na krátke 

samohlásky /, e, , , , / – musí k nim byť priradená nasledujúca spoluhláska, porovnaj napr. 

ballie  /b.li/, birdie /b:.di/ na jednej strane  a kiddie, kiddy  /kd.i/, belly /bel.i/, cattie /kt.i/, 

bunny /bn.i/, doggie, doggy  /dg.i/, bookie /bk.i/ na strane druhej. 

 

Zatvorený typ slabiky: CCVC 
(onset (consonant cluster) – peak –  coda) 

 
b 
bl 
bred 

 
f 
frg 
 
g 
grn (5) 
 
k 
klp 
 
v 
vru:m (2) 
  

 
Všetky slabiky so štruktúrou  CCVC sú v anglickej detskej lexike počiatočnými slabikami slov 

okrem onomatopoického výrazu s reduplikáciou slabiky vroom-vroom /vru:mvru:m/. 

Spoluhláskové skupiny, ktoré sa v nich vyskytujú, patria k druhému typu dvojčlenných 

spoluhláskových skupín na začiatku slov; v týchto konkrétnych prípadoch ide o spojenie jednej zo 

spoluhlások /b, f, g, k, v/ (initial consonant) + /l/ alebo /r/ (post-initial consonant). 

V detských slovách v slovenčine sa tento typ slabiky okrem štyroch prípadov objavil tiež len 

na začiatku slov a frekvencia slabiky s touto štruktúrou je v detskej lexike oboch jazykov viac-menej 

vyrovnaná – 3,2 % v slovenčine a 4,6 % v angličtine. 
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Otvorený typ slabiky: CD 
  (onset  – peak –  zero coda) 

 
b 
ba  
be 
 
d 
da 
 
k 
ka 2 
 
 
Zatvorený typ slabiky: CDC 

  (onset  – peak –  coda) 
 

  b 
  baz (2) 
 
  n 
  nat (2) 

 
  Otvorený typ slabiky: D 
  (zero onset  – peak –  zero coda) 
 
  a 
  a (2) 
 
   
   
 

Zatvorený typ slabiky: DCC 
  (zero onset  – peak –  coda (consonant cluster)) 

 

 

nk (2) 

 

 Slabiky obsahujúce dvojhlásku majú v anglickej detskej lexike veľmi malé zastúpenie 

(rovnako ako dvojhlásky samotné); ich frekvencia v jednotlivých typoch slabík sa pohybuje 

medzi 0,8 % – 2,1 %. V slovenskej detskej lexike je frekvencia slabík s dvojhláskou tiež 

veľmi nízka, jej rozpätie je 0,2 % – 1 %. Zaujímavosťou sú slabiky pozostávajúce len 

z dvojhlásky /a/ a //: Obidve sa objavili v onomatopoických pomenovaniach: meow-meow 
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/mi:ami:a/ a owie /.wi/. Najmä v prvom prípade prízvuk jasne naznačuje, že ide 

o samostatnú slabiku a zároveň je tu prítomný hiát – prvá slabika sa končí na dlhú samohlásku 

a druhá pozostáva len z dvojhlásky.  

 
Zatvorený typ slabiky: VC 

  (zero onset  – peak –  coda) 
 
 
p 
 
e 
eg 
 
 
k 
t 
iz 
 
 Tento typ slabiky má aj v slovenskej aj anglickej detskej lexike veľmi nízku 

frekvenciu (0,5 % a 2,1 %). Okrem jednej výnimky – prípony /iz/ v slove kissies /ks.iz/ sa 

v oboch jazykov objavil iba v koreňových morfémach výrazov idkať, ocko, očká, uško, /k.l/, 

/eg.i/, /bn.irb.t/, /p.i/. 

 
Zatvorený typ slabiky: CVCC 

             (onset  – peak –  coda (consonant cluster)) 
 
b 
bu:bz 
 
d 
dnz 
 
 

 Zatvorený typ slabiky s dvojčlennou spoluhláskovou skupinou na konci sa v anglickej 

detskej lexike objavil len v dvoch slovách: boobs /bu:bz/ a din-dins /dn.dnz/. Ide o druhý 

typ spoluhláskovej skupiny na konci slova, keď je posledná spoluhláska v slove (final 

consonant) nasledovaná ešte jednou z týchto spoluhlások (tzv. post-final consonants): /s, z, t, 

d, /. V tomto prípade ide o kombináciu šumového znelého /b/ a sonórneho /n/  so šumovou 

znelou spoluhláskou /z/, ktorá zároveň funguje ako morféma majúca význam množného čísla. 

 Podobne aj v slovenskej detskej lexike má tento typ slabiky minimálny výskyt – v  

slovníku sa objavila s touto slabičnou štruktúrou len jedna lexéma, a to onomatopoický výraz 
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cing. Ide o  kombináciu sonóry a šumovej neznelej  veláry, ktorá vytvára efekt označovaného 

zvuku /ciŋk/. V slovenčine sú kombinácie sonór a šumových spoluhlások na konci slov dosť 

vzácne (-nt, -rt, -rs, -rš, -lt) a vyskytujú sa zväčša v slovách cudzieho pôvodu (porov. KRÁĽ – 

SABOL, 1989); aj  to je zrejme dôvodom ich ojedinelého výskytu v detskej lexike. 

  

Otvorený typ slabiky: CCV 
(onset  (consonant cluster)– peak –  zero coda) 
 
s 
sli: 
 
 Jediná slabika tohto typu v anglickej detskej lexike sa dá charakterizovať ako 

začiatočná otvorená slabika s dvojčlennou spoluhláskovou skupinou na začiatku, a to prvého 

typu (aj keď je rovnako možné zaradiť ju do druhého typu), teda kombinácie /s/ (pre-initial 

consonant) + /l/ (initial consonant) v slove sleepy-byes /sli:.pibaz/. 

 V slovenčine celkovo patrí tento typ slabiky medzi štyri najfrekventovanejšie, avšak 

v slovenskej detskej lexike sa objavili len 2,4 % slabík tohto typu. Ide takmer výlučne o prvé 

slabiky slov (okrem troch prípadov: dlo, chlo, sta). 

 
Otvorený typ slabiky: Cs 

(zero onset  – peak (syllabic consonant ) –  zero coda) 
 
l 

l 

 

 Slabičný konsonant sa v slovníku anglickej detskej lexiky vyskytol len jeden, a to vo 

výraze ickle /k.l/. V detskej lexike v slovenčine majú slabiky, ktoré obsahujú ako 

slabikotvorný prvok slabičný konsonant, tiež minimálny výskyt: CCsC – 0,8 %; CCs – 0,5 %; 

CCCsC – 0,08 %. Vo všetkých troch typoch má najvyššiu frekvenciu krátky slabičný 

konsonant /r/, napr.: brčulienky, brm-brm, chrbátik, paprčky, sprškať; krátky slabičný 

konsonant /l/ sa objavil len v dvoch slovách, bohemizmoch mlska a mlsanička a dlhý slabičný 

konsonant /L/ v jednom detskom slove: jabĺčko.  

 

 Na záver tejto podkapitoly môžeme konštatovať, že pre slovenskú detskú lexiku sú 

z hľadiska slabikovej charakteristiky typické dvojslabičné (51 %) a trojslabičné (40 %) slová, 

ktoré vo veľkej väčšine pozostávajú z krátkych slabík (88,9 %), z čoho 43 % krátkych slabík 
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sa vyskytuje v trojslabičných slovách a 36 % v dvojslabičných slovách. Čo sa týka 

jednotlivých typov slabík, najfrekventovanejšími sú v detských slovách slabiky otvoreného 

typu CV (55,6 %) a zatvoreného typu CVC (33 %); celkový pomer otvorených a zatvorených 

slabík v detskej lexike je 1,6 : 1.  

 Pre anglickú detskú lexiku sú tiež typické dvojslabičné slová (74,4 %), v ktorých 

dominujú krátke slabiky – 60 z 90 dvojslabičných slov má obidve slabiky krátke, čo 

predstavuje dve tretiny (67 %). Frekvencia trojslabičných slov je v porovnaní so slovenskou 

detskou lexikou len 8,3 %, teda oveľa nižšia. Jadrom trojslabičných slov sú však 

v slovenskom slovníku najmä druhostupňové deminutíva, o ktorých v anglickej detskej lexike 

na základe získaného materiálu neuvažujeme. Čo sa týka jednotlivých typov slabík, potvrdil 

sa náš predpoklad, že najvyššiu frekvenciu budú mať slabiky zatvoreného typu CVC (40 %) 

a na druhom a treťom mieste v poradí majú takmer rovnakú frekvenciu slabiky otvoreného 

typu CV (24 %)  a V (22 %).  Celkový pomer otvorených a zatvorených slabík v anglickej 

detskej lexike je 1 : 1. Môžeme teda konštatovať, že pre  detské  slová v slovenčine je 

charakteristická tendencia k otvoreným slabikám, a to najmä   typu CV a v angličtine je 

pomer medzi otvorenými a zatvorenými slabikami vyrovnaný. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




