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VÝVIN TEXTOVÝCH NARATÍVNYCH ŠTRUKTÚR 

U SLOVENSKY HOVORIACICH DETÍ 

 

Petra HARČARÍKOVÁ 

 

 zahraničnej lingvistickej literatúre sa výskumu detských naratív venuje veľká pozor-

nosť. Medzi prvými definoval naratívum Labov v roku 1972 (in McLaughlin, 1998, 

s. 286) ako najmenej dve nezávislé výpovede produkované vo vzájomnom vzťahu k jednej 

udalosti. Túto problematiku však rozvinuli aj iní zahraniční jazykovedci, napr. Owens1 alebo 

McLaughlin.2 

Detským naratívam venovali na Slovensku pozornosť najmä Kapalková – v práci s názvom 

Vytvorenie modelu vývinu jazykových schopností slovensky hovoriacich detí na základe La-

heyovej teórie a tiež Zajacová v práci Narácia detí predškolského veku. V našej práci nadvä-

zujeme na túto problematiku. Venujeme sa výskumu vývinu textových naratívnych štruktúr 

v detskej reči, ktorý patrí do komplexného výskumu reči na FF a FHPV PU. V našom vý-

skume sa zameriavame na tri vekové kategórie detí (štvor-, šesť- a osemročné). V každej ka-

tegórii bolo vyhotovených 30 nahrávok. Takýto počet detí sme zvolili preto, aby vyhodnoco-

vania výskumu boli čo najvýpovednejšie a aby čo najobjektívnejšie zobrazovali komunikačnú 

kompetenciu detí v priebehu naratívnej ontogenézy. Získané poznatky chceme poskytnúť nie-

len lingvistom, zaoberajúcim sa touto problematikou, ale aj logopédom v praxi. Štvor- a nie-

ktoré šesťročné deti sme nahrávali v prostredí materských škôl v Prešove. Väčšinu šesť- 

a osemročných detí na základných školách v Prešove. 

V príspevku sa zameriavame na jedno štvorročné, jedno šesťročné a jedno osemročné die-

ťa s cieľom porovnať ich jazykové prejavy, resp. naratívnu ontogenézu. Prehovor každého 

dieťaťa bol osobitý, obsahoval špecifické jazykové prostriedky, no napriek tomu sme sa pokú-

sili vybrať typickú naráciu pre každú z vekových kategórií. 

Postupovali sme podľa metodológie N. Steinovej (Steinová, 1997, s. 159 – 162, cit. podľa 

Karmiloff a kol.). Použili sme metódu riadeného rozhovoru. Deťom bol rozpovedaný začiatok 

príbehu. Boli požiadané, aby ho ľubovoľne dokončili. Hovorený príbeh sa nahrával na mag-
                                                 

1 Owens (2001, s. 352) charakterizuje naratíva ako neprerušený prúd reči, ktorý hovoriaci modifikuje takým 

spôsobom, aby vzbudil a udržal záujem percipienta. 
2 Spoločnou črtou naratív je, že všetky sú organizované na základe istej všeobecnej štruktúry, čím sa odlišujú 

od bežnej dialogickej reči (McLaughlin, 1998). 
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netofón. Deťom bolo povedané, že po vypočutí príbehu ho môžu akokoľvek pozmeniť, resp. 

opraviť tak, aby s ním boli spokojné. Mohli si vybrať, či chcú hovoriť príbeh o líške, dievčat-

ku alebo chlapčekovi. Východiskové texty – „začiatky príbehov“ – sme pozmenili tak, aby 

boli bližšie reáliám slovenských detí. Brali sme vlastne do úvahy dve východiská – vývinové 

a kultúrne. 

Východiskové texty po anglicky hovoriacich detí: 

Fox story: Once there was a big gray fox who lived in a cave near a forest. 

Alice story: Once there was a little girl named Alice who lived in a house near the ocean. 

Alan story: Once there was a little boy named Alan who had many different kinds of toys. 

Príbeh o líške: Bola raz veľká ryšavá líška, ktorá žila v jaskyni, blízko lesa. 

Príbeh o Alice: Bolo raz malé dievčatko, volalo sa Alice a žilo v dome, blízko oceánu. 

Príbeh o Alanovi: Bol raz malý chlapec, volal sa Alan a mal veľa všelijakých hračiek. 

Východiskové texty slovenských detí: 

Príbeh o líške: Bola raz líška Ryška, žila v jaskyni, blízko lesa. 

Príbeh o Zuzke: Bolo raz malé dievčatko, volalo sa Zuzka a žilo v dome, blízko rieky. 

Príbeh o Jurkovi: Bol raz malý chlapec, volal sa Jurko a mal veľa všelijakých hračiek. 

Štvorročné deti 

Získať momentálny záujem štvorročných detí bolo najťažšie. Boli postavené pred pre ne 

nezvyčajnú situáciu – dokončiť príbeh. Navyše, nepoznali dospelého komunikanta, s ktorým 

sa mali rozprávať. Pri mikrofóne sa odrazu ocitol každý sám, odlúčený od kolektívu detí, 

v často im neznámej miestnosti, ktorá patrila učiteľkám, bola určená na modelovanie a pod. 

(Takéto podmienky sme však potrebovali vytvoriť, aby každé dieťa hovorilo samostatne.) Aj 

keď boli vo „svojej škôlke“, všetky spomínané skutočnosti boli pre ne nezvyčajné, nové. 

Pravdepodobne aj to spôsobilo, že deti bolo treba do rozprávania mnohonásobne vyzývať, 

motivovať, klásť doplňujúce otázky. Ale zároveň, ako sa potvrdilo aj vo výskumnom tíme 

N. Steinovej, hoci dieťa povedalo jednoduché naratívum – príbeh bez štruktúry,3 po jeho vy-

počutí s ním bolo spokojné. Často bolo pre štvorročné deti problémom zapamätať si celý vý-

chodiskový text. Väčšinou opakovali len jednotlivé frázy: Bola raz líška Ryška/ žila v jaskyni/ 

blízko lesa. 

                                                 
3 Majka 4;1: Bola raz líška Ryška, žila v jaskyni, blízko lesa a nejedla mäso. 
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Ako príklad v kategórii štvorročných uvádzame prepis nahrávky Bianky 4;74 

Bola raz líška Ryška, žila v jaskyni, blízko lesa. (Bianka dlho mlčala.) Čo robila líška Ryška? Bola v lese. 

Bola v lese? A čo v tom lese robila? Môžeš si vymyslieť. Hocičo mohla robiť. Čo v tom lese robila? Kde 

išla? S čím sa hrala? S hračkami. S hračkami sa hrala? S akými hračkami? S detskými. S detskými. Dobre! 

A našla jedno dievčatko. Našla dievčatko? Líška našla dievčatko? Hej. A potom čo sa stalo? Potom ju zo-

brala. Zobrala ju? Kto ju zobral? Líška. Líška zobrala dievčatko? Hej. A kde? K ježibabe. Ku ježibabe? 

Pozn.: Bianka súhlasne prikývla. A čo potom bolo u ježibaby? Peklo. Peklo? Áno? A čo to znamená? Že 

tam sa dávajú také zlé deti. Tam sa také zlé deti dávajú? Pozn.: Bianka ukazuje svoju ruku. Tu som sa 

buchla na schodoch. Tam si sa buchla na schodoch? Hej. A ťa ešte bolí? Nie. Nie? Dobre. 

No a potom ešte sa niečo stalo s líškou aj s dievčatkom? Potom už odišla. Potom už odišla? A kto odišiel? 

Líška. Líška odišla? A ešte sa niečo stalo potom? Nie. 

Na otázku „Čo robila líška?“ Bianka neodpovedala činnostným slovesom, ale napriek tomu 

môžeme skonštatovať, že ide o náznak expanzie témy,5 pretože príbeh je situovaný v istom 

priestore „bola v lese“. Následne jej boli kladené otázky, ktoré nabádali k rozvinutiu dejovej 

línie rozprávania: „Čo v tom lese robila? Kde išla? S čím sa hrala?“. Medzi otázkami boli 

Bianke poskytnuté dlhé pauzy na rozmýšľanie. Prvé dve boli pre ňu pravdepodobne veľmi 

všeobecné, ťažké. Až na otázku: „S čím sa hrala?“, zareagovala „S hračkami.“. Pre štvorroč-

ných boli typické tzv. realistické príbehy – hovorili o osobách, udalostiach, miestach, s kto-

rými mali bezprostrednú skúsenosť v minulosti: „S akými hračkami?“ „S detskými.“ Líšku 

teda Bianka personifikovala. Po povzbudení: „Dobre!“ pokračovala v narácii bez pomocnej 

otázky: „A našla jedno dievčatko.“. Tu možno tiež hovoriť o istej expanzii témy, lebo ďalšie 

vety Bianky naznačujú zachytenie deja v časovej postupnosti a v istom priestore. Na tomto 

mieste začína „rozprávková“, fantazijná časť príbehu, ktorá nebola typická pre každé dieťa, 

lebo líška v príbehu podľa Bianky zobrala dievčatko k ježibabe a tam bolo peklo. Potom bola 

narácia prerušená mimojazykovou skutočnosťou, Bianka ukazuje, na ktorom mieste si udrela 

ruku. Nemala v úmysle pokračovať v rozprávaní. Na otázku, či sa ešte niečo s dievčatkom 

stalo, odpovedá: „Potom už odišla.“ (myslela na líšku). Záver príbehu absentuje. 

                                                 
4 Nahrávky prepisujeme metodikou CHAT v systéme CHILDES. Pre účely tohto príspevku sme použili kurzí-

vu, ktorou sú zapísané výpovede detí, štandardným písmom sa uvádza reč dospelého komunikanta. 
5 Naratívna (rozprávacia) expanzia témy spočíva v zachytení javov objektívnej reality, ktorú reprezentuje téma, 

v časovej alebo príčinnej postupnosti, teda v jej priebehu a v istom priestore (Dolník, 1998, s. 64). 
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Biankina výpoveď podľa nášho názoru zodpovedá jednoduchým naratívam. Začínajú sa 

objavovať okolo štvrtého roku života. V rámci tohto stupňa naratív je všeobecne identifikova-

teľný motív, ktorý poskytuje základ pre celkovú organizáciu rozprávania. Podobne ako v sek-

venciách sa jednotlivé elementy viažu k hlavnej téme. Avšak zatiaľ čo prvky v sekvenciách sú 

si v istom smere podobné, prvky v jednoduchých naratívach sú späté s jadrom témy koncepč-

ne. Na tejto úrovni naratívneho vývoja začíname u detí pozorovať základnú schopnosť posu-

dzovať a dedukovať informácie. Nedokážu ešte celkom chápať kauzálne vzťahy. Výsledkom 

toho je, že deti nie sú schopné vyvodiť možný záver, resp. ďalšie konanie, ktoré môže vyplý-

vať z činnosti postáv. Pre jazykový prejav je ešte príznačná inkohéznosť, chýba v ňom opis 

miesta, charakteristika osoby, jej motivácie. Deti nezohľadňujú kontext percipienta. 

Z hľadiska koherencie (berieme do úvahy kritériá Karmiloffovej)6 možno príbeh Bianky 

zaradiť do štvrtej kategórie – ide teda o reaktívnu sekvenciu, lebo v príbehu sa objavujú ďal-

šie postavy, nie je však ešte prítomná pointa príbehu. 

Sekvencie sa vo verbálnom prejave Bianky vyskytovali ako jednoduché vety, resp. ako 

asyndetické súvetie so vzťahom koordinácie. Vyskytli sa základné typy spojok: priraďovacia 

„a“ a jedna podraďovacia „že“. 

 

Šesťročné deti 

Šesťročné deti boli už ovplyvnené školským prostredím. Boli schopné samostatne sa po-

hybovať v priestoroch školy (prísť na nahrávanie do kabinetu). Motivovať ich nebolo také 

náročné. Boli už pravdepodobne konfrontované s požiadavkou, aby samé vytvorili príbeh. Po 

jeho nahraní a vypočutí, tak, ako v každej vekovej kategórii, bola väčšina detí so sebou spo-

kojná a málokto chcel niečo na príbehu meniť. U detí tu už bola prítomná sebareflexia. V roz-

hovoroch mimo nahrávania upozornili na svoje nedostatky (napr.: mal som dlhé prestávky, 

nedával som dĺžne a pod.). Nebol pre ne problém zapamätať si a zopakovať východiskový 

text.  

Ako príklad v kategórii šesťročných uvádzame prepis nahrávky Kristínky 6;7 

                                                 
6 Ustálila sa klasifikácia piatich kategórií (Karmiloff a kol., 2001, s. 160 – 161): 

 1. príbeh bez štruktúry, 

 2. opisná sekvencia, 

 3. jednoduchá časová sekvencia, 

 4. reaktívna sekvencia (v príbehu je prítomná ďalšia postava) 

 5. sekvencia s pointou, vzťahujúca sa na účastníkov príbehu. 
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Bola raz líška Ryška, žila v jaskyni, blízko lesa. Bola raz líška Ryška, žila v jaskyni, blízko lesa. A tá líška 

Ryška sa raz vybrala na lov. Pozn.: Kristínka dlho mlčí. Vybrala sa na lov. A ďalej? A čo sa stalo? A ulovi-

la jedného zajaca. Preniesla si ho do brloha. A keď ho celého zjedla, ľahla si. Pozn.: Kristínka dlho mlčí. 

Ľahla si. A potom? A spala až do druhého dňa. Keď sa ráno zobudila, vyšla si von na prechádzku a uvide-

la parádneho lišiaka. No tak sa ho spýtala, ako sa volá. A on povedal, že sa volá, že sa volá lišiak Miško. 

A ona mu povedala, že ona sa volá líška Ryška. Sa skamarátili. A lišiak Miško ju pozval na návštevu do 

svojho brloha. Pozn.: Kristínka dlho mlčí. No, pozval ju do svojho brloha. A potom? Ešte niečo potom 

bolo? A keď sa líška Ryška vrátila domov, rozhodla sa, že na druhý deň pozve lišiaka k nej. Pozn.: Kris-

tínka dlho mlčí. A prišiel lišiak na druhý deň? Áno? Áno. Dobre. Pozn.: Kristínka dlho mlčí. No a ešte sa 

niečo stalo? A tak mu líška Ryška navrhla, či by sa nechcel, či by sa nechcel s ňou oženiť. A on povedal 

áno, tak bola svadba. A líške Ryške sa potom narodili malé líščatká. Koniec. 

Keby to bol literárny text, čitateľovi by napadlo, že líška sa zaoberá bytostnými otázkami. 

Otázkami existencie materiálnej (hľadá potravu), ale aj emocionálnej (hľadá partnera). Možno 

tu hovoriť o skutočnej a veľmi zaujímavej expanzii témy (pozri pozn. č. 5). Šesťročné dieťa 

už bez problémov vytvorilo cieľovo zameranú sekvenciu, vzťahujúcu sa na účastníkov príbe-

hu. Podľa N. Steinovej takýto príbeh možno považovať za rozvinuté naratívum, lebo spĺňa 

tieto predpoklady: 

• bola predstavená živá postava, ktorá je schopná konať zámerne: „vybrala sa na lov a ulovi-

la zajaca“; 

• explicitne boli stanovené túžby a ciele hrdinu: „vyšla si von na prechádzku a uvidela pa-

rádneho lišiaka“ – slovo „parádneho“ bolo vyslovené veľmi expresívne, z tónu hlasu sa 

dal vyčítať veľký záujem líšky o lišiaka. Domnievame sa, že práve prostredníctvom prozo-

dických vlastností boli explicitne vyjadrené túžby a ciele líšky Ryšky; 

• boli spojené činnosti, časová a príčinná, ktoré „sú v službe“ dejov hlavnej postavy: „sa 

skamarátili a lišiak Miško ju pozval na návštevu ...“; 

• boli vyvodené závery, ktoré sa vzťahujú na (ne)dosiahnutie pointy, resp. vyústenie príbehu: 

„tak bola svadba a líške sa potom narodili malé líščatká“; 

• tiež bolo prítomné zhodnotenie, zosumarizovanie: „koniec“. 

V textových štruktúrach sa začali objavovať ďalšie konektívne prostriedky (okrem spomí-

naných: „a, a potom“): „a keď, a tak, no tak, a tak potom, keď, keď potom, že“. Kristínka po-

užívala zložitejšie vetné konštrukcie. Okrem priraďovacích sa objavujú aj podraďovacie (čas-

to zložené) súvetia. 
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Osemročné deti 

Osemročné deti veľmi dobre spolupracovali, nebolo potrebné viacnásobné vysvetľovanie. 

Prehovory malého percenta chlapcov boli pomerne kratšie. Usudzujeme však, že nie z dôvodu 

hanby alebo nedostatočnej slovnej zásoby, ale preto, že rozhovor cítili ako povinnosť, ktorú 

chceli rýchlo absolvovať. Väčšina chlapcov a dievčatá považovali svoju úlohu za zodpovednú 

a v niektorých prípadoch vznikli aj dvadsaťminútové nahrávky. Rozprávanie nemuselo byť už 

motivované pomocnými otázkami zo strany dospelého komunikanta. 

Ako príklad v kategórii osemročných uvádzame prepis nahrávky Gregorka 8;4 

Bola raz líška Ryška, žila v jaskyni, blízko lesa. Bola raz líška Ryška, žila v jaskyni, blízko lesa. A tá líška 

desať dní nejedla. A chcela sa najesť. Tak išla do lesa. Stretla kuriatko, ktoré sa volalo Kotkodák. A po-

myslela si: ,No, to kuriatko by bolo dobré na gril. No ale nemám peniaze. Nemôžem si nič kúpiť. Tak si ju 

uchmatnem’, povedala. No naháňala..., ale tá sliepka bola divá. A ďobla ju. Ona povedala: „Ááá už ťa ne-

chcem.“ A pobrala sa domov. Potom ďalších desať dní nejedla. A zase sa vybrala do lesa. A zase tá sliep-

ka. Ale tentoraz už iná. Už nebola divá, bola zatúlaná. Tak si pomyslela: ,Táto už nebude tá istá.’ Prišla, 

uchmatla ju za nohu a poďme do jaskyne. Vtom však stretla... Cestou ona volala Kodkodák a prišiel ma-

co. Prišiel, zobral líšku, zatočil ju na chvoste a ju odhodil. Spadla až na svoj dom. A potom už povedala: 

„Už nebudem. Ja radšej zahyniem.“ A potom, keď už ten posledný deň, čo žila, išla naposledy do lesa. 

A teraz namiesto, namiesto sliepky bol už tam maco. Prišla, prikradla sa za strom a uchmatla si maca. No 

ale smola. Bol to horár s medveďou kožou. Povedala: „To mi asi nebude chutiť.“ A nechala ho na pokoji. 

On, horár, sa potom počudoval, že čo ju to, čo ho to uchmatlo. Videl, že je to líška. Namieril na ňu pušku 

a vystrelil. A od tých čias už líška Ryška nežila. Koniec. Pozn.: Gregorko chcel po vypočutí opraviť prí-

beh: Chcem to kuriatko premeniť na sliepku. Ďakujem. 

Podľa N. Steinovej považujeme rozprávanie Gregorka za rozvinuté naratívum. Sú tu prí-

tomné: 

• živá postava, ktorá je schopná konať zámerne: „prikradla sa za strom a uchmatla si zajaca; 

a zase sa vybrala do lesa; uchmatla ju za nohu a poďme do jaskyne“; 

• explicitne stanovené túžby a ciele hrdinu: „chcela sa najesť, tak išla do lesa“; 

• činnosti - časové a príčinné, ktoré „sú v službe“ (resp. v tomto prípade nie sú „v službe“ – 

líška sa nikdy nenajedla) dejov hlavnej postavy: „tá sliepka bola divá a ďobla ju (líšku); 

prišiel maco, zobral líšku, zatočil ju na chvoste a ju odhodil; ... no ale smola, bol to ho-

rár“; 

• vyvodené závery, ktoré sa vzťahujú na (ne)dosiahnutie pointy, resp. vyústenie príbehu: 

„videl, že je to líška, namieril na ňu pušku a vystrelil. A od tých čias už líška Ryška neži-

la.“; 



Vývin textových naratívnych štruktúr... 312 

• zhodnotenie, zosumarizovanie: „koniec“. 

Text je vystavaný z prostriedkov všetkých jazykových rovín. Gregorko využíval vhodne 

prozodické vlastnosti, najmä dôraz spojený so zrýchleným tempom: ďobla ju; ju odhodil; vy-

strelil a emfázu: ďalších desať dní nejedla; radšej zahyniem. Bez problémov uplatňoval v reči 

morfologické pravidlá (napr. v rámci správneho použitia flexie: na sliepku; do jaskyne; ona 

povedala; kuriatko by bolo dobré a pod.). Počas narácie použil Gregorko rozličné konektívne 

prostriedky (napr: a; a teraz; a potom, keď; ale tá; ale tentoraz; a zase; že keď už) 

a syntaktické konštrukcie (v texte sú prítomné jednoduché vety: A pobrala sa domov., ale aj 

zložené súvetia: Prišla, prikradla sa za strom a uchmatla si maca.). Abstraktné myslenie Gre-

gorka sa prejavilo aj pri použití metaforického významu slova smola. Použil časť ustáleného 

slovného spojenia „mať smolu“. Vetu No ale smola použil na zhodnotenie situácie – v príbehu 

si líška pomýlila horára s medveďom. Využil tiež štylistické prostriedky, napr. hodnotiace 

prvky: bolo by dobré na gril, to mi asi nebude chutiť, elipsu: a zase tá sliepka. Po vypočutí 

príbehu chcel tiež „premeniť kuriatko na sliepku“ (v úvode hovoril o kuriatku, neskôr, keď 

myslel na to isté zviera, spomínal sliepku). 

Dolník v rámci expanzie témy hovorí aj o narušení ikonickosti textu (ak nemožno hovoriť 

o základnom modeli: úvod – jadro – záver). V prípade Gregorka bola sčasti kompozícia naru-

šená, keďže záver – jeho podstata – „posledný deň, čo žila“ – bol prezradený ešte pred po-

slednou dramatizujúcou sekvenciou. Zámerom Gregorka nebolo vyzradiť pointu predčasne 

a narušiť ikonickosť textu, ale dôsledkom toho je, že čitateľ už nie je v napätí do konca príbe-

hu. Narácii sa však nedá uprieť akčnosť, vtipnosť a veľký rozprávačský talent. 

Vo veku osem rokov je už komunikačná kompetencia detí takmer vyvinutá. Gregorko bol 

schopný „dokončiť“ príbeh, v ktorom vystupoval väčší počet postáv so zámerným konaním. 

Postavy sa v príbehu správali podmienene – v závislosti od priebehu deja, ktorý dieťa vymys-

lelo. Používalo vhodný register.7 Pri rozprávaní tiež Gregorko rozlišoval rozličnú štylistickú, 

resp. komunikačnú hodnotu jazykových jednotiek. Používal všetky druhy spojok, jednotlivé 

dejové sekvencie zakomponoval do rozličných typov súvetí. Ovládal a použil fonologické, 

lexikálne, syntaktické a štylistické jazykové prostriedky, aby modifikoval svoj prejav v závis-

losti od typu vymyslenej komunikačnej situácie. 

V priebehu štyroch rokov života (vo veku od 4 do 8 rokov) urobí dieťa v naratívnom vývi-

ne azda najväčší pokrok. Podmienkami celkovej organizácie textovej výstavby narácií sú stu-

                                                 
7 [...] vydeľujeme register ako situačne podmienený spôsob jazykového prejavu, spätý s konkrétnym druhom 

spoločnej činnosti ľudí (Slančová, 1999, s. 61). 
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peň koherencie8 v texte, no tiež schopnosť dieťaťa používať vhodné gramatické prostriedky 

a rozlišovať rozličnú štylistickú hodnotu jazykových jednotiek. Vyvodzujeme záver, že v pro-

cese vývinu narácie bolo možné badať myšlienkové rozvinutie a logické usporiadanie práve 

spomenutých komponentov verbálneho prejavu detí. 
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8 Koherenciu chápeme ako súvislosť, spojitosť textu, ktorá sa udržuje prostredníctvom témy, časovej, priesto-

rovej alebo logickej následnosti častí textu. 
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