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Gestá v kontexte raného vývinu detí 
 

Svetlana Kapalková 
 

 

ri rozprávaní veľmi často pohybujeme rukami a telom. Nejde pri-

tom len o „mávanie končatinami“, ktoré sprevádza verbálnu vý-

poveď hovoriaceho. Súčasťou medziľudskej komunikácie je aj schop-

nosť odovzdávať si informácie nejazykovým spôsobom. Najčistejšou 

podobou a najčitateľnejším prejavom takejto neverbálnej komunikácie 

sú gestá. Rôzni autori sa zhodujú v ich definovaní ako zámerného 

pohybu realizovaného prostredníctvom rúk, prstov, nôh, hlavy i posto-

ja celého tela (Mistrík, 1999) a tiež tvárovej mimiky (Crais – Douglas 

– Cambell, 2004; Iverson – Goldin-Meadow, 2005; Kapalková, 2005; 

Doherty-Sneddon, 2005). „Ide o dorozumievací prostriedok, ktorý sa 

dá „čítať“ aj na väčšie vzdialenosti“ (Mistrík, 1999). Dohertyová- 

-Sneddonová (2005) rovnako ako Iversonová a Goldinová-Meado-

wová (2005) sa dívajú na gesto ako na komunikačný symbol a najmä 

gestá detí v ranom veku pokladajú za konkrétne vyjadrenie detských 

myšlienok v abstraktnej podobe. Gesto má úzky vzťah s kognitívnym 

spracovávaním informácií (Garber – Goldin-Meadow, 2002). V pod-

state sa zdá gesto dobrým prostriedkom na zachytenie vizuálnej 

a priestorovej informácie – jeho vizuopriestorová forma je perfektná 

na zachytenie vizuopriestorového obsahu (Wagner – Nusbaum – Gol-

din-Meadow, 2004).  

 

 

Čo je to teda gesto? 
 

Za gesto považujeme prejav zámerného správania komunikač-

ného partnera, ktorý sa priamo usiluje deliť o svoje myšlienky, pocity, 

potreby, resp. ovplyvniť pozornosť počúvajúceho prostredníctvom
                                                           
 Moje poďakovanie patrí prof. Daniele Slančovej, CSc., ktorá mi pomáhala formulo-

vať a definovať východiská práce. Tiež chcem poďakovať Mgr. Hane Lacikovej, 

PhD., a Mgr. Rastislavovi Bérešovi, ktorí mi pomáhali s transkripciou nahrávok 

a kódovaním gest, a taktiež ďakujem Mgr. Lýdii Vencelovej za jej cenné rady a pri-

pomienky pri interpretácii niektorých záverov práce. 

P 
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pohybov rúk, nôh, hlavy, prstov, celého tela, ako aj mimiky či očného 

kontaktu. Takýto pohyb nesie pragmatickú a sémantickú informáciu 

dekódovateľnú komunikačným partnerom. Všetky zámerné pohyby 

v ranom veku vnímame ako komunikačné symboly a semiotické znaky.  

V rámci neverbálnej komunikácie existuje skupina pohybov, 

ktorá vychádza zvnútra komunikujúceho bez prvotnej motivácie 

ovplyvniť alebo zmeniť správanie komunikačného partnera. Napriek 

tejto skutočnosti však majú potenciál správanie počúvajúceho partnera 

modifikovať. Do tejto skupiny radíme pohyby, ako trenie očí zatvore-

nou päsťou či zívanie, čo signalizuje komunikačnému partnerovi pre-

jav únavy. Podobne poskakovanie, prekríženie nôh ako znak potreby 

ísť na toaletu. Podupávanie, trenie rúk o seba, prekríženie predlaktí 

v tesnej blízkosti pred telom signalizuje pocit chladu. Uprený pohľad 

na predmet mimo dosahu signalizuje záujem. Na základe našej definí-

cie nejde o gestá v pravom zmysle slova. No vzhľadom na to, že nesú 

pragmatickú a sémantickú informáciu, ktorú komunikačný partner vidí 

a číta, a tiež vzhľadom na vysokú frekvenciu ich výskytu v ranom 

veku a častú účasť v procese komunikácie medzi rodičom a dieťaťom 

sme ich označili ako biologické gestá a zahrnuli do pozorovaní v tejto 

štúdii. 

 

 

Východiská štúdie 
 

V slovenskej odbornej literatúre, logopedickej, lingvistickej či 

psychologickej, je téme zrodu zámernej komunikácie a jej základné-

mu prejavu – gestu venovaná len veľmi okrajová pozornosť. Je to 

veľká škoda, pretože práve prostredníctvom gest dieťa vysiela prvé 

komunikačné signály do svojho okolia. „Obyčajne sú gestá najkonzis-

tentejším indikátorom zámernosti, a práve preto môžu odchýliť okno 

do vývinu raných komunikačných schopností“ (Crais – Douglas – 

Cambell, 2004). Gesto sa objavuje v medziľudskej komunikácii skôr 

ako slovo, gestá sprevádzajú reč detí, ale aj reč dospelých. Staršie 

práce E. Batesovej ale i novšie zahraničné štúdie autoriek Caselliovej, 

Goldinovej-Meadowovej, Özçalişkanovej, Volterrovej pripisujú ges-

tám kľúčový význam vo vývine detskej komunikácie. Ukazuje sa, že 

stoja nielen pri zrode zámerného správania, ale stávajú sa prediktormi 
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rečového vývinu vo viacerých oblastiach. Súvislosti gesta vo vzťahu 

k verbálnej reči sa hľadajú nielen v oblasti predikovania jednotlivých 

medzníkov reči (jednoslovné a dvojslovné výpovede), ale aj v súvis-

losti predikovania konkrétnych syntaktických štruktúr budúcich ver-

bálnych prehovorov.  

Na Slovensku vieme veľmi málo o prvých produkovaných ges-

tách detí hovoriacich po slovensky, o ich frekvencii a konkrétnych 

typoch. Diskutabilný ostáva aj spôsob a cesta, ako a prečo deti gestá 

v ranom veku produkujú. Odzrkadľuje detská produkcia zámernú 

neverbálnu komunikáciu rodičov alebo primárny stimul prichádza 

zvnútra a odráža tak zmeny v kognitívnom vývine detí? Existuje 

vzťah medzi prvým lexikónom gest a korpusom slovnej zásoby 

v ranom veku?  

Všetky tieto otázky vzbudzujú našu zvedavosť, a preto sme sa 

pokúsili prostredníctvom tejto štúdie nájsť odpovede na niektoré 

z nich.  

V snahe zachytiť, opísať a pochopiť čo najviac detailov týkajú-

cich sa vzťahu ranej komunikácie na úrovni gest i slov sme si zvolili 

longitudinálny typ pozorovania. Jeho cieľom bolo jedno dieťa – diev-

čatko v čase od 8. mesiaca do 16. mesiaca jej života. Obdobie ôsmeho 

mesiaca pre začiatok pozorovania sme zvolili zámerne pre dôležitý 

medzník vo vývine – fenomén zrodu zámernej komunikácie
1
. Práve 

v tomto období sa v správaní detí objavujú prvé zámerné pohyby, 

ktoré boli predmetom nášho sledovania a analýz. V 16. mesiaci sú 

u detí hovoriacich po slovensky produktívne dvojslovné kombinácie, 

deti sú schopné komunikovať so svojím okolím na verbálnej úrovni. 

Dieťa sme nahrávali v domácom prostredí videozáznamom vždy raz 

v mesiaci. Dĺžka nahrávky trvala 60 minút, dieťa sa zachytávalo počas 

spontánnej komunikácie so svojimi rodičmi vždy v troch rovnakých 

kontextoch (jedenie, kúpanie, hra). 

                                                           
1 Rôzni autori (Owens, 1996; Nelson, 1998) charakterizujú obdobie do 8. mesiaca ako 

perlokučné, nezámerné. Správanie dieťaťa v tomto období je nešpecifické. Plač je 

reakciou rovnako na pocit mokra, zimy, odlúčenia od blízkej osoby alebo pocitu 

hladu. Približne na prelome 8. mesiaca sa začína správanie detí špecifikovať 

v závislosti od rôznych stimulov a potrieb. Táto diferenciácia detského správania 

prebieha predovšetkým v neverbálnej podobe a ilokučné obdobie strieda na prelome 

12. mesiaca obdobie lokučné s nastupujúcimi čoraz komplexnejšími verbálnymi 

prejavmi.  
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Dieťa bolo zdravé, prvorodené, v tom čase jediné v rodine, mo-

nolingválne, hovoriace po slovensky. Pochádzalo z úplnej rodiny žijú-

cej v Bratislave. Rodičia boli vysokoškolsky vzdelaní. Mama bola 

v čase nahrávania na materskej dovolenke a starala sa o dieťa doma.  

Po získaní videozáznamov sa jednotlivé nahrávky transkribova-

li prostredníctvom systému CHAT počítačového programu CHILDES 

(www.childes.cmu.edu) do písomnej podoby a ďalej analyzovali 

a spracovávali. Kódovali sa gestá dieťaťa, ako aj gestá rodičov, pre-

dovšetkým mamy dieťaťa. Vstupné archivované dáta tvoria 9 hodín 

nahrávaných interakcií rodič – dieťa, čo predstavuje za každé hodino-

vé stretnutie priemerne 1700 výpovedí. 

 

 

Aké konkrétne typy gest slovenské deti produkujú 
a v akej vývinovej postupnosti sa objavujú?  

 

Dôležitým kritériom klasifikovania gesta v ranom veku je ok-

rem už vyššie spomínaných skutočností aj to, či pohyb alebo činnosť 

komunikujúceho zahŕňa priamu manipuláciu s relevantným objektom, 

predmetom alebo inou osobou. Okolo témy, či sa za gesto môže pova-

žovať aj pohyb spojený s predmetom, panuje v názoroch odborníkov 

stále nejednotnosť. Na jednej strane za gesto považujú len pohyb, 

ktorý vylučuje akékoľvek priame zaobchádzanie s objektmi. V anglic-

kej literatúre sa označuje takýto zámerný pohyb často ako „empty-

handed“ (s prázdnymi rukami). Jedinou výnimkou v tejto skupine je 

gesto ukazovania predmetu, pri ktorom komunikujúci ukazuje objekt 

inej osobe v snahe získať alebo udržať jej pozornosť. Argumenty na 

druhej strane hovoria, že ak považujeme gesto za komunikačný sym-

bol v abstraktnej podobe, musíme brať do úvahy aj činnosti, pri kto-

rých dieťa s predmetmi zaobchádza. Takýto typ činnosti sa objavuje 

vývinovo okolo 12. mesiaca života detí a nazýva sa hrovou schémou, 

respektíve funkčnou hrou. Konkrétne ide o používanie predmetov 

a zaobchádzanie s nimi podľa ich primárnej funkcie (telefón si dáva 

dieťa k uchu, z hrnčeka pije, metlou zametá podlahu a pod.). Escalona 

a McCuneová-Nicolichová (in Capone – McGregor, 2004) považujú 

hrovú schému za inaktívne pomenovanie objektov a zároveň takáto 

hrová schéma podľa nich dokáže ilustrovať detskú kapacitu na symbo-
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lickú reprezentáciu podobným spôsobom, ako je to pri hovorených 

slovách.  

Pre potreby našej štúdie sme sa rozhodli zamerať pozornosť len 

na tzv. „empty-handed“ gestá so spomenutou výnimkou gesta ukazo-

vania predmetu a podávania predmetu. Dôležitou podmienkou na za-

chytenie všetkých zámerných pohybov vo vývine bolo vydefinovanie 

troch základných znakov zámerného pohybového správania v ranom 

veku (Kapalková – Dušeková, 2005): 

1. jednoznačný, ľahko čitateľný pohyb, väčšinou sprevádzaný 

výmenou pohľadov s komunikačným partnerom; 

2. opakovanie danej činnosti/správania dieťaťa aspoň dvakrát, 

prípadne jeho modifikácia s cieľom naplniť konkrétny komuni-

kačný zámer; 

3. komentár alebo interpretácia mamy/komunikačného partnera, 

ktorý bezprostredne zverbalizuje komunikačný zámer dieťaťa 

a dieťa ho akceptuje. 

Výskyt aspoň jedného vyššie opísaného znaku umožnil klasifi-

kovať pohyb dieťaťa alebo mamy ako gesto. Samozrejme, v prvých 

mesiacoch sme sa opierali najčastejšie o tretí znak (interpretácia det-

ského správania mamou), čím bolo dieťa staršie, tým jednoznačnejšie 

a častejšie sme sa riadili prvým znakom. Prvotnou východiskovou 

bázou pri opise gest pre nás bola ich pohybová štruktúra v spojení 

s konkrétnym zámerom dieťaťa. Validita označenia pohybu ako gesta 

bola overovaná na 1 vzorke v 16 mesiaci života dieťaťa. Kódovanie 

pohybov a zaznamenávanie gest nezávisle od seba realizovali dvaja 

ľudia. Pohyby za gestá označili rovnako v 286 výpovediach z 317 

opísaných gest. Miera zhody kódovania zámerných pohybov ako gest 

sa rovnala 90,22 %. Najproblematickejšie bolo určenie pohybu ukazo-

vania predmetu, ktoré sa hodnotilo často ako hrová aktivita dieťaťa 

bez cieľa ovplyvniť pozornosť dospelého, teda táto aktivita nebola 

hodnotená ako gesto.  

Získané gestá sme ďalej skúmali ako komunikačné symboly 

a semiotické znaky. Vychádzame z predpokladu, že gesto predchádza 

slovo (Kapalková, 2005) a zároveň v ranom veku vystupuje ako často 

jediný a samostatný komunikačný prejav dieťaťa. Stáva sa tak aj 

z lingvistického pohľadu plnohodnotným semiotickým komunikač-

ným znakom v ranej komunikácii dieťaťa. Znak je všeobecne niečo 
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(vec/forma) zastupujúce niečo iné. Znak nesie definičné vlastnosti 

(Čermák, 2001), ktoré sa dajú charakterizovať i pri nami spomínaných 

gestách. Ide o: 

1. Arbitrárnosť, konvenčnosť: medzi znakom (formou) a vecou 

nie je žiadna súvislosť, napríklad prikývnutie hlavy v istej kultúre 

znamená áno, v inej kultúre nesie význam nie.  

2. Diskrétnosť a lineárnosť: znak má pevný tvar a rozsah, každé 

gesto má svoj začiatok a koniec. 

3. Duálnosť v „dvojitej artikulácii“ a kombinatorickej duálnosti: 

gesto ako komunikačný znak v prúde reči môžeme kombinovať 

s inými znakmi – gestami a neskôr slovami. Vo výpovedi sa potom 

vyčleňujú jednotlivé gestá a tie sa môžu rozložiť na konkrétne jedno-

duché pohyby, ktoré už znakmi prestávajú byť. Napríklad dieťa ukáže 

prstom na dvere do kuchyne a zároveň otvára a zatvára ústa. Ide 

o spojenie dvoch gest, ktorými dieťa dokáže vyjadriť, že chce jesť 

v kuchyni. 

4. Sémantickosť, resp. funkčnosť: gesto nie je samoúčelné, má 

vždy vzťah k významu a/alebo k funkcii. Podobne ako v jazyku ne-

existujú slová bez významu, neexistuje ani gesto bez významu. 

5. Prenosnosť v čase a priestore: gestá sa dajú zaznamenávať 

prostredníctvom videorekordéra, vďaka vizuálnemu prenosu na diaľku 

môžeme komunikovať on-line prostredníctvom počítačových softvé-

rov typu ICQ, SKYPE či videotelefónu a pod. 

6. Kultúrna prenosnosť: gestá sú naučiteľné a odovzdávajú sa aj 

ako súčasť kultúry z generácie na generáciu. Napríklad zabodnutie 

ukazováka do líca a jemné otočenie do strán znamená v Taliansku, že 

jedlo je dobré, chutné. Na Slovensku sa skôr používa mľasknutie 

s tým istým významom (mňam) alebo pokyvovanie do strán hlavou 

(dobré), v angloamerickom kontexte sa používa spojenie ukazováka 

a palca do tvaru O. 

7. Negatívnosť a diferenčnosť (protikladovosť): žiadne gesto 

nie je izolované, vždy stojí v systémovom vzťahu (protiklade) k iným. 

8. Prevarikácia (možnosť dvojznačnosti): napríklad gesto kýva-

nia pápá v rôznych kontextoch môže niesť iný význam. Raz môže 

znamenať že dieťa sa kývaním pýta z prechádzky domov, inokedy 

oznamuje mame, že chce ísť na prechádzku von. Obvykle sa však 

kývaním lúči s osobou, ktorá práve odchádza. 
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9. Nepremenlivosť, stálosť. 

Ak gesto vnímame v ranej komunikácii dieťaťa ako komuni-

kačný znak, ten má podľa Encyklopédie jazykovedy (1993) tri základ-

né dimenzie: a) sémantickú, t. j. vzťah k myšlienkovej oblasti a cez ňu 

k objektívnej realite, b) syntaktickú – vzťah k iným znakom v danom 

jazyku a c) pragmatickú, t. j. vzťah k používateľom jazykového znaku. 

Základnou z hľadiska fungovania sa javí pragmatická dimenzia. 

Na základe tohto východiska trojjedinosti znaku sme každé na-

mi označené gesto analyzovali z pohľadu významu, formy (syntaktic-

kého vzťahu gesta k iným znakom vo výpovedi, ale aj formy samot-

ného gesta) a použitia (pragmatiky, ktorá pomáha osvetliť elementár-

ny komunikačný zámer).  

V rámci pragmatiky sme analyzovali pragmatické funkcie vý-

povede. Pragmatická funkcia je zameranie hovoriaceho v určitom 

úseku komunikačnej udalosti na realizáciu určitého komunikačného 

zámeru (Kesselová – Slančová, 2006). Komunikačná funkcia osvetľu-

je skutočnosť, prečo dieťa komunikuje. Ako uvádza Kesselová – Slan-

čová (2006), systematika pragmatických funkcií detskej reči v porov-

naní s dospelými je utváraná vývinom, preto sa v jej rámci reflektujú 

špecifické kategórie, ktoré nie sú v zhode s doterajšími typológiami 

platnými pre reč dospelých. Primárne sme vychádzali z prvej verzie 

taxonómie pragmatických funkcií opísaných v citovanej štúdii Kesse-

lovej – Slančovej (2006), ktorú sme rozšírili o nové pragmatické 

funkcie, viažuce sa s používaním gest.  
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Tabuľka 1. Pragmatické funkcie gest v ranom veku zaznamenané  

do 16. mesiaca 
Referenčné 

(vyjadrujúce informácie relatív-

ne samostatne) 

Operatívne 

(regulujúce správanie komuni-

kačného partnera) 

Diskurzívne 

(týkajúce sa verbálnej činnosti 

a výmeny na úrovni gest) 

informačné 

konsituačná informácia  

(vrátane pomenovania vecí – 

labeling)  

komentovanie 

kosituačná informácia 

úmysel, vôľa 

rutiny  

(textové [sylabické, písmenkové], 

číslicové, socializačné) 

predstieranie (v rámci hry pápá) 

tanec 

expresívne 

emócie (pozitívne alebo negatívne 

citové a duševné stavy hovoriace-

ho, žartovanie, pusa, pohladenie) 

postojové 

súhlas s činnosťou 

nesúhlas s činnosťou 

protest, odmietanie,    

údiv 

biologické/prirodzené 

spať 

protest/odvrátenie sa 

naťahovanie/naklonenie 

 

výzva na vykonanie činnosti 

(podávanie, ukazovanie na), resp. 

úsilie dosiahnuť predmet (ukazo-

vanie) 

varovanie (nono) 

naliehanie 

upozornenie 

pútanie pozornosti 

rutiny (klopanie, fúkanie do tváre, 

stláčanie nosa píp) 

dotykové (chytenie za ruku, 

dotyk na líce) 

učenie rutiny 

(mama priamo vedie detskú 

rúčku, vykonávajú pohyb spolu) 

odpoveď 

konsituačná 

rutina (daj pápá) 

daj mi – podanie 

kosituačná 

(adekvátna vzhľadom na kontext; 

neadekvátna vzhľadom na 

kontext) 

potreba informácie  

(otázka) 

(ukázanie predmetu   

v zmysle toto?) 

postojové (postoj k verbálnej  

činnosti partnera) 

súhlas, potvrdenie   

informácie, nesúhlas  

protest, odmietanie,  

ocenenie (tlieskanie) 

pochvala (pohladkanie) 

údiv  

spresnenie 

imitácia verbálnej  

výpovede partnera 

imitácia gesta partnera   

alebo jeho pohybu 

oprava vlastnej  

výpovede alebo   

verbálnej výpovede  

partnera 

 

 

Z pohľadu pragmatiky sa ako prvé objavili referenčné biologic-

ké gestá a ďalej pohyby s operatívnou funkciou (najmä s motiváciou 

dosiahnuť predmet alebo so snahou o zabezpečenie opakovania čin-

nosti zo strany rodičov). Neskôr sa pridali prvé rutiny, ako tlieskanie 

v rámci referenčných pohybov, a až nakoniec sa objavili prvé diskur-

zívne výmeny na úrovni pohybu. Dieťa používalo už osvojené typy 

gest na vyjadrenie nových funkcií. 

Forma gesta je primárne vyjadrená jeho pohybovou štruktúrou. 

Pri opise formy sme sa teda snažili čo najpresnejšie zachytiť vykoná-

vaný pohyb. V neskorších mesiacoch sme skúmali spôsob spájania 

gesta ako znaku s inými znakmi (gestami, slovami) v jednej výpovedi.  

Z hľadiska významu nás zaujímalo, čo dieťa vyjadruje, keď po-

užíva gestá. Aby sme sa vyhli falošnej interpretácii pri vkladaní vý-
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znamov gest, overili sme si zhodu interpretácie významu gest opäť 

dvomi nezávislými ľuďmi na jednej vzorke. Na vzorke zo 16. mesiaca 

sa pohyby zhodne zadefinované ako gestá (286) analyzovali z pohľa-

du obsahu. Len v troch prípadoch bol rovnakému gestu priradený iný 

význam. Miera zhody v označení typu gesta bola teda 98,95 %. Dru-

hou nemenej významnou skutočnosťou bolo, že gestá interpretovala 

a kódovala aj mama dieťaťa. 

Na druhej strane rovnaká forma gesta nenesie vždy rovnaký 

význam, zvlášť v prvých mesiacoch. Napríklad pohyb ukazovanie na 

rôzne objekty niesol v rôznych komunikačných situáciách rôzne vý-

znamy. Napríklad pri jedení dieťa ukázalo na čaj, pozrelo na mamu 

a prikývlo hlavou. V tejto súvislosti bolo ukazovanie na fľašu s čajom 

mamou interpretované ako detská žiadosť napiť sa a konkrétne ukáza-

nie na fľašu teda sémanticky zastúpilo slovo čaj. V tom istom kontexte 

neskôr dieťa ukázalo na chlieb a kričalo daj. Sémanticky pohybom 

ukazovania na chlieb vyjadrilo žiadosť získať chlieb (mama pohyb 

interpretovala ako chlieb). Predpokladáme, a dokazujú to aj zahranič-

né štúdie, že toto gesto podobne ako podávanie predmetu a ukazova-

nie predmetu či očakávanie/žiadanie zastupujú sémantickú kategóriu 

predmetnosti a viažu sa k nej, majú teda substanciálny základ. Rovna-

ký pohyb teda môže niesť viaceré významy, analogicky ako je to pri 

prvých slovách. Protoslovo ba 
2
 zastupuje podobne v rôznych kontex-

toch slovo maco aj slovo lopta. Práve preto sa tieto slová označujú aj 

ako mnohoznačné (Eľkonin, 1973). Aj preto sme jednotlivé typy gest 

pomenovávali primárne podľa formy pohybu. Ak sa pohyb menil, ale 

vyjadroval tú istú pragmatickú funkciu, uprednostnili sme pomenova-

nie podľa pragmatickej funkcie (to sa týkalo najmä gesta vyjadrujúce-

ho protest/nesúhlas). Ak sa pohyb začal jednoznačne spájať len s jed-

ným významom, pomenovanie nieslo daný obsah gesta. Táto metodo-

lógia nám umožnila pozorovať nielen prírastky nových druhov gest 

v jednotlivých mesiacoch, ale aj vnútorné dozrievanie a zmenu kvality 

                                                           
2 Prvé formy slov sú niekedy označované ako foneticky konzistentné formy, ktoré 

tvarom nepripomínajú slová v dospelom modeli, ale už nesú ustálené sémantické 

významy. V literatúre sa stretneme aj s označením týchto tvarov ako pseudoslov 

(Eľkonin, 1973; Owens, 1996). My používame označenie protoslovo, ktoré podľa 

našich predstáv najlepšie vystihuje podstatu prvých slov nepodobajúcich sa dospelé-

mu modelu (o protoslovách porov. aj štúdiu J. Kesselovej a I. Bónovej v tomto zbor-

níku).  



Svetlana Kapalková 

 

178 

v rámci niektorých typov. Pomenovanie teda odráža komunikačnú 

dominantu pri realizácii konkrétneho gesta. Najzaujímavejšie zmeny 

prebiehali v rámci typu vyjadrenia protestu. Na začiatku využívalo 

dieťa na vyjadrenie celé telo (zvýšený tonus, napnutie končatín, kopa-

nie, dvíhanie oboch rúk, vokalický alebo nevokalický krik), neskôr 

dochádza k obmedzovaniu celotelového pohybu pri vyjadrení. Dieťa 

búchalo len jednou alebo oboma rukami po predmete, odvrátilo hlavu, 

prípadne odišlo v opačnom smere od komunikačného partnera; napo-

kon protest vyjadrilo konvenčnou skratkou, keď krútilo hlavou na 

strany nie. Kým v raných štádiách protest, odmietnutie alebo nesúhlas 

dieťa vyjadrovalo skôr na biologickej báze, v druhej polovici pozoro-

vaného obdobia (14. mesiac) sa objavila našou kultúrou podmienená 

konvenčná podoba nie. Podobne sme pozorovali vnútorný vývin 

v rámci kategórie vyjadrovania súhlasu a vyjadrenia významu nie je. 

Vyjadrenie áno predchádzal len pohľad s naznačeným úsmevom. Túto 

formu sme však neakceptovali ako samostatný plnohodnotný komuni-

kačný znak. Pri vyjadrení významu nie je najprv dieťa dvíhalo obe 

ruky vysoko nad hlavu s otvorenými dlaňami, občas zapojilo aj pokr-

čenie ramien, neskôr sa pohyb diferencoval na pohyb jednou rukou 

v oblasti pása otvorenou dlaňou od strednej línie tela do strany. 

V tabuľke 2 sme zahrnuli opis 35 typov gest vo vývinovom po-

radí, ako sa objavili u nami sledovaného dieťaťa.  

 
Tabuľka 2. Typy gest zaznamenané podľa prvého výskytu 

Mesiac 

prvého 

použitia 

gesta 

Typ gesta Opis formy 

8. mesiac 

Ukazovanie predmetu  

Ukazovanie objektu pred telom alebo vo zdvihnutej ruke. 

Dieťa predmet nepúšťa, snaží sa prostredníctvom neho získať 

pozornosť komunikačného partnera. 

Tlieskanie Dotýkanie sa dlaňami oboch rúk v rytmickom opakovaní. 

Naťahovanie 

Dieťa sústredene sleduje objekt, v jeho smere naťahuje jednu 

alebo obe ruky s jednoznačným zámerom chytiť ho, dotknúť sa 

ho. 

Chcem (žiadanie) 

Zvýšený tonus celého tela alebo rúk, prípadne ich otáčanie 

v úrovni zápästia, či mierne predpažené ruky spojené so 

sústredeným pohľadom na predmet záujmu. 

Protest 

Zvýšený tonus celého tela, zakláňanie trupu a hlavy dozadu, 

dvíhanie rúk proti komunikačnému partnerovi, odvrátenie 

celého tela od komunikačného partnera, udieranie rukami 

a dlaňami po predmete či osobe, ľahnutie si na dlážku, kopanie 

nohami a pod. 

Podávanie 
Dieťa vo vystretej natiahnutej ruke drží predmet, ktorý pustí do 

ruky (odovzdá) komunikačnému partnerovi. 
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Spať 
Dieťa si šúcha oči päsťou, zíva, cmúľa si palec, ukladá hlavu 

na podložku (stôl, pohovka a pod.). 

9. mesiac 

Daj 
Vystretá ruka pred telom v smere žiadaného predmetu, prsty sa 

zatvárajú a otvárajú do dlane. 

Kuk 

Dlane zložené pred tvárou, očami, po chvíľke sa odkryjú. 

Alternatívne skrývanie za plienkou, predmetmi, po chvíli 

odokrytie a úsmev s pohľadom na komunikačného partnera. 

Pápá 
Kývanie celým ramenom, predlaktím a/alebo dlaňou, prsty sa 

občas zatvárajú do dlane. 

Tanec 
Reagovanie na hudbu celým telom alebo otáčanie nad hlavou 

zdvihnutej ruky. 

Ukazovanie na nie-

čo/niekoho 

Vystretý ukazovák v smere cieleného predmetu, osoby. 

10. mesiac 

Nie je 

Otvorené dlane smerom hore, mierny horizontálny pohyb 

v spojení s pokrčením pliec. Naznačenie pohybu otvorenou 

dlaňou hore horizontálne od stredu (línie tela) do strany. 

Jesť/piť 
Otváranie a zatváranie úst, prikladanie prsta k ústam, priklada-

nie zovretých prstov k ústam. 

11. mesiac Poď 

Vystretá ruka s otvorenou dlaňou v smere osoby sa ohne 

v zápästí (prípadne len prsty sa zatvoria do otvorenej dlane) 

smerom k vlastnej osobe. 

12. mesiac -  

13. mesiac 

Hore 

Dvíhanie oboch rúk hore, nadskočenie alebo postavenie sa na 

špičky, dieťa sa pozerá smerom hore, ukázanie vystretým 

ukazovákom smerom hore. 

Áno Prikývnutie hlavou. 

Objatie Obopnutie ramenami iného človeka, predmetu. 

Pritúlenie sa 
Prechod do osobnej zóny iného človeka, jeho bezprostredné 

dotýkanie sa hlavou. 

Tam Ukázanie smeru pohybu rukou a ukazovákom. 

Vysvetľovanie 
Rýchle pohybovanie rúk dieťaťa sprevádzané výraznou 

vokalizácou s cieľom komentovať, opisovať deje okolo seba. 

14. mesiac 

Nevadí/neviem 
Nadvihnutie a rýchle pustenie pliec/myknutie niekedy sprevá-

dzané aj pohybom otvorenými dlaňami smerom hore. 

Smrdí/fuj Pokrčenie nosa. 

Nie Krútenie hlavy do strán. 

Pusa 

Priloženie našpúlených perí k inej osobe alebo našpúlenie perí 

vo vzduchu, prípadne priloženie perí k otvorenej dlani (posla-

nie pusy). 

Tu 
Naznačenie otvorenou dlaňou na miesto dotykom alebo 

dotknutie sa vystretým ukazovákom miesta. 

15. mesiac 

Dole Naznačenie smeru oboma rukami smerom dole k zemi. 

Plač Predstieranie smútku, priloženie ruky k tvári, očiam.  

Šteklenie 
Dotýkanie sa končekmi prstov pokožky inej osoby, sprevádza-

né často úsmevom, smiechom. 

16. mesiac 

Hojdať Pohojdávanie sa v kolenách. 

Hotovo Buchnutie otvorenou dlaňou na konci činnosti o podložku. 

Ísť Zadupkanie nohami na mieste. 

Kde je? Nadvihnutie pliec spolu s otvorenými dlaňami. 

Čo je?/Čo sa stalo? Naširoko otvorené oči a statické otvorené dlane. 

Telefonovať 
Päsť alebo dlaň priložená k uchu, predstieranie držania telefó-

nu. 

Rýchlo 
Rýchly striedavý pohyb pravého a ľavého pleca dopredu 

a späť. 
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S narastajúcim vekom počet i frekvencia gest u dieťaťa stúpala, 

čo môžeme vidieť v grafe 1. Priemerne v každom mesiaci sa objavili 

vždy nové gestá, výnimku tvoril len 12. mesiac. Samozrejme, niektoré 

zo starších gest sa v rámci mesiaca nevyskytli (ak sa objavili vo vyš-

šom štádiu, predpokladáme, že dieťa ich produkovalo aj v danom 

mesiaci, len v rámci 60-minútového nahrávania nebol vytvorený kon-

text, kde by ho dieťa použilo). Aj napriek tomu sme tieto už produk-

tívne gestá nepripočítavali k aktuálnej vzorke. Napríklad podávanie 

alebo ukazovanie sa vyskytli v 8. mesiaci, v deviatom sme ich neza-

znamenali, ale opäť sa vyskytli vo všetkých nasledujúcich mesiacoch. 

Podobne gesto daj sa objavilo v 9. a 10. mesiaci a potom až v 13., 14. 

mesiaci, kým vo vzorkách z 11., 12. a 15., 16. mesiaca ich dieťa počas 

nahrávania neprodukovalo.  

 
Graf 1. Typy a frekvencia gest 
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Ukazovanie na    Naťahovanie 

  
 

Spať     Nono 

 

 

Klasifikácia gest 
 

Existujú viaceré modely nazerania na neverbálnu komunikáciu 

a na triedenie gest. V slovenskej literatúre sa väčšinou stretneme 

s rozdelením podľa Mistríka (1997), ktoré však neodzrkadľuje celú 

škálu gest, ktorými komunikujú deti v ranom veku. Mistrík rozlišuje 

v prvom rade autosémantické a synsémantické gestá. Z nášho pohľadu 

skúmania všetky detské gestá hodnotíme ako autosémantické, keďže 

sú schopné zastupovať a nahrádzať reč. V zahraničnej literatúre sa 

stretávame najčastejšie so základným členením gest raného veku pod-

ľa ich obsahu, a to do dvoch základných skupín: 

 skupina deiktických, ukazovacích gest; 

 skupina sémantických funkčných gest. 
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V rámci štúdií detskej neverbálnej komunikácie a v rámci testov 

ranej komunikačnej schopnosti detí sa môžeme stretnúť aj s podrob-

nejšími triedeniami (Rossetti, 2001; MacArthur CDI, 1992), a to na 

skupiny: 

 deiktických gest 

 konvenčných gest 

 reprezentačných gest 

 hrových schém 

 pohybových hier a rutín. 

Na jednotlivé skupiny sa však môžeme pozrieť aj z hľadiska 

ontogenetického. Zámerná komunikácia sa postupne rodí a prejavuje 

explicitným (v angličtine tzv. showing-off) správaním dieťaťa, teda 

správaním zameraným navonok. Dieťa je schopné použiť objekt ako 

prostriedok na dosiahnutie pozornosti dospelého, čo umožňuje vznik 

deiktických gest. Priemerne v 10. mesiaci dieťa začne ukazovať 

predmet dospelému s cieľom pritiahnuť jeho pozornosť, podávať 

predmety iným osobám a ukazovať rukou a hlavne ukazovákom na 

predmety a osoby okolo seba. S týmto typom správania súvisia 

i ritualizované žiadosti, ktoré sa objavujú medzi 9. – 13. mesiacom. 

Prvým jednoduchým prejavom je naťahovanie dieťaťa za predmetom, 

počas ktorého sa telo nahýna v smere žiadaného objektu a vystretou 

rukou sa dieťa snaží daného objektu dotknúť. Neskôr sa mení na gesto 

s označením daj. Všetky spomínané gestá sa realizujú v rámci prvých 

zámerných výmen – protokonverzácie
3
. 

Druhou veľkou skupinou, ktorá sa objavuje vo vývine, je kon-

troverzná trieda hrových schém. V odbornej literatúre sa často pole-

mizuje o vnímaní hrových činností ako gest. Ide napríklad o česanie 

vlasov hrebeňom, pitie z prázdneho pohára, tlačenie autíčka po zemi 

a pod. Dieťa pri nich využíva rôzne predmety. Vývinovo nakoniec sa 

objavuje skupina reprezentačných gest. Prvé reprezentačné gesto sa 

objavuje spolu s medzníkom dosiahnutia 25 slov lexikálnej zásoby 

(Crais – Douglas – Cambell, 2004). 

                                                           
3 Pod protokonverzáciou chápeme výmeny medzi komunikačnými partnermi (rodi-

čom a dieťaťom) na úrovni hry, zvukov, pohybov, gest.  
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Terminologické označenie skupín
4
 sa niekedy líši v závislosti 

od konkrétneho autora. Všeobecne však platí nasledujúca charakteris-

tika: 

Deiktické gestá sa dajú interpretovať zvyčajne len v súvislosti 

s konkrétnym kontextom a objavujú sa vývinovo skôr. Bývajú mno-

hoznačné. Napríklad ukazovanie na niečo/niekoho môžeme interpre-

tovať len vtedy, ak vieme, na čo sa dieťa díva. Zvyčajne medzi deik-

tické gestá zaraďujeme ukazovanie predmetu, podávanie, ukazovanie 

na niečo/niekoho, očakávanie. Tieto štyri gestá sa objavujú u všetkých 

detí na celom svete v najrôznejších kultúrach a socioekonomických 

skupinách (Owens, 1996). Ich transkultúrny výskyt potvrdzuje aj naše 

pozorovanie. Všetky spomínané gestá sa vyskytli u nami pozorované-

ho dieťaťa v období 8. – 9. mesiaca.  

Sémantické alebo funkčné či ikonické gestá sa dajú interpre-

tovať nezávisle od kontextu konverzácie. V ich pohybe je zakódovaná 

pomerne jednoznačná sémantická informácia. Občas sa v literatúre 

stretneme s ich označením aj ako reprezentačných gest, detských zna-

kov či symbolických gest. Ide o príklady komunikačných znakov v ich 

podstate. Tieto gestá majú tri základné charakteristiky: 

1. dieťa ich musí produkovať spontánne; 

2. mali by sa viazať k mnohým predmetom; 

3. nesmú byť súčasťou rutiny. 

Konvenčné gestá sú triedou konvenčných pohybov dohodnu-

tou spoločensky, sú platné v danom sociokultúrnom prostredí alebo na 

konkrétnom geografickom území. Najčastejšie zahŕňajú pohyby vy-

jadrujúce súhlas a nesúhlas. 

Detské rutiny a hry zahŕňajú rôzne pohybové riekanky. Do tej-

to skupiny zaraďujeme aj sociálne rutiny, ako kývanie pápá, posiela-

nie alebo dávanie pusy. V našom prostredí sú najčastejšie rutiny 

v ranom veku varila myšička kašičku, barani barani buc, hijo heta na 

koníčku, skrývanie tváre kukuk, šteklenie, stláčanie nošteka s cieľom 

upútať pozornosť dieťaťa. 

Veľmi dôležitou z pohľadu vývinu je pre nás skupina pohybov 

vyjadrujúcich protest alebo odmietanie ako vyjadrenie nesúhlasu 

dieťaťa, frustrácie či odmietania činnosti, inej osoby alebo predmetu. 

                                                           
4 Mistrík rozlišuje 4 základné skupiny, kde okrem deiktických vydeľuje ikonické, 

symbolické a kontaktové gestá. 
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Domnievame sa, že práve vyjadrovaním protestu na jednej strane 

a ritualizovaných žiadostí na strane druhej sa dieťa učí, že jeho sprá-

vanie má vplyv na správanie osôb v jeho okolí.  

V rámci našej štúdie sme gestá rozdelili na štyri základné sku-

piny: 

1. deiktické gestá 

2. reprezentačné gestá 

3. postojové gestá (napr. protest) 

4. rutinné gestá 

Graf 2 ilustruje, ako sa vývinovo menila frekvencia jednotli-

vých skupín. Najdramatickejšie sa menilo množstvo deiktických gest, 

keď s vekom pribúdali aj nové typy a dieťa ich najčastejšie kombino-

valo s inými komunikačnými znakmi. V dvojgestách (o vymedzení 

dvojgesta porov. ďalej) išlo vždy o spojenie deiktického a reprezen-

tačného gesta.  

 
Graf 2. Vývin skupín gest 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

         
8 9 10 11 12 13 14 15 16 

rutinné  

postojové  

reprezentačné 

deiktické 



Gestá v kontexte raného vývinu detí 

 

185 

Aké je miesto a význam gesta z pohľadu vývinu  
rečovej činnosti? 

 

Za pomerne krátky čas dieťa prekoná veľkú cestu od nehovore-

nia k produkovaniu dvoj- a trojslovných prehovorov. Na tejto ceste 

zaznamenáva viacero medzníkov. V logopedickej literatúre sa doteraz 

veľký význam prikladal len charakteristike verbálnych štádií a opisu 

verbálnych medzníkov vo vývine dieťaťa. Znamená to, že sa opisova-

la veľkosť aktívnej a pasívnej slovnej zásoby a ako hlavné medzníky 

posunu dieťaťa vo vývine sa opisovali prechody od jednoslovných 

k dvojslovným, trojslovným vetám až k produkcii súvetí a naratív 

(porovnaj Lechta, 1990; Lechta et al., 1995; Mikulajová, 1993). Aj 

straršie longitudinálne práce sledovania rečovej činnosti detí sa zame-

riavali na jej verbálnu stránku (Čáda, 1906; Ohnesorg, 1948; Pačeso-

vá, 1987).  

Významnou súčasťou detskej komunikácie sú však aj gestá. Pr-

vé detské komunikačné symboly v protokonverzácii sa realizujú dvo-

mi základnými spôsobmi, signalizujú dve základné komunikačné 

funkcie: protodeklaratív a protoimperatív. V protoimperatívnom sprá-

vaní signalizuje dieťa dospelému, že chce daný predmet. Dieťa pro-

stredníctvom dospelého získava objekty okolo seba. Podstatou je det-

ské správanie ako žiadosť. Ako príklad takéhoto správania sa často 

uvádza gesto žiadania/očakávania chcem a naťahovania. Zárodky 

môžeme vystopovať už pred 3. mesiacom života dieťaťa. Niektoré 

mamy potvrdzujú, že ak chce dieťa jesť, chytá a túli sa k prsníku alebo 

otáča rýchlejšie hlavičkou do strán. Samozrejme, nejde ešte o zámerný 

prejav správania, ale ak ho mama začne interpretovať ako zámerné 

správanie a pravidelne ho spája s podobným verbálnym a neverbál-

nym komentárom, časom prerastie modifikovaný pohyb (naťahovanie) 

do zámernej žiadosti. Dieťa tak spoznáva, že svojím pohybom 

ovplyvňuje okolie, svojím správaním vyvoláva reakcie u iných. Det-

ské žiadosti sa objavujú vývinovo skôr ako deklaratívny typ správania. 

Protodeklaratívne správanie zahŕňa získavanie pozornosti dospelého 

prostredníctvom predmetu. V protiklade k imperatívnemu správaniu tu 

dieťa skôr komentuje okolie, pomenováva, delí sa s okolím o svoje 

postrehy. Sem patria gestá, ako ukazovanie predmetu, ukazovanie na 

predmet, podávanie predmetov. Dohertyová-Sneddonová upozorňuje, 
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že protodeklaratívne správanie detí je niekedy nesprávne vnímané ako 

žiadosť. Ak dieťa napríklad ukazuje prstom na nový typ jedla na stole, 

nemusí to znamenať, že ho chce zjesť alebo sa ho dotknúť, mať ho 

v ruke. V istom štádiu je pravdepodobné, že sa chce s mamou podeliť 

o zážitok zo svojho objavu, pritiahnuť maminu pozornosť. Rozdielom 

vo funkcii je potom očný kontakt, kde dlhý a sústredenejší pohľad na 

predmet a mamu predpokladá skôr deklaratívne správanie, a naopak, 

krátke pohľady a častejšie pozeranie na predmet a mamu skôr impera-

tívne žiadanie. Podobné závery uvádza aj Buntová (2005) z oblasti 

štúdia detského správania u detí s autistickým spektrom. Autorka uvá-

dza, že u týchto detí chýba deklaratívny typ ukazovania na okolité 

predmety ako prejav snahy upútať pozornosť dospelého, aj keď impe-

ratívne ukazovanie na predmety (ako žiadanie) sa pozoruje.  

Prvé gestá na hranici 7. a 8. mesiaca sa spočiatku objavujú izo-

lovane. Často sú sprevádzané očným kontaktom s komunikačným 

partnerom ako potvrdením, že dieťa získalo jeho pozornosť.
5
 Neskôr 

čoraz častejšie bývajú gestá sprevádzané zvukmi nevokalického 

i vokalického charakteru a ešte neskôr sú spájané so slovami. Veľmi 

skoro po objavení sa prvých slov dieťa začína kombinovať dva semio-

tické znaky v jednej výpovedi. Výsledkom sú spojenia plnovýznamo-

vého slova a gesta, rovnako ako spojenia gesta a gesta. Všetky tieto 

kombinácie sa objavujú vývinovo skôr ako prvé dvojslovné prehovo-

ry. Túto skutočnosť potvrdzujú rôzne výskumy vo viacerých jazykoch 

(Iverson – Capirci – Caselli, 1994; Kapalková – Dušeková, 2005; 

Özçalişkan – Goldin-Meadow, 2005a). Obdobie medzi prvými jedno-

slovnými výpoveďami a nástupom prvých dvojslovných výpovedí je 

priemerne osem mesiacov dlhé. Za tento čas sa uskutočnia viaceré 

zmeny vo vývine kognície i jazykových schopností tak, aby sa navo-

nok prejavili práve začiatkom produkcie detských dvojslovných viet. 

Poznanie tohto tzv. tranzitného alebo prechodného obdobia do naj-

menších detailov je teda nesmierne hodnotné nielen z teoretického 

pohľadu, ale najmä z praktického logopedického pohľadu. Konkrétne 

to znamená lepšie východiská pre kvalitnú logopedickú diagnostiku 

                                                           
5 Je potrebné odlíšiť podobný pohyb ukazovania na predmety, pri ktorom sa dieťa 

dotýka ukazovákom daných objektov či osôb, a tento pohyb nesprevádza očný kon-

takt. V tomto prípade dieťa skúma, experimentálne zisťuje vlastnosti daných predme-

tov; tento pohyb nehodnotíme ako komunikačné gesto. 
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a následne presnejšie stanovenie terapeutických cieľov a kvalitnejšiu 

metodiku pri ich napĺňaní u nehovoriacich detí alebo detí s oneskore-

ným vývinom reči. V minulosti sa často hovorilo v súvislosti 

s nástupom dvojslovných výpovedí najmä o potrebe akumulovania 50 

slov v aktívnej detskej slovnej zásobe, rozvinutí funkčnej dvojsek-

venčnej
6
 hry, pri ktorej dieťa dokáže spájať dva prvky, či o spájaní 

opakovania imitovania toho istého slova (napr. toto to), prípadne slova 

a vokalizácie (napr. mama ab). V súčasnosti sa stále častejšie hovorí 

o schopnosti kombinovania dvoch znakov (gesto+gesto, gesto+slovo) 

ako najcitlivejšej predikcii začiatku produkovania dvojslovných pre-

hovorov. Ukazuje sa, že tento typ spojenia predchádza zhruba o dva – 

tri mesiace dvojslovnú výpoveď (Kapalková, 2005; Özçalişkan – Gol-

din-Meadow, 2005b).  

Kombinácia slova a gesta v jednej výpovedi sa však môže kva-

litatívne líšiť. Napríklad ak dieťa ukáže na chlieb a povie toto, je vý-

poveď kvalitatívne iná, ako keď ukáže na chlieb a povie daj. V prvom 

prípade dieťa oboma znakmi, slovom i gestom, označilo to isté, 

chlieb. Takýto druh spojenia sa označuje niekedy ako komplemen-

tárne spojenie. Slovo ako nálepka pomenúva rovnaký obsah ako ges-

to dieťaťa, gesto sémanticky podporuje verbálnu výpoveď.  

Druhý typ spojenia je kognitívne náročnejší, pretože dochádza 

k spájaniu obsahovo dvoch odlišných znakov. V tomto zoskupení 

gesto rovnocenne dopĺňa detskú výpoveď, preto sa toto spojenie ozna-

čuje ako suplementárne. Viaceré zdroje uvádzajú, že najčastejším 

typom spojenia býva deiktické gesto+slovo (napríklad ukazovanie na 

knihu + daj; ukazovanie na knihu + mama; podávanie rožka bez masla 

mame + ešte). V rámci suplementárnych spojení existujú ďalšie kvali-

tatívne rozdiely. Dieťa v spojení dvoch znakov na úrovni gesta a slova 

môže vyjadriť zárodok budúceho syntaktického vzťahu vo výpovedi 

(Özçalişkan – Goldin-Meadow, 2005a). Ak sa pozrieme na detské 

výpovede, kde dieťa vyjadrilo: 

a) ukazovanie na knihu + daj; dieťa vyjadrilo spojenie knihu daj; 

b) ukazovanie na knihu + mama; dieťa pomenovalo mamina kniha; 

                                                           
6 Funkčná hra znamená používanie predmetu podľa jeho primárnej funkcie. Napríklad 

telefón si dieťa prikladá k uchu, hrebeňom sa češe, metlou zametá. Dvojsekvenčná hra 

znamená spojenie dvoch krokov v jednom slede za sebou. Napríklad dieťa bábiku 

zoblečie a uloží ju do postieľky. 
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c) jesť/piť + daj; dieťa vyjadrilo daj papať. 

V každom z vymenovaných typov sa objavil iný zárodok budú-

cej väzby vo verbálnej výpovedi. 

Z vývinového pohľadu sme u nami pozorovaného dieťaťa sle-

dovali striedanie nástupov verbálnych a neverbálnych medzníkov 

takto: 

1. Vokalizácia pod sluchovou kontrolou.
7
 Dieťa produkovalo 

prehovory typu bababa, mam, mamam. Vokalické džavotanie sa však 

neskončilo nástupom prvých slov. Produkciu džavotania vokalického 

i nevokalického charakteru sme pozorovali v každom mesiaci až do 

konca pozorovaného obdobia (16. mesiac). Znamená to, že vokalizá-

cia je dôležitou súčasťou rečovej činnosti dieťaťa, ktorá pretrváva 

dlho a objavuje sa paralelne aj pri produkcii dvojslovných výpovedí. 

Veľmi často je vo vyšších štádiách kombinovaná v jednej výpovedi 

s gestom alebo spájaná so slovom (porov. aj v štúdii D. Slančovej 

v tomto zborníku). 

2. Produkcia prvých samostatných gest. Prvým zámerným po-

hybom, ktorý sme zaznamenali, bolo gesto naťahovania za predmetmi 

ako žiadosť. Jeho prítomnosť sme zaznamenali už v priebehu 7. me-

siaca. Toto gesto bolo aj najproduktívnejšie. Okrem neho sme v 8. 

mesiaci pozorovali ukazovanie predmetu mame (kocky v rámci hry), 

žiadanie predmetu (v kontexte jedenia dieťa krútením zápästí a moto-

rickým nepokojom, sústredeným pohybom na fľašu čaju a mamu žia-

dalo čaj), tlieskanie (v kontexte hry ako naučená rutina pri úspešnom 

vykonaní činnosti – hodenia kocky do správneho otvoru), podávanie 

(v kontexte jedenia dieťa podalo lyžicu mame na žiadosť mamy), pro-

test (takmer vždy bol spojený s krikom a nevokalickým zvukom na 

rozdiel od ostatných gest, ktoré dieťa produkovalo samostatne) 

a šúchanie oka zápästím, čím dieťa prejavovalo svoju únavu, čo sme 

hodnotili ako biologické gesto s názvom spať.  

Vývinovo v každom ďalšom mesiaci pribúdali nové typy gest, 

ako sme ich už opísali v tabuľke 2. Nové typy gest odzrkadľovali ne-

verbálnu komunikáciu rodičov, najmä mamy. Takmer vždy sa objavili 

                                                           
7 Tento druh džavotania, keď dieťa opakuje zvuky, ktoré počuje vo svojom okolí, sa 

nazýva aj laling. Ten sa líši od pudového džavotania, v ktorom dieťa experimentuje 

a vydáva rôzne zvuky (prefonémy), a nazýva sa babbling. Babbling sa objavuje v 3. 

mesiaci a laling medzi 6 – 8 mesiacom života dieťaťa (Lechta, 1995). 
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v novom mesiaci práve tie gestá, ktoré mama frekventovane používala 

v predchádzajúcich mesiacoch. Napríklad gesto daj v zázname z 8. 

mesiaca mama použila 8-krát v rôznych situáciách. V 9. mesiaci sme 

ho po prvýkrát zaznamenali u dieťaťa. Podobne gesto poď, ktoré 

v mesiacoch 8, 9, 10 mama používala frekventovane 9x, 8x, sa po 

prvýkrát u dieťaťa objavilo v 11. mesiaci. 

3. Produkcia prvých slov. Zvuky, ktoré nesú význam a dieťa ich 

viaže ku konkrétnym predmetom, osobám či dejom, pokladáme za 

slová, aj keď zvukovo sa na slová dospelých nemusia podobať 

a najčastejšie sa ani nepodobajú.
8
 Naše dieťa prvé protoslová vyslovi-

lo v 9. mesiaci. Konkrétne sme zaznamenali da (cieľové slovo daj), 

mam (cieľové slovo mama), ňe (cieľové slovo nie). V nasledujúcich 

mesiacoch pribúdala slovná zásoba v každom mesiaci, verbálne výpo-

vede s narastajúcim vekom boli stále frekventovanejšie.  

4. Komplementárne spojenie slovo+gesto. Prvé spojenia tohto 

typu sme zaznamenali v 10. mesiaci. Konkrétne, dieťa gestom 

i slovom vyjadrilo tri rôzne druhy významu, teda komplementárne 

spojenie sa objavilo v troch nasledujúcich výpovediach dieťaťa: gesto 

daj + daji (kontext ritualizovanej hry, keď mama prestala podávať 

dieťaťu hračky a pozorovala dieťa); gesto protest + ňe (v situácii zob-

liekania dieťaťa, keď maminu ruku dieťa odtlačilo a protestovalo proti 

tejto činnosti); gesto ukazovanie na (dvere) + ta (dieťa prerušilo hru, 

pozrelo na balkónové dvere, natiahlo k nim ruku a ukázalo na ne, vy-

jadrilo žiadosť ísť tam, význam tam). 

5. Gesto+gesto. Prvé spojenia dvoch gest v rámci jednej detskej 

výpovede sme zaznamenali rovnako v 10. mesiaci. Pracovne sme ta-

kéto spojenia nazvali dvojgestami. Dôležité pri ich označení pre nás 

bolo, že dieťa obe gestá produkovalo naraz alebo v rýchlom slede za 

sebou s rovnakým cieľom. Konkrétne sme zaznamenali ako prvé dve 

nasledujúce dvojgestá: gesto žiadania + gesto jesť/piť (dieťa krútilo 

zápästiami s motorickým nepokojom a striedavo otváralo a zatváralo 

ústa) a gesto tlieskanie + gesto daj (počas hry s loptou, keď dieťa od-

kotúľa lopty, tlieskaním vyjadrí radosť, že ich poslalo preč, a zároveň 

gestom daj ich žiada späť). 

                                                           
8 Pozri poznámku 2. 
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6. Suplementárne spojenie gesto+slovo. Spájanie dvoch obsa-

hovo odlišných znakov sa objavilo v 11. mesiaci. Dieťa počas oblie-

kania mamou vystrelo obe ruky k otcovi a povedalo tati. Schematicky 

to označíme ako spojenie gesta poď + tati. Dieťa akoby gestom vyjad-

rilo predikát a doplnilo ho slovne subjektom. V ďalších mesiacoch 

sme pozorovali spojenia gesta podávanie (knihy) + ďe?, kde po prvý-

krát dieťa vyjadrilo žiadosť o získanie informácie, a tiež v rovnakom 

12. mesiaci ukázalo na (dvere do obývačky) + tata ďe?, kde sa podob-

ným spôsobom pýtalo na neprítomného otca. V rovnakom mesiaci 

sme ešte zaznamenali spojenie typu gesto naťahovanie + ham (v situá-

cii jedenia, kde sa dieťa priblížilo telom i rukami k jogurtu a vyjadrilo 

žiadosť jesť slovom). Kvalitou nový druh suplementárneho spojenia 

sa objavil v 13. mesiaci, keď dieťa spojilo gesto ukazovania na (tanier 

s kašou) + ďij. Toto spojenie by sme mohli interpretovať ako dvoj-

slovnú výpoveď kašu daj, kde dieťa predikát vyjadrilo slovom 

a objekt gestom. Tieto spojenia boli veľmi produktívne v priebehu 

ďalších mesiacov. Napríklad dieťa ukázalo na (sponku) + daj, naťahu-

je sa (k lopte) + daj, dieťa ukazuje kocku v ruke mame + daj so žia-

dosťou, aby mama vhodila kocku do nádoby. Ďalšia kvalitatívna zme-

na v rámci tohto spojenia sa objavila v 14. mesiaci, keď dieťa oboma 

znakmi vyjadrilo objekt a subjekt. Dieťa ukazovalo mištičky mame + 

ďeďe, počas kúpania pripomenulo mame, že má mištičky, ktoré mu 

priniesol dedko (dedko (priniesol) mištičky). Podobne v rovnakom 

mesiaci dieťa ukázalo kocku mame + tu, kde v hre vyjadrilo, že kocku 

tu má dať mama.  

7. Dvojslovná výpoveď. Prvé dvojslovné výpovede sa objavili 

v 12. mesiaci. Všetky tri zaznamenané dvojslovné prehovory boli 

rovnakého typu: tata ďe?, babo ďe?, ďe je?. V nasledujúcich mesia-

coch sa v 14. mesiaci objavili spojenia to daj, tata ňe, tata ta (tato 

tam). V 15. mesiaci ma da! (mama daj!).  

8. Spájanie troch znakov v jednej výpovedi. Tento proces sa 

realizoval prostredníctvom  

a) spájania dvojgesta a slova, 

b) spájania dvojslovnej výpovede a gesta, 

c) spojením troch gest. 

Zloženie troch komunikačných znakov v jednej výpovedi sme 

pozorovali od 12. mesiaca. Spočiatku dieťa troma znakmi vyjadrilo 
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dve sémantické jednotky. Napríklad spojilo vo výpovediach: ukazo-

vanie na (deda) + pápá + ďedo, čím vyjadrilo dedo pápá (dedo preč), 

alebo ukazovanie na (kačku) + to tam, čím vyjadrilo to (kačka) tam. 

Neskôr rôznymi kombináciami troch znakov dokázalo vyjadrovať tri 

rôzne sémantické jednotky. Napríklad dieťa ukazuje na (pohár s ča-

jom) + mama daj, čím vyjadrilo v 15. mesiaci spojenie čaj mama daj. 

V inej situácii dieťa vyjadrilo ukazovanie na (chlieb) + áno + da, čím 

akoby vyjadrilo áno chlieb daj.  

9. Trojslovná výpoveď. V období 14. mesiaca sme u dieťaťa 

zaznamenali jednu trojslovnú výpoveď tata je ta (tato je tam).  

Vývinový trend i novú kvalitu vo vývine komplexnejších pre-

hovorov dieťaťa ukazuje graf 3. 

 

Graf 3 .  Medzníky vývinu rečovej činnosti dieťaťa medzi 8. – 16. mesiacom
9
 

 
V rámci našej štúdie nás zaujímal aj vzťah lexikónu gest a pr-

vých slov. Predpokladali sme prekrývanie významov (čo potvrzuje aj 

výskyt komplementárnych spojení, keď gesto a slovo nesie v jednej 

 

                                                           
9 V grafe sú použité nasledujúce skratky: ks – komplementárne spojenie gesta a slova, 

ss – suplementárne spojenie gesta a slova, dg – dvojgesto. 
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výpovedi ten istý význam). V rámci obdobia 8. – 16. mesiaca sme 

sumarizovali typy gest a prehľad slovnej zásoby dieťaťa. Z oboch 

korpusov sme vybrali gestá a slová, ktoré niesli rovnaký význam. 

Zaujímala nás miera prekrytia oboch korpusov a zároveň porovnanie 

časového vzťahu medzi použitím gesta a slova v rečovej činnosti die-

ťaťa. Prehľad uvádzame v tabuľke 3. 

 
Tabuľka 3. Prehľad korpusu gest a slov s rovnakým významom 

Mesiac Gesto  Slovo Opis významu 

8. 
protest - nie nechcem 

chcem (žiadanie) - chcem 

9. 

daj da dať 

protest ňe ↑ nie, nechcem 

ukazovanie na (mama) 

 

ukazovanie na objekt označený 

slovom mama 

pápá - pozdrav 

10.  

pápá pá ↑ pozdrav 

jesť/piť ham jesť 

nie je - nie je  

ukazovanie na objekt, 

objekt 

toto ↑, (tata) ukazovanie na objekt označený 

slovom 

12. 

- ba špinavý 

- tam  tam 

- ďe? kde je? 

13. 

tam/ukazovanie na ↑ tam tam 

nie je ňeňi ↑ nie je 

áno - áno (súhlas, potvrdenie) 

- chcem ↑ chcem (žiadosť) 

14. 
fuj ↑ ba špinavé 

tu/ukazovanie na tu tu 

15. áno áno ↑ áno (súhlas, potvrdenie) 

16. kde je? ↑ kde je  kde je? 

 

Šípka ↑ označuje, že daný význam sa inou formou objavil v predchádzajúcich 

mesiacoch veku dieťaťa. 
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Graf 4. Miera prekrývania významu v oblasti gest a slov 

 
 

Dieťa do obdobia 16. mesiaca 12 významov vyjadrilo aj 

v pohybovej, aj vo verbálnej podobe. Korpus gest predstavoval 36 

typov a korpus slovnej zásoby 32 slov. Prekrytie predstavuje 21,42 %, 

čo znamená, že dieťa približne len v jednej pätine používa pohyb 

i zvuk na vyjadrenie rovnakého významu. Túto situáciu potvrdzuje 

i práca Özçalişkanovej a Goldinovej-Meadowovej (2005a). Komuni-

kačný repertoár zahŕňa rôzne typy významov vyjadrovaných bohatšie 

v podobe gest ako slov, pričom prekrytie významu medzi oboma mo-

dalitami je minimálne. Dieťa teda v ranom veku používa rôzne formy 

(gesto, slovo) na vyjadrenie rôznych obsahov. Ukazuje sa, že vývino-

vo najčastejšie nový význam vyjadrí gestom, ktoré neskôr „ozvučí“, 

doplní slovom (7 typov). Viacero nových gest a slov sa objavilo 

v rámci jednej vzorky. Nemusí to však znamenať, že dieťa ich začalo 

produkovať naraz. Predpokladáme, že pri frekventovanejšom nahrá-

vaní alebo inej forme pozorovania (denníková forma) by sa potvrdila 

ešte vo vyššej miere predikcia gesta ako vyjadrenia nového významu 

pred jeho verbálnou produkciou.  
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Učí mama dieťa používať gestá? 
 

L. S. Vygotskij (1999) spomína, že ak dieťa produkuje prvé 

slová (jednoslovné výpovede), myslí tým celé súvetia. Navonok majú 

prvé slová detí väčšinou substantívny charakter, napríklad mama, to, 

tata, ale dieťa nimi vyjadruje oveľa komplexnejšie myšlienky. Práve 

gestá v spojení so slovom umožňujú vyjadrovanie týchto zložitejších 

myšlienok, ktoré okolie dekóduje, a dieťa ich nie je schopné zatiaľ 

vyjadriť v slovnej podobe.  

Gesto sa objavuje pred prvým slovom. Dieťa ukazuje na rôzne 

predmety či osoby, rovnakým pohybom zrazu dokáže pomenovať 

veľa predmetov a osôb. Napríklad ukazuje vystretým ukazovákom na 

džús a pozrie na mamu, mama pochopí a interpretuje v závislosti od 

kontextu, že chce piť džús. Keď dieťa komplexnú myšlienku dokáže 

vyjadriť len veľmi stručným pohybom, mama
10

 interpretuje (vyjasňu-

je, upesňuje) detský zámer v ďalších interakciách. V tejto situácii teda 

dochádza k vzájomnému vylaďovaniu, kde na jednej strane mama 

zjednodušuje svoje prehovory, znižuje sa na rečovú úroveň dieťaťa 

a približuje sa mu, a na druhej strane dieťa sa snaží stále výraznejšie 

upresňovať svoje zámery a myšlienky používaním väčšieho množstva 

komunikačných znakov (slov, gest). Takýto rečový prejav zo strany 

dospelých, ktorý nesie charakteristiky približovania sa detskej reči, je 

u nás známy pod názvom reč orientovaná na dieťa. Týmto termínom 

sa označujú spontánne situované prehovory, v ktorých je dieťa kolek-

tívnym alebo individuálnym adresátom (Slančová, 1999).  

Črty reči orientovanej na dieťa sú v zahraničnej aj domácej lite-

ratúre pomerne známe. Rondalová (in Slančová, 1999); Slančová, 

1999; Mitrová et al., 2004; Müllerová, 2007, uvádzajú ich vlastnosti: 

 vo foneticko-fonologickej rovine: vyššia poloha hlasu, väčšie 

tónové intervaly, spomalená výslovnosť obsahovo závažných 

substantív a slovies a pod.; 

 v lexikálnej rovine: nižšia miera lexikálnej variability, preferen-

cia slov z jadra slovnej zásoby; 

                                                           
10 V texte uvádzame mama, podobné charakteristiky sa však týkajú aj iných dospe-

lých, ktorí sa starajú o dieťa a vstupujú s ním do komunikačných výmen, ako naprí-

klad otec, starí rodičia, tety alebo starší súrodenci a pod. 
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 v sémantickej rovine: menej typov vetných sémantických štruk-

túr s nižšou mierou náročnosti; 

 v gramatickej rovine: gramatická korektnosť a plynulosť dis-

kurzu, nižšia priemerná dĺžka výpovede, jednoduchšia syntax, 

väčšina opytovacích viet, nasledovaných oznamovacími a roz-

kazovacími vetami; 

 v pragmatickej rovine: prevažujúca komunikačná funkcia po-

treby informácie, priame výzvy na konanie, množstvo opakova-

nia vlastných výpovedí. 

Otázka znie, či sa zmeny vo vývine rečovej činnosti dieťaťa da-

jú „vystopovať“ v reči, akou sa rozprávajú rodičia s dieťaťom, a ako je 

to s produkciou gest. Nakoľko je dieťa pri gestikulovaní ovplyvnené 

rodičmi? Existuje vzťah medzi produkciou gest, ktoré používajú rodi-

čia, a zložením gest v reči ich detí (v závislosti od veku detí a stupňa 

ich vývinu)? Inými slovami, mení sa kvalita gest a ich produkcia 

u rodičov v závislosti od produkcie ich detí? Menia sa črty reči orien-

tovanej na dieťa s postupujúcim vekom dieťaťa? Dá sa rozšíriť cha-

rakteristika reči orientovanej na dieťa o konkrétne znaky týkajúce sa 

neverbálnej komunikácie? 

V našej štúdii sme kódovali gestá dieťaťa i gestá vyskytujúce sa 

v reči orientovanej na dieťa v jednotlivých mesiacoch. V prvom rade 

nás zaujímala vzájomná súvislosť medzi frekvenciou, rozložením gest 

vo vzorke u dieťaťa i rodiča. Ako vidíme v grafe 5 frekvencia sa ča-

som nemenila len u dieťaťa, ale zvyšovala sa aj u mamy. Zaujímavá je 

závislosť, keď s narastajúcou frekvenciou gest u dieťaťa rástol počet 

použití gest aj u mamy, a naopak, pri poklese frekvencie u dieťaťa sa 

znížil počet použití aj u rodiča. Ani raz počas nášho pozorovania ne-

použila mama v jednej vzorke menej gest ako dieťa. Na základe kvali-

tatívnej analýzy sa zdá, že mama opakuje jedno gesto viackrát v tej 

istej situácii a má tendenciu opakovať gesto aj po dieťati, čo sa ná-

sledne premieta do vyšších frekvencií v reči orientovanej na dieťa.  

Vcelku sa javí, že frekvencia gest v reči stúpala aj u dieťaťa, aj 

u mamy. 
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Graf 5. Frekvencia gest 

 
Keďže vieme, že vývinom u dieťaťa narastali jednotlivé typy 

gest, zaujímalo nás, ako vyzeralo typové zloženie v reči orientovanej 

na dieťa. Predpokladali sme, že typová charakteristika produkovaných 

gest u mamy bude viac-menej rovnaká a bude sa časom meniť len 

málo. Ako však vidíme v grafe 6, trend nárastu je zrejmý opäť tak 

u mamy, ako aj u dieťaťa. 

Zaujímavé je, že mama pomerne citlivo reaguje na zmeny 

v rečovej činnosti dieťaťa a pomerne citlivo kopíruje jeho vývinový 

trend. Uvažujeme, či toto pozorovanie môže dať odpoveď na otázku, 

či mama modeluje tieto gestá a dieťa učí, alebo sa len vylaďuje 

a prispôsobuje reči dieťaťa. Inými slovami, či mama viac ovplyvňuje 

dieťa alebo detské prejavy menia neverbálne správanie mamy. 

Zaujímavé sa ukazuje striedanie vylaďovania mamy a dieťaťa 

v oblasti frekvencie a typov gest. Napríklad, ak mama používa oveľa 

väčšie množstvo gest ako dieťa, približuje sa k produkcii dieťaťa ich 

nižšou frekvenciou. V ďalšom období, ak sú mama a dieťa vyladené 

v oblasti typov gest, mama ich používa s výrazne vyššou frekvenciou. 

Je teda zrejmé, že mama rovnako ako dieťa používa v reči gestá a ich 

frekvencia i typy sa vo výpovediach objavujú pomerne rovnako 

(v podobných pomeroch). To potvrdzuje i práca Özçalişkanovej 

a Goldinovej-Meadowovej (2005c), ktoré hovoria, že tie isté typy gest 
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sa objavujú v rovnakom rozložení, distribúcii v reči, ale líšia sa vo 

vzťahu k reči. Podrobnejšie sme skúmali a porovnali zastúpenie jed-

notlivých skupín gest vo vývine. Rozdelili sme všetky pozorované 

gestá do štyroch základných skupín: deiktické, reprezentačné, posto-

jové, rutinné (porov. vyššie). Skupina reprezentačných gest bola po 

celú dobu sledovania frekventovanejšia u mamy ako u dieťaťa. Táto 

skutočnosť môže poukazovať na to, že reprezentačné gestá mama 

dieťaťu predkladá, modeluje ich a predvádza. Tieto gestá dieťa akoby 

učí. Samozrejme, ich spontánne používanie vyžaduje istý stupeň kog-

nitívnej zrelosti dieťaťa a predpokladov na ich použitie. 

 
Graf 6. Typy gest 

 
Podobné zistenie platí aj pre skupinu rutín, ktoré sa vždy obja-

vovali vo vyššej distribúcii u mamy ako u dieťaťa. Túto skutočnosť 

sme však nezaznamenali v skupine deiktických gest a prirodzene ani 

v skupine postojových gest, čo sme aj predpokladali. Pomery využí-

vania deiktických gest sa dramaticky nelíšili v reči mamy a reči dieťa-

ťa. V istých mesiacoch (9. a 12. mesiac) boli dokonca frekventovanej-

šie u dieťaťa alebo rovnaké u oboch. Na základe tohto pozorovania, 

keď vidíme, že deiktická skupina gest sa objavuje vo vývine ako prvá, 

je transkultúrna (objavuje sa u detí rôznych svetových jazykových 

kultúr) a zároveň rozdiel v jej produkcii nie je taký výrazný (v porov-

naní s reprezentačnými gestami) v reči orientovanej na dieťa, by sme 
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mohli hypoteticky predpokladať, že práve skupina deiktických gest 

odzrkadľuje skôr zmeny vo vnútri dieťaťa (viac súvisí s kognitívnym 

vývinom) ako s rečovým okolím dieťaťa.  

 
Graf 7. Porovnanie skupín gest u dieťaťa a v reči mamy dieťaťa 

 
 

Keďže predpokladáme, že reč orientovaná na dieťa obsahuje 

nielen verbálne, ale i neverbálne parametre, zaznamenali sme všetky 

varianty prehovorov v reči orientovanej na dieťa a v reči dieťaťa, 

v ktorých sa vyskytlo gesto. Celkovo sme pozorovali 10 parametrov 

súvisiacich s produkciou gest, a teda i zámernou neverbálnou komuni-

káciou. Išlo o: 

1. produkciu samostatných gest v rámci jednej výpovede; 

2. spojenie gesta a zvuku (džavotanie vokalického i nevokalického 

charakteru); 

3. komplementárne spojenia, teda spojenie gesta a slova majú-

ce/vyjadrujúce rovnaký význam; 

4. suplementárne spojenia alebo spojenia gesta a slova majú-

cich/vyjadrujúcich dva odlišné významy;  

5. dvojgestá, čiže spojenia dvoch gest v rámci jednej výpovede; 

6. spojenie dvoch gest a slova v rámci jednej výpovede; 
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7. spojenie dvoch slov a gesta vyjadrujúcich v jednej výpovedi 

dva významy; 

8. spojenie dvoch slov a gesta vyjadrujúcich v jednej výpovedi tri 

významy; 

9. spojenie troch slov a gesta vyjadrujúcich v rámci jednej výpo-

vede tri významy; 

10. komplexnejšie prehovory spojené s gestom.  

 

Parametre sme vybrali na základe analýzy a usporiadali sme ich 

poradie tak, ako sa u dieťaťa objavili vo vývine. Každý parameter sme 

porovnali v reči dieťaťa a v reči mamy izolovane, no v časovom prie-

behu.  

V nasledujúcich grafoch uvádzame prehľad porovnaní jednotli-

vých premenných. 

 
Graf 8. Samostatné gestá v rámci jednej výpovede 
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Graf 9. Spojenie gesta a zvuku (džavotanie vokalického i nevokalického 

 charakteru) 
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Graf 10. Komplementárne spojenie, teda spojenie gesta a slova, ktoré  

majú/vyjadrujú rovnaký význam  
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Graf 11. Suplementárne spojenie, teda spojenie gesta a slova, ktoré majú/  

vyjadrujú dva odlišné významy 

 
 
Graf 12. Produkcia dvojgest v rámci jednej výpovede 
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Graf 13. Spojenie dvoch gest a slova v rámci jednej výpovede 
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Graf 14. Spojenie dvoch slov a gesta vyjadrujúcich v jednej výpovedi dva 

významy 

0

2

4

6

8

10

12

14

8.mesiac 9.mesiac 10.mesiac 11.mesiac 12.mesiac 13.mesiac 14.mesiac 15.mesiac 16.mesiac

mama

Nina

 

 

 



Gestá v kontexte raného vývinu detí 

 

203 

Graf 15. Spojenie dvoch slov a gesta vyjadrujúcich v jednej výpovedi tri 

významy 
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Graf 16. Spojenie troch slov a gesta vyjadrujúcich v rámci jednej výpovede 

tri významy 
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Graf 17. Komplexnejšie prehovory spojené s gestom 
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Vo všetkých sledovaných premenných môžeme pozorovať 

zmeny v čase. Znamená to, že neverbálne položky reči orientovanej na 

dieťa sa menia a viac-menej reagujú na zmeny v prejave dieťaťa, ale-

bo naopak, tieto zmeny u dieťaťa vyvolávajú a spôsobujú. Niektoré 

premenné sa javia ako vcelku citlivo kopírujúce vývinovú produkciu 

dieťaťa, iné sa zdajú dôležité len v istom období vývinu dieťaťa.   

Ako najdôležitejšie sa v období 8. – 16. mesiaca javia v našom 

pozorovaní produkcia izolovaných gest, produkcia komplementárnych 

a suplementárnych spojení a v období 8. – 10. mesiaca produkcia 

dvojgest. Po 11. mesiaci sa zaujímavo zvyšuje produkcia kombinácií 

slov a gest vyjadrujúcich dva alebo tri významy vo výpovedi. Najme-

nej markantný sa javí vzťah medzi vokalizáciou a gestom v reči mamy 

a v reči dieťaťa a vyjadrenie komplexnejších prehovorov evidentne 

nad rečovou úrovňou dieťaťa. 

V oblasti produkcie izolovaných gest môžeme pozorovať vyla-

ďovanie sa mamy na dieťa. Mama teda nevystupuje tak aktívne ako 

dieťa. To, že izolovanými gestami sa skôr prispôsobuje produkcii 

dieťaťa, naznačuje tú skutočnosť, že izolované gestá mama používa 

len kvôli dieťaťu a že izolované gestá slúžia ako efektívna stratégia na 

zlepšenie porozumenia dieťaťa. Predpokladáme, že v reči mamy pri 
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komunikácii s iným dospelým by izolované gestá zaujímali nevý-

znamný percentuálny podiel vzhľadom na orálnu reč. Vekom sa tiež 

zdá, že produkcia izolovaných gest u mamy menej „tesne“ kopíruje 

produkciu dieťaťa. Môže to súvisieť s faktom nárastu verbálnej pro-

dukcie dieťaťa a objavením sa lexikálnosémantického porozumenia. 

Táto oblasť však nebola predmetom nášho pozorovania. Zaujímavé by 

tiež bolo sledovať parameter produkcie izolovaných gest pred 8. me-

siacom života dieťaťa, keď dieťa ešte gestá neprodukuje vôbec.  

Odlišná situácia je v oblasti produkcie gesta spojeného so zvu-

kom. Prirodzene, tento parameter je výraznejší a produktívnejší 

u dieťaťa. Zaujímavé sa však javí to, že mama tiež produkuje takéto 

spojenia s klesajúcou tendenciou. Predpokladáme, že mama podobne, 

ako to bolo pri produkcii izolovaných gest, používa tieto spojenia 

v snahe vyladiť sa na rečovú úroveň dieťaťa a pomôcť mu tak 

v porozumení komunikačného správania. 

Výrazne inú situáciu vidíme v oblasti produkcie dvojgest, kom-

plementárnych a suplementárnych spojení. Tieto parametre sa javia 

v našom pozorovaní viac mamou modelované a dieťaťom imitované. 

Kým produkcia a modelovanie dvojgest rodičom je výraznejšia v 9. 

a 10. mesiaci, neskôr ustupuje a stráca sa. Práve v 10. mesiaci, keď sa 

objaví v reči dieťaťa prvé dvojgesto, výrazne sa zvýši frekvencia 

dvojgest u mamy. Modelovanie komplementárnych a suplementár-

nych spojení sa javí veľmi zaujímavé od 12. mesiaca. Práve tieto pre-

menné pravdepodobne pomáhajú dieťaťu prekonávať cestu k dvoj-

slovným prehovorom. Zároveň v období 12. mesiaca dochádza k vzá-

jomnému priblíženiu – vyladeniu medzi mamou a dieťaťom hneď vo 

viacerých sledovaných oblastiach. Kým komplementárne spojenia 

v reči mamy postupne klesajú, počet suplementárnych gest sa postup-

ne zvyšuje. Zaujímavú produkciu sme si všimli v 8., 9. a 10. mesiaci, 

kde mama akoby modelovala dieťaťu nové spojenie. S objavením sa 

prvého suplementárneho spojenia u dieťaťa sa výrazne zvyšuje frek-

vencia i u mamy, a aj keď sa objavujú odchýlky smerom dole, 

v ďalších mesiacoch sa ich počet v reči mamy i dieťaťa zväčšuje. Po-

dobnú situáciu sme pozorovali aj v prípade spájania troch prvkov 

v jednej výpovedi. V období, keď dieťa spojenia takého typu ešte 

neprodukovalo, mama ich akoby modelovala s nižšou frekvenciou. 

S nástupom daného spojenia v reči dieťaťa sa výrazne zvýšila ich 
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frekvencia u mamy. Neskôr sa modifikovala menej výrazne. Inými 

slovami, v reči mamy boli potom v tomto období pomerne stále a s ma-

lými zmenami. Tento obraz sa zmenil, keď dieťa začalo produkovať 

nové typy spojení. Frekvencia u mamy výrazne stúpla, ale zaujímavé 

je, že v ďalšom období bola opäť frekvenčne na vyššej úrovni viac-

menej stála produkcia. Tieto závery longitudinálneho sledovania jed-

ného dieťaťa neodzrkadľujú zistenia, ku ktorým dospeli vo svojej 

štúdii Özçalişkanová a Goldinová-Meadowová (2005c). Autorky sle-

dovali prierezovo 40 anglicky hovoriacich detí a reč orientovanú na 

tieto deti v období 1;2, 1;6 a 1;10. Porovnávali viaceré znaky v oblasti 

produkcie a typov gest, v oblasti priemernej dĺžky výpovedí, rovnako 

ako aj typy spojení gesta a slova (komplementárne, suplementárne 

a ekvivalentné). Na otázku, či zmeny v reči orientovanej na dieťa 

v oblasti gest ovplyvňujú a spôsobujú zmeny v reči dieťaťa, odpove-

dajú jednoznačne nie. Ako argumenty uvádzajú tieto zistenia: 

1. V reči orientovanej na dieťa používali dospelí približne len 10 % 

gest v porovnaní s celkovou ich produkciou; toto číslo bolo pri-

bližne rovnaké vo všetkých troch meraniach v časovom priebehu. 

2. Distribúcia gest sa u detí s vekom skôr približovala dospelému 

modelu, ten sa javil v časovom trvaní ako pomerne stály. 

3. Deti sa od rodičov pravdepodobne učia, aké typy gest produko-

vať, ale aj ako často a kedy ich používať. 

4. Všetky tri typy pozorovaných spojení v časovom priebehu 

(komplementárne, suplementárne a ekvivalentné) produkovali 

deti aj ich rodičia. Navyše, z pohľadu vývinu sa u dieťaťa ich 

produkcia zvyšovala, ale u rodičov bola približne stabilná. 

Celkovo sa teda reč orientovaná na dieťa javila ako veľmi stála a ne-

menná v časovom priebehu aj vo svojich vlastnostiach. Vývinom sa 

neobjavili nové znaky a frekvencia pozorovaných znakov sa menila 

len nepatrne; v podstate sa pohybovala v rovnakom rozpätí. Naopak, 

u detí sa produkcia jednotlivých premenných časom zvyšovala, a tým 

sa približovala modelu dospelých.  

Autorky teda predpokladajú, že napríklad konkrétne začiatok 

produkcie suplementárnych spojení nemôže byť „vystopovaný“ v reči 

orientovanej na deti, ale skôr reflektuje a odráža zmeny v detskom 

kognitívnom vývine. Skutočnosť, že naše pozorovanie nesúhlasí cel-

kom so závermi citovaných autoriek, môže byť ovplyvnené viacerými 
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faktormi. Jedným z najdôležitejších je metodologické východisko: 

v našej štúdii sme longitudinálne pozorovali jedno dieťa v priebehu 

každého mesiaca a pozorovanie sme začali realizovať vývinovo skôr – 

už od 8. mesiaca. Ďalším faktom je skutočnosť, že vo vývine sme 

zaznamenávali veľké skoky smerom nahor i regresie smerom dole. Na 

objektívnejšie závery by bolo vhodné pozorovať viac detí. V každom 

prípade predpokladáme, že pred objavením sa nového spojenia v reči 

dieťaťa existuje „kritická“ („intuitívne modelovacia“?) fáza v reči 

mamy. V tomto období mama predkladá nové spojenie dieťaťu, akoby 

ho prirodzene zavádzala k starším typom. V tomto čase sa javí zlože-

nie neverbálnych parametrov reči orientovanej na dieťa pomerne stále. 

S objavením sa daného typu spojenia v reči dieťaťa sa odštartuje 

a spustí vyššia frekvencia v reči mamy a následne sa opäť stabilizuje 

a javí sa ako stála. Z tohto pohľadu sa reč orientovaná na dieťa mení 

vzhľadom na vývinové zmeny, ktoré prekonáva dieťa. Táto zmena sa 

realizuje pravdepodobne v krátkom čase pred nástupom novej črty 

v reči dieťaťa a predstavuje skôr skok ako postupné zvyšovanie frek-

vencie. Z pohľadu vývinu sa tiež zdá, že mama s meniacim sa vývi-

nom v reči dieťaťa zavádza aj kvalitatívne nové prvky a spojenia. 

Nemení sa teda len kvantita, ale i kvalita reči orientovanej na dieťa 

(trojslovné spojenia + gesto). Uvedomujeme si, že tieto predpoklady 

vyplývajú len z pozorovania jedného páru mamy a dieťaťa. Na ob-

jektívnejšie posúdenie vývinových trendov a vo vzťahu k možnosti 

štatistického vyhodnotenia by bolo vhodné overiť spomínané kritické 

obdobia u viacerých detí.  

V registri reči orientovanej na dieťa sme zaznamenali analogic-

ké črty v oblasti verbálnych aj neverbálnych zámerných prejavov. 

Konkrétne sme zaznamenali nasledujúce vlastnosti: 

 vysoká frekvencia gest 

 veľmi časté opakovanie tých istých typov gest 

 výrazné a pomalšie predvádzanie gest 

 častý výskyt pohybových rutín 

 častejší výskyt zámerných pohybov vyjadrujúcich pozitívne 

emócie, ako pusa, objatie, pohladkanie a pod. 

 frekventované spájanie slova a gesta s tým istým významom vo 

výpovediach (komplementárne spojenia). 
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Gesto zohráva vo vývine dieťaťa kľúčovú úlohu. Umožňuje vy-

jadrovať oveľa komplexnejšie myšlienky, ako by to dieťa dokázalo 

bez gest. Konkrétne, práve prostredníctvom gest dieťa môže modifi-

kovať, upresňovať, dopĺňať a rozširovať význam svojej výpovede.  

Ich dôkladné poznanie môže napomôcť skvalitniť logopedickú 

diagnostiku a následne zefektívniť logopedickú intervenciu. Naprí-

klad, ak máme dve nehovoriace deti, úroveň ich jazykových schop-

ností nemusí a väčšinou ani nie je rovnaká. Diferencovať ich môže 

práve poznanie produkcie gest, na základe ktorých sa dá určovať aj 

najbližšia prognóza dieťaťa. Inými slovami, ako ďaleko je dieťa od 

produkcie prvých slov a dvojslovných prehovorov.  
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Gestures in Early Child Development 
 

Summary 
 
The study defines intentional movements – gestures and it offers 

a new view on their classification. The study is based on the longitudinal 

observation of one healthy monolingual Slovak-speaking child (a girl) from 

the 8
th

 to 16
th

 month of her life through videotaping (one hour per month). It 

records a developmental succession of individual types of gestures produced 

by the child and her parents. 

A gesture is considered to be a communication sign and it has been 

evaluated as for its meaning, form and pragmatic function. The name of each 
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type of gesture has been chosen according to its communication dominant 

feature. Meanings of gestures have been compared with the meanings of 

words. The study has proved that in its early development the child produces 

more gestures than words and their meanings are mutually overlapped only in 

a small extent. 

From developmental point of view, the study describes individual 

stages of gesture production and interrelation between gestures and child’s 

verbal production. It identifies new milestones and precursors of two-word 

and three-word utterances as double-gestures, complementary combinations 

(carrying the same meaning) and supplementary combinations (carrying two 

different meanings) of a gesture and a word. 

In its last part, the study aims to determine the extent into which the 

child is influenced by parents when using gestures. Ten parameters were 

chosen from intentional communication between the child and her mother 

and have been monitored from the 8
th

 to 16
th

 month. They have been analysed 

and evaluated subsequently. Based on the observation of one child and her 

mother it may be assumed that some groups of gestures (semantic and routine 

gestures) are modelled by the mother and the child learns them; production of 

other groups of gestures is less influenced by child’s environment and it 

comes from the child itself (deictic and attitudinal gestures). The overall 

mother’s production is very sensitive to the changes in the child’s production. 

The mother tunes in to the child in some of the observed parameters and she 

models new elements and combinations in the others. 

Similarly to child-directed speech and its basic features, analogous 

non-verbal features have been described on the basis of our observation. 

 


