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Sémantické kategórie v ranej 
ontogenéze reči dieťaťa 

 

Jana Kesselová 
 

 

1. Východiská výskumu sémantických kategórií 
 

mbíciou výskumného projektu zameraného na ontogenézu reči 

dieťaťa hovoriaceho po slovensky je relatívna komplexnosť, 

spočívajúca jednak vo využití komplementárnych metód výskumu 

a materiálových zdrojov, jednak v orientácii na neverbálne i verbálne 

správanie sa dieťaťa, a to z procesuálneho aj interdisciplinárneho (lin-

gvisticko-psychologicko-logopedického) hľadiska, z teoretického aj 

praktickoaplikačného aspektu. V tejto časti skúmame detskú reč pri-

márne cez prizmu osvojovania si významu slov, pravda, s prihliadnu-

tím na ich formálne stvárnenie a funkčné využitie vo výpovedi; teda 

v rámci triády význam – forma – funkcia do centra pozornosti vysú-

vame prvý z uvedených členov. 

Náš prístup k výskumu spôsobu, akým sa dieťa v kontakte 

s dospelými a v priamom vzťahu s predmetmi a javmi reality „zmoc-

ňuje“ významu slov, možno vymedziť atribútmi kvalitatívny, pozitív-

ny a špecifický. 

Kvalitatívnosť prístupu spočíva vo výskume, ktorý má charak-

ter osobnej prípadovej štúdie, teda zachytenia a detailnej analýzy veľ-

kého počtu údajov z transkriptov reči jedného dieťaťa (k termínu 

osobná prípadová štúdia pozri Hendl, 2005, s. 104 – 105). Tento jedi-

ný „prípad“ však neskúmame kvôli nemu samotnému. Vychádzajúc 

z tvrdenia J. Piageta (cit. podľa K. Šebestu, 1999, s. 35), že vývoj reči 

síce môže byť v závislosti od vplyvu okolia spomalený alebo urýchle-

ný, ale v zásade každé dieťa prechádza rovnakým sledom vývojo-

vých zmien; ide teda o vývoj univerzálny, pokladáme analýzu ko-

munikácie jediného dieťaťa za inštrumentálnu prípadovú štúdiu. To 

značí, že analýzu transkriptov reči jedného dieťaťa s nenarušeným 

rečovým vývinom nepovažujeme za cieľ, ale za prostriedok na odha-

lenie univerzálnej vývinovej postupnosti pri osvojovaní si vý-
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znamov, avšak časové medzníky, pri ktorých sa istý typ významu 

v reči dieťa objaví, hodnotíme ako jav individuálny
1
. Kvalitatívny 

prístup spočíva i v tom, že pri charakteristike detského rečového pre-

javu hľadáme také kvantitatívne ukazovatele (napr. frekvencia výsky-

tu istej sémantickej kategórie), ktoré sú spoľahlivým indikátorom 

kvalitatívneho stupňa rečovej ontogenézy a ako merateľné veličiny sú 

využiteľné i v diagnostickej a terapeutickej praxi. V zhode s piagetov-

ským pozitívnym prístupom zisťujeme, čo dieťa v istom štádiu vývinu 

vo svojej rečovej produkcii už má, nie čo mu v porovnaní s rečou 

dospelého chýba. Inšpiračným zdrojom výskumu je model rečovej 

ontogenézy americkej logopedičky M. Laheyovej (Fečková-Kapal-

ková, 2002), ale v porovnaní s inšpiračnou bázou pracujeme na modeli 

rešpektujúcom špecifiká flektívneho typu slovenčiny, domácej lin-

gvistickej terminológie a slovenského socio-kultúrneho kontextu. Teo-

retické východisko, vzťahujúce sa na jazykový systém a jeho realizá-

ciu dospelými používateľmi, aplikujeme tiež špecifickým spôsobom, 

zohľadňujúcim procesuálnu stránku rečového vývinu. 

Materiálovým základom výskumu sú audiovizuálne záznamy 

komunikácie dieťaťa s dospelými v prirodzenom a dieťaťu dobre 

známom rodinnom prostredí. Audiovizuálne záznamy z každého me-

siaca sme prepísali štandardným transkripčným systémom CHAT pre 

program CHILDES (www.childes.cmu.edu). Z pôvodných záznamov 

na videopáskach VHS sme vytvorili archív nahrávok na DVD-nosičoch. 

To nám umožňuje paralelnú prácu s transkriptom aj audiovizuálnym 

záznamom, čo je pri analýze výrazne situačne determinovanej komu-

nikácie dieťaťa nevyhnutné. Výsledky tejto štúdie vychádzajú z longi-

tudinálnych záznamov rečovej produkcie Janky v rozmedzí od 6 do 25 

mesiacov, teda z 20 hodinových záznamov interakcie dieťaťa s rodič-

mi a príbuznými v bežných a opakovaných životných situáciách (ho-

dinová nahrávka komunikácie dospelých s dieťaťom predstavuje  

1 200 – 2 200 výpovedí). 

                                                           
1 Na relatívnu platnosť vymedzovania štádií vo vývine reči dieťaťa podľa chronolo-

gického veku sme už ukázali v súvislosti s výskumom priemernej dĺžky výpovede, 

sémantických kategórií a pragmatických funkcií výpovede (Kesselová – Slančová, 

2007, s. 26 – 33). 



Sémantické kategórie v ranej ontogenéze reči dieťaťa 

 

123 

2. Od vnímania sveta k prvým slovám dieťaťa 
 

V tejto časti nás zaujíma, o čom dieťa s dospelými hovorí, aké 

významy si z reči dospelých vyberá, osvojuje a v komunikácii spro-

stredkúva ako primárne a v akej postupnosti sa k už osvojeným vý-

znamom
2
 pričleňujú významy nové. Ak vychádzame z kognitívnolin-

gvistického prístupu, podľa ktorého je jazyková kompetencia používa-

teľa jazyka integrovaná do jeho kognitívnej kompetencie, t. j. do 

schopnosti prijímať a spracúvať informácie, ukladať ich do pamäti, 

porozumieť im a vyberať ich pri mentálnych aktivitách (Dolník, 2005, 

s. 41), potom analýza osvojovaných a v komunikácii sprostredkúva-

ných významov podáva správu aj o hraniciach poznania dieťaťa. Me-

dzi rozvojom rečových a poznávacích schopností vidíme recipročný 

vzťah. Osvojovanie si nových významov je dôsledkom vývinu pozná-

vacích schopností dieťaťa, ale i naopak, poznávacie schopnosti dieťa-

ťa rastú spolu s osvojovaním si nových významov.  

Všeobecne sa uznáva, že na osvojovanie si reči má popri vrode-

ných dispozíciách zásadný vplyv interakcia s dospelými, ktorí uvádza-

jú dieťa do reálneho sveta, sprevádzajú ho ním, sprostredkúvajú kon-

takt so skutočnosťou. Avšak spôsob, akým človek vníma svet, sa vy-

svetľuje odlišne, ba až protikladne. Kým podľa F. de Saussura (1989) 

je mimojazyková skutočnosť v našom mozgu registrovaná ako konti-

nuum, teda nie ako súhrn jednotlivín, ale vyznačuje sa nepretržitosťou 

a postupnými prechodmi, kognitivistický prístup je úplne opačný. 

Parafrázujúc I. Vaňkovú (2005, s. 67), horizont krajiny nám nesplý-

va v nerozlíšené kontinuum; veci, ich vlastnosti, činnosti, deje, 

okolnosti (a aj samotné vnímanie) vnímame, reflektujeme a rozlišuje-

me ako súčasti usporiadaného celku. Realitu prežívame a uvedomu-

                                                           
2 Ak hovoríme o význame osvojenom dieťaťom, máme na zreteli fakt, že v ranom 

štádiu ontogenézy sa detské významy slov nezhodujú s významami slov dospelých. 

Na tento rozdiel upozornil už L. S. Vygotskij (1970, s. 19) a rozlišuje tzv. reálny 

význam, t. j. význam, ktorý určité slovo má pre dieťa, a tzv. ideálny význam, t. j. 

význam, ktorý slovo má v jazyku dospelých. Vzájomné dorozumievanie dieťaťa 

a dospelého, pre ktorých tie isté slová majú značne odlišné významy, je podľa Vygot-

ského možné vďaka priesečníku, ktorým je totožný konkrétny predmet, na ktorý sa 

význam vzťahuje. Teda tým, čo vyrovnáva rozdiely medzi významami dospelého 

a dieťaťa, čo ich spája a umožňuje dorozumievanie, je sama objektívna skutočnosť, 

pôsobiaca svojimi vlastnosťami na dieťa i na dospelého rovnako.  
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jeme si ju ako rozdelenú na časti, ktoré sú vzhľadom na ich rozličné 

vlastnosti previazané do celku.  

Či už prijmeme prvú alebo druhú interpretáciu vnímania sveta 

človekom, pri označovaní vecí prostredníctvom slova vždy vyberáme, 

ohraničujeme a vydeľujeme presný úsek reality. Pri zrakovej percepcii 

rozlišujeme a odlišujeme istý objekt od ostatných tvoriacich pozadie
3
. 

Teda prvým krokom pri utváraní významu slova je vydelenie istého 

úseku reality. Hoci v prvej fáze interakcie dospelého s dieťaťom 

(pred objavením sa prvého slova dieťaťa) je označovanie tohto úseku 

reality výlučne doménou dospelého, aktivita dieťaťa pri rozhodo-

vaní, ktorý úsek reality sa vyčlení, je nesporná. Pri pozorovaní 

interakcie Janky s dospelými v predslovnom období sa téma rozhovo-

ru a ňou determinované kľúčové slová tematického bloku odvíjajú: 

 

 od prejavov spokojnosti/nespokojnosti dieťaťa  

Rodičia na ne reagujú hľadaním a pomenúvaním „zdroja“ prejavova-

nej emócie. Pre repliky dospelých je charakteristická vysoká miera 

iterácie: 

a) toho istého slova s tvarovými alebo slovotvornými obmenami 
 
*JAN: pohybuje rukami a nohami usmieva sa hrkútanie prezrádza spokojnosť. 

*MOT: páči sa ti kopkať necháme kopkať ty máš rada keď môžeš kopkať ešte si 

kopkaj pokopkaj si Januľa ták. 

 

b) situačne spätých slov  
 
*JAN: je nespokojná vrtí sa nezaujíma sa o ukazovanú hračku.  

*FAT: je spotená. 

*MOT: tak vyzlečieme. 

*MOT: ták. 

*FAT: xxx vyprskáva. 

*MOT: to je zábava! 

*DED: a prečo prská? 

*MOT: ona sa tak baví však Janka? 

*MOT: aha áno. 

*FAT: hej veľmi dobre mi slintáš na ruku.  

*FAT: aj celý ksichtík máš mokrý. 

                                                           
3 Vyčleňovanie istých objektov ako kľúčových na rozdiel od pozadia je jedným 

z gestaltistických princípov zrakovej percepcie označovaný ako objekt (figúra) 

a pozadie (cit. podľa R. J. Sternberga, 2002, s. 147 – 149).  
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*DED: presne tak pred zubami už slintá jak od zubov.  

*DED:  ták ták slintaj. 

*MOT: a ja myslím že to robí z nudy. 

 

Slová s vysokou mierou opakovanosti v rozličných situáciách sa stá-

vajú súčasťou prvých slov, ktoré dieťa vysloví (v našom materiáli je 

slovo ták doložené v 1;3.15).  

 

 od zamerania pohľadu dieťaťa na objekt 

Ak sa dieťa zahľadí istým smerom, dospelí vyčleňujú niektorý 

z objektov v zrakovom poli dieťaťa a pomenúvajú objekt, o ktorom 

predpokladajú, že je v danom okamihu v centre detskej pozornosti. 

Pomenovanie objektu začleňujú do replík s rozličnou pragmatickou 

funkciou:  

 
%sit: Janka sa pozrie na poličku s rozličnými hračkami okrem iných je  

tam aj macík.  

*MOT: tam je macík.  

*MOT:  chceš macíka? 

*MOT: páči sa ti macík? 

%com: Janka neprotestuje a ďalej sa pozerá tým istým smerom. 

*MOT: dáme macíka.  

*MOT: aha, macík. 

 

Naopak, odvrátenie pohľadu sa hodnotí ako strata záujmu dieťaťa 

o objekt, dospelí sami „ponúkajú“ iný predmet do jeho pozornosti 

alebo opätovne reagujú na zameranie pohľadu dieťaťa.  

 
*JAN: Janka sa pozrie na otca 

*DED: tam sa pozeráš?  

*DED: sa pozeráš na ocka hej?  

*DED: pozeráš?  

*DED: povedz áno. 

%act: Janka sa pozrie na deda 

*MOT: Jani Janička aké pekné kvietky dedo doniesol. 

*DED: vidíš? 

*MOT: tak to je nádherná kytička.  

*MOT: to je nádherná kytička.  

*MOT: čo tam všetko je Janka?  

*MOT: čo tam všetko je? 

%gpx: Janka otočí hlavu a odvráti pohľad iným smerom. 

*MOT: už nemáš záujem o kytičku. 
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*DED: ne. 

*MOT: áno áno nebude chcieť.  

*MOT: áno no poď daj rúčky Janka Janka daj rúčky mamke.  

*MOT: hóp a už sme tu.  

(vek: 5.13) 

 od manipulácie dieťaťa s predmetmi 

Zameranie pohľadu dieťaťa najmä na veci, ktoré sa hýbu a/alebo vy-

dávajú zvuky, sa zakrátko spája s úsilím dosiahnuť predmet, chytiť ho 

a poznávať (spočiatku ústami; u Janky prvý raz v 6. mesiaci). Pome-

novania predmetov, ktoré sú stredobodom záujmu dieťaťa, a činností, 

ktoré dieťa s predmetom vykonáva, sa stávajú kľúčovými slovami 

v replikách dospelého. Tak sa dieťa stretáva so slovom v bez-

prostrednom kontakte s vecou, ktorá sa ním označuje. Striedanie 

záujmu o predmety zároveň ukazuje na prchavú pozornosť dieťaťa. 

Podľa V. Příhodu (1977, s. 167) „pozornost dětská jest vlastně usta-

vičnou roztržitostí“. 

 
%act: Janka si chytí korálky. 

*BAB: jéj ako si si chytila!  

*BAB: pékne si si chytila gorálky. 

%act: Janka si ich dáva do úst. 

*BAB: záse všetko ideš ochutnať? 

*BAB:  všetko ideš ochutnať?  

*BAB: už je dobré?  

*BAB: už môže byť.  

*BAB: aká pekná! 

%act: Janka si zoberie zelené korálky. 
*BAB: máš áno. 

*BAB: a ešte nájdeme?  

*BAB: ešte máme červené.  

*BAB: teraz červené gorálky máme pre Janinku. 

%act: Janka si chytila naspäť zelené. 

*BAB: už máš jedny zelené áno.  

*BAB:  máš zelené. 

*BAB:  a teraz dáme červené? 

%act: Janka chytá pokladničku domček s kresbami. 

*BAB: tu je medvedík.  

*BAB: mamička medvedíka.  

*BAB: mamička s malým medvedíkom. 

%com: babka opisuje pokladničku. 

(vek: 9.16)  
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 od ukazovania na predmety 

Bezprostredný kontakt a manipuláciu s predmetmi neskôr vystrieda 

bezprostredná prítomnosť predmetu v okolí dieťaťa. Ukazovaním na 

predmety dieťa priamo vyčleňuje objekt z pozadia a dospelý tento akt 

interpretuje ako pomenovací stimul. Prechod od kontaktu s objektom 

k ukazovaniu na predmet je spätý s rastúcou sústredenosťou na jeden 

podnet.  

 
%gpx:  Janka ukazuje na kocky a ďalšie predmety v košíku. 

*BAB: tam ešte máme kocky a kadečo iné.  

*BAB: tu Janinka máme ešte knižky pre Janinku.  

*BAB: čo tu máme?  

*BAB: čo tu máme ešte?  

*BAB: čo tu máme ešte?  

*BAB: knižky. 

*BAB: veľa pre Janinku.  

*BAB: tu máme po nemecky Tajná sestra.  

*BAB: v kaštieli v šírom poli.  

*BAB: koník beží hijó beží. 

*JAN: xxx. 

%gpx: Janka ukázala hore. 

*BAB: tam je vtáčik.  

*BAB: tuná máme.  

*BAB: čo tu máme?  

*BAB:  tu máme medvedíka mrum mrum! 

 *BAB: macko medvedík.  

*BAB: ako som krstil medvedíka.  

%com: babka prečítala názov knihy. 

 *BAB: tu je medvedík.  

*BAB: tu má takú mašličku medvedík. 

*JAN: xxx. 

%gpx: Janka ukázala na tašku. 

*BAB: áno ešte babka vyberie z taštičky knižky.  

*BAB: tu je napísané Rozprávky z hôr.  

*BAB:  to je z hôr. 

*BAB:  tu sú také hory lesy.  

*BAB: tu neni obrázky. 

%gpx: Janka ukazuje v knihe. 

*BAB: sú.  

*BAB: tu je pozri sa čarovný. 

*JAN: xxx. 

%gpx: ukazuje na medvedíka. 

*BAB: tam je macko mrum macko mrum mrum mrum. 

(vek: 1;0.20) 
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Dieťa si v ranom štádiu ontogenézy význam slov osvojuje tým, 

že vstupuje do konkrétneho, hmatateľného vzťahu so svetom, 

ktorý ho obklopuje, a dospelý ho ním slovne sprevádza s vysokou 

mierou opakovanosti výrazu, ktorý v konkrétnej situácii pokladá 

z hľadiska dieťaťa za významný (usudzujúc tak z neverbálnych preja-

vov, ktorými dieťa objekty reality vyčleňuje). Porozumenie významu 

slov je v ranom štádiu ontogenézy kontextovo podmieneným poro-

zumením. 

Keďže vyslovený zvukový komplex sa stáva prvým slovom 

dieťaťa až vtedy, keď je znakom, za závažný medzník v osvojovaní si 

významov slov u dieťaťa pokladáme „objavenie“ súvislosti medzi 

reálnymi vecami a vecami, ktoré ich zastupujú – ikonickými znakmi 

(napr. medzi fotografiou a osobou, medzi obrázkom predmetu 

a reálnym predmetom, medzi osobou a jej obrazom v zrkadle)
4
. Ne-

chceme tým tvrdiť, že aktívnemu vysloveniu každého slova predchá-

dza pozorovanie súvislosti medzi reálnym objektom a jeho znázorne-

ním, faktom však je, že rozpoznávanie zhodných vlastností vecí tej 

istej triedy a odlišností v porovnaní s objektmi inej triedy je pre osvo-

jovanie významu slov nevyhnutné. Na jednej strane dieťa poznáva 

slovo v priamom kontakte s konkrétnou jedinečnou vecou, na 

strane druhej slová (s výnimkou proprií pomenúvajúcich a identifi-

kujúcich jedinečné objekty) nie sú iba pomenovaním jedinečnej 

veci, ale zastupujú celú triedu javov istého druhu (slovo vláčik je 

označením pre akýkoľvek skutočný vlak, pre detskú hračku, pre vláčik 

v obrázkovej knižke, pre hru dospelých s dieťaťom a pod.). Psychické 

predpoklady na rozpoznávanie totožnosti a odlišnosti objektov má 

dieťa už v dojčenskom období (napr. odlišuje matku od ostatných 

žien); v období batoľaťa sa schopnosť rozoznávať podobnosti a odliš-

nosti v obraze vecí zdokonaľuje vďaka pokroku v schopnosti zrakovej 

analýzy (Příhoda, 1977, s. 158 a 171). Podľa J. Dolníka (1999, s. 47) 

počiatkom orientácie človeka vo svete je postrehnutie, že percipovaný 

jav je v istom aspekte zhodný s iným, že tieto javy sú súrodé, z istého 

                                                           
4 V 8. mesiaci Janka reaguje na výzvu Pohladkaj ocka; v 12. mesiaci sa pozrie na 

fotografiu otca, usmeje sa, pozrie sa na otca a tento proces niekoľko ráz zopakuje; 

v 16. mesiaci prvý raz aktívne vysloví tata. V 16. mesiaci na otázku Kde je Janka? 

dieťa bez váhania ukáže na seba, ak má k dispozícii fotografiu. Ak však fotografia 

chýba, na tú istú otázku Janka nereaguje.  
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hľadiska ekvivalentné. Teda slová, ktoré dieťa od dospelých v kontak-

te s objektmi opakovane počúva, sú reprezentantmi celej kategórie 

javov toho istého druhu. Inak povedané, dospelí, pomenúvajúc veci 

slovami, zároveň ich kategorizujú, aby neskôr dieťa samo toto 

pomenovanie použilo na označenie iného reprezentanta tej istej 

kategórie
5
.  

Vznik prvých slov dieťaťa predchádza fáza protoslov. Za pro-

toslová (prvotné „akoby slová“) pokladáme také zvukové komplexy, 

ktoré sú zreteľne vymedzené pauzami a ktorými dieťa vstupuje do 

verbálnej interakcie s dospelým, avšak ani v súhre s kontextom nema-

jú pre príjemcu jednoznačne interpretovateľný význam. Ide o ohrani-

čené zvuky, ktoré dieťa zreteľne produkuje buď ako reakcie na pod-

nety dospelého, alebo ako kontaktové stimuly orientované na dospelé-

ho, no ich význam príjemca interpretuje arbitrárne, podľa aktuálneho 

situačného kontextu a neverbálnych prejavov dieťaťa (napr. zvuk pri-

pomínajúci slabiku ma/me dospelý podľa okolností interpretuje raz 

ako malý, inokedy má alebo macík). Protoslová sú predstupňom pr-

vých slov dieťaťa, prechodným štádiom medzi hrkútaním a džavota-

ním na jednej strane a prvými slovami na strane druhej. Od hrkútania 

a džavotania
6
 ich odlišuje zvuková podoba artikulovaných hlások 

                                                           
5 V 14. mesiaci Janka odpovedá na otázku Ako robí mačička? prvým slovom mň; 

v 15. mesiaci ukáže mačku na obrázku, ak je vyzvaná otázkou Kde je mačička?; v 17. 

mesiaci odpovedá na otázku Čo to je? slovom ňaň, ak vidí reálnu mačku i mačku 

v obrázkovej knihe, a v 18. mesiaci aktívne vysloví ňá = mačka pri pohľade na zviera, 

obrázok v knihe i na hračku. Každá z pomenovaných mačiek síce vyzerá trochu inak, 

ale dieťa dokáže napriek odlišnostiam nájsť spoločné prvky a zviera zaradiť do spo-

ločnej kategórie mačka. Teda konkrétnosť detského myslenia, na ktorú sa vo vývino-

vej psychológii skúmaného obdobia často upozorňuje, nie je prekážkou generalizácie, 

bez ktorej by pomenúvací proces nebol možný. Zvýrazňovanie konkrétnosti myslenia 

dieťaťa „zatieňuje“ ďalšie myšlienkové procesy, ktoré sú pre osvojovanie reči dôležité 

a ktoré sa v ranom veku formujú. Ide o rozvíjanie schopnosti porovnávať, triediť 

a vyberať podľa istého kritéria (Janka v 9. 16 na výzvu vyber písmenká odlíši 

„písmenkovú“ hračku od iných hračiek, v 12; 8. 17 vyberie na pokyn príslušné písme-

no alebo vybrané písmenko správne označí) a o rozvíjanie asociačnej schopnosti 

(v 12; 8. 17 po „prečítaní“ písmena b Janka vysloví baba, po prečítaní písmena g 

vysloví Gaston – meno psa). 
6 Hrkútanie predstavuje „mäkké“ hlasové prejavy dieťaťa v prvých mesiacoch živo-

ta, ktorými vyjadruje stav pohody. Džavotanie je predstupeň vo vývine reči, keď 

dieťa tvorí zvuky podobné hláskam – napodobňujúce – dieťa napodobňuje zvuky, 

ktoré počuje, „nalaďuje“ si svoj artikulačný aparát na hlásky materinského jazyka. 



Jana Kesselová 

 

130 

a funkcia; od prvých slov fakt, že nie sú konvenčným znakom. Dialóg 

dieťaťa s dospelým pomocou protoslov predstavuje nasledujúca ukážka: 
 

%act: stará mama vezme Janku na ruky. 

*BAB: pozri sa.  

*BAB: vtáčik krič no krič. 

*JAN: ue. 

*BAB: tu je vtáčik vtáčik vtáčik. 

*JAN: v. 

*BAB: vélky vtáčik vtáčik vtáčik. 

*JAN: mme. 

*BAB: má také pierka žlté.  

*JAN: am. 

*BAB: tam sú zlatí # malinkí zajkovia.  

*JAN: papa. 

*BAB: papá papá zajko pekne papá.  

*BAB: kde sú pipinky?  

*BAB: tam sú pozri. 

*JAN: o o. 

*BAB: ó tam je vélky vtáčik.  

*BAB: tam je. 

*JAN: ma. 

*BAB: malí malinkí zajkovia zlatí sú tam.  

*BAB: a tu sú malilinkí zajkovia.  

*BAB: pozri pozri.  

*BAB: a tu bežkajú ku mamičke. 

*BAB: zajkovia malinkí. 

 

Interpretačná nejednoznačnosť protoslov môže viesť k nedoro-

zumeniam medzi dospelým a dieťaťom: 
 

%act:  Janka dala čiapku naspäť starej mame. 

*STM:  a babka si dá dobre.  

*STM:  a babka dá Janke. 

*JAN:  ho. 

*STM: no poď bude hojda.  

*STM: poď si sadkať poď. 

*JAN:  no. 
*STM:  prečo nie? 

*JAN:  ho. 

*STM: hojda spadla mačka z pôjda. 

                                                                                                                             
Vydáva zvuky, akoby sa hralo s rečovými orgánmi, nevyžaduje sa sluchová kontrola 

(Horňáková – Kapalková – Mikulajová, 2005, s. 148 – 149).  
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*OTE: tu dáme čiapku a nech sa čiapka točí. 

%com:  stará mama položila šiltovku na hojdačku. 

*STM:  a pekne ju hojdaj a spievaj Janinka. 

*JAN:  ho. 
*STM:  hojdá # hojda. 

*JAN: no.  

%com: ostrý protest. 

 

Prvé slová, v zhode s naším interakčným prístupom k výskumu 

detskej reči, vymedzujeme pomocou kritérií vzťahujúcich sa nielen na 

slovo, ale i na produktora (dieťa) a príjemcu (dospelého). Za prvé 

slová pokladáme také zvukové komplexy, ktoré sa svojou zvukovou 

podobou síce viac či menej odlišujú od cieľových slov dospelého
7
, ale 

dieťa ich používa opakovane s ustáleným významom, pre dospelého 

sú situačne jednoznačne interpretovateľné a dieťa túto interpretáciu 

akceptuje súhlasom alebo aspoň neprotestovaním. Prvé slová dieťaťa 

sú vnútorne štruktúrované na:  

 onomatopoje; 

 jednovýznamové slová; 

 viacvýznamové slová; 

 zvukové homonymá. 

Onomatopoje (tzv. zvukomalebné slová) sú slová s vysokým 

stupňom ikonickosti, a tým aj prirodzenosti. Súčasťou prvých det-

ských slov sú predovšetkým onomatopoje napodobňujúce zvuky zvie-

rat (mé, mú, ssss), prípadne vecí (vú). Niektoré onomatopoje sa stávajú 

východiskom na pomenovanie zvierat alebo vecí samotných (mň je 

najprv odpoveď na otázku Ako robí mačička, neskôr aj označenie 

mačky; vú je odpoveď na otázku Ako robí vysávač, neskôr označenie 

vysávača).  

Prvé slová dieťaťa sa hodnotia ako mnohovýznamové, neurčité, 

menlivé, komplexné (napr. slovo papa znamená napr. výzvu otec, poď 

sa so mnou hrať, zodvihni ma, daj mi to, pomôž mi a pod.; Příhoda, 

1977, s. 192). Treba však dodať, že pre dospelého je porozumenie 

detskej reči práve tak kontextovým porozumením, ako je ním aj poro-

zumenie reči dospelého pre dieťa. Slovo papa v uvedenom príklade 

pokladáme za jednovýznamové slovo, ktoré sa v spätosti so situač-

                                                           
7 Dá sa na nich sledovať ontogenéza fonologických procesov (pozri v štúdii I. Bóno-

vej v tomto zborníku). 
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nými činiteľmi a neverbálnymi prejavmi dieťaťa stáva súčasťou dvoj-

člennej výpovede s rozličnou komunikačnou funkciou (jeden kompo-

nent je neverbálny a druhý verbálny). Práve tak slová, ako napr. ma-

ma, tata, vá (=váha), papu (=papuče), pokladáme za jednovýznamové 

slová, ktoré sa v súhre s aktuálnym kontextom a neverbálnym správa-

ním dieťaťa stávajú súčasťou významovo i pragmaticky rozlične mo-

difikovaných výpovedí, samy osebe však mnohovýznamové nie sú 

(napr. slovo mama + dieťa podáva matke zatvorené puzdro potom, čo 

sa samo usilovalo otvoriť ho = výzva na otvorenie; slovo mama + 

dieťa podáva matke vrchnáčik zo škatuľky = výzva na zatvorenie; 

slovo mama + dieťa sa pozrie najprv na matku, potom ukáže a pozrie 

sa na miesto, kam chce ísť = výzva poď so mnou; slovo vá + dieťa 

chytí do rúk otcovu hlavu a ťahá ju smerom k váhe v situácii, keď otec 

práve prestal Janku vážiť a jej sa táto činnosť zjavne zapáčila = ešte 

ma odváž). Indikátorom miery súladu medzi zámerom dieťaťa 

a interpretáciou dospelého je súhlas alebo protest dieťaťa ako reakcia 

na činnosť dospelého.  

Za mnohovýznamové slová nepokladáme ani také prípady asy-

metrie formy a významu, keď sa v istom čase v dôsledku nedokona-

losti zvukovej realizácie slov na jeden zvuk viažu odlišné, navzájom 

nesúvisiace významy (napr. v 18. mesiaci v = veľký, vták, vrchnák, 

vrtuľa; tata = otec, taška; v 19. mesiaci vu = vysávač, vlak; ho = hore, 

hojdať). Takéto prejavy asymetrie medzi formou a významom pokla-

dáme za prejav zvukovej homonymie.  

Ako mnohovýznamové slová hodnotíme také slová dieťaťa, keď 

sa na ten istý zvukový komplex vyslovený dieťaťom navrstvujú ďalšie 

významy na základe príbuznosti medzi nimi, založenej buď na vonkaj-

šej podobnosti, alebo na vnútornej/vecnej súvislosti medzi pomenúva-

nými javmi. L. S. Vygotskij (1970, s. 147) napríklad uvádza, že slovom 

vau-vau dieťa označovalo porcelánovú figúrku dievčatka, s ktorou sa 

rado hralo, štekajúceho psa, svoju hračku-koníka, kožušinové boa 

so psou hlavou, pričom si zvlášť všímalo sklenené oči, neskôr aj iné boa 

bez psej hlavy, potom aj čierne gombíky na otcovej košeli a perly na 

šatách. Dodajme, že takúto bohato rozvinutú mnohovýznamovosť (až 

homonymiu) sme v reči sledovaného dieťaťa vôbec nepozorovali. Za 

mnohovýznamové slová doložené v transkriptoch možno pokladať len 

spomenuté onomatopoické výrazy, ktoré sa neskôr stali pomenovaniami 
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vecí (mň je odpoveď na otázku Ako robí mačička?, ale súčasne 

i pomenovaním mačky; slovom vú dieťa najprv odpovedá na otázku 

Ako robí vysávač? a neskôr takto označí vysávač; slovo bá najprv za-

stupuje v reči dieťaťa sloveso padať/spadnúť, neskôr takto označuje aj 

spadnutú vec). Rozdiel v komunikačnom statuse uvedených typov pr-

vých slov spočíva v tom, že kým štádiom onomatopojí, štádiom kombi-

nácie jednovýznamových slov a neverbálnych prvkov v jednej výpovedi 

a štádiom zvukovej homonymie prechádza v osvojovaní si reči každé 

dieťa, prítomnosť mnohovýznamových slov, v chápaní ako sme uviedli, 

nie je nevyhnutnou súčasťou tohto procesu. 

S objavením sa protoslov a prvých slov dieťa začína vyčleňovať 

objekty okolitého sveta novým – v porovnaní s emocionálnymi pre-

javmi, zameraným pohľadom, manipuláciou s predmetmi a ukazova-

ním na ne – vývinovo vyšším spôsobom. Kým v predchádzajúcom 

štádiu dospelí k objektom, ktoré dieťa neverbálne vyčlení, dopĺňajú 

ich označenie slovom, na pomenovanie objektov pomocou prvých 

detských slov dospelí reagujú odlišným spôsobom: dopĺňajú špecifiká 

objektu (jeho vlastnosti, polohu, činnosť alebo stav objektu, vzťah 

objektu k iným objektom a pod.). Teda kým v prvej fáze prevláda 

sklon pomenovaním predmetu zaradiť ho do triedy rovnakých 

predmetov a javov (napr. do triedy vláčik, maco, zelený, bežkať, ho-

pať); v druhej etape, keď dieťa prvými slovami samo začína objekty 

reality vysúvať z pozadia do centra pozornosti, ide v reči dospelých už 

skôr o „odobrenie“ pomenovania predmetu a špecifikáciu predmetu 

voči iným predmetom danej triedy (zajko – malinký, zlatý, bežká, 

pri mamičke, papá). V interakcii s dospelými teda dieťa získava zá-

klady prvotného obrazu sveta a predstavy o usporiadaní a vlastnos-

tiach objektov v ňom. 
 

%act:  Janka otočí stránku v knihe a ukáže na obrázok sovy.  

*JAN: vovo. 

*STM: sova velká. 

%act:  Janka ukáže na obrázok žaby. 

*JAN: vava. 

*STM: a žabka malinká. 

*JAN: vava. 

*STM: žabka malinká zelená skáče do vody. 

*JAN: mo 

*STM: a tu je # taký motýlik poletuje si. 
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%gpx: stará mama ukazuje na obrázok. 

*JAN: m. 

*STM: malá myška. 

*STM: asi to je myška alebo taký malý syslík. 

*STM: a čo robí syslík? 

*JAN: hopá. 

*STM: hopá na stoličke a sa hombá hombá. 

(vek: 1;8.17) 

 

 

3. Ako skúmať významy detských slov? 
 

Zrod slova v ontogenéze reči dieťaťa vyvoláva otázku, ako 

k sémantickej analýze detského slova pristupovať. Jedno z riešení 

ponúka štruktúrna lingvistika v podobe komponentovej analýzy, pri 

ktorej sa význam rozkladá na sémantické príznaky (črty, zložky, sé-

my) a identifikujú sa stavebné prvky lexikálneho významu, ktoré ho 

identifikujú, a teda odlišujú od iných lexikálnych významov (Dolník, 

2003, s. 14). Avšak vzhľadom na detský synkretizmus
8
, charakteris-

tický pre skúmané obdobie vývinu reči, metódu rozkladu lexikálneho 

významu na sémantické komponenty nepokladáme za adekvátnu. Ak 

sme zdôraznili, že významy slov si dieťa osvojuje v praktickom, skú-

senostnom vzťahu so svetom, a to ako významy celistvé, potom po-

kladáme za produktívnejší kognitivistický výklad významu, ktorý 

význam vysvetľuje celostne: ako prototypový spôsob ponímania 

predmetu v ľudskej mysli a ako celistvý obraz , v ktorého základe je 

ľudská skúsenosť (vrátane telesnej a zmyslovej), ktorú nie je možné 

rozkladať na elementy (Vaňková, 2005, s. 80).  

Dieťa vníma, pozoruje existenciu živých bytostí a vecí, ktoré ho 

obklopujú (predmetnosť, existenciálnosť); opakovane túži po ve-

ciach a činnostiach, ktoré uspokojujú jeho potreby a záujem (reku-

rencia). Prejavom jeho aktivity je lezenie, potom vzpriamená chôdza 

po horizontále, čo súvisí s orientáciou v priestore (činnostnosť so 

zmenou miesta, lokalizovanosť). Zdravé dieťa postupne opúšťa po-

travovú dominantu (Příhoda, 1977, s. 166) a nahrádza ju hravosťou, 

dáva prednosť hre pred jedlom v tom zmysle, že aj prijímanie potravy 

                                                           
8 Podľa V. Příhodu (1977, s. 194) prvé slová vyjadrujú v nerozlíšenej pojmovej 

a reprodukčnej celistvosti len všeobecnú, nevykryštalizovanú myšlienku. 
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je preň príležitosťou na exprimentovanie, objavovanie a hru, na čin-

nosť s predmetmi (činnostnosť bez zmeny miesta). Experimentova-

ním s vecami zisťuje, že veci majú svoje umiestnenie v priestore 

a čase (lokalizovanosť a temporálnosť), špecifické vlastnosti, kto-

rými sa odlišujú od iných vecí (špecifikácia), ale aj to, že manipulá-

ciou s vecami je možné dosiahnuť istý výsledok (rezultatívnosť). 

Výsledkom hmatateľného kontaktu so svetom sú zmyslové vnemy 

z vonkajšieho sveta i z vnútorného prežívania (zmyslová skúsenosť). 

Z nich sa rodí bežné (spontánne, naivné) poznanie sveta (kognícia). 

Súčasťou poznávania je i prvotné zistenie, že veci i činnosti na niečo 

slúžia (účelovosť), že z nich niekto môže mať úžitok (prospecho-

vosť), že medzi vecami, vlastnosťami a činnosťami jestvujú vzťahy 

(relačnosť) a že veci sa vyskytujú v rozličných množstvách, práve tak 

ako deje prebiehajú v rozličnej intenzite (kvantitatívnosť a intenzifi-

kácia). Život dieťaťa prebieha v kontakte s vecami a v interakcii 

s ľuďmi (komunikácia). V interakcii s druhými, v presadzovaní si 

vlastných potrieb, vôle, úmyslu, v konflikte vlastného chcenia s „cu-

dzím“ zámerom (modalitnosť) a v prežívaní súladu či nesúladu s okoli-

tým prírodným i spoločenským svetom sa rodí uvedomenie si vlastnej 

individuality (postojovosť).  

O detskom spôsobe videnia a poznania sveta na jednotlivých 

stupňoch vývinu sa dozvedáme prostredníctvom analýzy sémantiky 

jeho rečovej produkcie, takže v tejto súvislosti možno uviesť známu 

Wittgensteinovu tézu „hranice môjho jazyka označujú hranice môjho 

sveta“ (cit. podľa J. Černého, 1996, s. 452). Významy slov použitých 

dieťaťom neanalyzujeme na komponenty, ale chápeme ich ako celist-

vé, elementárne, zovšeobecnené, sčasti univerzálne, sčasti kultúrne 

podmienené významy, ktoré predstavujú v jednotlivých štádiách vývi-

nu už „vyplnené miesta na mape detského poznania“. Tieto elemen-

tárne sémantické jednotky, z ktorých pozostáva výpoveď dieťaťa, 

označujeme ako sémantické kategórie. Inšpirujúc sa systémom sé-

mantických kategórií M. Laheyovej (1988) a súčasne domácou lin-

gvistickou tradíciou (hlavne sémanticky orientovanou morfológiou) 

a vychádzajúc z analýzy autentickej rečovej produkcie dieťaťa v roz-

medzí 5 – 25 mesiacov, dospeli sme k nasledujúcemu súboru rele-
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vantných a na opis významov slov v ranej ontogenéze postačujúcich 

sémantických kategórií
9
:  

 
sémantická kategória príslušný príklad je vyznačený kurzívou 

 

predmetnosť pomenovania vecí a živých bytostí substantívami alebo 

zámenami: mama, toto, vu (vlak), tato da, toto mama 

postojovosť častice súhlasu/nesúhlasu a pochybnosti: áno, nie, dobre, asi 

činnostnosť 

- činnosť so zmenou miesta 

- činnosť bez zmeny miesta  

slovesá pohybu (odišiel, vyšiel, spadol, lietaj) a ďalších 

sémantických skupín10 

(čítam, kde hopa?, tak papaj) 

lokalizovanosť pomenovania miesta/smeru pomocou prísloviek, zámen, 

substantív a predložkových spojení: hore, dolu, tu, tam, von, 

tu po (=tu polej), tu dá, na deku, kde?, na záchodíku 

rezultatívnosť pomenovania tej fázy deja, ktorá je spojená s výsledkom: nó, 

ták, už ide, slovesá dokonavého vidu, príčastia 

s rezultatívnym významom: je zapnuté, je pripevnené  

špecifikácia pomenovania vlastností akostnými a vzťahovými adjektíva-

mi a kvalitatívnymi zámenami: malý, veľký, stredný, modrý, 

detský, taký, takýto  

rekurencia pomenovanie opakovanosti a trvania deja: ešte, ešte štvorče-

ky, ešte čítaj 

posesívnosť pomenovania privlastňovacieho vzťahu slovesom mať, 

privlastňovacími adjektívami a zámenom: má, nemá, Janka 

má, Jankina, Gastonov, tatove, svoj 

prospechovosť pomenovania nositeľa prospechu, úžitku prospechovým 

datívom, akuzatívom a zámenom: pre Janu, keksík Marien-

ke, tatovi, ukážeme si traktorík, sa nám nerozbilo 

existenciálnosť pomenovanie existencie, výskytu, prítomnosti objektov 

plnovýznamovým slovesom byť a vzťahovanie jestvujúcich 

vlastností na veci sponovým slovesom byť: je, nie je, kde je, 

bol tam, čo to je?, tam je dnu, motýlik je zelený  

temporálnosť pomenovanie času príslovkou: teraz ideme  

kognícia pomenovania myšlienkových a poznávacích procesov 

slovesami myslenia: nevieme, nepamätáme si 

zmyslová skúsenosť pomenovania zmyslových vnemov slovesami zmyslového 

vnímania a príslovkami: nevidno, nepozerali sme 

modálnosť  pomenovania modálnych aspektov deja – možnosti a vôle: 

nejde, nedá sa, Janka nechce hajať  

kvantitatívnosť  pomenovania kvantity číslovkami a zámenami: nič, jedna 

noha, veľa 

kauzálnosť pomenovanie príčiny deja: odpoveď na otázku Čo kúpime? – 

Rožtek. Lebo nemáme.  

relačnosť  vyjadrenie vzťahov medzi slovami v syntagme a vetami 

v súvetí pomocou spojok: tam sme išli a tam bolo seno  

komunikácia11 pomenovanie rečovej činnosti slovesami hovorenia 

                                                           
9 O podobnom systéme elementárnych sémantických jednotiek uvažuje v rámci me-

dzikultúrnej sémantiky A. Wierzbicka (cit. podľa I. Vaňkovej, 2005, s. 40). 
10 S výnimkou slovies zmyslovej skúsenosti, slovies hovorenia, myslenia, slovesa byť 

a mať, slovies vyjadrujúcich vzťahy a modálnych slovies, ktoré sú súčasťou samostat-

ných sémantických kategórií. 
11 Kategória komunikácia je prvý raz doložená v transkripte z 28. mesiaca: a ešte si 

porozprávame? Súčasťou prvých slov sú onomatopoické výrazy, tie sú však súčasťou 
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Každú výpoveď dieťaťa, počínajúc prvým slovom, kódujeme 

pomocou sémantických kategórií uvedených v tabuľke (napr. letí malý 

motýlik letí letí = predmetnosť + činnostnosť so zmenou miesta + špe-

cifikácia; vláčik má kolesá takéto = predmetnosť + posesívnosť + 

predmetnosť + špecifikácia). Pri kódovaní výpovedí dodržiavame tieto 

pravidlá:  

Viacvýznamové slová zaraďujeme do sémantickej kategórie 

podľa kontextovej konkretizácie (bá – padať = činnostnosť so zmenou 

miesta; bá – spadnutá vec = predmetnosť). Slová, ktoré dieťa používa 

ako hotové „prefabrikáty“, z pamäti vybraté, doslovne sa opakujúce 

a ustálené konštrukcie – tzv. rutiny – sémanticky neanalyzujeme 

(napr. texty básničiek, pesničiek, odpovede na otázky týkajúce sa zvu-

kov zvierat, odpovede s číslami – ak ide o mechanické vyratúvanie, 

opakovanie čísel po dospelých bez porozumenia pojmu „počet“, ritua-

lizované texty spojené so spoločenským kontaktom – pozdravy, po-

ďakovanie a pod.). Zvukové komplexy, ktorým ani pomocou kontextu 

nemožno pripísať význam, pokladáme za nekategorizovateľné, čo ale 

nevylučuje ich pragmatickú interpretovateľnosť. Vo viacslovných 

výpovediach sémanticky analyzujeme každé slovo, výnimkou sú len 

predložky, ktoré posudzujeme ako významový celok s príslušným 

slovom (napr. v kočiariku = lokalizovanosť, pre mamku = prospecho-

vosť). Citoslovcia sémanticky kategorizujeme vtedy, ak slúžia na po-

menovanie vecí alebo činností; nie však v prípade onomatopojí, ktoré 

sú odpoveďou na otázku dospelých Ako robí x? (odpoveď patrí 

k rutinám), alebo ak sú skutočným prejavom emócií (v oboch prípa-

doch hodnotíme ich pragmatickú funkciu). Pri kódovaní sémantických 

kategórií rozlišujeme, či ide o aktívnu produkciu dieťaťa alebo o kate-

góriu, ktorá je výsledkom bezprostrednej imitácie výpovede dospelého 

(v rozsahu do piatich replík od počutého výrazu).  

Sémantické kategórie vo vývine reči skúmame v troch kvalita-

tívne odlišných etapách: 

 sémantické kategórie prvých slov dieťaťa; 

 sémantické kategórie po vzniku prvých dvojslovných výpovedí; 

 sémantické kategórie s abstraktným významom. 

                                                                                                                             
tzv. rutín (Ako robí mačička? Mň. – Ako robí had? Ssss. – Ako robí sova? Uá. – Ako 

robí kozička? Mé. – Ako robí kravička? Mú.). O rutinných výpovediach pozri v štúdii 

D. Slančovej v tomto zborníku. 
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4. Sémantické kategórie prvých slov dieťaťa 
 

Fakt, že deti najskôr slovám rozumejú a až potom ich produku-

jú, je všeobecne známy a opakovane potvrdzovaný bežným pozorova-

ním dieťaťa v interakcii s dospelým. Na odkrytie vzťahu medzi aper-

cepciou (=vnímanie s porozumením) prvých slov a ich produkciou už 

bežná skúsenosť nestačí. Sémantickou analýzou sme dospeli k záveru, 

že vzťah medzi sémantickými kategóriami vo výpovediach dospelých, 

ktorým dieťa rozumie a v predslovnom období na ne adekvátne ne-

verbálne reaguje, a sémantickými kategóriami prvých produkovaných 

slov dieťaťa je symetrický. Symetria medzi apercepciou a produk-

ciou sémantických kategórií spočíva v tom, že sémantické kategórie 

prvých percipovaných aj prvých produkovaných slov
12

 sú u pozorova-

ného dieťaťa totožné. Komunikačné jadro predstavujú kategórie 

s najväčším počtom a/alebo najvyššou frekvenciou lexikálnych repre-

zentantov: predmetnosť, činnostnosť, lokalizovanosť. K nemu sa 

primykajú kategórie rezultatívnosť, rekurencia, špecifikácia a pos-

tojovosť s výrazne nižšou frekvenciou a nižším rozsahom slov, ktoré 

ich predstavujú. Prvé repliky, ktorým dieťa rozumie, sú: 

 výzvy na činnosť súvisiacu s vecami alebo osobami (pohladkaj 

ocka, vyhoď z vedierka, vyber písmenko, vyzuj mamke papučky)  

 výzvy na opakovanie činnosti alebo na pokračovanie v nej (ešte 

daj, ešte vyber) 

 výzvy na nevykonanie alebo zastavenie činnosti (nono, nechy-

taj, neber, nechoď tam) 

 konsituačné informácie o dosiahnutí výsledku činnosti (ták, a už 

je zapnuté)  

 otázky vzťahujúce sa na umiestnenie vecí v priestore (kde je 

psík? kde má zajac ňufák? kde máš topánky?) 

 výzvy a otázky s pragmatickou funkciou rutina
13

 (poď baran 

baran buc, ako robí mačička?).   

                                                           
12 Za prvé slová pokladáme výrazy v období jednoslovných výpovedí. 
13 O ontogenéze pragmatickej funkcie rutina pozri v v štúdii D. Slančovej v tomto 

zborníku. 
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Práve tak prvé produkované slová dieťaťa sú exempláre kategórií: 

 predmetnosť  

Ide o pomenovania osôb uspokojujúcich fyzické potreby dieťa-

ťa i potrebu kontaktu, pomenovania častí tela, vecí v okolí dieťaťa, 

najmä takých, ktoré pútajú pozornosť pohybom, zvukom (vu=vlak, 

vú=vysávač). Dieťa sa pokúša imitovať i nové, ťažko vysloviteľné, ale 

zvukovo zaujímavé označenia vecí (pršiplášť=p, vrtuľa=v, taštič-

ka=tata, guľôčka=do). V období zrodu prvých slov dieťa i samo seba 

označuje tak ako ostatné osoby v okolí (Janka, hovoriac o sebe, pou-

žíva slovo vava).  

 činnostnosť  

Prvé pokusy pomenovať činnosti pozorujeme v jednak v situá-

ciách, keď dieťa prežíva rozpor medzi úmyslom niečo vykonať 

a svojimi možnosťami, či presnejšie limitmi, a potrebuje pomoc 

(po=poliať, Janka sa usiluje zdvihnúť krhlu a polievať); jednak 

v konsituačných informáciách o dejoch, ktoré sú pre dieťa zaujímavé, 

príťažlivé a chce sa o ne podeliť s dospelými (p, pá=prasknúť, bublina 

vo vzduchu praská). 

 lokalizovanosť  

Prvými pomenovaniami súvisiacimi s orientáciou v prostredí sú 

výrazy na označenie protikladu hore/dolu (ho=hore, do=dolu) 

a blízko/ďaleko (tu – tam). Ak zoberieme do úvahy, že k nim čoskoro 

pribúda imitácia výrazov von/vonku a vzadu, teda lokalizácia na hori-

zontále, možno povedať, že schopnosť orientovať sa v priestore je 

jedným z prvých dôsledkov praktického „zaobchádzania“ so svetom – 

vertikálnej polohy tela pohybujúceho sa po horizontále k bližším 

a vzdialenejším miestam. Sémantická kategória lokalizovanosť je 

prvou kategóriou s relatívne uzavretým a vnútorne štruktúrova-

ným inventárom prostriedkov. Z nej sa odvíja i kategória špecifiká-

cia, ktorej prvé reprezentanty – adjektíva veľký (neskôr malý) – špeci-

fikujú objekt podľa rozsahu, aký v priestore zaberá. 

 rezultatívnosť 

Prvými reprezentantmi tejto kategórie sú slová no, nó, tak, ták, 

ktorými dieťa podáva konsituačnú informáciu o dejoch, ktoré majú 

zreteľný výsledok a ktoré pútajú pozornosť dieťaťa spravidla tým, že 

veci sú v pohybe a vydávajú zvuky (matka zapne pásy na kočiari, 
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pozapína dieťaťu pršiplášť, rozloží striešku na kočiari, vysunie anténu 

a dieťa zavŕšenosť činnosti slovne sprevádza). 

 rekurencia 

Túto kategóriu napĺňajú výrazy na pomenovanie trvania, pokra-

čovania alebo opakovania deja, stavu, vlastnosti. V období prvých 

slov má jediný reprezentant (ešte), ktorým sa dieťa domáha pokračo-

vania alebo opakovania činností, uspokojujúcich jeho potreby a záu-

jem. 

 postojovosť 

Jadrom tejto kategórie je opozícia súhlas – nesúhlas. Centrálne 

reprezentanty v období prvých slov sú výrazy nesúhlasu, odmietnutia 

a protestu ako dôsledok stretu vlastnej a cudzej vôle
14

. Vo formovaní 

kategórie postojovosť (primárne cez prejavy nesúhlasu s okolím) 

možno vidieť zárodky rozoznávania vlastného vnútra a vonkajšieho 

okolia, korene utvárajúceho sa vedomia vlastnej individuality. 

Na druhej strane, ani obdobie ranej ontogenézy nie je len imito-

vaním počutého a porozumeného, „myseľ dieťaťa nie je špongia“ 

(Pinker, 2003, s. 11). Aktivita dieťaťa sa prejavuje v tom, že zo zná-

mych kategórií dieťa tvorí nové, a to aj predtým nepočuté spojenia 

a kombinácie. Zakrátko (u Janky o odstupom štyroch mesiacov od 

prvého slova) sme zachytili prvé dvojslovné výpovede (predmetnosť + 

činnostnosť: Janka podáva otcovi korále a túto činnosť komentuje 

slovami tato da; činnostnosť + lokalizovanosť: Janka vyzýva babku 

polievajúcu kvety: tu po!). Dvojslovné kombinácie sémantických ka-

tegórií nasledujú po prekurzoroch, ktorými sú dvojkomponentové 

výpovede, pozostávajúce z verbálneho a neverbálneho komponentu 

(mama + Janka podáva mame puzdro = otvor mi; mama + Janka jej 

podáva macíka z kočiara = povoz macíka; tato + Janka mu podáva 

vrchnák
15

= zatvor; mama + Janka ukáže na mamu a pozrie sa na mies-

to, kam ju volá = poď sem). 

Ukazuje sa, že obe „mentálne tkanivá jazyka – slová a pravidlá“ 

(Pinker, 2003, s. 28) sa osvojujú paralelne. Osvojené slová sa uvádza-

jú podľa istých pravidiel do vzťahov v syntagmách a súčasne vznik 

                                                           
14 Opozícia označovaná ako svoj verzus cudzí sa výrazne uplatňuje v koncepcii tzv. 

jazykového obrazu sveta (pozri Vaňková, 2005, s. 64). 
15 O vývine neverbálnych prostriedkov komunikácie pozri štúdiu S. Kapalkovej 

v tomto zborníku.  
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syntagiem je sprevádzaný kvantitatívnym nárastom reprezentantov 

v ontogeneticky najstarších sémantických kategóriách, kvalitatívnym 

vývinom vo vnútri každej z nich a „prírastkom“ nových kategórií. 

Kvalitatívny posun vo vnútri ontogeneticky najstarších kategórií od 

objavenia sa prvých slov po vznik prvých dvojslovných výpovedí 

znázorňuje tabuľka: 

 
Sémantická  

kategória 

15. mesiac16 16. mesiac  17. mesiac 18. mesiac 

predmetnosť mama, vú 

=vysávač 

mama, tata, 

babo 

ňa/ňaň=mačka,  

v=vláčik,  

n=nos, toto, 

papa=labka 

no=noha, vá=váha 

mo=myška, v=voda, 

bo=bobrík,  

naňo=maco 

dá=dráčik 

papa= zajko 

Naňo=Miňa 

pa/papu=papuče, 

ma=macko v=vrchnák 

činnostnosť  papa  bááá=spadnúť ho= hopá,  

p/pa= praskla 

rezultatívnosť  ták 

 

 tááák 

lokalizovanosť   tu (odpoveď na 

otázku Kde sú 

kvapky?) 

ta (odpoveď na otázku 

Kde ideš?, Kde sú pipin-

ky?) 

postojovosť   pri súhlase 

a nesúhlase 

zakýva hlavou 

 

špecifikácia    ve=veľké 

dvojzložkové vý-

povede (kombinácia 

slova a neverbálnych 

prejavov) 

   mama+Janka podáva 

mame puzdro=otvor mi 

mama+Janka jej podáva 

macíka, z kočiara=povoz 

macíka 

tato+Janka mu podáva 

vrchnák= zatvor 

mama+Janka ukáže na 

mamu a pozrie sa na 

miesto, kam ju volá=poď 

sem 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Ako sme už uviedli, súčasťou prvých slov sú onomatopoické výrazy, tie sú 

však súčasťou tzv. rutín (Ako robí mačička? Mň. – Ako robí had? Ssss. – Ako 

robí sova? Uá. – Ako robí kozička? Mé. – Ako robí kravička? Mú.). 
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Sémantická  

kategória 

19. mesiac 20. mesiac  21. mesiac 

predmetnosť konsituačné pomenúva-

nie vecí (papu, vu, ňo, 

ha) a bytostí (mama, 

tata, baba, dodo, Ňono) 

konsituačné pomenúvanie 

vecí a bytostí 

prvé kosituačné pome-

novanie osoby a zvieraťa 

postojovosť prevláda nesúhlas prevláda nesúhlas prevláda nesúhlas 

činnostnosť prvé slovesá vo výzvach 

o pomoc 

a konsituačných infor-

máciách 

(po/poliať; bá/spadnúť 

o/otvoriť) 

konsituačné informácie o 

bežných činnostiach (hopať, 

papať, obuť, cvičiť)  

prvé kosituačne použité 

sloveso (Čo ste včera 

robili so Sonkou? 

hai=hrali sme sa) 

lokalizovanosť hore/dolu, tu/tam von/vzadu ako výsledok 

imitácie 

prvá odpoveď na kositu-

ačnú otázku (kde išla 

Soňa? domov) 

prvý pokus 

o pomenovanie miesta 

akuzatívom (kde ti hodím 

loptu? au=hlavu+chytí sa 

za hlavu) 

rezultatívnosť no, nó, tak, ták kategória nie je doložená kategória nie je doložená 

rekurencia ešte kategória nie je doložená kategória nie je doložená 

špecifikácia veľký/malý ako výsledok 

imitácie 

modrý ako výsledok imitá-

cie 

v odpovediach na otázky 

(krásny, červený, zelený) 

posesívnosť ojedinelá imitácia slova 

má 

ojedinelá imitácia slova má prvýkrát v odpovedi na 

otázku sloveso 

mať/nemať 

dvojslovné  

výpovede 

prvé dvojslovné vý-

povede: 2 kombinácie: 

predmetnosť +  

činnostnosť: (tato dá) 

činnostnosť + lokalo-

zovanosť: (tu po) 

dvojslovné výpovede len 

ako výsledok bezprostrednej 

imitácie dospelého 

1 kombinácia kategórií: 

predmetnosť + 

predmetnosť  

(toto mama; toto baba) 

 

 

5. Dvojslovná výpoveď ako katalyzátor v osvojovaní  
si pravidiel materinského jazyka 

 

Dvojslovná výpoveď – v ktorej sa izolované slová pretvárajú do 

spojení s komplexným významom odvodeným nielen od významov 

jednotlivých slov, ale aj od spôsobu, akým sú slová usporiadané – je 

impulzom, po ktorom sa popri osvojovaní nových exemplárov už 

známych sémantických kategórií a popri vzniku nových sémantických 

kategórií výrazne zintenzívňuje osvojovanie si pravidiel materin-

ského jazyka. Vo flektívnom jazyku máme na mysli pravidlá dvoch 

úrovní: pravidlá týkajúce sa slova (flexia) a kombinatoriky slov (syn-

tagmatika). Zakrátko po zaznamenaní prvej dvojslovnej výpovede 

v ontogenéze reči dieťaťa pozorujeme dve navzájom späté tendencie: 
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5.1 reprezentanty ontogeneticky najstarších kategórií (predmet-

nosť, lokalizovanosť, činnostnosť, rekurencia, rezultatívnosť, špecifi-

kácia) sa začínajú výrazne gramaticky diferencovať, sémanticky obo-

hacovať a až „explozívne“ vzájomne kombinovať do dvoj- až štvor-

slovných výpovedí, ba dokonca sa objavujú prvé súvetia
17

; 

5.2 vývin flexie a syntagmatiky je súčasne sprevádzaný prírast-

kom nových slov – exemplárov kategórií existenciálnosť a prospe-

chovosť –, pre ktoré je vývin v osvojovaní si pravidiel jazyka nevy-

hnutným predpokladom.  

5.1 V kategórii predmetnosť sa počet slov, ktoré dieťa použí-

va, zväčšuje len mierne (pribúdajú pomenovania vecí), zato sa však 

tvarovo a funkčne diferencujú. Nominatív má okrem „čistej“ pomeno-

vacej funkcie aj fatickú funkciu ako prostriedok na upútanie pozornos-

ti a nadviazanie kontaktu s dospelým. Formuje sa bezpredložkový 

akuzatív a inštrumentál ako súčasť eliptickej (a pritom úplne informa-

tívnej) odpovede na otázku dospelého (Čo mám otvoriť? – Balkón.; 

Urobíš hada? – Kobru.; Čo papáme? – Fazuľu.; Čo držíš v ruke? – 

Fľašu.; S kým išiel Gaston? – Dedom babou.) a ako dokončenie výpo-

vede dospelého (Mama kreslí... – Motýlika.; Ideme tlačiť... – Janku.). 

Prípady situačnej elipsy – za ktoré pokladáme také použitie tvarov 

podstatných mien, keď dieťa nemá oporu v štruktúre otázky alebo 

nedokončenej výpovede dospelého (a nemusí ju mať ani v skôr poču-

tých syntaktických štruktúrach), ale reaguje na aktuálny situačný kon-

text informačne najviac zaťaženým substantívom v príslušnom tvare – 

ukazujú na prelínanie mechanizmu imitácie reči dospelého a vlastnej 

aktivity dieťaťa pri osvojovaní si tvarov slov. Prekvapujúca bezprob-

lémovosť, ľahkosť, spontánnosť a rýchlosť, s akou sa dieťa nových 

tvarov slov zmocňuje a používa ich v konštrukciách, ktoré predtým 

nepočulo
18

, potvrdzuje tézu, že dispozície na osvojenie si jazyka prav-

depodobne sú vrodené. 

                                                           
17 Toto zistenie sa zásadne odlišuje od tvrdenia V. Příhodu (1977, s. 198), ktorý pro-

ces od slova k dvojslovnej výpovedi a k súvetiu pokladá za pozvoľný, dlhodobý, za 

postupné dozrievanie psychickej funkcie.  
18 Skutočnosť, že dieťa sa učí materinskú reč počúvaním od dospelých, pričom dospe-

lí neformulujú žiadne explicitné gramatické pravidlá, sa označuje ako paradox akvizí-

cie jazyka alebo ako nedostatočnosť lingvistického vstupu. Paradox akvizície jazyka 

spočíva v tom, že napriek nedostatočnosti vstupnej informácie je dieťa schopné naučiť 
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Dieťa sa oblieka a obúva, vie, že s rodičmi pôjde na prechádz-

ku. Na túto situáciu zareaguje slovami: Mamou tatom. – Dieťa hľadá 

motýľa, chce vyjsť na balkón. Matka reaguje slovami: Mám otvoriť 

balkón? Ale motýlik už odletel! Dieťa vyjadruje svoje želanie: Motýlika! 

Pádová diferenciácia prebieha i v kategórii lokalizovanosť. Sú-

bežne s akuzatívom v kategórii predmetnosť dieťa začína tým istým 

pádom pomenúvať i smer deja: (ísť) na balkónik. Pritom prvá priesto-

rová opozícia vyjadrená akuzatívom „kopíruje“ ontogeneticky najstar-

ší vertikálny protiklad hore – dolu, a to spôsobom odvodeným od 

„vlastnej telesnosti“: na hlavu – na nohy
19

. Sémantická kategória loka-

lizovanosť je tou kategóriou, cez ktorú prenikajú do rečovej produkcie 

dieťaťa ďalšie pády: genitív a lokál. Prvou fázou je imitácia štruktúry 

otázky dospelého (V čom spinká? – V postieľke.), dokončenie výpo-

vede dospelého s predložkovou „nápoveďou“ (A potom išli do... – 

Domčeka.) alebo imitácia štruktúry výpovede dospelého (Vyjdeme po 

schodíkoch. – Po šmýkalke.). Druhou fázou v pomenúvaní priestoru je 

aktívne (neimitačné) používanie akuzatívu, genitívu a lokálu, pričom 

gramatické tvary najprv obsahujú predložky na/do (na deku, na bal-

kónik, na záchodíku, do domčeka, do mora) a neskôr k nim pribúdajú 

predložky v/po ako statický a dynamický variant na označenie miesta 

pomocou lokálu: (byť) vo vani – (spúšťať sa) po šmýkalke. Hoci by sa 

mohlo zdať, že ide o rozrôznené a náhodné zoskupenie situačných 

pomenovaní miesta s predložkami, pri hlbšej analýze sémantiky pred-

ložkových spojení odhalíme v tejto vývinovej postupnosti spoločný, 

zjednocujúci menovateľ: 

 Rozlišovanie polohy na horizontálno-vertikálnej osi sa pomo-

cou predložkových spojení zjemňuje tak, že sa lokalizácia ob-

jektu zároveň vymedzí aj vzhľadom na vnútro (ísť do domčeka, 

do mora) alebo vonkajšok, povrch iného objektu (na deku, na 

hlavu). Používanie predložkových spojení v kategórii lokalizo-

vanosť ukazuje na to, že orientácia dieťaťa v priestore sa dostá-

va na vyšší vývinový stupeň, keďže sa na vertikálno-hori-

                                                                                                                             
sa správne hovoriť rovnakým jazykom, akým hovoria jeho rodičia (Kvasnička – 

Pospíchal, 2005, s. 369). 
19 Na tomto mieste hodno pripomenúť, že lakoffovsko-johnsonovský kognitívnolin-

gvistický pohľad má ctižiadosť ukázať, ako myseľ a myslenie vyrastá „z tela“ (para-

fráza podľa I. Vaňkovej, 2005, s. 71). 
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zontálnu súradnicu navrstvuje rozlišovanie polohy pro-

stredníctvom vzťahov medzi vecami, spočívajúcich na pro-

tiklade vo vnútri – vonku
20

. 

 Súčasne je kategória lokalizovanosť podložím pre vznik kategó-

rie temporálnosť. Tá síce v období utvárajúcich sa predložko-

vých spojení pre lokalizovanosť nemá v aktívnej lexike dieťaťa 

zastúpenie v podobe samostatných exemplárov
21

, zato však sa 

vnímanie času u dieťaťa začína rozvíjať odlišovaním dvoch ča-

sových aspektov:  

 začiatku kontaktu s objektom (Janička, kde ty ideš? – Na 

balkónik.)  

 trvania kontaktu s objektom (Čo tu macík robí? – Pišká 

na záchodíku.)  

Uvedené vzťahy medzi lokalizovanosťou s opozíciou vo vnútri/ 

vonku a rodiacou sa kategóriou temporálnosť s opozíciou začiatok 

kontaktu s objektom/trvanie kontaktu s objektom dokumentujú, že 

kategória času vyrastá z kategórie priestoru. Systém rodiacich sa prie-

storovo-časových vzťahov v myslení a v ich pomenúvaní dieťaťom 

možno schematicky znázorniť takto
22

: 
 

 začiatok kontaktu trvanie kontaktu 

kontakt s vnútrom 

objektu 

do domčeka, do vlečky, 

do koša 

v postieľke, vo vani,  

v garáži 

kontakt s povrchom 

objektu 

na hlavu, na nohy,  

na deku, na balkónik, 

na bicyklík, na kameň 

na záchodíku, na tule-

níku (tuleník = nočník 

v tvare tuleňa),  

po šmýkalke 

 

Tieto zistenia korešpondujú s kognitívnolingvistickým uvažo-

vaním o jazyku, že „díky kategorizaci se nám svět jeví i ve své roz-

různěnosti jako tak či onak uspořádaný: tato uspořádanost ovšem im-

                                                           
20 Jednou z lakoffovsko-johnsonovských predstavových (konceptuálnych) schém je 

schéma „nádoba“, ktorej základom je protiklad vnútro – vonkajšok (parafráza podľa 

I. Vaňkovej, 2005, s. 60). 
21 V transkriptoch z 22. až 24. mesiaca je kategória temporálnosť doložená jediným 

prípadom – opakovaním slova teraz po dospelom.  
22 Teoretickým východiskom tohto uvažovania sú dve štúdie o povahe predložkového 

systému slovenčiny: F. Miku (1969, s. 151 – 169) a E. Horáka (1989, s. 167 – 183). 
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plikuje zároveň také určitou interpretaci skutečnosti, určité (z velké 

části neuvědomované) předporozumění světu (Vaňková, 2005, s. 68).  

Paralelne s vývinom deklinácie pri pomenúvaní objektov 

a miesta/smeru sa začínajú z gramaticky nešpecifikovaných, kom-

plexných pomenovaní činností (napr. obu=obuť, ici=cvičiť, po=poliať) 

formovať tvary slovies v kategórii činnostnosť. Primárne sa utvárajú 

podoby 3. osoby singuláru prézenta slovies, ktorými dieťa podáva 

konsituačnú informáciu o okolitom dianí aj o vlastných aktivitách 

(hopá, papá, pišká, ciká, hajá, hombá, číta, umýva, kúpa, kreslí, letí, 

pije, kameruje, ide).  

Spolu s prézentom sa vydeľuje préteritum. Vývin préterita úzko 

súvisí s kategóriou lokalizovanosť v tom zmysle, že prvé slovesá, 

ktorými dieťa informuje o práve skončenej činnosti, pomenúvajú po-

hyb so zmenou miesta po horizontálno-vertikálnych súradniciach. 

Préteritum sa teda formuje analogicky, ako sa utvára systém kategórie 

lokalizovanosť, a opätovne dokumentuje, že systém časových kategó-

rií vyrastá zo systému kategórií priestorových. Prvé doložené tvary 

préterita sú slovesá pohybu po horizontále (odišiel) a po vertikále 

spadol (predtým bác), vyšiel (s významom vypadol) a postavil (sa).  
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Rodiaci sa systém slovesných časov dotvárajú prvé náznaky 

budúceho času, a to v podobe tvarov blízkej budúcnosti so slovesom 

ísť. (Matka vyberá album a dieťa jej činnosť skomentuje slovami: 

Ideme pozerať. Na matkinu otázku Kde je vankúš? dieťa reaguje slo-

vami: Ideme hajať.)  

Paralelne so vznikajúcim systémom troch slovesných časov 

v kategórii činnostnosť a s rozlišovaním začiatku/trvania kontaktu 

s objektom prostredníctvom predložkových spojení v kategórii lokali-

zovanosť pozorujeme ešte jeden spôsob, akým dieťa prejavuje vývi-

nový posun v pozorovaní dejov a v rozlišovaní troch etáp v jeho prie-

behu: začiatku – trvania – konca. Jazykové uchopenie časového as-

pektu deja sa viaže na používanie výrazov už – ešte. Tieto výrazy sú 

v slovenčine značne funkčne rozrôznené. V skúmanom období (t. j. po 

vzniku dvojslovných výpovedí) sme ich v prehovore dieťaťa zachytili 

súbežne v troch funkciách: 

 výraz už dieťa použilo na pomenovanie náhleho začiatku deja: 

už ide (=už začal fungovať);  

 výraz ešte je prostriedkom na pomenovanie opakovania deja, 

výzvou na pokračovanie v deji po prestávke (kategória reku-

rencia). Sloveso na pomenovanie činnosti je spravidla elidova-

né a je výsledkom inferencie zo situačného kontextu (ešte = vý-

zva čítaj, hovor, počítaj, tancuj, pokračuj v hre); neskôr dieťa 

činnosť pomenúva explicitne (ešte čítať, ešte nájdeme hračku); 

 výraz už slúži i na pomenovanie záverečnej fázy deja/stavu, 

spojenej so zavŕšením deja (predtým no, tak): už tam sú (kruhy 

na vode), už taká vysoká (Janka vyšla hore na šmýkačku). Je re-

prezentantom kategórie rezultatívnosť (ukončenie, zavŕšenie 

deja). 

Tieto pozorovania vývinu časových predstáv dieťaťa nenarúšajú 

koncept detského prézentizmu, pretože aj pomenovanie minulých, aj 

budúcich dejov, práve tak ako aj rozličné fázy v priebehu pomenúva-

ných dejov sa vzťahujú na okamihy veľmi blízke momentu prehovoru 

dieťaťa. Avšak niektoré striktné doterajšie tvrdenia o vývine časových 

predstáv dieťaťa
23

 sa tým výrazne relativizujú. Súčasne sa ukazuje, že 

súhra kategórie činnostnosť (slovesný čas), lokalizovanosť (predlož-

                                                           
23 Podľa V. Příhodu (1977, s. 159) dieťa si dlho všíma len to, čo je, neskôr, čo bude 

čoskoro nasledovať, ale skoro vôbec nie, čo už uplynulo. 
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kové spojenia), rekurencia (ešte) a rezultatívnosť (už) je podložím, 

z ktorej vyviera kategória temporálnosť (pozri v časti 6 tejto štúdie). 
 

 

činnostnosť 

lokalizovanosť                temporálnosť 

 

rekurencia 

rezultatívnosť 

 

Tie kategórie, v ktorých neprebieha výraznejšia gramatická di-

ferenciácia tvarov slov, sa v období po vzniku dvojslovných výpovedí 

rozrôzňujú sémanticky. Sémantické obsadzovanie kategórie špecifi-

kácia ukazuje na to, že schopnosť dieťaťa rozlišovať veci toho istého 

druhu primárne vychodí z porovnávania farby a rozmeru. Z farieb 

dieťa rozoznáva a aktívne pomenúva bielu, žltú, oranžovú, červenú, 

modrú a zelenú. S výnimkou bielej ide len o reprezentanty člena „fa-

rebné“ v opozícii farebné – nefarebné (Vaňková, 1995, s. 213). Druhý 

aspekt kategórie špecifikácia – veľkosť chápaná ako rozsah, ktorý 

objekt v priestore zaberá – sa vyvíja v spätosti s kategóriou lokalizo-

vanosť. Protiklad malý/veľký sa dopĺňa o prostredný člen (stredný) 

a keďže komparácia je až neskorším
24

 „vynálezom“ dieťaťa, krajné 

členy rozmerovej opozície sa zjemňujú elatívom (maličký, malinký), 

expresívnym využitím kvantity (véélky) alebo opakovaním (velký vel-

ký velký
25

). Prvé vzťahové adjektívum v reči sledovaného dieťaťa je 

odvodené od príslušnosti k miestu (babka bakšanská = bývajúca 

v Bakši). 

5.2 Už sme uviedli, že vývin v ontogeneticky starších sémantic-

kých kategóriách vedie k vzniku dvoch nových kategórií – prospecho-

vosť a existenciálnosť. Vznik kategórie prospechovosť sa podľa mo-

jej mienky odvíja od vývinovo predchádzajúcej kategórie posesívnosť 

(vlastníctvo, vlastnenie; prototypovým reprezentantom je sloveso 

mať=vlastniť). Kategória prospechovosť má s kategóriou posesívnosť 

spoločnú sému – význam mať, vlastniť. Kým v kategórii posesívnosť 

                                                           
24 Komparatív sme prvýkrát zachytili v 25. mesiaci, a to od ontogeneticky najstaršieho 

adjektíva veľký: väčší.  
25 Ide o motivovaný (výrazne ikonický, a tým aj prirodzený) vzťah medzi vlastnosťou 

a jej pomenovaním. To, čo je v realite väčšie, je „väčšie“ i v pomenovaní.  
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ide o konkrétnejší význam (vlastníctvo veci); v prípade prospechovos-

ti sa význam vlastníctvo špecifikuje abstraktnejším spôsobom v zmys-

le mať úžitok, osoh, prospech z niečoho
26

. Do kategórie prospecho-

vosť radíme pomenovania subjektov, ktoré sú nositeľom (vlastníkom) 

prospechu. Vývinovo kategória prospechovosť súvisí s posesívnosťou 

v tom zmysle, že prvé exempláre kategórie prospechovosť – jazykovo 

sformované do podoby tzv. prospechového datívu (mamke) 

a predložkového akuzatívu (pre mamku) – sa v reči dieťaťa objavujú 

vtedy, keď sa vývin v kategórii posesívnosť posúva od prototypového 

slovesa mať k privlastňovacím adjektívam. 

    Gastonova búda (posesívnosť) 

 

Gaston má búdu  

    

búda pre Gastona (prospechovosť) 

 

Uvedené tvrdenie dokumentujeme časovo súbežnou produkciou 

privlastňovacích adjektív a tých istých výrazov ako reprezentantov 

kategórie prospechovosť. Súbežný časový výskyt sa týka dokonca 

i zvratného privlastňovacieho zámena svoj (do svojho domčeka: pose-

sívnosť + lokalizovanosť) a zvratného osobného zámena si = sami 

sebe (postavíme si domček: činnostnosť + prospechovosť + predmet-

nosť). 
 

prospechovosť posesívnosť 

tatovi tatove 

mame mamkin 

medvedíkovi macíkove 

pre Gastona Gastonova 

pre Janu Jankin 

urobíme si domček do svojho domčeka  

 

V rečovej produkcii dieťaťa je kategória posesívnosť spravidla 

súčasťou dvojčlenných syntagiem (tatove hodinky, Jankin keksík) 

a kategória prospechovosť súčasťou trojčlenných výpovedí (urobíme 

                                                           
26 Základom kategórie prospechovosť je praxeologická maxima „snaž sa dosiahnuť to, 

čo je pre teba pozitívne“ (Karlík, 1995, s. 60), z čoho máš prospech. 
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medvedíkovi domček, mame dáme keksík). To, pravda, nevylučuje, že 

ktorýkoľvek z reprezentantov kategórie posesívnosť a prospechovosť 

môže byť použitý v eliptickej a pritom úplne informatívnej výpovedi 

(Čie sú to hodinky, Janička? Tatove. – Komu dáme ešte keksík? Mací-

kovi).  

Kategória prospechovosť je významným medzníkom i v osvo-

jovaní si pádového systému. Jej objavením sa totiž systém pádov 

v reči dieťaťa kompletizuje
27

. Nominatív má pomenúvaciu a kontak-

tovú funkciu v kategórii predmetnosť; genitív je pádom kategórie 

lokalizovanosť (do domčeka); datív pádom kategórie prospechovosť 

(macíkovi); akuzatív je pádom kategórie predmetnosť (Čo papáme? – 

Fazuľu.), lokalizovanosť (Kde to hodím, Janička? – Na nohy.) 

a prospechovosť (pre mamku); lokál pádom kategórie lokalizovanosť 

(v postieľke) a inštrumentál pádom kategórie predmetnosť (S čím sa 

budeš hrať? – Motýlikom.). Vývin pravidiel na úrovni slova (presnej-

šie substantíva) zaznamenáva po objavení sa dvojslovnej výpovede 

(v reči sledovaného dieťaťa 22. – 24. mesiac) búrlivý vývin a smeruje 

k tvarovej diferenciácii vo vnútri sémantických kategórií takto: 
 

predmetnosť nominatív, akuzatív, inštrumentál 

lokalizovanosť akuzatív, genitív, lokál 

prospechovosť datív, akuzatív 

 

Dvojčlenné a trojčlenné kombinácie kategórií vo výpovedi sú 

podložím aj pre vznik kategórie existenciálnosť. Jej prototypovým 

reprezentantom je sloveso byť, ktorým dieťa buď podáva konsituačnú 

(menej kosituačnú) informáciu o jestvovaní veci/bytosti (tu je dom, 

toto je baba), o jestvovaní vlastnosti na veci (motýlik je zelený), ne-

skôr aj o jestvovaní stavov/výsledkov deja (je chladno, je vychladený); 

alebo naopak, informáciu o veci a jej existencii chce získať (Čo je to? 

Kde je macík?). Existenciu vecí, vlastností apod. dieťa najprv pome-

núva implicitným spôsobom (pomenovaním veci a vlastnosti samot-

nej), explicitné pomenovanie existencie súvisí s rozvinutejšou kombi-

natorikou sémantických kategórií do viacčlenných výpovedí. Vývin 

od implicitného k explicitnému pomenovaniu existencie (veci alebo 

                                                           
27 Tvrdenie J. Rybára (2005, s. 86), že reč medzi 18 – 30 mesiacmi je obdobím dvoj-

slových viet a telegrafickej reči bez ohýbania a predložiek sa materiálovo nepotvrdilo.  
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vlastnosti na veci) pomocou slovesa byť – uzlového bodu dvoch sé-

mantických kategórií – možno znázorniť takto:  
baba zelený tu 

toto baba motýlik zelený tu dom 

toto je baba motýlik je zelený tu je dom 

 

Uvedené exemplifikácie dokumentujú, že časovo súbežne sa 

v reči dieťaťa objavujú výpovede, v ktorých má sloveso byť funkciu 

plnovýznamového slovesa s lokalizačnou konkretizáciou (tu je x, tam 

je x) a funkciu sponového slovesa (Toto je baba. Motýlik je zelený.), 

a to v konsituačných informáciách i v otázkach Čo je tu?, Čo je tam? 

Čo je to?
28

. 

Otázka Čo je to? sa vo vývine detskej reči pokladá za natoľko 

významný medzník, že sa stala obligátnou témou psychologických 

prác o vývine myslenia a reči dieťaťa. V psychologickej literatúre sa 

výskyt otázky Čo je to? vysvetľuje v súvislosti s tým, že u dieťaťa 

„přechází zvědavost stále více ve zvídavost, která již vyžaduje větší-

ho upnutí na předmět a na problém“ (Příhoda, 1977, s. 167). Kategória 

existenciálnosť, vďaka ktorej dieťa formuluje prvú otázku, znamená 

posun vo vývine myslenia a reči, pretože dieťa prechádza od podáva-

nia informácií k ich aktívnemu získavaniu, a tým aj k novej etape 

v poznávaní prostredia pomocou vecí jestvujúcich v okolí dieťaťa.  

V súvislosti s otázkou Čo je to? sa azda najviac cituje výrok 

W. Sterna, podľa ktorého objav dieťaťa, že každá vec má svoje meno, 

je najväčším objavom jeho života (cit. podľa J. Průchu, 2004, s. 62). 

Aj keď odhliadneme od metaforickosti tohto tvrdenia, predsa však 

vsugerúva záver, že ide o objav spočívajúci v znakovej podstate slov 

(objaviť, že vec má meno, značí zistiť, že jestvuje niečo, čo vec zastu-

puje). Pripomeňme, že hovoríme o období okolo dvoch rokov veku 

dieťaťa, keď dieťa síce vníma existenciu objektov, ale jazykovo ju 

ešte len začína uchopovať; keď myslí a komunikuje s okolím, ale ne-

uvedomuje si, že tak činí, a sémantické kategórie komunikácia a kog-

nícia sú zatiaľ prázdne; keď „zástupnosť“ jednej veci druhou a princíp 

„akože“ ešte nepozorujeme ani v symbolickej hre. Je otázne, či v ob-

                                                           
28 V reči sledovaného dieťaťa sme otázku Čo je to? prvýkrát zachytili v 22. mesiaci. 

Je to prvá aktívne vyslovená výpoveď s pragmatickou funkciou potreba informácie 

(predtým dieťa imituje opytovacie zámeno čo? po dospelom). 
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dobí takejto intelektuálnej výbavy je dieťa objavu, že každá vec má 

svoje meno, schopné. Isté pochybnosti, vzťahujúce sa na Sternov vý-

rok, cítiť i za tvrdením V. Příhodu (1977, s. 171), podľa ktorého, „toto 

poznání (že každá vec má svoje meno – pozn. J. K.) je „dítětem vycí-

těno, nikoli ovšem formulováno“. Vzhľadom na stupeň detského 

myslenia pokladáme za adekvátnu interpretáciu L. S. Vygotského 

(1970, s. 91), podľa ktorého spojenie medzi slovom a vecou „odhaľo-

vané“ dieťaťom nie je tým symbolickým funkčným spojením, ktoré 

charakterizuje vysoko rozvinuté slovné myslenie a ktoré Stern vydelil 

logickou cestou a vztiahol na geneticky najranejší stupeň; slovo je po 

dlhý čas pre dieťa skôr atribútom, vlastnosťou, popri iných vlast-

nostiach, než znakom. Preto otázku Čo je to?, ktorej formulácia je 

spojená s kategóriou existenciálnosť, pokladáme viac za otázku týka-

júcu sa existencie samotnej veci než za otázku na to, čo vec zastupuje 

– na jej meno. 

5.3 Vnútorná dynamika jednotlivých sémantických kategórií je 

sprevádzaná dynamikou v kombinácii kategórií, tvoriacich detskú 

výpoveď. Zrod dvojslovnej výpovede má za následok „kombinačnú 

explóziu“, keďže krátko po prvej dvojslovnej výpovedi sme v trans-

kriptoch reči skúmaného dieťaťa zaznamenali súbežný výskyt: 

 dvoj-, troj- a štvorslovných výpovedí; 

 prvých súvetí; 

 prvých nadvetných útvarov reprodukčného charakteru. 

Dominantnou kategóriou vo viacslovných výpovediach je kate-

gória predmetnosť, vytvárajúca kombinácie so všetkými už osvoje-

nými kategóriami. Prvé výpovede dieťaťa majú podobu vzťahovania 

činnosti, vlastnosti alebo miesta k veci alebo k živej bytosti (odišiel 

tam, ňaňo spadol, veľký bubak, dom maličký; tu macík býva, letí malý 

motýlik, tento tam bol, Gaston nie je ešte tu, sloník tu dobre papá, tu 

máš aj stoličku). Viacslovné výpovede dieťaťa v ranom štádiu ich 

formovania vyznievajú ako overovanie kombinačných možností 

jazyka; v reči dieťaťa sa nerealizuje istý štruktúrny typ viacslovnej 

výpovede ako preferenčný, naopak, ide o málopočetné, ale rôznorodé 

spojenia zo skôr i neskôr osvojených kategórií (v dvojslovných aj 

trojslovných výpovediach sme v 23. a 24. mesiaci zaregistrovali po 

dvadsať rozličných kombinácií sémantických kategórií, pričom ide 

o typy s nízkou frekvenciou). 
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Prvé aktívne utvorené súvetie sledovaného dieťaťa je – prekva-

pivo – podraďovacie súvetie s príčinným vzťahom, v ktorom dieťa 

usúvzťažňuje situačné okolnosti a komentár rodičov. Hoci sa nedá 

vylúčiť, že súvetnú výpoveď dieťa už od dospelých v podobnej situá-

cii počulo v minulosti, faktom je, že ani jedna časť výpovede dieťaťa 

nie je výsledkom bezprostrednej imitácie repliky dospelého z aktuál-

neho tematického bloku. Sporné však je porozumenie zmyslu kauzál-

neho vzťahu (činnosť dieťaťa v momente prehovoru je v rozpore 

s obsahom výpovede – dieťa vysvetľuje, prečo nemožno ísť na bal-

kón, no samo sa po ňom s potešením pohybuje).  
 
*JAN:  otoriť! 

*MOT:  a čo máme otvoriť? 

*JAN:  bakón 

*MOT:  balkón máme otvoriť? 

*MOT:  a čo bude robiť Janinka na balkóniku? 

*JAN:  motýjikom. 

*MOT:  motýlikom budeš chodiť po balkóniku? 

*MOT:  myslím že je tam dosť chladno. 

*JAN:  chajo. 

*MOT:  chladno # áno chladno. 

*JAN:  nemóžme na bakónik webo tam webo tu fúka vetík. 

%com:  dieťa pritom chodí po balkóne. 

(vek: 1;9.16) 

 

Nesporné dôkazy o výskyte prvých súvetí (1; 11. 17) predstavu-

je adícia dvoch informácií viažucich sa k tej istej situácii v aktuálnej 

prítomnosti (tento má zub a tento nemá zub) a v nedávnej minulosti 

(tam sme išli a tam bolo seno). Medziobdobie od zrodu prvej dvoj-

slovnej kombinácie k prvej adícii v súvetí v reči sledovaného dieťaťa 

predstavuje rozpätie 5 mesiacov.  

Osobitnú podobu výpovedí majú sémantické kategórie dieťa-

ťom začlenené do úryvkov reprodukovaných textov (úseky básničiek, 

pesničiek s rytmizujúcou funkciou), ktoré sa striedajú s tvarovými 

obmenami slov a nezrozumiteľnými úsekmi rečového prejavu. Táto 

hra so slovom je sprievodnou činnosťou popri inej činnosti dieťaťa. 

Dieťa sa na nikoho neobracia, pravdepodobne ani neočakáva reakciu; 

slovný komentár, ktorý má podobu „zmesi“ úryvkov reprodukovaných 

textov a vlastných doplnení dieťaťa, vyznieva ako prejav zaujatosti 

činnosťou či spokojnosti dieťaťa (vezeme si obiš píjtu zaháme ete 
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chíju potom sa zaotočíme xxxx mededíku mededíky mededíku xxx me-

dedíky mededík mededi mededi...). Tak ako vokalizácie v predslovnom 

období pokladáme za prípravu na formuláciu prvého slova, uvedené 

rečové prejavy – so znakmi egocentrickej reči – pokladáme za prí-

pravnú fázu prvých naratív. 

Vývinovú líniu od prvých dvojslovných výpovedí k prvým sú-

vetiam môžeme znázorniť takto: 
 
Sémantická  

kategória 

22. mesiac 23. mesiac  24. mesiac 

predmetnosť oslovovací nominatív 

bezpredložkový akuzatív 

a inštrumentál 

zväčšuje sa rozsah slov 

najmä v akuzatíve  

a v inštrumentáli 

zväčšuje sa rozsah slov 

najmä v akuzatíve  

a v inštrumentáli 

postojovosť prejavy súhlasu 

a nesúhlasu 

prevláda nesúhlas prejavy súhlasu a nesúhlasu 

činnostnosť préteritum slovies 

odišiel, spadol, vyšiel 

=vypadol, postavila (sa) 

3. osoba indikatívu prézen-

ta v informácii o činnosti 

objektov i svojej vlastnej 

(Janka hopá) 

blízka budúcnosť: ideme 

hajať, ideme pozerať 

lokalizovanosť predložkový akuzatív 

opozícia hore/dolu 

vyjadrená predložkový-

mi spojeniami: na hlavu 

– na nohy  

predložkový genitív 

pribúda protiklad vo vnútri 

objektu – na povrchu 

objektu: 

do domčeka – na deku 

predložkový lokál 

statický a dynamický variant 

na označenie polohy 

a pohybu: vo vani – po 

šmýkalke 

rezultatívnosť kategória nie je doložená kategória nie je doložená zavŕšenie deja sa pomenúva 

výrazom už (už taká vysoká; 

už tam sú; už ide=funguje 

rekurencia kategória nie je doložená ešte (výzva na pokračova-

nie v čítaní), ešte čítať 

opakovanie a pokračovanie 

v deji: ešte, ešte nájdeme, 

ešte babke, ešte panáčik 

špecifikácia diferencuje sa pomeno-

vanie rozmeru: stredný, 

vééľky, veľký veľký; 

maličký, malinký 

prvé vzťahové adjektívum: 

babka bakšanská=z Bakše 

diferencuje sa farebnosť: 

oranžová, žltá, biela 

prvé kvalitatívne zámeno: 

taký 

posesívnosť prvé privlastňovacie 

adjektíva Jankin Gasto-

nova 

ďalšie privlastňovacie 

adjektíva: tatove, mamkin, 

macíkove 

prvé zvratné privlastňovacie 

zámeno svoj 

prospechovosť predložkový akuzatív: 

pre Janu, pre Gastona 

prospechový datív: tatovi, 

mame, medvedíkovi 

prvé osobné zvratné zámeno 

si (ukážeme si traktorík, 

postavíme si domček) 

existenciálnosť prvá otázka čo je to? 

prvé trojslovné výpove-

de to je/nie je x, tu je/nie 

je x, tam je x  

vyššia frekvencia výpovedí 

čo je to? 

to je/nie je x, tu je/nie je x, 

tam je x 

prvé préteritum bol: tento 

tam bol 

pribúda otázka na miesto 

(Kde je x?) 

a vzťahovanie veci 

a vlastnosti (motýlik je 

zelený) 

relačnosť prvé súvetie: nemóžme 

na bakónik, webo tam, 

webo tu fúka vetík 

(porozumenie zmyslu 

povedaného je sporné) 

súvetie nie je v transkripte 

zachytené  

prvá adícia s porozumením: 

tento má zub a tento nemá 

zub; tam sme išli a tam bolo 

seno 

dvojslovné 

výpovede 

16 kombinácií  

sémantických kategórií 

21 kombinácií  

sémantických kategórií 

22 kombinácií sémantických 

kategórií 
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trojslovné  

výpovede 

9 kombinácií sémantic-

kých kategórií 

20 kombinácií sémantic-

kých kategórií 

23 kombinácií sémantických 

kategórií 

štvorslovné  

výpovede 

2 kombinácie  

sémantických kategórií 

22 kombinácie  

sémantických kategórií 

12 kombinácií sémantických 

kategórií 

päťslovné  

výpovede 

0 0 12 kombinácií sémantických 

kategórií 

 

 

 

6. Sémantické kategórie s abstraktným významom 
 

Predchádzajúci intenzívny i extenzívny vývin sémantických ka-

tegórií je predprípravou na vznik takých kategórií, ktoré sa síce tiež 

formujú v priamom a „hmatateľnom“ kontakte dieťaťa so svetom, 

ktorý ho obklopuje, avšak pre abstraktnosť významu a pre „neschop-

nosť dieťaťa uvedomovať si vlastné myslenie“ (Vygotskij, 1970, 

s. 183) sú produktom neskoršieho vývinu. Zrod ďalších sémantických 

kategórií je motivovaný dvojako: 

6.1 kategória je buď pripravená predchádzajúcim posunom vo 

vývine myslenia dieťaťa, je implicitne prítomná, či presnejšie rozptý-

lená do iných, ontogeneticky starších sémantických kategórií, ale do-

siaľ v rečovej produkcii dieťaťa nemá vlastný lexikálny reprezentant; 

6.2 kategória súvisí s neuvedomovaním si niektorých činnos-

tí/stavov a objaví sa v reči až vtedy, keď dieťa pociťuje nedostatok, 

Nárast počtu kombinácií sémantických kategórií vo výpovedi 
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absenciu niečoho a vzniká potreba subjektívne prežívaný deficit od-

strániť.  

6.1 V prvom prípade ide o sémantickú kategóriu temporálnosť. 

V časti 5 sme už uviedli, že jej „zárodky“ sú v kategóriách činnost-

nosť, lokalizovanosť, rezultatívnosť a rekurencia (u Janky 22. – 24. 

mesiac). Výsledkom vnútornej dynamiky a vzájomnej symbiózy tých-

to štyroch kategórií je prvý spoľahlivo identifikovaný exemplár kate-

górie temporálnosť – príslovka teraz – jednak v konsituačnej informá-

cii (teraz tak sa ide – Janka predvedie pohyb na trojkolke; teraz koní-

ka učešem), jednak v rozvažovaní o pokračovaní hry (a teraz?). Kvôli 

názornosti uvádzame, že kým prvý reprezentant kategórie lokalizova-

nosť sa v odpovedi na otázku objavil už v 17. mesiaci a aktívne (bez 

výzvy a imitácie) v 19. mesiaci, cesta k prvému exempláru kategórie 

temporálnosť od tohto momentu trvá ďalších 6 – 8 mesiacov. Kategó-

ria temporálnosť presvedčivo ukazuje, že vývin sémantických kategó-

rií nespočíva len vo vnútornej dynamike každej z nich a vzájomnej 

kombinovateľnosti do vzťahov, ale je determinovaný aj medzikatego-

riálnymi vzťahmi, z ktorých sa utvárajú abstraktné významy. 

6.2 Spoločnou črtou druhej skupiny vznikajúcich sémantických 

kategórií je, že ich prvé exempláre sa v reči dieťaťa objavili výlučne 

v zápornej podobe, a to v situáciách so spoločným menovateľom: 

dieťa spozoruje absenciu niečoho, čo mu bráni pokračovať v ďalšej 

činnosti alebo v uspokojení svojej potreby. Ide o kategórie kognícia, 

zmyslová skúsenosť, modálnosť a kvantitatívnosť:  

 kognícia 

Radíme sem pomenovania myšlienkových pochodov a pozná-

vacích aktivít, ktoré sú súčasťou tradične vymedzovanej skupiny slo-

vies so všeobecným významom myslieť (verba cogitandi). Všetky prvé 

reprezentanty tejto kategórie vznikli v situáciách, keď dieťaťu chýba 

potrebný výraz a prvý raz formuluje odpoveď typu neviem: 
 

*MOT: tu je čo?  

*MOT: ako sa volá zvieratko? 

*JNK: toto. 

*MOT: pinko.  

*MOT: pinko sa volá tučniak. 

*JNK: nevieme. 

*MOT: vieme vieme. 
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*OTE: a tu je kto na tej fotke?  

*OTE: koho drží dedko? 

%com: na fotografii je Janka29 

*JNK: xxxx. 

*OTE: Janka? 

*JNK: sme si nepamätali. 

*OTE: sme si nepamätali? 

*JNK: nevieme. 

*OTE: nevieme kto je tu?  

*OTE: ale vieme.  

*OTE: Janka. 

 

Podľa L. S. Vygotského (1970, s. 183 a 191) si dieťa neuvedo-

muje svoje vlastné myslenie a ani svoje poznatky. Napr. pozná svoje 

meno a mená iných ľudí a vecí, ale túto znalosť si neuvedomuje. Ne-

uvedomovanosť vlastného myslenia sa podľa L. S. Vygotského pre-

javuje tak, že dieťa je schopné celého radu logických operácií, keď 

vznikajú v spontánnom priebehu jeho vlastného myslenia, ale nie je 

schopné uskutočniť úplne analogické operácie, keď sa vyžadujú úmy-

selne a zámerne. Podľa mojej mienky sa v momente, keď dieťa prvý 

raz vysloví odpoveď typu neviem, nepamätám sa, nezačína len osvo-

jovanie slov so všeobecným významom myslieť, ale tento posun od mys-

lenia k jazykovému uchopeniu tejto činnosti v pomenovaní je i začiatkom 

vývoja k uvedomovaniu si vlastného myslenia a poznania.  

 zmyslová skúsenosť 

Túto sémantickú kategóriu predstavujú slovesá so všeobecným 

významom vnímať zmyslami (vidieť, počuť, cítiť...) a príslovky, po-

menúvajúce stav vnímateľný zmyslami (napr. vidno, nevidno, tma, 

teplo, chladno). Aj vývin tejto kategórie sa začína slovesami a prí-

slovkami v zápore (tieto sme si nepozerali, nevidno taťa, nevidno ka-

meru)
30

. Fakt, že dieťa zrakom objekty vníma, nesprevádza konsituač-

                                                           
29 Dialóg sa odohráva v situácii, keď dieťa už nehovorí o sebe v 3. osobe singuláru; 

prešlo aj fázou, keď o sebe hovorilo tak, ako sa mu prihovárali rodičia, teda v 2. osobe 

singuláru. V čase vzniku tejto ukážky používa na hovorenie za seba 1. osobu plurálu.  
30 Dieťa je skryté za plachtou a o situácii vypovedá tak, že prvý raz použije výraz zo 

sémantickej kategórie zmyslová skúsenosť (nevidno taťa, nevidno kameru). Ide 

o vývinový posun i v tom zmysle, že podobnú situáciu dieťa predtým jazykovo spra-

cúvalo pomocou kategórie existenciálnosť, a to ako popretie jestvovania objektu (neni 

taťo). Za pozornosť stojí i použitie príslovky nevidno. Dieťa takto rieši „rozpor“ 
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nou informáciou vidno/vidím x, ale pomenuje výsledok zmyslového 

vnímania, t. j samotný predmet, jeho vlastnosť, umiestnenie a pod. 

Pozorovanie prostredia zmyslami je síce vedomá, ale neuvedomovaná 

činnosť dieťaťa, pretože jeho pozornosť je spočiatku úplne sústredená 

na samotný objekt pozorovania a výpoveď o ňom, nie na aktivitu, 

ktorá mu vnímanie predmetu zabezpečuje. Predmetom záujmu dieťaťa 

sa však môže stať i zmyslové vnímanie samo osebe. Zrod sémantickej 

kategórie zmyslová skúsenosť sme pozorovali v situácii, ktorá zmys-

lovému vnímaniu kladie do cesty prekážku, narúšajúcu jeho bezporu-

chový priebeh.  

 modálnosť 

Výrazy tejto sémantickej kategórie vyjadrujú postoj hovoriace-

ho k pomenovanému deju z hľadiska vôle, možnosti či povinnosti 

vykonať dej a jej reprezentantmi sú slovesá chcieť, môcť, musieť a ich 

synonymá. Zdrojom, cez ktorý sa dieťa učí porozumieť týmto výra-

zom, sú jednak „limity“ kladené dospelými (môžeš/nemôžeš; nesmieš, 

musíš) a otázky typu chceš?/nechceš?, jednak hry s pravidlami (výraz 

môžeš je v nich signálom na pokračovanie v hre) alebo hry založené 

na reprodukcii textu a viacnásobnom opakovaní replík so slovesami 

chcieť/nechcieť, v ktorých sa slovný prejav vôle spája s pohybovou 

reakciou dieťaťa (Chcete x? Nechceme. Chcete y? – Ideme.). Napriek 

tomu, že dieťa modálnym výrazom rozumie oveľa skôr, samo ich 

začína aktívne používať až na sklonku 2. roku života, pričom psychic-

kým podložím tohto procesu je postupné uvedomovanie si vlastného 

zámeru, svojej vôle voči okoliu, a tým aj uvedomovanie si vlastnej 

individuality (už sme uviedli, že 1. osobu singuláru dieťa dosiaľ nepo-

užíva). Analogicky ako v kategóriách kognícia a zmyslová skúsenosť 

majú i prvé reprezentanty kategórie modálnosť zápornú podobu. Dieťa 

ich vyslovilo buď v problémovej situácii, ktorá mu bráni v dosiahnutí 

zámeru a potrebuje pomoc okolia (nejde v zmysle nemožno, nedá sa 

zasunúť predmet do otvoru; nedá sa rozdeliť), alebo pri presadzovaní 

vlastnej vôle voči okoliu (nechce, hajať nechce). Prejavy vôle, tiež v 

podobe nesúhlasu, odmietania a protestu, sú v tomto období domi-

nantnými výrazmi i v kategórii postojovosť a zároveň sa prejavy ne-

súhlasu navrstvujú i na kategóriu predmetnosť (ne mama, ne trávu, ne 

                                                                                                                             
medzi zámerom prezentovať vlastnú zmyslovú skúsenosť a tou etapou vývinu, na 

ktorej ešte hovorenie za seba nedosiahlo podobu 1. osoby singuláru.  
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medveď, ne dudu) špecifikácia (ne čistý, ne detskou), lokalizovanosť 

(ne tam, ne tu) i kvantitatívnosť (ne veľa). Podľa V. Příhodu (1977, 

s. 176) v prejavoch nesúhlasu a v presadzovaní vlastného zámeru 

oproti cudzej vôli prebieha uvedomovanie si vlastnej individuality, 

utváranie zážitku seba samého („jástvo“), definitívne odlíšeného od 

prostredia a vydeleného z komplexného citového zážitku.  

 kvantitatívnosť 

Osvojovanie si tejto sémantickej kategórie je podmienené vní-

maním kvantitatívnej stránky reality a jej odrazom v určitých i neurči-

tých pomenovaniach množstva (určité a neurčité číslovky, numerálne 

zámená). Hoci dieťa opakuje čísla po dospelých a dokáže ich aj samo-

statne vymenúvať v číselnom rade, ide spočiatku len o pamäťové 

zvládnutie zvukovej stránky číselných výrazov, nie o porozumenie 

číselných pojmov počtu, a preto takého rečové prejavy nepokladáme 

za reprezentanty kategórie kvantitatívnosť, ale za číselné rutiny. 

Osvojovanie tejto kategórie je tiež späté so záporom. Prvé exempláre 

predstavujú konsituačné informácie o nulovom výskyte veci (nemá nič 

tam, ten nemá nič), motivované zistením o absencii veci, ktorá je pre 

dieťa v danom okamihu významná. Ani v tomto prípade si reprezen-

tanty sémantickej kategórie dieťa neosvojuje ako prvky súboru, či 

množiny jazykových prostriedkov, ale ako prvky čiastkového subsys-

tému: výraz pre nulový výskyt (nič) vstupuje do opozície s pomeno-

vaním mnohosti (veľa) a „stredným“ členom sa stáva pomenovanie 

jednosti (jeden). Rané štádium kategórie kvantitatívnosť teda predsta-

vuje mikrosystém prvkov: nič – jeden – veľa. 
 
*MOT: a koľko máme macíkov počítaj. 

*MOT: jeden. 

*JNK: ne. 

*JNK: veľa. 

*MOT: dva tri?  

*MOT: ďalej?  

*MOT: štyri? 

*JNK: päť šesť sedem osem deväť desať. 

*MOT: desať.  

*MOT: desať macíkov máme nakreslených 

%com: matka svojím vstupom ukončila Jankinu enumeráciu.  

*JNK: žabu. 

*MOT: žaba 

*MOT: koľko máme žiab?  
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*MOT: koľko? 

*JNK: jeden. 

*MOT: jednu.  

*MOT: áno. 

*MOT: jednu máme. 

(vek: 2;0.12) 

 kauzálnosť 

I keď sa myslenie dieťaťa v období batoľaťa hodnotí výlučne 

ako prekauzálne a zamerané na účel, na splnenie potreby bez ohľadu 

na to, odkiaľ a prečo veci prichádzajú (Příhoda, 1977, s. 172), predsa 

však už môžeme pozorovať, že dieťa postrehne súvislosti (aj príčinné) 

medzi často sa opakujúcimi bežnými činnosťami, ak je na nich samo 

zainteresované. Ukážka dokumentuje, ako vo veku 24 mesiacov, para-

lelne s utváraním sa ostatných kategórií s abstraktnou sémantikou, 

dieťa formuluje svoje konsituačné odpovede „nad rámec“ očakáva-

ných kategórií (lokalizovanosť a predmetnosť) a namiesto nich reagu-

je účelovo-príčinným spôsobom. Nemožno pritom prehliadnuť, že aj 

prvá príčinná relácia vyplýva z absencie veci a je formulovaná zápo-

rom slovesa, tak ako vo všetkých novo sa utvárajúcich kategóriách.  
 

*MOT:  kde ideme Janička? 

*JNK:  na nákup. 

*MOT:  na nákup.  

*MOT:  a do akého obchodíku? 

*JNK: do karfuju. 

*MOT: do karfúru áno. 

*JNK: do tohoto. 

*MOT: do tohoto karfuru. 

*MOT: a čo kúpime? 

*JNK: rožtek 

*MOT: rožtek a čo ešte? 

*JNK:  lebo nemáme. 

*MOT: lebo nemáme 

(vek: 2;0.12) 

 

6.3 Druhú líniu vývinu – časovo súbežnú so vznikom kategórií 

s abstraktnou sémantikou – predstavujú ontogeneticky staršie séman-

tické kategórie s dvoma tendenciami.  

6.3.1 Prvá z nich predstavuje posun od priameho pomenovania 

k výrazom so zástupnou (ukazovacou a odkazovacou) funkciou, 

presnejšie k ukazovacím a osobným zámenám. Ukazovacie zámená 
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s univerzálnou pomenúvacou funkciou to/toto, ktorými dieťa v prvom 

štádiu vývinu kategórie predmetnosť spolu s gestom označuje akýkoľ-

vek objekt priamym ukázaním naň, sú nahradené plnovýznamovými 

pomenovaniami. Ukazovacie zámená sa vyvíjajú smerom od pome-

núvacej k špecifikačnej funkcii (špecifikujú jeden objekt v triede 

objektov toho istého druhu: tento domček, touto vežou, takýto kočia-

rik). Osobné zámená sa koncentrujú v kategóriách predmetnosť 

a prospechovosť. Potom, ako sa v kategórii predmetnosť konštituoval 

celý systém pádov
31

 substantív, dieťa začína pomenovania vecí 

a bytostí nahrádzať osobnými zámenami. Analogicky ako pri substan-

tívach aj v systéme zámen sa ako prvý z nepriamych pádov formuje 

tvar akuzatívu. Slovosled výpovedí so zámenami je zväčša subjektív-

ny, dieťa kladie do iniciálovej pozície striedavo zámeno alebo sloveso 

podľa toho, ktorý význam vysúva do centra pozornosti: ju učešeme, 

ich schováme – zatlačíme ju, otočíme ho. Paralelne so zámenami 

v akuzatíve v kategórii predmetnosť sa objavujú osobné zámená 

v datíve v kategórii prospechovosť. Ide najmä o datív osobného zá-

mena 1. osoby plurálu (nám), dieťaťom používaný v konsituačnej 

informácii o jeho spoločnej činnosti s dospelými (sa nám rozdelilo, tá 

nám vypadla, mesiačik nám vypadol, nám to nepopadalo). Nepokla-

dáme za náhodné, že v tom istom čase v slovesách (bez ohľadu na ich 

príslušnosť k sémantickej kategórii) pribúda a dieťa preferenčne vyu-

žíva tvar 1. osoby plurálu, funkčne komplexný prostriedok na vyjad-

renie vlastného zámeru dieťaťa, výzvy orientovanej na dospelého, ale 

aj návrhu na spoločnú činnosť (nakreslíme, čítame, ukážeme si, uče-

šeme ju, tak otočíme, schováme, dáme, zatlačíme ho, otočíme ho, ešte 

to vyberieme, sme si nepozerali,...). Ak sme v kategórii modálnosť 

a postojovosť pozorovali tendenciu dieťaťa k presadzovaniu vlastnej 

vôle odmietaním okolia; v kategórii prospechovosť a v ďalších kate-

góriách, ktoré sú reprezentované slovesami v 1. osobe plurálu (inklu-

zívnym plurálom), je badateľné opačné úsilie dieťaťa – vyjadrenie 

spoločenskej potreby byť s niekým v kontakte, byť v spoločnej 

aktivite. 

                                                           
31 Po období, keď sa nominatív funkčne rozčlenil na pomenovací a oslovovací, v 25. 

mesiaci badať smerovanie k ešte výraznejšiemu rozlíšeniu „čistého“ pomenovania od 

zámeru nadviazať kontakt s osobou. Deje sa to tak, že sa pádový systém obohacuje 

o i-ový vokatívny exponent (babi, to je tigrík; babi, tu je macík).  
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6.3.2 Druhú vývinovú tendenciu v ontogeneticky starších sé-

mantických kategóriách predstavuje proces zužovania, špecifikácie 

a konkretizácie významov slov, ktorých interpretácia sa stáva nezávis-

lejšia od aktuálneho situačného kontextu, a proces celkového spresňo-

vania informácií sprostredkúvaných dieťaťom. Deje sa tak pomocou 

utvárajúcich sa lexikálno-gramatických i syntaktických prostriedkov.  

K výsledkom prudkého gramatického vývinu pristupuje lexi-

kálno-gramatická kategória dokonavého vidu slovies, ktorý je 

v porovnaní s nedokonavým vidom špecifickejší, užší a konkrétnejší. 

Nové slovesá v kategórii činnostnosť, ktorých počet výrazne vzrástol, 

sú spravidla predponové deriváty, ktorými sa dej pomenúva ako zavŕ-

šený, ukončený (nakresliť, vyfarbiť, rozbiť, zapojiť, zaparkovať, roz-

deliť, učesať, vybrať, nabúrať, odložiť, vypadnúť, otočiť, dať (=položiť 

niekde), poskladať, pokresliť, pomôcť, schovať, zatlačiť). Kategória 

činnostnosť (pomenovanie činností so zmenou miesta i bez nej) sa od 

tohto momentu začína prelínať s kategóriou rezultatívnosť, v ktorej 

zachytávame i prvé príčastia s významom rezultatívnoti (už je pripra-

vená, je zapnuté). Prechodný lexikálno-gramatický proces prebieha 

paralelne i v kategórii špecifikácia. Jeho výsledkom je použite kom-

paratívu od prvého reprezentanta tejto kategórie v reči dieťaťa (veľký 

– väčší)
32

. Syntaktickým prostriedkom na spresňovanie prezentova-

ných významov je zdvojovanie kategórií toho istého typu, ktoré je 

dôsledkom používania zámen kombinovaných s vývinovo najstaršími 

sémantickými kategóriami predmetnosť (ten štvorček dobre ide), špe-

cifikácia (sedadlo takéto červené) a lokalizácia (tu do sedátka, tam je 

dolu, tam je dnu, tam je na chvoste).  

Výsledky rečovej ontogenézy v tretej etape možno zhrnúť takto. 

Vonkajší vývin spočíva v prírastku nových sémantických kategórií 

s abstraktnou sémantikou (temporálnosť) a kategórií, ktorých prvé 

reprezentanty sú v zápore (kognícia, zmyslová skúsenosť, modálnosť 

a kvantitatívnosť). V ontogeneticky starších kategóriách sú skôr osvo-

jené významy vyjadrené novou formou (zámenami, dokonavým vi-

dom a komparatívom) a v nových kombináciách. Tieto vývinové 

zmeny spôsobujú výrazný posun k spresňovaniu a špecifikácii prezen-

tovaných významov. 

                                                           
32 V pomenovaní malosti sme zaregistrovali spresnenie v podobe prirovnania (je malý 

ako rožtek). 
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Sémantická  

kategória 

25. mesiac 

predmetnosť vokatív (babi) 

pomenovania tvarov vecí (štvorček, trojuholník, guľa) 

osobné zámená v akuzatíve (ju učešeme, zatlačíme ho) 

kombinácie s negáciou (ne mama, ne trávu) 

postojovosť prevládajú výrazy nesúhlasu, odmietania, protestu 

činnostnosť 1. osoba plurálu (tak otočíme, schováme ho, dáme ju), slovesá dokonavého 

vidu (nakresliť, vyfarbiť, rozbiť, zapojiť) 

lokalizovanosť kombinácia zámena s iným pomenovaním miesta (tam dolu, tam je na 

chvoste)  

špecifikácia ukazovacie kvalitatívne zámená (touto vežou, takýto kočiarik) 

rezultatívnosť predponové slovesá dokonavého vidu, prvé príčastia s rezultatívnym 

významom (už je pripevnené, zapnuté)  

rekurencia ako v predchádzajúcom období 

posesívnosť ako v predchádzajúcom období 

prospechovosť osobné zámeno my v datíve (sa nám rozdelilo, štvorček nám vypadol) 

existenciálnosť ako v predchádzajúcom období 

relačnosť prvé slovesá pomenúvajúce vzťahy ((ne)pasovať, (ne)patriť) 

temporálnosť prvýkrát použitá príslovka teraz 

kognícia slovesá nevieme, nepamätáme si 

zmyslová  

skúsenosť 

nevidno, nepozerali sme 

modálnosť nejde, nedá sa, nechce 

kvantitatívnosť nič, veľa, jeden 

dvojslovné  

výpovede 

34 kombinácií sémantických kategórií 

trojslovné  

výpovede 

30 kombinácií sémantických kategórií 

štvorslovné  

výpovede 

14 kombinácií sémantických kategórií 

päťslovné  

výpovede 

0 

súvetie 0 
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Semantic categories in early child  
speech ontogenesis 

 

Summary 
 

Semantic categories are understood as basic semantic units which 

form a child’s utterance. When analysing an authentic child’s speech 

production aged between 5 and 25 months, we have been inspired by the 

M. Lahey´s research and we have come to a set of the following semantic 

categories: the category of objectness, activiteness, locationality, 

specification, resultativeness, re-occurrence, attitudinality, possessivity, 

benefitiality, existentiality, relatedness, temporality, sensory experience, 

modality, cognition, quantitativeness and intensification, purposeness and 

causality, communication. The continual modelling of semantic categories 

development consists in the depiction of their developmental succession 

which is understood as an overlap between external dynamics (continual 

increase of new semantic categories and their new combinations) and internal 

dynamics (quantitative increase of lexical representatives of individual 

categories, acquiring grammatical categories and morphological processes). 

Three phases have been determined in the semantic categories dynamics: 1. 

semantic categories in the period of one-word utterances, 2. semantic 

categories after occurring of the first two-word utterances, and 3. semantic 

categories with abstract semantics.  

1. In the period of one-word utterances we observe symmetry between 

the semantic categories which are understood by the child and semantic 

categories which she produces actively. The first categories in development 

are: objectness (names of things and people); activiteness (names of 

activities with/without a change of location); locationality (the first category 

with the internally structured inventory of means consisting in the opposites 

up/down and close/far); specification (according to the size of objects); 



Jana Kesselová 

 

166 

resultativeness (expressions like no, tak, which the child uses when talking 

about concluded actions); re-occurrence (the child uses the expression ešte 

when it wants to continue in a certain activity or repeat it); and attitudinality 

(these are primarily manifestations of disagreement). The recognition and 

denotation of objects and people in their activity, movement and space and 

the child’s attitude toward all these phenomena which is closely connected 

with the child’s needs and volition form the basis of the first cognition of the 

world and its reflection in the language. 

2. The two-word utterance represents a milestone after which the 

acquiring of mother tongue rules and subsequently also internal dynamics of 

semantic categories development are remarkably intensified.  On one hand 

representatives of ontogenetically oldest categories begin to differentiate 

grammatically and combine mutually into two-, three- or four-word 

utterances, but on the other hand, the development of inflection and 

syntagmatics is accompanied with the occurrence of new categories of 

possessivity, benefitiality, and existentiality. The origin of the category of 

benefitiality is connected with possessivity in that the first examples of the 

category of benefitiality – which are in the form of dative (mamke) and 

accusative (pre mamku) – occur in the child’s speech when the development 

of the category of possessivity is being shifted from the prototype verb mať  

(to have) to possessive adjectives (Gaston má búdu: Gastonova búda – búda 

pre Gastona). The basis for the occurrence of the category of existentiality 

are combinations of three categories within one utterance. Its prototype 

representative is the verb byť (to be) used as a main verb or copula. The child 

usually uses it when giving information about (non-)existence of things, 

persons, qualities or when it wants to obtain information about the existence 

of things: Kde je macík? Čo je to? At first the child denotes the existence of 

a thing or its quality implicitly (by denoting a thing or its quality itself: baba, 

toto baba – zelený, motýlik zelený). The explicit denoting of the existence is 

connected with a more developed combinatorics of semantic categories (toto 

je baba, motýlik je zelený). 

3. The development of semantic categories in the third phase is 

realized in two ways: a) the category was prepared in a previous stage of 

development in the child’s thinking, it is split into other, ontogenetically 

older semantic categories, but it does not have its own lexical representative 

in the child’s speech production; b) the category is connected with not 

realising of some activities/states and it occurs only when the child feels the 

absence of something and she needs to remove this deficiency. The first case 

is connected with the category of temporality. Its first easily identifiable 

example, the adverb teraz (now) is a result of internal dynamics and mutual 

symbiosis of four ontogenetically oldest categories: activiteness, 
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locationality, resultativeness, and re-occurrence. The category of temporality 

shows that the development of semantic categories does not consist only in 

the internal dynamics of each of them and in their mutual combining into 

syntagmas, but it is also determined by interrelations among categories which 

serve as a basis for forming abstract meanings. The common feature of the 

second group of semantic categories is that their first examples occur in the 

child’s speech in a negative form exclusively and in the same situations – 

when the child observes the absence of something that prevents her from 

doing another activity or satisfying her needs. These categories are the 

categories of cognition, sensory experience, modality, and quantitativeness. 
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Tabuľka 1. Vývin sémantických kategórií 

Sémantická kategória 15. mesiac 16. mesiac 17. mesiac 18. mesiac 19. mesiac 20. mesiac 21. mesiac 22. mesiac 23. mesiac 24. mesiac 25. mesiac 

predmetnosť 

mama  

vú=vysávač 

mama 

tata  

babo 

ňa/ňaň=mačka 

v=vláčik  

n=nos  

papa=labka 

toto 

no=noha 

vá=váha 

mo=myška 

v=voda  

bo=bobrík  

naňo=maco 

dá=dráčik 

papa= zajko 

Naňo=Miňa 

pa/papu=papuče 

ma=macko 

v=vrchnák 

konsituačné pomenúvanie 

vecí, častí tela a bytostí  

papu=papuče 

vu=vlak 

ňo=noha 

ha=havo 

mama 

tata 

baba 

dodo=dedo  

konsituačné pomenúvanie vecí a bytostí 

(to, toto), vrátane seba (Vava=Janka) 

konsituačné pomenúvanie 

vecí, osôb, zvierat  

 

prvé kosituačné 

pomenovanie osoby 

a zvieraťa 

baba 

Gaston=meno psa 

oslovovací nominatív 

bezpredložkový aj predložkový akuzatív 

bezpredložkový inštrumentál  

tatom 

dedom 

babou 

zväčšuje sa rozsah slov najmä 

v akuzatíve a v inštrumentáli 

zväčšuje sa rozsah slov najmä  

v akuzatíve a v inštrumentáli 

vokatív (babi) 

 

pomenovania tvarov vecí  

štvorček, trojuholník, guľa 

 

prvé osobné zámená v akuzatíve  

ju učešeme, zatlačíme ho 

 

kombinácie s negáciou  

ne mama, ne trávu 

postojovosť 
  pri súhlase a nesúhlase 

zakýva hlavou 

 prevláda nesúhlas prevláda nesúhlas prevláda nesúhlas prevláda nesúhlas len nesúhlas prevláda nesúhlas len nesúhlas,  

odmietanie, protest 

činnostnosť 

 papa  bááá=spadnúť ho=hopá  

p/pa=praskla 

prvé slovesá vo výzvach 

o pomoc a v konsituačných 

informáciách 

po=poliať 

bá=spadnúť 

o=otvoriť 

konsituačné informácie o bežných 

činnostiach  

opa=hopať 

papa=papať 

obu=obuť 

ici=cvičiť  

dá (imitácia) 

prvé kosituačne použité 

sloveso hai=hrali sme sa 

(v odpovedi na otázku Čo 

ste včera robili so Sonkou?)  

préteritum slovies  

odišiel 

spadol 

vyšiel=vypadol 

postavila (sa) 

3. osoba indikatívu prézenta 

v informácii o činnosti iných (papá, 

ciká, ide, idú) i svojej vlastnej 

(Janka hopá) 

blízka budúcnosť 

ideme hajať 

ideme pozerať 

1. osoba plurálu ako 

výzva/úmysel 

tak otočíme, schováme ho,  

dáme ju 

 

slovesá dokonavého vidu 

nakresliť, vyfarbiť, rozbiť,  

zapojiť, zaparkovať, rozdeliť, 

vybrať, nabúrať, odložiť 

lokalizovanosť 

  tu  

(odpoveď na otázku 

Kde sú kvapky?) 

ta 

(odpoveď na otázku 

Kde ideš? – Kde sú 

pipinky?) 

 

hore, dolu, tu, tam v/vo=von/vzadu (imitácia) prvá odpoveď na 

kosituačnú otázku 

Kde išla Soňa? – Domov. 

 

prvé pomenovanie miesta 

akuzatívom  

Kde ti hodím loptu? 

Au=hlavu+dieťa sa chytí za 

hlavu 

opozícia hore – dolu vyjadrená 

predložkovým akuzatívom 

na hlavu – na nohy  

predložkový genitív 

 

predložkový lokál 

 

pribúda protiklad:  

vo vnútri objektu – na povrchu 

objektu: 

do domčeka, v postieľke – na deku 

funkčne sa diferencuje predložkový 

lokál:  

statický a dynamický variant na 

označenie miesta a pohybu:  

vo vani – po šmýkalke 

používanie predložkových  

spojení z predchádzajúceho 

obdobia 

 

kombinácia zámena 

s iným pomenovaním miesta  

tam dolu, tam do zrkadla 

 

prvýkrát protiklad  

dozadu – dopredu  

rezultatívnosť 

 ták  tááák no, nó, tak, ták kategória nie je doložená kategória nie je doložená kategória nie je doložená kategória nie je doložená zavŕšenie deja/stavu sa pomenúva 

výrazom už 

už taká vysoká 

už tam sú 

už ide=už funguje 

predponové slovesá dokonavého 

vidu, kategória rezultatívnosť sa 

začína prelínať s kategóriou 

činnostnosť 

 

prvé príčastia  

s rezultatívnym významom  

už je pripevnené, zapnuté  

špecifikácia 

   ve=veľké v=veľký (imitácia) 

m/ma=malý (imitácia) 

m/mo=modrý (imitácia) krásny, červený, zelený 

(v odpovediach na otázky) 

diferencuje sa pomenovanie rozmeru:  

vééľky, veľký veľký  

stredný 

maličký, malinký 

prvé vzťahové adjektívum 

babka bakšanská=z Bakše 

diferencuje sa farebnosť 

oranžová, žltá, biela 

 

prvé kvalitatívne zámeno 

taký 

prvý komparatív 

do väčšej 

 

ukazovacie kvalitatívne zámená 

touto vežou, takýto kočiarik 

 

ďalšie pomenovanie farby 

hnedý 

 

ďalšie vzťahové adjektíva  

detský, kvietočkovaný 

rekurencia 
    ešte kategória nie je doložená kategória nie je doložená kategória nie je doložená ešte  

ešte čítať 

opakovanie a pokračovanie v deji 

 ešte, ešte nájdeme  

ako v predchádzajúcom  

období 

posesívnosť 
    ojedinelá imitácia slova má ojedinelá imitácia slova má prvýkrát v odpovedi na 

otázku sloveso má/nemá 

prvé privlastňovacie adjektíva  

Jankin, Gastonova 

ďalšie privlastňovacie adjektíva 

tatove, mamkin, macíkove 

prvé zvratné privlastňovacie zámeno 

svoj 

ako v predchádzajúcom  

období 

prospechovosť 

       predložkový akuzatív 

pre Janu, pre Gastona 

prospechový datív 

tatovi, mame, medvedíkovi 

prvé osobné zvratné zámeno si  

ukážeme si traktorík  

postavíme si domček 

prvé osobné zámená v datíve 

sa nám rozdelilo  

štvorček nám vypadol 

učešeme jej vlásky 

existenciálnosť 

       prvá otázka Čo je to? 

 

prvé trojslovné výpovede  

to je/nie je x  

tu je/nie je x 

tam je x  

vyššia frekvencia výpovedí  

Čo je to? 

to je/nie je x, tu je/nie je x, tam je x 

 

prvé préteritum bol 

tento tam bol 

pribúda otázka na miesto  

Kde je x? 

 

prvé usúvzťažnenie veci a vlastnosti 

motýlik je zelený 

explicitné pomenovanie 

existencie na istom mieste 

tam je na chvoste 

tam je dnu 

tam je dole 

temporálnosť           prvýkrát príslovka teraz 

kognícia 
          prvýkrát slovesá  

nevieme, nepamätáme si 

zmyslová skúsenosť           nevidno, nepozerali sme 

modálnosť           nejde=nemožno, nedá sa, nechce 

kvantitatívnosť           nič, veľa, jeden 

kauzálnosť 
          Matka: A čo ešte kúpime? 

Dieťa: Rožtek. Lebo nemáme. 

relačnosť 

dvojzložkové 

výpovede 

(kombinácia 

slova a 

neverbálnych 

prejavov) 

    mama+Janka podáva mame 

puzdro=otvor mi 

mama+Janka podáva mame 

macíka z kočiara=povoz 

macíka v kočiari 

      

dvojslovné 

výpovede 

     prvé dvojslovné výpovede 

2 kombinácie 

predmetnosť+činnostnosť: tato dá 

činnostnosť+lokalizovanosť: tu po=tu polej 

dvojslovné výpovede len 

ako výsledok 

bezprostrednej imitácie 

výpovede dospelého 

1 kombinácia 

predmetnosť+predmetnosť 

toto mama 

toto baba 

16 kombinácií sémantických 

kategórií 

21 kombinácií sémantických kategórií 22 kombinácií sémantických 

kategórií 

trojslovné 

výpovede 

        9 kombinácií sémantických kategórií 20 kombinácií sémantických kategórií 23 kombinácií sémantických 

kategórií 

štvorslovné 

výpovede 

        2 kombinácie sémantických 

kategórií 

22 kombinácií sémantických kategórií 12 kombinácií sémantických 

kategórií 

päťslovné 

výpovede 

          12 kombinácií sémantických 

kategórií 

súvetia 

        prvé súvetie 

nemóžme na bakónik, webo tam, 

webo tu fúka vetík 

(imitácia) 

 prvá adícia  

tento má zub a tento nemá zub 

tam sme išli a tam bolo seno 

 

 


