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Vývin rečovej činnosti v kontexte psy-
chického vývinu 

 

Marína Mikulajová 
 

 

 predkladanej štúdii podávame prehľad o základných teoretic-

kých prístupoch k vývinu detskej reči, vymedzujeme rečový 

vývin ako proces, ktorý má systémový vplyv na celý vývin psy-

chiky, a charakterizujeme rané detstvo z hľadiska rozvoja reči, kogní-

cie a detskej hry.  

 

 

1. Základné teoretické prístupy k vývinu detskej reči 
v západnej tradícii 

 

V období pred konštituovaním psycholingvistiky ako samostat-

ného vedného odboru (do začiatku 50. rokov 20. storočia) psycholó-

govia sa zaujímali o reč zo širšieho hľadiska skúmania procesov per-

cepcie, produkcie a mechanizmov učenia a správania, ktoré umožňujú 

poznávanie ľudskej mysle. Lingvisti svoj záujem sústreďovali na 

štrukturálne aspekty prirodzeného jazyka, ktoré študovali predovšet-

kým analýzou písaných textov. Rok 1954 sa považuje za medzník: 

Ch. Osgood a T. Sebeok vydávajú programový zborník Psycholinguis-

tics (Nebeská, 1992), v ktorom menujú tri vedné odbory, ktoré sa na 

vzniku nového odboru podieľajú. Sú to štrukturálna lingvistika, ktorá 

chápala jazyk ako prvky vzájomne prepojených vzťahov, behavioris-

tická teória učenia, ktorá považovala používanie jazyka za prezentáciu 

naučených návykov (naučené verbálne správanie), a teória informácie, 

ktorá ich mala prepojiť: pre ňu bolo používanie jazyka špecifickým 

prípadom prenosu informácie a jazyk kódom, nástrojom tohto preno-

su. Dôsledkom takto nejednotne vymedzeného predmetu skúmania 

bolo, že psycholingvistika od počiatku narážala na ťažkosti v kladení 

otázok aj v pokusoch o ich riešenie, čo čiastočne platí dodnes. Celé 

ďalšie smerovanie psycholingvistiky bolo striedaním niekoľkých sil-

ných teoretických koncepcií. Každá z nich sa líšila od iných aj podľa 

V 



Marína Mikulajová 

 

30 

toho, ako pristupovala k hypotéze „nature/nurture“, t. j. akú úlohu 

pripisovala vrodenosti jazyka (angl. nature) a akú činiteľom učenia 

a prostredia (angl. nurture). 

 

Behaviorizmus 
 

Dominujúcou psychologickou teóriou v čase vzniku psycholin-

gvistiky v USA bola už prepracovaná verzia klasického behaviorizmu 

–  neobehaviorizmus. Táto pozitivistická teória si zachovala základný 

postulát o tom, že len objektívne pozorovateľné a merateľné prejavy 

správania môžu byť predmetom psychologického výskumu, hoci už 

pripustila existenciu vnútorných premenných medzi podnetom 

a reakciou. Behaviorizmus postuloval všetky prejavy správania ako 

schopnosti nadobudnuté učením, preto mechanizmom učenia a stimu-

lom v prostredí pripisoval rozhodujúci význam; dieťaťu, osobnosti je 

vymedzená len pasívna úloha prijímateľa podnetov a vykonávateľa 

reakcií. Jazykové správanie sa ničím špecificky nelíši od iných preja-

vov správania a platia preň rovnaké zákony učenia: nadobúda sa po-

silňovaním a upevňovaním žiaducich reakcií a vyhasínaním nežiadu-

cich odpovedí dieťaťa na podnety v prostredí. Mechanizmy verbálne-

ho učenia sú do veľkej miery založené na asociačnom učení, napr. 

medzi formou slova a jeho významom, lexikón tvoria naučené slová, 

organizované do asociačných sietí.  

Neobehaviorizmus (pre psycholingvistiku je kľúčové dielo B. F. Ski-

nnera Verbálne správanie z roku 1957, angl. Verbal behavior) zmenil 

tradičnú schému stimul – reakcia na tzv. operantné učenie. Operantné 

učenie sa líši od klasického učenia podmieňovaním tým, že sa pod-

mieňuje nie podnet, ale dôsledok správania, teda reakcia, ktorá je z 

pohľadu okolia žiaduca alebo nežiaduca. Žiaduce odpovede (napr. 

keď dieťa správne pomenuje predmet) sa kladne posilňujú a na nežia-

duce, nesprávne odpovede dospelý reaguje negatívne, čo vedie k ich 

vyhasínaniu. Toto je základná schéma učenia, ale z hľadiska mecha-

nizmov učenia treba zdôrazniť významnú úlohu pripisovanú imitácii: 

aktívni dospelí poskytujú dieťaťu model, mohli by sme povedať 

správny rečový vzor, ktorý ono spočiatku nedokonale imituje, ale 

pomocou selektívneho podmieňovania a precvičovania je verbálne 

správanie dieťaťa čoraz bližšie modelu, až nakoniec dosiahne úroveň 
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reči dospelých. To sa vzťahuje aj na fonologický vývin a na osvojova-

nie si gramatiky, ktoré sa chápu ako reťazce asociovaných hlások či 

slov. V naučenom vetnom rámci (mama varí obed) potom dieťa po-

stupne nahrádza slová inými slovami (tato číta noviny), ktoré majú 

také isté postavenie vo vete: gramatika je tiež výsledkom asociačného 

učenia. Verbálne správanie jednotlivca plní rôzne funkcie, ako naprí-

klad žiadosti a priania, vyjadrenia vnútorných postojov hovoriaceho, 

pomenovania či komentovania, podľa toho, k akému výsledku smerujú.  

Behaviorizmus, hodnotený z hľadiska toho, ako sa poznatky 

o vývine reči mohli využiť vo vývinovej psychológii a v logopédii, 

bol prínosom aj limitujúcou schémou. Prínosom v tom, že rozpracoval 

teóriu učenia a opísal mechanizmy učenia (aj keď nie špecificky jazy-

kové) a zdôrazňoval procesuálnu stránku verbálneho správania opiso-

vaním funkcií verbálneho správania. Limitujúcim bolo prílišné zame-

ranie na lexikálnu úroveň jazyka a ignorovanie ďalších, predovšetkým 

vnútorných psychologických činiteľov učenia včítane motivačných. 

V praxi to bolo prílišné bazírovanie na drile a imitácii, ale behaviorál-

na modifikácia správania sa osvedčila a dodnes sa efektívne využíva 

vo viacerých terapeutických technikách. Problémom ostáva absencia 

vývinového prístupu, v tomto zmysle je behaviorizmus vyhasnutá 

jazyková teória. 

 

Nativizmus 
 

Táto lingvistická teória tiež patrila koncom päťdesiatych rokov 

20. storočia do odborov formujúcich psycholingvistiku a ako bolo od 

začiatku zrejmé, prišla s diametrálne odlišnou paradigmou. Jej hlav-

ným predstaviteľom je aj dnes vplyvný americký lingvista a filozof 

N. Chomsky. Jeho teória generatívnej gramatiky, ktorá počas desaťro-

čí prešla významnými zmenami, bola pôvodne reakciou na behavioris-

tickú interpretáciu jazykových schopností ako naučeného verbálneho 

správania. Ako hlavný argument proti behavioristom  sa uvádzala 

skutočnosť, že rečový vývin prebieha veľmi rýchlo a deti tvoria aj 

také vety, ktoré nikdy vo svojom okolí nepočuli. V dnešnej terminoló-

gii podľa Chomského človek má pre jazyk biologický hardvér aj soft-

vér a rečový vývin sa len „spúšťa“ podnetmi z prostredia. Predpokladá 
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sa, že štruktúra (gramatika) jazyka odzrkadľuje štruktúru mentálnych 

jazykových procesov, ktoré človek aktivuje pri porozumení a hovorení. 

Ide o formalizovanú deduktívnu teóriu na spôsob matematickej, 

týkajúcu sa predovšetkým jazykovej formy, konkrétne syntaxe, pri-

čom ostatné stránky jazyka sa spočiatku temer ignorovali. V prvej 

verzii teórie (Chomsky, 1957, in Whitney, 1998) sa jazyk chápal ako 

tvorivý proces, v ktorom jedinec utvára (generuje) z konečného počtu 

prvkov nekonečný počet viet a súvetí. Vety nie sú reťazce asociova-

ných slov, ale ich základom je frázová štruktúra (NP + VP, slov. men-

ná a slovesná fráza). Z tzv. jadrových viet sa generujú pomocou trans-

formačných pravidiel všetky ostatné zložitejšie vety a súvetia. Trans-

formácie sú syntaktické pravidlá, ktoré určujú presúvanie, vypúšťanie 

alebo pridávanie elementov do frázovej štruktúry, ako napríklad 

v angličtine pri utváraní pasívnej alebo opytovacej vety alebo záporu. 

Túto časť znalostí o jazyku Chomsky považoval za jazykovo nešpeci-

fickú (univerzálnu) a vrodenú a nazýva ju univerzálnou gramatikou. 

Kritika prvej verzie generatívnej teórie smerovala najmä proti 

ignorovaniu sémantickej stránky jazyka: pre generativistov boli vety 

typu Slon vypil guľatý štvorec. prípustné a slúžili ako premet analýzy. 

Známe dvojzmyselné vety typu Strieľanie lovcov bolo hrozné. použili 

kritici ako dôkaz, že výlučne syntaktický prístup k jazyku je nedosta-

čujúci, lebo za identickou formou vety sa môžu skrývať rôzne vý-

znamy (lovci strieľali – lovcov strieľali). V druhej verzii teórie Chom-

sky (1965) upustil od jadrových viet a rozlíšil tzv. hĺbkovú (sémantic-

kú) a povrchovú (syntaktickú) štruktúru viet. Mení sa aj chápanie 

transformačných pravidiel: transformačné pravidlá prevádzajú hĺbko-

vé štruktúry na povrchové a zabezpečujú, aby sa od významu dospelo 

ku konkrétnej fonetickej podobe viet, t. j. majú už istú jazykovú špeci-

fickosť. 

Podľa generativistov dieťa sa narodí so „zariadením na osvoje-

nie si reči“ – language acquisition device (LAD), ktoré obsahuje uni-

verzálnu gramatiku. Keďže jednotlivé jazyky majú nielen spoločné, 

ale aj odlišné črty, vzniká otázka, ako dieťa spozná, akú gramatiku má 

jeho materinský jazyk. V tretej verzii teórie z osemdesiatych rokov 

minulého storočia Chomsky (in Černý, 1996) vysvetľuje vývin reči 

pomocou vrodeného súboru tzv. parametrov. Tie sa nastavujú podľa 

jazyka, ktorý dieťa od narodenia počúva. Sú spravidla binárnej pova-
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hy, napríklad: podmet vo vete musí byť explicitne vyjadrený (napr. 

v angličtine) – podmet vo vete nemusí byť explicitne vyjadrený (napr. 

v slovenčine, taliančine, ruštine) alebo veta musí mať slovosled S-V-O 

(angl. subject – verb – object) – veta nemusí mať pevný slovosled atď. 

Dieťa si utvára hypotézy o type svojho jazyka a testuje ich počúvaním 

reči (napr. slovenskej). Ktorá hypotéza sa najviac zhoduje s tým, čo 

v reči počuje, tú si vyberie za „svoju gramatiku“ a nastaví na ňu para-

metre. Vďaka vrodenej univerzálnej gramatike aj vrodeným paramet-

rom sa dieťa naučí gramatiku ľahko a rýchlo; skúsenosť hrá minimál-

nu úlohu a je dôležitá hlavne na osvojenie si lexiky.  

Vplyv sémantiky na syntaktickú štruktúru jazyka ďalej rozvíjal 

Ch. Fillmore v teórii hĺbkových pádov (dielo The case for case z r. 

1968, in Whitney, 1998). Hĺbkovú štruktúru tvorí súbor sémantických 

pojmov (pádov): angl. agentive (A), dative (D), experiencer (E), facti-

tive (F), instrumental (I), locative (L), objective (O). Sú pre všetky 

jazyky univerzálne a tvoria východisko pre syntaktické formy. Fillmo-

re odmieta potrebu existencie transformácií: ich úlohu plnia znalosti, 

ktoré sú súčasťou lexikónu. Lexikálna informácia obsahuje aj infor-

máciu o sémantických rolách, ktoré očakávame vzhľadom na to-ktoré 

sloveso, použité vo vete. Ako príklad sa uvádzajú dve vety: Kľúč otvo-

ril dvere. Domovník otvoril dvere kľúčom. Aj keď slovo kľúč má rôz-

nu syntaktickú pozíciu vo vetách, vzťah medzi slovami kľúč, otvoriť 

a dvere je v oboch rovnaký – kľúč je nástroj, ktorý sa použil na otvo-

renie dverí.  Bowermanová (1973) vyzdvihla význam pádovej grama-

tiky pre výskum detskej reči, pretože ukázala, že podmety v hlbinných 

štruktúrach v anglických vetách preberajú také odlišné sémantické 

roly, ako agens, objekt, nástroj, osobu zasiahnutú dejom a lokáciu. 

Fillmoreove kategórie sa ujali vo vývinovej psycholingvistike, lebo 

dobre mapujú raný sémanticko-syntaktický vývin. Táto teória je 

v podstate generatívna, pády považuje za univerzálne a pravdepodob-

ne vrodené. 

Nativizmus priniesol žiaduci záujem o gramatiku a zdôraznil, 

ale sa aj obmedzil na úlohu pravidiel v jazyku. Nevysvetľuje, ako 

dieťa vie, ktoré obmedzenia pri výbere parametrov platia pre jeho 

materinský jazyk, ani odkiaľ vie, ktoré konkrétne slová v jeho jazyku 

fungujú ako podmet, prísudok, predmet atď., keď mapuje univerzálnu 

gramatiku špecificky na svoj jazyk. Nastolil otázky o mentálnych 
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procesoch na pozadí jazykovej kompetencie s dôrazom na štruktúry, 

nie na spôsob ich vzniku. Pracoval len s dospelým modelom a vďaka 

idei o vrodenosti jazyka ani hlbšie neriešil otázky vývinu. K hypotéze 

vrodené – získané pristupuje jednoznačne: existuje vrodený maturačný 

plán, ktorý riadi rečovú ontogenézu podobne ako riadi zrenie teles-

ných orgánov. Preto aj potenciál pre jazykový vývin za hranicami 

biologicky daných možností a možnosti korekcie vývinových po-

rúch reči považuje za minimálne, temer žiadne.  

V súčasnosti existujú novšie nativistické hypotézy osvojovania 

si jazykových schopností. Jednou z nich je koncepcia S. Pinkera 

(1995). Hovorí o tom, ako vo vývine sémantika pomáha dieťaťu osvo-

jiť si syntax. V súlade s ňou dieťa, aby rozumelo aj produkovalo vety 

(napr. Chlapček hladká mačku), najprv sa musí naučiť význam mno-

hých podstatných mien (chlapček, mačka). Ďalej si vytvorí sémantic-

kú reprezentáciu počutej vety, čo robí pomocou vnímaného nejazyko-

vého kontextu (vidí, ako chlapček hladká mačku) a významu známych 

slov (chlapček, mačka). Význam nového slovesa (hladká) vydedukuje 

zo situácie. Sémantickú reprezentáciu ďalej mapuje na syntax: chlap-

ček = menná fráza, hladká mačku = slovesná fráza, navyše, lingvistic-

ký kontext mu napovie, že ide o tranzitívne sloveso. Vety, ktoré deti 

počúvajú v ranom veku, by mali byť gramaticky jednoduché (s oči-

vidnou mennou a slovesnou frázou) a prozódia v reči matky by tiež 

mala napomáhať ich porozumenie. Porozumenie viet vyžaduje, aby 

dieťa od samého počiatku malo vrodenú znalosť univerzálnej gramati-

ky, ktorá mu umožní inštinktívne mapovať sémantické kategórie na 

syntaktické. Podľa Pinkera deti využívajú vrodené sémantické kategó-

rie, ako objekt, agent, činnosť, lokácia atď., ktorých významy už ro-

zumejú „z praxe“, aby usúdili, že vety, ktoré počúvajú, pozostávajú 

z príkladov korešpondujúcich s vrodenými gramatickými kategóriami 

(rod, číslo, pád atď.). Táto hypotéza je zaujímavá tým, že na rozdiel 

od klasického generativizmu opisuje mapovanie reality na jazyk, nie 

jazyka na realitu. Problém vidíme v dualite kognitívneho systému, 

ktorú postuluje Pinker. Lexikálne jednotky a gramatické pravidlá „ži-

jú“ v jazykovom systéme dieťaťa separátne, slová sa učia, zapamätá-

vajú sa a pravidlá sú výbavou našej mysle.  

Nativizmus má v súčasnosti významný vplyv na rozvoj neuro-

vied zásluhou modulárneho modelu ľudskej mysle (Fodor, 1983; Ri-
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chardson, 1998). Modul sa definuje ako vrodený mozgový hardvér, 

fungujúci na základe genetického programu. Má pevnú neurónovú 

architektúru a realizuje sa v obmedzenej a na to určenej časti mozgu. 

Je zodpovedný za uskutočnenie určitého typu mentálnej reprezentácie. 

Do organizmu prichádza percepčná a jazyková informácia v podobe 

reťazcov symbolov (napr. percepčné črty objektu, písmená, zvuky 

reči) a tie sa v moduloch analyzujú, pretvárajú, uchovávajú a vybavujú 

pomocou informačných procesov. Výsledky postupujú k vyšším, cen-

trálnym systémom spracovania, ktoré sú už prístupné vedomej kontro-

le. Ako argumenty za modularitu mysle sa spravidla uvádzajú disociá-

cie
1
, ktoré v patológii pozorujeme medzi jednotlivými systémami 

mentálnych schopností alebo aj v rámci jedného systému, napríklad 

jazykového –  výpadok niektorých jazykových subfunkcií pri súčas-

nom fungovaní iných. Kým v dospelom modeli vidíme pre túto kon-

cepciu určité opodstatnenie, jej aplikácia na vývin je podľa nás nepri-

jateľná. Najčastejším príkladom (pozri aj Rybár, 2005) z oblasti vývi-

nových porúch sú vývinová dysfázia a Williamsov syndróm. Dysfáziu 

charakterizuje narušený vývin reči pri kvázinormálnom vývine never-

bálneho intelektu, pri Williamsovom syndróme je typický akoby zr-

kadlový obraz: závažne narušený neverbálny intelekt pri disproporčne 

lepšom vývine jazykových schopností. Napríklad Gopniková a Crago-

vá (1991) vysvetľujú dysgramatizmus pri vývinovej dysfázii poruchou 

v gramatickom module, ktorú spôsobuje jeden gén. Z toho usudzujú, 

že jediný gén teda môže riadiť osvojovanie si morfologických paradi-

giem. Genetickú etiológiu
2
 dysfázie považujú dokonca za dôkaz vro-

denosti gramatického modulu. D. Bishopová (1997) patrí k význam-

ným kritikom modulárneho chápania vývinu. Podľa nej v citova-

nej štúdii Gopnikovej a Cragovej ide o nebezpečné úvahy, ktorých 

absurdnosť sa dá ilustrovať na príklade osvojovania chôdze a reči. Ide 

o dve schopnosti vlastné iba ľuďom. Napriek tomu každé normálne 

dieťa v každom kúte sveta sa naučí chodiť bez osobitnej inštrukcie. 

Ale deti so svalovou dystrofiou (génom, ktorý ju spôsobuje) sa chodiť 

nenaučia. Nikoho však nenapadne tvrdiť, že ak existuje gén spôsobu-

                                                           
1 Disociácia je súčasný výskyt poruchy v jednom systéme alebo subsystéme pri nor-

málnom fungovaní iného systému alebo subsystému, čo svedčí o ich funkčnej nezá-

vislosti.  
2 Príčina vzniku ochorenia. 
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júci svalovú dystrofiu, musí existovať aj „gén chôdze“. Je očividné, že 

chôdza je zložitý proces vyžadujúci koordináciu mnohých systémov 

a svalová dystrofia narúša len jednu jeho zložku (svalovú), ale tá stačí 

na dezintegráciu chôdze ako takej. E. Batesová a J. Goodmanová 

(1997) zas argumentujú longitudinálnym sledovaním intaktných detí 

aj detí s vývinovými poruchami od 8 do 30 mesiacov, ktoré preukáza-

lo kauzálny súvis medzi raným lexikálnym vývinom a nadväzujúcim 

osvojovaním si gramatiky. Stožňujeme sa s touto kritikou a vychá-

dzame nielen z dlhoročných klinických pozorovaní detí s vývinovou 

dysfáziou (Mikulajová – Rafajdusová, 1993), ale aj z koncepcie sys-

témovej dynamickej organizácie psychických procesov v ontogenéze: 

to, čo sa na konci vývinu javí ako automatické, podliehalo predtým 

učeniu a malo aj inú neurónovú architektúru.  

 

Kognitívna teória J. Piageta a sémantická revolúcia 
 

Koncom 60. rokov sa etablovala vplyvná koncepcia psychické-

ho vývinu J. Piageta, ktorá sa stala doslova „kozmopolitnou“ teóriou 

detského vývinu. Všetky ďalšie teórie sa dodnes vymedzujú aj tým, čo 

akceptujú a čo odmietajú v Piagetovej teórii. Na úvod opíšeme zá-

kladné východiská (cit. podľa českých vydaní Piaget, 1970; Piaget –  

Inhelderová, 1997). 

Psychický vývin dieťaťa neprebieha ani na základe vrodeného 

plánu, ani nie je výlučne výslednicou učenia a skúsenosti. Psychické 

schopnosti sa v ontogenéze utvárajú v zložitých interakciách dieťaťa 

s fyzickým aj sociálnym prostredím a majú adaptačný charakter. Na 

to, aby sa dieťa mohlo optimálne prispôsobiť vonkajšiemu svetu, kon-

štruuje si postupne vo vývine (od narodenia po približne 15. rok živo-

ta) jeho obraz – zvnútorňuje si svet – pomocou adaptačných mecha-

nizmov asimilácie a akomodácie. Deje sa tak vďaka tomu, že dieťa je 

aktívny individuálny bádateľ, ktorý odkrýva zákonitosti fungovania 

reality spočiatku na senzomotorickej úrovni, neskôr na symbolickej 

úrovni a nakoniec na úrovni logického myslenia; v každom z týchto 

štádií je obraz sveta kvalitatívne iný. Základom tohto vývinu je vývin 

a fungovanie intelektu a vývin všetkých psychických funkcií závisí 

nakoniec od intelektu. Zdroj psychického vývinu je v dieťati samot-

nom, v jeho individuálnych schopnostiach. Korene fungovania inte-
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lektu spočívajú v autoregulácii, ktorá je zrejme našou biologickou 

výbavou. Vývin je proces postupnej individuálnej socializácie jednot-

livca, v ktorej jazyk hrá významnú úlohu. Napriek tomu sa nepredpo-

kladá špecifické jazykové učenie, dieťa využíva tie isté všeobecné 

kognitívne mechanizmy na utváranie kategórií objektov a chápanie 

priestorových a časových vzťahov ako na jazykové procesy. Podľa 

vtipného príkladu H. Sinclairovej (in Karmiloff – Karmiloff-Smith, 

2001) tá istá kognitívna schopnosť umožní dieťaťu zložiť ruskú bábi-

ku matriošku aj porozumieť vety typu Chlapec, ktorého udrelo dievča, 

začal plakať.  

Ako J. Piaget a B. Inhelderová (1997) riešia problém raného 

vývinu jazykových schopností v kontexte psychického vývinu dieťa-

ťa, aj keď vzťah myslenia a reči podľa nich nehrá v ontogenéze psy-

chiky kľúčovú úlohu?  

V senzomotorickom štádiu –  od narodenia do približne polovi-

ce druhého roka ešte neprebieha jazykový vývin, lebo dieťa nie je 

schopné narábať so symbolmi a znakmi, oddeliť označujúce od ozna-

čovaného. V priebehu prvého roka života svet v jeho mozaikovitom 

vnímaní existuje len tu a teraz a jeho obraz sa stále mení v závislosti 

od úkonov dieťaťa. „Neobjavuje sa  správanie, ktoré by nasvedčovalo, 

že dieťa si vybavuje neprítomný predmet. Keď si okolo deviateho až 

dvanásteho mesiaca vytvára schému trvalého predmetu, hľadá síce 

zmiznutý predmet, ale len ten, ktorý bol práve vnímaný. Predmet mô-

že byť nájdený podľa príznakov činnosti dieťaťa, ktoré neprestali pô-

sobiť“ (1997, s. 52). Mentálne obrazy aj slová,  ktoré počúva, preň 

ešte nie sú symboly a znaky (porovnaj nižšie), ale len príznaky vecí 

a javov, neodlíšiteľné od toho, čo označujú, tak ako viditeľná časť 

predmetu je príznakom celého predmetu a otvárajúce sa dvere sú prí-

znakom toho, že príde mama. Nič mimoriadne sa na konci prvého 

roka z hľadiska rečového vývinu teda nedeje. 

Jazyková funkcia sa objavuje na konci štádia senzomotorického 

vývinu, keď dieťa začne tvoriť „slová-vety“ a následne aj dvojslovné 

vety. Sú svedectvom zrodu všeobecnejšej semiotickej funkcie. Dieťa 

už začína re-prezentovať v mysli skutočnosť, čo znamená kvalitatívnu 

zmenu a prechod do štádia symbolického vývinu (od konca druhého 

roka približne do konca predškolského veku). „V priebehu druhého 

roka sa, naopak, objavuje správanie, ktoré predpokladá vyvolanie 
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predstavy neprítomného predmetu alebo diania. Z toho dôvodu pred-

pokladá tiež konštrukciu alebo  použitie diferencovaných označujú-

cich elementov, ktoré musia byť schopné vzťahovať sa na elementy 

práve nevnímané aj na elementy prítomné. Môžeme rozlíšiť najmenej 

päť druhov takého správania, ktoré vznikajú temer súčasne“ (tamtiež, 

s. 53). Ako prvá sa objavuje oddialená motorická imitácia (sem patria 

aj gestá), ďalej symbolická (fiktívna) hra, kresba, obrazná predstava 

(ktorá je zvnútornenou imitáciou manipulácie s predmetmi) a –  reč. 

„Semiotická funkcia vytvára dva druhy nástrojov: 1. symboly, ktoré 

sú „motivované“, t. j. v niečom sa podobajú... tomu, čo označujú; 2. 

znaky, ktoré sú ľubovoľné alebo konvenčné. Symboly (vzťahujú sa na 

uvedené semiotické funkcie okrem reči, pozn. M. M.) si jedinec môže 

vytvárať sám, pretože sú motivované. ... vyrastajú teda priamo 

z napodobňovania. Nevznikajú z hotových vonkajších predlôh prene-

sených do vedomia, ale z prechodu od materiálneho znázorňovania 

v úkone k vnútornému znázorňovaniu v mysli. Znak (vzťahuje sa na 

reč, pozn. M. M.), ktorý vzniká konvenciou, je, naopak, nevyhnutne 

kolektívny. Dieťa ho teda získava na základe napodobňovania, ale aj 

tým, že sa učí vonkajšie vzory, lenže potom ho svojím vlastným spô-

sobom upravuje a používa“ (tamtiež, s. 56). Keď sa imitácia spojí 

s obraznou predstavou, môže sa vyvinúť myšlienka. „Učenie jazyka... 

nakoniec završuje všetky tieto pochody, lebo reč zaisťuje kontakt 

s druhými ľuďmi účinnejšie než holé napodobňovanie, a dovoľuje 

teda vznikajúcej predstave, aby sa opierala o komunikáciu, a tým zvy-

šovala svoj vplyv“ (tamtiež, s. 55). Jazyk na rozdiel od ostatných se-

miotických funkcií je v ontogenéze nástroj sociálneho prispôsobenia. 

Piaget a Inhelderová porovnávajú verbálne správanie so senzo-

motorickým takto: 1. verbálne správanie je rýchlejšie, 2. jazyk dovo-

ľuje, aby sa myslenie oslobodilo od bezprostrednosti (nielen tu a te-

raz), 3. senzomotorická inteligencia je sukcesívna (od úkonu k úkonu), 

myslenie, predovšetkým vďaka jazyku, je simultánne (umožňuje pred-

stavu celku). Konštatujú: „Treba pochopiť, že rýchly vývin... mysle-

nia... je podmienený semiotickou funkciou vcelku. ... Napriek tomu 

treba uznať, že v tomto tvorivom procese hrá zvlášť významnú úlohu 

reč, pretože v protiklade k iným semiotickým nástrojom (obrazu atď.), 

ktoré si jednotlivec utvára podľa svojich potrieb, je jazyk spoločnos-

ťou už celkom vypracovaný a zahŕňa súbor poznávacích nástrojov 



Vývin rečovej činnosti v kontexte psychického vývinu 

 

39 

(vzťahov, klasifikácií atď.) na myslenie jedinca, ktorý sa jazyk učí, 

a až potom ho pomáha obohacovať“ (Piaget – Inhelderová, 1997, s. 79).  

Logika jazykového systému však nie je zdrojom všetkej ľudskej 

logiky: ako argument Piaget použil dva zdroje informácií. Prvým bo-

lo porovnanie intelektu u nevidiacich a nepočujúcich detí; jedny majú 

veľmi obmedzené možnosti senzomotorického vývinu a normálnu 

jazykovú príležitosť, druhé naopak. Experimenty s testami ženevskej 

školy ukázali, že nevidiace deti zaostávajú v intelektovom vývine 

podstatne viac ako nepočujúce a u nepočujúcich sa artikulovaná reč 

dostavila až po rozvinutí ostatných semiotických funkcií. Druhým 

argumentom bolo porovnávanie vývinu pojmov s vývinom rozumo-

vých operácií u normálnych detí, taktiež v experimentoch ženevskej 

školy. Deti mali verbálne označovať predmety, ktoré sa líšili veľko-

sťou alebo množstvom, a riešiť úlohy na zoraďovanie predmetov pod-

ľa veľkosti alebo množstva. Ukázala sa korelácia medzi úrovňou 

slovných označení (pojmami), ktoré deti používali, a ich kognitívnou 

úrovňou (zoraďovaním).  

Piaget, samozrejme, videl, že deti v reči rozumejú aj „jazykové 

výrazy z vyššej úrovne“ (čo odôvodňoval kontextom, s čím sa dá len 

súhlasiť) a tvoria vety s vyjadrením príčinných, časových či priestoro-

vých vzťahov oveľa skôr, než skutočne rozumejú týmto výrazom, t. j. 

než chápu ich význam rovnako ako dospelí. Piaget to vysvetľuje tla-

kom jazyka, ktorý ponúka hotové pojmy „zvonku“, ale ideu príčinnos-

ti dieťa pochopí intelektom „zvnútra“ až neskôr. Podľa Vygotského 

Piaget sa tu veľmi priblížil myšlienke, že nástup osvojenia si jazyko-

vých výrazov, vyjadrovaných v dlhších vetách, a nástup osvojenia si 

syntézy a logiky, vyjadrenej v týchto syntaktických formách, sa v čase 

nezhodujú. „Celá ďalšia práca Piageta ukázala, že sa nielen chronolo-

gicky nezhodujú, ako tvrdí Piaget, ale sa nezhodujú ani z hľadiska 

štruktúry“ (Vygotskij, 1982, s. 411).  

Ako sa kognitívna teória premietla do výskumu detskej reči? 

L. Bloomová (in Lahey, 1988) pôvodne vychádzala z Chomského 

syntaktickej teórie a začala skúmať rané viacslovné prehovory detí. 

Analýza verbálneho aj neverbálneho kontextu týchto prehovorov ju 

však priviedla k presvedčeniu, že syntaktické štruktúry jazyka dospe-

lých sú neadekvátne na opis významu prvých detských viet. Bloomo-

vá  ako jedna z prvých v západnej psycholingvistike konštatovala, že 
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význam raných viasclovných prehovorov sa nedá interpretovať čisto 

lingvisticky. Ilustrovala to na dnes už učebnicovom príklade: dieťa raz 

povedalo Mommy sock (doslovný preklad: mama ponožka), keď zo-

dvihlo maminu ponožku, a inokedy keď mu mama obliekala jeho 

vlastnú ponožku. Záujem odborníkov sa začína orientovať na skúma-

nie sémantiky, ktorá vývinovo predbieha osvojovanie si gramatických 

štruktúr. 

M. Bowermanová (1973) vyjadrila názor, že ak sa syntaktické 

a sémantické termíny dostatočne nerozlíšia, nemáme dôvod hľadať 

procesy učenia, ktoré sú základom osvojovania jazyka. „Lingvistické 

poznatky, ktoré ležia za prvými pokusmi dieťaťa kombinovať slová, 

nemôžu a ani nepotrebujú zahŕňať informáciu o bazálnych gramatic-

kých vzťahoch alebo bazálnej štruktúre. Charakteristiky údajov z via-

cerých jazykov nasvedčujú, ... že deti sa vydávajú na syntaktickú drá-

hu tak, že sa učia jednoduché pravidlá o poradí slov a takto kombinujú 

slová, ktoré v ich ponímaní vykonávajú sémantické funkcie, ako sú 

činiteľ deja, činnosť a objekt deja alebo aj iné menej abstraktné sé-

mantické funkcie. Prostredníctvom dodatočnej jazykovej skúsenosti 

dieťa začne nachádzať podobnosti v tom, ako sa formálne narába 

s rôznymi sémantickými pojmami, a bude postupne reorganizovať 

svoje poznatky podľa abstraktnejších gramatických vzťahov, ktoré 

fungujú v tom jazyku, ktorý sa učí“ (tamtiež, s. 213). Na ilustráciu 

Bowermanová cituje ruského lingvistu Gvozdeva, ako opisuje vývin 

reči svojho syna: Žeňa spočiatku používal len nominatívnu formu 

podstatných mien vo všetkých syntaktických funkciách. Keď si začal 

osvojovať akuzatív, používal ho len na tie priame predmety, ktoré sa 

viazali na slovesá, označujúce pohyb alebo premiestnenie vecí, ako 

napr. dať, niesť, položiť, hodiť a až oveľa neskôr na slovesá, ako čítať, 

kresliť alebo robiť, ktoré vyjadrujú zložitejšie vzťahy. Tento vzorec 

označovania dokazuje, že dieťa nevnímalo všetky priame predmety 

ako funkčne ekvivalentné, ale len tie, s ktorými sa očividne a priamo 

manipulovalo.  

Podľa I. Schlesingera (1971, in Bowerman, 1973) raná gramati-

ka detskej reči je sémantická, nie syntaktická a žiadna abstraktná syn-

taktická úroveň hlbinných štruktúr neexistuje. H. Sinclair-de Zwartová 

(1973) prichádza k záveru, že v rečovom vývine dieťa opakuje medz-

níky kognitívneho vývinu v predrečovom období: 1. vyčlenenie ob-
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jektu vlastnej činnosti, 2. koordinácia schém činností a objektov 

(agens-činnosť-paciens), 3. rozlíšenie vlastnej činnosti, smerujúcej na 

nejaký objekt, a činnosti inej osoby, prípadne objektu ako pôvodcu 

deja ako zárodok prvých gramatických funkcií. „Ako prvé dieťa vy-

jadruje (možný) činnostný vzorec vzťahujúci sa na dieťa samotné, 

v ktorom agens, činnosť a eventuálny paciens sú neoddeliteľne preple-

tené“ (tamtiež, s. 23). Podľa nej jednoslovné prehovory sú bez štruktú-

ry a sémantické kategórie sa v nich nedajú určiť, čo je možné až pri 

dvojslovných spojeniach. Owens (2001, s. 54) píše, že „hoci jedno-

slovné prehovory sú v zásade bez štruktúry, predsa len demonštrujú 

niektoré kognitívne pojmy, ktoré sú ich základom“, ako napr. pome-

novanie, opakovanie deja, neexistencia. Tie sa neskôr spájajú do dlh-

ších prehovorov, ktorých význam sa dá jednoznačnejšie identifikovať. 

Podľa zástancov kognitívneho prístupu deti postupne tvoria vety, 

v ktorých vyjadrujú to, čo vedia; jazyk je nástroj na vyjadrovanie myš-

lienok. 

Prínos kognitívneho smeru vidíme predovšetkým v tom, že vý-

vin reči považoval za integrálnu súčasť psychického vývinu dieťaťa. 

Zdôraznil aktivitu subjektu v ontogenéze reči, úlohu imitácie vo vzni-

ku mentálnych reprezentácií a význam kognitívnych prekurzorov vý-

vinu reči (funkčného použitia predmetov ako nástrojov na dosiahnutie 

cieľa a stálosti objektu ako predpokladu pre vznik prvých slov). Na 

druhej strane piagetovská silná kognitívna hypotéza postulovala kog-

nitívny vývin ako nevyhnutnú a dostatočnú podmienku pre vývin reči, 

čo automaticky viedlo k nedoceňovaniu sociálnych zdrojov vývinu. 

Úloha interakcií dieťaťa so svetom bola príliš centrovaná na fyzickú 

realitu a abstrahovanie jazykových pravidiel z jazyka dospelých. Pia-

get však opísal fenomenológiu psychického vývinu dokonale a nespo-

chybniteľne. Otázkou je „len“ teoretická interpretácia vývinových 

fenoménov.  

 

Od kognitivizmu k sociálnym aspektom komunikácie 
 

V druhej polovici 70. rokov si vývinoví psychológovia začali 

uvedomovať úlohu sociálnych interakcií vo vývine reči. Podstatu re-

čového vývinu začínajú hľadať v osvojovaní si sociálne podmiene-

ných a sociálne sprostredkovaných foriem rečovej komunikácie, zdro-
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je rečového vývinu v raných senzomotorických operáciách a v inter-

akciách matky s dieťaťom. Záujem sa presúva zo skúmania sémantic-

ko-syntaktických vzťahov na pragmatické funkcie jazyka, skúmanou 

jednotkou sú rečové akty. Osvojovanie jazyka sa chápe ako dôsledok 

dynamického vzájomného pôsobenia medzi dieťaťom a dospelými 

nositeľmi jazyka v jeho okolí, jazyk ako nástroj na reguláciu spoločnej 

činnosti a spoločnej pozornosti (McLean – Snyder-McLean, 1978; Bru-

ner, 1975). Halliday a Dore (1973, in Owens, 2001) vytvárajú taxo-

nómie rečových aktov v reči detí. 

Ako pôsobí reč dospelých na vývin reči detí? Ferguson a u nás 

Slančová (in Slančová, 1999, 2002) opisujú reč dospelých, orientova-

nú na dieťa ako špecifický register. Reč matiek, resp. komunikačných 

partnerov v interakcii s dieťaťom sa vyznačuje osobitou prozódiou, 

fonologickou štruktúrou, lexikónom, gramatikou aj komunikačnými 

funkciami. Dospelí uplatňujú aj špecifické komunikačné stratégie, ako 

sú časovanie, podporujúce výmenu rolí
3
, modelovanie

4
, predlžovanie 

a rozširovanie výpovedí
5
 detí a iné (Weistuch – Lewis, 1991). Rozho-

dujúca úloha vo vývine interakcií sa pripisuje spoločnej pozornosti 

a spoločnej činnosti, keď matka a dieťa sa zamerajú na jeden predmet 

alebo jednu aktivitu. V takýchto komunikačných situáciách odborníci 

nachádzajú počiatky vývinu reči ako vedomej formy komunikácie.  

Mechanizmus vývinu vedomých foriem komunikácie sa opisuje 

takto: deti v prvom roku života približne do 9. mesiaca nevykazujú 

vedomé formy správania. Nepredvídajú výsledok svojho správania 

a pomocou orientačného reflexu dokážu zamerať pozornosť buď na 

osobu, alebo na predmet, ale nie na obe entity súčasne. Dospelí však 

od samého začiatku majú tendenciu interpretovať nezámerné správa-

nie dieťaťa ako vedomé, smerujúce k istému cieľu (napr. plač ako 

vedomé privolávanie). Ku koncu prvého roka, keď dieťa v senzomoto-

rických aktivitách začína aktívne používať nástroje na dosahovanie 

cieľa, tento kognitívny výdobytok sa premietne do vzniku zámernej 

                                                           
3 Dospelý vnímavo vystihuje okamihy, keď sa dieťaťu prihovára, a necháva priestor 

na jeho reakcie; je to zárodok budúcej konverzácie (raz ja, raz ty). 
4 Dospelý predvedie, „namodeluje“ dieťaťu správanie alebo úkon s cieľom, aby ho 

dieťa po ňom zopakovalo. 
5 Dospelý preformuluje výpoveď dieťaťa do gramaticky správnej a obsahovo ucelenej 

výpovede. 
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komunikácie: dieťa pochopí, že jeho prejavy môžu slúžiť ako komu-

nikačné nástroje (vokalizácia, gestá, pohľad), pomocou ktorých sa dá 

dosiahnuť žiadaný cieľ. Na prelome prvého a druhého roka sa vokali-

zácie postupne menia na prvé slová. 

Je zaujímavé, ako hodnotí sociolingvistický prístup k výskumu 

detskej reči jeden z jeho súčasných predstaviteľov R. Owens (2001, 

s. 65): „Sociolingvisti by tiež trvali na tom, že dieťa má isté vrodené 

sociálne a komunikačné schopnosti, ktoré mu umožňujú nadviazať 

ranú komunikáciu s opatrovateľmi. Následne títo opatrovatelia usku-

točňujú také interakcie, aby zabezpečili prežitie dieťaťa a v konečnom 

dôsledku aj prežitie druhu.“
6
  

V tomto zmysle vnímame aj koncepciu E. Batesovej (1976), 

ktorá hovorí o rozhodujúcej úlohe kognitívnej kapacity mozgu spra-

cúvať informácie. Autorka charakterizuje vývinové línie jazykových 

a nejazykových kognitívnych schopností ako prameniace zo spoloč-

ného zdroja, ktorým je vývin a fungovanie senzomotorického intelek-

tu (v tomto zmysle kognitívne schopnosti môžu obmedzovať rečový 

vývin). Jej prístup však nie je deterministický; symboly nevyrastajú 

z imitatívnych, akomodačných schém, ale majú svoju dynamiku a kau-

zalitu: „... použitie nástroja na dosiahnutie cieľa predbieha vývin sym-

bolov, pretože nástroj je integrálnou súčasťou štrukturálneho systému, 

ktorý umožňuje dieťaťu vytvárať symboly“ (1976, s. 328). E. Bateso-

vá (tamtiež) psychologicky objasnila genézu jazykovej schopnosti od 

jej najranejších predpokladov, predverbálnych komunikačných aktov 

sprostredkovaných predmetnou činnosťou dieťaťa. Sú to tzv. proto-

performatívne komunikačné akty (9. až 12. mesiac), v ktorých dieťa 

zámerne pomocou matky chce dosiahnuť predmet (protoimperatív) 

alebo pomocou predmetu chce dosiahnuť pozornosť matky (protodek-

laratív); vo vedomí dieťaťa už účinkujú aj matka, aj predmet súčasne. 

Protoperformatívne komunikačné akty sa realizujú v štruktúre činiteľ 

(dieťa) –  nástroj – cieľ. Keď sa objavia prvé slová, dieťa v nich verba-

lizuje ten  prvok situácie, ktorý je preň momentálne najvýznamnejší. 

                                                           
6 Je pozoruhodné, že aj niektorí sociolingvisti vidia zrod komunikačného zámeru na 

strane dieťaťa, v jeho mozgu, a vývin chápu ako adaptáciu voči prostrediu. Zásadne 

iný pohľad na psychický vývin včítane komunikácie a reči priniesla ruská škola (po-

rovnaj 2.1), vychádzajúc z téz L.S. Vygotského o kultúrno-sociálnych zdrojoch vývi-

nu reči, ktorých nositeľmi sú dospelí. 
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Ostatné prvky sú pre dieťa aj jeho komunikačného partnera očividné 

z kontextu alebo ich dieťa vyjadruje neverbálne. Psychologický me-

chanizmus vyčlenenia najvýznamnejšieho prvku je pravdepodobne 

totožný s vyčleňovaním figúry z pozadia vo vnímaní. Sémantika aj 

funkcia prvých slov je spätá s kontextom a cieľ aj obsah holofrázy 

rodič spravidla len subjektívne odhaduje zo situácie. Ďalej (Bates, 

tamtiež) sa vo vývine objavujú dve jednoslovné vety vyslovené po 

sebe, tzv. sukcesívna jednoslovná veta
7
. Tá sa prozódiou odlišuje od 

budúcich dvojslovných kombinácií, ale sémanticky sa už líši od jed-

noslovnej vety – vyčleňujú sa v nej prvky situácie, ktoré sú v istých 

vzťahoch. Ako prvé dieťa pomenuje zaujímavejší a po ňom menej 

zaujímavý prvok situácie. Túto stratégiu bude používať aj v dvojslov-

ných vetách, keď situáciu už kognitívne rozčleňuje na objektívne vý-

znamové prvky a vzťahy medzi nimi a tvorí spojenia, ako agens – čin-

nosť, činnosť – objekt a i. V nasledujúcej fáze vývinu reči deti tvoria 

vety podľa gramatických pravidiel. Podľa Batesovej (tamtiež, s. 354) 

„pragmatika je prvá a primárna štruktúra v ontogenéze jazykových 

schopností. Nedávne psycholingvistické výskumy (napr. Brown, 1973; 

Bowerman, 1973) naznačili, že syntax sa dá vývinovo derivovať zo 

sémantiky. My posúvame tento názor o krok ďalej a tvrdíme, že sé-

mantika je vývinovo derivovaná z pragmatiky.“ Batesová považuje 

performatívne komunikačné akty za prvé prejavy vedomej komuniká-

cie, motivované subjektívnymi potrebami a momentálnym prežívaním 

dieťaťa (preto je gesto vyjadrujúce žiadosť jedno z prvých), a nie vy-

chádzajúcimi z objektívnej situácie a jej komponentov; tie dieťa vy-

čleňuje a o nich hovorí až vo viacslovných prehovoroch počínajúc 

dvojslovnými (v tomto zmysle je sémantika derivovaná z pragmatiky).  

Vzťah medzi rečovým a kognitívnym vývinom vysvetľujú Ba-

tesová a kol. (Bates – Benigni – Bretherton – Camaioni – Volterra, 

1979, in Thal, 1991) modelom lokálnej homológie. Kým podľa Piage-

ta jazykové a rozumové schopnosti vo vývine prebiehajú paralelne 

(model všeobecnej homológie), tu medzi nimi existujú špecifické 

vzťahy, ktoré sa objavujú v špecifických časových bodoch. Je to vte-

dy, keď rozvíjajúce sa kognitívne schopnosti poskytnú nové kapacity 

na rozvoj schopností v ďalších oblastiach vývinu včítane reči. Naprí-

                                                           
7 Tento termín použila Batesová (1976) a používa sa aj v súčasnej angloamerickej 

literatúre o vývine detskej reči (porov. Owens, 2001). 
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klad používanie jedného predmetu na dosiahnutie iného (ťahaním 

plachty priblížiť si na dosah hračku) umožní vznik protoperformatív-

nych komunikačných aktov alebo nárast pamäťovej kapacity umožní 

dieťaťu v istom čase porozumieť alebo napodobniť viac ako jeden 

symbol pomocou gest alebo vokalizácie a prejsť k manipulácii s re-

ťazcom symbolov v akejkoľvek činnosti. To má veľký klinický vý-

znam, lebo diagnostika raného vývinu v jednej oblasti (napr. vo vývi-

ne hry) ukáže, čo by sme mali/mohli očakávať vo vývine v ostatných 

oblastiach, napr. v komunikácii už od konca prvého roka života. Mo-

del tiež vysvetľuje disociácie medzi vývinom neverbálneho intelektu 

a reči u detí, ktorými argumentujú zástancovia teórie modularity: mar-

kantné rozdiely vo vývine  týchto dvoch oblastí schopností sa môžu 

vyskytovať len v istom čase, t. j. nemusí ísť o trvalý vzorec porúch.  

Podobne sa v praxi ujal model vývinu reči M. Laheyovej 

(1988), ktorý tiež vychádza zo sociopragmatickej teórie a umožňuje 

diagnostiku aj terapiu  narušenej komunikačnej schopnosti počínajúc 

prekurzormi vývinu reči už v 8. –  9. mesiaci života. A mohli by sme 

uviesť viaceré metodiky, ktoré umožňujú ranú logopedickú diagnosti-

ku už v prvom roku života, napríklad Rossettiho škálu komunikačného 

správania pre deti od narodenia do troch rokov (Rossetti, 1990) alebo 

MacArthurov inventár komunikačného vývinu CDI (Fenson – Dale – 

Reznick et al., 1992), čo bolo nemysliteľné vo všetkých doterajších 

prístupoch. Klinické štúdie potvrdzujú, že sociopragmatický prístup 

dokáže dobre vysvetliť predovšetkým vývin pragmatických schopnos-

tí aj lexikálno-sémantický vývin, ale je slabší v objasňovaní vývinu 

gramatickej kompetencie dieťaťa (Girolametto et al., 1999). 

M. Tomasello (1999, 2006) je autorom najnovšej teórie vývinu 

reči z pozícií kognitívnej funkčnej lingvistiky. Jeho hypotéza týkajúca 

sa kultúrnych zdrojov ľudského poznania (1999) je takáto: v istom 

bode evolúcie, približne pred štvrť miliónom rokov, ľudia vyvinuli 

nový druh identifikovania sa a porozumenia príslušníkov svojho druhu 

ako intencionálnych bytostí. Nech sa to už stalo akokoľvek a z akých-

koľvek príčin, zrodil sa nový typ kognície –  sociálna kognícia. Fylo-

genéza sa kvalitatívne zmenila na sociogenézu, čo zásadne ovplyvnilo 

aj povahu ontogenézy. Poznávacie schopnosti sa v ontogenéze osvoju-

jú kultúrnym učením: deti sa stretávajú s fyzickým aj sociálnym sve-

tom temer výlučne prostredníctvom už existujúcich kultúrnych arte-
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faktov, stelesňujúcich už niečo zo zámerného vzťahu ich vynálezcov 

a používateľov k svetu; v tomto zmysle rozlišovanie vrodeného a zís-

kaného nemá opodstatnenie. V živote dieťaťa sa kognícia stáva so-

ciálnou so vznikom intencionality správania, približne okolo jedného 

až dvoch rokov života s rozvojom spoločnej pozornosti, osvojovaním 

si reči a ďalšími formami kultúrneho učenia. „Ontogenéza ľudskej 

kognície je unikátna pravdepodobne už od narodenia, keď novoroden-

ci robia rôzne veci, ktorými demonštrujú špeciálnu formu identifikácie 

s príslušníkmi druhu (napr. mimika novorodenca a protokonverzácia)“ 

(1999, s. 212).  

Podľa Tomasella osvojenie si jazyka ako špeciálneho kultúrne-

ho artefaktu mení detskú kogníciu. Vyplýva to z dvojakej povahy 

jazykových symbolov: sú súčasne intersubjektové a sú perspektívne 

orientované. Prvá charakteristika označuje, že sú spoločné pre účast-

níkov komunikácie; druhá hovorí, že keď sa deti učia používať jazyk 

ako dospelí, postupne chápu, že jeden a ten istý fenomén (slovo, vetnú 

konštrukciu) môžu používať mnohými spôsobmi s rôznym komuni-

kačným zámerom v závislosti od kontextu a tá istá percepčne prítom-

ná entita sa dá verbálne vyjadriť rôznym spôsobom. Autor zdôrazňuje, 

že táto nová forma kognitívnej reprezentácie skutočnosti „nevychádza 

zo žiadnych nových pamäťových kapacít alebo kapacít spracovania 

informácií v ľudskom mozgu, ale z nových foriem sociálnej interak-

cie, ktorú umožňujú nové formy sociálnej kognície, uskutočňujúce sa 

medzi indivíduami v ľudských spoločenstvách“ (tamtiež, s. 214). 

K otázke vzťahu jazykových a  kognitívnych schopností pristupuje 

takto: jazyk je forma kognície, je to kognícia, ktorá slúži potrebám 

interpersonálnej komunikácie (tamtiež, s. 150). Monografiu o kultúr-

nych prameňoch ľudského poznania uzatvára konštatovaním, že „... 

všetky ľudské kultúrne zákony sú založené na biologicky zdedenej 

sociálno-kognitívnej schopnosti všetkých ľudských bytostí vytvárať 

a používať sociálne konvencie a symboly“ (1999, s. 216). Tomasello-

va teória vývinu reči je psychologická (2006). Podľa nej vo vývine 

reči funguje oveľa menej abstraktných kategórií a pravidiel, ako sa 

všeobecne predpokladá. Rozhodujúca je reč dospelých, ktorú deti 

počúvajú. Z nej si vyberajú komunikačne účinné formy rečových ak-

tov. Sú to celé konštrukcie či vzorce slov a slovných spojení, ktoré 

majú konkrétnu formu aj funkciu, a z týchto „kúskov jazyka“ neskôr 
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derivujú gramatiku. Jazyk konštruujú pomocou kognitívnych procesov 

dvoch veľkých kategórií: 1. čítania zámerov – sem patrí spoločná 

pozornosť, porozumenie komunikačných zámerov a kultúrne učenie 

a 2. vyhľadávania vzorcov –  ide o schopnosti nelingvistickej povahy, 

ako kategorizácia, tvorba schém, učenie na základe frekvencií a ana-

lógia. Podľa Tomasella jazykové učenie podlieha „normálnym“ záko-

nitostiam učenia a neexistuje dualita lexikálneho a gramatického vý-

vinu, o ktorej hovorí Pinker. V ranom veku sa učenie do značnej mie-

ry opiera o imitáciu a memorovanie, využíva analógie, je citlivé na 

frekvencie slov a javov a je vrastené do kognitívneho fungovania die-

ťaťa. M. Tomasello zo všetkých teoretikov detskej reči v západnej 

tradícii najzreteľnejšie artikuluje myšlienku o kultúrnych prameňoch 

ľudského poznania a reči ako integrálnej súčasti kognitívneho vývinu.  

 

V ďalšej časti kapitoly prejdeme k ideám L. Vygotského a re-

prezentantov jeho školy a k ich prínosu do metodológie vývinovej 

psychológie. Chceli by sme poukázať na ideovú blízkosť, ale aj roz-

diely medzi kognitívnymi a sociálnymi teóriami detskej reči v západ-

nej tradícii a tézami koncepcie Vygotského, ktoré vznikli temer o pol-

storočie skôr.   

 

 

2. Koncepcia Vygotského a ruskej školy 
 

2.1 Vývin reči ako os vývinu psychiky a vedomia 
 

L. S. Vygotskij (1896 –  1934) aktívne pôsobil v oblasti psycho-

lógie približne sedem posledných rokov svojho krátkeho života, zane-

chal však rozsiahle dielo (Súborné spisy v 6 zväzkoch, Moskva, 1982 

–  1984), pričom celosvetovo najznámejšia je monografia Myslenie 

a reč, napísaná na sklonku života a preložená do mnohých jazykov. 

Pre krátkosť času mnohé idey jeho kultúrno-historickej teórie psychi-

ky a psychického vývinu boli len načrtnuté a stali sa metodologickým 

východiskom pre jeho priamych žiakov a ich nasledovníkov, predsta-

vujúcich dnes ruskú psychologickú školu. K rozvoju vývinovej psy-

cholingvistiky prispeli predovšetkým A. A. Leontiev a A. N. Šachna-

rovič (1983),  V. I. Golod a A. N. Šachnarovič (1981), T. V. Achutina 
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a T. N. Naumova (1983), N. V. Ufimceva (1981, 1983) a A. A. Leontiev 

(1965 a inde), ktorý rozpracoval teóriu činnosti svojho otca A. N. Leon-

tieva (1979) na teóriu rečovej činnosti (pozri tiež Průcha, 1973). Za-

meriame sa tu len na vybrané časti Vygotského diela, ktoré sa týkajú 

vývinu rečovej činnosti a jej systémového vplyvu na psychický vývin. 

Na úvod treba stručne uviesť, prečo teória Vygotského v čase 

svojho vzniku bola zmenou paradigmy v psychológii. Boli to tri zá-

kladné tézy, v ktorých postuloval: 

1. kultúrno-historický, sociálny pôvod psychických funkcií u člo-

veka, 

2. ich sprostredkovanú, znakovú štruktúru, 

3. ich vedomé, vôľou regulované fungovanie, ktoré tvorí základ 

osobnosti. 

Z týchto téz vyplýva aj jeho koncepcia psychického vývinu die-

ťaťa. L. F. Obuchovová (1995), významná reprezentantka ruskej ško-

ly, takto hodnotí odlišnosť koncepcie Vygotského od iných významných 

teórií psychického vývinu: 

 z hľadiska smerovania vývinu: individualizácia, interiorizácia – 

nie socializácia,  

 z hľadiska podmienok vývinu: morfo-fyziologické osobitosti 

mozgu plus komunikácia –  nie genetika a prostredie,  

 z hľadiska vývinových zdrojov: nachádzajú sa v prostredí –  nie 

v danostiach dieťaťa, 

 z hľadiska formy vývinu: privlastňovanie – nie adaptácia, 

 z hľadiska osobitostí vývinu: od počiatku podľa sociálnych 

zákonov – nie na základe biologických zákonov zrenia, 

 z hľadiska hybných síl vývinu: učenie a činnosť – nie konver-

gencia faktorov genetiky a prostredia. 

Vývin psychiky v kultúre podlieha osobitným zákonom: má 

svoj časový rytmus (rok v jednom veku sa nerovná roku v inom veku); 

je to reťazec kvalitatívnych zmien, dieťa nie je malý dospelý (v tom 

existuje blízkosť s teóriou Piageta); každá psychická funkcia má ob-

dobie optimálneho vývinu, v tomto zmysle je vývin nerovnomerný; 

psychické funkcie najprv vznikajú ako forma kolektívneho správania 

(sú interpsychickej povahy) a až následne sa interiorizujú na javy in-

dividuálnej psychiky a vývin reči má kľúčovú úlohu v procese ich 
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zvnútorňovania; spolu tvoria vyvíjajúci sa systém; osvojujú sa v pro-

cese učenia v širokom zmysle slova.   

Vygotskij v stati Vývin vyšších psychických funkcií (1976, 

s. 112 –  135) píše, že v ranom vývine je komunikácia dieťaťa spočiat-

ku bezprostredná, pomocou automatických výrazových prostriedkov, 

ako sú pohľad, dotyk, krik. Neskôr sa komunikácia začína realizovať 

pomocou znaku. Príkladom je vývin gest. Na začiatku ide o neukon-

čený uchopovací pohyb, zameraný na vzdialený predmet, naťahovanie 

sa za ním, ukazovanie naň –  a nič viac. „Keď matka prichádza dieťaťu 

na pomoc a dodáva zmysel jeho pohybu ako ukazovaniu, situácia sa 

podstatne mení. Ukazovacie gesto sa stáva gestom pre druhých. A až 

potom na základe toho, že nedokončený uchopovací pohyb dieťa spája 

s celou objektívnou situáciou, začína sa dieťa samo vzťahovať na ten-

to pohyb ako na ukazovanie. Tu sa mení funkcia pohybu: z pohybu 

zameraného na predmet sa stáva pohyb zameraný na druhého človeka 

prostredníctvom komunikácie: uchopovanie sa mení na ukazovanie. 

... Týmto spôsobom dieťa dospeje k uvedomeniu si svojho gesta ako 

posledné“ (s. 120). Gaľperin (in B. D. Eľkonin, 1994) hovorí, že sub-

jekt vzniká „v bode“, keď je nevyhnutné správanie, ale nedajú sa pou-

žiť hotové automatizmy. Vygotskij v geste videl praformu vyšších 

psychických funkcií. Do piagetovskej dvojčlenky dieťa – predmet 

zavádza hneď dva nové prvky: dospelú osobu plus znak. Znak – tu 

gesto – je nástroj, ktorý mení štruktúru aktivity. Tak vznikajú prvé 

vedomé akty správania. Ako sme už uviedli, ich prejavy detailne opí-

sala E. Batesová (1976) ako protoperformatívne komunikačné akty 

a na porovnanie spomenieme aj rané intencionálne prejavy správania, 

ktoré Tomasello (2003) nazýva čítanie zámerov. Vygotskij ukazuje 

ich vonkajší, sociálny pôvod.  

Na prelome prvého roka života sa objavujú prvé slová. Vygot-

ského chápanie prvých slov sa podstatne líši od interpertácie jeho 

súčasníkov. Všeobecne formuluje názory na vzťah myslenia a reči 

v ontogenéze. Poukazuje na rané predintelektuálne štádium vo vývine 

reči (bezprostredná komunikácia) a predverbálne štádium vo vývine 

myslenia (použitie nástrojov v protoperformatívnych komunikačných 

aktoch a predmetných úkonoch). V druhom roku života, s nástupom 

reči sa tieto dve línie vývinu dvoch odlišných schopností pretnú 

a ďalej pokračujú ako vývin verbálneho myslenia či rečovej činnosti. 
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(U primátov k preťatiu týchto existujúcich línií nedochádza.) Odteraz 

sa v slove bude realizovať jednota reči a myslenia, lebo slovo je ako 

minca, ktorá má dve strany, jednou sa obracia k reči ako význam, 

druhou k mysleniu ako pojem. 

Vygotskij ukazuje, že dieťa si osvojuje najprv vonkajšiu štruk-

túru slova (jeho formu) a až potom vnútornú (jeho význam). Podľa 

neho významová stránka reči nie je odliatkom vonkajšej stránky reči a 

vývin detských predstáv o objektívnej skutočnosti  nepostupuje tou 

istou cestou ako vývin reči. Kritizuje názor Sterna (1928, tamtiež), 

ktorý hovorí, že reč sa vyvíja od jednotlivých slov, podstatných mien, 

označujúcich konkrétne predmety (tzv. substancionálne štádium) 

a súčasne aj percepčný vývin sa začína vnímaním jednotlivých pred-

metov; ako sa objavujú dvojslovné vety a slovesný prísudok, tak vo 

vnímaní sa objavuje činnosť, neskôr kvality a vzťahy –  teda existuje 

paralelizmus medzi vnímaním a osvojovaním si vonkajšej stránky 

reči. Aj keď Stern a iní bádatelia nemali na mysli chronologický para-

lelizmus, predpokladali úplnú logickú totožnosť medzi osvojovaním si 

logickej štruktúry reči a jej vonkajšej stránky. Vygotskému je bližší 

názor Piageta, že slovo je pre dieťa atribút veci a nie meno veci. Vy-

gotskij píše (1976, s. 171 –  172): „Zmysluplná a funkčne rozvinutá 

reč má dve stránky... je to jednak fázová či verbálna stránka reči 

a jednak sémická či sémantická stránka reči, týkajúca sa zmyslu toho, 

čo hovoríme alebo počujeme či čítame. ...Ide tu o to, že zmyslovou 

stránkou prvého detského slova nie je podstatné meno, ale jednoslov-

ná veta, myšlienka... Keby sme previedli detské jednoslovné vety na 

jazyk dospelých, vzniklo by celé súvetie. ... Zatiaľ čo pri osvojovaní 

vonkajšej stránky reči dieťa postupuje od jednotlivých slov 

k jednoduchým vetám a neskôr ku kombináciám viet, pri osvojovaní 

si významovej (zmyslovej) stránky postupuje od kombinácií viet 

k vyčleňovaniu skupín slov a jednotlivých slov.“ Teda vývin týchto 

dvoch stránok nielen nekorešponduje, ale je do istej miery protichod-

ný. Podľa Vygotského Piaget (odvoláva sa na jeho knihu Reč 

a myslenie dieťaťa, ruské vydanie r. 1932) bol k tejto idei veľmi blíz-

ko, keď konštatoval, že logické kategórie sú zavádzané do detského 

myslenia práve rečou. „Piaget zistil, že kategórie detského myslenia 

sú paralelné k vývinu reči, ale prechádzajú tými istými stupňami ne-

skôr; dieťa si najprv osvojuje syntaktické štruktúry typu „pretože“, 
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„napriek tomu“, „aj keď“, „keby“ atď., t. j. osvojuje si zložité jazyko-

vé štruktúry vyjadrujúce príčinné, časové, priestorové, podmienkové 

a iné vzťahy závisloti, a to dávno predtým, ako sa tieto zložité vzťahy 

diferencujú v jeho myslení“ (tamtiež, s. 172). Aké sú teda vzťahy 

medzi slovom a jeho významom alebo všeobecnejšie medzi rečovou 

činnosťou a myslením? „Aj keď môže vznikať dojem, že dieťa už 

rozumie slovám, ktoré počuje alebo ich samo používa, teda že chápe 

význam daných slov rovnako ako dospelí, experimentálna analýza 

ukazuje, že je to vlastne len prvý krok vo vývine významu detských 

slov“ (tamtiež, s. 173).  

Vygotskij experimentálne vyčlenil tri veľké štádiá vo vývine 

pojmov (metodika aj jednotlivé štádiá sú podrobne uvedené v 5. kapi-

tole diela Myslenie a reč). V ranom veku (myslí sa prvý rok a prvé 

slová) sa dieťa nachádza v prvom štádiu, tzv. štádiu synkretického 

myslenia. Môžeme ho pomenovať aj „nesúvisiace súvislosti“, lebo 

pojem zahŕňa neusporiadané množstvo či kopu vecí. Ide o difúzne 

rozšírenie významu slova na celý rad vecí vo vnímaní alebo úkonoch 

dieťaťa, ktoré objektívne nemajú žiaden vnútorný súvis. Takýto pojem 

je nestabilný. Vzťahy vyjadrené v slove sú čisto subjektívne, ale 

v niektorých prípadoch aj objektívne –  ak sa náhodou objektívne prá-

ve zhoduje so subjektívnym. „Významy detských slov sa môžu 

v mnohých prípadoch zhodovať s významom týchto slov v reči dospe-

lých, obzvlášť vtedy, keď sa vzťahujú na konkrétne predmety v okolí 

dieťaťa“ (1982, s. 137). Podľa A. A. Leontieva (1965) generalizácie 

na tejto úrovni vznikajú na základe predmetnej, funkčnej a emočnej 

príbuznosti vecí a javov v prežívaní dieťaťa. To ešte nie je rečová 

činnosť, keďže prvé slová majú len indikujúcu funkciu: poukazujú na 

určitý predmet (prítomný alebo neprítomný), ktorý má v aktivite die-

ťaťa nejakú úlohu, spravidla ide o cieľ činnosti. Rečová činnosť sa 

začne vyvíjať až s nominačnou funkciou slova, ktorá sa objavuje 

v ďalšom štádiu vývinu pojmov. 

Druhé štádium Vygotskij nazval myslenie v komplexoch  alebo 

„akékoľvek faktické súvislosti“. Nastupuje, keď dieťa začína vyčleňo-

vať a pomenúvať objektívne existujúce prvky situácie. „Zovšeobecne-

nia... predstavujú svojou štruktúrou komplexy jednotlivých konkrét-

nych predmetov alebo vecí, nespájaných na základe subjektívnych 

súvislostí vo vnímaní dieťaťa, ale už na základe objektívnych súvis-
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lostí, skutočne existujúcich medzi týmito predmetmi“ (1982, s. 139). 

Takých súvislostí môže byť súčasne viac, sú rôzne, aj náhodné, tak 

ako ich dieťa odhaľuje vo vlastnej skúsenosti. „Vďaka komplexnému 

charakteru detského myslenia vzniká jeho osobitosť, keď tie isté slová 

v rôznych situáciách môžu mať rôzny význam“ (tamtiež, s. 158) –  

túto ideu ďalej rozpracovali predstavitelia sémantického smeru 

v sedemdesiatych rokoch. Komplex ešte nie je nadradený nad svojimi 

prvkami, ako je to pri pojmoch, ale sa s nimi zlieva. Tento typ mysle-

nia panuje veľmi dlho, vystrieda ho až abstraktno-logické myslenie 

okolo 11. –  12. roka. Experimenty odhalili 5 etáp vývinu myslenia 

v komplexoch: od asociačného komplexu, kde pojem vzniká akoukoľ-

vek asociáciou medzi predmetmi a ich vlastnosťami, až po pseudopo-

jem, ktorý zvonka pripomína logický pojem, ale zvnútra je to ešte 

komplex; dieťa myslí to, čo dospelý, ale myslí to inak, zatiaľ len kon-

krétne. Avšak pseudopojmy nie sú výsadou detí, často sa vyskytujú aj 

v myslení dospelých pri riešení bežných úloh každodenného života 

a sú to skôr všeobecné predstavy ako pojmy. Až abstraktno-logické 

myslenie (tretie štádium, po 11. – 12. roku) Vygotskij považuje za 

skutočné myslenie v pojmoch. V detskej reči dominujú najmä pseudo-

pojmy, lebo deti si osvojujú od dospelých hotové významy slov 

a nemusia ich konštruovať tak ako v experimentálnej situácii, ale ne-

preberajú s nimi aj spôsob myslenia dospelých. 

Myšlienka, že meniaca sa štruktúra významu slov mení spôsob 

videnia sveta, umožnila Vygotskému sformulovať hypotézu o systé-

movej štruktúre vedomia. „Podstata tejto hypotézy je v tom, že celý 

systém vzájomných vzťahov funkcií je determinovaný formou mysle-

nia, ktorá na určitom stupni vývinu prevláda. Dá sa teda tvrdiť, že 

všetky základné systémy psychických funkcií dieťaťa závisia od toho, 

akú úroveň dieťa dosiahlo vo vývine významu slov. S tým súvisí aj 

myšlienka o „intelektualizácii“ všetkých ostatných funkcií, t. j. ich 

zmena v závislosti... od rozumového vzťahu dieťaťa k vlastnej psy-

chickej činnosti. V závislosti od toho začína fungovať vedome, logicky 

celý rad funkcií, prebiehajúcich dovtedy automaticky“ (1976, s. 174).  

Z nášho hľadiska je toto významný záver, ktorý umôžňuje hlb-

šie preniknúť do vývinových systémových vzťahov jazykovej ontoge-

nézy v kontexte psychického vývinu. V predverbálnom období prvého 

roka života psychické procesy malého dieťaťa prebiehajú automatic-
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ky, dieťa nedokáže podriadiť svoje správanie príkazom dospelého ani 

vlastnej vôli. Ku koncu prvého roka s nástupom porozumenia a pro-

dukcie prvých slov dieťa začína zosúlaďovať svoje správanie s tým, 

čo hovoria a chcú dospelí: rozumie už zákazom aj pochvale a začína 

sa nimi riadiť. Sú to počiatky verbálnej regulácie správania, ktorá sa 

ďalej  prehlbuje, a približne v troch rokoch dieťa už usmerní svoje 

správanie (napríklad pozornosť, zrakové a sluchové vnímanie, pohy-

by, hru) podľa inštrukcií dospelého. Nedokáže však ešte riadiť vlastné 

psychické procesy vôľou, ako sa to vyžaduje od šesťročného školáči-

ka: napríklad vedome udržať dlhší čas pozornosť, vedome si niečo 

zapamätať, niečo sa naučiť, či hovoriť, až keď ho vyvolajú. Verbálna 

regulácia správania je integrálnou súčasťou rečovej ontogenézy a jej 

najintenzívnejší rozvoj sa odohráva približne medzi tretím a šiestym 

rokom života, čo súvisí so vznikom tzv. egocentrickej reči. Egocen-

trická reč alebo reč pre seba umožňuje dieťaťu využiť už pomerne 

dobre zvládnutú hovorenú reč ako nástroj na reguláciu vlastného sprá-

vania. Sú to akoby autoinštrukcie namiesto inštrukcií dospelých, 

umožňujúce postupne dostať psychické procesy pod vlastnú kontrolu. 

Z vývinového hľadiska egocentrická reč spočiatku ukončuje, potom 

sprevádza až nakoniec predbieha a plánuje úkony dieťaťa: najprv si 

povie, čo nakreslí, postaví z Lega alebo ako sa zahrá, a podľa toho 

koná. Okolo šiesteho roka egocentrická reč vyhasína, ale vývinovo 

nevymizne – interiorizuje sa a stáva sa vnútornou rečou. Vnútorná reč 

prostredníctvom významov slov ďalej funguje ako nástroj autoregulá-

cie a myslenia. „Ak chceme vývinovo objasniť, ako vzniká vôľová 

funkcia slova, prečo si slovo podriaďuje motorickú reakciu, odkiaľ sa 

vzala vláda slova nad správaním, nutne prídeme ako v ontogenéze, tak 

aj vo fylogenéze k reálnej funkcii rozkazovania. ... Riadenie cudzieho 

správania prostredníctvom slova postupne vedie k vypracovaniu ver-

balizovaného správania samotnej osobnosti“ (Vygotskij, 1976, s. 118 

– 119). V tomto zmysle môžeme povedať, že vývin reči je osou psy-

chického vývinu a prostriedkom utvárania osobnosti. Vstup do vedo-

mia je podľa Vygotského možný jedine cez reč a prechod od jednej 

štruktúry vedomia k druhej sa uskutočňuje vďaka vývinu významu 

slova. Tieto prechody majú hlbší vývinový kontext a navonok sa pre-

javujú ako vývinové krízy, o čom sa zmienime v časti 2.2.  
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2.2 Komunikácia, reč a hra v ranom veku  
 

Tézy L. S. Vygotského o zákonitostiach psychického vývinu 

rozvinuli jeho žiaci a nasledovníci do viacerých ucelených koncepcií 

v oblasti vývinovej, pedagogickej a detskej klinickej psychológie. 

V tejto stati priblížime koncepciu detského vývinu D. B. Eľkonina 

(1960, 1978, 1989), ktorá zakotvuje vývin komunikácie, reči aj det-

skej hry – vlastne celý systém vyvíjajúcej sa psychiky – v sociálnych 

interakciách dieťaťa s dospelými. Dospelý dieťaťu odpočiatku spro-

stredkuje ideálne formy vecí a javov (dokonalé vzory, model, ktorý 

usmerňuje činnosť), ktoré existujú ako kultúra, t. j. ponúka mu to, 

k čomu má vývin napokon dospieť, a dieťa si ich osvojuje v živej, 

reálnej komunikácii a každodenných aktivitách. Rast a zrenie detské-

ho organizmu tvoria na to podmienky.  

Vygotského idea o dvojitej povahe slova/znaku (komunikačnej 

a poznávacej) ako osi psychického vývinu sa stala pre Eľkonina vý-

chodiskom analýzy štádií psychického vývinu: Eľkonin rozlišuje dve 

vývinové línie v ontogenéze psychiky – „dieťa uprostred ľudí“, rozvoj 

emočno-motivačnej stránky, a „dieťa uprostred vecí“, rozvoj kogni-

tívnej stránky psychiky. Tieto dve línie sú stále prítomné, ale nepre-

biehajú paralelne: vždy jedna z nich má vo vývine dominantné posta-

venie. Keď dochádza k zmene, nastáva nová fáza vývinu, pretože 

protiklady medzi osvojovaním si sociálnej a predmetnej stránky čin-

ností sú hybnou silou vývinu. Takáto zmena má vždy povahu vývino-

vej krízy, lebo prebieha búrlivo: krízu jedného roka, troch rokov, ná-

stupu do školy, dospievania a dospelosti pozná každý vnímavý rodič. 

Každé štádium vývinu kladie nové nároky aj na rečové schopnosti: 

vznikajú nové funkcie a formy reči. 

Prvý rok života Eľkonin (1960, 1989) charakterizuje ako „dieťa 

uprostred ľudí“, vyznačuje sa intenzívnym rozvojom bezprostrednej 

emočnej komunikácie dieťaťa s dospelými. Končí sa nástupom prvých 

slov, ktoré majú indikujúcu funkciu. Obdobie od jedného do troch 

rokov sa vyznačuje prudkým vývinom poznávacích schopností, rozví-

ja sa vnímanie, pamäť, reč. Je to obdobie rozvoja hlavne nominačnej 

(rozvoj slovnej zásoby) a zovšeobecňujúcej funkcie reči, jej ranej 

intelektualizácie. V predškolskom veku (tri až šesť rokov) opäť prevá-

ži vývin sociálnych vzťahov a interakcií, dieťa preberá sociálne roly 



Vývin rečovej činnosti v kontexte psychického vývinu 

 

55 

dospelých. Obdobiu dominuje rolová hra, čo v reči podmieni najmä 

rozvoj regulačnej funkcie a funkcie plánovania vlastného správania, 

rozvíja sa egocentrická forma reči a postupne dochádza k jej interiori-

zácii na vnútornú reč. V ranom školskom veku je hlavnou činnosťou 

dieťaťa učenie, vstrebávanie vedomostí, osvojovanie si gramotnosti 

(písanej formy reči) a základných poznatkov o svete. V reči sa rozvíja 

najmä zovšeobecňujúca funkcia (nové pojmy) a funkcia diferencova-

ného rečového pôsobenia v komunikácii s rovesníkmi, sebavyjadrova-

nie formou naratív. Medzi jedenástym a trinástym rokom je dieťa 

v období prudkého rozvoja intímno-osobnej komunikácie, ktorá si 

podriaďuje všetky ostatné stránky života, výsledkom čoho je nová 

funkcia reči – funkcia perspektívnej sebaregulácie. V novej sociálnej 

situácii na ďalšom stupni vzdelávania (14 –  18 rokov) prichádza ob-

dobie intelektuálneho zrenia, vyúsťujúce do profesnej orientácie, čo 

podporuje celkovú intelektualizáciu reči a osobnosti.  

Jednotkou vývinu v koncepcii D. Eľkonina (in B. Eľkonin, 

1994) je úkon, ktorý má dve stránky: zmyslotvornú, ktorá vytyčuje 

vývinové úlohy, a operacionálno-technickú, ktorá určuje, ako tieto 

úlohy dosiahnuť. Je evidentné, že v uvedenej periodizácii ide o ryt-

mické striedanie toho, čo sa vo vývine osvojuje: v jedných obdobiach 

je to zmysel a úlohy ľudskej činnosti, v iných – spôsoby realizácie 

tejto činnosti. Pozrime sa bližšie na raný vek. Tu sú evidentné dve 

obdobia: prvý rok života a vek od jedného do troch rokov. Čím sa 

vyznačujú, čo ich oddeľuje a kam vyúsťujú?  

Podľa Eľkonina (1960; pozri tiež Obuchova, 1995) dieťa je so-

ciálna bytosť od narodenia, lebo sa rodí do sveta ľudí a bez nich by 

hneď zahynula, keďže nemá žiadne vrodené biologické mechanizmy, 

zabezpečujúce prežitie. Dieťa bytostne potrebuje dospelého, ale nevie 

naňho vplývať – to je protiklad, ktorý hýbe vývinom v prvom roku 

života. Preto prvá potreba dieťaťa je potreba dospelého, prvý objekt, 

ktorý dokáže vnímať, je ľudská tvár. Už okolo 4. –  6. týždňa sa dosta-

vuje sústredená reakcia na sluchové a zrakové podnety, čo vedie 

k zmene chaotických pohybových reakcií na rané akty správania včí-

tane záujmu o tvár najbližších dospelých – a to je prvý komunikačný 

akt, od ktorého sa odvíja potreba sociálnej komunikácie, keďže uspo-

kojovanie akýchkoľvek potrieb je možné výlučne prostredníctvom 

dospelého. Odteraz začne fungovať diáda dieťaťa a matky, podľa Vy-
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gotského „my“, ktorá sa rozpadne až na konci prvého roka, keď sa 

dieťa oddelí vďaka vzniku chôdze a reči. V tomto spolunažívaní vzni-

ká nový typ činnosti –  bezprostredná emočná komunikácia a predmet 

tejto činnosti je druhý človek.  

Okolo 5. –  6. mesiaca nastáva obrat vo vývine, súvisiaci s vývi-

nom uchopovania, prvého usmerneného úkonu. „Organizuje ho dospe-

lý a vzniká ako spoločná činnosť dieťaťa s dospelým, ale to si zvyčaj-

ne nikto nevšimne“ (Obuchova, 1995, s. 207). B. D. Eľkonin (1994) 

zdôrazňuje, že v celej ďalšej genéze predmetných úkonov úloha do-

spelého nespočíva v tom, aby prispôsoboval úkony dieťaťa vlastnos-

tiam vecí, ale aby ich inicioval, vytváral pre ne „skúšobný priestor“ 

a poskytoval dieťaťu kultúrne vzory, ako s vecami zaobchádzať. Dô-

ležité je, že dieťa najprv pochopí význam úkonu (v situáciách každo-

denných činností napr. hrebeň = na česanie, lyžička = na jedenie) a až 

potom zvládne jeho operacionálno-technickú stránku (ako jesť a nevy-

liať). Táto dichotómia sa stane v druhom roku východiskom pre vývin 

detskej hry. Prvý akt uchopovania otvára novú kapitolu vo vývine, 

lebo ním sa začína rozvoj predmetného vnímania (dieťa sedí a odrazu 

vidí veľa vecí), a nový typ komunikácie v diáde – komunikácia v sú-

vislosti s predmetmi, ktorá bude vyžadovať nové prostriedky pôsobe-

nia na dospelého. Tak sa rodí prvé gesto, ktoré výstižne opísal Vygot-

skij (pozri vyššie 2.1).  

Ku koncu prvého roka nadobúda komunikácia znakový charak-

ter. Deti situačne rozumejú prvé slová a to umožňuje dospelým 

usmerňovať orientačnú činnosť detí žiaducim smerom. Intenzívnej 

potrebe dieťaťa komunikovať už nepostačujú  obmedzené neverbálne 

možnosti, objavujú sa prvé hovorené slová. Prvé slová sa vzťahujú 

najmä na objekty v predmetných úkonoch detí, preto majú indikujúcu 

funkciu. Dieťa už dokáže manipulovať dvomi predmetmi naraz (koc-

ky vložiť do vedierka) a zisťuje, čo sa s vecami dá robiť (hrebeňom 

česať, za špagátik ťahať auto). Samostatná chôdza a prvé slová umož-

ňujú oddeliť sa od dospelého (kríza prvého roka) a pomerne dokonalé 

manipulačné schopnosti podmieňujú intenzívny rozvoj poznávacích 

schopností. Piaget výstižne nazýva dieťa začiatkom druhého roka 

života „malý vedec“. Bezprostrednú emočnú komunikáciu v diáde 

vystrieda obdobie prudkého intelektového vývinu, v ktorom si dieťa 
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osvojuje predovšetkým operacionálno-technickú stránku ľudských 

aktivít včítane rečovej činnosti. 

Raný lexikálny vývin – pribúdanie slov v aktívnej slovnej záso-

be a rozširujúci sa okruh slov, ktorým dieťa rozumie, vyžadujú od 

dieťaťa schopnosť fonematickej diferenciácie. N. Ch. Švačkin (1948, 

in Eľkonin, 1989) podrobne opísal vývin tejto schopnosti u rusky ho-

voriacich detí vo veku medzi 12. a 24. mesiacom. Tento vývin svedčí 

o skutočnosti, že dieťa sa aktívne orientuje na zvukovú stránku reči, 

skúma ju ako „telo“ reči. Slovo spočiatku funguje ako akýkoľvek iný 

podnet, preto jeho forma je dôležitá. Eľkonin v stati o vývine reči 

(tamtiež) vyslovuje názor, že orientácia na zvukovú stránku reči 

v druhom a treťom roku otvára cestu aj pre gramatický vývin. 

V predmetných úkonoch a hrách dospelí komentujú a vyjadrujú po-

mocou morfosyntaxe kto – komu – čím – ako – čo robí. Dieťa mapuje 

reč dospelého na prebiehajúcu činnosť a pritom si všíma meniace sa 

tvary a koncovky slov. Vo svojej reči sa učí kódovať spočiatku lexi-

kálny význam slov a postupne aj ich akustickú formu a generalizuje 

zákonitosti (najprv príliš, hypergeneralizovane, potom diferencovane). 

Podobne je to aj s porozumením gramatických foriem: od situačného, 

lexikálneho porozumenia dieťa postupuje k chápaniu významu pred-

ložiek v známych aktivitách (skúsenosť rozhoduje o porozumení), až 

nakoniec dochádza k tomu, že sa gramatické prvky vyčlenia a odtrhnú 

od konkrétnych predmetných vzťahov a dieťa sa orientuje len na ne 

samotné. Odvolávajúc sa na známy výskum Gvozdeva Eľkonin kon-

štatuje: „Dieťa vo veku troch rokov ovláda takmer všetky pády 

a predmetné vzťahy, ktoré sa nimi vyjadrujú. To, že práve pádové 

formy sa tak intenzívne rozvíjajú v ranom detstve, sa dá vysvetliť 

povahou činnosti dieťaťa, v ktorej si osvojí spôsoby použitia predme-

tov“ (Eľkonin, 1989, s. 368). Dá sa povedať, že v priebehu druhého 

a tretieho roka dieťa v zásade zvládne operacionálno-technickú strán-

ku rečovej činnosti. Podľa Eľkonina si dieťa osvojuje reč nie ako psy-

chickú funkciu, ale ako špecifický predmet, tak ako si osvojí iné ná-

stroje (napríklad lyžičku alebo ceruzku). Preto má reč potenciál 

ovplyvňovať vývin ostatných psychických funkcií –  vnímania, pamä-

ti, pozornosti, myslenia.  

Ako vzniká hra? Korene hry vidíme v bezprostredných emoč-

ných interakciách dieťaťa s dospelým, v štruktúrovaných komunikač-
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ných rutinách, ako napr. skrývanie a odkrývanie tváre v hre „kukuk“. 

J. Bruner (in Karmiloff – Karmiloff-Smith, 2001) opisuje ich pravidlá 

ako úvodný kontakt – zmiznutie – objavenie – opakovanie, čo umož-

ňuje postupne dieťaťu predvídať správanie druhej strany. Cieľom 

takýchto hier je rozvíjať vzájomnosť a spolu sa tešiť. Kognitívne 

predpoklady pre vznik symbolickej hry vznikajú v druhom a treťom 

roku života v predmetnej hre. 

Podľa Eľkonina (1978) predmetná hra vzniká, keď dieťa v úko-

noch začne rozlišovať schému úkonu (činnosť s významami vecí) 

a jeho operacionálno-technickú stránku (ako úkon realizovať). V hre 

sa dieťa neučí lepšie narábať hrebeňom či lyžičkou. Tieto návyky 

získava, keď používa predmety v bežných aktivitách. V hre si osvoju-

je význam vecí, ich sociálnu funkciu a použitie.  

Okolo jedného roka sa dieťa hrá len s tými predmetmi a len ta-

kým spôsobom, ako to robilo predtým s dospelým. Podoba alebo od-

lišnosť hračky s reálnym predmetom nie je podstatná, ide len o to, aby 

to bola tá istá hračka, s ktorou sa predtým spolu hrali. Postupne sa 

osvojené úkony prenášajú na širší okruh činností a na rôzne predmety: 

dieťa vo veku jeden a pol roka „píše“ paličkou na dno škatule. Ide 

o imitáciu toho, čo robia dospelí (písať) a prenos úkonu na iný pred-

met (nie je tu papier, ale poruke je škatuľa). Keď sa okruh takto pou-

žívaných predmetov rozšíri a mnohé sa prestávajú podobať na pôvod-

né reálne predmety, vzniká dojem symbolického nahrádzania jedného 

predmetu iným ako u predškolákov. To je len zdanie, tu ešte nejde 

o nahrádzanie predmetov: napríklad keď dieťa ukladá na vankúš bábu, 

cievku od nití, koliesko autíčka, nedáva „veci spať“, len ich dáva na 

vankúš – v mysli nerieši podobnosť báby a cievky, ide mu o samotné 

ukladanie. Vždy musíme rozlíšiť, čo je predmetom úkonu a čo sú 

okolnosti, podmienky jeho realizácie, a tu je predmetom úkonu van-

kúš. Nahrádzanie prichádza neskôr a „... prvý raz sa vyskytne vtedy, 

keď dieťa potrebuje do zvyčajnej situácie úkonu doplniť momentálne 

chýbajúci predmet“ (tamtiež, s. 163). 

Deti používajú ako prvé náhrady spravidla predmety, ako ka-

mienky, paličky, kocky, ktoré v hre nemajú presnejšie špecifické urče-

nie. Nimi dopĺňajú hru s hračkami (bábami, zvieratkami) alebo s bež-

nými predmetmi (miskami, lyžičkami). Náhrady umožňujú uskutočniť 

hrový úkon so skutočnými hračkami (palička je teplomer pre bábu, 
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potom zas nožnice na ostrihanie báby). Čo sa týka ich pomenovania 

v hre, Eľkonin opisuje dve etapy: deti ich pomenúvajú až potom, ako 

ich pomenoval dospelý, a deti ich pomenúvajú až potom, ako s nimi 

vykonajú hrový úkon. Ich samostatné pomenovanie pred začatím hry 

ešte absentuje.  

Toto je začiatok hrovej situácie a príprava na rolovú hru, ale nie 

rolová hra: dieťa ešte nenazýva samo seba holičkou, aj keď už plní 

viaceré úkony ako holička. Pomenovanie seba v hre menom iného 

človeka má svoju genézu. Najprv vo veku okolo dvoch rokov deti 

pomenúvajú seba svojím vlastným menom: Janka naleje čaj, Jurko 

papať koníkovi; dieťa začína chápať, že ono realizuje tieto úkony. 

Neskôr deti preberajú mená dospelých, keď im to dospelí v patričnej 

situácii napovedia. Napríklad učiteľka poprosí dieťa, aby pomohlo 

s obedom inému dieťaťu, a povie: ty si teraz pani učiteľka. Dieťa to 

prijme a hovorí: ja som učiteľka.  

V treťom roku vzniká rolová hra, ktorá bude doménou nasledu-

júceho obdobia (3 –  6 rokov). Prejaví sa to dvomi skutočnosťami: 

 dieťa začína pomenúvať bábu menom inej osoby, ktorú bába 

„hrá“ – bába sa vyčlení spomedzi ostatných hračiek ako náhra-

da človeka (dieťa položí bábu do postieľky, prinesie k nej druhú 

bábu a povie: mama), 

 dieťa začína hovoriť v mene báby, t. j. hovorí za tú postavu, 

ktorú bába symbolizuje. 

V ranom detstve sa hra vyvíja nielen v smere jej narastajúcej 

symbolizácie, ale mení sa aj štrukturálne. Najprv sú to „jednoaktové“ 

hry: dieťa alebo kŕmi bábu, alebo ju češe (okolo jedného roka). Potom 

sú to už dva akty, ktoré spolu nesúvisia. Napríklad dieťa dá bábu spať, 

potom s ňou chodí, potom bába tancuje, potom ju kŕmi – úkony spolu 

dejovo nesúvisia. Takto sa typicky hrá dieťa s hračkami, na ktorých sa 

naučilo jednotlivé úkony, je to bežné vo veku okolo jeden a pol roka. 

Predmety, ktoré majú špecifický význam (zo šálky sa pije, lyžičkou sa 

je), navádzajú dieťa na jeden špecifický úkon. Keď sa počas hry 

s jedným predmetom vyskytne takýto predmet nablízku, vznikne aj 

nový úkon. Napríklad dieťa „pije“ z prázdnej šálky, potom dá „piť“ 

bábe, mame, macovi, a keď zbadá, že iné dieťa má detský čajník, po-

vie nalej čaj, robí symbolický úkon, ide k bábe a hovorí jej: pi. Až 

okolo tretieho roka sa objavujú hry, ktoré znázorňujú odpozorované 



Marína Mikulajová 

 

60 

reálne reťazce činností. Spravidla ústrednou postavou je bába, ktorá 

nahrádza človeka, napríklad dieťa po kúpaní oblieka bábu a hovorí: už 

si sa vykúpala a teraz choď spať. Celkový psychický vývin privedie 

dieťa na hranici troch rokov ku kríze, ktorej podstata spočíva v tom, 

že má príliš veľké poznávacie schopnosti a skúsenosti, aby naďalej 

fungovalo v zabehaných sociálnych vzťahoch očividnej nesamostat-

nosti voči dospelým. Kyvadlo vývinu sa opäť preváži v prospech roz-

víjania emočno-motivačnej sféry osobnosti, čo sa bude diať najmä 

v rozvoji rolovej hry. 

 

 

Záver 
 

D. B. Eľkoninova detailná psychologická analýza genézy hry 

v ranom veku je súčasťou jeho ucelenej koncepcie psychického vývi-

nu, ktorá vychádza z Vygotského téz o sociokultúrnom pôvode psy-

chiky. Eľkonin (1960) zrejme ako prvý zaviedol termín „spoločná 

činnosť“ v súvislosti so vznikom znakovej funkcie v ontogenéze, hoci 

sa zvykne pripisovať až reprezentantom sociopragmatického smeru. 

Nie je to náhoda, veď mnohé idey predstaviteľov súčasných „nenati-

vistických teórií“, ako ich výstižne nazvali Karmiloffová a Karmiloffo-

vá-Smithová (2001), sú veľmi blízke tomu, čo nachádzame v starších 

prácach ruskej školy. Je tu však jedna podstatná odlišnosť: nenativiz-

mus postuluje polohu kyvadla v dileme vrodené verzus získané na 

strane získaného, ale ide o to, ako získaného.  

Karmiloffová a Karmiloffová-Smithová (2001, s. 223 –  224) 

odôvodňujú nenativistické hľadisko o. i. tým, že jazyková schopnosť 

sa vyvíja spolu s inými schopnosťami v kontexte všeobecného psy-

chického vývinu a ako príklad uvádzajú vývin jemnej motoriky. „To 

isté platí aj pre uchopovanie, ktorého úplné zvládnutie trvá dlhý čas. 

Dokonca trojročné dieťa považuje držanie a narábanie ceruzkou za 

neľahkú vec. ... Takže dokonca také základné úkony, ako uchopiť 

hračku, najesť sa a držať ceruzku predstavujú významné vývinové 

výdobytky. V oblasti motorickej kontroly evolúcia dieťa nevybavila 

predurčenými schopnosťami, ako dosahovanie a uchopovanie predme-

tov, ale namiesto toho predurčila dlhé postnatálne obdobie, počas kto-

rého sa takéto schopnosti dajú osvojiť. ... Evolúcia vybavila ľudí roz-
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manitým repertoárom mechanizmov učenia a veľmi dlhým obdobím 

vývinu, aby sa učili a tvarovali svoj mozog. To nás ľudí robí osobitý-

mi, lebo nám poskytuje väčšiu kapacitu, aby sme sa nášmu prostrediu 

prispôsobovali, aby sme sa z neho učili a nakoniec aby sme ho meni-

li.“ Je zrejmé, že spôsob transpozície výdobytkov ľudskej kultúry do 

vedomia detí sa tu osobitne nerieši; dieťa sa učí na základe skúsenosti. 

Na inom mieste (tamtiež, s. 219) autorky kladú otázku, ktorá potvr-

dzuje náš názor: „Ako vidíme, práve používanie gramatiky oddeľuje 

reč ľudí od komunikačných systémov všetkých ostatných druhov. Ale 

znamená to nevyhnutne, že sa narodíme s úplne špecifikovanou uni-

verzálnou gramatikou?“. Aj v prácach D. Bishopovej a M. Tomasella, 

ktoré sú nám obsahovo blízke, vidíme, že keď hovoria o ontogenéze 

reči a psychiky, majú na mysli socializáciu, a nie individualizáciu, 

privlastňovanie: dôkazom je názor Tomasella, že rozlišovanie vrode-

ného a získaného nemá opodstatnenie, keďže získané je len jedna 

z mnohých foriem vrodeného v tom zmysle, že „všetci ľudia majú 

biologicky vrodenú sociálno-kognitívnu schopnosť vytvárať a použí-

vať sociálne konvencie a symboly“ (1999, s. 216).
8
  

Ruská škola nestavia otázku vrodené verzus získané, keďže 

zdroje psychického vývinu vidí mimo dieťaťa samotného, mimo jeho 

myseľ. K otázke biologickej determinácie psychiky pristupuje tak, že 

ľudská psychika, t. j. kognitívne štruktúry mysle vrodené nie sú, za 

vrodené sa dá považovať fungovanie intelektu, operacionálna stránka 

fungovania mysle (Ufimceva, 1981, 1983). Gramatika je vlastnosť 

jazyka, nie vlastnosť človeka, preto nemôže byť vrodená. S tým by 

súhlasil aj Tomasello (2006), keď konštatuje, že ak by univerzálna 

gramatika aj existovala, nie je celkom jasné, akú funkciu by v ontoge-

néze plnila. Zastávame názor, že to, čo nativisti hľadajú vo vrodenom 

jadre, sa zrejme dá nájsť v normách a spôsoboch komunikácie dieťaťa 

s dospelými a v sociálne fungujúcich predmetoch, ktoré implicitne 

obsahujú poznávacie normy a etalóny. Kľúčová otázka spočíva v tom, 

aké sú mechanizmy privlastňovania ľudskej kultúry v ontogenéze.  

                                                           
8 To, že je to téma tém, o tom svedčí skutočnosť, že po predčasnej smrti E. Batesovej 

M. Tomasello a D. Slobin vydali publikáciu na jej pamiatku s názvom Za hranicami 

vrodeného – získaného (2005). Na úvod zaradili aforizmy E. Batesovej a jeden znie: 

Vývin je proces vynárania sa. (angl. Development is a process of emergence.). 
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Development of speech activity within the frame  
of mental development 

 
Summary 

 
The trans-disciplinary modelling of speech development of Slovak-

speaking children in their early childhood on the basis of a longitudinal 

research presupposes speech development evaluation in a broader 

developmental context.  

The aim of the first part of the study is to present a summary of basic 

theoretical approaches to child speech development in the western tradition. 

The four basic approaches and their major contribution to developmental 

psycholinguistics are being analysed: behaviorism, nativist theory, 

cognitivism and socio-pragmatic theory. The contribution of behaviorism lies 

in the analysis of learning mechanisms, but due to the absence of 

developmental approach it is an obsolete theory at present. The nativist 

theory and mainly its later branches (Fillmore’s, Pinker’s and Fodor’s 

theories) present a powerful theoretical concept with a significant influence 

on neurosciences nowadays. But from our point of view, the application of 

modular understanding of psyche on ontogenesis is unacceptable. 

Cognitivism investigates language abilities as an integrated part of mental 

ontogenesis. It has brought information on cognitive preconditions of speech 

development and it has stimulated an interest in semantic components of 

speech. On the other hand, social sources of development had been 

underestimated which resulted in formation of a socio-pragmatic approach in 

developmental psycholinguistics. This approach seeks regularities of speech 

development in the acquiring of socially conditioned and socially 

intermediated forms of verbal communication in mother and child 

interactions. It has brought a new research paradigm – an analysis of child’s 

spontaneous communication behaviour in its natural environment. It enables 

researchers to evaluate pragmatic aspects of speech development, child-

directed speech and context, as well. 

The second part of the study concentrates on the Russian School, 

mainly Vygotsky’s cultural-historical conception and subsequent Eľkonin’s 

theories of mental development based on it. Vygotsky’s theory differs 

substantially from the western approaches mainly by postulating of social 

origin of mental functions (the source of their development is sought for 

outside the child itself), their sign structure and conscious operation. The 

development is not understood as an adaptation, but as a process of acquiring 

of human culture. It does not tend to gradual socialisation but, on the 
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contrary, to individualisation of mental processes. Interiorisation serves as 

a mechanism of the acquiring process and speech plays a significant role 

here. Vygotsky derives all the mental development from concept formation 

which he considers as an ontogenesis axis of psyche and personality. 

This conception served as a basis for Eľkonin’s analysis of mental 

development stages. Features that are being acquired are alternating in 

individual stages of development: in some periods these are mainly sense and 

tasks of human activity, in the others – ways of realization of this activity. 

This applies to child’s speech and game, as well. The first year of life is 

characterised by an intensive development of direct emotional 

communication between the child and adults. It is completed when the first 

words are occurring. The period between the first and third year can be 

characterised as a rapid development of cognitive abilities, perception, 

memory and speech. It is mainly a period of vocabulary extension, 

generalisation and early intellectualisation. The game occurs when the child 

starts to differentiate a scheme of operation, activity with meanings of 

referents, e.g. a comb = serves for combing, a spoon = serves for eating and 

its operational-technical part (=how to realize the operation). When playing, 

the child acquires the meaning of things, their social role and use. 

 

 


