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Úvod 
Východiská výskumu detskej reči 

v slovenčine 
 

Daniela Slančová 
 

 

Z histórie výskumu detskej reči 
 

ozvoj výskumu detskej reči súvisí s postupným objavovaním 

hovoreného jazyka ako objektu výskumu. Prístupy k poznaniu 

podstaty osvojovania si jazyka boli spojené nielen s lingvistikou, ale 

v začiatkoch viac s filozofiou, psychológiou, medicínou, sociológiou 

či pedagogikou. Ostatne, aj dnes patrí problematika detskej reči 

a osvojovania jazyka medzi interdisciplinárne výskumné predmety, 

ktoré sú zaujímavé tak pre spomínané nástroje poznávania sveta, rov-

nako ako v posledných desaťročiach čoraz viac napríklad aj pre kogni-

tívne vedy. Tradične, podľa vzoru skúmania detskej reči v Spojených 

štátoch amerických, sa výskum detskej reči pokladá za predmet psy-

cholingvistického záujmu. Podľa I. Nebeskej (1992) sa štúdium osvo-

jovania jazyka v detskom veku postupne konštituovalo aj ako relatív-

ne samostatný vedný odbor – vývinová psycholingvistika. V sústave 

vied je jej miesto medzi všeobecnou psycholingvistikou a vývinovou 

psychológiou. V r. 1955 český lingvista K. Ohnesorg navrhol použí-

vať na označenie osvojovania jazyka dieťaťom a výskum detského 

jazyka termín pedolingvistika. Tento termín sa však širšie neujal a len 

sporadicky sa používa hlavne v európskej lingvistike (porov. Liška, 

1978; Slančová, 1999).  

Seriózny záujem o skúmanie detskej reči a jej vývinu, osvojo-

vania si jazyka, rečovej ontogenézy – to všetko sú termíny, ktoré sa 

v súvislosti s detskou rečou používajú – sa podľa viacerých prameňov 

(napr. Oksaar, 1983; Crystal, 1997) datuje do druhej polovice 19. sto-

ročia a súvisí s ovzduším pozitivizmu a evolucionizmu, formujúcim sa 

R 
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pod vplyvom evolučnej teórie Ch. Darwina.
1
 Iniciátormi výskumu 

detskej reči neboli lingvisti, ale filozofi, lekári, psychológovia a peda-

gógovia. Príčinu, prečo je to tak, vidí citovaná autorka, odvolávajúc sa 

na klasické dielo Psychológia raného detstva do šiesteho roku W. Ster-

na (1914) v tom, že značná časť danej problematiky sa pokladala za 

príliš jednoduchú a prirodzenú, než aby sa jej vôbec venovala pozor-

nosť. Dodajme, že mnohé základné pojmy (nielen) lingvistiky, a platí 

to výrazne aj o detskej reči, sa na prvý pohľad zdajú veľmi jednodu-

ché, až priehľadne jasné, no pozornejšia a hlbšia analýza odhalí rad 

problémov, ktoré vôbec nie sú tak ľahko a jednoznačne interpretova-

teľné, ako by sa pri prvom dotyku s nimi zdalo.  

Záujem bádateľov v 19. storočí sa týkal predovšetkým vývinu 

zvukovej roviny; do 19. storočia sa napríklad kladie aj vznik tézy 

o postupnosti osvojovania zvukových segmentov na základe najmen-

šej artikulačnej námahy. Rovnako už v 19. storočí sa na vývin detskej 

reči začalo nazerať ako na prístup, na základe ktorého možno sledova-

ním ontogenézy jazyka odhaliť zákonitosti jeho fylogenézy. Koncom 

19. storočia sa vyprofilovali dva základné prístupy k chápaniu podsta-

ty osvojovania si jazyka: intelektualistický a voluntaristický (porov. 

Oksaar, 1983). Intelektualistický prístup zdôrazňuje intelektuálny, 

rozumový základ osvojovania si jazyka v ranom detstve a relatívnu 

samostatnosť rečovej produkcie; voluntaristický prístup pokladá jazyk 

v ranom detstve za produkt okolia dieťaťa, v ktorom hrá dieťa takmer 

úplne pasívnu úlohu. V takto zameraných diskusiách o povahe osvo-

jovania si jazyka v ranom detstve možno nájsť ozveny antických prí-

stupov k podstate jazyka, platónskeho phýsei (prirodzený vznik jazy-

ka) a aristotelovského thései (sociálne determinovaný vznik jazyka). 

Vzťah medzi „prirodzeným“ a „podmieneným“ („nature“ a „nurture“) 

je v úvahách o osvojovaní jazyka a vo výskumoch osvojovania jazyka 

prítomný dodnes (porov. aj v štúdii M. Mikulajovej v tomto zborní-

ku).  

                                                           
1 Podľa E. Oksaarovej (1983) psychológia dieťaťa, ktorá sa zaujímala o detský jazyk 

a jeho vývin hlavne ako o prostriedok duševného vývinu dieťaťa, nebola konštituova-

ná zo strany psychológov, ale lekárov a filozofov. Z konca 18. storočia (1787) pochá-

dza nemecký spis Pozorovania vývinu mentálnych schopností detí (Beobachtungen 

über die Entwicklung der Seelenfähigkeiten bei Kindern) D. Tiedemanna, ktorý však 

až do polovice 19. storočia zostal osihotený. 
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Naznačenú dichotómiu sa vo svojom diele pokúsili prekonať 

spomínaný W. Stern (spolu s manželkou Clarou). Realizáciu detského 

jazyka pokladali za výsledok konvergentného procesu: len v kontinu-

álnom spolupôsobení vrodených predpokladov, schopností rečového 

prejavu a vonkajších faktorov rečového okolia, ktoré ponúka zmiene-

ným predpokladom styčné body a materiál na realizáciu, sa môže 

uskutočňovať osvojovanie jazyka (porov. Oksaar, 1983, s. 9).  

Prvý systematický lingvistický výskum detskej reči možno 

(podľa Oksaar, ibid., s. 12) nájsť v diele belgického psychológa 

A. Grégoira (1937), ktorý na detailnej analýze reči svojich detí do 

dvoch rokov po prvýkrát v úplnosti opísal a systematizoval fonetický 

rečový vývin. Z jeho materiálu vychádzal aj R. Jakobson, ktorého 

dielo, ako jedného zo zakladateľov Pražskej školy, aj v oblasti vý-

skumu detskej reči poznačilo úvahy slovenských lingvistov. Hlavným 

cieľom Jakobsonových výskumov v oblasti detskej reči (hlavne Det-

ská reč, afázia a fonologické univerzálie, 1941) bolo na základe štruk-

turalistického prístupu zachytiť základné pravidlá zvukového vývinu 

detskej reči, prostredníctvom ktorých by sa dal systematicky vysvetliť 

zvukový vývin jazykov sveta. Potrebu výskumu detskej reči na lin-

gvistickom základe podčiarkoval aj ďalší z príslušníkov Pražskej ško-

ly K. Bühler (1935), ktorý zdôrazňoval fakt, že jedine pozorovaním 

detskej reči možno pozorovať jazyk v stave zrodu. Do vedeckého 

záujmu o vývin detskej reči patrili zároveň aj problémy vyvolané 

praktickými úlohami pri starostlivosti o deti s narušeným vývinom 

reči.  

Obdobie po druhej svetovej vojne s postupne sofistikovanejšími 

možnosťami zvukového, neskôr audiovizuálneho záznamu rečovej 

činnosti znamenalo pre výskum detskej reči obdobie obrovského roz-

machu – štúdie, monografie, zborníky možno dnes rátať na tisíce. 

Existujú špecializované časopisy určené na publikovanie výsledkov 

výskumu nenarušeného aj narušeného rečového vývinu, ako aj celo-

svetové vedecké organizácie združujúce záujemcov o výskum detskej 

reči a, samozrejme, internetové portály, umožňujúce rýchlu výmenu 

informácií.
2
  

                                                           
2
 Nie je bez zaujímavosti, že pri zrode v súčasnosti azda najväčšej medzinárodnej 

organizácie združujúcej záujemcov o výskum detskej reči IASCL (International 

Association for the Study of Child Language), ktorá každé tri roky usporadúva svetové 
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Hlavné prístupy k výskumu detskej reči v druhej polovici 20. 

storočia analyzuje v tomto zborníku v úvodnej štúdii Vývin rečovej 

činnosti v kontexte psychického vývinu M. Mikulajová. Cieľom prvej 

časti jej príspevku je poskytnúť prehľad o základných teoretických 

prístupoch k vývinu detskej reči v západnej tradícii. Analyzujú sa štyri 

hlavné smery a ich prínos pre vývinovú psycholingvistiku: behavio-

rizmus, nativizmus, kognitivizmus a sociopragmatická teória. Druhá 

časť štúdie je venovaná ruskej škole, predovšetkým kultúrno-histo-

rickej koncepcii L. Vygotského a na ňu nadväzujúcej teórii psychic-

kého vývinu D. Eľkonina.  

Mapa slovenskej lingvistiky sa vo vzťahu k detskej reči a jej 

vývinu donedávna vyznačovala takmer súvislou bielou plochou. Od-

hliadnuc od logopedickej problematiky (napr. Logopedický zborník 1 

– 8; Lechta, 1990; Lechta a kol., 1995, 2002), okrem niekoľkých po-

známok empirického rázu (Betáková, 1951; Sedláková, 1995, 1996; 

Stejskalová, 1997, 1999a,b), osihotenej knižnej štúdie (Maršálová, 

1982) a časopiseckých štúdií zväčša dialektologického charakteru 

(Dzendzelivská, 1974; Buffa, 1984), príp. okrem všeobecných prehľa-

dových a heslových poznámok (Encyklopédia jazykovedy, 1993) 

a súčastí širšie koncipovaných výskumov (Liptáková, 2000) sa musela 

opierať o prekladové (často citované Slama-Cazacu, 1966; Čukovskij, 

1981; Pinker, 2003) a cudzojazyčné zdroje. Zo začiatku išlo o české 

štúdie (a české preklady) – porov. pozn. 3, neskôr v prevažnej väčšine 

o anglické pramene (porov. Petrová, 2003; Rybár – Kvasnička – Far-

kaš (ed.), 2005). Osobitne je potrebné spomenúť problematiku osvo-

jovania jazyka/jazykov u bilingválnych detí, ktorému sa na Slovensku 

systematicky venuje J. Štefánik (2000, 2002).
3
 

                                                                                                                             
kongresy, a nepriamo aj pri zrode dnes azda najprestížnejšieho globálneho časopisu 

pre výskum detskej reči Journal of Child Language stál český lingvista K. Ohnesorg, 

ako romanista pôsobiaci v prvej polovici 70. rokov aj na pôde terajšej Prešovskej 

univerzity. V r. 1970 (14. – 16. októbra) usporiadal v Brne prvé medzinárodné sym-

pózium pedolingvistiky a bol editorom zborníka príspevkov (1972) (porov. Liška, 

1978). Ďalšie stretnutie IASCL organizoval už Ch. Ferguson. Z neho vzišla iniciatíva 

vydávať spomínaný časopis (1973), ktorého prvým šéfredaktorom sa stal D. Crystal.  
3 Výskum detskej reči v českej lingvistike má dlhšiu tradíciu a začal sa rozvíjať oveľa 

skôr ako na Slovensku (porov. napr. Čáda, 1906, 1908; Příhoda, 1963 a hlavne klasic-

ké práce K. Ohesorga – bibliografiu prác K. Ohnesorga porov. in Liška, 1976, 1978 – 

a J. Pačesovej, hlavne 1968, 1979). Podobne sú aj v českej jazykovede zastúpené 

prehľadové práce (Sovák, 1978; Nebeská, 1992, 2002; Černý, 1996; Šebesta, 1999), 
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Systematický lingvistický výskum detskej reči na Slovensku sa 

začal zhruba koncom 90. rokov, a to v dvoch centrách: na Prešovskej 

univerzite a na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského. Po individuálnych monografických prácach zameraných 

na reč orientovanú na dieťa (Slančová, 1999) detskú lexiku (Hlavatá – 

Ondráčková, 1999) a reč detí mladšieho školského veku (Kesselová, 

2001, 2003) to bola metodologicky a materiálovo zlomová nepubliko-

vaná dizertačná práca S. Fečkovej-Kapalkovej (2002). Cieľom práce 

bolo adaptovať vývinový model M. Laheyovej (1988, porov. aj Miku-

lajová – Horňáková, 1998) na účely logopedickej praxe. Adaptácia na 

slovenský materiál si však vyžiadala základný lingvistický výskum na 

báze slovenčiny. Autorka po prvýkrát vykonala systematické longitu-

dinálne a semilongitudinálne sledovanie 5 detí hovoriacich po sloven-

sky vo veku od 1;0.11 (rok; mesiac.deň) po 5;10.22 (celkovo 62 na-

hrávok), aplikovala transkripčný a čiastočne aj analytický systém 

CHILDES (porov. nižšie), uplatnila meranie stupňa rečového vývinu 

podľa kvantitatívnej mierky priemernej dĺžky výpovede (porov. niž-

šie) a stanovila základné štádiá rečového vývinu detí hovoriacich po 

slovensky od prekurzorov reči po naratívnu rečovú produkciu (čiast-

kové selektované výsledky práce S. Fečkovej-Kapalkovej porov. aj 

v kapitole Terapia narušeného vývinu reči (spoluautorka M. Mikula-

jová) in Lechta a kol., 2002, príp. v popularizačnej Knihe o detskej 

reči (Horňáková – Kapalková – Mikulajová, 2005).  

 

 

Metodologické a metodické východiská výskumu 
 

Ako sme už naznačili, v literatúre sa stretávame s viacerými 

termínmi na označenie v zásade totožného pojmu: vývin detskej reči, 

vývin reči detí, rečový vývin (dieťaťa), ontogenéza detskej reči, rečo-

vá ontogenéza; vývin jazyka, jazykový vývin, osvojovanie jazyka, 

                                                                                                                             
izolované štúdie (napr. Schneiderová, 1993; Müllerová, 2007), marginálie, preklady 

(napr. Altmann, 2005) a od cudzojazyčných zdrojov závislé práce (Šulová – Zaouche-

Gaudron, 2005). Zároveň sa však konštatuje (Karlík, 2007, s. 109 – 110), že „zatím 

češtině citelně chybí zvl. gramatické výzkumy spadající do lingvistiky zkoumající 

osvojování si mateřského jazyka dítětem, třebaže česká lingvistika se výzkumu dětské 

řeči věnovala mnohem dříve (Karel Ohnesorg a Jaroslava Pačesová), než se tak stalo 

v souvislosti s kognitivním pojímáním jazykovědy…)“.  
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osvojovanie jazyka dieťaťom; pričom sa tieto termíny často chápu 

synonymne, napr.: „V ontogenezi lidské řeči (t. j. v rozvoji jazyka 

jednotlivce)…“ (Černý, 1996, s. 357) – zvýraznila D. S. V našom 

výskume používame termín vývin detskej reči ako skrátené pomeno-

vanie na označenie vývinu rečovej činnosti (detí hovoriacich po slo-

vensky) a jej predpokladov (o chápaní jazyka ako realizácie reči a jej 

predpokladov porov. napr. Kořenský, hlavne 2004). Východiskom je 

pre nás rečová činnosť ako empiricky dostupný materiál, ktorá je sú-

časťou komunikačnej činnosti (preto má v našom výskume dôležité 

miesto analýza tak verbálnej, ako aj neverbálnej komunikácie) a záro-

veň sa v nej odráža formovanie jazykového vedomia, teda (v zmysle 

chápania J. Horeckého, napr. 1985, 2001) interiorizovaného systému 

verbálneho správania v komplexe konceptuálnej, nominačnej, inter-

akčnej a axiologickej zložky. Domnievame sa, že práve na detskú reč 

možno aplikovať tvrdenie J. Kořenského, že „aktuální řečová komu-

nikace je nejen produkce textu, ale současně i produkce předpokladů 

k řečové komunikaci, tedy jazyka, komunikačních kompetencí. Platí 

to nikoli pouze v abstraktním, obecném smyslu, ale zcela aktuálně 

a konkrétně“ (2004, s. 74 – 75).  

Náš prístup ku skúmaniu vývinu detskej reči možno charakteri-

zovať ako komplexný, procesuálny a interakčný. Komplexnosť chá-

peme predovšetkým ako sledovanie vývinu detskej reči vo všetkých 

aspektoch jazykového (komunikačného) znaku: sledujeme vývin sé-

mantických kategórií, pragmatických funkcií a verbálnych a neverbál-

nych prostriedkov ich vyjadrenia vo vzájomných vzťahoch všetkých 

troch vymedzených zložiek. Komplexnosť sa prejavuje aj v metodike 

výskumu kombinovaním neštruktúrovaných a štruktúrovaných metód.  

Vývin detskej reči chápeme zároveň procesuálne, a to vo viace-

rých ohľadoch. Je to predovšetkým vo vzťahu k základnému metodo-

logickému predpokladu dynamického chápania rečovej činnosti a jej 

predpokladov ako procesu. Procesuálne chápanie výskumu vývinu 

detskej reči zároveň znamená uplatňovanie kombinácie synchrónneho 

a diachrónneho prístupu, t. j. zisťovanie stavu spomínaného sledova-

ného komplexu javov v určitom okamihu zamerané na objasnenie 

vzťahov medzi javmi, ktoré existujú súčasne vedľa seba, ako aj toho, 

ako za sebou časovo nasledujú, s cieľom zistiť vzťah určitého javu 

k tomu, čo pred ním časovo predchádza alebo po ňom nasleduje. Dô-
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ležitejšia než absolútna chronológia, umiestnenie sledovaného javu do 

presného časového bodu veku dieťaťa, je pri takomto prístupe relatív-

na chronológia, teda výskyt javu v chronologickom vzťahu. Pri analý-

ze vývinu detskej reči tak aplikujeme kvalitatívne chápanú diachróniu. 

Okrem toho sa procesuálny prístup uplatňuje aj pri skúmaní (na potre-

by výskumu izolovaných) jednotlivých javov.  

Základom interakčného prístupu v našom výskume je presved-

čenie, že obsah, forma a funkcia jazykového/komunikačného znaku sa 

formuje len v interakcii dieťaťa a jeho komunikačných partnerov. 

V akejkoľvek aktuálnej aj zovšeobecnenej verbálnej interakcii komu-

nikační partneri negociujú obsah, formu aj funkciu jazykového/ko-

munikačného znaku; v interakcii s dieťaťom je tento proces prítomný 

viac ako kdekoľvek inde; je nevyhnutným predpokladom toho, aby si 

dieťa osvojilo jazyk. Komplexnosť a interakčnosť sa prejavuje aj 

v analytickom aparáte nášho výskumu, keď jednotlivé javy určujeme 

a hodnotíme tak, že berieme do úvahy konkrétnu verbálnu a/alebo 

neverbálnu realizáciu detskej výpovede a jej interakčný kontext, teda 

komunikačnú situáciu a v nej hlavne reakciu komunikačného partnera 

dieťaťa, ako aj reakciu samotného dieťaťa.
4
 

Všeobecne možno metódy výskumu detskej reči rozdeliť na tie, 

ktoré sledujú deti v ich prirodzených podmienkach, a na experimen-

tálne metódy. Pomocou rečových vzoriek získaných v prirodzených 

podmienkach sa získava veľký počet dát z malého množstva pozoro-

vaných subjektov. Pomocou experimentálneho výskumu sa zasa zís-

kava menej dát od väčšieho počtu subjektov. Štúdie, vychádzajúce zo 

sledovania detí v ich prirodzených podmienkach, sú založené na pozo-

rovaní jedného dieťaťa alebo niekoľkých detí, ktoré žijú v blízkosti 

bádateľa, často sú to deti samotného bádateľa. Longitudinálne pozo-

rovanie trvá od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov. Tak me-

tódy výskumu v prirodzených podmienkach, ako aj experimentálne 

metódy majú svoje výhody aj nevýhody. Longitudinálne pozorovanie 

v prirodzených podmienkach umožňuje zachytiť jazykový prejav die-

ťaťa vo vývine s vyššou mierou spontánnosti: čím menej je zastúpená 

                                                           
4 Náš prístup možno zároveň vymedziť ako pozitívny. Zisťujeme, čo dieťa v istom 

štádiu vývinu vo svojej rečovej produkcii už má osvojené, nie čo mu v porovnaní 

s rečou dospelého chýba. Takýto prístup je v súlade s „ekologickým“ prístupom ku 

skúmaniu jazyka (porov. Ondrejovič, 1996).  
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kontrola (rečovej) činnosti dieťaťa, tým viac je posilnená v pozorovaní 

prirodzenosť. Čím prirodzenejší je spôsob pozorovania rečovej čin-

nosti, tým viac výskum hovorí o tom, čo deti skutočne produkujú, tým 

menej však hovorí o tom, čo by boli schopné produkovať – niekedy sa 

môže stať, že sa nezachytí jazykový jav, ktorý dieťa už ovláda, resp. 

ktorý ovládajú deti na približne rovnakej úrovni vývinu rečového 

správania. Experimentálny výskum umožní získať údaje od väčšieho 

počtu detí, no niektoré experimentálne úlohy, ktoré sú pre dieťa nové, 

môžu zmeniť spôsob rečového správania dieťaťa natoľko, že nepreu-

káže skutočnú úroveň osvojenia reči, ktorú má už zvládnutú. Preto sa 

pri objektivizácii výskumu odporúča kombinovať obe skupiny metód. 

Na získavanie dát o vývine rečovej činnosti detí možno využiť 

nasledujúce metodické postupy (porov. Menn – Bernstein Ratner (eds.), 

2000):  

Zachytávanie rečového správania v prirodzených podmienkach. 

V minulosti sa na takéto zachytávanie využívali denníkové zápisky 

rečovej produkcie dieťaťa, neskôr zvukové a audiovizuálne zachytá-

vanie. Nahrávky rečovej produkcie sa v závislosti od sledovaných 

javov vyhotovujú v rozličnom rozsahu a rozličnej frekvencii. Vše-

obecne sa predpokladá, že čím viac nahrávok, tým presnejšie zachyte-

nie rečového vývinu.
5
 Limitujúcim faktorom je však väčšinou nevy-

hnutný transkript. Jedna hodina záznamu znamená aj pre trénovaného 

transkriptora približne 10 – 20 hodín prepisovania (v závislosti od 

náročnosti konkrétnej nahrávky); porov. aj Tomasselo – Stahl, 2004. 

Ďalšiu skupinu metód reprezentujú elicitačné experimentálne 

metódy, metódy, ktoré využívajú pozorovania rečovej produkcie detí 

zo strany rodičov (denníkové záznamy, dotazníky), metódy kontrolo-

vanej improvizácie a výskum naratívnej produkcie.  

Okrem čisto experimentálnych metód, metódy analýzy dialógu 

medzi rovesníkmi (táto metóda bola použitá v skorších prácach 

J. Kesselovej – 2001, 2003) a analýzy naratívnej rečovej produkcie
6
 

                                                           
5
 V r. 2006 sa na diskusnom fóre childes talkbank rozprúdila diskusia o vedeckej 

a etickej hodnote 24-hodinového sledovania dieťaťa systémom Big Brother. 
6 O výskume naratív, teda v podstate schopnosti detí konštruovať text na základe 

makrostratégií (slohových postupov) porov. na Slovensku Kapalková, 2002; Zajaco-

vá, 2005, 2006; Harčaríková, 2006, 2008. 
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sme v našom výskume reprezentovanom predkladaným zborníkom 

využili všetky spomínané metódy. 

Keď prijmeme tézu, že teoreticko-metodologické východiská 

výskumu sú prítomné vo zvolenej metóde, potom komplexnosť, pro-

cesuálnosť a interakčnosť metodologického prístupu spolu s faktom, 

že náš výskum vstupoval vo vzťahu k slovenčine na neprebádanú 

pôdu, znamenali primárne v ňom uplatniť empirické metódy založené 

na longitudinálnom sledovaní. Výskumnú vzorku tvorí 5 detí z celého 

územia Slovenska, ktoré boli nahrávané na videozáznam raz mesačne 

v trvaní jednej hodiny od narodenia do piatich až šiestich rokov. Na-

hrávanie sa uskutočňovalo vo vzájomnej interakcii detí a ich komuni-

kačných partnerov v štandardných situáciách (kŕmenie, kúpanie, hra). 

Deti pochádzali z úplných rodín vysokoškolsky vzdelaných rodičov, 

pričom ich mamy majú vysokoškolské vzdelanie humanitného, lin-

gvistického, resp. logopedického zamerania. Takýto výber vychádzal 

z predpokladu optimálneho rečového vývinu zo strany vplyvu rodi-

čov, hlavne matky (z odstupu piatich rokov sa dá konštatovať, že náš 

východiskový predpoklad bol správny). Rodiny boli monolingválne. 

Deti boli v čase, keď sa nahrávanie začalo, prvorodenými jedinými 

deťmi vo svojich rodinách a mamy boli s nimi na materskej dovolen-

ke. V každej rodine však počas sledovania pribudol súrodenec. Spon-

tánnosť komunikačnej situácie zabezpečoval fakt, že osobou, ktorá 

nahrávanie uskutočňovala, bol v prevažnej väčšine otec dieťaťa (nie-

kedy sa v nahrávaní striedali otec a mama dieťaťa). Záznamy sa archi-

vovali na videokazetách, postupne bol celý archív digitalizovaný 

a v súčasnosti existuje v niekoľkých exemplároch na DVD nosičoch. 

Nahrávky boli transkribované jednak výskumnými pomocníčkami 

a pomocníkmi, jednak samotnými riešiteľkami. Pred analýzou však 

transkripty (bez ohľadu na to, kto ich vyhotovil) prešli niekoľkoná-

sobnou kontrolou zo strany členiek výskumného kolektívu založenou 

na konfrontácii s audiovizuálnym digitálnym záznamom. Na trans-

kripciu sa využil transkripčný a kódovací systém CHAT systému 

CHILDES
7
.  

                                                           
7 CHILDES (Child Language Data Exchange System), konštituovaný začiatkom 80. 

rokov minulého storočia (1984), využíva tri základné nástroje: transkripčný a kódova-

cí systém CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcript), program analýz 

CLAN (Computerized Language Analysis) a svetovú databázu vzoriek transkriptov – 
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Dlhodobým cieľom nášho výskumu detskej reči je aj na základe 

analýzy získaného archívu modelovať vývin reči detí hovoriacich po 

slovensky od narodenia do šiesteho roku. Model chápeme v nadväz-

nosti na slovníkové charakteristiky tohto pomenovania ako ideálny 

obraz veci, javu, ktorý je vyabstrahovaným členom v rade rovnoro-

dých objektov. Model vývinu detskej reči je potom ideálnym obrazom 

vývinu detskej reči, ktorý je vyabstrahovaný z longitudinálneho pozo-

rovania vývinu reči konkrétnych detí. Model by mal nadobudnúť cha-

rakter normy/noriem vývinu detskej reči a okrem poznávacej hodnoty 

by mal slúžiť ako východisko diagnostiky stupňa rečového vývinu 

a na stanovenie terapie v prípade narušeného vývinu.
8
 

Predkladaný zborník predstavuje prvý systematický výstup par-

ciálneho spracovania získaného materiálu, v ktorom sa zvolil postup 

uverejnenia čiastkových štúdií. Tie sú v zborníku usporiadané tak, že 

po úvodnom príspevku M. Mikulajovej nasledujú v poradí podľa toho, 

v akom veku začínajú komunikačné správanie dieťaťa analyzovať. 

Čitateľ si iste všimne, že s niektorými informáciami a bibliografický-

mi údajmi je možné stretnúť sa vo viacerých štúdiách, stále však 

k tomu dochádza v inom kontexte. Na druhej strane, vo viacerých 

štúdiách zborníka, hoci sledujú odlišný čiastkový výskumný cieľ, 

prichádzajú autorky k veľmi podobným záverom. To posilňuje pred-

poklad o vysokej miere prediktability vývinu detskej reči.  

Štúdie D. Slančovej, J. Kesselovej, S. Kapalkovej a I. Bónovej 

postulujú metodologické východiská výskumu vývinu pragmatických 

funkcií, sémantických kategórií, gest a zvukovej roviny detí hovoria-

cich po slovensky. Majú charakter metodologických a osobných prí-

padových štúdií, teda zachytávajú a detailne analyzujú veľký počet 

                                                                                                                             
porov. <www.childes.psy.cmu.edu>. Využitie transkripčného systému CHAT vytvára 

predpoklad zaradiť po príslušnom spracovaní naše slovenské transkripty do tejto 

svetovej databázy. Program analýz CLAN sa v našom výskume využil len čiastočne 

na parciálnu analýzu lexiky detskej reči aj reči orientovanej na dieťa, príp. už skôr ho 

v citovanej dizertačnej práci využila S. Kapalková na meranie priemernej dĺžky výpo-

vede.  
8
 K postulovaniu vývinových noriem detí hovoriacich po slovensky má prispieť aj 

výskumný projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0044-06 Verbálne 

a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí v raných štádiách vývinu ako 

východisko vytvorenia skríningového testu vývinu komunikačného správania (porov. 

Predhovor a Kapalková – Slančová, 2007). 



Daniela Slančová 

 

20 

údajov z transkriptov reči jedného dieťaťa. 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 urýchlený, ale 

v zásade každé dieťa prechádza rovnakým sledom vývojových zmien; 

ide teda o vývoj univerzálny, pokladáme analýzu komunikácie jediné-

ho dieťaťa za inštrumentálnu prípadovú štúdiu (Hendl, 2005, s. 104 – 

105). To značí, že analýzu transkriptov reči jedného dieťaťa nepova-

žujeme za cieľ výskumu, ale za prostriedok na odhalenie univerzálnej 

vývinovej postupnosti pri osvojovaní si jednotlivých javov, avšak 

časové medzníky, pri ktorých sa istý jav v reči dieťaťa objaví, hodno-

tíme ako jav individuálny (porov. Slančová – Kesselová, 2007, a štú-

diu J. Kesselovej v tomto zborníku). 

V štúdii D. Slančovej Pragmatické funkcie vo vývine rečovej 

činnosti (v prvých osemnástich mesiacoch života dieťaťa) sa definuje 

pojem pragmatická funkcia, podáva sa charakteristika pragmatických 

funkcií, ktoré boli pozorované u sledovaného dieťaťa v rozmedzí 3 – 

18 mesiacov a sleduje sa ich vývin, ako aj spôsob ich neverbálnej 

a verbálnej realizácie. Pozornosť sa venuje nadobúdaniu pragmatickej 

kompetencie v zmysle postupne získavanej istoty pri realizácii a inter-

pretácii pragmatických funkcií a spôsobov ich vyjadrenia zo strany 

dieťaťa aj dospelého. V závere sa tézovite charakterizuje úloha dialó-

gu matky a dieťaťa v sledovanom veku.  

V štúdii J. Kesselovej Sémantické kategórie v ranej ontogenéze 

reči dieťaťa sa definuje sémantická kategória a vydeľuje sa súbor sé-

mantických kategórií, ktorý sa objavil u sledovaného dieťaťa v roz-

medzí 5 – 25 mesiacov. Procesuálne modelovanie vývinu sémantic-

kých kategórií spočíva v zachytení ich vývinovej postupnosti, ktorá sa 

chápe ako prelínanie vonkajšej dynamiky (postupné pribúdanie no-

vých sémantických kategórií a vznik nových kombinácií zo skôr osvo-

jených kategórií) a vnútornej dynamiky (kvantitatívny nárast lexikál-

nych reprezentantov jednotlivých kategórií, osvojovanie si gramatic-

kých kategórií a tvarotvorných procesov). V dynamike sémantických 

kategórií sa vymedzujú tri etapy: 1. sémantické kategórie v období 

jednoslovných výpovedí; 2. sémantické kategórie po vzniku prvých 

dvojslovných výpovedí a 3. sémantické kategórie s abstraktnou sé-

mantikou. 
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V štúdii S. Kapalkovej Gestá v kontexte raného vývinu detí sa 

definujú zámerné pohyby – gestá a ponúka sa nový pohľad na ich 

klasifikáciu. Na základe longitudinálneho sledovania dieťaťa vo veku 

8 – 16 mesiacov sa zachytáva vývinová následnosť jednotlivých typov 

gest produkovaných dieťaťom a gest produkovaných jeho rodičmi. 

Významy gest sú porovnávané s významom slov a štúdia dokazuje, že 

v ranom veku dieťa produkuje viac gest ako slov a ich významy sa 

vzájomne prekrývajú len v malej miere. Z vývinového pohľadu štúdia 

opisuje jednotlivé štádiá produkcie gest a ich spájania s verbálnou 

produkciou dieťaťa. Opisuje nové medzníky a prekurzory dvojslov-

ných a trojslovných výpovedí. V poslednej časti sa pokúša odpovedať 

na otázku, do akej miery je dieťa pri používaní gest ovplyvnené ro-

dičmi a podáva charakteristiku registra reči orientovanej na dieťa 

vzhľadom na neverbálnu komunikáciu pomocou gesta.  

Štúdia I. Bónovej Fonologický vývin v reči dieťaťa sa sústreďu-

je na osvojovanie fonologického systému jazyka na materiáli rečovej 

produkcie sledovaného dieťaťa vo veku 18 – 43 mesiacov. Výskum 

osvojovania fonologického systému sa v danej etape rozdeľuje na tri 

fázy: kvantitatívnu analýzu (meranie fonologického vývinu reči), kva-

litatívny rozbor a usúvzťažnenie výsledkov kvantitatívnej a kvalitatív-

nej analýzy. V štúdii sa na slovenčinu aplikuje a dopĺňa kvantitatívna 

mierka fonologického vývinu, fonologická priemerná dĺžka výpove-

de.
9
 Zároveň sa v nej skúma, aké fonologické parametre sú v pozadí 

                                                           
9 Na meranie dosiahnutého stupňa vývinu rečových schopností sa vo všeobecnosti 

používajú aj iné kvantitatívne postupy. Z nich najrozšírenejšia je metóda založená na 

meraní priemernej dĺžky výpovede (angl. Mean Length of Utterance, MLU) v morfé-

mach, odrážajúca stupeň morfosyntaktického vývinu reči dieťaťa, po prvýkrát apliko-

vaná na angličtinu R. Brownom (1973), postupne široko využívaná aj v iných jazy-

koch. Na slovenčinu ju ako priemernú dĺžku výpovede (PDV) aplikoval náš vý-

skumný kolektív (porov. Fečková – Slančová, 2001; Fečková-Kapalková, 2002; Feč-

ková-Kapalková – Mikulajová – Slančová – Bónová, 2002; Kapalková – Bónová – 

Mikulajová – Slančová, 2004; Kesselová – Slančová, 2006). Koncept fonologickej 

priemernej dĺžky výpovede (FPDV, angl. Phonological Mean Length of Utterance, 

pMLU), postulovaný D. Ingramom (2002) bol na slovenčinu takisto aplikovaný naším 

výskumným kolektívom (Bónová – Slančová – Mikulajová, 2005; Bónová – Slančová 

– Mikulajová – Kapalková, 2005). V niektorých štúdiách (porov. Taelman – Durieux 

– Gillis, 2005) sa poukazuje na to, že pMLU (aspoň v niektorých jazykoch, napr. 

v holandčine) mapuje nielen stupeň fonologického vývinu, ale aj stupeň morfologic-

kého vývinu reči dieťaťa. Okrem týchto nástrojov merania stupňa vývinu detskej reči, 
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kvantitatívneho vyjadrenia stupňa fonologického vývinu. Sleduje sa 

postupnosť pri osvojovaní jednotlivých zvukov fonologického systé-

mu, zachytáva sa inventár zvukovo zvládnutých prvkov a identifikujú 

sa fonologické procesy, ktoré prebiehajú v rečovej produkcii dieťaťa 

v sledovanom období.  

Odlišný metodický prístup aplikujú vo svojom výskume autor-

ky posledných dvoch štúdií. Štúdia Z. Ondráčkovej Detské slová 

v slovenčine a ich charakteristika využíva metódu dotazníka, ktorý 

vypĺňali rodičia detí vo veku 2 – 5 rokov z celého Slovenska. Novo sa 

v nej definuje pojem detské slovo a podáva sa v nej slovnodruhová, 

slovotvorná a sémantická charakteristika detských slov v slovenčine. 

Detské slová získané z dotazníkov sa predstavujú v slovníku detských 

slov.  

V štúdii S. Zajacovej Formovanie komunikačného registra 

v rolových hrách detí. Registesre detí imitujúcich rolu matky a otca sa 

na zisťovanie akvizície jenotlivých registrov u detí vo veku 6 – 8 ro-

kov využila aplikácia metódy kontrolovanej improvizácie uplatňova-

nej v poloexperimentálnej situácii rolovej hry s maňuškami. Pozor-

nosť sa venuje jednému typu rolovej hry, konkrétne hre na rodinu. 

Prezentujú a analyzujú sa v nej znaky imitovaného komunikačného 

registra reči orientovanej na dieťa. 

Interakčný metodologický prístup k výskumu komunikačného 

správania detí nevyhnutne predpokladá sledovať (rečové) aktivity 

komunikačných partnerov dieťaťa. Hoci sa reči orientovanej na dieťa 

(porov. Slančová, 1999, 2002, tam aj ďalšia literatúra) v zborníku 

nevenuje pozornosť v samostatnej štúdii, chápanie jej dôležitosti nie-

len na báze deskripcie, ale explanácie jej interakčného fungovania je 

vo všetkých príspevkoch evidentné. Priam symbolicky je zborník 

ukončený štúdiou o hrovom fungovaní registra reči orientovanej na 

dieťa, tak pevne zakotvenom v jazykovom vedomí ľudského druhu už 

od útleho detstva.  

Predkladaný zborník je prvým krokom na dlhej ceste, ktorá ko-

lektív autoriek – a dúfame, že k nám časom pribudnú ďalší záujemco-

via o výskum detskej reči – ešte čaká. Hoci mnohé sa v zborníku len 

                                                                                                                             
hoci menej extenzívne, uplatňuje sa aj metóda indexu produktívnej syntaxe (angl. 

Index of Productive Syntax, IPS), pomocou ktorého sa hodnotí syntaktická komplex-

nosť detskej rečovej produkcie (porov. Scarborough, 1990).  
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naznačuje, je nepochybné že my samy aj naši nasledovníci budú mať 

pri svojom výskume vydláždením začiatku ďalšie pokračovanie uľah-

čené.  
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