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Pragmatické funkcie vo vývine rečovej 
činnosti 

(v prvých osemnástich mesiacoch života 
dieťaťa) 

 

Daniela Slančová 
 

 

redkladané výsledky výskumu majú charakter prípadovej a meto-

dologickej štúdie, sledujúcej vývin pragmatických funkcií. Vyde-

ľuje sa v nej pojem pragmatická funkcia, podáva sa charakteristika 

pragmatických funkcií a sleduje sa ich vývin, ako aj spôsob ich never-

bálnej a verbálnej realizácie na materiáli získanom z pozorovania jed-

ného dieťaťa – chlapčeka Martinka vo veku od troch do osemnástich 

mesiacov. V závere sa tézovite charakterizuje úloha dialógu matky 

a dieťaťa vo vymedzenom veku. 

Komplexný záber výskumu vývinu rečovej činnosti detí je za-

meraný na hľadanie odpovedí na tri základné otázky: o čom dieťa 

hovorí, prečo to hovorí a aké prostriedky pritom využíva. Východis-

kom skúmania je rečová činnosť ako empiricky dostupný materiál, 

ktorá je súčasťou komunikačnej činnosti a zároveň sa v nej odráža 

formovanie jazykového vedomia, teda (v zmysle chápania J. Horecké-

ho, 1985, 2001) interiorizovaného systému verbálneho správania 

v komplexe konceptuálnej, nominačnej, interakčnej a axiologickej 

zložky. Pri hľadaní odpovede na otázku, prečo dieťa niečo hovorí, 

teda pri skúmaní účelovosti, zámernosti jeho (rečového) správania, je 

potrebné rozšíriť výskumný záber z rečovej činnosti na komunikačnú 

činnosť ako súčasť interakčných procesov utvárajúcich sa medzi die-

ťaťom a jeho okolím
1
, teda z vývinového hľadiska je potrebné skúmať 

                                                           
1
 Interakčný proces (napr. podľa Janouška, 1988) chápe sa jednak ako vzájomné 

stimulovanie, jednak ako vzájomné ovplyvňovanie ľudí. Interakciu chápeme ako 

proces vzájomnej súčinnosti, stimulovania a pôsobenia ľudí, proces vytvárania väzieb 

a vzťahov medzi ľuďmi. Najdôležitejším interakčným prostriedkom ľudského spolo-

čenstva je prirodzený jazyk. Proces vzájomnej súčinnosti, stimulovania a pôsobenia 

ľudí, proces vytvárania väzieb a vzťahov medzi ľuďmi prostredníctvom používania 

jazyka označujeme termínom verbálna alebo rečová interakcia. Interakcia, interakčné 
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verbálny aj neverbálny spôsob interakčného správania sa dieťaťa, 

pričom v súčasnej fáze výskumu sa sústreďujeme hlavne na osvojova-

nie si pragmatických funkcií a ich vyjadrenie
2
. 

 

 

Vymedzenie pragmatickej funkcie 
 

Pragmatickú funkciu vymedzujeme ako funkciu komunikačnej 

jednotky, t. j. (z hľadiska tejto štúdie) detskej výpovede. Chápeme ju 

jednak vzťahovo
3
, jednak účelovo. Pragmatická funkcia reprezentuje 

vzťah medzi dieťaťom a jeho okolím, postavenie dieťaťa v komuni-

kačnej situácii a zároveň je realizáciou elementárneho komunikačného 

zámeru ako „mentálnej reprezentácie zamýšľaného stavu vecí“ (Grice, 

citované podľa Encyklopedia of Language and Linguistics, 10, s. 513). 

Domnievame sa, že práve v spojení vzťahového a účelového chápania 

je možné uchopiť vývinovú líniu realizácie rečovej činnosti a utvá-

rania sa jej predpokladov v raných fázach tohto kontinuálneho proce-

su, a to aj preto, že vo vývine komunikačnej činnosti sa vzťahová 

zložka pragmatickej funkcie objavuje skôr než účelová. Nositeľom 

pragmatickej funkcie je komunikačná jednotka, výpoveď, teda for-

málne (začiatkom a koncom) vymedziteľný dieťaťom produkovaný 

                                                                                                                             
procesy sú tvorené predovšetkým komunikáciou, komunikačnými procesmi, teda 

takými procesmi, pri ktorých primárne ide o odovzdávanie informácií a významov.  
2
 Problematika osvojovania si pragmatických funkcií ako súčasť osvojovania si prag-

matických zručností patrí do okruhu záujmov vývinovej pragmatiky. Chápanie vývi-

novej pragmatiky je pomerne široké a rozliční autori jej predmet definujú rozličným 

spôsobom. Niniová a Snowová (1996) podávajú prehľad okruhov, ktoré sú zaujímavé 

práve z hľadiska vývinovej pragmatiky. Okrem osvojovania si komunikačných záme-

rov a vývinu ich jazykového vyjadrenia, vrátane zvládnutia komunikácie, ktorá pred-

chádza objavenie sa reči (t. j. vokalizácia a gestá), patrí do vývinovej pragmatiky 

skúmanie vývinu dialogických zručností, vývin prostriedkov rečovej kohézie a žánro-

vého uvedomovania, osvojovanie si pravidiel zdvorilosti a iných kultúrne determino-

vaných noriem používania jazyka, ako aj uplatňovanie pragmatických faktorov pri 

osvojovaní si deiktických výrazových prostriedkov. Niniová a kol. (1994) pripomína-

jú dôležitosť uvedomenia si pragmatickej domény pri osvojovaní si jazyka. Konštatu-

jú, že „všeobecne sa prijíma fakt, že ranému rečovému vývinu dominuje pragmatický 

systém a že pragmatická zložka jazykových zručností dominuje aj komplexnému 

opisu jazykového vývinu“ (s. 159).  
3
 Podľa Watzlawicka a kol. (1999) funkcie reprezentujú súvislosti, vzťahy (v našom 

prípade sú to interakčné súvislosti a vzťahy).  
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komunikačný segment. Fungovanie komunikačnej jednotky je inter-

akčné
4
. Pri výskume raných fáz vývinu detskej reči sme boli nútení 

čiastočne rezignovať na pojem obsahovo-pragmatická jednotka (po-

rov. Kořenský a kol., 1987; Müllerová, 1994; Slančová, 1999)
5
, preto-

že komunikačná jednotka ako segment detského prejavu nie je vždy 

zároveň obsahovou jednotkou. Dieťa realizuje aj pragmaticky rele-

vantné, no sémanticky prázdne výpovede. Ostatne, robia to pri never-

bálnej komunikácii aj dospelí. V niektorých prípadoch nie je možné 

v detskom prejave dekódovať, resp. interpretovať ani pragmatickú 

funkciu. Vo väčšine prípadov sú však detské výpovede nositeľmi so-

ciálnych významov.   

Interakčné chápanie pragmatických funkcií sa odráža aj v spô-

sobe ich vymedzovania. Citovaní autori (Niniová a kol., 1994) pripo-

mínajú, že je potrebné stanoviť teoretické východisko, z akej perspek-

tívy sa pragmatické funkcie (komunikačné zámery) budú posudzovať; 

či zo strany dosahovaného komunikačného efektu alebo zamýšľaného 

komunikačného efektu. Interakčné, vzťahovo-účelové chápanie prag-

matickej funkcie znamená, že pri určovaní pragmatickej funkcie bude-

me vychádzať z komplexného komunikačného efektu. Niniová a Sno-

wová (1996, s. 16 – 18) si v úvode svojej monografie (obmedzujúc sa 

na verbálne realizované detské výpovede) kladú dve otázky: 1. Ako 

rozoznáme objavenie sa verbálnych komunikačných aktov u malých 

detí?; 2. Ako rozlíšime zmysluplnú komunikačnú verbalizáciu od 

ostatných typov verbalizácií? Autorky, vychádzajúc z teoretickej an-

tropologickej a sociologickej literatúry, ako aj z literatúry týkajúcej sa 

filozofie jazyka, postulujú dve kritériá na určenie zmysluplnosti jazy-

kového využitia vo výpovedi. Podľa prvého kritéria (skôr formálneho) 

výraz, ktorý dieťa používa, je verbálny, nie iba vokálny. Pozostáva 

                                                           
4
 Porov. Watzlawick a kol. (1999): „To však znamená, že sa neobmedzujeme len – 

teraz vo všeobecnom zmysle „pragmaticky“ – na účinky komunikačného aktu na 

príjemcu (percipienta) tohto konania, ale že musíme brať ohľad na účinok percipien-

tovej reakcie, ktorá je s tým nerozlučne spojená, na vysielajúceho. Kladieme tým 

menší dôraz na tradičné vzťahy: vysielajúci-znak a znak-príjemca, a skôr preferujeme 

medziľudský vzťah vysielajúci-príjemca na báze komunikácie (s. 18 – 19, posloven-

čené).  
5
 Pri výskume detskej reči, hlavne v raných štádiách jej vývinu, teda v stave zrodu, nie 

je vždy možné bez ťažkostí aplikovať pojmový a terminologický inventár z výskumu 

vývinovo konštituovanej reči dospelých. 



Daniela Slančová 

 

70 

z konvenčných alebo polokonvenčných foriem akceptovaných rečo-

vým spoločenstvom, do ktorého dieťa ako hovoriaci patrí; inými slo-

vami, zmysluplná reč v sebe zahŕňa použitie konvenčného a arbitrár-

neho vokálneho kódu. Autorky pripúšťajú, že keďže prechod medzi 

vokalizáciou a prvými zmysluplnými slovami je postupný, aplikácia 

tohto pravidla prináša so sebou isté ťažkosti. Pri jeho aplikácii by 

podľa nášho názoru bolo veľmi ťažké vymedziť zmysluplnosť komu-

nikácie napríklad pomocou gesta
6
; ak sa hovorí o komunikačnom (nie 

verbálnokomunikačnom) akte, je potrebné chápať ako zmysluplnú 

komunikáciu aj neverbálnu komunikáciu. Druhé (skôr funkčné) krité-

rium hovorí, že výpoveď je prístupná interpretácii adresátom ako zá-

merný sociálny alebo komunikačný akt. Z týchto dvoch kritérií sa pri 

interpretácii pragmatických funkcií (z hľadiska nášho chápania prag-

matickej funkcie) prikláňame skôr k tomu druhému.  

Indikátormi pragmatickej funkcie sú pre nás tak formálna reali-

zácia (neverbálna aj verbálna) výpovede, ako aj jej kontextové fungo-

vanie: posudzuje sa tak situačný, ako aj interakčný kontext (reakcia 

komunikačného partnera dieťaťa a zároveň reakcia samotného dieťa-

ťa). A ako vieme, že istý spôsob verbálneho alebo neverbálneho sprá-

vania je výpoveďou a nositeľom komunikačného zámeru? Niniová 

a Snowová (1996, s. 52 – 54) pripúšťajú, že nikdy si nemôžeme byť 

istí, že iní ľudia sú rovnakí ako my a že ich výpovede sú zamýšľané 

presne tak, ako ich my interpretujeme. Vychádzame však z predpo-

kladu, že v podobných okolnostiach by sme sa správali veľmi podob-

ným spôsobom. Domnievam sa, že tento názor možno uplatniť aj pri 

posudzovaní pragmatických funkcií detských výpovedí.  

 

 

Charakteristika pragmatických funkcií 
 

Východiskom určovania a pomenúvania pragmatických funkcií 

(PF) sa pre nás stali zahraničné aj domáce zdroje, ktoré sa touto prob-

lematikou zaoberajú, ako aj (a hlavne) analýza materiálu, z ktorého 

sme v tejto štúdii (a v našom výskume detskej reči) vychádzali. Zo 

zahraničných zdrojov to bola predovšetkým monografia M. Laheyovej 

                                                           
6
 O dôležitosti gesta pri vývine komunikačnej a rečovej činnosti porov. v tomto zbor-

níku štúdiu S. Kapalkovej. 
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(1988; porov. aj Fečková-Kapalková, 2002) a práce, ktorých hlavnou 

autorkou je A. Niniová (1994, 1996). Obe autorky vychádzajú z boha-

tej, hlavne anglofónnej literatúry. M. Laheyová vydeľuje 8 typov ko-

munikačných funkcií s podtypmi (celkovo rozoznáva 20 komunikač-

ných funkcií); A. Niniová a P. Wheeler (1984) – porov. Niniová – 

Snowová, 1996) vypracovali rozsiahly systém kódovania rečových 

aktov, založený na dvojstupňovej charakteristike: prvú úroveň pred-

stavuje úroveň výpovede, druhú úroveň sekvencie, komunikačného 

kontextu (interchanges). Pri sekvenciách ide o takú výmenu replík, 

z ktorých každá slúži jednotnej interaktívnej funkcii. V prvej verzii 

svojho systému rátajú so 70 typmi sekvencií a 12 typmi komunikač-

ných funkcií (celkový počet komunikačných funkcií je 65). Výpoveď 

je ukotvená v sekvencii, realizuje sa v jej rámci. V skrátenej verzii sa 

pracuje s 24 typmi sekvencií (rozdelenými do 6 tried) a 12 typmi ko-

munikačných funkcií (celkový počet komunikačných funkcií bol roz-

šírený na 67). Okrem úsilia zachytiť pragmatickú stránku detskej reči 

čo najpodrobnejšie a vedomia, že systematika pragmatických funkcií 

v reči dospelých sa nemôže automaticky preniesť do systematiky 

pragmatických funkcií detskej reči, bola motiváciou ich taxonómie 

základná metodologická podmienka, a to, že všetky zachytávané kate-

górie by mali byť približne na rovnakej úrovni diferenciácie, resp. na 

rovnakej úrovni zovšeobecnenia. Znamená to napríklad, že je potrebné 

vyhnúť sa stavu, keď niektorá kategória sa diferencuje veľmi podrob-

ne, ale iné kategórie zostávajú zachytené na pomerne vysokej úrovni 

zovšeobecnenia. Navrhujú, aby racionálny systém kódovania buď 

zachovával rovnakú mieru zovšeobecnenia, alebo bol organizovaný 

hierarchickým spôsobom
7
. Ďalšie zdroje, z ktorých sme pri taxonómii 

pragmatických funkcií vychádzali, predstavujú tie, s ktorými sme 

pracovali už pri výskume reči orientovanej na dieťa (Slančová, 1999), 

teda citovaná práca J. Kořenského a kol. (1987), ako aj O. Müllerovej 

(1979), J. Horeckého (1992) a J. Nižníkovej (1994).  

Empirickým zdrojom určovania pragmatických funkcií však pre 

nás bola samotná analýza materiálu. V rámci nášho výskumu sme 

                                                           
7
 V našom triedení pragmatických funkcií sme sa usilovali splniť túto podmienku, t. j. 

vydeľovať pragmatické funkcie tak, aby boli na približne rovnakej úrovni abstrakcie, 

t. j. aby odrážali komplexný komunikačný (zamýšľaný aj dosahovaný) efekt v zmysle 

vymedzenia uvedeného vyššie.  
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pracovali jednotnou východiskovou metódu longitudinálneho pozoro-

vania: jedno dieťa (Martin) od narodenia (resp. od tretieho mesiaca 

veku) zachytávali jeho rodičia (v absolútnej prevahe otec) raz do me-

siaca v trvaní jednej hodiny na videozáznam v štandardných situá-

ciách (kŕmenie, kúpanie, hra, prezeranie knihy, ukladanie na spánok). 

Tým, že zaznamenávanie bolo obmedzené na členov rodiny, usilovali 

sme sa dosiahnuť spontaneitu komunikácie. Martin bol v prvých troch 

rokoch jediným dieťaťom v úplnej rodine s vysokoškolsky vzdelaný-

mi rodičmi žijúcimi v Bratislave. V zachytávanom období (3. – 18. 

mesiac) bola mama s Martinom doma na materskej dovolenke. 

Z DVD záznamu sa vyhotovil transkript, využívajúci metodiku CHAT 

systému CHILDES (http://childes.psy.cmu.edu). Tento transkript (v ne-

ustálej opore o DVD záznam) bol kódovaný v programe EXCEL Mic-

rosoft Office a následne analyzovaný.  

V tabuľke 1 zachytávame súbor pragmatických funkcií, ktoré 

sme u Martina pozorovali v období 3. – 18. mesiaca (spolu s ich opi-

som).
8
 Súbor je zostavený hierarchicky s možnosťou dopĺňania. Pri 

pomenúvaní a opise jednotlivých funkcií sme okrem uvedených zdro-

jov vychádzali aj zo slovníkového významu niektorých pomenovaní. 

Pragmatické funkcie vo vývine komunikačnej aktivity Martina sme 

sledovali na úrovni výpovede (v tabuľke sú zvýraznené). Okrem vy-

medzených pragmatických funkcií sa v materiáli vyskytli pragmatic-

ky mnohoznačné výpovede, t. j. výpovede, ktoré možno pragmaticky 

interpretovať viacerými spôsobmi. Ďalej sú to pragmaticky nejasné, 

neinterpretovateľné výpovede. Tieto výpovede sú realizované arti-

kulovaným (náznaky artikulácie, ustálená artikulácia) neslovným hla-

sovým prejavom – nazývame ich vokálne, alebo sú realizované never-

bálne alebo neartikulovaným hlasovým prejavom – nazývame ich 

nevokálne, prípadne sú realizované slovne, no vo všetkých troch prí-

padoch je výpoveď podľa zvolených kritérií pragmaticky neinterpre-

tovateľná. 

 

                                                           
8
 Prvú pracovnú verziu súboru pragmatických funkcií pozri in: Kesselová – Slančová, 

2006.  
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Tabuľka 1. Charakteristika pragmatických funkcií 
Pragmatické funkcie 

 

Opis 

Referenčné  vyjadrenie relatívne 

samostatnej informácie 

Expresívne  vyjadrenie stavu 

hovoriaceho 

 Biologické 

a psychické 

 vyjadrenie fyzického 

a/alebo psychického 

stavu 

 vyjadrenie spokojnosti vyjadrenie biologic-

kej/psychickej pohody 

vyjadrenie nespokojnosti vyjadrenie biologic-

kej/psychickej nepo-

hody 

vyjadrenie fyzickej potreby vyjadrenie fyziologic-

kého stavu hladu 

(potreba jedenia), 

únavy (potreba spánku, 

odpočinku) 

Emocionálne  vyjadrenie emócií 

 vyjadrenie pozitívnej emócie vyjadrenie radosti, 

potešenia, láskavosti, 

šťastia 

 vyjadrenie negatívnej emócie vyjadrenie žiaľu, zlosti 

  vyjadrenie nešpecifikovanej 

emócie  

vyjadrenie vzrušenia 

Informačné   vyjadrenie relatívne 

samostatnej informácie 

  konsituačná informácia vyjadrenie, ktoré 

sprevádza činnosť 

alebo sa týka aktuálnej 

komunikačnej situácie 

  kosituačná informácia vyjadrenie, ktoré sa 

netýka aktuálnej 

komunikačnej situácie 

Reakčné*  reakcie na aktivity a 

podnety, ktoré sú 

súčasťou komunikač-

nej situácie 

 Reaktívne*  reakcie na verbálnu 

alebo neverbálnu 

aktivitu (podnety) 

komunikačného 

partnera alebo podnety 

vychádzajúce 

z komunikačnej 

situácie 

   odmietanie odopieranie požadova-

nej činnosti (napr. 

jedenia) 

   protest vyjadrovanie odporu 

voči vykonávanej 

činnosti 
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   nesúhlas vyjadrovanie nezhody 

s verbálne vyžadova-

nou aktivitou; vyjadro-

vanie nezhody 

s výpoveďou komuni-

kačného partnera 

   pozitívna reakcia bližšie neurčiteľná 

pozitívna reakcia na 

verbálnu aktivitu 

komunikačného 

partnera 

   súhlas vyjadrenie zhody 

s obsahom výpovede 

komunikačného 

partnera 

   prekvapenie vyjadrenie počudova-

nia, údivu nad činnos-

ťou, vecou 

 Responzívne  verbálne alebo never-

bálne reakcie na otázky 

alebo výzvy komuni-

kačného partnera 

 Fyzické  fyzická reakcia na 

výzvu komunikačného 

partnera 

 vykonanie činnosti vykonanie verbálne 

vyžadovanej činnosti 

Erotetické  verbálne alebo never-

bálne reakcie na 

verbálne otázky/výzvy 

komunikačného 

partnera 

 odpoveď odpoveď, ktorá 

zodpove-

dá/nezodpovedá 

kontextu verbálnej 

otázky/výzvy komuni-

kačného partnera  

Rektifikačné  návraty k vlastnej 

verbálnej aktivite alebo 

k verbálnej aktivite 

komunikačného 

partnera 

  potvrdenie výpovede 

komunikač-

ného partne-

ra 

uznanie, dosvedčenie 

verbálnej informácie 

komunikačného 

partnera 

 vlastnej 

výpovede 

potvrdenie vlastnej 

výpovede (v prípade 

nedorozumenia zo 

strany komunikačného 

partnera, na zvýšenie 

naliehavosti výpovede, 

na otázku komunikač-

ného partnera) 
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Imitatívne  napodobňovanie 

verbálnej/neverbálnej 

aktivity komunikačné-

ho partnera 

  imitácia nevyžiadané opakova-

nie alebo  napodobňo-

vanie verbálnej alebo 

neverbálnej aktivity 

komunikačného 

partnera  

Regulatívne  vyjadrenie vôle, úsilia 

dosiahnuť nejaký 

predmet alebo vykonať 

nejakú činnosť zo 

strany dieťaťa aj 

s orientáciou na 

komunikačného 

partnera 

  Fyzické  vyjadrenie vôle, úsilia 

dosiahnuť nejaký 

predmet alebo vykonať 

nejakú činnosť zo 

strany dieťaťa a/alebo 

zo strany komunikač-

ného partnera 

   úmysel dosiahnuť predmet vyjadrenie vôle 

dosiahnuť, chytiť, 

vlastniť nejaký pred-

met  

   ponúkanie vyjadrenie vôle, aby 

predmet mal komuni-

kačný partner 

   vôľa vyjadrenie vôle 

vykonať nejakú 

činnosť samostatne 

   výzva vyjadrenie vôle, aby 

komunikačný partner 

vykonal nejakú činnosť 

   zákaz vyjadrenie vôle, že sa 

niečo nesmie uskutoč-

niť 

   upozornenie úsilie vyzdvihnúť 

nejaký objekt do 

pozornosti účastníkov 

komunikačnej situácie 

   varovanie upozornenie komuni-

kačného partnera na 

nebezpečenstvo 

   upútanie pozornosti úsilie upútať pozornosť 

komunikačného 

partnera 

  Erotetické  vyjadrenie vôle, úsilia, 

aby komunikačný 

partner verbálne 

reagoval  

   otázka vyjadrenie potreby 

informácie 



Daniela Slančová 

 

76 

Rutinné  rutinné, naučené, 

konvenčné aktivity 

  rutina socializačná rutinná, naučená 

verbálna alebo never-

bálna aktivita spojená 

so socializáciou 

 činnostná rutinné, naučené 

vykonanie činnosti 

hrová rutinná, naučená 

verbálna alebo never-

bálna aktivita spojená 

s hrou 

zvuková rutinný, naučený, 

konvenčný zvuk 

textová rutinné, naučené 

opakovanie textu alebo 

jeho časti 

číselná rutinné, naučené 

používanie čísloviek 

 
* Pri použití termínov reakčná pragmatická funkcia a reaktívna pragmatická funkcia 

vychádzame zo slovníkového významu týchto adjektív (porov. Slovník cudzích slov, 

1997): reakčný = týkajúci sa reakcie; reaktívny = reagujúci na niečo, schopný reagovať. 

 

 

Pragmatické funkcie vo vývine komunikačnej činnosti 
a spôsoby ich vyjadrenia 
Rámcový vývin pragmatických funkcií 

 

Všeobecne sa vznik uvedomenej intencionálnej rečovej komu-

nikácie kladie do obdobia 8. – 9. mesiaca veku dieťaťa (porov. napr. 

Niniová – Snowová, 1996, s. 84; Owens, 2001, s. 168).
9
 Ako sme už 

uviedli, je ťažké jednoznačne rozhodnúť, kedy je výpoveď dieťaťa 

uvedomene pragmaticky intencionálnou. Ako ukazuje sledovaný ma-

                                                           
9
 E. Batesová a kol. (1975), ktorých cituje R. Owens, rozoznávajú vo vývine raných 

komunikačných funkcií tri štádiá: perlokučné, ilokučné a lokučné. Perlokučné štádium 

sa začína narodením a trvá do druhého polroka života dieťaťa. Počas tohto obdobia 

dieťa nedokáže signalizovať špecifické komunikačné zámery, okrem tých, ktoré 

podporujú interakciu, teda prejavuje sa plačom, hrkútaním, nešpecifickými pohybmi 

tváre a tela. Ilokučné štádium sa začína v 8. – 9. mesiaci života dieťaťa. V tomto 

období dieťa používa na komunikáciu konvenčné gestá alebo vokalizuje. Detské 

správanie sa diferencuje a dieťa je schopné signalizovať rozličné zámery. Posledným 

štádiom vývinu komunikačných funkcií je lokučné štádium, ktoré sa začína vtedy, 

keď dieťa použije sémanticky zaťažené slovo, čím sa začína symbolická komunikácia 

(porov. aj štúdie M. Mikulajovej a S. Kapalkovej v tomto zborníku). 
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teriál, interakčne chápaný vývin pragmatickej komunikácie sa v ná-

znakoch a prekurzoroch začína skôr než v 8. mesiaci.  

 
Tabuľka 2. Rámcový vývin pragmatických funkcií 

Pragmatická 

funkcia 

Mesiac 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

nevokálna 

pragmaticky 

neinterpretova-

teľná výpoveď  

x x x x x x x x x x x  x x x x 

vokálna prag-

maticky nein-

terpretovateľná 

výpoveď  

x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

vyjadrenie 

spokojnosti 

 

x x x  x x  x x x x  x    

 

vyjadrenie 

nespokojnosti 

 

x x x x x x x x x x x  x x x  

 

vyjadrenie 

pozitívnej 

emócie 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

vyjadrenie 

negatívnej 

emócie 

x x x x x x x  x    x  x x 

 

odmietanie 

 

 

 [G] x x  x x  x x x x x x x x 

 

pozitívna 

reakcia 

 

  x  x            

 

konsituačná 

informácia 

 

  x x   S x x x x x 2S x x 3S 

 

protest 

 

 

   x  x x x x  x x x x x x 

 

úmysel do-

siahnuť predmet 

 

   G x x x  x x x x x    

 

výzva 

 

 

   G  x   x x x x 2S x x x 
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nesúhlas 

 

 

    x   x x   x x x x  

 

vôľa 

 

 

    x       x x  x x 

 

vyjadrenie 

fyziologickej 

potreby 

    x    x x x x x x  x 

 

pragmaticky 

mnohoznačná 

výpoveď 

    x   x x x x x x x x x 

 

vykonanie 

činnosti 

 

     x x x x x x x x x x x 

 

odpoveď 

 

 

       x x x x x 2S x x x 

 

rutina zvuková 

 

 

       x x x x x x x x x 

 

rutina činnostná 

 

 

       x x x x  x x x x 

 

rutina  

socializačná 

 

       x   x x    x 

 

rutina hrová 

 

 

       x x   x  x x x 

 

imitácia 

 

 

       x x  x    x  

 

vyjadrenie 

nešpecifikova-

nej emócie 

        x x       

 

prekvapenie 

 

 

         x    x  x 

 

upútanie 

pozornosti 

 

         x       
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zákaz 

 

 

          x     x 

 

súhlas 

 

 

          x   x   

 

otázka 

 

 

          [3S]  2S x x  

 

upozornenie 

 

 

          x     x 

potvrdenie 

výpovede 

komunikačného 

partnera 

           x  x x x 

 

ponúkanie 

 

 

           x 2S    

 

kosituačná 

informácia 

 

             x x x 

 

potvrdenie 

vlastnej vý-

povede  

              x x 

 

varovanie 

 

 

               x 

 

rutina textová 

 

 

               x 

 

rutina číselná 

 

 

               x 

  

Tabuľka 2 zachytáva rámcový vývin pragmatických funkcií 

Martina od 3. do 18. mesiaca. Symbol x znamená výskyt pragmatickej 

funkcie.  

[G] je označením zárodku biologického gesta
10

 ako signál PF 

odmietanie. Martin odmieta ďalej jesť, odvracia hlavu od prsníka. 

                                                           
10 O vymedzení gesta a terminologickom pomenovaní jednotlivých typov gest porov. 

v tomto zborníku štúdiu S. Kapalkovej. 
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Toto gesto sa stane základným spôsobom signalizácie odmietania až do 

11. mesiaca, keď Martin odmietanie vyjadruje komplexnejšie, a to kon-

venčným gestom (krútením hlavy), spojením gesta (krútenie hlavy) a vo-

kalizácie, spojením dvoch gest (krútenie hlavy + dvíhanie rúk) a napo-

kon slovom nie (ňe, eňeňe). Odvrátenie hlavy ako výraz odmietania 

funguje však u Martina počas celého sledovaného obdobia a aj neskôr.  

G označuje výskyt prvého gesta. Objavuje sa v 6. mesiaci ako 

signál PF úmysel dosiahnuť predmet (naťahovanie rúk a tela) a PF 

výzva (naťahovanie oboch rúk hore smerom k mame, keď Martin chce 

ísť na ruky).  

S znamená objavenie sa prvého slova. Prvé foneticky nedokonalé 

slová, protoslová (porov. v tomto zborníku štúdie I. Bónovej, S. Ka-

palkovej, J. Kesselovej) sa objavujú v 9. mesiaci v PF konsituačná 

informácia. Pomenúvajú predmety (ko = kôrka; vau, mao bau, bať ba 

= maco) a sémanticky mnohoznačnú situáciu (bá = bác). Slovo kôrka 

sa objavuje aj ako bezprostredné napodobnenie z reči mamy.
11

  

2S znamená prvú dvojslovnú výpoveď, ktorá sa objavuje v 15. 

mesiaci ako signál viacerých pragmatických funkcií: odpoveď, konsi-

tuačná informácia (rádio tam; tu je), otázka (kde je?), výzva (da(j) 

tam) a ponúkanie (daj dudu). Dvojslovná výpoveď signalizujúca PF 

ponúkanie je variáciou signálu PF výzva. V sledovanom období Mar-

tin používa sloveso dať (daj) konverzne: ako ponúkanie aj ako výzvu. 

Prvé dvojslovné výpovede sa rozvíjajú na báze tvarov osvojených 

v jednoslovných výpovediach. Napr. sloveso dať, rovnako ako sub-

stantívum duda, dudula (cumeľ) sa v rozličných fonetických podo-

bách u Martina vyskytujú od 12. mesiaca. Imperatív 2. osoby singulá-

ru daj bol po prvýkrát identifikovaný v 13. mesiaci: 

 
(i)12 

%act: Martin behá medzi mamou a otcom podáva im hračku ale ju nepustí z rúk. 

*MAR: den. 

                                                           
11

 Na určenie napodobnenej, imitovanej výpovede sme zvolili formálne kritérium. Za 

napodobnenú pokladáme takú výpoveď dieťaťa, ktorá sa vyskytla v rozsahu piatich 

výpovedí od napodobňovanej výpovede alebo jej časti, ktorú realizovala mama alebo 

iný komunikačný partner dieťaťa. 
12 Ukážky sú uvázané v transkripčnom systéme CHAT (porov. pozn 7 v úvode tohoto 

zborníka). MAR = Martin (sledované dieťa), MOT = mama, FAT = otec, GRM = 

Martinova stará mama, BAR = Barborka, Martinova sesternica). 
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*MOT: mame dáš? 

*MAR: den. 

*MAR: den. 

%act: Martin nesie hračku zase otcovi. 

*MOT: daj daj. 

*MAR: du. 

%act: otec si vzal hračku. 

*FAT: ďakujem. 

*MAR: 0 [=! nespokojne mrnčí]. 

*FAT: páči sa. 

*MAR: 0 [=! nespokojne mrnčí]. 

%act: Martin ide k mame. 

*MOT: no vidíš tato ti dal. 

*MOT: no vidíš tato ti dal. 

*MAR: den nu. 

*MOT: dáš mame? 

*MOT: ďakujem. 

%act: Martin ide k otcovi. 

*MAR: ďan. 

*MAR: daj. 

*FAT: daj tatovi. 

*MAR: daj. 

%act: Martin zase ide k mame. 

*MOT: daj. 

*MOT: daj mame. 

*MAR: den. 

*MOT: nedáš? 

*MOT: nie? 

*MOT: nie nedám povedz. 

*MOT: nie nedám. 

%act: Martin príde k otcovi. 

*MAR: ňe ňe. 

%gpx: Martin rozhadzuje rukami a dáva otcovi hračku. 

*FAT: ďakujem. 

%gpx: Martin prudko pohybuje oboma rukami. 

*MAR: ďaj ďaj. 

*FAT: pači sa. 

%act: Martin ide k mame s hračkou. 

*MAR: ďaj ďaj. 

*MOT: daj daj. 

*MOT: daj mame. 

*MAR: den. 

*MAR: den. 

*FAT: daj! 

*MAR: den. 

%act: Martin uteká ku kreslám. 



Daniela Slančová 

 

82 

Akuzatív singuláru dudulu bol v imitácii identifikovaný po prvý-

krát v 12. mesiaci: 
 
(ii) 

*MOT: Martinko! 

*MOT: potrebuješ dudulku? 

*MOT: ano? 

*MOT: potrebuješ dudulku? 

%act: otec vyberie Martinovi cumlík. 

%gpx: Martin pozerá na otca. 

*MOT: hi čo to? 

*MOT: tato ti zobral dudulu. 

*MOT: to sú veci! 

*MOT: to sú veci! 

*MAR: dudulu. 

*MOT: dudulu zobral dudu. 

*MOT: dudu zobral.  

 

Samostatne bol viacnásobne použitý po prvýkrát v 14. mesiaci:  
 
(iii) 

%sit: mama ide obliecť Martinka v izbe. 

%gpx: Martin sa obzerá za cumlíkom. 

*MAR: dududu. 

*MAR: gugugu. 

*MAR: dudu. 

*MOT: áno dudulu máš tam dudulu prichystanú neboj sa. 

*MOT: máš. 

*MOT: pohľadaj si. 

*MAR: dudu. 

*MOT: kde je dudula? 

*MOT: no pohľadaj. 

%act: Martin hľadá cumlík pod vankúšmi. 

*MOT: tuto hľadaj. 

*MOT: tuto hľadaj. 

*MAR: d d ddd dd dudu. 

*MAR: dudu. 

%gpx: Martin využil gesto nie je obidve ruky dlaňami hore. 

*MOT: no kde je dudula? 

*MOT: no toto! 

*MOT: aha pozri! 

*MOT: pozri čo tu mám. 

*MOT: dudula! 

*MAR: du da. 

*MOT: čo hovoriš? 
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*MAR: 0 [=! vokalizuje]. 

*MOT: a čo ti tam tato zavesil? 

*MAR: du. 

*MOT: čo je to? 

*MAR: 0 [=! hnevá sa plače]. 

*MOT: tato ti tam dal dudulu a nedovolí ti ísť k nej. 

*MOT: no to sú veci. 

*MOT: to je teda. 

*MOT: za spôsoby. 

 

Pri ostatných štyroch pragmatických funkciách už na prvý po-

hľad vidno konzistentnosť prvých dvojslovných výpovedí: ide vždy 

o existenciu (je) predmetu (rádio, resp. elipticky) v priestore (tam, tu, 

kde). Konsituačná informácia je signalizovaná komplementárnym 

spojením ukazovacieho gesta (tu) a spojenia dvoch slov (rádio tam). 

Martin odpovedá na časté otázky o umiestnení predmetov Čo je tam?; 

Kde je? a zároveň je sám schopný vyjadriť pozorovaný stav vecí 

a imitovane sa na ne aj pýtať: Kde je? (ďe ja?). Aj tieto dvojslovné 

výpovede mohli vzniknúť len na báze jednoslovných výpovedí. Imito-

vané gesto ukazovanie na objekt sme zaznamenali v 10. mesiaci, sa-

mostatne použité v spojení s onomatopoickým slovom v 11. mesiaci: 

 
(iv) 

*MOT: poď za mamou trošku ták. 

%gpx: Martin sa pozerá von oknom naťahuje ruku s vystretým ukazovákom. 

*MAR: bm bm. 

*MOT: čo? 

*MOT: čo je tam?   

 

Rovnako slovo rádio bolo po prvýkrát zaznamenané v 11. mesiaci. 

[3S]; 3S znamená prvú trojslovnú výpoveď. V podobe Čo to je? 

sa objavila ako signál PF otázka v 13. mesiaci ako veta prefabrikát, 

teda v podstate vo funkcii slova: 

 
(v) 

%gpx: Martin ukazuje na obrázok na podbradníku ukazovákom. 

*MAR: ťa to je. 

%com: čo to je? 

*MOT: pipa to je pipa! 
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Ďalšiu (imitovanú) trojslovnú výpoveď v PF otázka sme zaznamenali 

v 15. mesiaci (Kto je to?). Prvú samostatne použitú trojslovnú výpo-

veď sme zaznamenali v 18. mesiaci ako signál pragmatickej funkcie 

konsituačná informácia: 
 
(vi) 

%gpx: Martin hrozí prstom. 

*MAR: nonono ňeňe ňeda! 

*MOT: nedá sa? 

*MOT: čo sa ti nedá?  

 

V tomto prípade však ide o voľné spojenie negatívnych slov na zdô-

raznenie toho, že Martinovi sa nedarí pri vkladaní predmetov do ple-

chovky. 

Hoci naznačený vývin pragmatických funkcií je rámcový
13

, 

predsa sa v ňom dá vystopovať základná tendencia pragmatického 

vývinu komunikačnej a rečovej činnosti, odrážajúca interakčný vzťah 

dieťaťa k jeho okoliu a zároveň aj kognitívny vývin dieťaťa. Vzťah 

k svetu Martin spočiatku signalizuje neverbálnym vyjadrením svojho 

bio-psychického stavu (PF vyjadrenie spokojnosti, nespokojnosti, 

pozitívnej, negatívnej emócie), na ktoré sa napája negatívne vymedze-

nie sa voči okoliu (postupne PF odmietanie, protest, nesúhlas), pričom 

súhlasná reakcia (PF súhlas) sa prejavuje až neskôr. Postupne sa usilu-

je regulovať konanie iných a explicitne aj svoje (PF výzva, vôľa). 

Začína sa vyjadrovať o aktuálne prítomnom svete (PF konsituačná 

informácia); táto PF sa postupne stane kvantitatívne aj kvalitatívne 

najrozvinutejšou. „Pomocnými“ prostriedkami pri osvojovaní jazyka 

sa stávajú imitácie a rutiny.
14

 

                                                           
13

 Inventár a konfigurácia pragmatických funkcií môžu byť do istej miery obmedzené 

zvolenou metódou longitudinálneho pozorovanie. Je možné, že Martin je schopný 

produkovať aj výpovede s pragmatickými funkciami, ktoré v prehľade zachytené nie 

sú. Opakujúce sa komunikačné situácie v analyzovaných nahrávkach sú však zárukou 

validity výskytu analyzovaných pragmatických funkcií.  
14

 Niniová a Snowová (1996) v tejto súvislosti podčiarkujú dôležitosť „interakčných 

hier“ založených na elicitácii výpovedí dieťaťa. Dieťa imituje výpovede dospelého 

(pričom replika dospelého často obsahuje imperatívnu výzvu „povedz“), produkuje 

rutinné výpovede ako reakciu na otázkou „Ako robí…?“ a dopĺňa text básničky, 

riekanky či pesničky. Domnievajú sa, že produkciou rutinných a imitatívnych výpo-

vedí, charakteristických len pre rané fázy osvojovania jazyka, si dieťa osvojuje jazyk 
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Vo viazaných interakčných dvojiciach, v ktorých sa predpokla-

dá, že v druhej súčasti dvojice bude dieťa reagovať na výzvový podnet 

dospelého, reaguje Martin najprv vykonaním činnosti, ku ktorej ho 

dospelí vyzývajú (PF vykonanie činnosti), a neskôr odpoveďou na 

otázku (PF odpoveď). Až po realizácii týchto pragmatických funkcií 

sa začína sám pýtať (KF otázka) a zároveň je schopný vyjadriť sa 

o stave sveta, ktorý nie je v aktuálnom empirickom dosahu (PF kosi-

tuačná informácia). Ako posledná pragmatická funkcia v sledovanom 

období sa objavuje varovanie. Táto pragmatická funkcia je signálom 

začínajúcej schopnosti Martina predvídať a zároveň vyjadriť empatiu. 

Postupne sa realizácia jednotlivých pragmatických funkcií verbalizuje, 

takže na konci sledovaného obdobia je Martin schopný slovne – 

v niektorých prípadoch len interjekčne: PF vyjadrenie pozitívnej (joj – 

14. mesiac), negatívnej (jajajaj – 15. mesiac) emócie a vzrušenia ( jaj 

– 12. mesiac), PF prekvapenie (hí jej – 16. mesiac; hí – 18. mesiac) – 

realizovať všetky pragmatické funkcie. Výnimku tvoria PF vykonanie 

činnosti, ďalej PF vyjadrenie spokojnosti a nespokojnosti a PF upo-

zornenie, ktorá sa v 18. mesiaci vyjadruje buď gestom (ukazovanie na 

objekt), alebo vokalizáciou.   

 

 

Vývin pragmatických funkcií a prostriedky  
ich vyjadrenia 

 

Vývin pragmatických funkcií a prostriedky ich vyjadrenia zachy-

távajú tabuľky 3a – 3c. V období do objavenia sa prvého slova 

(v prvých ôsmich mesiacoch) sú to neverbálne, sčasti fyziologické pre-

javy, ktoré zabezpečujú Martinovu interakciu s okolitým svetom. Mno-

hé z výpovedí sú pragmaticky neinterpretovateľné, napriek tomu sú 

interakčne dôležité. Sú to nevokálne pragmaticky neinterpretovateľ-

né výpovede, pri ktorých je základnou realizáciou pohľad, nevyhnutný 

na nadviazanie vzájomného očného kontaktu matky (a ostatných ko-

munikačných partnerov) a dieťaťa ako základ vzájomnej komunikácie.  

                                                                                                                             
viac pragmaticky než sémanticky. (V našom výskume sme imitatívne a rutinné výpo-

vede tohto typu pokladali za sémanticky prázdne výpovede.) Dieťa si uvedomuje 

neznámy verbálny reťazec, ktorý je mu adresovaný, predovšetkým prostredníctvom 

interpretácie hovoriacim zamýšľaného komunikačného zámeru.  
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Tabuľka 3a. Vývin pragmatických funkcií a prostriedky ich vyjadrenia  

(3. – 8. mesiac)
15

 
Pragmatická 

funkcia 

Mesiac 

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

nevokálna 

pragmaticky 

neinterpretova-

teľná výpoveď  

pohľad 

pohyb 

zvuk 

pohľad 

pohyb 

zvuk 

(mrn-

čanie, 

pišťanie, 

výskanie) 

mimika  

úsmev 

pohľad 

pohyb 

zvuk (mrn-

čanie, pišťanie, 

výskanie)  

mimika  

úsmev 

pohľad 

pohyb 

zvuk 

pohľad 

pohyb 

zvuk  

spojenie 

pohybu 

a dotyku, 

pohybu a 

pohľadu 

pohľad 

pohyb 

zvuk  

spojenie 

pohybu 

a dotyku, 

pohybu 

a pohľadu 

vokálna prag-

maticky 

neinterpretova-

teľná výpoveď  

vokalizácia vokalizá-

cia 

vokalizácia vokalizácia vokalizá-

cia 

vokalizácia, 

imitovaná 

vokalizácia 

vyjadrenie 

spokojnosti 

vokalizácia 

smiech 

úsmev 

zvuk 

(mrn-

čanie) 

smiech 

úsmev 

zvuk (výskanie) 

[mimika+ 

úsmev] 

 vokalizá-

cia 

smiech 

úsmev 

úsmev 

zvuk (mrn-

čanie) 

vyjadrenie 

nespokojnosti 

vokalizácia 

plač 

zvuk (mrn-

čanie) 

plač vokalizácia 

plač 

zvuk (mrn-

čanie) 

plač 

zvuk (mrn-

čanie) 

vokalizá-

cia 

plač 

zvuk 

(mrnčanie) 

plač 

vyjadrenie 

pozitívnej 

emócie 

smiech 

úsmev 

[vokalizá-

cia+smiech] 

smiech 

úsmev 

zvuk 

(pišťanie) 

smiech 

úsmev 

zvuk (krik) 

vokalizácia 

pohyb (súbežný 

pohyb oboma 

rukami) 

smiech 

úsmev 

vokalizácia 

[vokalizá-

cia+smiech] 

[úsmev+ 

pohyb]  

[úsmev+ 

mimika] 

smiech 

zvuk (krik, 

výskanie) 

vokalizá-

cia 

pohyb 

(rýchly 

súbežný 

pohyb 

oboma 

rukami) 

úsmev 

vyjadrenie 

negatívnej 

emócie 

plač plač plač 

krik 

plač 

mrnčanie 

vokalizácia 

[plač+voka-

lizácia] 

plač 

[plač+vo- 

kalizácia] 

plač 

krik 

[súbežný 

pohyb 

rukami+ 

krik] 

odmietanie  odvráte-

nie hlavy 

odvrátenie 

hlavy 

mrnčanie 

[odvrátenie 

hlavy+mimika] 

odvrátenie 

hlavy 

 odvrátenie 

hlavy 

 

                                                           
15 Interpunkčné znamienka [] označujú komplexné vyjadrenie príslušnej PF; polotuč-

ne sú uvádzané sémantické kategórie, kurzívou slovné realizácie príslušnej PF, pod-

čiarknuté sú gramatické kategórie. I znamená výpoveď, ktorá je napodobnením (imi-

táciou) výpovede komunikačného partnera alebo jej časti (pozri poznámku 11), NI 

znamená neimitovanú výpoveď. 
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nešpecifikova-

ná pozitívna 

reakcia 

  úsmev 

mrnčanie 

 zvuk  

konsituačná 

informácia 

  [pohľad+pohyb

+ 

vydýchnutie] 

[pohľad+ 

pohyb] 

[pohľad+poh

yb] 

  

protest    plač  plač 

úmysel  

dosiahnuť 

predmet 

   gesto 

(naťahova-

nie rúk 

a tela) 

pohyb 

rukou 

gesto 

(naťahova-

nie ruky a 

tela) 

výzva 

 

   gesto (hore)  gesto (hore) 

gesto 

(buchnutie 

o podložku) 

nesúhlas     nesúhlasný 

zvuk 

 

vôľa     [pohyb 

rukami+ 

pohyb 

telom] 

 

vyjadrenie 

fyziologickej 

potreby 

    pohyb 

(jesť) 

gesto 

(spať) 

gesto 

(únava) 

 

pragmaticky 

mnohoznačná 

výpoveď 

    [pohľad+ 

pohyb 

rukou] 

 

vykonanie 

činnosti 

     vyžadovaná 

činnosť 

(buchnutie, 

hodenie)  

 

Tabuľka 3b. Vývin pragmatických funkcií a prostriedky ich vyjadrenia  

(9. – 14. mesiac) 
Pragmatická 

funkcia 

Mesiac 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 

nevokálna 

pragmaticky 

neinterpreto-

vateľná 

výpoveď  

pohľad 

mrnčanie 

plač 

vzdych 

pohľad 

pohyb 

mrnčanie 

pohľad 

pohyb 

krik 

pohľad pohľad 

zvuk 

 

vokálna 

pragmaticky 

neinterpreto-

vateľná 

výpoveď  

vokalizácia vokalizácia 

imitovaná 

vokalizácia 

vokalizácia 

slovo 

vokalizácia vokalizácia vokalizácia 

 

vyjadrenie 

spokojnosti 

 úsmev 

smiech 

úsmev 

smiech 

úsmev smiech  

vyjadrenie 

nespokojnosti 

plač 

mrnčanie 

mrnčanie 

zvuk 

plač 

mrnčanie 

zvuk 

plač 

zvuk 

mrnčanie  

vyjadrenie smiech smiech smiech smiech smiech smiech 
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pozitívnej 

emócie 

úsmev 

vokalizácia 

úsmev 

krik 

výskanie 

mrnčanie 

vokalizácia 

[pohľad+ 

mimika] 

gesto (mávanie) 

úsmev 

vokalizácia 

[vokalizá-

cia+úsmev] 

gesto 

(mávanie) 

gesto 

(tlieskanie) 

úsmev 

vokalizácia 

dvojgesto 

([mávanie+ 

prikyvova-

nie]) 

[gesto 

(mávanie) 

+interjekcia 

(joj)] 

vyjadrenie 

negatívnej 

emócie 

plač  mrnčanie 

zvuk 

gesto (rázne 

kývanie 

rukou) 

gesto (zamra-

čenie sa) 

   

odmietanie odvrátenie 

hlavy 

 odvrátenie 

hlavy 

[odstrkova-

nie+ 

zatváranie úst] 

vyjadrenie 

postojovosti 

vokalizáciou 

gestom (nie) 

dvojgestom  

[(nie)+dvíha-

nie rúk] 

spojením 

[gesto (nie) 

+ vokalizácia] 

slovom (nie) 

vyjadrenie 

postojo-

vosti  

slovom 

(nie) 

pišťanie 

vyjadrenie 

postojovosti 

gestom (nie) 

spojením 

[gesto (nie)+ 

odvrátenie 

hlavy] 

slovom (nie) 

odvrátenie 

hlavy 

vyjadrenie 

postojovosti  

vokalizáciou 

gestom (nie) 

konsituačná 

informácia 

sémantic-

ky mno-

hoznačné 

slovo 

(bá=bác) 

I pomeno-

vanie 

predmetov 

spojením 

[pohľad+g

esto 

(ukazova-

nie na 

objekt)+ 

slovo 

(ko=kôrka)] 

NI pome-

novanie 

predmetov 

slovami 

(ko=kôrka, 

vau, mao 

bau, bať ba 

=maco) 

 

gesto 

(ukazovanie 

na objekt) 

[vokalizá-

cia+pohľad] 

onomatopo-

ické slovo 

(mam-

mam=mňam) 

NI pomeno-

vanie osôb 

slovom 

(tata) 

 

gesto 

(ukazovanie 

na objekt) 

[vokalizá-

cia+gesto 

(ukazovanie 

na objekt)] 

[úsmev+ 

sémanticky 

mnohoznačné 

slovo 

(bá=bác)]; 

I aj NI pome-

novanie 

predmetov 

(auto, 

bmbm=maco), 

zvierat (havo) 

a osôb (tata, 

baba, 

ďe=dedko) aj 

v spojení 

s ukazovacím 

gestom 

I aj NI pome-

novanie 

činnosti so 

zmenou 

gesto 

(ukazova-

nie na 

objekt) 

[vokalizá-

cia+gesto 

(ukazova-

nie na 

objekt)] 

onomato-

poické 

slovo 

(mňam) 

sémantic-

ky mnoho-

značné 

slovo 

(bá=bác) 

I aj NI 

pomeno-

vanie 

predmetov 

a osôb (I aj 

v A. sg. f..: 

dudulu);  

I pomeno-

vanie 

činnosti so 

gesto 

(ukazovanie 

na objekt) 

[vokalizá-

cia+gesto 

(ukazovanie 

na objekt)] 

sémanticky 

mnoho-

značné 

slovo 

(bá=bác) 

I aj NI 

pomenova-

nie predme-

tov, častí 

tela, zvie-

rat, osôb (I 

aj v A. sg. 

f..: dudu); aj 

v spojení 

s gestom 

(ukazovanie 

na objekt; 

tu) 

NI pomeno-

vanie 

činnosti so 

vokalizácia 

[vokalizá-

cia+gesto 

(ukazovanie na 

objekt); (tu)] 

sémanticky 

mnohoznač-

né slovo 

(bá=bác, 

ham) 

I aj NI 

pomenovanie 

predmetov, 

častí tela, 

zvierat, osôb, 

NI aj v A. sg. 

f.: dudu, 

dudulu), I aj 

v bezpredl. D 

sg. n. (du-

du=(k) ušku) 

vrátane 

„nálepkova-

nia“ 

I aj NI 

pomenovanie 

činnosti so 

zmenou 
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miesta (I: 

aglo=kvaplo, 

bauo=padlo – 

3. os. sg. prét.; 

NI: hapapa, 

apapa= 

spadnúť)  

NI vyjadrenie 

lokalizova-

nosti slovom 

(am=tam), 

negácie a 

možnostnej 

modality 

slovom 

(ňejňe=nejde 

– 3. os. sg. 

préz.) a 

gestom (nie)  

 

 

zmenou 

miesta 

(da=dať) a 

činnosti 

bez zmeny 

miesta 

(kak, kaka 

=kakať) 

vyjadrenie 

negácie 

slovom 

(ňe=nie);  

I vyjadrenie 

existen-

ciálnosti 

slovom (je) 

I aj NI 

spojenie 

[negácia 

a existen-

ciálnosť 

slovom 

(ňeňi)] a I 

vyjadrenie 

rezultatív-

nosti 

pomocou 

gesta 

(hotovo) 

zmenou aj 

bez zmeny 

miesta 

I vyjadrenie 

negácie 

NI vy-

jadrenie 

posesívnosti 

slovom 

(mám – 1. 

os. sg. préz.)  

miesta (daj) 

a činnosti 

bez zmeny 

miesta 

I aj NI 

vyjadrenie 

posesívnosti 

(ma=mať) 

NI vyjadrenie 

negácie 

slovom (ňe, 

ňeňi), gestom 

(nie) a 

spojením 

[slovo nie+ 

gesto (nie)] 

vyjadrenie 

negácie 

a existenciáln

osti gestom 

(nie je) 

vyjadrenie 

postojovosti 

slovom (teda) 

vyjadrenie 

negácie a 

možnostnej 

modality 

(ňejďe – 3. 

os. sg. préz.) 

protest plač 

vokalizácia 

mrnčanie plač  mrnčanie plač 

mrnčanie 

vokalizácia 

úmysel  

dosiahnuť 

predmet 

gesto 

([naťaho-

vanie 

ruky+ 

otváranie 

a zatvárani

e päste] ) 

 [gesto+ 

vokalizácia] 

pomenova-

nie činnosti 

so zmenou 

miesta 

(da=dať) 

gesto gesto 

[gesto+ 

vokalizácia] 

výzva 

 

  gesto (hore) 

gesto (daj) 

gesto (hore) 

gesto 

(podávanie) 

vokalizácia 

[vokalizá-

cia+gesto 

(podáva-

nie); 

(ukazova-

nie na 

objekt)] 

onomato-

poický 

zvuk (ó) 

NI pome-

novanie 

osoby 

(mama) 

v spojení 

[vokalizá-

cia+gesto 

(podávanie)] 

pomenova-

nie činnosti 

so zmenou 

miesta 

slovom v 2. 

os. sg. imp. 

(daj) 

v spojení 

s gestom 

(podávanie) 

onomatopo-

ickým 

zvukom 

(úúúú)  

[vokalizá-

cia+gesto 

(podávanie)] 

[dvojgesto 

(podáva-

nie+dotyk)] 

pomenovanie 

činnosti so 

zmenou 

miesta 

slovom v 2. 

os. sg. imp. 

(daj) 

v spojení 

s gestom 

(podávanie) 
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s gestom 

(naťahova-

nie); 

I pomeno-

vanie 

osoby  

(v bezpredl. 

D. sg. f. 

mame) 

v spojení 

s gestom 

(hore); 

pomenova-

nie činnosti 

so zmenou 

miesta v 2. 

os. sg. imp. 

(daj 

da=dať) 

v spojení s 

pohľadom  

nesúhlas  vyjadrenie 

postojovosti 

gestom (nie) 

vyjadrenie 

postojovosti 

gestom (nie) 

  vyjadrenie 

postojovosti 

slovom 

(ňeňeňe) 

vôľa      gesto [(uka-

zovanie na 

objekt)+ 

pohyb] 

vyjadrenie 

fyziologickej 

potreby 

  pohyb (jesť) 

gesto (spať) 

gesto (spať) gesto (spať) gesto (spať) 

pragmaticky 

mnohoznačná 

výpoveď 

 [pohľad+dot

yk] 

pohľad 

pohyb 

[vokalizá-

cia+gesto 

(ukazovanie 

na objekt)]  

použitie 

sémanticky 

mnohoznač-

ného slova 

(bá=bác) 

úsmev 

gesto 

(ukazova-

nie na 

objekt) 

I aj NI 

pomeno-

vanie 

predmetov 

a osôb 

(úú=rádio, 

o=rádio, 

tat=tato) 

[vokalizá-

cia+gesto 

(ukazovanie 

na objekt)]; 

[dvojgesto 

(áno+ukazov

anie na 

ob-

jekt)+vokali

zácia] 

pomenova-

nie predme-

tu  

[pohyb 

(ťapnutie po 

brušku) 

+pohľad] 

vykonanie 

činnosti 

vyžadova-

ná činnosť 

(pohyb)  

vyžadovaná 

činnosť 

vyžadovaná 

činnosť 

vyžadovaná 

činnosť 

vyžadovaná 

činnosť 

(gesto) 

vyžadovaná 

činnosť 

(gesto) 

odpoveď  pohyb 

(obzretie sa) 

[pohľad+ges

to (tu)] 

na otázku: 

Kde má 

macko 

uško? 

činnostná 

rutina 

zvuková rutina 

vyjadrená 

onomatopoic-

kým slovom 

(havhav, mú) 

na otázku Ako 

robí havo, 

kravička? Ako 

to ten tato 

robí? 

zvuková 

rutina 

vyjadrená 

onomato-

poickým 

slovom 

(gágá, 

oúúú) 

na otázku 

Ako robí 

zvuková 

rutina 

vyjadrená 

onomatopo-

ickým 

slovom 

(bam=brum, 

kuka=kuku, 

hu) 

[gesto 

zvuková 

rutina vy-

jadrená 

onomatopoic-

kým slovom 

(mjau) 

na otázku 

Ako robí 

cica? 

socializačná 
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(dvihnutie 

rúk) 

na otázku: 

Aký veľký 

narastie 

Martinko? 

činnostná 

rutina vy-

jadrená 

otváraním a 

zatváraním úst 

na otázku Ako 

robí ryba? 

„nálepkova-

nie“ a pome-

novanie 

predmetu 

onomatopoic-

kým slovom 

(mú=kravička, 

bm=motorka) 

na otázku 

Čo je to? Čo 

to bolo? 

sémanticky 

mnohoznačné 

slovo 

(bá=bác) na 

otázku Čo 

urobil Martin-

ko? 

 

husička, 

vláčik? 

„nálepko-

vanie“  

a pomeno-

vanie 

osoby 

slovom 

(tata) na 

otázku Kto 

je to? 

gesto (nie) 

ako vy-

jadrenie 

nesúhlasnej 

postojo-

vosti na 

otázku Ty 

robíš na? 

[gesto 

(nie)+slovo 

(nie)], resp. 

slovo (nie) 

ako vy-

jadrenie 

nesúhlasnej 

postojo-

vosti na 

otázku A 

džúsik? 

Džúsik už 

nebudeš? 

 

(ťuka-

nie)+onomat

opoické 

slovo 

ď=ďob] 

na otázku 

Ako robí 

maco, 

kukučka, 

sova, ďateľ? 

činnostná 

rutina 

(dvihnutie 

rúk) na 

otázku Aký 

veľký 

narastieš? 

socializačná 

rutina 

vyjadrená 

spojením 

[gesto 

(telefonova-

nie) + I 

slovo 

(haha-

ha=haló)] 

na otázku 

Ako voláš? 

gesto (nie) 

ako vy-

jadrenie 

odmietavej 

postojovosti 

na otázku 

Spapáš za 

tatíka? Už 

nechceš 

papať? 

„nálepko-

vanie“ a 

pomenova-

nie zvieraťa 

slovom 

(havo) na 

otázku: 

Čo je to? 

pomenova-

nie predme-

tu slovom 

(dudu) na 

otázku: Čo 

má mama?, 

Čo ti zobrala 

mama? 

I pomeno-

vanie osoby 

(ďuďo= 

dedko) na 

rutina vyjad-

rená spojením 

[gesto 

(telefonova-

nie) + slovo 

(hu=haló)] 

„nálepkova-

nie“ a 

pomenovanie 

predmetu 

onomatopoic-

kým slovom 

(ťuťi ťik tak 

tok=tik tak, 

hodiny) na 

otázku Čo je 

to? 

pomenovanie 

predmetu 

slovom 

(du=dudu) na 

otázku Čo ti 

tam tato 

zavesil?; 

onomatopoic-

kým slovom 

(gaga=hus) 

na otázku Čo 

je tam? 

pomenovanie 

osoby slovom 

(tata) na 

otázku Kto je 

tam? 

pomenovanie 

činnosti 

onomatopoic-

kým slovom 

(ham=jesť) 

na otázku Čo 

bude robiť 

Martinko? 

rutinným 

slovom (haló) 

na otázku Čo 

bude robiť 

Martinko? 

úsmev ako  

vyjadrenie 

súhlasnej 

postojovosti 

na otázku Je 

tam koník? 
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otázku A za 

koho ešte 

spapáme? 

rutina  

zvuková 

 zvuk koníka interjekčná 

vokalizácia 

onomatopoic-

ké slovo 

(gaga) 

húkanie 

vlaku 

onomato-

poické 

slovo 

(gaga) 

onomatopo-

ické slovo 

(hú, mú, 

ďob) 

zvuk koňa 

onomatopoic-

ká vokalizá-

cia (brbr= 

zvuk auta) 

onomatopoic-

ké slovo 

(gaga, 

(g)ďub) 

rutina  

činnostná 

 dvihnutie 

rúk = aký 

veľký 

vyrastieš 

gesto (otvára-

nie, zatváranie 

úst = ako robí 

ryba 

gesto (tlieska-

nie) 

gesto (I 

otváranie, 

zatváranie 

úst = ako 

robí ryba; 

NI ruka na 

ústach = 

ako robí 

indián) 

dvihnutie 

rúk = aký 

veľký 

vyrastieš 

 

rutina 

socializačná 

 gesto (papá)   gesto (papá) 

slovo (ďa= 

ďakujem) 

gesto (telefo-

novanie) 

slovo 

(hu=haló, 

haló) 

spojenie 

[gesto 

(telefonova-

nie)+slovo 

(haló)] 

rutina  

hrová 

 gesto (baran 

baran buc) 

gesto (tlieska-

nie) 

I pohyb 

(otváranie 

a zatváranie 

päste) 

  onomatopoic-

ké slovo (kuk) 

imitácia  I pohybu I pohybu  I zvuku  

vyjadrenie 

nešpecifikova-

nej emócie 

  vokalizácia vokalizácia 

interjekcia 

(jaj) 

  

prekvapenie    vokalizácia   

upútanie 

pozornosti 

   zvuk 

[zvuk+gest

o (ukazo-

vanie na 

objekt)] 

  

zákaz     [vokalizá-

cia+gesto 

(nono)] 

[gesto 

(nono)+ 

slovo 

(oo=nono)] 

 

súhlas     NI vyjadre-

nie postojo-

vosti  

gestom 
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(áno); 

(prižmúrenie 

očí) 

I vyjadrenie 

postojovosti 

slovom 

(áno) 

NI spojenie 

[slovo 

(haj=hej)+ 

gesto (áno)] 

otázka     3-slovná 

výpoveď (ťa 

to je=Čo to 

je?) použitá 

ako prefab-

rikátové 

slovo 

s oznamova-

cou intoná-

ciou  

 

upozornenie     zvuk (ó)  

potvrdenie 

výpovede 

komunikačné-

ho partnera 

     gesto (áno) 

synonymné 

zopakovanie 

slova 

ponúkanie 

 

     gesto (podá-

vanie) 

 

Tabuľka 3c. Vývin pragmatických funkcií a prostriedky ich vyjadrenia  

(15. – 18. mesiac) 

Pragmatická 

funkcia 

Mesiac 

15. 16. 17. 18. 

nevokálna 

pragmaticky 

neinterpretova-

teľná výpoveď  

pohľad 

dotyk 

pohľad 

 

pohľad 

zvuk 

pohľad 

[pohľad+úsmev] 

vokálna pragma-

ticky neinterpre-

tovateľná  

výpoveď  

vokalizácia 

slovo 

vokalizácia 

slovo 

vokalizácia 

slovo 

vokalizácia 

slovo 

vyjadrenie 

spokojnosti 

úsmev    

vyjadrenie 

nespokojnosti 

vokalizácia 

krik 

mrnčanie mrnčanie 

gesto (zamračenie 

sa) 

 

vyjadrenie 

pozitívnej emócie 

smiech 

krik 

vokalizácia 

gesto (mávanie) 

smiech 

úsmev 

výskanie 

vokalizácia 

úsmev smiech 

úsmev 

vokalizácia 

interjekcia (hí, há, 

jéj, ajaj) 

gesto (tlieskanie) 

vyjadrenie 

negatívnej 

emócie 

interjekcia (ajajaj)  plač plač 

zvuk 

gesto (zamračenie 

sa) 
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odmietanie vyjadrenie postojo-

vosti 

gestom (nie), 

spojením  

[gesto (nie)+ 

odvrátenie hlavy] 

činnosť (vypľúvanie 

potravy) 

vyjadrenie postojo-

vosti 

gestom (nie), 

zvukom 

vokalizáciou 

pohybom celého 

tela  

spojením [gesto 

(nie)+pohyb celého 

tela] 

odvrátenie hlavy vyjadrenie postojo-

vosti  

gestom (nie) 

spojením [gesto 

(nie)+zvuk] 

pohybom celého 

tela 

konsituačná 

informácia 

vokalizácia 

[vokalizácia+gesto 

(ukazovanie na 

objekt)]  

[gesto (tu)+slovo] 

sémanticky mno-

hoznačné slovo 

(brm) 

slovami sa I aj NI 

pomenúvajú 

predmety, zviera-

tá, osoby NI aj v A. 

sg. f. (bábu)  

I aj NI pomenova-

nie činnosti so 

zmenou miesta I v 

1. os. pl. préz. 

(bama=dáme)  

a činnosti bez 

zmeny miesta 

I aj NI vyjadrenie 

lokalizovanosti (I: 

tuto, (k)de; NI: tu, 

tam);   

zmyslová skúse-

nosť sa vyjadruje 

spojením [gesto 

(ukazovanie na 

objekt)+slovo 

(pá=páli)]; slovom 

(bu=buchnúť) 

negácia sa vyjadru-

je gestom (nie)  

objavenie sa I aj NI 

2-slovnej výpovede 

(I: iďet ťet=lietať 

chcel; NI: [aja 

ta=rádio tam + 

gesto (tu)], ba 

toto=bác toto) 

gesto (ukazovanie 

na objekt)  

gesto (tu) 

vokalizácia 

[gesto (tu)+zvuk] 

[vokalizácia+gesto 

(tu)] 

[gesto (tu)+slovo] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+slovo] 

sémanticky mno-

hoznačné 

slovo (b=bum); 

slovami sa I aj NI 

pomenúvajú 

predmety, zviera-

tá, osoby, aj v A. 

sg. f. (tu=tmu) I v 

A. sg. m. (lea=leva)  

I aj NI pomenova-

nie činnosti so 

zmenou miesta, I v 

3. os. sg. préz. 

(tua=cúva) a I 

činnosti bez zmeny 

miesta 

vyjadrenie lokali-

zovanosti slovami 

(ba=pá, preč, tu, 

duou=dolu) 

vyjadrenie zmyslo-

vej skúsenosti 

slovom (ta=tma) 

negácia sa vyjadru-

je pomocou spo-

jenia [gesto (nie)+ 

vokalizácia], 

slovom (ňe, ňeňi); 

rekurencia slovom 

(ťe=ešte)  

I aj NI 2-slovná 

výpoveď s NI 

priradením pome-

novania dvoch osôb 

(bude teta=bábo 

teta); I: haja 

bu=hajať bude (3. 

gesto (ukazovanie 

na objekt)  

vokalizácia 

[gesto (tu)+ 

vokalizácia] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+slovo]  

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+ 

pohľad+slovo] 

[gesto (ukazova-

nie)+slovo]  

[gesto (ukazova-

nie)+pohľad+voka-

lizácia] 

I použitie interjek-

cie  

sémanticky 

mnohoznačné 

slovo (bobo); 

slovom bobo sa 

pomenúva aj 

zmyslová skúse-

nosť (aj slovom 

páli v 3. os. sg. 

préz.); 

slovami sa I aj NI 

pomenúvajú 

predmety, zviera-

tá, osoby; 

I aj NI činnosti so 

zmenou miesta NI 

aj v 3. os. sg. préz. 

(peja=polieva; 

meja=mieša) a I 

činnosti bez 

zmeny miesta; 

lokalizovanosť 

(tam, dole);   

negácia sa vy-

jadruje slovom 

(ňe); rezultatív-

nosť gestom a 

spojením [ges-

to+úsmev] 

 

2-slovná výpoveď  

gesto (ukazovanie 

na objekt)  

vokalizácia 

zvuk 

I použitie interjekcie 

sémanticky mno-

hoznačné slovo 

(bobo); slovom 

bobo sa pomenúva 

aj zmyslová skúse-

nosť (aj spojením 

[gesto+interjekcia 

(ujuj=fuj)] 

slovami sa I aj NI 

pomenúvajú pred-

mety, zvieratá, 

osoby, časti tela; 

objavuje sa pro-

prium, pomenúvanie 

seba (ko=Martinko, 

Majo) 

I aj NI pomenovanie 

činnosti so zmenou 

miesta NI aj v 1. 

a 3. os. sg. préz. 

(dam, da) a NI 

činnosti bez zmeny 

miesta aj v 3. os. sg. 

préz (peje=perie) 

vyjadrenie lokali-

zovanosti (tam) 

negácia sa vyjadru-

je slovom (nie); aj 

v spojení 

s existenciálnosťou 

(nie je) rezultatív-

nosť slovom (tak) 

možnostná modali-

ta v pozitívnej aj 

negatívnej forme 

v 3. os. sg. préz. 

(dá, nedá, nejde) 

špecifikácia sa 

vyjadruje adjektí-

vom (maja=malá)  

 

2-slovná výpoveď 
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os. sg. fut.) (tato (v)olá; tu je) (tam je; NI tu je)  

3-slovná výpoveď 

(nonono ňe ňe neda) 
 

protest plač 

mrnčanie 

plač 

pohyb 

vokalizácia 

zvuk 

mrnčanie 

zvuk 

plač 

mrnčanie 

vyjadrenie postojo-

vosti opakovaným 

slovom (nie) 

úmysel  

dosiahnuť 

predmet 

[gesto (naťahova-

nie) +vokalizácia] 

   

výzva 

 

[gesto (naťahova-

nie) +vokalizácia] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+ 

vokalizácia] 

[pohyb+pohľad+ 

vokalizácia] 

vyjadrenie pome-

novania predmetu 

v A. sg. f. (dudu) 

 

2-slovná výpoveď 

da(j) tam 

[gesto (podáva-

nie)+vokalizácia] 

vokalizácia 

gesto  

[gesto (podáva-

nie)+slovo (ham)]; 

[gesto (podávanie) 

+ pomenovanie 

predmetu (kocka), 

osoby (tato)];  

[gesto (podáva-

nie)+vyjadrenie 

negácie (ňe)]; 

[gesto (ukazovanie) 

+pomenovanie 

premetu (auto); 

pomenovanie 

činnosti so zmenou 

miesta (daua=dať); 

vyjadrenie lokali-

zovanosti slovom 

(tam)] 

gesto 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+pohyb+ 

slovo (ham)] 

[dvojgesto  

(podávanie)+ 

(ukazovanie na 

objekt)] 

[gesto (podáva-

nie)+slovo vy-

jadrujúce lokali-

zovanosť (tam)] 

slovo vyjadrujúce 

lokalizovanosť 

(tam, doa=dole), 

činnosť (pajo= 

pofúkať),  

pomenovanie 

predmetu (majo= 

zvonček)  

[gesto (hore)+slovo 

(hopa)] 

[gesto (podáva-

nie)+interjekcia 

(hí)] 

[gesto (podáva-

nie)+slovo] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+  

pohľad+slovo] 

[gesto (buchnu-

tie)+slovo] 

[pohľad+slovo] 

pomenovaním 

predmetu (pe-

jo=pero, 

ííí=žalúzie, bajo= 

bager) aj v  A. sg. f. 

(didu=knihu), 

osoby  (tato, 

mama), činnosti so 

zmenou miesta v 2. 

os. sg. imp. (poď) 

slovom (hopa), 

vyjadrením lokali-

zovanosti (tam) 

nesúhlas vyjadrenie postojo-

vosti gestom (nie), 

[gesto (nie)+ 

odvrátenie sa] 

vyjadrenie postojo-

vosti  

[gesto (nie)+ 

konvenčný zvuk 

nesúhlasu], [gesto 

(nie)+slovo (nie)] 

vyjadrenie posto-

jovosti gestom 

(nie) 

 

vôľa [gesto (naťahova-

nie)+vokalizácia] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+ 

vokalizácia] 

vokalizácia 

[gesto+pohľad+ 

vokalizácia] 

[gesto (naťahova-

nie) +vokalizácia] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt) 

+vokalizácia] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt) + pome-

novanie predmetu 

aj v A. sg. f. 

(ku=osušku)] 

gesto (naťahova-

nie) 

vokalizácia 

vyjadrenie lokali-

zovanosti slovom 

(tam) a jeho 

opakovaním 

vokalizácia 

pomenovanie 

predmetu v A. sg. 

f. (dudu) 
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vyjadrenie 

fyziologickej 

potreby 

gesto (spať) plač 

pohyb 

 gesto (spať) 

pragmaticky 

mnohoznačná 

výpoveď 

pomenovanie 

predmetu v A. sg. 

f. (dudu) 

[pohľad+zvuk] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+zvuk] 

[gesto+ 

pomenovanie 

predmetu (koko= 

kompót)] 

opakovanie slova 

(du du du=džús) 

gesto (tlieskanie) 

sémanticky 

mnohoznačné 

slovo (bác) 

pomenovanie 

osoby (tato), 

vyjadrenie lokali-

zovanosti (tam) 

vykonanie  

činnosti 

vyžadovaná činnosť  vyžadovaná činnosť vyžadovaná 

činnosť 

gesto (ukazovanie 

na objekt) 

vyžadovaná činnosť 

gesto (naťahovanie) 

odpoveď zvuk 

vokalizácia  

[gesto (tu)+ 

pomenovanie 

predmetu (ta-

tu=kľúče, gu-

gu=gól, lopta)]  

vyjadrenie lokali-

zovanosti (ta=tam, 

tuta=tuto) 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+ I 

pomenovanie 

predmetu 

(to=topánky)] 

pomenovanie 

predmetov, zvie-

rat, vrátane „ná-

lepkovania“ 

(gua=gól, lopta, 

eli=lietadlo, 

hú=sova, havo, 

tita=cica, mačka, 

babu=bába) 

 

2-slovná výpoveď 

(oja ta=rádio tam; 

tu je) 

zvuková rutina 

činnostná rutina 

(otváranie a zatvá-

ranie úst=ako robí 

ryba) na otázku Ako 

robí ryba? 

[pohľad+ 

vokalizácia] 

[gesto (tu)+ 

vokalizácia] 

[gesto (tu), ktoré 

vyjadruje predložku 

(na)+ pomenovanie 

predmetu (k=krk)] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+ 

vyjadrenie lokali-

zovanosti (tu)] 

pomenovanie 

predmetov, vrátane 

„nálepkovania“ 

(gogo=gól, lopta; 

oto=auto, ď=džús, 

pa=pena), osôb 

(bábo, teta), čin-

nosti (haua=hajať), 

vyjadrenie lokali-

zovanosti (tu) 

 

2-slovná výpoveď 

priradením pome-

novania dvoch osôb 

(bude teta=bábo teta) 

zvuková rutina 

gesto (chytanie) 

gesto (ukazovanie 

na objekt) 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+ 

vokalizácia] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt) (chyta-

nie); (obzretie sa)+ 

vyjadrenie lokali-

zovanosti (tam)] 

pomenovanie 

predmetov 

zvierat, častí tela, 

osôb, vrátane 

„nálepkovania“ 

pomenovanie 

činnosti so zme-

nou miesta aj bez 

zmeny miesta v 3. 

os. sg. préz. 

(peja=polieva; 

títa=číta, 

aja=hajá) 

 

2-slovná výpoveď 

(to je=tu je) 

gesto (chytanie) 

gesto (ukazovanie 

na objekt) 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+ vyjad-

renie lokalizova-

nosti (tam)] 

[gesto (ukazovanie 

na objekt)+ pome-

novanie predmetu] 

pomenovanie 

predmetov, zvie-

rat, častí tela, osôb, 

vrátane „nálepko-

vania“ 

pomenovanie 

činnosti so zmenou 

miesta aj bez 

zmeny miesta v 3. 

os. sg. préz.  

(kája=krája) 

vyjadrenie zmyslo-

vej skúsenosti 

(bŕ=zima) 

rutina  

zvuková 

zvuky zvierat zvuky zvierat zvuky zvierat zvuky zvierat 

rutina  

činnostná 

gesto (lietanie) 

slovo ham 

gesto (otváranie 

a zatváranie pusy = 

ako robí ryba) 

(lietanie) (fúkanie) 

(tancovanie) 

pohyb (mávanie) 

slovo ham 

gesto (tancovanie) 

slovo ham 

slovo ham 
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rutina  

socializačná 

   gesto (moja) 

rutina  

hrová 

 gesto (ruky nad 

hlavou) 

[gesto (odkrývanie, 

zatváranie 

očí)+slovo 

(kukuk)] 

interjekcia (ách)) 

 

2-slovná výpoveď 

(kde je?) 

gesto (baran baran 

buc) 

slovo (baba=baran) 

imitácia   interjekcia 

I pomenovanie 

činnosti,  

negácie+ 

existenciálnosti, 

synonymná 

imitácia (namiesto 

zopakovania slova 

vláčik použité 

slovo ši) 

 

prekvapenie  [gesto (ukazova-

nie)+vokalizácia] 

[gesto (počudova-

nie) +vokalizácia] 

zvuk 

interjekcia (hí jej) 

 interjekcia (hi) 

zákaz    [gesto (nono)+slovo 

(nono)] 

súhlas  vyjadrenie postojo-

vosti spojením 

[gesto (áno) + 

vokalizácia] 

  

otázka vyjadrenie lokali-

zovanosti (Kde?) 

 

I 2-slovná výpoveď 

(Kde je?) I 3-slovná 

výpoveď (Kto je 

to?) 

[gesto (čo 

je?)+vyjadrenie 

lokalizovanosti 

(kde?)] 

 

2-slovná výpoveď 

(Ka(m) ide?) 

I vyjadrenie 

lokalizovanosti 

(Kde?) 

 

upozornenie    [gesto (ukazovanie 

na objekt)+ 

vokalizácia] 

potvrdenie 

výpovede  

komunikačného 

partnera 

 gesto (nie) 

[gesto+pohľad] 

zopakovanie slova 

(predmetnosť) 

z maminej vý-

povede  

zopakovanie (aj 

reduplikované) 

slova (predmet-

nosť) z maminej 

výpovede  

ponúkanie 

 

gesto (podávanie) 

 

2-slovná výpoveď 

(daj dudu) 

   

kosituačná 

informácia 

 pomenovanie 

osoby propriom 

 

v spojení 

s ukazovaním na 

obrázok v knihe 

špecifikácia: 

(šporák) páli; 

(v postieľke sa) 

hajá 

pomenovanie 

predmetu (maja= 

miešačka) 
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pomenovanie 

osoby (tato) 

potvrdenie 

vlastnej  

výpovede 

  [gesto (buchnutie 

po stole)+slovo 

(bobo)] 

pomenovanie 

predmetov, 

zvierat, činností 

v 3. os. sg. préz. 

(meja=mieša) 

pomenovanie 

predmetov, zvierat 

varovanie    slovom bobo 

rutina  

textová 

   slovo (ko, koko) = 

kolo, kolo mlynské 

rutina  

číselná 

   slovo (j)eden 

 

Tabuľka 4. Výskyt Martinových výpovedí a percento reakcií mamy  

na Martinove výpovede  

Pragmatická 

funkcia 

Mesiac Percento 

reakcií 

mamy 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

nevokálna 

pragmaticky 

neinterpretova-

teľná výpoveď  

14 36 30 8 34 47 14 15 12 11 5  2 1 5 4 74 

vokálna 

pragmaticky 

neinterpretova-

teľná výpoveď  

94 53 32 43 30 86 31 43 62 71 114 30 60 61 41 35 38 

 

vyjadrenie 

spokojnosti 

 

6 9 15  12 5  16 11 1 1  4    26 

 

vyjadrenie 

nespokojnosti 

 

22 6 9 12 6 1 2 1 5 3 4  4 2 3  40 

 

vyjadrenie 

pozitívnej 

emócie 

8 5 8 20 24 1 2 13 23 19 7 4 21 18 3 16 26 

 

vyjadrenie 

negatívnej 

emócie 

50 1 1 9 9 3 5  4    1  4 11 72 

 

odmietanie 

 

 

 1 4 2  2 1  7 5 10 5 15 10 4 6 69 

 

pozitívna 

reakcia 

 

  3  1            25 

 

konsituačná 

informácia 

 

  3 4   9 14 77 75 107 220 254 184 224 168 70 
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protest 

 

 

   2  1 2 3 1  1 6 4 4 5 3 44 

 

úmysel  

dosiahnuť 

predmet 

   4 3 5 16  3 3 2 7 4    74 

 

výzva 

 

 

   1  3   4 17 26 13 32 20 16 73 89 

 

nesúhlas 

 

 

    1   1 2   3 2 14 2  84 

 

vôľa 

 

 

    1       2 1 10 8 3 96 

 

vyjadrenie 

fyziologickej 

potreby 

    5    4 1 1 1 2 5  1 65 

 

pragmaticky 

mnohoznačné 

výpovede 

    1   2 8 6 15 3 4 4 3 3 77 

 

vykonanie 

činnosti 

 

     3 1 7 10 5 5 5 4 2 8 5 69 

 

odpoveď 

 

 

       5 15 9 21 16 32 32 130 119 92 

 

rutina zvuková 

 

 

       1 4 8 4 17 4 9 1 3 73 

 

rutina  

činnostná 

 

 

       1 1 2 2 1  11 5 1 70 

 

rutina 

socializačná 

 

       3   3 15    1 82 

 

rutina hrová 

 

 

       1 1   1  5 24 2 100 

 

imitácia 

 

 

       1 1  1    21  72 
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vyjadrenie 

nešpecifikova-

nej emócie 

        2 4       100 

 

prekvapenie 

 

 

         1    10  2 38 

 

upútanie 

pozornosti 

 

         3       100 

 

zákaz 

 

 

          10     7 100 

 

súhlas 

 

 

          8   4   75 

 

otázka 

 

 

          1  3 3 1  88 

 

upozornenie 

 

 

          1     1 100 

potvrdenie 

výpovede 

komunikačného 

partnera 

           7  2 2 3 100 

 

ponúkanie 

 

 

           2 3    67 

 

kosituačná 

informácia 

 

             1 2 1 100 

 

potvrdenie 

vlastnej 

výpovede 

              15 5 50 

 

varovanie 

 

 

               1 100 

 

rutina textová 

 

 

               4 100 

 

rutina číselná 

 

 

               1 100 
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Interakčnú hodnotu týchto výpovedí dokazuje aj spôsob, ako na ne 

matka reaguje (mama reaguje na 74 % zo všetkých Martinových 

pragmaticky neinterpretovateľných nevokálnych výpovedí)
16

. So 

vzrastajúcim vekom dieťaťa ich zastúpenie klesá, no ich interakčná 

hodnota zostáva zachovaná a pri ich sporadickom výskyte mama rea-

guje na každú takúto Martinovu výpoveď. Navyše, pohľad sa interpre-

tuje nielen pragmaticky, ale aj sémanticky: krátky pohľad mama inter-

pretuje dynamicky (7. mesiac): 
 

(vii) 

%gpx: Martin sa krátko pozrie na otca. 

*MOT: no čo kam chceš ísť kam chceš ísť je tam tato aj mama nevieš sa 

 rozhodnúť že? 

*MOT: nevieš sa rozhodnúť. 

 

sústredený pohľad staticky (8. mesiac): 
 
(viii) 

%gpx: Martin sa uprene pozerá pred seba na masť. 

*MOT: Martinko! 

*MOT: hotovo! 

*MOT: je tam mastička že? 

*MOT: áno my vieme my vieme. 

 

Rovnako dôležité z hľadiska interakcie sú vokálne pragmatic-

ky neinterpretovateľné výpovede, na ktoré mama reaguje, akoby 

obsahovali pragmatickú a sémantickú informáciu (viac pozri v časti 

o dialógu). Okolo 13. mesiaca Martin začína krátkou vokalizáciou 

sprevádzať tak svoju činnosť, resp. výsledok činnosti, ako aj iné čin-

nosti (napr. napúšťanie vody do práčky). Na tieto sprievodné vokali-

zácie však mama nereaguje, napr. v 14. mesiaci ani na jednu zo sprie-

vodných vokalizácií, ktoré sme u Martina identifikovali, mama nerea-

govala; podobne nízka bola reakcia v 13. mesiaci, ako aj v ďalších 

mesiacoch. Mama v tom čase viac reaguje na verbálnu aktivitu Marti-

na a Martin zostáva so svojou „rečou pre seba“ osamotený. Vokalizá-

                                                           
16 Porov. aj tabuľku 4. 
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cia ako výrazový prostriedok iných PF je však v procese osvojovania 

reči zastúpená ešte dlho.
17

 

Od začiatku sú v Martinových prejavoch zastúpené výpovede, 

ktorými Martin reaguje na príjemné, resp. nepríjemné podnety, resp. 

vyjadruje pozitívne (radosť) a negatívne (hnev) emócie. Tieto výpo-

vede majú najprv charakter fyziologických reakcií, vyjadrenie spo-

kojnosti sa v priebehu vývinu konvencionalizuje do úsmevu, nespo-

kojnosť signalizuje Martin zvukovo, ku koncu sledovaného obdobia 

(17. mesiac) aj mimicky (zamračením sa). Vyjadrenie pozitívnych 

emócií sa vyznačuje širšou varietou výrazových prostriedkov. Už v 5. 

mesiaci sa u Martina objavuje charakteristický neverbálny spôsob 

vyjadrenia radosti pohybom (rýchly súbežný pohyb oboma rukami), 

ktorý neskôr (od 11. mesiaca) prechádza do gesta (mávanie). Vyjadre-

nie pozitívnej emócie sa od 14. mesiaca sporadicky interjekčne verba-

lizuje. Negatívne emócie sa signalizujú najčastejšie plačom, od 8. 

mesiaca aj gestom, od 11. mesiaca aj mimicky a od 15. mesiaca aj 

interjekčne. Zhruba od konca prvého polroka sme zaznamenali aj ges-

tom vyjadrenú fyziologickú potrebu spánku, odpočinku alebo jedla.  

V prvých ôsmich mesiacoch sa zároveň objavujú také výpove-

de, ktorými Martin negatívne reaguje na podnety okolia (postupne 

odmietanie, protest, nesúhlas)
18

, ojedinele sa úsmevom či pozitív-

nym zvukom realizuje pozitívna reakcia
19

.  

Na začiatku druhého polroka sme zaregistrovali výpovede s re-

gulatívnymi PF (úmysel dosiahnuť predmet, výzva). Práve s týmito PF 

sa spája aj intencionálne použitie prvého gesta (porov. vyššie). PF 

úmysel dosiahnuť predmet v súvislosti so zvýšenou mobilitou Mar-

tina postupne stagnuje: Martin vyhliadnutý predmet buď dosiahne 

sám, komplexnejšie vyjadrí svoj úmysel vykonať nejakú činnosť sa-

mostatne výpoveďou s PF vôľa (tá sa gesticky, vokalizačne aj slovne 

                                                           
17

 Od vokalizovaných pragmaticky neinterpretovateľných výpovedí sa odlišujú tie, pri 

ktorých je použité slovo, no pri uplatnení kritérií určovania pragmatických funkcií nie 

je možné danú výpoveď spoľahlivo interpretovať.  
18 Poznámky o vývine týchto pragmatických funkcií pozri vyššie. 
19

 Výpoveď s PF súhlas sa objavuje až o polroka neskôr (v 13. mesiaci). Realizuje sa 

v nej sémantická kategória postojovosť a stvárnená je gestom (prižmúrením očí), 

komplementárnym gestom (áno), teda vertikálnym kývaním hlavy spojeným so slo-

vom haj = hej, a napokon aj imitovaným slovom an = áno. V 16. mesiaci sa súhlas 

vyjadruje spojením gesta (áno) a vokalizácie. 
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rozvinie až po prvom roku, v posledných troch mesiacoch sledované-

ho obdobia), alebo sa obracia na komunikačných partnerov a na vy-

jadrenie svojej intencie využije výpoveď s PF výzva. Práve v 12. me-

siaci sa obe regulatívne PF signalizujú slovesom dať.
20

 PF výzva 

(v zmysle našej definície) ako základná regulatívna funkcia zohráva 

pri vývine reči jednu z najdôležitejších úloh. Je frekventovaná, jej 

zastúpenie v Martinových výpovediach kontinuálne stúpa. Pri výpo-

vediach s touto PF sa stretávame s minimálnym zastúpením imitácií; 

zdá sa že na dosiahnutie komunikačného efektu pri regulácii činnosti 

iných využíva Martin už osvojené a jednoznačne interpretovateľné 

gestické a verbálne prostriedky, ktoré sú zároveň signálom osvojených 

sémantických kategórií. Gestá vo výpovediach s KF výzva sú razantnej-

šie, slová sú artikulované s výraznejšou dôrazovou a melodickou dyna-

mikou. Gestom, vokalizáciou a neskôr verbálne v rozličných prepoje-

niach vyjadruje Martin najprv všeobecne chápanú činnosť, ktorú má 

jeho okolie vykonať (daj), neskôr pomenúva osoby, ktoré majú túto 

činnosť vykonať, potom predmety, ktoré chce prostredníctvom činnosti 

iných dosiahnuť, a napokon lokalizáciu predmetov a osôb. 

Pohľad na tabuľky 3a – 3c a 4 nás presvedčí o tom, že pri osvo-

jovaní si jazyka patria medzi kľúčové výpovede s PF konsituačná 

informácia. V celom sledovanom súbore sú jednoznačne najpočetnej-

šie zastúpené. Prostredníctvom výpovedí, ktoré sa týkajú aktuálnej 

komunikačnej situácie, Martin sprevádza aktivity okolia aj seba samé-

ho, vyjadruje sa o reálnych alebo symbolických (obrázky) predme-

toch, osobách, zvieratách, ktoré ho obklopujú (vrátanie tzv. nálepko-

vania)
21

, a o svojej zmyslovej skúsenosti, ako aj o sebe samom. Pre-

kurzory tejto PF možno vystopovať už pomerne skoro, zaznamenali 

sme ich v 5. a 6. mesiaci: od začiatku nahrávania Martina priťahuje 

otec s kamerou. Pozornosť prejavuje niekoľkosekundovým sústrede-

ným pohľadom na otca, ktorý mama zakaždým interpretuje, najčastej-

šie otázkou Je tam tato?, na ktorú si sama odpovedá Áno, je tam tato. 

a túto informáciu ďalej rozširuje. Porov. napr. v 3. mesiaci:  

                                                           
20

 Vo výpovediach s PF výzva sa ustaľuje imperatív 2. osoby singuláru (daj), ako aj 

akuzatív singuláru feminína (porov. vyššie). 
21

 „Nálepkovanie“ (labeling) chápeme ako pomenúvanie objektov v aktuálnej komu-

nikačnej situácii v zmysle reálnej alebo potenciálnej odpovede na otázku Čo je to? / 

Kto je to?.  
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(ix) 

%sit: mama drží Martina na rukách Martin sa sústredene pozerá  

do kamery. 

*MOT: je tam tato? 

*MOT: áno? 

*MOT: áno je tam tato, že? 

*MOT: čo to tato robí? 

*MOT: čo to tam tato robí? 

*MOT: no. 

*MOT: jójha. 

*MOT: no je tam tato? 

*MOT: a čo to má? 

*MOT: čo to má tato? 

*MOT: čo má v ruke? 

*MOT: kameru. 

*MOT: íh # no toto # to sú veci. 

*MOT: to sú veci. 

 

V 5. mesiaci (podobne aj v 6. mesiaci s rozšírením o ďalšie objekty) 

sa v tej istej situácii niekoľkokrát objavuje aj Martinov pohyb rukou 

a nešpecifické hlasné vydýchnutie ako náznak vokalizácie sprevádza-

né pohľadom na otca. Tieto výpovede mama pragmaticky interpretuje 

ako konsituačnú informáciu:  
 
(x) 

%gpx: Martin sa uprene pozerá do kamery, urobí pohyb ľavou rukou nahor 

 smerom ku kamere. 

*MAR: he! 

*MAR: 0 [=! neartikulovaný výdych]. 

*MOT: je tam tato? 

*MOT: no to sú veci! 

*MOT: a čo má v rukách že? 

*MOT: no! 

 

Skutočný rozvoj tejto PF však nastáva až s objavením sa prvého slova 

(9. mesiac). Výpovede s PF konsituačná informácia obsahujú najroz-

siahlejšiu paletu sémantických kategórií
22

: v Martinových výpove-

diach sa ako prvá objavuje sémantická kategória predmetnosť, Martin 

pomenúva predmety (9. mesiac), osoby (10. mesiac), zvieratá (11. 

mesiac), vyjadruje lokalizovanosť (11. mesiac), činnosť so zmenou 

                                                           
22 Vymedzenie a charakteristiku sémantických kategórií pozri v tomto zborníku 

v štúdii J. Kesselovej. 
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miesta (11. mesiac) a bez zmeny miesta (12. mesiac), možnostnú mo-

dálnosť, najprv v spojení s negáciou (11. mesiac) – v pozitívnej podo-

be sa vyskytne až v 18. mesiaci – , negatívnu (imitovane aj pozitívnu) 

existenciálnosť (12. mesiac) – neimitovaná pozitívna kategória exis-

tenciálnosti sa objaví až v 17. mesiaci – ; posesívnosť a samostatnú 

negáciu (13. mesiac), pomenúva predmety „nálepkovaním“ (14. me-

siac); vyjadruje postojovosť (14. mesiac); zmyslovú skúsenosť (15. 

mesiac); rekurenciu (16. mesiac) a špecifikáciu (18. mesiac). V 18. 

mesiaci Martin menom pomenuje sám seba. Sú to hlavne výpovede 

s PF konsituačná informácia, v rámci ktorých dochádza aj k vývinu 

gramatických kategórií. V rámci slovesných kategórií je to postupne 

3. osoba singuláru prézenta (po prvýkrát v 11. mesiaci a až do 17. 

mesiaca neimitovane len v slovesnom tvare nejde vo význame nedá 

sa; v 17 mesiaci neimitovane v ďalších verbách), 1. osoba singuláru 

prézenta (13. mesiac – mám); v imitovaných výpovediach sa vyskytu-

jú aj ďalšie slovesné kategórie. Z menných kategórií je to 

v neimitovaných výpovediach najprv akuzatív singuláru feminína 

v 14. mesiaci (dudu, dudulu). 

Z reaktívnych responzívnych PF sa najprv (8. mesiac) objavuje 

fyzická PF vykonanie činnosti, ktorou Martin pozitívne reaguje na 

výzvu komunikačných partnerov. V 10. mesiaci sme zaznamenali 

prvú odpoveď. Výpovede s PF odpoveď sú vyjadrením reakcie na 

otázky, resp. na výzvy štylizované ako otázky. Ide o ďalšiu z PF, ktorá 

podporuje interakciu a zároveň orientuje dieťa vo svete, ktorý ho ob-

klopuje, čím zohráva významnú úlohu pri osvojovaní si tak komuni-

kačnej činnosti, ako aj jazyka. Zastúpenie odpovedí v skúmanom ma-

teriáli rastie s vekom Martina. Kým pri prvej registrácii v 10. mesiaci 

ich bolo 5, koncom sledovaného obdobia (17., 18. mesiac) presahoval 

ich počet stovku, pričom reakcia mamy na Martinove odpovede bola 

viac ako 90 %. Navyše, vo výpovediach s PF odpoveď sme nezazna-

menali ani jednu imitovanú výpoveď. V odpovediach je ustálený aku-

zatív singuláru feminín (od 13. mesiaca), 3. osoba singuláru prézenta 

(od 16. mesiaca), 2-slovná výpoveď (od 15. mesiaca). Odpoveď sa 

začína rozvíjať prostredníctvom rutinných reakcií
23

 na otázkovo štyli-

zované výzvy typu Aký veľký narastieš?, Ako robí...?, ktoré pokračujú 

                                                           
23 O dôležitosti rutinných výpovedí pre rozvoj komunikačnej činnosti porov. poznám-

ku 13. 
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celé sledované obdobie. Zároveň sa otázkami podnecuje pomenúvacia 

schopnosť Martina – odpovede obsahujú sémantické kategórie pred-

metnosť, činnostnosť, neskôr lokalizovanosť a napokon (v 18. mesia-

ci) aj zmyslová skúsenosť. Počas celého sledovaného obdobia je vo 

výpovediach s PF odpoveď prítomné „nálepkovanie“; od výskytu 

sémantickej kategórie lokalizovanosť (15. mesiac) sa v odpovediach 

výrazne zvyšuje zastúpenie gesta typu ukazovanie na objekt a tu, príp. 

neverbálnej aktivity naznačujúcej lokáciu (napr. obzretie sa). Séman-

tické kategórie vo výpovediach s PF odpoveď sú aj odrazom vývinu 

kognitívnych schopností dieťaťa, keďže Martin odpovedá práve na 

otázky Čo je to?, Kto je to?
24

, Čo je tam? (sémantická kategória 

predmetnosť), Kto je tam? (sémantická kategória predmetnosť a loka-

lizovanosť), Kde je (napr. bábo)?, Kde máš (napr. krk) ?, príp. variácia 

tejto otázky Kde má Martinko (krk)? (sémantická kategória lokalizo-

vanosť) a na otázky, na ktoré reaguje rutinami: Aký veľký vyrastieš?, 

Ako robí...?, Ako letí...?, neskôr Čo robí...? a pod. Napokon, mama 

mu v absolútnej prevahe kladie práve takéto otázky. Oveľa menej 

reaguje Martin na zisťovacie otázky. S dovŕšením prvého roku sa ob-

javuje prvá odpoveď vyjadrujúca postojovosť: Na otázku Ty robíš 

na?, príp. Džúsik už nebudeš?, príp. Spapáš za tatíka? Martin odpove-

dá gestom (nie), spojením záporného gesta a slova nie, ako aj samo-

statne slovom nie. Kladná reakcia (úsmevom) bola po prvýkrát za-

znamenaná v 14. mesiaci na otázku Je tam koník?
25

  

Výpovede s rutinnými PF sa vo svojich základných variáciách 

(zvuková, činnostná, hrová, socializačná) objavujú v tom istom čase, 

keď sa rutiny objavujú aj v odpovediach, a od 10. mesiaca vyskytujú 

                                                           
24 Vo vzťahu k uvedomovaniu si vlastnej identity je zaujímavá nasledujúca výmena 

replík, v ktorej Martin neverbálne odpovedá na otázku a „pomenúva“ sa ukazovacím 

gestom:  

(xi) 

*MOT: tam je tato áno. 

*MOT: a kto je Martinko? 

%gpx: Martin pravou rukou sa dotkne hrude a pohybuje prstíkmi. 

*MOT: ty si Martinko áno. 
25

 Vo veľmi nízkom zastúpení a len v obmedzenej komunikačnej situácii pri čítaní 

knihy a na otázku Čo je to? / Kto je to? sa v skúmanom materiáli vyskytli aj také 

odpovede, v ktorých Martin neuviedol požadovanú informáciu, resp. uviedol kontex-

tovo chybnú informáciu. Na takéto výpovede mama vždy reagovala a Martina opravila. 
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sa počas celého sledovaného obdobia. Ide o produkciu zvukov a ono-

matopojí označujúcich zvuky, ktoré vydávajú zvieratá a predmety, 

činností napodobňujúcich správanie sa zvierat a vlastnosti predmetov, 

činnostné (tancovanie, rutinné slovo ham používané pri kŕmení), hro-

vo-činnostné a hrovo-verbálne rutiny, spojené s kultúrne podmiene-

nými hrami (dvíhanie rúk ako ukazovanie „aký veľký vyrastiem“, hra 

baran baran buc a s ňou spojené slovo baba = baran, hra na skrývačku 

a s ňou spojená verbalizácia kuk, Kde je?, tlieskanie). Socializačná 

rutina sa prejavuje zárodkami pozdravu (gesto pápá), verbálnym po-

ďakovaním (ďa), telefonovaním (gesto a konvenčné prihlásenie sa 

haló) a v 18. mesiaci emocionálnym gestom (pohladkaním mamy po 

tvári)
26

. Socializačnú funkciu majú aj výpovede s PF zákaz (od 13. 

mesiaca). Od začiatku sú vyjadrené spojením gesta (nono) a slova 

nono. Rutiny spojené s naučeným textom (hra spojená s riekankou 

kreslím kolo guľaté a s ňou spojené slovo ko/kolo) a rutinným počíta-

ním (slovo (j)eden) sa objavili až v 18. mesiaci.  

Vyššie sme spomínali, že Martin najprv odpovedá na otázky, 

oveľa neskôr sa začína pýtať. Okrem spomínanej otázky – slovného 

prefabrikátu v 13. mesiaci bola skutočná otázka v Martinovej reči 

identifikovaná po prvýkrát v 15. mesiaci. Išlo o vyjadrenie sémantic-

kej kategórie lokalizovanosť:  
 

(xii) 

*MOT: a tik-tak hodiny? 

*MOT: sú tam aj tik-tak hodiny? 

%gpx: Martin sa obzerá. 

*MAR: ďe? 
*MOT: tik-tak. 

*MOT: Martinko v knižke. 

 

Ďalšie dve otázky (ďe ja? = Kde je?, ťo je to? = Čo je to?), ktoré sme 

v 15. mesiaci zaznamenali, boli imitované. Podobne boli výrazom 

lokalizovanosti otázky (K)ďe? v spojení s opytovacím gestom (čo je?), 

teda obrátením dlaní oboch rúk dohora a pokrčením pliec, ako aj 2- 

-slovná výpoveď Ka(m) ide? v 16. mesiaci.  

                                                           
26

 Porov. aj empatickú PF varovanie, ktorá sa takisto po prvýkrát objavuje v 18. me-

siaci. 
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Vzrastajúcu diskurzívnu kompetenciu Martina potvrdzujú aj 

výpovede s PF potvrdenie výpovede komunikačného partnera (od 

14. mesiaca), ktoré sa realizujú gestom (áno, nie) a zopakovaním, 

prípadne reduplikovaným zopakovaním slova (aj synonymným) z ma-

minej výpovede. 
 

(xiii) 

*MOT: čo sa v trúbe pečie? 

*MOT: kura? 

*MOT: kuriatko sa v trúbe pečie? 

*MOT: mäsko? 

*MOT: kura? 

*MAR: majo. 

%com: mäso. 

*MOT: mäso áno mäso. 

*MAR: mejo. 

*MAR: mejo. 

*MOT: mäso. 

*MOT: mäso.  

 
(xiv) 

*MOT: po:zri. 

*MOT: čo je to? 

*MAR: ú. 

*MOT: no čo je to? 

*MAR: hú. 

*MOT: ale čoby. 

*MOT: ovečka. 

*MAR: bé. 

%pho: ovečka. 

*MOT: bé ovečka bé. 

 

Výraznejším gestom, ale rovnako zopakovaním slova sa reali-

zuje aj výpoveď s PF potvrdenie vlastnej výpovede, ktorá bola za-

znamenaná neskôr (v 17. mesiaci): 
 
(xv) 

*MAR: bobo. 

%gpx: Martin si ukazuje na nohu. 

*MOT: ale nemáš bobo na nožičke. 

%gpx: Martin si ukazuje na druhú nohu. 

*MAR: bobo. 

*MOT: nemáš bobo. 

*MAR: tám. 



Pragmatické funkcie vo vývine rečovej činnosti 

 

109 

*MOT: nemá Martinko. 

*MOT: nemá bobo. 

*MAR: bobo. 

*MOT: nemáš bobo. 

*MOT: čo by si mal bobo. 

%gpx: Martin oboma rukami buchne po nohách. 

*MAR: bobo. 

*MOT: neni bobo. 

*MAR: bobo. 

 

Ku koncu sledovaného obdobia (16. – 18. mesiac) sa sporadic-

ky vyskytli výpovede s PF kosituačná informácia, ktoré naznačujú 

ďalší stupeň kognitívneho vývinu – Martin podáva informácie o ja-

voch, ktoré nie sú priamo súčasťou komunikačnej situácie, a vypovedá 

o všeobecnej (sémantická kategória špecifikácia) alebo minulej skúse-

nosti (pomenovaním osoby či predmetu). Prechodnou fázou upevňo-

vania PF kosituačná informácia sú asociačne radené výpovede, keď 

pomenovanie nejakého javu vyvolá u Martina asociáciu výskytu da-

ného javu, ktorý nie je priamou súčasťou aktuálnej komunikačnej 

situácie. Zmienka o lietadle v rozprávkovej knižke, ktorú Martin spo-

ločne s mamou prezerá, vyvolá uňho asociáciu s lietadlom, ktoré nie-

kedy zrejme pozoroval vonku; kvapnutie polievky do misky pri kŕme-

ní vyvolá asociáciu s kvapkaním vody z vodovodného kohútika a pod. 

(príklad je zo 16. mesiaca): 
 

(xvi) 

%gpx: Martin ukáže prstom na obrázok. 

*MAR: 0 [=! vokalizuje]. 

*MOT: lietadlo áno tam je lietadlo. 

*MOT: kohútik letí lietadlo:m. 

%act: Martin sa postaví. 

%gpx: Martin sa pozrie von oknom. 

*MAR: tm. 

%com: tam. 

*MOT: teraz neletí vonku lietadlo Martinko. 

*MAR: ta ta # ta. 

*MOT: teraz neletí lietadlo. 

 

Tabuľky vývinu pragmatických funkcií a spôsobov ich vyjadre-

nia, ako aj komentár k jednotlivým pragmatickým funkciám nás 

oprávňujú vysloviť čiastkový záver, že katalyzátormi jazykového 
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vývinu u Martina (a domnievam sa, že pri vysokej miere prediktability 

osvojovania jazyka v ranej ontogenéze majú tieto zistenia aj všeobec-

nejšiu platnosť) sú hlavne výpovede s PF výzva, odpoveď na otázku, 

teda výsostne interakčné typy výpovedí, a na druhej strane výpovede 

s PF konsituačná informácia, teda výpovede odrážajúce referenčnú 

realitu. Jazykové vedomie v raných fázach vývinu sa tak formuje 

v dvoch základných módoch: operatívno-komunikačnom a referenč-

no-ikonickom, odrážajúc cez prizmu tvorcu výpovede (dieťaťa) zá-

kladné komunikačné komponenty: výzva smeruje od dieťaťa k jeho 

partnerom, odpoveď je reakciou na aktivitu partnerov a konsituačná 

informácia je „textovou“ pragmatickou funkciou, v ktorej sa prepája 

tvorba výpovede s jej recepciou. Výpovede s ďalšími pragmatickými 

funkciami hrajú v týchto fázach hlavne interakčnú a socializačnú úlohu.  

 

 

Niekoľko poznámok o dialógu  
 

Vývin pragmatických funkcií, ako aj sémantických kategórií 

a formálnych prostriedkov ich vyjadrenia je možný len v rámci sociál-

nej interakcie, ktorej výrazom je aktívny kontakt dieťaťa a jeho ko-

munikačných partnerov (predovšetkým matky) v dialógu. Základné 

diferenčné znaky dialógu (porov. Hoffmannová – Müllerová, 1994) sú 

odvodené z faktu, že dialóg medzi sebou vedú aspoň dvaja účastníci, 

ktorí sa aspoň raz (v dialógu realizovanom zvukovým kódom) vy-

striedajú vo svojich komunikačných rolách hovoriaceho a poslucháča 

(teda v aktívnej a „pasívnej“ komunikačnej role). Ako textovú štruktú-

ru možno dialóg vymedziť potenciálnou inkohéznosťou, explikatív-

nosťou, sukcesívnosťou, situovanosťou a subjektívnosťou (porov. 

Mistrík, 1997, s. 363). V tomto zmysle predstavuje dialóg s malým 

dieťaťom v predslovnom období a v štádiách ranej ontogenézy špeci-

fický typ dialogickej komunikácie.
27

 Dieťa objektívne nie je komuni-

kačne plne kompetentným partnerom, napriek tomu dospelí pripisujú 

jeho výpovediam sociálnu platnosť a rozličným spôsobom na ne rea-

gujú a usilujú sa vyvolať zo strany dieťaťa odozvu. Ako sme mali 

možnosť vidieť aj z nášho materiálu, matka (a iní dospelí, príp. staršie 

                                                           
27

 V literatúre (porov. napr. Owens, 2001) sa hovorí o protokonverzácii, protodialó-

goch. 
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deti) rozvíjajú s dieťaťom dialóg už od narodenia, teda dávno pred-

tým, než je dieťa schopné symbolicky komunikovať pomocou jazyka. 

Dialóg je nevyhnutný nielen ako prostriedok vývinu rečovej činnosti 

vo všetkých jej aspektoch, ale aj ako prostriedok (jazykovej) sociali-

zácie
28

. 

V poslednej časti našej štúdie si z mnohých podnetov, ktoré po-

skytuje (proto)dialogická komunikácia mamy a Martina, v náznakoch 

a prostredníctvom príkladov všimneme len jednu jej stránku, a to po-

stupné nadobúdanie pragmatickej kompetencie v zmysle postupne 

získavanej istoty pri realizácii a interpretácii pragmatických funkcií 

a spôsobov ich vyjadrenia zo strany dieťaťa aj dospelého. Od začiatku 

pozorovania (3. mesiac) mama reaguje
29

 na Martinove vokálne aj ne-

vokálne prejavy počudovaním, pritakaním, výzvou, otázkami. Záro-

veň Martinove výpovede interpretuje, akoby boli nositeľmi sémantic-

kej a pragmatickej informácie (na Martinovu vokalizáciu reaguje na-

príklad regulatívnymi metakomunikačnými replikami: ešte ešte nám 

povyprávaj, povyprávaj nám čo všetko si to povedal, ój jój áno no 

porozprávaj ešte, také veci nám povieš?, tak # požaluješ sa?, áno áno 

áno tak si to predstavuješ?. Často predstavujú mamine repliky kom-

plexnú interpretáciu konvenčne neinterpretovateľnej vokalizácie, 

v ktorej posunom slovesnej osoby mení svoju rolu a stavia sa do roly 

svojho bábätka: 

 
(xvii) 

*MAR: 0 [=! nespokojne vokalizuje]. 

*MOT: ale íh ježiš no čo nám chceš ešte povedať? 

*MOT: áno? 

*MOT: že už máš toho dosť? 

*MOT: už ma dokonči mama # povedz. 

*MOT: no už ma to nebaví. 

*MOT: už chcem sa pricucnúť že? 

*MOT: to ja rád robím. 

*MOT: pricucávam sa. 

*MOT: a pestujem sa áno! 

                                                           
28

 Pod pojmom jazyková socializácia rozumieme socializáciu prostredníctvom jazyka 

a socializáciu používania jazyka (porov. Osch, 1986, s. 2), pričom, samozrejme, jazyk 

je len jedným zo spôsobov socializácie (porov. aj Slančová, 2004). 
29 Výskyt jednotlivých pragmatických funkcií a celkové percento reakcie mamy na 

výpovede s príslušnou pragmatickou funkciou zachytáva tabuľka 4.  
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Už od prvých dotykov s dieťaťom sa možno stretnúť s imitá-

ciami a extenziami vokalizovaných výpovedí, pričom mama sa usiluje 

nevyhranené vokalizácie konvencionalizovať, aspoň tým, že im dáva 

konvenčnú sylabickú podobu. Napríklad náznaky vokalizácie so zvu-

kom pripomínajúcim g a polovokálom imituje po Martinovi sylabicky: 
 

(xviii) 

*MAR: 0 [=! vokalizuje]. 

*MOT: go go go. 

*MOT: go go go. 

 

Neverbálna výpoveď sa prejavuje širším repertoárom interpre-

tácií. Komplexne sa interpretuje hlavne Martinov pohľad (porov. 

ukážku  ix). 

Naznačené interpretačné tendencie pokračujú aj v ďalších me-

siacoch. Už v nasledujúcom mesiaci (4.) možno zaregistrovať výraz-

nejšiu interpretačnú pragmatickú konvencionalizáciu Martinových 

vokálnych aj nevokálnych výpovedí zo strany jeho komunikačných 

partnerov:  
 

(xix) 

%act: Barborka ukazuje na vláčik na vrecku Martin ju sleduje. 

*BAR: vláčik? 

*GRM: kde má nejakú hračku no? 

*GRM: žeby sme sa pohrali troška? 

*GRM: no? 

%gpx: Martin pokýva hlavou. 

*BAR: a on kýva hlávkou že nie. 

 

Vo 4. mesiaci sme po prvýkrát zaznamenali, že aj Martin reagu-

je na mamine repliky vokalizáciou. Nasledujúce mesiace znamenajú 

rozvíjanie sa takýchto typov protodialógov, pričom mama sa aj for-

málne vylaďuje na Martinov spôsob komunikácie, takže v 8. mesiaci 

sme napríklad svedkami aj čisto vokalizačných replík tak zo strany 

Martina, ako aj zo strany mamy a zároveň maminých výzvových elici-

tačných replík: 
 

(xx) 

*MAR: ba ba ba. 

*MOT: ba áno ba. 

*MOT: povedz ba ešte. 
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*MOT: ba. 

*MAR: 0 [=! zlostí sa]. 

*MOT: ba ba. 

*MAR: ba. 

*MOT: tak povedz. 

*MAR: ba. 

*MOT: ba. 

*MAR: a ba. 

*MOT: ba. 

*MOT: ešte ba.  

 

a o malú chvíľu: 
 
(xxi) 

*MAR: ba ba ba. 

*MOT: ba ba ba. 

*MOT: ba ba ba. 

*MAR: be.  

*MOT: be. 

 

Tak ako sa mení spôsob Martinovej vokalizácie a jeho výpove-

de nadobúdajú sylabickú podobu, sústreďuje sa mama už nie na syla-

bickú, ale na slovnú konvencionalizáciu výpovedí a zároveň odlišuje 

imitácie Martinových výpovedí zmenou timbra – väčšinou realizuje 

imitácie jeho výpovedí hrubším hlasom (príklad je z 8. mesiaca): 
 

(xxii) 

%gpx: Martin sa usmieva. 

*MOT: mama podá. 

*MOT: mama podá. 

*MOT: páči. 

*MAR: ahaoba. 

%com: vokalizácia. 

*MOT: ahój. 

*MOT: ahój áno ahój? 

%com: zmeneným hrubším hlasom.  

 

Od 10. mesiaca, keď sa v Martinových výpovediach začínajú 

objavovať prvé slová, pribúdajú v maminých výpovediach extenzie 

zamerané na korektnú podobu Martinom realizovaných (proto)slov. 

„Vokalizačný“ dialóg však pokračuje, takisto ako interpretácie vokál-

nych aj nevokálnych sémanticky a pragmaticky (jednoznačne) nein-
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terpretovateľných výpovedí, často aj s jemnou ironizáciou (príklad 

z 11. mesiaca): 
 
(xxiii) 

%gpx: Martin drží v ruke kačku. 

*MAR: ávavavavavavavavava. 

*MOT: 0 [smiech]. 

*MOT: áno je to kačička. 

*MOT: máš pravdu. 

*MOT: a pláva na vodičke. 

*MOT: presne to si chcel povedať že? 

*MOT: nie? 

*MOT: alebo niečo iné? 

 

Postupne sa Martin stáva partnerom pri vzájomnom negociova-

ní pragmatickej, sémantickej aj formálnej stránky svojej výpovede. Na 

príklade z 12. mesiaca vidno, ako sa Martin opakovaním interjekcie 

usiluje dosiahnuť svoj zámer (aby mama pustila rádio) aj napriek nea-

dekvátnej maminej interpretácii jeho výpovede (mama si myslí, že 

chce zatrúbiť na plastovej fľaši).  
 

(xxiv) 

*MAR: uú! 

%gpx: Martin sa díva na mamu. 

*MAR: uú! 

*MOT: chceš zatrúbiť áno? 

*MOT: zatrúbime? 

*MOT: počkaj nejakú fľašu zobereme. 

*MAR: uú # uú # uú! 

*MOT: a kde máme tú veľkú? 

*MAR: uú # uú # uú! 

*MOT: či rádio? 

*MOT: rádio mama vypla áno! 

 

Na príklade z 18. mesiaca zasa vidno, ako opakovaním slova 

a gesta sa Martin usiluje mamu presvedčiť o význame svojej výpove-

de (dua = ďura), ktorú ona na základe fonetickej podoby realizované-

ho slova mylne interpretuje ako výraz lokalizovanosti (*dole). Keď 

nepomáha opakovanie, Martin reaguje krikom. Napokon po tejto tem-

peramentnejšej negociácii dôjde medzi komunikantmi ku konsenzu: 
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(xxv) 

%act: Martin zliezol z postele. 

*MAR: dua. 

*MAR: dua. 

%gpx: Martin si ukazuje na ucho. 

*MOT: kde? 

*MOT: no Martinko zišiel dole áno. 

*MOT: a šup hore rýchlo. 

*MOT: šup hore rýchlo na posteľ. 

*MAR: ďua. 

%gpx: Martin si stále ukazuje na ucho. 

*MAR: 0 [=! kričí]. 

%com: Martin nie je spokojný s maminou interpretáciou. 

*MOT: no vysko  

*MOT: ďúra! 

*MOT: ďúra v uchu áno. 

*MOT: áno teraz už mi je to jasné. 

*MOT: áno diera v uchu. 

*MOT: máš pravdu. 

*MOT: máš v uchu dieru.  

 

Ako sme ukázali, vo vzájomnom dialógu sa precizuje pragmati-

ka aj sémantika detských výpovedí, rovnako ako forma ich vyjadrenia. 

Týka sa to predovšetkým fonetickej stránky Martinom produkovaných 

slov prostredníctvom extenzií v maminých výpovediach a imitácií vo 

výpovediach Martina. No v dialógu sa tvorí aj syntax, a to tak na para-

taktickej, ako aj na hypotaktickej úrovni. Martin vyjadruje základné 

vzťahy relačnosť kombináciou neverbálnych a verbálnych jednoslov-

ných prostriedkov, mama zaň explicitne „dopovedá“ adičný paratak-

tický vzťah (príklad zo 17. mesiaca): 
 

(xxvi) 

*MOT: a kde je ešte cica? 

*MOT: pozri tu dole. 

*MOT: kde je cica? 

*MAR: tam. 

%gpx: Martin ukazuje na obrázok v knihe. 

*MOT: tam je cica áno. 

%gpx: Martin ukazuje na poličku. 

*MAR: tám! 

*MOT: aj tam je cica v poličke áno. 

%gpx: Martin ukazuje na obrázok v knihe. 

*MAR: tam. 
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*MOT: aj tam. 

%gpx: Martin ukazuje na poličku. 

*MAR: tam. 

*MOT: tam aj tam. 

*MOT: áno. 

*MOT: dobre si ty ukázal.  

 

Vo vzájomnom dialógu sa postupne tvorí dvojslovná veta, pri-

čom tranzitnú fázu medzi jednotlivými vetnými členmi produkova-

nými v Martinových replikách a vzťahmi medzi nimi tvoria mamine 

repliky (príklad z 18. mesiaca): 
 
(xxvii) 

%gpx: Martin ukazuje prstom a trasie rukou. 

*MOT: čo môj? 

*MAR: tato. 

*MOT: tato no tam je tato. 

*MAR: hata. 

*MOT: hača áno hača. 

 

(xxviii) 

*MOT: Martinko a čo to papáš? 

*MOT: čo to papáš? 

*MOT: čo to papáš? 

*MAR: baďo. 

*MOT: áno jabĺčko. 

*MAR: papa. 

*MOT: papáš áno. 

 

 

Záver 
 

V našej štúdii sme sa na príklade jedného dieťaťa vo veku od 

troch do osemnástich mesiacov pokúsili pivotnou formou zachytiť 

postupnosť získavania pragmatickej kompetencie v raných fázach 

vývinu komunikačnej (rečovej) činnosti. Štúdia ukázala, ako dieťa 

vstupuje do interakcie s ľuďmi a priestorom, ktoré ho obklopujú, ako 

sa postupne učí vyjadrovať svoje zámery, čím už oveľa skôr, než 

ovláda konvenčný verbálny kód society, v ktorej vyrastá, sa v priesto-

re a medzi ľuďmi postupne udomácňuje, a hoci na prvý pohľad bez-

mocné, dokáže efektívne vplývať na svet okolo seba. V ďalšej fáze 
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výskumu bude potrebné sledovať vývin pragmatických funkcií a pro-

striedkov ich vyjadrenia u sledovaného dieťaťa v ďalších mesiacoch 

jeho života, porovnať získané poznatky s vývinom pragmatických 

funkcií u ďalších sledovaných detí a napokon, vychádzajúc z pragma-

tickej domény, dospieť k modelu vývinu rečovej činnosti detí hovo-

riacich po slovensky.  
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Pragmatic functions in speech development (during 
the first 18 months of child’s life) 

 
Summary 

 

The study presents the results of the research into pragmatic functions 

development and it is both, a case and a methodological study in its 

character. It defines the term pragmatic function and presents the 

characteristics and development of pragmatic functions, as well as their 

verbal and non-verbal realizations based on the material gathered via 

a longitudinal observation of one child – a boy called Martin from the 3
rd

 to 

the 18
th

 month of his life. In its conclusion it briefly describes the role of 
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a dialogue between the mother and the child in the observed period of 

development. 

Pragmatic function (PF) is characterised as a function of 

a communication unit, i.e. the child’s utterance (from the point of view of this 

study). Pragmatic function is understood on the level of its relations and on 

the level of its intention. PF represents the relation between the child and his 

environment, his status in a communication situation and at the same time PF 

is a realization of elementary communication intention as “mental 

representation of the intended state of affairs”. Combining of these two levels 

of interpretation enables us to study the speech activity development and 

forming its preconditions in the early phases of this continuous process also 

because a relational component of the pragmatic function occurs in 

communication development earlier than an intentional component. The 

pragmatic function is carried by the communication unit, i. e. formally 

identifiable (by the beginning and by the end) communication segment 

produced by the child. Functioning of the communication unit is 

interactional. Thus, the formal realization of utterance (verbal or non-verbal) 

together with its contextual functioning is the indicator of pragmatic function: 

situational, as well as interactional contexts are taken into consideration 

(reaction of a child’s communication partner and reaction of the child 

himself). The study presents 30 kinds of the observed pragmatic functions 

which are divided into four basic types: referential, reactional, regulative, and 

routine.  

The basic tendency of pragmatic development of communication and 

speech activity reflects the child’s interactional relation to his surroundings, 

as well as his cognitive development. In the beginning, Martin signalises his 

relation to the world by a non-verbal expression of his bio-psychic state (PF 

of satisfaction and positive or negative emotion) which is followed by 

a negative identification of himself towards surroundings (gradually PF of 

rejection, protest, disapproval) while an affirmative reaction occurs only later 

(PF of approval). Successively he tries to regulate his behaviour, and at the 

same time the behaviour of others (PF of appeal, volition). He starts to 

express his attitude towards currently present world (PF of con-situational 

information); this PF gradually becomes quantitatively and qualitatively most 

developed. Imitations and routines become “auxiliary” means in the language 

acquisition. In bound interactional pairs, where it is supposed that the child 

will react to adult’s appeal in the second part of a dialogue, Martin first reacts 

by performing the activity which he is challenged to do by adults (PF of 

performing activity), and later he reacts by answering the question (PF of 

reply). Only after realization of these pragmatic functions he himself starts to 

ask (PF of question) and at the same time he is able to depict the state of the 
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world which is out of his current empirical reach (PF of con-situational 

information). Warning is the last pragmatic function occurring in the 

observed period. This PF is a signal that Martin is able (begins to learn how) 

to foresee and express empathy at the same time. The realization of 

individual pragmatic functions is verbalised gradually, and thus Martin is 

able to realize all pragmatic functions verbally (in some cases only with 

interjections) at the end of the observed period. The only exceptions are PF of 

performing activity, PF of expressing satisfaction or dissatisfaction, and PF 

of warning which is realized by a gesture (pointing) or by vocalisation in the 

18
th 

month.  

Catalysers of Martin’s language development are mainly utterances 

with PF of appeal and reply, i.e. exclusively interactional types of replies, and 

on the other hand, the utterances with PF of con-situational information, i.e. 

utterances reflecting referential reality (the language acquisition in its early 

stages is highly predictable, so it can be assumed that these findings have 

probably a more general validity). The language awareness in the early 

phases of development is thus formed in two basic modes: operative-

communication mode and referential-iconic mode. 

The last part of the study concentrates on a gradual pragmatic 

competence acquisition, i.e. on a gradually increasing confidence in 

realization and interpretation of pragmatic functions and ways of their 

expression from the side of both, the child and the adult. Pragmatics and 

semantics of child’s utterances (as well as the form of their expression) are 

being refined in their mutual dialogue. It applies especially to a phonic 

realization of Martin’s words, but semantics and syntax (on paratactic and 

hypotactic level) is being created and developed in a dialogue, as well.  

The study shows how the child interacts with people and space around 

him and how he gradually learns to express his intentions (much earlier than 

he is able to use a conventional verbal code of the society in which he grows 

up) in order to communicate and influence the world around him effectively.  

 


