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Predhovor 
 

 

ystematický lingvistický výskum detskej reči na Slovensku sa 

začal zhruba koncom 90. rokov minulého storočia, a to v dvoch 

centrách: na Prešovskej univerzite v Prešove a na Katedre logopédie 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Na podnet doc. PhDr. 

Maríny Mikulajovej, CSc., zo spomínanej fakulty sa po r. 2000 obe 

centrá spojili a vytvorili spoločný tím, ktorého bádateľské úsilie našlo 

výraz v inštitucionalizovaných grantových úlohách:  

Prvým v poradí bol grant Vzdelávacej nadácie Jana Husa Cur-

sus innovati Vytvorenie kurzu „Vývin detskej reči“ (2002 – 2004) 

s vedúcou riešiteľkou M. Mikulajovou. Jeho cieľom bolo vytvoriť 

sylabus predmetu vývin detskej reči, ktorý riešiteľky projektu (I. Bó-

nová, S. Kapalková, D. Slančová) v súčasnosti vyučujú na oboch uni-

verzitách. V jeho rámci sa však ukázala potreba vychádzať z vlastného 

empirického materiálu, preto sa začalo systematicky pozorovať nie-

koľko detí, vypracovala sa základná metóda longitudinálneho sledo-

vania pomocou videonahrávok a na slovenčinu sa aplikovala trans-

kripčná metóda CHAT v rámci systému CHILDES. 

Na riešení projektu Vedeckej grantovej agentúry VEGA 

č. 01/2228/05 Vývin reči slovensky hovoriacich detí (2005 – 2007), 

ktorého je zborník Štúdie o detskej reči hlavným výstupom, sa zúčast-

nili D. Slančová (vedúca riešiteľka), I. Bónová z Filozofickej fakulty 

Prešovskej univerzity, J. Kesselová z Fakulty humanitných a prírod-

ných vied Prešovskej univerzity; S. Kapalková, M. Mikulajová 

z Univerzity Komenského; vysokoškolské učiteľky a zároveň študent-

ky v doktorandskej forme štúdia Z. Ondráčková z Fakulty prírodných 

vied Žilinskej univerzity, S. Zajacová z Filozofickej fakulty Prešov-

skej univerzity a M. Chabová z Technickej univerzity v Košiciach. Na 

projekt boli priamo napojení aj ďalší študenti doktorandského štúdia 

a nadväzovali naň početné rigorózne, diplomové a bakalárske práce. 

Osvedčený riešiteľský tím sa stretol aj pri ďalšej úlohe, tentoraz 

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

a neverbálne správanie slovensky hovoriacich detí v raných štádiách 

vývinu ako východisko vytvorenia skríningového testu vývinu komuni-

kačného správania (2007 – 2009) s vedúcou riešiteľkou S. Kapalko-
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vou, na ktorom sa podieľajú I. Bónová, J. Kesselová, H. Laciková, 

M. Mikulajová a D. Slančová. Táto úloha dokazuje presvedčenie rieši-

teliek o tom, že výskum vývinu detskej reči by mal mať tak poznáva-

ciu hodnotu, ako aj praktické vyústenie a mal by slúžiť ako vedecky 

podložené východisko diagnostiky stupňa rečového vývinu a stanove-

nia terapie v prípade narušeného vývinu. V tomto projekte ide o vy-

tvorenie a aplikáciu dvoch skríningových testov dotazníkového typu 

pre rodičov detí vo veku 8 – 16 a 17 – 30 mesiacov, zameraných na 

overovanie rečových a komunikačných schopností detí v danom veku. 

Ich výsledky budú slúžiť ako podklady na vytvorenie vývinových 

noriem komunikačných schopností detí hovoriacich po slovensky. 

Čiastkové výsledky riešenia tohto projektu sa takisto odrazili v jednot-

livých štúdiách tohto zborníka.  

Niektoré knižné a časopisecké zdroje bolo možné preštudovať 

len vďaka riešeniu úlohy Osvojovanie jazyka v norme a patológii od 

narodenia do šiestich rokov (M. Mikulajová, D. Slančová) v rámci 

výskumného programu Fulbrightovej nadácie v Haskinsových labora-

tóriách v New Havene, USA, v auguste – novembri 2006.  

Výskum detskej reči je časovo nesmierne náročný a vyžaduje si 

veľkú trpezlivosť tak zo strany bádateliek, ako aj zo strany tých, na 

ktorých sa priebeh rečového vývinu pozoruje. Preto by sme chceli 

vyjadriť svoju hlbokú vďaku všetkým sledovaným deťom, Janke, 

Martinkovi, Ninke, Terezke, Eme, Sofii a Žofke, ako aj – a predovšet-

kým – ich rodičom: nielen za obetavé vyhotovovanie a archivovanie 

nahrávok, ale predovšetkým za to, že nám prostredníctvom sledovania 

záznamov, niektorí viac ako päť rokov, dovolili pravidelne vstupovať 

do intímneho priestoru svojich domácností a umožnili stať sa ich vir-

tuálnou súčasťou. Vyslovujeme poďakovanie všetkým rodičom, ktorí 

vypĺňali dotazníky, pani učiteľkám v škôlkach a na základných ško-

lách, ktoré umožnili nahrávanie pri výskume osvojovania registrov, 

a deťom, ktoré sa na ňom zúčastnili. Nebolo by to možné bez nadšenia 

a presvedčenia, že ide o dobrú vec. 

Naše poďakovanie patrí recenzentkám zborníka, p. doc. PhDr. 

Ive Nebeskej, CSc., z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe 

a p. doc. PaedDr. Ľudmile Liptákovej, CSc., z Pedagogickej fakulty 

Prešovskej univerzity, za ochotu a múdrosť, s ktorou naše texty prečí-

tali. 
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V neposlednom rade patrí vďaka našim rodinám, ktorých čle-

novia nás vo výskume podporovali nielen svojím tichým porozume-

ním, ale niektorí aj veľmi konkrétnou prácou a pomocou. 

Je naším presvedčením, že Štúdie o detskej reči nezostanú 

v slovenskej lingvistike osamotenými a že tento náročný, no obohacu-

júci predmet výskumu pritiahne k sebe ďalších záujemcov. 

 

 

V Prešove, Bratislave a Žiline 15. marca 2008          autorky 

 

 


