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Predhovor k elektronickému vydaniu 
 

 
túdie o detskej reči, ktoré položili základy slovenskej vývinovej psycholingvis-

tiky, vyšli v roku 2008. Výskum detskej reči riešiteľského kolektívu, ktorý na 

ich vyjdení participoval, sa nezastavil, v nasledujúcich rokoch sa ešte zintenzív-

nil. Z metodologických východísk uplatnených v tejto publikácii sa vychádzalo 

pri viacerých monografických prácach. V r. 2010 kolektív autoriek pod vedením 

S. Kapalkovej (D. Slančová, I. Bónová, J. Kesselová, M. Mikulajová) vydáva 

monografiu Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku (s testami 

a normami). V tom istom roku vychádza monografia Z. Ondráčkovej Kompara-

tívny výskum detskej lexiky, ktorej základom sa stala kapitola Detské slová 

v slovenčine a ich charakteristika uverejnená práve v Štúdiách o detskej reči. 

Podobne, kapitola Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí 

(komunikačný register detí imitujúcich rolu matky a otca) S. Zajacovej sa stala 

súčasťou monografie Komunikačné registre v rolových hrách detí. Výsledky 

sociolingvistického experimentu (2012). Na výsledky uverejnené v kapitole Sé-

mantické kategórie v ranej ontogenéze reči dieťaťa čiastočne nadviazala J. Kesse-

lová v monografii Funkčno-sémantická kategória relačnosť v ranej ontogenéze 

reči dieťaťa hovoriaceho po slovensky (2014).  

V uplynulých ôsmich rokoch členky pôvodného riešiteľského kolektívu 

participovali na ďalších výskumných projektoch v rámci Slovenska aj v zahraničí 

a v nadväznosti na Štúdie o detskej reči, ale aj presahujúc v nich obsiahnutú prob-

lematiku, publikovali desiatky štúdií. V čiastočne pozmenenom, zúženom aj 

rozšírenom zložení, pracovali na riešení výskumného projektu VEGA 1/0129/12 

Modelovanie rečového vývinu slovensky hovoriacich detí v ranom veku, ktorý 

nadväzoval na východiská Štúdií o detskej reči tak, že ich dopĺňal o témy a po-

stupy, ktoré v nich neboli využité. Plánovaným výstupom tohto projektu sú Štú-

die o detskej reči 2. 

V súčasnosti je celý náklad Štúdií o detskej reči rozobratý a hoci od ich 

vyj-denia uplynulo skoro osem rokov, záujemcovia o výskum raného vývinu reči 

slovensky hovoriacich detí o ne stále prejavujú záujem. To bola hlavná príčina, 

prečo sa autorky spoločne rozhodli publikovať Štúdie o detskej reči v elektronic-

kej podobe. Napriek tomu, že ich výskum ako riešiteľského kolektívu aj indivi-

duálne za obdobie, ktoré uplynulo od vydania spoločnej publikácie, pokročil, 

rozhodli sa pre uverejnenie Štúdií o detskej reči v podobe identickej s ich prvým, 

tlačeným, vydaním.    

Autorky vyslovujú úprimnú vďaku všetkým, ktorí venovali výsledkom 

ich práce zverejneným v Štúdiách o detskej reči záujem a čas. Dúfajú, že svojich 

priaznivcov si publikácia nájde aj vo svojom elektronickom vydaní. 

 

V Prešove apríl 2015              Daniela Slančová, editorka 
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