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Úvod 

Náš príspevok vznikol ako reakcia na niektoré okrúhle aj menej okrúhle výročia 
a udalosti v poslednom roku, ktoré možno usúvzťažniť s výskumom detskej reči na 
Slovensku. Bolo to predovšetkým publikovanie kolektívnej monografie Desať štúdií o detskej 
reči. Lexika. Gramatika. Pragmatika (2018), ktoré čiastočne uzavrelo jednu z etáp tohto 
výskumu. Desať štúdií o detskej reči vyšlo presne desať rokov po monografii Štúdie o detskej 
reči (2008). Táto publikácia predstavovala vo svojom čase rovnako čiastkové uzavretie prvej 
fázy lingvisticky zameraného výskumu osvojovania reči slovensky hovoriacimi deťmi. 
V roku 2019 zasa uplynulo dvadsať rokov od vyjdenia monografie Reč autority a lásky 
(1999), ktorá predstavovala prvé monografické dielo, sústreďujúce sa na výskum rečového 
okolia dieťaťa a reč orientovanú na dieťa v slovenčine. A napokon, zhruba pred tridsiatimi 
rokmi sa prvými pokusmi začal empirický, heuristický, lingvisticky zameraný výskum reči 
detí a reči orientovanej na dieťa v slovenskej jazykovede.  

Zámerom príspevku je teda obzrieť sa na hlavné medzníky tohto výskumu a priniesť 
chronologicky usporiadanú bibliografiu. V príspevku nadväzujeme na odkazy na históriu 
výskumu z viacerých publikácií, o ktorých bude v štúdii reč, podobne berieme do úvahy 
príslušné bibliografické jednotky v nich obsiahnuté, no vo všetkých prípadoch nevyhnutne ide 
o čiastkové údaje. Príspevok je zamýšľaný aj ako komentovaná bibliografia mapujúca 
spomínaných takmer tridsať rokov sústredeného výskumu, odohrávajúceho sa v prevažnej 
väčšine na prešovskej akademickej pôde1, prípadne s ňou veľmi intenzívne spolupracujúceho.  

Vývin reči2 je procesom, ktorý sa v podstate nikdy nekončí. Prebieha od prenatálneho 
obdobia až po smrť človeka. No najintenzívnejší, najdynamickejší je tento proces v prvých 
piatich rokoch života dieťaťa, teda v predškolskom období. A práve na toto obdobie sa 
zacieľuje aj náš výskum a bibliografia. V bibliografii sú zachytené príspevky slovenských 

                                                 
1 Na prešovský výskum detskej reči odkazuje kapitola Štylistické, sociolingvistické a psycholingvistické výskumy 
v práci Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove (Slančová – Ološtiak, 2014). 
2 Vývin reči, resp. vývin detskej reči je len jeden z možných termínov, ktorý sa používa na označenie v podstate 
rovnakého pojmu. V literatúre sa stretávame s termínmi vývin reči detí, rečový vývin (dieťaťa), ontogenéza 
detskej reči, rečová ontogenéza, rečová akvizícia; akvizícia jazyka, vývin jazyka, jazykový vývin, osvojovanie 
jazyka, osvojovanie jazyka dieťaťom, pričom sa tieto termíny často chápu synonymne. Pojem, ktorý označujú, sa 
tiež nie vždy definuje rovnako. V podstate ide o: „postupné získávání jazykových a komunikačních schopností 
(kompetence) v daném jazyce, tj. schopnosti rozumět danému jazyku a mluvit jím, popř. v něm číst a psát“ 
(porov. Saicová Římalová, 2017, príp. aj Saicová Římalová, 2013). V našom chápaní ide pri termíne vývin 
detskej reči o skrátené pomenovanie na označenie „vývinu rečovej činnosti (detí hovoriacich po slovensky) a jej 
predpokladov“ (porov. Slančová, 2008, s. 15, príp. Slančová, 2018, s. 15). 
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autoriek3, príp. aj zahraničných kolektívnych prác, na ktorých slovenské autorky participovali, 
venujúce sa výskumu vývinu reči na lingvistickej báze. Nezahrnuli sme do nej príspevky 
zamerané predovšetkým psychologicky, logopedicky či didakticky4 ani príspevky, ktoré sa 
venujú osvojovaniu reči v školskom veku dieťaťa, ak nie sú prepojené s predškolským 
obdobím vývinu reči. 
 
Začiatky lingvistického výskumu vývinu reči slovensky hovoriacich detí 

Za vôbec prvú štúdiu, ktorá sa venuje detskej reči v slovenskej lingvistike, pokladáme 
nerozsiahly príspevok V. Betákovej (1951) o (povedané súčasnou terminológiou) 
hypergeneralizáciách v reči dieťaťa. Táto štúdia nadlho ostala osamotenou. Detské slová5 
v šarišskom dialekte obce Dlhá Lúka zachytáva F. Buffa (1984) a pred ním v slovenských 
nárečiach ôsmich obcí na území dnešnej Ukrajiny N. I. Dzendzelivská (1974)6. Začiatkom 90. 
rokov začínajú publikovať svoje štúdie o reči (učiteľky materskej školy) orientovanej na dieťa 
D. Slančová a o dialógu detí mladšieho školského veku J. Kesselová7. Tieto štúdie 
predstavujú prípravnú fázu neskorších monografií (Slančová, 1999; Kesselová, 2001, 2003), 
podobne ako štúdie Ľ. Liptákovej (štúdia 1997, monografia 2000) a Z. Hlavatej Ondráčkovej 
(prvá štúdia 1999, monografia 2010). Izolované ostali tri štúdie M. Stejskalovej (1996). 
Sporadicky sa problematike raného vývinu detskej reči v 90. rokoch (1995, 1996) aj neskôr 
(2012) venovala M. Sedláková. Spomínané monografie možno pokladať za zavŕšenie etapy 
začiatkov výskumu detskej reči v sledovanom období v slovenčine. K nim je nevyhnutné 
priradiť nepublikovanú dizertačnú prácu S. Fečkovej Kapalkovej (2002), v ktorej sa po 
prvýkrát v slovenskej lingvistike vykonalo systematické longitudinálne sledovanie piatich detí 
hovoriacich po slovensky od jedného po šesť rokov a stanovili sa základné štádiá rečového 
vývinu detí od prekurzorov reči po naratívnu rečovú produkciu. Hoci išlo vo vzťahu 
k skúmaniu rečového vývinu v slovenskej lingvistike v podstate o prelomové diela, 
sledovanie vývinu reči nebolo ich prvotným cieľom. V prípade monografie D. Slančovej išlo 
primárne o sociolingvistický výskum. V úvode publikácie Reč autority a lásky (s. 12–13) sa 
uvádza: „Domnievame sa, že naša primárne sociolingvisticky zameraná práca môže 
niektorými poznatkami i dokladovým materiálom zaujať nielen lingvistov, ale aj pedagógov, 
psychológov a sociológov, ako aj ostatných záujemcov o túto problematiku“ a na inom 
mieste: „... lingvistickým skúmaním komunikácie dospelých a detí nielenže získavame 
predstavu o reálnej podobe jazyka, ktorý deti skutočne počúvajú a ktorý je pre ne relevantným 
jazykovým vstupom, predstavu o tom, aká podoba jazyka ovplyvňuje ich vlastný jazykový 
vývin, ako sa formuje ich rečová i komunikačná kompetencia, ich vlastné jazykové vedomie, 
ale analýzou jazyka dospelých v styku s dieťaťom, analýzou verbálnej socializácie dieťaťa 
môžeme odkryť chápanie dieťaťa v súčasnej spoločnosti.... Okrem týchto poznatkov nám 
lingvistická analýza rečovej komunikácie medzi dospelým a dieťaťom môže pomôcť získať 

                                                 
3 V slovenských podmienkach ide pri výskume detskej reči takmer výlučne o dámsku záležitosť. Ak 
odhliadneme od ojedinelej štúdie dialektológa F. Buffu a výskum bilingvizmu J. Štefánika, dvoma textami je 
zastúpený jediný autor a jeden spoluautor.    
4 K logopedickej literatúre prov. napr. Slančová, 2008; Kapalková – Slančová, 2018, 2019b; k didakticky 
zameranej literatúre hlavne Liptáková et al., 2011, 2015 – tam aj ďalšia literatúra.  
5 Ako uvádza Z. Ondráčková (2010, s. 12), pravdepodobne prvou zmienkou o detských slovách v slovenčine je 
niekoľko slov zachytených v práci S. Chalupku Lexikografické poznámky (pravdepodobne medzi rokmi 1842–
1848), kde sú pod názvom Detinskije Slova zaradené nasledujúce heslá: čaný, čačaný = pekný; tuta = nápoj; 
tutať – piť; bibi = buoľ, boľavý; mämä = mäso (porov. Hayeková, 1979, s. 121).   
6 Cenné sú aj jej poznámky o zvukovej stránke detských slov. 
7 Keďže v prípade štúdií a na ne nadväzujúcich, resp. z nich vychádzajúcich monografií (2001, 2003) tejto 
autorky ide o zásadné práce metodologického významu, nota bene sústredené na spontánnu zvukovú situovanú 
komunikáciu detí, zaraďujeme ich do bibliografického prehľadu, hoci sa venujú obdobiu mladšieho školského 
veku. 
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predstavu o fungovaní jazyka v špecifickej komunikačnej sfére súčasnej jazykovej situácie.“. 
V prípade J. Kesselovej sa sledoval predovšetkým pedagogický cieľ: „K záujmu o detskú reč 
nás priviedlo presvedčenie, že bez jej dôkladného poznania komunikačný model vyučovania 
materinského jazyka zostane skôr proklamovanou než realizovanou predstavou, viac 
parciálnou a príležitostnou metódou než premysleným a systematickým prístupom, 
smerujúcim k premene spontánneho jazykového vedomia dieťaťa na poučené, reflexívne 
a kultivované jazykové vedomie...“ (Kesselová, 2002, s. 7). Cieľom dizertačnej práce S. 
Fečkovej Kapalkovej bolo vytvoriť model rečového vývinu slovensky hovoriacich detí na 
základe vývinového modelu americkej autorky M. Laheyovej (1988, porov. aj Mikulajová – 
Horňáková, 1998) predovšetkým na účely logopedickej praxe. Podobne okazionálna 
slovotvorba v detskej reči (Liptáková, 2000) bola len jednou témou v sledovaní 
okazionalizmov v hovorenej slovenčine.  

 
 

     
 
Obrázok 1 Obálky knižných publikácií a dizertácie z rokov 1999 – 2003  
 
Projektový výskum vývinu detskej reči a jeho výstupy 

Prelom vo výskume vývinu reči slovensky hovoriacich detí s primárnym zacielením 
tentoraz už na samotný vývin reči znamenali prvé viacročné projekty zamerané práve na túto 
tematiku a výstupy z nich, ako aj výstupy z projektov, ktoré boli zamerané širšie a vývin reči 
bol len jednou z ich súčastí. Prvým v poradí bol grant Vzdelávacej nadácie Jana Husa Cursus 
innovati Vytvorenie kurzu „Vývin detskej reči“ (2002 – 2004) s vedúcou riešiteľkou M. 
Mikulajovou a riešiteľkami I. Bónovou, S. Kapalkovou a D. Slančovou. Jeho cieľom bolo 
vytvoriť sylabus predmetu vývin detskej reči, ktorý sa v súčasnosti vyučuje tak na 
Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, ako aj na Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity. V jeho rámci sa ukázala potreba vychádzať z vlastného empirického materiálu, 
preto sa začalo systematicky pozorovať niekoľko detí, vypracovala sa základná metóda 
longitudinálneho sledovania pomocou videonahrávok a na slovenčinu sa aplikovala 
transkripčná metóda CHAT v rámci systému CHILDES.8  

Riešenie projektu Vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 01/2228/05 Vývin reči 
slovensky hovoriacich detí (2005 – 2007) zabezpečoval už širší okruh bádateliek: D. Slančová 
(vedúca riešiteľka), I. Bónová, M. Chabová, S. Kapalková, J. Kesselová, M. Mikulajová, Z. 
Ondráčková a S. Zajacová zo štyroch slovenských univerzít (Prešovská univerzita v Prešove, 
Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita, Technická univerzita v Košiciach). 
Na projekt boli priamo napojení aj ďalší študenti doktorandského štúdia a nadväzovali naň 
početné rigorózne, diplomové a bakalárske práce. Hlavným výstupom tohto projektu bola 
spomínaná kolektívna monografia Štúdie o detskej reči (2008). Vymedzili sa v nej základné 

                                                 
8 Porov. <https://childes.talkbank.org/>, príp. Slančová, 2008.  
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výskumné teoreticko-metodologické východiská, na základe ktorých sa ústredný bod 
vedeckého záujmu, rečová činnosť dieťaťa, ktorá je súčasťou komunikačnej činnosti 
a zároveň sa v nej odráža formovanie jazykového vedomia, chápe komplexne, procesuálne 
a interakčne (bližšie porov. Slančová, 2008, 2018). V siedmich štúdiách monografie sa 
postulovali psychologické predpoklady vývinu reči a po prvýkrát sa v nich opísal rečový 
vývin slovensky hovoriaceho dieťaťa z hľadiska neverbálnej (detské gestá) a verbálnej 
komunikácie, t. j. zvukovej roviny, sémantiky a pragmatiky detských výpovedí a osvojovania 
komunikačných registrov. Osobitná kapitola bola venovaná pragmaticky príznakovej lexike – 
detským slovám v slovenčine. Monografia položila základy slovenskej vývinovej 
psycholingvistiky.  

Z jej výsledkov sa čiastočne vychádzalo pri riešení ďalšieho projektu, 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 komunikačného správania (2007 – 2009) s vedúcou riešiteľkou S. Kapalkovou, na 
ktorom sa podieľali I. Bónová, J. Kesselová, H. Laciková, M. Mikulajová, D. Slančová a S. 
Zajacová. Jeho hlavným výstupom bola v r. 2010 monografia Hodnotenie komunikačných 
schopností detí v ranom veku (s testami a normami) a Test komunikačného správania (porov. 
nižšie). V tom istom roku vychádza aj monografia Z. Ondráčkovej Komparatívny 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 Sémantické kategórie v ranej ontogenéze reči dieťaťa čiastočne nadviazala J. 
Kesselová v kapitole Spojky v ranom štádiu ontogenézy reči v kolektívnej monografii Spojky 
a spájacie prostriedky v slovenčine (2012) a v monografii Funkčno-sémantická kategória 
relačnosť v ranej ontogenéze reči dieťaťa hovoriaceho po slovensky (2014).  

Paralelne sa rozvíjal aj výskum hovorených detských naratív, ktorý našiel svoje 
monografické spracovanie najprv v dizertačnej práci P. Harčaríkovej (2010) a následne vo 
vysokoškolskej učebnici Naratíva v detskej reči (2011), ktorú vydala P. Harčaríková spolu 
s Martinom Klimovičom9. Okrem toho, na inom metodologickom základe, sa výskumu 
detských naratív venovali ďalšie početné štúdie, predovšetkým S. Zajacovej (2005, 2006), S. 
Kapalkovej a jej spolupracovníčok a spolupracovníka (Kapalková, 2002; Pyšná – Kapalková, 
2012; Kapalková – Slováčková, 2013; Samko – Kapalková, 2014; Mičianová – Kapalková – 
Slančová, 2015; Kapalková – Sikielková, 2016; Marková – Kapalková, 2016) a J. Kesselovej 
(Kesselová, 2013). Výskum naratív slovensky hovoriacich detí prebiehal aj v medzinárodnom 
kontexte (porov. Bleses et al., 2011; Nicolopoulu et al., 2011; Reilly et al., 2011; Kapalková 
et al., 2016). Pokračoval výskum detskej slovotvorby Ľ. Liptákovej a K. Vužňákovej 
z Pedagogickej fakulty, ktorého výsledky sú obsiahnuté vo viacerých štúdiách, no hlavne vo 
vysokoškolskej učebnici oboch autoriek Dieťa a slovotvorba (2009) a v monografii K. 
Vužňákovej Kompozitá v slovenčine (2012), najmä v kapitole Kompozitá z hľadiská kognície 
a reči.  

Zatiaľ posledným projektom10, v ktorom sa spojili sily prešovsko-bratislavského 
kolektívu, bol projekt Vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 1/0129/12 Modelovanie 
rečového vývinu slovensky hovoriacich detí v ranom veku. Práve výstupom tohto projektu je 
                                                 
9 M. Klimovič sa dlhodobo venuje výskumu písaných naratív detí mladšieho školského veku (porov. hlavne 
2010, 2016). 
10 V rokoch 2010 – 2013 bola sekcia Detská reč (D. Slančová, S. Kapalková, J. Kesselová, S. Zajacová) 
súčasťou Centra excelentnosti projektu Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-
tlmočníckeho centra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity.  
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kolektívna monografia Desať štúdií o detskej reči. Lexika. Gramatika. Pragmatika (2018). 
Osvojovanie jazykových javov sa v nej pozoruje, opisuje a vysvetľuje v komplexe tvarovej, 
sémantickej a pragmatickej zložky v interakčnom a situačnom kontexte, pričom sa berie do 
úvahy typologická charakteristika slovenčiny, ktorú si deti osvojujú. Desať štúdií desiatich 
autoriek spracúva vývin lexiky a vývin syntaxe v ranom veku dieťaťa, vývin genitívu na 
pozadí vývinu pádov, súčinnosť neverbálneho (gestá) a gramatického vývinu komunikačnej 
schopnosti dieťaťa, charakterizuje reč matky orientovanú na dieťa, komparuje reč matky a reč 
otca orientovanú na dieťa a všíma si lexiku, ktorú používajú na internetových fórach ženy – 
budúce matky pripravujúce sa na narodenie dieťaťa. Za suplement Desiatich štúdií o detskej 
reči možno pokladať monografiu A. Brestovičovej z toho istého roku Lexika v reči 
orientovanej na dieťa v predverbálnom období vývinu dieťaťa (s frekvenčným slovníkom) a 
v istom zmysle aj monografiu I. Bónovej Fonologická ontogenéza v detskej reči (2018), ktorá 
je síce publikovaná samostatne a mimo Prešovskej univerzity, resp. Univerzity Komenského, 
ale metodologickými východiskami a materiálovo je pevne zviazaná tak so Štúdiami o detskej 
reči, ako aj s Desiatimi štúdiami o detskej reči.  

Základný výskum detskej reči sa nezastavil, čoho dôkazom sú najnovšie štúdie A. 
Brestovičovej, J. Kesselovej a M. Walkovej venované osvojovaniu personálnej a sociálnej 
deixy v detskej reči.  
 

      
 

       
 
Obrázok 2 Obálky knižných publikácií z rokov 2008 – 2018  
 
Výskum vývinu reči slovensky hovoriacich detí v medzinárodnom kontexte 

V podstate od začiatku prvých výstupov výskumu sa jeho výsledky prezentovali aj 
v zahraničí. Z početných zahraničných konferencií je potrebné spomenúť niekoľkonásobnú 
aktívnu účasť na pravidelných kongresoch najväčšej svetovej organizácie združujúcej 
odborníkov, ktorí sa venujú výskumu detskej reči, IASCL (International Association for the 
Study of Child Language)11. S. Kapalková a D. Slančová sú od r. 2005 členkami European 
Network for CDI (Európska sieť pre výskum a adaptáciu CDI – pozri nižšie), ktorej členovia 

                                                 
11 D. Slančová päťkrát, S. Kapalková štyrikrát, M. Mikulajová dvakrát, I. Bónová, J. Kesselová, S. Zajacová raz. 
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sa v pravidelných intervaloch stretávajú v chorvátskom Dubrovníku. Stretnutia, ktoré 
organizuje Univerzita v Záhrebe v spolupráci s ďalšími svetovými univerzitami, sa konali 
v rokoch 2006, 2009, 2012, 2015; v r. 2015 bola spoluorganizátorkou stretnutia Prešovská 
univerzita v Prešove. S. Kapalková a D. Slančová opakovane reprezentovali Slovenskú 
republiku ako členky výkonných výborov a členky pracovných skupín v európskych 
projektoch COST (Cooperation in Science and Technology): Action A33 Crosslinguistically 
robust stages of children´s linguistic performance (2008 – 2010); Action IS0804 Language 
impairment in a multilingual society: linguistic patterns and the road to assessment (2009 – 
2013)12; Action IS1406 Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond 
– a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first 
language (2015 – 2019). V nadväznosti na druhý zo spomínaných projektov boli 
spoluriešiteľkami projektu Vyšehradského fondu Bilingual assessment of child lexical 
knowledge in Central Europe (2015). Výsledkami účasti na týchto projektoch sú spoločné 
publikácie zamerané na špecifické problémy výskum detskej reči v mnohých jazykoch sveta, 
medzi ktorými takto nechýba ani slovenčina.13  
  
Aplikácia a popularizácia poznatkov základného výskumu vývinu detskej reči  

Relevantnou stránkou výskumu vývinu reči slovensky hovoriacich detí je jeho 
aplikačný rozmer, ktorý možno charakterizovať vo viacerých smeroch. Na jednej strane je to 
didaktická aplikácia poznatkov základného výskumu, ktorú nachádzame už v jeho samotných 
začiatkoch, keď sa poznatky získané z výskumu dialógu detí mladšieho školského veku J. 
Kesselovej (porov. vyššie) stali podnetom na tvorbu komunikačných cvičení pre žiakov tohto 
veku (Liptáková – Kesselová, 1994; Kesselová, 1999, 2000). Ďalšiu relevantnú didaktickú 
aplikáciu poznatkov z výskumu vývinu detskej reči možno nájsť v spomínanej 
vysokoškolskej učebnici Ľ. Liptákovej a K. Vužňákovej Dieťa a slovotvorba (2006), príp. 
relevantné odkazy nájdeme aj v citovanej Integrovanej didaktike slovenského jazyka 
a literatúry pre primárne vzdelávanie (Liptáková et al., 2011, 2015).  

Originálnou adaptáciou získaných poznatkov je ich uplatnenie v umeleckých textoch 
pre najmenších v knižkách S. Kapalkovej (Kapalková – Čejka, 2004a,b, 2005; Kapalková – 
Mičianová, 2018), ktoré sú koncipované aj ako nástroj na rozvíjanie reči v ranom veku. 

Azda najdôležitejší aplikačný rozmer výskumu rečového vývinu predstavuje uplatnenie 
poznatkov zo základného výskumu v logopédii. Vo viacerých prípadoch bol základný výskum 
motivovaný práve potrebami logopedickej praxe, prípadne sa výsledky základného výskumu 
prejavili počas adaptácie nástrojov pôvodne určených pre deti, ktoré si osvojujú iný jazyk, 
predovšetkým angličtinu.  

S. Kapalková v spomínanej dizertačnej práci adaptovala model rečového vývinu M. 
Laheyovej pre slovensky hovoriace deti. Čiastočne selektované výsledky jej výskumu našli 
odozvu v kapitole Terapia narušeného vývinu reči (spoluautorka M. Mikulajová) v publikácii 
V. Lechtu et al. Terapia narušenej komunikačnej schopnosti (2002). Postupujúci výskum mal 
za následok značné zjednodušenie pôvodného modelu rečového vývinu, a teda aj jeho 
operatívnejšie používanie v praxi.14  

Podobne sa aplikovala jedna z najčastejšie používaných mierok gramatického vývinu 
Mean Length of Utterance (Brown, 1973) stanovených pre angličtinu, ktorá bola vypracované 
pre potreby typologicky odlišnej a morfologicky zložitejšej slovenčiny, a to od prvých 
pokusov v dizertácii S. Fečkovej Kapalkovej v r. 2002 cez viaceré štúdie až po jej 
                                                 
12 V tomto projekte bola členkou pracovnej skupiny S. Zajacová. 
13 O jednom smere výskumu vývinu detskej reči v slovenčine v medzinárodnom kontexte projektov COST 
porov. aj Slančová – Kapalková, 2013. 
14 Podrobné vysvetlenie štruktúry a fungovania Laheyovej metódy ako efektívneho nástroja hodnotenia 
komunikácie rizikových detí v ranom veku porov. in Kapalková, 2019. 
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dopracovanie na meranie priemernej dĺžky výpovede v morfémach, slabikách a slovách 
(Slančová et al., 2011). 

Jeden z najúspešnejších aplikačných výstupov predstavuje adaptácia skríningového 
nástroja na odhaľovanie detí s rizikovým vývinom reči MacArthur-Bates Communicative 
Development Inventories (CDI), ktorý bol po prvýkrát publikovaný v USA začiatkom 90. 
rokov minulého storočia (Fenson et al., 199315) v dvoch častiach: CDI I: Words and gestures 
pre deti vo veku 8 – 16 mesiacov a CDI II: Words and sentences pre deti vo veku 17 – 30 
mesiacov, zameraných na hodnotenie toho, do akej miery dieťa rozumie základné slovné 
spojenia najčastejšie výzvového charakteru, ktoré mu adresujú dospelí, na zisťovanie veľkosti 
jeho aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, produkcie gest a hrových aktivít a úrovne používania 
gramatiky. Základnou ideou tohto nástroja je získavať informácie o komunikácii dieťaťa 
priamo od rodičov alebo iných dieťaťu blízkych osôb. Nástroj má preto podobu dotazníka, 
kde sa rodičovi ponúkajú konkrétne príklady slov, gest, hrových aktivít či gramatických 
štruktúr a rodič sa postupne rozhoduje, či ich dieťa už produkuje (v prípade slov a slovných 
spojení tiež či im rozumie) alebo neprodukuje. Podľa Dale – Penfold (2010) v súčasnosti 
existuje asi 50 jazykových adaptácií, vrátane niektorých dialektov, známe sú aj adaptácie na 
zachytenie vývinu posunkového jazyka (Anderson – Reilly, 2002). Každá adaptácia však 
musí spĺňať dôležité kritériá súvisiace s poznaním vývinu jazykových schopností 
v príslušnom sociokultúrnom prostredí (porov. aj Kapalková et al., 2012). Slovenská 
adaptácia publikovaná v r. 2010 (Kapalková, et al., 2010b – porov. aj vyššie) pod názvom 
Test komunikačného správania, v skratke TEKOS, má rovnako dve časti: TEKOS I: slová 
a gestá pre deti vo veku 8 – 16 mesiacov a TEKOS II: slová a vety pre deti vo veku 17 – 3016 
mesiacov. Slovenská verzia je štandardizovaná na vzorke 1715 detí hovoriacich po slovensky. 
Znamená to, že pre slovensky hovoriace deti sú k dispozícii vývinové normy komunikačných 
schopností.17 Objektívnosť a spoľahlivosť Testu komunikačného správania sa potvrdili 
osobitnou štúdiou (Kapalková et al., 2010a). Okrem toho, že Test komunikačného správania 
je štandardizovaným skríningovým nástrojom určeným pre logopedickú prax, poskytuje aj 
množstvo lingvistického materiálu, ktorý bol získaný v procese štandardizácie a ktorý je 
vhodný na sledovanie a skúmanie vývinu reči slovensky hovoriacich detí. 

Od 1. februára 2019 sa Test komunikačného správania stal súčasťou Štandardu 
vyšetrení psychomotorického vývinu detí pri 2. – 11. preventívnej prehliadke v primárnej 
starostlivosti (Prokopová – Matušková, 2019).18 Zámer tohto nástroja možno odčítať aj zo 
slov z úvodu k spomínanému štandardnému postupu: „Budúcnosť spoločnosti závisí od 
možností detí optimálne rozvinúť potenciál svojho telesného a duševného vývinu. Mnohé 
poruchy fyzického a duševného zdravia, ktoré pri plne vyjadrenej symptomatológii významne 
znižujú funkčnosť a spôsobilosť človeka, sa začínajú prejavovať už v ranom veku zmenami 
vývinu psychomotorických funkcií. Ak sa prejavujú v priebehu vývinu dojčaťa a batoľaťa 
vývinové ťažkosti v zmysle pretrvávajúcich odchýlok od populačnej a fyziologickej normy, je 
dôležité ich identifikovať čo najskôr, aby dieťa a rodina mohli dostať v tomto období, 
najcitlivejšom na vplyvy prostredia, potrebnú liečbu a vývin podporujúce intervencie.” 

 
 

                                                 
15 Posledné vydanie je z r. 2007 (porov aj. <http://mb-cdi.stanford.edu/forms.html>). 
16 V prípade gramatických ukazovateľov až do 36 mesiacov. 
17 O praktickom využití štandardizácie porov. Kapalková – Slančová et al., 2010. 
18 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo tento štandardný postup podľa § 45 ods. 1 písm. b) 
zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Obrázok 3 Titulné strany Testu komunikačného správania TEKOS I a TEKOS II  
 

Gramatický vývin slovensky hovoriaceho dieťaťa je v súčasnosti možné zhodnotiť aj na 
základe slovenskej adaptácie skríningového nástroja na diagnostiku a terapiu jazyka LARSP 
(Language assessment remediation and screening procedure) nazvanej Gramatický profil 
slovensky hovoriaceho dieťaťa, ktorý má podobu jednostranovej tabuľky zachytávajúcej 
morfosyntaktický vývin v piatich úrovniach. Táto adaptácia je predstavená v kapitole 
Gramatický profil slovensky hovoriaceho dieťaťa v Desiatich štúdiách o detskej reči 
(Slančová – Kapalková).19  

Podobne ako základný výskum aj aplikácia výsledkov výskumu pre logopedickú prax 
naďalej pokračuje. Zintenzívnili sa práce na slovenskej verzii medzijazykového lexikálneho 
testu Cross-Linguistic Lexical Task – CLT (Haman – Łuniewska, 2013; Kapalková et al., 
2013) určeného na testovanie porozumenia a produkcie substantív a verb pre deti od troch do 
šiestich rokov. 

Z hľadiska popularizácie výskumných poznatkov formou článkov, besied, rozhovorov 
a rozhlasových relácií je potrebné spomenúť predovšetkým veľmi úspešnú knižku K. 
Horňákovej, S. Kapalkovej a M. Mikulajovej Kniha o detskej reči (2005), ktorá vyšla 
v českom preklade pod názvom Jak mluvit s dětmi od narození do tří let (2008). 
 
Záver 

V príspevku sme sa sústredili na výskum vývinu reči slovensky hovoriacich detí20, ktorý 
naďalej patrí medzi aktuálne otázky (nielen, ale predovšetkým) prešovskej lingvistiky. Nie je 
to tak dávno, keď sa štúdie o lingvisticky zameranom výskume detskej reči v slovenčine 
uvádzali vetami typu „...verbálna zložka vzťahu dospelého a dieťaťa [sa] netešila v slovenskej 
lingvistickej literatúre veľkej pozornosti, čo je v podstate len eufemizované vyjadrenie faktu, 
že sa jej sústredenejšia výskumná pozornosť nevenovala vôbec.“ (Slančová, 1999, s. 12), „Je 
preto smutné, že na Slovensku sa o túto problematiku nejaví dostatočný záujem. V podstate 
neexistuje žiaden výskum, ktorý by longitudinálne zaznamenal vývin jazykových schopností 
slovensky hovoriacich detí...“ (Fečková Kapalková, 2002, s. 1) či „mapa slovenskej 
lingvistiky sa vo vzťahu k detskej reči a jej vývinu donedávna vyznačovala takmer súvislou 
bielou plochou“ (Slančová, 2008, s. 13). Domnievame sa, že podaný stručný prehľad 
problematiky, ako aj pripojený bibliografický súpis dokladajú, že predchádzajúce vety, 

                                                 
19 Zahraničnej verejnosti bola táto adaptácia predstavená v kapitole Language assessment and remediation 
procedure for Slovak speaking children (Kapalková – Slančová, 2019a) v monografii Grammatical profiles. 
Further languages of LARSP.  
20 Nie všetkým výskumným otázkam sme v štúdii venovali rovnakú pozornosť. Detailne sme nespomenuli  napr. 
práce J. Štefánika venované bilingvizmu pochádzajúce  hlavne z 90. rokov minulého storočia, ale ani iným 
prácam venujúcim sa bilingvizmu. V bibliografii ich však zachytávame.   
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našťastie, už neplatia a že „mapa slovenskej lingvistiky“ za takmer tridsať rokov sústredeného 
výskumu nadobudla v tejto oblasti základné farebné kontúry.21  

Vývin detskej reči sa často zobrazuje ako strom. Jeho korene tvorí to, ako dieťa rozumie 
reč svojho okolia, kmeň lexikálna zásoba, konáre sú gramatikou, listy zosobňujú zvukový 
systém a vzduch, ktorý strom obklopuje, je sociálnym a kultúrnym kontextom, do ktorého 
dieťa vrastá a len v ktorom môže existovať. Výskum vývinu detskej reči v slovenčine za 
predchádzajúcich približne tridsať rokov viac porozumel celej stavbe a fungovaniu 
metaforického stromu detskej reči. Ostáva len dúfať, že tento strom vyženie ďalšie výhonky 
a postupne sa rozrastie.  
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Summary 
 
Linguistic research into language acquisition of Slovak-speaking children: a brief survey and 
bibliography 
 
The article reacts on several anniversaries connected with the child language research in Slovakia. It 
has been 20 years from the publishing of the first book on child directed speech in Slovakia and 30 
years since the first attempts into this research have been made. Moreover, Desať štúdií o detskej reči 
(2018) was published ten years after the publishing of the monograph Štúdie o detskej reči (Studies on 
child language, 2008), which put the basis of Slovak developmental psycholinguistics. The article can 
be taken as a commented bibliography of the works on language acquisition by Slovak-speaking 
toddlers and pre-schoolers. It points out the main milestones in the basic research and its application, 
mainly in the field of speech and language pathology.  
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