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Fonologická ontogenéza v detskej reči 

 

Rokom vydania predloženej habilitačnej práce je rok 2018. Tento rok predstavuje 

monografické publikačné zavŕšenie kontinuálnej výskumnej cesty, ktorej začiatok siaha 

k počiatku tohto milénia: ako autorka sama uvádza (s. 25), výskumný materiál, ktorý v práci 

využíva, bol získavaný od roku 2003 (po rok 2009). Longitudinálne (v neskoršej výskumnej 

fáze i semilongitudinálne) sledovanie fonologickej ontogenézy v detskej reči nachádzalo 

postupnú výstupnú reflexiu v publikovaných štúdiách, a to buď v rámci autorsky samostatných 

publikačných jednotiek venovaných kvantitatívnym i kvalitatívnym aspektom fonologickému 

vývinu v reči dieťaťa, alebo v rámci kolektívnych publikačných výstupov širšieho 

bádateľského kolektívu orientujúceho sa na výskum detskej reči ako interdisciplinárny fenomén 

(porov. prehľad publikácií v zozname použitej literatúry). Zámerom takto stavaného vstupu je 

zdôrazniť hneď niekoľko stránok zviazaných s predloženou prácou, resp. empirickým 

výskumom, ktorého výsledky sa v diele Fonologická ontogenéza v detskej reči analyzujú 

a systemizujú. Skutočnosť, že tento výstup reprezentuje ucelený výsledok dlhodobého 

sústredeného záujmu autorky, subsumuje napríklad aj to, že na viaceré aspekty a výsledky tohto 

výskumu už pozitívne zareagovala domáca i zahraničná vedecká komunita z oblasti lingvistiky, 

psycholingvistiky a logopédie a že nachádzajú aj svoju teoreticko-aplikačnú odozvu, ako o tom 

svedčia viaceré logopedické práce. A hoci tento posudok na prácu nenazerá špecificky zo 

zorného uhla logopédie (takýto pohľad bude v rámci interdisciplinárneho hodnotiaceho 

pohľadu nepochybne prítomný v ďalšom z trojice posudkov), ani v tejto reflexii habilitačnej 

práce nemožno aspoň nespomenúť i jej logopedický (diagnostický a terapeutický) presah. 

A rovnako sa v týchto úvodných postrehoch žiada uviesť aj to, čo s najväčšou 

pravdepodobnosťou bude súčasťou všetkých troch posudkov a  čo napokon v úvode diela pri 

predstavovaní jeho genézy akcentuje aj samotná autorka (s. 8): „Východiská predkladanej 

práce vznikali súbežne s rodiacim sa výskumom detskej reči na Slovensku.“ V kontexte 

odstraňovania bieleho miesta vo výskumnom zameraní slovenskej lingvistiky či súvislej bielej 

plochy [ako pri ozrejmovaní východísk výskumu detskej reči v slovenčine zhŕňajúco konštatuje 

D. Slančová (2008, s. 13): „Mapa slovenskej lingvistiky sa vo vzťahu k detskej reči a jej vývinu 

donedávna vyznačovala takmer súvislou bielou plochou“1] je I. Bónová členkou pionierskeho 

výskumného kolektívu, zásluhou ktorého situácia na „mape slovenskej lingvistiky sa vo vzťahu 

k detskej reči a jej vývinu“ diametrálne mení.  

Od pohľadu na širší kontext habilitačnej práce, resp. na výskum v nej spracovaný, sa 

následne dostávam k pohľadu na prácu ako takú. Jej stanoveným cieľom (s. 10) je identifikácia 

kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov zachytávajúcich a výskumom potvrdzujúcich 

signifikantné črty fonologickej ontogenézy slovensky hovoriacich detí na segmentálnej úrovni. 

Pri jeho napĺňaní sa vychádza z analýzy audionahrávok získaných v prirodzenom rečovom 

prostredí v rámci longitudinálneho (dve deti) a semilongitudinálneho (9 detí) pozorovania 

rečovej produkcie detí z aspektu fonologického vývinu, ktorý autorka v práci predstavuje ako 

                                                      
1 Slančová, D.: Úvod – Východiská výskumu detskej reči v slovenčine. In: Štúdie o detskej reči. Ed. D. Slančová. 

Prešov: Prešovská univerzita – Filozofická fakulta 2008, s. 10 – 28. 



plynulé kontinuum zmien vnímaných na pozadí komplexnej jazykovej jednotky – cieľového 

slova, o produkciu ktorého sa dieťa usiluje.  

Pri takomto prístupe, v ktorom zásadnú úlohu zohráva zhodnotenie a určovanie 

dosiahnutého stupňa fonologického vývinu, sa kľúčovými stávajú teoreticko-metodologické 

východiská a uplatnená metodika vrátane vymedzenia a zdôvodnenia klasifikačných kritérií – 

parametrov, prostredníctvom ktorých možno dosiahnuté stupne fonologickej ontogenézy 

jednak kvantitatívne identifikovať, jednak výkladovo usúvzťažniť s javmi a procesmi, 

kvalitatívnymi črtami detskej reči, ktoré príslušný vývinový stupeň charakterizujú 

a dokumentujú, ako sa dieťa v skúmanom období vo svojej rečovej produkcii k cieľovému 

slovu približuje. I. Bónová siaha po metodike D. Ingrama (2002), založenej na koncepte 

fonologickej priemernej dĺžky výpovede (FPDV). Z tohto kvantitatívneho základu sa 

odvodzujú parametre uplatnené pri určovaní stupňa fonologického vývinu: index fonologickej 

zrozumiteľnosti, fonologickej správnosti a fonologickej variability so zdôraznením ústredného 

postavenia indexu fonologickej zrozumiteľnosti. Ako autorka uvádza, práve na pozadí tohto 

indexu možno registrovať individuálne rozdiely vo fonologickej ontogenéze, čo napokon 

výsledky jej porovnávacieho výskumu – longitudinálneho sledovania dvoch detí – aj 

potvrdzujú. S ohľadom na odlišnú typológiu jazykov (anglický verzus slovenský jazyk) 

Ingramova metodika pri výskume realizovanom v slovenských jazykových podmienkach nie je 

aplikovaná mechanicky. Autorka náležite reaguje na potrebu adaptácie metodiky jej 

modifikáciou a doplnením o ďalšie pravidlá relevantné pre výpočet FPDV (pravidlo správnych 

vokálov, pozičné pravidlo a pravidlo rečového okolia dieťaťa). Príslušné pravidlá v kontexte 

fonologického systému slovenčiny (inventár konsonantických a vokalických foném a ich 

alofón) i v kontexte jeho osvojovania (z aspektu komplexnosti, správnosti a variability 

produkcie detských slov vo vzťahu k cieľovému slovu, pre ktoré je relevantný nie status 

spisovnosti, ale používanie v rečovom okolí dieťaťa) sú pre výpočet FPDV nesporne prínosným 

doplnením. Rovnako možno súhlasiť aj s predstaveným názorom, že i zvuková heterogénnosť 

produkovaných foriem reflektuje istý stupeň fonologického vývinu (premietnutý v indexe 

variability), a teda aj podporiť autorkino rozhodnutie v rámci skúmanej vzorky brať do úvahy 

(na rozdiel od Ingramovho prístupu) všetky zvukové varianty tohto istého slova produkované 

dieťaťom, a teda nie iba najfrekventovanejšiu podobu.  

Jadro práce predstavuje analýza rečovej produkcie jedného dieťaťa, sledovaného 

v priebehu 25 mesiacov (18. až 43. mesiac). Táto časť má charakter prípadovej štúdie. Autorka 

v jej prvej časti (2.1) na základe získaného výskumného materiálu podrobne predstavuje dáta 

vzťahujúce sa na tie skúmané mesiace (v chronologickom radení), v priebehu ktorých došlo 

k posunu na úrovni zvuku (selekcia 13 mesiacov). V predstavenom trinásťmesačnom pohľade 

dominuje podrobný deskriptívny prístup so zameraním na identifikáciu počtu a inventára 

foném, na počet slabík a zvukov v detskom slove (vo vzťahu k cieľovému slovu), zvukovú 

heterogénnosť detského slova, náročnosť a dĺžku slov a na registrované fonologické procesy. 

Každý mesačný pohľad uzatvára prehľad kvantitatívnych ukazovateľov: hodnota indexu 

zrozumiteľnosti, indexu správnosti a percentuálny rozdiel FPDV cieľového a detského slova. 

Druhá časť (2.2) má analyticko-syntetizujúce vyznenie: zistené kvantitatívne parametre v nej 

vystupujú ako exaktné ukazovatele úrovní fonologického vývinu, ktoré umožňujú uvažovať 

o fonologickom vývine vo vzájomných vzťahoch medzi parametrami kvantitatívnymi 

a kvalitatívnymi, a teda v súlade s napĺňaním autorského zámeru (ako už bolo spomenuté 



vyššie) predstaviť (v prepojení na kvantifikátory) fonologický vývin ako plynulé kontinuum 

zmien. 

 A keďže v práci dôležitú úlohu pre stanovenie stupňa fonologického vývinu zohrávajú 

práve kvantitatívne údaje čerpané z materiálovej bázy, resp. určenie a vyhodnotenie 

príslušných údajov, v týchto číselných intenciách sa chcem opýtať na hodnoty uvádzané v časti 

2.2.6 (Index zrozumiteľnosti vo vzťahu k heterogenite zvukových foriem), a to v komparácii 

údajov uvádzaných v poznámke pod čiarou č. 29 a v hlavnom texte (s. 61): aký je súvis medzi 

hodnotami 18. mesiaca 6,5 % vs. 6 %, 19. mesiaca 7,8 % vs. 7,25 %?    

Ďalšia otázka je motivovaná jednak kľúčovosťou indexu zrozumiteľnosti ako podielu 

FPDV detských a cieľových slov, jednak diferencovanosťou zvukových foriem detských slov 

v časovej postupnosti (pozri príklady na s. 50). Príslušné príklady sprevádzajú údaje o mesiaci 

a indexe zrozumiteľnosti, ktorý je pre príslušný mesiac stanovený na základe celej výskumnej 

vzorky. Nezvažovala autorka pri týchto vybraných príkladoch zvukovej variantnosti 

doplniť/rozšíriť údaje aj o konkretizačný parameter zrozumiteľnosti tej-ktorej príslušnej formy 

(t. j. parciálny index zrozumiteľnosti viažuci sa na jednotlivé variantné zvukové podoby)?  

Už vyššie som spomenula, že jadrová časť práce má v kontexte predstavenia fonologickej 

ontogenézy na rečovom materiáli skúmaného dieťaťa spočiatku deskriptívny, následne 

analyticko-syntetizujúci charakter. Nie vždy sú však údaje prezentované optikou deskripcie a 

syntézy v súlade. Napr. pri uvádzaní zvukov vo vývinovej postupnosti (tab. č. 9, s. 65) sa 

laterála ľ prvýkrát zachytáva v 23. mesiaci, a to ako nie artikulačne stabilizovaný zvuk, ktorého 

výskyt je vo výskumnej vzorke ojedinelý. V deskriptívnych mesačných častiach sa však pracuje 

aj s navzájom protirečivými tvrdeniami: výskyt ľ sa síce prvýkrát spomína práve v 23. mesiaci, 

no pri 29. mesiaci sa však osobitne akcentuje, že ľ patrí do množiny spoluhlások, ktoré sa v reči 

skúmaného dieťaťa zatiaľ nerealizovali (porov. s. 38) a pri charakteristike vývoja v 31. mesiaci 

sa upozorňuje na to, že „v súbore analyzovaných slov sme prvýkrát zaznamenali laterálu ľ“ (s. 

39). Pri 29. mesiaci sa v prehľade vývinovej postupnosti uvádza výskyt dž, táto jednotka sa 

však nespomína v mesačnom opise (pri dž platí rovnaké konštatovanie ako pri spoluhláske ľ, 

porov. s. 38), v ňom sa však spomína spoluhláska dz (a tá sa zas neuvádza v tabuľkovom 

prehľade; porov. s. 37, 65). Pri 33. mesiaci sa v prehľade vývinovej postupnosti prvýkrát 

zachytáva dvojhláska ǔo, no v mesačnom opise sa konštatuje, že inventár prvkov 

v segmentálnom podsystéme sa nezmenil (s. 41). Prvý výskyt diftongu ǐu sa v prehľade viaže 

na 40. mesiac, v mesačnom opise (s. 46) však údaj o jeho realizácii absentuje. Adekvátnosť 

údaja v tabuľkovom prehľade potvrdzuje až časť venovaná konštituovaniu dištinktívnych 

príznakov, v ktorej sa 40. mesiacom uzatvára v reči Terezky (skúmaného dieťaťa) 

konštituovanie dištinktívneho príznaku G – G°, a to práve výskytom vysokej dvojhlásky ǐu (s. 

87). Usudzujem, že výskyt týchto nedôsledností je apretačnou nedôslednosťou – to, že sa však 

pri týchto diskrepanciách pristavujem, je vyvolané tým, že pre príslušnú časť práce je 

dominantná minucióznosť opisu, detailné zachytávanie obsahu a rozsahu inventára zvukových 

prvkov vrátane rozsahu a typov fonologických procesov, ktoré sa v rámci produkcie detského 

slova realizujú. A v rámci tejto minucióznosti, podrobného a precízneho zachytávania javov 

v ich realizovanej postupnosti sa preto zvýrazňujú tie prípady, ktoré túto podrobnosť a 

dôslednosť narúšajú.  

Výsledky analýzy rečovej produkcie sledovaného dieťaťa autorka zasadzuje do 

porovnávacieho kontextu. Na jednej strane ich konfrontuje s výsledkami starších výskumov 



v českej lingvistike (K. Ohnesort, J. Pačesová), na druhej strane (resp. predovšetkým) 

s výsledkami vlastného výskumu fonologickej ontogenézy u ďalšieho dieťaťa, a teda získaných 

na podloží identickej metodiky. Na základe porovnania kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov 

sa tak dospieva k poznaniu, že fonologická ontogenéza ako plynulé kontinuum zmien má síce 

svoj univerzálny pôdorys, ale špecifický priebeh. 

V tomto hodnotiacom pohľade sa mi žiada osobitne vyzdvihnúť druhú časť práce 

(Všeobecno)lingvistické súvislosti vo výskume fonologickej ontogenézy reči. Ak som v úvodnej 

časti posudku uvádzala, že autorsky stanoveným cieľom habilitačnej práce je identifikovať 

kvalitatívne a kvantitatívne parametre zachytávajúce/potvrdzujúce signifikantné črty 

fonologickej ontogenézy slovensky hovoriacich detí na segmentálnej úrovni, v reláciách druhej 

časti  práce treba doplňujúco uviesť, že mantinely takto vymedzeného cieľa habilitačná práca 

aj prekračuje: identifikácia kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov totiž roztvorila 

možnosť zasadiť ich do širších lingvistických súvislostí, a to v kontexte či na podloží súčasnej 

fonologickej teórie. Autorka v tejto časti práce kladie (a odpovedá na) dve kľúčové otázky: aký 

je vzťah fonetického a fonologického vo vývine detskej reči a ako sa v priebehu rečovej 

ontogenézy napĺňa štruktúra slabiky? Predstavený výklad je pritom prínosným tak z aspektu 

výskumu detskej reči, ako aj z aspektu fonologickej teórie. Výberovo spomeniem napríklad 

reflexiu špecifického vzťahu fóny a fonémy v raných štádiách rečového vývinu a z toho 

plynúce rozšírenie terminologickej sústavy o termín pedoalofóna, pohľad na sústavu 

dištinktívnych príznakov z hľadiska ich formovania v detskej reči či pozorovanie zmien 

v slabičnej štruktúre slova, t. j. (slovami autorky) „ako a v akom poradí sa apertúrny prvok 

v priebehu vývinu v konkrétnej pozícii slova a tvaru ,obaľuje‘ spoluhláskovými segmentmi“ (s. 

112). A ako sa v tomto pohľade ukazuje, doterajšie zistenia o frekvenčnom zaťažení 

spoluhláskových skupín v slovenčine sa potvrdzujú aj z vývinového aspektu. Zhrňujúco možno 

konštatovať, že práca pozitívne ťaží zo zapojenia výsledkov exaktného výskumu fonologického 

vývinu v detskej reči do kontextu fonologickej teórie. Vďaka synergickému efektu je tak 

obohatením nielen pre výskumnú oblasť detskej reči v jej interdisciplinarite, ale aj pre súčasnú 

slovenskú fonologickú teóriu.  

 

Habilitačnú prácu považujem za prácu spĺňajúcu požiadavky kladené na kvalifikačné práce 

tohto typu. Odporúčam ju na obhajobu a navrhujem, aby po úspešnej obhajobe bol PhDr. Ivete 

Bónovej, PhD., udelený vedecko-pedagogický titul docentka v odbore všeobecná jazykoveda.        

 

 

 

V Ružomberku 23. 3. 2021     Doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 


