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Fonologická ontogenéza v detskej reči 

Habilitačná práca PhDr. Ivety Bónovej, PhD. spracováva systematicky problematiku vývinu zvuko-

vej roviny reči slovensky hovoriacich detí v ranom veku.  Habilitantka vychádza zo svojho dlho-

ročného výskumu v tejto oblasti. Ako sama uvádza v úvode práce, tento výskum bol zároveň veľmi 

dôležitou súčasťou širšieho systematického interdisciplinárneho skúmania detskej reči na Sloven-

sku. Iveta Bónová stála na začiatku jeho koncipovania spolu s ďalšími lingvistkami, psychologič-

kou a logopedičkou. Výhodou interdisciplinárneho pohľadu je okrem iného vždy aj snaha posunúť 

základný výskum k jeho aplikácii do praxe. V tomto prípade habilitatnka overením indexu fonolo-

gickej priemernej dĺžky výpovede v rôznych vývinových štádiách dieťaťa výrazne obohacuje nielen 

slovenskú lingvistickú ale aj logopedickú teóriu ako aj prax. 

V posudku sa stručne vyjadrím k štruktúre práce, jej obsahu, navrhovaným pripomienkam ako aj 

otázkam do diskusie. 

Samotná habilitačná práca nosne stojí na už publikovanej kapitole longitudinálneho sledovania jed-

ného dieťaťa Terezky (v rámci monografie Štúdie o detskej reči, 2008), a získané informácie logic-

ky dopĺňa ich porovnávaním s ďalším longitudinálne sledovaným dieťaťom Martinom, ako aj semi-

longitudinálne so skupinou ďalších deviatich slovensky hovoriacich detí. Empirické výsledky svoj-

ho výskumu zakotvuje a teoreticky interpretuje v druhej časti predkladanej habilitačnej práce.  

V prvej kapitole autorka predstavuje metodologické východiská práce a prináša aj dôležitý historic-

ký pohľad na súvislosti skúmania zvukovej roviny jazyka v našich podmienkach, ktoré sa realizova-

li spočiatku denníkovou formou a postupne prechádzali až po súčasné trendy detailnej analýzy re-

čových nahrávok. Je preto škoda, že sa tu nespomínajú ďalšie novšie práce slovenských autorov v 

súvislosti so skúmaním fonologického a fonetického vývinu detí (napríklad Viera Nádvorníková: 

Diagnostika dyslálie, 1996; Dana Buntová - Marta Gúthová: Narušenie zvukovej roviny reči - artikulačná poru-

cha, fonologická porucha, 2016;  ale aj experimentálne štúdie z tejto oblasti založené na opakovaní pse-

udoslov slovenských detí ako Kapalková, Polišenská a Vicenová: Nonword repetition performance in Slo-

vak-speaking children with and without SLI: novel scoring methods, 2013 a iné). Akokoľvek, habilitantka sa 

zameriava na predstavenie hlavného indexu Fonologickej priemernej dĺžky výpovede, ktorý sa stá-



va zároveň hlavným metodologickým princípom nazerania na ontogenézu zvukovej roviny reči u 

slovenských detí.  

Práve druhá kapitola veľmi precízne  a prehľadne spracováva zvukový materiál jedného dieťaťa 

Terezky v rozmädzí 18. - 43. mesiaca. Kvantifikácia vývinu zvukovej roviny prostredníctvom inde-

xov FPDV, indexu správnosti, indexu variability a indexu zrozumiteľnosti je doplnená kvalitatív-

nym rozborom fonologických procesov dieťaťa. Práve porovnanie rovnakých indexov zrozumiteľ-

nosti medzi dvomi sledovanými deťmi, Terezkou a Martinom, poukazuje na odlišný kvalitatívny 

obsah, ktorý stojí za rovnakým “číslom”. Konkrétne tabuľky 10 - 14 (na s. 73, 75, 77, 80) prinášajú 

veľmi zaujímavé a dôležité sumarizácie spoločných znakov medzi deťmi síce v rôznom fyzickom 

veku, ale na rovnakej úrovni indexu zrozumiteľnosti. Obzvlášť cenné a zaujímavé je zistenie habili-

tantky a jej potvrdenie rovnakého vzťahu na istej úrovni indexu zrozumiteľnosti k  2-člennej spo-

luhláskovej realizácii v rámci rôzneho postavenia v slove, čo napovedá o dôležitom postavení štruk-

túry slabiky v detskej ontogenéze. 

Vývinovú variabilitu fonologických procesov pri rovnakej úrovni Indexu zrozumiteľnosti v tretej 

kapitole potvrdzujú aj ďalšie pridané merania doplnených deviatich detí. Empirické dáta jasne uka-

zujú okrem iného nesúlad medzi ich fyzickým vekom a dosiahnutým indexom zrozumiteľnosti v 

reči. Moja pripomienka a zamyslenie sa na tomto mieste smeruje k tomu, či naozaj máme pred se-

bou prirodzenú variabilitu v normálnom vývine, alebo tento rozptyl  môže poukazovať aj na odklon 

v zmysle narušenia vývinu zvukovej roviny jazyka. Na danú skučnosť  v súčasnosti poukazuje v 

logopedickom výskume na Slovensku napr. Dr. Dana Buntová, ktorá vo viacerých štúdiách kon-

krétne definuje oneskorený fonologický vývin, konzistentnú fonologickú poruchu a nekonzistentnú 

fonologickú poruchu (napríklad Buntová - Mocsári: Fonologické poruchy a ich diagnostika v slo-

venských podmienkach, 2019).  Moja druhá pripomienka preto súvisí so samotnou metodológiou 

predstavených detí. Z pohľadu hľadania a interpretovania súvislostí by bolo zaujímavé predstaviť 

vývin týchto detí vo výskume určite so širšou anamnézou minimálne v súvislostiach, či ide o mono-

lingválne alebo bilingválne deti,  majú alebo nemajú iné jazyké problémy (napr. oneskorený alebo 

rizikový vývin reči v oblasti slovnej zásoby, gramatiky) aj vzhľadom k tomu, že habilitatnka je 

sama spoluatorkou dotazníkového Testu komunikačného správania (TEKOS, 2010), ktorý dokáže 

identifikovať rizikové deti už od 8.mesiaca vývinu.  

Druhá časť habilitačnej práce je rozsahom skromnejšia, ale za to veľmi zaujímavá teoretickým zhr-

nutím a interpretáciou poznatkov z empirických dát autorky.  Poznanie o výlučnom postavení slabi-

ky v rámci budovania zvukovej roviny reči je cenné prakticky a aplikačne v edukačnej a logopedic-



kej praxi. K tomu smeruje aj jeden z mojich podnetov - otázok do diskusie. V každom prípade opo-

ra v slabike a jadre slabiky sa využíva aj v staršom veku v súvislosti s didaktikou plynulého čítania, 

kde predstavuje veľmi dôležitý základ spoznávania písanej podoby jazyka. 

Na záver mám len niekoľko drobných poznámok k textu, respektíve k spracovaným tabuľkám 10 - 

14 v texte. Uvedené skratky v tbuľkách by som navrhla rozpísať predsa len pod každou tabuľkou 

kvôli lepšej a rýchlejšej orientácii a porozumeniu  (napr. v uvedených tabuľkách 10 - 14 skratky 

slabík DS a CS ).  

Na diskusiu v rámci habilitačnej práce pripájam nasledujúce podnety: 

1. Uplatňované pravidlo kvantity pri počítaní FPDV si nevšíma rozdiel medzi realizovanou dlhou 

alebo krátkou samohláskou v reči dieťaťa. Vzhľadom na to, že kvantita ale predstavuje dištin-

ktívny príznak pri rozlišovaní významov slov, neuvažovali ste o zmene tohto pravidla? 

2. Z aplikačného pohľadu by malo význam zostaviť test alebo skúšku úrovne vývinu foneticko-

fonologickej reči len na základe slabík so spoluhláskovými skupinami? Ak áno, ako by mohol 

vyzerať?  

3.  Podľa skúseností a na základe dát uvažujem o kvalite vzťahu medzi zvukovou rovinou a lexikál 

    no sémantickou rovinou v reči dieťaťa. Má význam usúvzťažniť fonologický vývin s veľkosťou     

    slovnej zásoby dieťaťa, alebo sú to skôr  relatívne nezávislé premenné v detskej ontogenéze?  

Záver. Habilitačnú prácu PhDr. Ivety Bónovej, PhD., celkovo hodnotím ako veľmi hodnotnú a 

prínosnú,  a odporúčam ju prijať na obhajobu. Po úspešnom obhájení habilitačnej práce na-

vrhujem habilitantke udeliť vedecko-pedagogický titul docentka v študijnom odbore všeo-

becná jazykoveda. 

Bratislava 2. 4. 2021      doc. Svetlana Kapalková, PhD.


