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Prešovská univerzita sa v poslednom desaťročí stala významným centrom systematického lin-
gvistického výskumu detskej reči a reči orientovanej na dieťa. Prelomovými monografiami boli 
práce Reč autority a lásky (Slančová, 1999), Lingvistické štúdie o komunikácii detí (Kesselová, 
2001) a Morfológia v komunikácii detí (Kesselová, 2003). Odvtedy sa skúmaniu detskej reči 
nevenujú len vysokoškolské pedagogičky, ale aj študenti denného, externého a doktorand-
ského štúdia, ktorých vedecký záujem je zúročený v početných dizertačných, rigoróznych, 
diplomových a bakalárskych prácach. 

Jazykovedný zborník Štúdie o detskej reči (Slančová, 2008) je hlavným výstupom výskumu 
riešiteľského tímu vysokoškolských pedagogičiek a študentiek v doktorandskej forme štúdia 
pod vedením D. Slančovej, v ktorom sa zvolil postup uverejnenia čiastkových štúdií z parciál-
neho spracovávania vlastného empirického materiálu získaného metódou longitudinálneho 
pozorovania piatich detí pomocou videonahrávok.

Monografia Komparatívny výskum detskej lexiky (Ondráčková, 2010), uverejnená na in-
ternetovej stránke Prešovskej univerzity, je zameraná na rozsiahly výskum tzv. detských slov, 
teda slov, ktoré sa používajú v detskej reči a v reči orientovanej na dieťa, a to v slovenskom 
a anglickom jazyku, a ich analýzu na jednotlivých jazykových rovinách.

Dieťa a slovotvorba (Liptáková – Vužňáková, 2009) je prvou vysokoškolskou lingvistickou 
učebnicou venovanou študentom primárneho a predprimárneho vzdelávania, ktorá sa zaoberá 
detskou rečou z derivatologického hľadiska.

Praktické využitie získaných poznatkov z výskumu detskej reči v slovenskom prostredí 
ponúka publikácia Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku – s testami a nor-
mami (Kapalková a kol., 2010), ktorá v prílohe na CD nosiči obsahuje percentilové tabuľky, 
záznamové hárky na hodnotenie a testy komunikačného správania I a II.

Štúdie o detskej reči
Dlhodobým cieľom autoriek Štúdií o detskej reči (Slančová, 2008) je aj na základe analýzy 
získaného materiálu modelovať ideálny vývin reči detí hovoriacich po slovensky od narodenia 
do šiesteho roku, ktorý je vyabstrahovaný z longitudinálneho pozorovania vývinu reči konkrét-
nych detí. Vývin reči piatich detí z celého územia Slovenska sa zaznamenával vo vzájomnej 
jednohodinovej interakcii s rodičmi a príbuznými v štandardných situáciách v rodinnom 
prostredí raz mesačne. Bol následne prepisovaný samotnými autorkami i ich pomocníčka-
mi transkripčným a kódovacím systémom CHAT a detailne analyzovaný v individuálnych 
prípadových štúdiách D. Slančovej, J. Kesselovej, S. Kapalkovej a I. Bónovej, z ktorých  každá 
spracúvala údaje jedného konkrétneho dieťaťa. Štúdie postulujú i metodologické východiská 
výskumu detskej reči  z hľadiska rôznych jazykových rovín. 

D. Slančová v štúdii Pragmatické funkcie vo vývine rečovej činnosti (v prvých osemnástich 
mesiacoch života dieťaťa) definuje pojem pragmatická funkcia a podáva prehľadnou 
tabuľkovou formou charakteristiku a vývin pragmatických funkcií a prostriedkov ich 
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verbálneho a neverbálneho vyjadrenia pozorovaných u sledovaného dieťaťa vo 3–18 mesiacov. 
Východiskom určovania a pomenúvania pragmatických funkcií boli pre autorku monografia 
M. Laheyovej (1988), práce A. Niniovej (1994; 1996), ale najmä samotná analýza vlastného 
materiálu. Autorka sa zaoberá i dialógom matky a dieťaťa a uvádza štatistické spracovanie 
detských výpovedí a percento matkiných reakcií na ne. Pozornosť venuje postupnému 
nadobúdaniu pragmatickej kompetencie dieťaťa. Autorka štúdie stanovuje rámcový vývin 
pragmatických funkcií, ktorý odráža interakčný vzťah dieťaťa a jeho okolia a zároveň aj 
kognitívny vývin dieťaťa.

J. Kesselová v štúdii Sémantické kategórie v ranej ontogenéze reči dieťaťa v úvode pozna-
menáva, že „[...] analýzu transkriptov reči jedného dieťaťa s nenarušeným rečovým vývinom 
nepovažujeme za cieľ, ale za prostriedok na odhalenie univerzálnej vývinovej postupnosti pri 
osvojovaní si významov, avšak časové medzníky, pri ktorých sa istý typ významu v reči dieťaťa 
objaví, hodnotíme ako jav individuálny“ (s. 121–122). Autorka  vydeľuje súbor sémantických 
kategórií u sledovaného dieťaťa v troch etapách; v období jednoslovných výpovedí, po vzni-
ku prvých dvojslovných výpovedí a  sémantické kategórie s abstraktnou sémantikou. Prvé 
sémantické kategórie, ktoré sa objavili vo vývoji reči sledovaného dieťa od pätnásteho mesi-
aca boli: predmetnosť, činnostnosť, rezultatívnosť, lokalizovanosť, špecifikácia, rekurencia 
a postojovosť. Vo fáze dvojslovných výpovedí pribudli kategórie: prospechovosť, posesívnosť 
a existenciálnosť. K sémantickým kategóriám s abstraktným významom patrila kognícia, 
zmyslová skúsenosť, modálnosť a kvantitatívnosť. V prílohe štúdie je prehľadná tabuľka vývinu 
sémantických kategórií od 15. do 25. mesiaca veku sledovaného dieťaťa.

S. Kapalková v štúdii Gestá v kontexte raného vývinu detí ponúka nový pohľad na klasifikáciu 
gest a zachytáva vývinovú následnosť jednotlivých typov gest na základe sledovania dieťaťa 
vo veku od 8–16 mesiacov. Autorka štúdie rozdelila gestá na deiktické, reprezentačné, po-
stojové a rutinné. Porovnáva významy gest a významy slov a mieru ich prekrývania, ktorá je 
minimálna do obdobia 16. mesiaca „[...] prekrytie predstavuje 21,42 %“ (s. 193). Sledované 
dieťa teda v ranom veku používa rôzne formy, buď gesto alebo slovo, na vyjadrenie rôznych 
obsahov. Autorka opisuje nové medzníky a prekurzory dvojslovných a trojslovných výpovedí 
a jednotlivé štádiá gest a ich spájania so slovami. Opisuje gestá i z pohľadu ich pragmatickej 
funkcie, ktorú nadobúdali v danej časovej longitúde.  V poslednej časti štúdie skúma do akej 
miery je dieťa pri používaní gest ovplyvnené rodičmi a na záver potvrdzuje kľúčovú úlohu 
gesta vo vývine dieťaťa, konkrétne, „[...] práve prostredníctvom gest dieťa môže modifikovať, 
upresňovať, dopĺňať a rozširovať význam svojej výpovede“ (s. 208).

Inštrumentálna prípadová štúdia I. Bónovej Fonologický vývin v reči dieťaťa detailne opisuje 
osvojovanie si fonologického systému slovenského jazyka jedným dieťaťom vo veku 18–43 
mesiacov. Autorka podrobne analyzuje 13 z daných 25 mesiacov, počas ktorých došlo vo 
vývine reči dieťaťa k zmenám na úrovni zvuku, každý mesiac vyhodnocuje zvlášť, identifiku-
je inventár foném, konfrontuje počet slabík a zvukov v detskom slove s cieľovou jazykovou 
jednotkou, špecifikuje fonologické procesy a stanovuje index zrozumiteľnosti a správnosti. 
V štúdii sa na slovenčinu aplikuje a dopĺňa kvantitatívna mierka fonologického vývinu, fono-
logická priemerná dĺžka výpovede, prevzatá zo štúdie D. Ingrama (2002), na pozadí ktorej sa 
dá určiť index zrozumiteľnosti, index fonologickej správnosti a index fonologickej variability.

Lexikálnej rovine sa venuje Z. Ondráčková v štúdii Detské slová v slovenčine a  ich charak-
teristika, v ktorej podáva slovnodruhovú, slovotvornú a sémantickú charakteristiku sloven-
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ských detských slov. Monografii Z. Ondráčkovej sa budeme venovať podrobnejšie na inom 
mieste príspevku.

Autorka štúdie Vývin rečovej činnosti v kontexte psychického vývinu, M. Mikulajová, po-
dáva prehľad o základných teoretických prístupoch k vývinu detskej reči v západnej tradícii 
a podrobne rozoberá koncepciu ruskej školy obsiahnutú v prácach Vygotského a Eľkonina.

Odlišný metodický prístup aplikuje autorka poslednej štúdie S. Zajacová, ktorá prezentuje 
znaky imitovaného komunikačného registra reči orientovanej na dieťa pod názvom: Formova-
nie komunikačného registra v rolových hrách detí. Registre detí imitujúcich rolu matky a otca. 
Informácie o pasívnom ovládaní registrov u detí vo veku 6–8 rokov zisťuje pomocou experi-
mentálnej metódy kontrolovanej improvizácie v rolovej hre detí s maňuškami.

Ako píše v úvodnom slove editorka zborníka, D. Slančová, „[p]redkladaný zborník je prvým 
krokom na dlhej ceste, ktorá kolektív autoriek – a dúfame, že k nám časom pribudnú ďalší 
záujemcovia [...] – ešte čaká“ (s. 22). Zborník Štúdie o detskej reči je solídnou a  erudovanou 
bázou, z ktorej môžu vážni záujemcovia o výskum detskej reči na Slovensku vychádzať.

Komparatívny výskum detskej lexiky
Monografia Zuzany Ondráčkovej, Komparatívny výskum detskej lexiky, uverejnená na inter-
netovej stránke Prešovskej univerzity v elektronických dokumentoch univerzitnej knižnice 
<www.pulib.sk/elpub2/FF/Ondrackova1/index.html>, je príspevkom k výskumu detskej 
lexiky v slovenskej jazykovede.

Základom monografie je dizertačná práca zameraná na rozsiahly výskum tzv. detských 
slov, teda slov, ktoré sa používajú v detskej reči a v reči orientovanej na dieťa, a to v sloven-
skom a anglickom jazyku, a ich analýza z fonetického, lexikálneho a sémantického hľadiska.

Autorka ponúka nový pohľad na vymedzenie termínu detské slovo a na klasifikáciu detských 
slov v slovenčine a angličtine. Ťažiskom jej práce je analýza detskej  lexiky na materiálovom 
základe získanom metódou dotazníka, ktorý bol vyplnený 105 slovenskými respondentmi 
zo všetkých troch regiónov Slovenska, opatrujúcimi  deti vo veku od 2 do 5 rokov, navyše,  
autorka mala k dispozícii transkripty verbálnej interakcie detí a ich rodičov, z ktorých sa 
vychádzalo vo vyššie spomínaných štúdiách. Tridsať anglických dotazníkov bolo vyplnených 
respondentmi vo Veľkej Británii a USA a ďalšie údaje anglickej detskej lexiky získala autorka 
prostredníctvom databázy CHILDES. Anglické dotazníky nevyžadovali od respondentov 
fonetickú transkripciu, ktorú vypracovala samotná autorka za pomoci ortoepického slovníka 
English Pronouncing Dictionary (2003). Dotazníky obsahovali neutrálne lexémy zoskupené 
v niekoľkých sémantických kategóriách, ako napr. časti tela, činnosti, jedlá a nápoje, rodinní 
príslušníci, hračky a pod. a respondenti mali vpísať, ako tieto slová pomenúvajú oni ako ro-
dičia, resp. starí rodičia v styku s deťmi a ako samotné deti.

Z. Ondráčková pri definícii termínu detské slovo nadväzuje na svoju rigoróznu prácu Štatút 
detského slova v slovenčine (1999), kde definuje detské slová ako všetky slová národného jazyka 
s kladným emocionálnym nábojom, ktoré sa primárne využívajú v reči dospelého orientovanej 
na dieťa a v detskej reči. Ďalej charakterizuje detskú lexiku ako špeciálnu lexiku s vysokou 
mierou štylistickej príznakovosti, ktorá vyúsťuje do kumulácie štylistických príznakov na klad-
nej osi expresivity. Priraďuje k nej i špecifickú vrstvu okazionalizmov, ako napr. bruštek (= 
brucho), rúčatká (= ruky) či okáľky (= oči). Okazionalizmy, hoci charakteristické len pre istú 
rodinu či jedného jej člena, výrazne obohacujú slovnú zásobu detských slov.
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Pri charakteristike detských slov v angličtine sa stala pre Zuzanu Ondráčkovú východiskom 
definícia babytalk z knihy Handbook of Research in Language Development using CHILDES 
(1994), kde sa ako špecifická vlastnosť detskej reči uvádza používanie deminutív, pričom 
angličtina pracuje takmer výlučne len s deminutívnymi sufixmi -y/-ie napr. dog – doggy, foot 
– footie menej so sufixmi -kin (babykin), -ette (kitchenette) a -ling  (duckling) na vyjadrenie 
súhlasu, náklonnosti, resp. vrúcnosti a lásky. Ďalším spôsobom deminutivizácie lexém v an-
gličtine je používanie výrazu little, kde sa zvýrazňuje emocionálne zafarbenie v spojení tohto 
adjektíva s deminutívom, napr. little bunny.

Autorka rozdeľuje detské slová na deminutíva, eufemizmy, hypokoristiká, interjekčné a ono-
matopoické pomenovania a metaforické a metonymické pomenovania, pričom v anglickej 
detskej lexike sa posledná kategória v danom materiáli nevyskytla, ale autorka ju predpokladá 
pri rozsiahlejšom výskume.

Čo sa týka fonematickej charakteristiky, autorka štatisticky vyhodnocuje a porovnáva 
frekvenciu všetkých foném v detských slovách v oboch jazykoch, frekvenčný pomer medzi 
samohláskami a spoluhláskami a počet slabík v slovách. 

Pri slovnodruhovej charakteristike, okrem iných zistení, autorka potvrdzuje nezastupiteľné 
miesto onomatopoických pomenovaní v detskej lexike v oboch skúmaných jazykoch, pretože 
umožňujú deťom pomenovať aj také denotáty, pri ktorých ich neutrálne pomenovania deti 
ešte artikulačne nezvládajú. Z mnohých zaujímavých príkladov na tento jav asymetrie me-
dzi kategoriálnym významom slovného druhu a jeho formou vyberáme napr. bi-bi (bolesť, 
miesto, ktoré bolí), bim-bam (hodiny, zvon, penis), bú (krava), hijó (kôň), haja (ležať, spať),  
bé (škaredý) a z anglických lexém napr. bo-bo (bolesť, miesto, ktoré bolí), bum-bum (zadok), 
ding-dong (penis), bo-bo’s (spať) a yum-yum (chutný). 

Podkapitola o slovotvorbe je kvantitatívne najrozsiahlejšia. Autorka zoraďuje všetky sloven-
ské slovotvorne motivované detské lexémy do slovotvorných hniezd, hľadá motivanty, opisuje 
motivačné vzťahy a predkladá podrobné frekvenčné tabuľky slovotvorne motivovaných verb, 
substantív, a to vo všetkých troch rodoch, v singulári a pluráli, a adjektív podľa zastúpenia 
jednotlivých slovotvorných formantov. 

Pri porovnávaní  slovotvorných postupov v oboch jazykoch vychádza autorke ako domi-
nantná sufixácia a ako dominantný typ onomaziologických kategórií modifikačný typ. Avšak 
anglická detská lexika sa v porovnaní so slovenskou vyznačuje neporovnateľne menšou roz-
manitosťou sufixálnych slovotvorných formantov, čo je v najvýraznejšej miere ovplyvnené 
špecifikami rodu substantív v slovenčine, lebo v angličtine majú všetky substantíva rovnaké 
deminutívne prípony. Na demonštráciu vyberáme slovotvorné formanty plurálových foriem 
substantív v slovenčine: did-ky, nož-ičky, cic-íky, nož-inky, cic-uľky, oč-ičká, oč-inká, cic-ulinky, 
cic-uše, nož-enky, kur-iatka, rúč-atá, vlás-očky a anglické formanty deminutívnych substantív: 
book-ie, doll-y, pig-let, duck-ling. 

Pri sémantickej charakteristike na základe výsledkov spracovania dotazníkov rozdelila Z. 
Ondráčková detské lexémy do 10 sémantických tried, platných pre oba jazyky. Ďalej tvrdí, že 
pre slovenskú detskú lexiku je príznačné, že absolútna väčšina slov je včlenená do vzťahov 
synonymie, kým v angličtine sú synonymické rady neporovnateľne chudobnejšie. Napr. detské 
synonymá vyjadrujúce v slovenčine adjektívum škaredý: baka, bakaný, be/bé, bebený, bekený, 
kakaný a v angličtine: guck a poopy.
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Monografia obsahuje 38 frekvenčných tabuliek, ktoré dokladujú a demonštrujú zistenia 
autorky. V prílohe sú dva abecedné slovníky detských slov, slovenský a anglický. Oba sú prí-
nosom pre slovenskú lexikografiu, navyše anglický slovník môže  byť pomocou pre sloven-
ských  rodičov, ktorí sa snažia vychovávať bilingválne dieťa. Priložená je i ukážka detských 
slov z Krátkeho slovníka slovenského jazyka a oba dotazníky, slovenský i anglický. 

Zuzana Ondráčková prináša nové poznatky o vnútornej štruktúre, vymedzení a klasifikácii 
detských slov na vysokej odbornej úrovni. Pracuje s najnovšou literatúrou v oboch jazykoch 
a so živým materiálom – emočne a zväčša kladne nabitým detským slovom. Táto práca je 
jedinečná v kontexte slovenskej jazykovedy a podnetná pre ďalší výskum detskej reči i reči 
orientovanej na dieťa.

Dieťa a slovotvorba 
Vysokoškolská učebnica Ľ. Liptákovej a K. Vužňákovej Dieťa a slovotvorba (2009), určená 
predovšetkým študentom predprimárneho a primárneho vzdelávania, presahuje horizont 
akademických publikácií z dvoch dôvodov; je mimoriadne čitateľsky ústretová a spracúva 
fascinujúci materiál poskytnutý samotnými deťmi.

Učebnica je štruktúrovaná do troch hlavných kapitol: I. Z teórie slovotvornej motivácie. II. 
Výskumné aspekty vzťahu dieťaťa a slovotvorby. III. Slovotvorná motivácia ako prostriedok 
rečového a kognitívneho rozvíjania dieťaťa. 

Elektronickou súčasťou učebnice je internetová stránka <http://das.unipo.sk>, ktorá 
obsahuje dve lexikografické prílohy: Malý slovotvorný slovník (časť plnej verzie) a Slovník 
detských okazionalizmov.

Monografia využíva metodický postup evokácia – uvedomenie – reflexia v makrokompozícii 
celého textu i v stavbe jednotlivých kapitol. V úvode kapitol sa nadväzuje vzťah s adresátom, 
ktorý sa vťahuje do témy a motivuje k uchopeniu teoretickej časti. Na záver kapitoly nasleduje 
zhrnutie a didaktické pomôcky; metodika a cvičenia.

Učebnica podľa slov autoriek spĺňa tri základné ciele: sprostredkúva budúcim i súčasným 
učiteľom materinského jazyka základnú charakteristiku teórie slovotvornej motivácie, ktorú 
v slovenskej jazykovede rozpracoval významný derivatológ Juraj Furdík, a ktorá je konceptuál-
nym východiskom súčasného vyučovania slovotvorby. Predstavuje výsledky výskumu rôznych 
aspektov vzťahu dieťaťa a slovotvorby; detskú okazionálnu slovotvorbu, autorskú slovotvorbu 
D. Heviera v umeleckých textoch pre deti, slovotvornú motiváciu ako prostriedok uvedo-
movania si vzťahu medzi myslením a rečou dieťaťa a slovníkové spracovanie slovotvorných 
kategórií reflektujúce vývin a stimulovanie detskej reči. Napokon vytvára koncepciu využitia 
slovotvornej motivácie ako prostriedku rečového a kognitívneho rozvíjania dieťaťa. Spracúva 
obsahovú a procesovú stránku rozvíjania slovotvornej kompetencie dieťaťa predškolského 
a mladšieho školského veku ako súčasti jeho komunikačnej kompetencie v presvedčení, že 
pedagogicky usmerňované rozvíjanie slovotvorných zručností u detí prispieva k rozvoju ich 
kognície.

V záverečnej kapitole, Slovotvorná motivácia ako prostriedok rečového a kognitívneho roz-
víjania dieťaťa, Ľ. Liptáková prezentuje koncepciu slovotvorného kurikula a metodických 
postupov. Kapitola prináša inšpiratívne ukážky slovotvorných edukačných aktivít ako aj 
možnosti využitia Malého slovotvorného slovníka v školskej praxi.

Horizonty
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Monografia Dieťa a slovotvorba podáva pomocnú ruku nielen študentom pedagogických 
fakúlt, ale aj všetkým učiteľom slovenského jazyka, ktorí už sú zapojení v  procese primárneho 
vzdelávania.

Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku
Publikácia Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku predstavuje praktické 
vyvrcholenie takmer desaťročného výskumu detskej reči na Slovensku, ktorý prebiehal v dvoch 
centrách: na pôde Prešovskej univerzity v Prešove v tíme vysokoškolských pedagogičiek Ivety 
Bónovej, Jany Kesselovej a Daniely Slančovej a na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci Svetlany Kapalkovej a Maríny Mikulajovej. 
Hlavnou autorkou monografie je Svetlana Kapalková, bádateľka v oblasti vývinu detskej reči 
a praktická logopedička.

Monografia je rozdelená na dve časti teoretickú a praktickú. Teoretická časť obsahuje 
metodologické východiská a koncepčné informácie o hodnotení komunikácie detí v ranom 
veku, t. j. od 8 do 36 mesiacov. Praktická časť objasňuje administráciu testov komunikačného 
správania (TEKOS) a interpretáciu detského skóre v dotazníkoch TEKOS I a TEKOS II. 

Test komunikačného správania vypĺňajú rodičia alebo blízki ľudia v okolí dieťaťa, ale je 
určený predovšetkým logopédom, pediatrom, psychológom a špeciálnym pedagógom. Me-
tóda rodičovského hodnotenia dieťaťa sa ukázala ako najvhodnejší a najrýchlejší prostriedok 
na rýchle hodnotenie komunikačného správania detí v praxi. „Na základe validity a reliability 
bola dokázaná vysoká spoľahlivosť takto získaných informácií [...]“ (s. 23). 

Prvá kapitola teoretickej časti podrobne a štruktúrovane opisuje vývin reči v prvých troch 
rokoch života v polročných intervaloch, vychádzajúc z prác V. Lechtu, R. Owensa, ako aj 
vlastného výskumu autoriek; koncepčne sa v kapitole vychádza z ruskej školy a sociolingvi-
stického prístupu.

Druhá kapitola sa zaoberá diagnostikou a hodnotením komunikačných schopností detí 
s ohľadom na kritériá oneskoreného a narušeného vývinu reči a použitie dotazníkového testu 
TEKOS. Test meria viacero oblastí: porozumenie reči dospelých, aktívnu a pasívnu slovnú 
zásobu detí, používanie neverbálnej komunikácie na úrovni produkcie gest, výskyt hrových 
aktivít a hodnotí vývinovú úroveň gramatiky.

Tretia kapitola charakterizuje Test komunikačného správania I: Slová a gestá, navrhnutý 
pre deti vo veku od 8. do 16. mesiaca a Test komunikačného správania II: Slová a vety, na-
vrhnutý pre deti vo veku od 17. do 30. mesiaca, s morfologickou časťou až do 36. mesiaca. 
Autorky podrobne oboznamujú čitateľa s procesom tvorby testu, výberom jednotlivých po-
ložiek a jeho štandardizáciou. Osobitná kapitola sa venuje meraniu objektívnoti testu, jeho 
reliabilite a validite.

TEKOS bol vytvorený adaptáciou amerického testu MacArthur-Bates Communication 
Development Inventories (CDI) (1993) na slovenský kultúrny a jazykový kontext. Autorky 
v tabuľke uvádzajú porovnanie oboch testov, CDI a TEKOS, a zároveň zdôvodňujú opod-
statnenosť adaptačných prvkov. Dotazník TEKOS je zostavený z výsledkov longitudinálneho 
pozorovania piatich detí s nenarušeným vývinom reči z celého územia Slovenska a je štan-
dardizovaný na vzorke 1715 detí hovoriacich po slovensky.
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Praktická časť sa venuje administrácii, skórovaniu  a interpretácii dotazníkov TEKOS. 
V závere autorky uvádzajú konkrétne názorné príklady hodnotenia pomocou dotazníkov 
TEKOS v logopedickej praxi.

Celá publikácia je obohatená funkčnými, vysvetľujúcimi a sumarizujúcimi tabuľkami, 
grafmi a slovníkom použitých termínov a pojmov. 

Príloha obsahuje normy a grafy a na CD nosiči sa nachádza samotný diagnostický nástroj  
– Test komunikačného správania I: Slová a gestá a Test komunikačného správania II: Slová 
a vety s percentilovými tabuľkami – a tiež záznamové hárky na hodnotenie.

Dotazníky TEKOS sú dostupné aj v on-line verzii na stránke Virtuálneho laboratória detskej 
reči (<http://laboratorium.detskarec.sk/>), čím sa sprístupňujú nielen odborníkom, ale aj 
všetkým rodičom a záujemcom o rečový vývin detí.
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