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Čím se zabývám…

• Longitudinální výzkum osvojování jazyka u 
česky hovořících monolingvních dětí

• Vzorem výzkum osvojování slovenštiny (Prešov 
+ Bratislava; prof. Slančová, prof. Kesselová, dr. 
Kapalková atd.)

• Videonahrávky komunikace dítěte s blízkým 
dospělým v běžných situacích (cca 1hod/měsíc 
od narození do cca 6 let)

• Důraz na interakci, dialog, význam
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O čem budu hovořit…

• Úvod (gesta u dětí a proč je zkoumat)

• Gesta v raných stádiích osvojování jazyka, 
vztah neverbální a verbální komunikace u dětí

• Neverbální komunikace dospělých s dětmi

• Závěr
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Gesta u dětí

Vymezení širší než u dospělých

• nejen ruce, ale i jiné části těla, popř. celé tělo 
(např. propínání se, kopání nohama)

• nejen záměrná, ale i některá nezáměrná (např. 
tzv. biologická – např. mnutí očí pěstičkou při 
únavě)

• často i pohyby s předměty; je obtížné určit 
hranici gesto x činnost 
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Jiné typy a funkce
• U dospělých např. gesta deiktická (ukazování), udávající 

rytmus („beaty“), vyjadřující soudržnost / kohezi textu,  gesta 
ilustrující / ikonická, gesta metaforická / symbolická (srov. 
např. McNeill 1992)

• U dětí – gesta souvisejí se stupněm vývoje 
psychiky (např. symbolická gesta až od určitého 
věku)

• např. Kapalková (2008): 
deiktická gesta
gesta reprezentační („znaky“)
gesta postojová (vyjadřující postoj, např. protest)
gesta z rutin (her atp.)
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Vztah neverbální komunikace (gest) a 
verbální komunikace u dětí

• Neverbální úzce provázáno s osvojováním jazyka 
a vývojem dítěte vůbec (psychika, motorika, 
socializace); z neverbálního lze leccos vysuzovat 
(např. absence některých prostředků, např. 
očního kontaktu, úsměvu, může signalizovat 
problémy) 

• Komunikace: vývoj obvykle postupuje od 
neverbálního k verbálnímu; neverbální (gesta) 
může verbální  „předcházet“; neverbální a 
verbální se mohou různě kombinovat 
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Případová studie:  Česky hovořící chlapec 
ve věku 12-18 měsíců

• Tzv. jednoslovné období: dítě se vyjadřuje převážně 
výpověďmi o jednom prvku / znaku (typicky jedno 
slovo, např. ham; máma; af af = pes); u daného dítěte 
cca 12-18 měsíců (Saicová Římalová 2014)

• Omezenou slovní zásobu doplňuje prostředky 
neverbálními: 
Gesta
Pohled (např. dívá se na to, co chce)
Mimika 
Dech (např. dvě fouknutí jako znak pro babičku;  prudké 
rychlé vydechnutí jako vyjádření námahy) 
Prostředky vokálně neverbální (např. vyslovení g, k ve funkci 
nadávky/“sakra“)
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Gesta produkovaná ve věku 12 měsíců

• „Ukazování“ (ukazuje na to, co ho zajímá)
• „Chci“ (natahuje ruku k tomu, co chce, roztahuje prsty, 

může se při tom dívat střídavě na chtěné a na matku)
• „Podávání předmětů“ (ukazuje dospělému např. 

hračku, nechce ji předat, chce si o ní povídat)
• Uchopení ruky komunikačního partnera a pohyb s ní 

(naznačuje, co má dospělý dělat)
• Natahování ruky / rukou (např. chce pochovat)
• Kopání nohama (např. protest)
• Plácání rukou do předmětů (např. do rozlitého jídla –

„lepí“)
• Gesta naučená v rámci rutin (např. mávání)
• „Biologická gesta“ (např. mnutí očí pěstičkou)
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Zdá se důležité

• Některé typy gest patrně univerzální: 
ukazování, chci, podávání předmětů

• Místo gestikulace, druh pohybu, tvar ruky, 
symetrie ovlivněno motorickými možnostmi 
dítěte (…srovnání s prvními znaky znakového 
jazyka)
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Gesta produkovaná ve věku 15 měsíců

Individuální znaky / reprezentační (celkem cca 
25)
• Gesta, např.
motýlek (otevírání a zavírání prstů)
kolíček na prádlo (ukazováček a palec jakoby štípnou)
okurka (prsty si ukáže na střed čela)
jablíčko (jakoby drží celé jablko u rtů)
mýt si ruce (mne si ruce jako při mytí)
zametat; telefon (napodobuje danou činnost)
• Mimika: ryba (otevírá a zavírá ústa)
• Dech, např.: kapesník / smrkat / nos (frká)
• Kombinované (pohyb + zvuk), např.:
had (syčí x dělá vlnitý pohyb rukou)
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Zdá se důležité:

• Metonymie

u prvních slov – především souvislost                    
s vydávanými zvuky (označení entity podle 
vydávaného zvuku: af af = pes, mňa = kočka, zzz
= mixér, popř. jiné stroje s motorem atp.)

u gest – podle pohybu (např. označení podle 
typického způsobu manipulace s předmětem –
např. telefon/telefonovat; označení podle toho, 
jak mu byl předmět předveden, co dítě na 
interakci s ním zaujalo – např. okurka)
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Gesta produkovaná ve věku 18 měsíců

• Gesta: ukazování; „chci“; pokyny druhým

• Individuální znaky: cyklistická helma; 
šroubovák; pití / chci pít; čistit si zuby; vousy; 
kladivo; ping pong

• ehe / em em; ә; a …
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Zdá se důležité:

• Některé znaky se stávají centry dalšího vývoje, 
např. dítě je užívá ve více typech konstrukcí, k 
vyjádření více významů či komunikačních záměrů

U slov např. ham, konstrukce ham máma – chce jíst, 
chce nakojit, někdo jí, někdo vaří, šel nakupit jídlo…

U gest např. gesto „chci“, později zvuk a – základ 
konstrukce „já chci něco“ (ukázání/chci + a; kokoi a 
„chci kokosku / piškot“)
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Spojování znaků ve věku 12 měsíců

• dej + gesto (natažená ruka/chci) + pohled  = 
„podej mi to, na co se dívám / na co ukazuji“

• gesto (ukázání na matčin nos) + neni = „matka 
nemá brýle“

• neni + gesto-činnost (dítě zvedá hrnek a dívá se 
do něj)  = „hrnek je prázdný, není v něm čaj“

• ty ty ty + gesto (hrození rukou; rutina, vliv kultury)

• f f (s foukáním) + gesto (natahování ruky/chci)  = 
„podej mi větrník“
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U spojení slov a gest se obvykle se sleduje (např. 
Kapalková 2008)

• Gesto a slovo mají stejný význam = spojení 
komplementární

• Gesto a slovo mají různý význam = spojení 
suplementární

• Co je vyjádřeno gestem, co slovem?

(mohou být i spojení více gest, např. ukázání na 
něco + gesto pro danou věc)
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„Syntax“ ve věku 18 měsíců
Vyjádření rozmanitých prvků ztvárněné situace / 
rozmanitých doplnění slovesa atp. (raná valence – např. 
Saicová Římalová, v tisku)
Výpovědi o více prvcích! Např.:
• pá + gesto (zametání) = pán zametá
• vajáďí + gesto (kroucení rukou) = nářadí, kterým se šroubuje / 

šroubovák
• máma día + gesto (táhne matku za ruku) // máma + gesto (ukázání 

rukou) + ta = máma má jít sem / tam;  máma hačí + gesto (plácnutí do 
karimatky) = máma si má sednout sem

• táta páté ... pápá + gesto (mávání) = táta jde do práce + loučení se s 
ním

• dítě je schováno za židlí + není ... máma + gesto (ukázání do prostoru 
pokoje) = máma má chodit po pokoji a dělat, že dítě hledá

• (jméno dítěte, zkomolené) máma + gesto (jako stříhá matce nehty) =  
stříhám mámě nehty
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Zápor
• paní pƏ-pƏ + gesto (pohyb rukou sem a tam) ... není = paní 

nehraje tenis
• ne + gesto (sahá autíčku na dveře); ne + gesto (zvedá 

autíčko) = autíčku nejdou otevřít dveře, autíčko nelétá

„Souvětí“
• táta + gesto ukázání na otcův počítač ... máma + gesto 

ukázání na matčin počítač + hají = tátův počítač je zapnutý, 
mámin je vypnutý („spí“)

„Vyprávění“
• au au ... táta + gesto (mačkání na záda) ... au au máma ... 

táta + gesto (mačkání na záda) = mámu bolela záda, táta jí 
je masíroval
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Zdá se důležité:

• Nakolik jde o jednoslovné období? Označení je 
zkreslující - dítě již velmi brzy produkuje 
výpovědi o více složkách, některé jsou 
neverbální

• Důležitá se zdá potřeba dítěte vyjádřit své 
komunikační záměry; dítě se často pokouší 
vyjádřit složitější obsah, než na který stačí jeho 
stávající jazyková kompetence (srov. Saicová
Římalová, v tisku)
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Komunikace dospělých s dětmi: 
neverbální prostředky

• Pro osvojování jazyka je důležitá interakce s 
jinými lidmi.

• Důležitou motivační silou pro osvojení jazyka 
je podle tzv. socio-pragmatických směrů snaha 
dítěte domluvit se s ostatními členy 
společenství a stát se plnohodnotným členem 
společenství. 

(např. Slančová 2008;  Slančová 1999; Ambridge – Liven 2011 a 
mn. j.)
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Komunikace dospělých se typicky přizpůsobuje 
možnostem dítěte:

• Tzv. řeč orientovaná na dítě (specifické rysy zvukové –
např. výraznější pauzy, intonace; lexikální – specifická 
slova, deminutiva; gramatické – např. užívání 3. os. sg. 
a 1. pl., pragmatické – např. hodně opakování)

• Přizpůsobení se týká i gest (např. Kapalková 2008; 
Kapalková – Miháliková 2014 aj.)

• = komunikace orientovaná na dítě

• Komunikace dospělých se postupně mění – se 
vzrůstajícími schopnostmi dítěte ubývá „podpůrných“ 
rysů (srov. Vygotskij 2004: zóna nejbližšího vývoje)
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Přizpůsobení gest / neverbální komunikace
Např. Kapalková 2008;  longitudinální studie komunikace 
dítěte (8-16 měsíců) a matky
Rysy komunikace orientované na dítě v gestech 
(Kapalková 2008: 207):
• Vysoká frekvence gest
• Velmi časté opakování týchž typů gest
• Výrazné a pomalejší předvádění gest
• Častý výskyt rutin
• Častý výskyt gest vyjadřujících pozitivní emoce
• Frekventované spojení slova a gesta s týmž významem
Zdá se, že před tím, než dítě začne produkovat nový typ 
gest, matka po jistou dobu daný typ používá více
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Miháliková – Kapalková (2014); experimentální, 
matka dává dítěti pokyny, kam umístit hračku 
(nad, pod něco atp.), jednou s pomocí gest, 
jednou bez pomoci gest:

• Zdá se, že čím nižší má dítě pasivní slovní 
zásobu a nižší úroveň gramatiky, tím více 
druhů gest matka používá (tj. má rozmanitější 
repertoár gest)
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Kapalková – Polišenská – Süssová (2016); 
experimentální studie, srovnání skupin dětí, 
které se učily nesmyslná slova jednou pomocí 
obrázků, jednou pomocí gest:

• Zdá se, že skupina, která pracovala s gesty, se 
naučila více.
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Pár slov o pozici komunikantů a pohledu

Důležitým prvkem v osvojování jazyka je upoutávání 
pozornosti komunikačního partnera a udržování 
sdílené pozornosti, oba by se měli soustředit na týž 
předmět zájmu

- Zájem může být signalizován pohledem (dítě se 
dívá na to, co ho zajímá; dítě se naučí, že pohled 
druhého člověka nese význam + naučí se 
sledovat, na co se druhý dívá)

- Některé komunikační pozice komunikaci v tomto 
směru usnadňují

(Specifika při osvojování znakového jazyka…)
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• Tzv. biologické zrcadlo“ (dítě napodobí výraz 
tváře dospělého, např. otevře ústa)
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Zdroj: Langmajer 
– Krejčířová  1998



Oční kontakt x možnost, aby dítě i dospělý 
sledovali totéž

Fyzický kontakt, blízkost, kladný vztah obou, 
pocit bezpečí dítěte…

Ukázky: několik možných poloh pro ranou 
komunikaci (zdroj obrázků: Sobotková –
Dittrichová 2006)
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Závěrem…
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Děkuji za pozornost
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