
1 
 

Errata práce 

Onomatopoia v české dětské literatuře 

___________________________________________________________________________ 

Abstrakt (česky) 

Onomatopoia jsou v české jazykovědné literatuře nejčastěji dávána do souvislosti s dětskou 

literaturou, případně řečí orientovanou na dítě a dětskou řečí. Tato práce analyzuje výskyt 

zvukomalebných citoslovcí ve výše zmíněných oblastech. V první kapitole jsou shrnuty 

teoretické poznatky o onomatopoických interjekcích ze základních českých lingvistických 

příruček a článků, které se problematikou zabývají. Ve druhé kapitole práce pro porovnání 

představuje ve světě častěji reflektovaný zvukový symbolismus a některé jeho konkrétní 

aspekty, např. jeho typologii a vybrané gramatické jevy pozorované u českých 

zvukomalebných citoslovcí. Kapitola následující uvádí jednak základní kontext vývoje dětské 

řeči, přičemž přináší možná vysvětlení pro existenci zvukově symbolických prostředků v řeči 

orientované na dítě, a jednak soupis onomatopoických výrazů získaných z případové studie 

Lucie Saicové Římalové Když začínáme mluvit… o projevech česky hovořícího dítěte 

v jednoslovném období. Kapitola poslední charakterizuje literaturu určenou dětem mladšího 

předškolního věku (od 1 do 3 let) a uvádí konkrétní onomatopoické výrazy vyexcerpované ze 

vzorku literatury zúženého pouze na mladší předčtenářské období. Následné srovnání 

onomatopoických citoslovcí (z projevů dítěte v jednoslovném období z případové studie 

Saicové Římalové a získaných ze vzorku literatury pro nejmenší děti) shrnuje možné posuny 

významů těchto výrazů a prezentuje jejich některé gramatické jevy i kontextové projevy. 

Závěr kapitoly přináší i poznámky k jejich grafickému záznamu, který byl ve vzorku dětské 

literatury pozorován. 

Abstract (in English) 

Onomatopoeic expressions are often connected with a children’s literature or child-directed 

speech and children’s speech. This thesis analyses the occurrence of onomatopoeic 

interjections within the above mentioned areas. Theoretical findings on onomatopoeic 

interjections from Czech linguistic handbooks and articles which refer about them are 

presented within the first chapter. The second chapter depicts an area of sound symbolism, 

more reflected in the world than in the Czech linguistics, and some of its particular aspects, 

e.g. its typology and selected grammar phenomena observed within the Czech onomatopoeic 

expressions. Following chapter brings a basic context of the child language acquisition and 

explains possible reasons of using onomatopoeic expressions in the child-directed speech; 
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furthermore presents the list of onomatopoeic expressions obtained from Lucie Saicová 

Římalová’s case study Když začínáme mluvit… (When we start talking …) about a Czech 

speaking child‘s (in his one-word stage) expressions. Final chapter describes a literature for 

the younger preschool children (from 1 to 3 years) and shows particular onomatopoeic 

expressions excerpted from a sample of the Czech children’s literature reduced to the period 

of younger pre-reading stage. Following comparison of onomatopoeic interjections (from 

Saicová Římalová’s case study and from the literature for the youngest) summarizes possible 

shifts in onomatopoeic expression’s meaning, presents some of their grammar aspects and 

contextual manifestations. Closure of the final chapter brings notes to the graphical record of 

onomatopoeic expressions that was observed in children’s literature. 


