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1 ÚVOD A CÍLE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Schopnost osvojit si a užívat jazyk je jednou z hlavních charakteristik člověka.
Prostřednictvím jazyka mohou lidé vzájemně komunikovat, navazovat a udržovat sociální
vazby, pojmově uchopovat svět kolem sebe, vytvářet a zaznamenávat myšlenky, předávat tyto
myšlenky a poznatky dalším generacím a dávat tak vzniknout kultuře. Asi ve všech oblastech
lidského

života,

v jeho

každodennosti

i

ve

všech

vědních

disciplínách,

v důležitých politických debatách i při zpytování vlastního svědomí, hraje jazyk nesmírně
důležitou roli. Z hlediska humanitních věd je jazyk vlastně tím, co jakékoli studium provází,
či jej snad dokonce umožňuje. Je nástrojem i předmětem studia. Uvědomíme-li si tuto
všudypřítomnost a nezastupitelnost jazyka, vyjeví se tento jako fascinující a komplexní
fenomén zasluhující si naši pozornost a zkoumání.
Jazyk má tedy mnoho funkcí a sám o sobě tolik aspektů, že pro jeho studování nám
nestačí jeden obor. Ve zkoumání jazyka existují různé přístupy. Můžeme se zajímat o jeho
funkci estetickou, sociální, vliv jazyka na psychiku člověka, sledovat jeho vývoj z historické
a kulturní perspektivy atd. Objektivně asi nelze zhodnotit, který z těchto přístupů je
zajímavější či poznatky kterého z nich jsou důležitější. Avšak položíme-li si otázku, co je
prvotní podmínkou pro to, aby člověk mohl jazyk vůbec používat, a pokud si na ni odpovíme
tak, že první, čeho musí člověk dosáhnout, aby mohl jazyk používat, je vůbec ho získat,
vyvstane před námi zajímavé téma osvojování jazyka, tedy pole otázek po tom, jak si dítě
dokáže osvojit jazyk, respektive v případě malých dětí jeho mluvenou formu.
Oborem, který se zkoumáním osvojování řeči u dětí zabývá, je vývojová
psycholingvistika. Je to obor v zahraničí značně rozvinutý, u nás však zkoumání na tomto poli
příliš rozvinuto není a zájem o vývoj dětské řeči se vynořuje až v poslední době (Průcha,
2011). Jelikož je zkoumání osvojování jazyka v zahraničí rozsáhle zkoumaným jevem,
vznikly v průběhu času různé metody sběru a analýzy řečové produkce dětí. Jednou z těchto
metod je analýza spontánní řečové produkce s použitím MLU – Mean Length of Utterance,
tedy průměrné délky výpovědi. Je to metoda využitelná ve výzkumu osvojování řeči, ale také
v logopedické praxi jako diagnostický nástroj. Ze zahraničních studií je patrný její velký
přínos na poli zkoumání vývoje osvojování řeči, v českém prostředí však není zatím téměř
vůbec známá. Tato práce si klade za cíl tuto metodu na základě rešerše ze zahraničních studií
podrobně popsat, zachytit její klady a možná úskalí, zmapovat její dosavadní využití
v zahraničním výzkumu a nastínit možnosti jejího využití v českém prostředí.
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2 METODY ZKOUMÁNÍ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ DĚTÍ
Pro zkoumání jazykové úrovně či jejího vývoje existují různé metody. Obecně se tyto
metody dají rozdělit na standardizované testové úlohy, kdy respondent, tedy dítě, plní zadané
úkoly sestavené tak, aby otestovaly jeho konkrétní jazykové dovednosti, jak receptivní (na
jaké úrovni dítě rozumí) tak expresivní (na jaké úrovni se dítě samo vyjadřuje), a na metody
analýzy spontánní řečové produkce. Obě tyto metody mají své klady i zápory.

2.1 Standardizované jazykové testy
Jako příklad standardizovaných testů můžeme uvést slovníkový subtest testu WPPSI
(Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) zkoumající slovní zásobu dítěte, ve
kterém mají děti za úkol definovat význam zadaného slova, nebo test TROG-2 (Test for
Reception of Grammar, Verze 2) sestávající z několika úloh testujících porozumění
gramatickým konstrukcím, či test TELD (Test of Early Language Development) zkoumající
receptivní i expresivní jazykové dovednosti dítěte ze sémantického a syntaktického hlediska.
Standardizovaných jazykových testů existuje celá řada.
Pro standardizované jazykové testy jsou k dispozici normovaná pravidla administrace,
normovaná podoba testových materiálů a hodnotící škály se skóry umožňujícími srovnání
výsledků respondentů. Je u nich tedy předpokládatelná vysoká reliabilita. Nevýhodou těchto
testů však může být právě jejich zaměření na daný jazykový jev spíše než na jazykový výkon
dítěte jako na celek. Také je v případě těchto testů nutno počítat s možným zavádějícím
kontextem, tedy s tím, že na základě podmínek nastavených testovými úlohami může dítě
podat zkreslený výkon, který nebude plně vypovídat o jeho jazykových dovednostech.
Tento problém může do určité míry řešit druhá skupina metod zkoumání jazykových
dovedností dětí. Jsou jí metody analýzy spontánní řečové produkce.

2.2 Analýza spontánní řečové produkce
Vzorky spontánní řečové produkce dítěte se získávají konverzační interakcí daného
dítěte a dospělého (výzkumníka, rodičů, logopeda). Konverzace probíhá většinou v situaci hry
za použití různých stimulujících podnětů. Pro sběr vzorků spontánní řečové produkce existují
určité návody a doporučení, nejedná se ovšem o standardizovaný postup v pravém slova
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smyslu. Výzkumník přizpůsobuje podobu konverzace aktuálním okolnostem a naladění dítěte,
s cílem vyvolat u něj co možná nejvíce samostatný projev.
Sběr a analýza vzorků spontánní řečové produkce se stává čím dál více využívanou.
Takto získané informace o řečové produkci dítěte mají vysokou ekologickou validitu, jelikož
vypovídají o přirozeném jazykovém chování dítěte, vystihujícím jeho každodenní zkušenost
a komunikační návyky. Další výhodou je možnost sledovat řečovou produkci v odlišných
komunikačních kontextech, což je u standardizovaných testů problematické už z podstaty
jejich neměnnosti (Eisenbeiss, 2010).
Pro možnost uskutečnění analýzy je důležité získat dostatečně obsáhlý vzorek řečové
produkce. Je zde tedy oproti standardizovaným testům, pro které existují přesné instrukce
administrování, větší nárok na schopnost výzkumníka či logopeda potřebný vzorek získat.
Konverzace, ze které je řečový vzorek pořizován, většinou probíhá v domácím prostředí
dítěte, aby mohl být zaznamenán jeho co nejpřirozenější jazykový projev. Z celé konverzace
je pořizován zvukový záznam, který se poté přepíše. Vznikne tak transkripce spontánní
řečové produkce. Ta již podléhá určitým pravidlům v závislosti na tom, jakou formou analýzy
se s ní bude dále nakládat, resp. co se z daného vzorku bude zkoumat. Jedná-li se nám
například o analýzu výslovnosti, není žádoucí ortografický přepis.
Přepsaný vzorek se nejprve rozdělí na úseky, tzv. výpovědi 1. Analýza spontánní
řečové produkce je proces, při kterém jsou v daném vzorku, resp. v jednotlivých výpovědích,
zkoumány výskyty určitých lingvistických jednotek, o kterých se předpokládá, že mohou být
významným

ukazatelem

zkoumaného

aspektu

jazykové

úrovně

dítěte,

v případě

longitudinálních studií pak jde o jejich roli jako prediktorů vývoje jazykových dovedností.
U jazykových vzorků je možné sledovat například počet odlišných slov (Number of Different
Words, NDW), celkový počet slov v daném vzorku (Total Number of Words, TNW), výskyt
slov s konkrétní gramatickou funkcí (např. sloveso být, viz studie Smolík, Málková, 2011),
popřípadě výskyt konkrétních gramatických kategorií. Jedním z těchto ukazatelů je průměrná
délka výpovědi (Mean Length od Utterance, MLU), o níž pojednává tato práce.
Za nevýhodu analýzy spontánní řečové produkce může být považována její časová
náročnost. Sběr vzorku, jeho transkripce i samotná analýza vyžadují oproti standardizovaným
jazykovým testům, jejichž administrace a vyhodnocení se často vejde do rozmezí jedné
hodiny, mnohem více času. Spontánní řečová produkce může ale být zdrojem nepřeberného
1

V angličtině utterances
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množství informací o jazykové úrovni dítěte, jelikož zahrnuje morfologickou (dovednost
rozšiřovat význam slov prostřednictvím morfémů), syntaktickou (dovednost skládat slova do
vět podle gramatických pravidel jazyka, ve kterém dítě mluví) i sémantickou (rozsah slovní
zásoby – v případě řečové produkce její aktivní složky) stránku jeho jazykových dovedností.

2.2.1 Databáze SALT a CHILDES
V zahraničí jsou metody analýzy dětské spontánní řečové produkce hojně využívány.
Svědčí o tom existence dvou databází, ve kterých jsou shromážděny řečové vzorky tisíců dětí
z mnoha zemí světa. Jsou jimi SALT (Systematic Analysis of Language Transcripts; Miller,
Chapman, 1991) a CHILDES (Child Language Data Exchange System; MacWhinney, 2000).
V nich jsou k dispozici jak zvukové záznamy a transkripce řečových vzorků, tak instrukce
a materiály pro získání vhodných vzorků řečové produkce, referenční databáze pro porovnání
výkonů dětí daného věku a možnost sdílení nových poznatků ve výzkumu osvojování
řečových dovedností dítětem. SALT je zároveň i software, který nabízí zpoplatněnou službu
provedení transkripce předloženého zvukového záznamu, což je výhodné zejména z důvodu
časové náročnosti přepisu řečových vzorků. Dostupnost záznamů a transkripcí řečové
produkce v těchto databázích je výhodná pro výzkum jako zdroj již sebraných dat vhodných
k analýze a dalšímu zkoumání v oblasti osvojování jazyka.

2.2.2 Využití analýzy spontánní řečové produkce
Jak již bylo výše řečeno, je analýza spontánní řečové produkce výborným nástrojem
pro výzkum v oblasti osvojování jazyka díky svému potenciálu obsáhnout přirozenou řečovou
produkci dítěte v jejím celku. Poznatky jí získané stále rozšiřují znalost a pochopení procesu
osvojování jazyka a přináší i další nové otázky, jimž je v zahraničním výzkumu věnována
pozornost. Možnosti výzkumu jsou rozsáhlé. Lze zkoumat a porovnávat řečovou produkci
dětí různého věku, různých národností, či dlouhodobě sledovat vývoj určité skupiny dětí a na
základě jejich výkonů hledat indikátory ovlivňující například rychlost osvojování jazyka či
pořadí osvojování různých lingvistických jednotek, které odráží postupné nabývání poznatků
a rozvoj myšlení dítěte.
Analýza spontánní řečové produkce má ale i jiné využití, a to v jazykově diagnostické
praxi. V zahraničí je využívána již běžně přinejmenším jako součást logopedických a řečově
patologických vyšetření (Smolík, Seidlová Málková, 2011). Na základě konverzace s dítětem
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a porovnáním jeho výkonu, z hlediska určitých indikátorů jazykového vývoje, s výkony
považovanými za normální pro stejnou vývojovou skupinu, je logoped schopen rozpoznat
případný problém v osvojování řeči a určit předběžnou diagnózu. Diagnostice pomocí analýzy
spontánní řečové produkce se věnuje šestá kapitola této práce.

3 PRŮMĚRNÁ DÉLKA VÝPOVĚDI (MLU)
Jedním z indikátorů úrovně jazykového vývoje dítěte, který lze získat z analýzy
spontánní řečové produkce, je průměrná délka výpovědi, anglicky Mean Length of Utterance,
zkráceně MLU. Jedná se o index označující průměrnou délku uceleného úseku řeči z hlediska
počtu obsažených morfémů nebo slov (viz níže). Odráží morfosyntaktickou komplexitu
výpovědi, respektive to, jaké gramatické funkce si již dítě osvojilo. Tento index se v principu
vypočte jednoduše – je to podíl celkového počtu morfémů na celkový počet výpovědí. Rozbor
na morfémy je (v případě angličtiny) relativně snadný – daná výpověď se rozčlení na
jednotlivé části slov nesoucí samostatný či přídavný význam. Například výpověď „The baby
is crying loudly.“ by se rozdělila takto:
The

baby

is

Crying

loudly.

The

baby

is

Cry

-ing

= 5 slov
loud

-ly.

= 7 morfémů

Po rozložení všech výpovědí v řečovém vzorku na morfémy se celkový takto získaný
počet morfémů vydělí počtem výpovědí obsažených ve vzorku. Jelikož se jedná o vzorek
řečové produkce spontánní, vypovídá získané číslo o tom, kolik průměrně morfémů dané dítě
ve své spontánní řečové produkci užívá. MLU zrcadlí úroveň vývoje jazyka z hlediska
morfosyntaktické komplexity konstrukce výpovědí, jelikož osvojování si nových schopností
v jazyce se odráží na délce výpovědi (Brown, 1973). Tedy čím více gramatických funkcí má
dítě k dispozici, tím delší větné celky je schopno samostatně skládat.
Osvojování gramatických kategorií zároveň ukazuje i na to, jaké myšlenkové koncepty
si již dítě osvojilo (pochopení slovesného času, třetí osoby, záporu atd.). Ve vývoji osvojování
jazyka existuje určité ustálené pořadí nástupu užívání jednotlivých gramatických kategorií.
Pro angličtinu existuje jejich přehled, kde se uvádí hodnoty MLU, jejichž dosažení koreluje
s jejich nástupem. Indexem MLU udané číslo popisující průměrnou délku výpovědi dítěte
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tedy není samoúčelné číslo sloužící pouze ke srovnání jedince s normou, ale vypovídá o tom,
jaké gramatické funkce si již dítě osvojilo. Podstata MLU tedy nespočívá ve vypočtení čísla.
Je to metoda zasluhující větší pozornost. Proč tomu tak je, snad vyplyne z následujícího
přehledu vybraných studií, které se této metodě věnovali či ji použili ve výzkumu.

3.1 Počátky MLU
Myšlenka, že „průměrná délka věty by se mohla ukázat jako nejdůležitější kritérium
pro posouzení vývoje osvojování jazyka dospělých dítětem“2, poprvé zazněla ve studii Length
of sentences as a criterion of a child’s progress in speech (Délka vět jako kritérium vývoje
řeči dítěte)3 americké vývojové psycholingvistky Margaret Morse Nice, vydané v roce 1925.
Ve své studii se Nice zabývala vývojem komplexity vět, které děti spontánně pronáší.
Sledovala, jak s přibývajícím věkem dítěte roste i syntaktická složitost jeho výpovědí. Ze
studie vyplývá, že s postupným nabýváním jazykových dovedností se tyto manifestují ve stále
komplexnější struktuře věty. V závěru studie upozornila na nedostatek pozornosti věnované
anglofonními vývojovými psycholingvisty právě postupnému nárůstu složitosti věty. Dále
také uvedla nápad na způsob zkoumání vývoje řeči dítěte – longitudinální záznam jeho
řečového výkonu ve spontánní konverzaci a následnou analýzu a výpočet průměrné délky
věty.
Výzkum se dále začal ubírat tímto směrem, tedy pozornost byla věnována průměrné
délce věty jako ukazateli úrovně osvojování jazyka. Postupně se pozornost přesunula
k průměrné délce výpovědi.

3.1.1 Studie Rogera Browna
Roger Brown, americký psycholingvista, ve své klasické studii A First Language: The
Early Stages tento koncept dále rozvinul a poprvé použil termín Mean Length of Utterance
(MLU). Svou longitudinální studii započal spolu s kolegy Ursulou Bellugi a Colinem
Fraserem v roce 1962. Zaměřil se na zkoumání vývoje osvojování anglického jazyka
u předškolních dětí. Jeho studie se účastnily tři děti, kterým v zájmu zachování anonymity
byla přidělena jména Adam, Eva a Sára. Tyto děti byly vybrány ze vzorku asi třiceti dětí.
Hlavními kritérii pro jejich výběr byla srozumitelnost jejich řeči a relativní výřečnost, jež
2

Překlad autora; originál In. Nice, M. M. (1925). Length of sentences as a criterion of a child ’s progress in
speech. Journal of Educational Psychology, 16, s. 378.
3
Překlad autora;
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znamenala, že výzkumníci budou mít lepší šanci získat dostatečné množství použitelných
vzorků řeči potřebných pro výpočet MLU. Všechny tři děti byly z hlediska jazykového vývoje
zrovna na počátku užívání víceslovných výroků. Důležité bylo také to, aby se výzkumníkům
zodpovědným za práci s jednotlivými dětmi s nimi a jejich rodiči dobře pracovalo, jelikož se
mělo jednat o budoucí několikaletou spolupráci.
Sebraná data měla formu transkripcí spontánní řečové produkce daných dětí.
Získávání vzorků řečové produkce probíhalo formou individuálních setkání s jednotlivými
dětmi v jejich domovech za přítomnosti jejich rodičů (převážně matky, někdy otce nebo
obou), kteří spolu s výzkumníky měli roli komunikačních partnerů dětí. Od každého dítěte
získali výzkumníci nejméně dvouhodinový záznam za každý měsíc. Sběr dat se přizpůsoboval
vývojovým posunům v řeči dětí – pokud dítě procházelo obdobím zajímavým z hlediska
nabývání nových jazykových dovedností, byly záznamy jeho řeči pořizovány s větší častostí.
Při každé návštěvě byli přítomni dva výzkumníci – jeden pořizoval psaný záznam řeči dítěte,
matky a dalších účastněných a psal si poznámky o činnostech a objektech, které ovlivňovaly
jazykový projev dítěte. Druhý výzkumník si s dítětem hrál, čímž také podněcoval jeho řečový
projev, dalšími způsoby motivoval dítě k projevu a obsluhoval nahrávací zařízení – z veškeré
konverzace byl pořizován zvukový záznam, který spolu s písemným záznamem sloužil pro
následnou transkripci. Pro dosažení co nejvyšší přesnosti byla tato transkripce pořizována
bezprostředně po každé návštěvě. Psané záznamy o prostředí a činnostech provázejících sběr
vzorků spontánní řečové produkce dětí také posloužily pro co nejpřesnější přepis ne vždy
stoprocentně srozumitelných výpovědí. Sebraná data měla formu transkripcí spontánní řečové
produkce daných dětí. Řeč Adama a Evy byla přepsána podle ortografických pravidel
angličtiny, Sářina řeč byla přepsána foneticky – Brown ve své studii uvádí, že tato data
mohou být cenným zdrojem pro budoucí studium fonologického vývoje.
V průběhu prvního roku studie se výzkumníci každý týden scházeli a debatovali
o pokroku v osvojování gramatických konstrukcí u daných dětí. V rámci těchto diskuzí se
vynořovaly nápady na další možné využití sebraných dat a práci s nimi a vyplývalo na
povrch, jak bohatým zdrojem může spontánní řečová produkce dítěte být.
Na konci prvního roku se rodina Evy přestěhovala, což znemožnilo potřebný
pravidelný sběr řečových vzorků od ní. Od Adama a Sáry pak výzkumníci získávali data ještě
další čtyři roky. Brown se rozhodl soustředit pouze na vývojové období, ze kterého byla
k dispozici data od všech tří dětí. I tak se ale jednalo o velice obsáhlý soubor dat. Brown však
11

nechtěl, aby výsledkem jeho snah byl pouze objemný archiv. Zdráhal se využít počítač pro
kódování gramaticky významných rysů řečového projevu dětí, jelikož, dle svých vlastních
slov, při práci s transkripcemi neustále nacházel další informace o gramatickém povědomí
a schopnostech, které se dají ze spontánní řečové produkce získat, takže by nebylo snadné
vytvořit jen omezený soubor kódů.
Na základě poznatků, které v průběhu studie dětské řeči nabyl, vypracoval Brown
návod pro výpočet indexu MLU, ve kterém zohlednil poznatky z prvního roku své studie.
Tato pravidla by měla zajistit, že data od jednoho dítěte budou srovnatelná s daty od jiného,
stejně tak jako data z více studií a eventuelně i data o vývoji osvojování jednoho jazyka
s jazyky jinými. Pravidla jsou sestavena primárně pro angličtinu. Pro některé jiné jazyky,
včetně češtiny, je zapotřebí jejich úprava (tomuto se věnuje čtvrtá kapitola).
Pravidla pro výpočet průměrné délky výpovědi a její horní hranice.4
1. Začněte druhou stranou transkripce, pokud tato neobsahuje nějakou recitaci. Pokud
ano, začněte následující stranou recitaci neobsahující. Napočítejte prvních 100
výpovědí splňujících následující pravidla.
2. Použijte pouze plně přepsané výpovědi; žádné obsahující mezery v transkripci.
Využijte i ty části výpovědí v závorkách značících nejasnost v transkripci.
3. Zahrňte všechna opakování stejné výpovědi (v záznamech označeno znaménkem
plus). Zakoktání se značí jako opakovaná snaha o stejné slovo; toto slovo započtěte
jedenkrát, a to v jeho nejsprávněji vyřčené podobě. V několika případech, kdy je
stejné slovo použito víckrát pro zdůraznění (ne, ne, ne), započtěte všechny jeho
výskyty.
4. Nepočítejte vycpávková slova jako hm nebo ou, ale započtěte ne, jo, čau.
5. Všechna složená slova (skládající se ze dvou nebo více morfémů), vlastní jména
a ustálená slovní zdvojení5 započítejte jako jedno slovo. Příklady: kolotoč, hopityhop, hú hú, kvák kvák, brou brou, koloběžka. Důvodem je to, že není prokázáno, že
děti vnímají jednotlivé části jako samostatné morfémy.
6. Započtěte jako jeden morfém všechna nepravidelná slovesa v minulém čase.
Důvodem je to, že není prokázáno, že dítě vnímá jejich souvislost s tvarem slovesa
v přítomném čase.

4
5

Překlad autora; Originál viz Příloha 1
V originále ritualized reduplications (např. citoslovce jedoucího vlaku choo-choo, v češtině hú hú)
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7. Započtěte jako jeden morfém všechny zdrobněliny, protože se nezdá, že by u nich
přípony děti používaly vědomě. Zdrobněliny jsou pro dítě standardně používanou
formou slov.
8. Započtěte jako jednotlivé morfémy všechna pomocná slovesa. Jako jednotlivé
morfémy počítejte slova gonna, wanna, hafta.6 Je prokázáno, že pro děti fungují
jako jeden morfém. Jako dva morfémy započtěte slova s koncovkami
přivlastňovacími, koncovkami množného čísla, třetí osoby, pravidelných sloves
v minulém čase, průběhových forem sloves.
9. Nejdelší výpověď je počítána podle stejných pravidel, ale z celého vzorku dané
transkripce, ne jen ze 100 výpovědí.
Z uvedených pravidel je patrné, že nejsou aplikovatelná na všechny jazyky, alespoň
tedy ne v jejich doslovné podobě. Pro jiné jazyky než je angličtina je zapotřebí u nich provést
určité úpravy. Brown sám si ve své studii uvědomuje, že v rámci různých jazyků mohou
nastat určité problémy a nepřesnosti. Tento problém byl podrobněji rozebrán v několika
studiích (Crystal, 1974; Atkinson-King, 1975). Tato práce se tomuto věnuje v podkapitole 4.2.
Z pravidla číslo jedna nicméně vyplývá, že podle Browna je vzorek čítající 100
výpovědí dostatečný pro výpočet relevantního indexu MLU. Tento počet byl v pozdějších
studiích podroben zkoumání z hlediska adekvátnosti jeho velikosti s přihlédnutím k validitě
a reliabilitě získaných dat (Gavin, Giles, 1996), což tato práce řeší v páté kapitole. Velikost
vzorku může ovlivnit reliabilitu měření.
Po vypočtení hodnoty indexu MLU získáme číslo. To samo o sobě není k užitku,
nemáme-li k dispozici další hodnoty pro porovnání, které v době Brownovi studie ještě
k dispozici nebyly. Na základě své dlouholeté práce však Brown vypracoval škálu hodnot
MLU, kterou rozčlenil na pět stádií (viz dále). Pro každé toto stádium je typické osvojení
určité gramatické či syntaktické funkce.

Brown ale zdůrazňuje, že tyto nové jazykové

dovednosti nejsou striktně vázané na daná stádia, ale prolínají se jimi dále po celou dobu
osvojování jazyka. Nicméně pořadí jejich osvojení je prakticky neměnné, do určité míry
i napříč jednotlivými jazyky a je podmíněno složitostí jejich konstrukční funkcí ve větě.
Brown dále ukázal, že pro určení úrovně jazykového vývoje se průměrná délka
výpovědi hodí lépe než chronologický věk. Zjistil, že vezmeme-li dvě děti se stejným MLU,
bude se úroveň jejich jazykových dovedností podobat spíše, než budeme-li zkoumat výkon
6

V češtině není ekvivalent
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dětí stejného věku. Osvojování jednotlivých gramatických a syntaktických funkcí má tedy
více méně stejné pořadí, nedochází k němu ovšem vždy ve stejném věku. Děti se různí
například již ve věku počátku užívání víceslovných výpovědí.
V průběhu jazykového vývoje dochází k osvojení takzvaných gramatických morfémů
(Brown jich uvádí čtrnáct)7. Pořadí jejich osvojování souvisí podle něj s jejich relativní
gramatickou komplexitou. Brown pro angličtinu sestavil tabulku pořadí jejich osvojování
a dále je rozčlenil podle výskytu v jednotlivých Stádiích (viz dále) a přiřadil jim hodnoty
MLU8. U dětí ve své studii sledoval nástup výskytu užívání průběhových forem sloves,
předložek, množného čísla, minulého času, třetí osoby atd. Zjistil, že pořadí osvojení je stálé,
ač nástup u jednotlivých dětí nemusí odpovídat stejnému věku. Odpovídá však dané hodnotě
MLU, tedy průměrné délce věty, jelikož, jak již bylo řečeno, s osvojením nových
gramatických kategorií může dítě tvořit stále delší výpovědi.
Brown ve své studii došel k závěru, že okolo pěti let věku již dítě ovládá hlavní
variace gramatických morfémů (platí pro angličtinu). Osvojování jazyka probíhá i nadále,
jedná se pak ale spíše o zdokonalování jeho používání a učení se jeho drobnějším nuancím.
Naměřená hodnota MLU pak už tedy dále nevypovídá o procesu osvojování nových
jazykových dovedností. Délka výpovědi nadále vyplývá spíše z konverzačního kontextu.
Brown ve své studii vyzdvihuje myšlenku, že se při zkoumání procesu osvojování
jazyka nejedná o jeden konkrétní index, ale jde o nabývání poznatků o pořadí osvojování
gramatických konstrukčních funkcí a jejich významů dítětem, vypovídající vlastně o pořadí
osvojování vědění (Brown, 1973). Jazyk je přeci jen nástroj sloužící dítěti k nabývání nových
poznatků a pochopení a jeho osvojování zrcadlí kognitivní a sociální růst dítěte.
3.1.1.1 Brownova stádia syntaktického a morfologického vývoje jazyka
Na základě dat získaných z jeho studie rozčlenil Brown vývoj osvojování jazykových
dovedností do pěti stádií (Stádia I-V). Každé toto stádium je definováno rozsahem hodnot
MLU a věkem, ve kterém se dítě vývojově v daném stádiu nachází. Tato stádia poskytují
vývoji osvojování jazyka určitou strukturu, v rámci níž se dá tomuto vývoji porozumět
a předpovědět jeho vývoj u daného dítěte z morfosyntaktického hlediska. Tato stádia se
využívají při diagnostice poruchy jazykových dovedností jako ukazatel normálu pro danou
hodnotu MLU, resp. pro daný věk. Brown ke stádiím věkové rozmezí nepřiřadil, to bylo
7
8

Viz Příloha 3
Viz Příloha 3
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doplněno až později, například ve studii Millera a Chapmana (1981) a v různých zdrojích se
na základě výsledků daných studií nepatrně liší.
Stádium I začíná ve chvíli, kdy si dítě osvojí slovní zásobu čítající 50-60 slov a začne
utvářet první dvouslovné věty, neobsahující ještě konstrukci podnět – přísudek. Pro toto
stádium se uvádí věkové rozmezí 12 až 26 měsíců a rozmezí hodnot MLU 1.0 až 2.0. Pro
Stádium II jsou uváděny hodnoty MLU 2.0 až 2.5 a věk 27 až 30 měsíců. V tomto stádiu si
dítě osvojí přítomný průběhový čas, předložky na a v a koncovku množného čísla. Ke Stádiu
III jsou řazeny hodnoty MLU 2.5 až 3.0 a věk 31 až 34 měsíců. Pro toto stádium je typické
zvládnutí konceptu nepravidelných minulých sloves, přivlastňování objektů subjektům
a užívání slovesa být se sponou. Stádium IV má hodnoty MLU 3.0 až 3.75, věk 35 až 40 a je
pro něj typické zvládnutí členů, pravidelných sloves v minulém čase a koncovky třetí osoby
jednotného čísla. Poslední Stádium V nastává od hodnot MLU 3.75 až 4.5 a věku 41 až 46
měsíců. Dochází zde k osvojení stažené formy slovesa být jak v roli spony, tak jako
pomocného slovesa, a nepravidelných sloves třetí osoby jednotného čísla. Po dosažení
průměrné délky výpovědi delší než 4.5 morfémů se jazykový vývoj ustálí a dalšímu nárůstu
délky výpovědi dochází spíše v důsledku osvojování nové slovní zásoby. K hranici 4.5
morfémů došel ve své studii i Blake et al. (1993), je ale nutno říci, že pozdější studie se
dostaly k hodnotám MLU i vyšším, jako například studie Rice et al. (2010), která uvádí horní
hranici MLU 6.0 (Smolík, Málková, 2011). Jelikož je MLU i přes všechny návody
a doporučení pro sběr dat, transkripci a analýzu stále nestandardizovanou metodou, mohou
tyto odchylky plynout z odlišností například v postupu sběru řečových vzorků.
Pořadí osvojení uvedených gramatických konstrukcí je ověřené pro angličtinu. Je
jasné, že pořadí osvojování jednotlivých gramatických funkcí nemůže být u všech jazyků
stejné už jen z důvodu odlišnosti gramatik jednotlivých jazyků.
3.1.1.2 Pořadí osvojování gramatických kategorií v češtině
I pro český jazyk existuje literatura popisující přibližný věk nástupu daných
gramatických kategorií.9 Od angličtiny se liší z důvodu odlišnosti gramatik těchto dvou
jazyků (např. odlišný způsob vyjádření právě probíhající činnosti, tj. v češtině není ekvivalent
koncovky -ing vyjadřující průběhový čas), lze ale vypozorovat i podobnosti v nástupu
9

ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA. Klinická logopedie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007.
KUTÁLKOVÁ, Dana. Vývoj dětské řeči krok za krokem. 2. vyd. Praha: Grada, 2010.
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konstrukcí vyskytujících se v obou jazycích (např. předložky na a v se začínají v řeči dítěte
objevovat kolem dvou a půl let věku). Pro český jazyk nejsou ale k dispozici hodnoty MLU,
tedy není známo, při jaké průměrné délce věty se dá u českých dětí předpokládat výskyt
daných gramatických struktur. Vytvoření podobného přehledu pro češtinu by mohlo být
předmětem dalšího výzkumu. Jeho výsledek by mohl posloužit jako zdroj normativních dat
pro český jazyk, jehož užitečnost ve výzkumu i v diagnostice jazykových poruch jasně
vyplývá ze zahraničních studií.

3.2 Využití MLU v zahraničních studiích
Od Brownovy studie z roku 1973 se výzkum tématu využití průměrné délky výpovědi
při analýze a zkoumání osvojování jazyka stále věnuje. Svědčí o tom i veliké množství
výskytu odkazů k nejrůznějším studiím, které se věnovali buďto samotnému MLU nebo jej
použili ve výzkumu. Při zadání Mean Length of Utterance do databáze EBSCO můžeme
vyhledat 1331 výskytů tohoto pojmu. Pokud bychom daný pojem hledali i v jiných jazycích,
dostali bychom ještě větší číslo. Vyčerpávající výčet existujících studií tedy není v rámci této
práce možný, je ale žádoucí poskytnou alespoň určitý přehled.
Studie se MLU věnují z následujících hledisek:


Zkoumají MLU samo o sobě jako metodu měření například z hlediska validity
a reliability, jeho porovnání s jinými měřícími nástroj, či jako snahu o získání
normativních hodnot MLU pro konkrétní jazyk (jako existuje pro angličtinu).



Aplikují MLU ve výzkumu normálního jazykového vývoje jako jedno ze zkoumaných
kritérií.



Zaměřují se na zkoumání poruch jazykových dovedností, respektive využívají MLU
jako nástroj pro diagnostiku a popis poruch řeči.
Nejčastější jsou studie kombinující první hledisko s dalšími dvěma, například je

v rámci studie nejprve řešena validita měřícího nástroje MLU a dále daná studie řeší aplikaci
této metody ve výzkumné či diagnostické praxi.
Příkladem prvního typu studie je studie s názvem The relation between age and mean
length of utterance in morphemes (Miller, Chapman, 1981). V této studii bylo u 123 dětí věku
17 až 59 měsíců ze spontánní řečové produkce, získané záznamem jejich interakce s matkou
při volném hraní, vypočteno MLU. Byla zjištěna významná korelace MLU a věku. Z hlediska
16

jazykového vývoje byl určen průměrný nárůst MLU o 1,2 morfémů za rok. Získané hodnoty
byly zpracovány do přehledu MLU v korelaci s věkem v odstupu tří měsíců od 18 do 60
měsíců věku. Zjištěné hodnoty, uvedené v následující tabulce, dodnes slouží jako zdroj
normativních dat pro další studie jazykového vývoje anglofonních dětí.
Věk
(měsíce)
MLU
(morfémy)

18

21

24

30

33

36

39

42

45

48

51

54

57

60

1.31

1.62

1.92

2.54

2.85

3.16

3.47

3.78

4.09

4.40

4.71

5.02

5.32

5.63

Pomocí získaných hodnot lze z analýzy spontánní řečové produkce anglofonních dětí
v daném věkovém rozmezí snadno určit úroveň jejich jazykového vývoje či v případě větší
odchylky od normálu u daného dítěte zjistit potřebu případné další diagnostiky jazykových
dovedností. Tato studie mimo jiné také uvádí detailní instrukce pro analýzu získaných
řečových vzorků (například pokyny k tomu, podle jakých kritérií rozdělit řečový vzorek na
jednotlivé výpovědi atp.). Tyto instrukce jsou ve výzkumu obecně uznávány a využívány.
Jako referenční databáze pro srovnání MLU hodnot zkoumaných dětí jsou využívána
také data z publikace Language sample analysis: TheWisconsin guide (Leadholm, Miller,
1992), o které se tato práce podrobněji zmiňuje v šesté kapitole. Stejně jako předchozí studie
i tato publikace uvádí kritéria pro práci s řečovými vzorky.
Další významná studie věnující se ověření validity MLU jako měřicího nástroje je
studie Evaluating quantitative measures of grammatical complexity in spontaneous speech
samples (Blake, Quartaro, Onoratis, (1993). Tato studie testovala MLU a měření syntaktické
komplexity oproti standardizované lingvistickému profilu LARSP (The Language
Assessment, Remediation and Screening Procedure; Crystal, Fletcher, Garman, 1976).
LARSP je ve výzkumné i klinické praxi běžně užíván jako detailní návod pro analýzu
gramatiky a morfologie spontánní řečové produkce anglofonních dětí. Využívá Brownových
poznatků o relativně stálém pořadí osvojování syntaktických struktur do věku 5 let. Poskytuje
údaje o jazykovém výkonu ve vztahu k věku. Studie Blake et al. Testovala skupinu 87 dětí ve
věku 1;6 až 4;9 (roky; měsíce). Dokázala validitu MLU jako měřítka větné komplexity do
MLU 4.5, což se shoduje s předchozími zjištěními o tom, že v pozdějším stádiu vývoje
osvojování jazyka již průměrná délka výpovědi tento proces neodráží.

17

K negativním závěrům týkajícím se validity MLU došla studie The relation between
grammatical development and mean length of utterance in morphemes (Klee, Fitzgerald,
1985). Tato studie se zaměřila na ověření validity MLU jako nástroje měření gramatického
vývoje osvojování jazyka pro vývojová Stádia III a vyšší (viz Brownova Stádia I-V), jelikož
pro tato Stádia byla validita MLU předpokládána, ale do té doby ne empiricky doložena. Při
analýze řečových vzorků 18 dětí věku 2;0 až 3;0 nezjistila korelaci MLU a věku ani
nepotvrdila využitelnost MLU jako měřicího nástroje vývoje jazyka. Jako důvod těchto
výsledků je uváděn příliš malý testový vzorek.
Nicméně jiná studie testující jen o něco málo větší vzorek čítající 21 dětí, Agerelation, reliability and gramatical validityof measures of uterance length (Rondal, Ghiotto,
Brédart, Bachelet, 1987), výsledky předchozí studie vyvrátila. Zkoumala korelaci s věkem,
reliabilitu v rámci stejného vzorku řečové produkce a gramatickou validitu u MLU a jemu
podobných měřítek u dětí věku 1;8 až 2;8. Studie nicméně potvrdila oslabení validity MLU,
jakmile přesáhne hodnotu 4.5.
Validitě MLU se v rámci svého výzkumu věnovalo mnoho studií v zájmu ověření
validity zvoleného měřícího nástroje, tedy MLU, pro podpoření výpovědní hodnoty zjištěných
závěrů. Některé další studie budou uvedeny v kontextu dalších kapitol.

3.3 Morfosyntax nebo sémantika?
Na začátku třetí kapitoly je MLU popsáno jako měřítko gramatické komplexity
výpovědi. Ve studii A closer look at MLU: What does it really measure? (Dethorne, Johnson,
Loeb, 2005) je ale vznesen dotaz na to, o jakých jazykových dovednostech MLU skutečně
vypovídá. Ve studii bylo testováno 44 dětí věku 2;3 až 3;1. V jejich vzorcích spontánní řečové
produkce výzkumníci věnovali pozornost průměrné délce výpovědi (MLU), počtu odlišných
slov (NDW), odrážejícího sémantickou stránku řečového výkonu, a správnosti použití času ve
větě (TAC), vypovídající o syntaktických dovednostech. U všech tří indikátorů zjistili
vzájemnou korelaci. Obzvlášť statisticky významnou korelaci zjistili mezi MLU a NDW.
Zabývali se proto dále možným vlivem velikosti slovní zásoby na průměrnou délku výpovědi.
S nárůstem počtu slov, která má dítě k dispozici, může sestavovat i delší věty, což se odrazí
v hodnotě MLU. Expresivní jazykové dovednosti tedy ovlivní délku výpovědi. Zabývali se
i myšlenkou, že nabývání slovní zásoby a osvojování si gramatických principů jde ruku
v ruce, jelikož s rostoucím repertoárem různých slov roste u dítěte povědomí o jejich funkci
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ve větě a naopak. Toto vedlo výzkumníky k závěru, že MLU je spíše než měřítkem
morfosyntaktických dovedností dítěte měřítkem jeho expresivních jazykových dovedností.
Tato studie nepopírá užitečnost MLU jako metody analýzy řečové produkce, spíše nabádá
k širšímu pojetí toho, co ve skutečnosti měří, tedy nejen gramatický vývoj, ale také slovní
zásobu a celkové jazykově expresivní dovednosti dítěte.

4 PRŮMĚRNÁ DÉLKA VÝPOVĚDI NAPŘÍČ JAZYKY
Jak již bylo naznačeno výše, při používání pravidel pro výpočet průměrné délky
výpovědi je nutné zohlednit jazyk dětí, jejichž MLU chceme vypočíst. Jednotlivé jazyky se
totiž liší z morfologického a syntaktického hlediska. Právě morfologie je zde důležitým
faktorem, jelikož výpočet průměrné délky výpovědi pro angličtinu se provádí právě na
základě počtu morfémů v jednotlivých výpovědích. Angličtina totiž jako analytický jazyk
používá k vyjádření různých gramatických funkcí přidávání pomocných slov a fixním
slovosledem. Slova jsou zde dělitelná na morfémy nesoucí jasný přídavný význam. Čeština
jakožto jazyk flektivní využívá předpona, přípony a koncovky, které vyjadřují více
gramatických funkcí naráz. Slova v češtině se tedy sice dají rozdělit na morfémy, je zde ale
hůře určitelné, do jaké míry děti funkci jednotlivých morfémů vnímají (Smolík, Seidlová
Málková, 2011). Proto se pro češtinu lépe hodí počítat průměrnou délku výpovědi v počtu
slov, ne morfémů, jak tomu bylo i v následující studii.

4.1 Studie zkoumající průměrnou délku výpovědi u českých dětí
První a zatím jediná publikovaná studie v českém prostředí využívající při analýze
řečové produkce dětí průměrnou délku výpovědi je studie s názvem Validita řečových vzorků
získaných strukturovanými elicitačními procedurami v češtině10, kterou v roce 2011
uskutečnili psycholingvisté Filip Smolík a Gabriela Seidlová Málková. Studie proběhla
v rámci výzkumného projektu ELDEL (Enhancing Language Development in European
Languages). Zaměřili se na prozkoumání strukturních vlastností jazykové produkce
vybraného vzorku dětí za použití metod analýzy řečových vzorků. Jejich cílem bylo testovat
validitu indexů řečových vzorků získaných za použití standardizovaných testových úloh.
Jedním z indexů, na který se zaměřili, je právě i průměrná délka věty, tedy MLU. Výzkumníci
10

Studie publikována v angličtině, původní název Validity of Language Sample Measures Taken from
Structured Elicitation Procedures in Czech.
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v této studii administrovali 135 českým dětem průměrného věku 72,2 měsíců slovníkový
subtest testu WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence), ve kterém měly
děti za úkol definovat zadaná slova. Takto získané vzorky řečové produkce použili
výzkumníci pro výpočet průměrné délky výpovědi a dalších indikátorů gramatického vývoje
– sledovali výskyt několika gramatických kategorií: různá užití slovesa být, předložky,
spojovací výrazy a osobní a ukazovací zájmena. Dětem byly dále administrovány pro češtinu
adaptované verze testů gramatického vývoje – TROG-2, měřící porozumění syntaxi a dále test
morfologické produkce.
Studie si kladla několik cílů. Jelikož se jednalo o první studii zkoumající řečovou
produkci s využitím MLU u česko-jazyčných dětí, bylo jedním z cílů prokázat, že MLU je
jako ukazatel úrovně jazykového vývoje využitelný pro český jazyk. Výzkumníci se kvůli
vlastnostem češtiny rozhodli hodnotu indexu MLU vypočítat jako průměrný počet slov ve
výpovědi, ne morfémů, jak je tomu u angličtiny.
Cílem bylo také zjistit, zda vzorky řečové produkce získané standardizovanými testy
lze použít pro zkoumání jazykového vývoje za použití metod pro analýzu řečové produkce.
V porovnání s hodnotami MLU naměřenými u anglofonních dětí stejného věku byly hodnoty
MLU českých dětí znatelně vyšší. Na základě tohoto výsledku výzkumníci učinili závěr, že
vzorky řečové produkce získané z definic zadaných slov ve slovníkovém testu WPPSI, tedy
vzorky ne zcela spontánní řečové produkce, poskytují odlišná data, než vzorky ze skutečně
spontánní řečové produkce. Řízené poskytování definic slov tedy vede u dětí na vyšším stupni
jazykového vývoje k rozvinutějším výpovědím, než jaké by byly poskytly ve spontánní
konverzaci.
Studie si také kladla za cíl ověřit vhodnost využití MLU jako ukazatele gramatického
vývoje v porovnání se standardizovanými testy. I s přihlédnutí k relativně malému testovému
vzorku a strukturovanosti metody sběru řečových vzorků bylo studií prokázáno, že existuje
statisticky významná korelace mezi MLU a výsledky standardizovaných gramatických testů
porozumění syntaxi a morfologické produkce. MLU je tedy i v českém jazyce použitelným
nástrojem pro analýzu spontánní řečové produkce, přinášejícím relevantní informace
o jazykové úrovni dítěte.
Co se ostatních sledovaných ukazatelů jazykového vývoje týče, byla, podobně jako
u MLU, zjištěna korelace s administrovanými gramatickými testy u výskytu forem slovesa
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být. I ostatní výše zmíněné gramatické kategorie (kromě osobních zájmen) se ukázaly jako
relevantní ukazatele úrovně gramatického vývoje.
Ze studie je tedy zřejmé, že pro zkoumání a měření jazykového vývoje u českojazyčných dětí lze kromě standardizovaných testů využít i analýzu spontánní řečové produkce
z hlediska průměrné délky výpovědi a lze, za předpokladu dodržení správného postupu sběru
řečových vzorků, transkripce a analýzy, očekávat relevantní výsledky. Průměrný počet slov
užitých dítětem koreluje s jeho gramatickými dovednostmi, tedy čím delší je výpověď (čím
vyšší hodnota indexu MLU), tím lepší jazykové dovednosti se dají u daného dítěte
předpokládat, jelikož pro tvorbu delších výpovědí potřebuje dítě ovládat jazykové struktury,
které mu toto umožní.
Tato studie tedy ukázala, že i přes rozdíly mezi angličtinou a češtinou a přesto, že
metoda MLU byla primárně navržena pro zkoumání řečové produkce anglofonních dětí, ji lze
využít i v českém prostředí.

4.2 Průměrná délka výpovědi v dalších jazycích
Studie zkoumající aplikovatelnost MLU na další jazyky byly uskutečněny i v jiných
zemích. Již Brown ve své studii uvádí, že potenciální využití MLU je možnost
interligvistického srovnání, tedy porovnání výsledků dětí z různých jazykových prostředí.
O pravidlech, která pro výpočet MLU sestavil, se vyjádřil takto: „Nemůžeme nicméně tvrdit,
že tato pravidla jsou zrovna ta pravá, nicméně nám posloužila jako jednoduchý způsob, jak
umožnit porovnání dat jednoho dítěte s daty jiného, jednu studii se studií další a, v omezeném
měřítku, vývoj v jednom jazyce s jazyky jinými.“11 (Brown, 1973)
Studie zkoumající průměrnou délku výpovědi byly uskutečněny již v mnoha
evropských jazycích. Jejich zaměření bylo buďto čistě na získání dat použitelných jako
normativní data pro hodnoty MLU dětí daného jazyka v určitém věku, nebo se soustředily i na
další výzkumné problémy a průměrnou délku výpovědi zkoumaly jako jeden z indexů
týkajících se osvojování jazyka. Velmi časté jsou také studie zabývající se za pomoci MLU
poruchami řeči, jelikož, jak bude rozvedeno v šesté kapitole, je tato metoda vhodným
a v zahraničí hojně využívaným diagnostickým nástrojem.
11

Překlad autora; V originále: Still no claim can be made that these are just the right rules. They have, however,
served all of us well as a simple way of making one child’s data comparable with another’s, one project with
another, and in limited degree, development in one language comparable with development in another.

21

Jako příklad můžeme uvést studii uskutečněnou na portugalsky mluvících dětech
(Santos, Lynce, Carvalho, Cacela & Mineiro, 2015). Jednalo se o studii zaměřenou právě na
získání standardních hodnot MLU pro portugalsky mluvící děti ve věku 4;0 až 5;05. Vzorky
spontánní řečové produkce byly získány od 92 dětí, pro transkripci a analýzu bylo použito 100
výpovědí od každého dítěte. Průměrná délka výpovědi byla počítána v počtu slov. Současně
byly dětem administrovány i standardizované jazykové testy měřící jak gramatické
porozumění, tak řečovou produkci. U získaných hodnot MLU a výsledků formálních testů
byla zjištěna statisticky významná korelace. Studie se dále zabývala vlivem genderu
a sociokulturního pozadí na úroveň jazykového vývoje. V tomto ohledu nebyl zjištěn
významný vliv těchto faktorů na průměrnou délku výpovědi.
Pro zajímavost můžeme jako další uvést longitudinální studii uskutečněnou na dvou
dánsky mluvících dětech, dívce (Anne, na počátku studie věk 8 měsíců) a chlapci (Jens, na
počátku studie věk 11 měsíců), zkoumající jejich průměrnou délku výpovědi a velikost slovní
zásoby, resp. jejich jazykový vývoj, až do věku tří let. Cílem studie bylo vytvořit profil vztahu
jazykového vývoje dětí s jejich vývojem kognitivním a sociálním. V průběhu několika let
byla v pravidelných intervalech zaznamenávána spontánní řečová produkce daných dětí, ta
byla dále převedena do transkripce a analyzována z hlediska MLU a velikosti slovní zásoby.
Sledovány byly vývojové tendence těchto aspektů jazykového vývoje dětí. V souvislosti
s kognitivním vývojem byl dále u daných dětí zkoumán vývoj osvojení si konceptu stálosti
předmětu, řešení problémů, rozvoj senzomotoriky a dalších ukazatelů kognitivního vývoje
typického pro děti daného věku. Výzkumný předpoklad vycházel z teorie, že osvojení si
principu záměrného na zacházení s objekty k dosažení určitého cíle předchází nástupu cílené
komunikace. Toto se potvrdilo u Anne, u Jense však byl zjištěn vývoj opačný, tedy chlapec
nejprve začal cíleně komunikovat a teprve později si osvojil cílené zacházení s objekty. Toto
studie přičítá odlišnostem ve stylu učení – kognitivně orientovaného u Anne a sociálně
orientovaného u Jense. Ve stručnosti řečeno, zatímco Anne využívala k dosažení cíle své
kognitivní dovednosti, Jense spoléhal na sociální interakci. To je tím zajímavější, že hodnoty
MLU naměřené u Jense značí, že již v jednom roce pronášel multimorfematické výpovědi,
což je u takto malých dětí méně obvyklé. Jeho komunikace byla zaměřena na sociální
interakce spíše než na referenční označování objektů typické pro roční dítě, což se odrazilo
i na jeho průměrné délce výpovědí.
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Vidíme, že využití metody MLU není omezeno jen na určení průměrného počtu
morfémů/slov ve výpovědi, ale data získaná touto metodou mohou dále posloužit
v zajímavých výzkumech.
Zahraničních studií existuje celá řada a jejich tématika je různorodá a jistě velice
zajímavá. Celkově se dá říci, že se ve svých závěrech shodují v tom, že MLU je pro zkoumání
osvojování jazyka vhodná a přínosná metoda, ač výzkum někdy narazí na určité problémy
(viz dále).

4.2.1 Obtíže při výpočtu MLU v některých jazycích
V zahraničním prostředí proběhlo mnoho studií zabývajících se aplikovatelností
Brownových pravidel na jednotlivé jazyky. Jednou z nich je studie, která proběhla na PapueNové Guineji (Lang, 1975). Tato studie se zabývala současným osvojováním tří jazyků,
angličtiny, jazyku Enga a Tok Pisin. Studie zkoumala vývoj jejich osvojování u čtyř
multilingvních dětí. V rámci studie se vynořily obtíže s výpovědní hodnotou indexu MLU,
jelikož u jednoho z dětí byly ve věku 2;3 naměřeny hodnoty MLU pro angličtinu 2.6 a pro
Tok Pisin 3.1. Tyto hodnoty odpovídají odlišným stádiím jazykového vývoje. Je
nepravděpodobné, že by u multilingvních dětí probíhalo osvojování jazyků současně na
různých úrovních. Autorka studie vidí příčinu rozdílnosti naměřených hodnot v odlišné
morfologické komplexitě daných jazyků. Jak uvádí, již Brown upozornil na to, že studie
průměrné délky výpovědi prováděné ve vysoce flektivních jazycích jako je například finština,
švédština a španělština a mezi něž patří i touto studií zkoumané jazyky Enga a Tok Pisin, se
setkávají s obtížemi při aplikaci pravidel pro výpočet MLU, jelikož ta byla vytvořena pro
angličtinu, která je flektivní jen minimálně (Brown, 1973).
Autorka studie si pokládá otázku, zda je, zvláště pro jazyky mimo indoevropskou
jazykovou rodinu, použití průměrné délky výpovědi vůbec vhodným ukazatelem
vypovídajícím o jazykové úrovni. Výzkum v různých mimoevropských jazycích stále probíhá
(Cheung, 1998; Yamada-Yamamoto 1998; atd.) a problém s nepřenositelností pravidel pro
výpočet MLU se daří řešit jejich úpravou pro daný jazyk či výpočtem průměrné délky
výpovědi v počtu slov a ne morfémů.
I přes tyto komplikace je metoda MLU stále potenciálně velice přínosná, jelikož může
zajistit porovnatelná data o vývoji osvojování jazyka pro téměř všechny jazyky světa, což je
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pro výzkum jazykového vývoje velice cenný a bohatý zdroj poznatků a podnětů pro další
bádání.

5 VALIDITA A RELIABILITA METODY MLU
V českém prostředí, jak již bylo řečeno, není metoda analýzy spontánní řečové
produkce pomocí výpočtu průměrné délky výpovědi vůbec rozšířená. Klade-li si tato práce za
cíl navrhnout možné zavedení této metody, je důležité obhájit její validitu a reliabilitu.

5.1 Validita metody MLU
To, do jaké míry je daná metoda analýzy dat validní, vyplývá z toho, do jaké míry data
jejím prostřednictvím získaná vypovídají o měřené skutečnosti. V případě metody MLU se
toto dá zjistit srovnáním získaných výsledků s výsledky standardizovaných testů hodnotících
stejné aspekty jazykových dovedností.
Příkladem studie, která takovéto srovnání provedla je studie The concurrent validity of
the Minnesota child development inventory as a measure of young children's language
development (Tomblin, Shonrock, , Hardy, 1989). Tato studie porovnala výsledky testu
MCDI (Minnesota Child Development Inventory) měřícího vývoj adaptivního chování dítěte
včetně jazyka a řeči, testu SICD (Sequenced Inventory of Communication Development)
a naměřených hodnot MLU. Bylo prokázáno, že data získaná z MCDI vypovídající
o expresivních jazykových dovednostech byla silným predikátorem naměřených hodnot
MLU. Výsledky standardizovaného testu tedy korelovaly s daty získanými pomocí MLU.
Validitou MLU v češtině se zabývala i výše uvedená studie Validita řečových vzorků
získaných strukturovanými elicitačními procedurami v češtině (Smolík, Seidlová Málková,
2011) srovnávající data získaná metodou MLU a standardizovanými testy WPPSI a TROG-2.
I v tomto případě byla korelace získaných dat potvrzena.
Ne každá studie zabývající se validitou však dospěla ke kladnému závěru. Výše
uvedená studie The relation between grammatical development and mean length of utterance
in morphemes (Klee, Fitzgerald, 1985) nezjistila významnou korelaci MLU a věku, ani
neprokázala, že by MLU bylo vhodným prediktorem gramatického vývoje dítěte. Problém
této studie ovšem spočíval v relativně malém testovém vzorku čítajícím pouze 18 dětí.
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Validita MLU je stále předmětem zkoumání. Validita MLU jako měřícího nástroje je
obecně uznávaná, pozornost je ale nutné věnovat faktorům ovlivňujícím míru validity. Mezi
ně můžeme řadit vliv metody sběru vzorku spontánní řečové produkce, zkušenosti
a dovednosti výzkumníků i rozsah analyzovaného vzorku výpovědí (Smolík, Seidlová
Málková, 2011).
Brown ve své studii uvedl, že vhodný počet kompletních výpovědí pro výpočet MLU
je sto. I v databázi SALT jsou k analýze k dispozici vzorky čítající sto výpovědí. Vhodnost
tohoto počtu se ovšem také stala předmětem pochybností a zkoumání (viz dále).
Validita MLU byla zkoumána také z hlediska věku, respektive úrovně jazykového
vývoje. Má se za to, že jakmile si dítě osvojí všechny gramatické struktury, přestává být délka
jeho výpovědi závislá na jeho jazykové úrovni a souvisí spíše s kontextem konverzace. MLU
tak přestává vypovídat o komplexitě jazykových dovedností dítěte. Různé studie se zabývaly
hodnotou MLU, pro které již není tento index validní jako měřítko jazykového vývoje. Ve
studii Evaluating quantitative measures of grammatical complexity in spontaneous speech
samples (Blake, Quartaro, Onorati, 1993) byla jako horní hranice zjištěna hodnota MLU 4.5.
V pozdější studii Mean length of utterance levels in 6-month intervals for children 3 to 9
years with and without language impairments (Rice, Smolik, Perpich, Thompson, Rytting,
Blossom, 2010) se tato hranice posunula na hodnotu MLU 6.0. Tato hodnota není zatím nijak
jednoznačně ustálená a dá se předpokládat i její odlišnost v různých jazycích. Vliv má také to,
zda je MLU počítáno na základě počtu morfémů nebo slov. Obecně ale zůstává platný fakt, že
po dosažení určité úrovně v jazykovém vývoji ztrácí MLU svou výpovědní hodnotu.
Za jakých podmínek je MLU jako měřítko jazykového vývoje validní je tedy stále do
určité míry otázkou dalšího zkoumání.

5.2 Reliabilita metody MLU
Další důležitý indikátor správnosti měřícího nástroje je jeho reliabilita. Reliabilní je
nástroj, jehož opakované použití ve stejných podmínkách přinese stejné výsledky. V případě
MLU se v různých studiích ukázalo, že jeho reliabilita záleží i na velikosti souboru sebraných
jazykových vzorků. Obecně čím větší je vzorek, tedy čím více obsahuje výpovědí vhodných
k analýze, tím se reliabilita MLU ukazuje jako vyšší. Pro určení „správné“ hodnoty MLU
daného dítěte je důležité, aby jeho hodnoty MLU získané z náhodných částí sebraného
vzorku, popřípadě hodnoty MLU získané analýzou vzorků jednoho dítěte, sebraných
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v krátkém časovém rozmezí, měly pokud možno stejnou, nebo alespoň přibližně stejnou
hodnotu. Pokud by tomu tak nebylo, znamenalo by to, že MLU není reliabilním ukazatelem
jazykové úrovně daného dítěte.
Velikostí vzorku v ohledu na reliabilitu MLU se zabývá studie Sample size effects on
temporal reliability of language sample measures of preschool children. Journal of Speech
and Hearing Research (Gavin, Giles, 1996). Tato studie zkoumala vliv velikosti vzorku
výpovědí na reliabilitu MLU. Vzorky spontánní řečové produkce byly v rámci studie
rozčleněny podle délky jejich trvání na dvanáct nebo dvacet minut a podle počtu kompletních
výpovědí v nich obsažených na sady od 25 do 175 výpovědí, stoupajících vždy po 25.
U těchto vzorků bylo zkoumáno několik indikátorů jazykové komplexity: celkový počet slov
(TNW), počet odlišných slov (NDW), průměrná délka výpovědi v počtu morfémů (MLUm)
a průměrná délka věty v počtu morfémů (MLSm). Bylo zjištěno, že pro nastavenou minimální
hranici reliability (r=.71) je potřeba vzorek o velikosti minimálně 100 výpovědí. Pro využití
v jazykově diagnostické praxi je potřeba reliabilita vyšší (r=.90) a té lze u zkoumaných
indexů dosáhnout u vzorků větších než 175 výpovědí.
Ani v případě reliability se ale jednotlivé studie jednoznačně neshodují. V některých
studiích byla dostatečná reliabilita zjištěna i u menších vzorků, obecně se jako dostačující
považuje vzorek čítající sto kompletních výpovědí, což uvádí již Brown.
Pro zajištění reliability získaných dat je také důležitá konzistence celého procesu práce
s řečovými vzorky, od jejich sběru, přes transkripci až k vyhodnocení výsledků. Pokud by se
například pro zjištění reliability MLU srovnávaly vzorky od jednoho dítěte, které by ale byly
získány výrazně odlišným způsobem, jejich výsledky by se lišily a na základě toho by byla
zpochybněna reliabilita MLU, nebyl by takový závěr správný (Eisenberg, Fersko, Lundgren,
2001).

6 VYUŽITÍ MLU V JAZYKOVĚ DIAGNOSTICKÉ PRAXI
S přihlédnutím k důležitosti jazyka a schopnosti komunikovat nastíněné v úvodu této
práce, je diagnostika narušené komunikační schopnosti velice důležitý obor. Včasné
rozpoznání poruchy jazykových schopností je klíčové pro aplikaci a úspěch terapie. Stejně tak
důležité je i správné rozpoznání konkrétního druhu a stupně poruchy. Potřeba správných
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a funkčních diagnostických metod vyplývá z nebezpečí, jaké představuje nesprávně určená
diagnóza, vedoucí ke zvolení nevhodného postupu jazykové terapie (Lechta a kol., 2003).
Diagnostika v logopedické praxi se zaměřuje na komplexní zkoumání daného
problému, nejen z logopedického hlediska, ale často jsou prováděny mezioborové evaluace
daného jedince, například z hlediska foniatrického, fonologického či psychologického, aby
tak vznikl ucelený obraz o projevech a možných příčinách diagnostikované poruchy. (Lechta
a kol., 2003).
Pro možnost porovnání výkonů osoby s poruchou komunikačních schopností je
vhodné řečový projev kvantifikovat, tedy na základě měření určitých řečových indexů určit
hodnoty porovnatelné se škálami normativních dat (Lechta, 2003).
Standardizované testy jsou sice v diagnostice řeči stále využívané, existuje u nich však
několik nevýhod. Tak například zaměření testových úloh na oddělené jazykové dovednosti
o nich neposkytuje ucelený obraz. Testové úlohy také bývají určitým způsobem zavádějící,
například ze sociokulturního hlediska. Dalším problémem může být zkreslení výsledků
z důvodu přičtení špatného výkonu v testu jiné příčině, než která za ním ve skutečnosti stojí.
Například zhoršený výkon dětí s poruchou soustředění nebo paměti či zpracování informací
může být chybně vnímán jako ukazatel jazykového deficitu (Leadholm, Miller, 1992). Toto
do určité míry řeší doplnění standardizovaných diagnostických metod o analýzu spontánní
řečové produkce. Řečový výkon dítěte při spontánní konverzaci je totiž ideálním zdrojem
informací o jeho přirozených jazykových dovednostech. Na jeho základě lze pochopit
podstatu daného řečového deficitu v jeho komplexnosti.
Publikace, která se využití analýzy vzorků řečové produkce detailně věnuje, je výše
zmiňovaná Language Sample Analysis: The Wisconsin Guide (Leadholm, Miller, 1992).
Poskytuje informace potřebné pro sběr vzorků vhodných k analýze, postup práce s nimi,
vysvětluje, jak analýzu použít při dlouhodobém sledování jazykově terapeutické intervence.
Podle této publikace se pomocí analýzy vzorků řečové produkce dá potvrdit a upřesnit
diagnóza poruchy řeči, zjistit případný vliv nejazykových faktorů na jazykové dovednosti
dítěte a sledovat vývoj terapeutické intervence. Dále je možné výsledky analýzy porovnat
s normálními hodnotami sledovaných indexů věkové skupiny hodnoceného dítěte, což je také
užitečné při identifikování existujícího řečového problému.
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Z možných indikátorů úrovně jazykového vývoje je v diagnostice poruchy řeči ze
vzorku spontánní řečové produkce nejčastěji využívána právě průměrná délka výpovědi
(Loeb, Kinsler, Bookbinder, 2000). Díky existenci normativních dat MLU v souvislosti
s věkem pro normální jazykový vývoj, je možné řečovou produkci dítěte s podezřením na
opožděný či jinak narušený vývoj osvojování jazyka porovnat s těmito daty. Uvádí se, že
pokud je odchylka naměřených hodnot MLU dítěte od průměrného MLU daného věku větší
než jedna standardní odchylka, je to již indikátor poruchy jazykového vývoje (Eisenberg,
Fersko, & Lundgren, 2001).
Studie The use of MLU for identifying language impairment in prescchool children:
A review (Eisenberg, Fersko, & Lundgren, 2001) se zabývá použitelností MLU při zjišťování
případné jazykové poruchy. Autoři uvádí, že v případě využití MLU jako diagnostického
nástroje je důležité si uvědomit, že jej používáme striktně za účelem změření průměrné délky
výpovědi a ne jako měřítko morfosyntaktického vývoje. Uvádí příklad, na kterém je vidět, že
delší výpověď se ne vždy rovná výpovědi gramaticky komplexnější (srov. Want more cookies
Mommy. vs. I want to go home. – v obou případech se jedná o výpověď obsahující
5 morfémů, ovšem liší se z hlediska syntaktické správnosti). MLU by tedy podle nich nemělo
být samo o sobě vnímáno jako diagnostický nástroj, ale jako nástroj pro měření průměrné
délky výpovědi. Na základě takto získaných hodnot se dá po srovnání s normativními
hodnotami pro danou věkovou skupinu rozpoznat případné odchýlení výkonu zkoumaného
dítěte od normálu, což poslouží jako první ukazatel problému ve vývoji jazyka.
Studie se dále vyjadřuje k vlivu techniky sběru vzorků řečové produkce na výsledná
data. Upozorňuje, že pro možnost srovnání získaných dat s referenčními hodnotami daného
věku je nezbytné při sběru a analýze dat použít stejný postup, který byl použit při sběru
a analýze vzorků, ze kterých byla normativní data odvozena.
V závěru studie uvádí, že MLU může být v diagnostické praxi, za předpokladu
existence referenční databáze, bez problému využito, je ovšem nutno dodržovat výše uvedené
postupy a nemělo by se jednat o jediný použitý diagnostický nástroj.

6.1 MLU a specificky narušený vývoj řeči
MLU je nejlépe využitelný při diagnostice a analýze specificky narušeného vývoje řeči
(Specific Language Impairment, dále jen SLI) neboli vývojové dysfázie. Jedná
se o „(…) specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo
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neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou
přiměřené.“ (Škodová, Jedlička, 2003, s. 110). Pro SLI je typické, že porucha řeči dítěte není
zapříčiněna defektem intelektu, sluchovým postižením či jinou neurologickou poruchou.
Z toho důvodu je tato klinická skupina široce využívaná pro srovnání s jedinci s normálním
průběhem jazykového vývoje.
Jednou ze studií, která se využití MLU při určení diagnózy SLI podrobně věnovala, je
studie Mean length of utterance levels in 6-month intervals for children 3 to 9 years with and
without language impairments (Rice, Smolik, Perpich, Thompson, Rytting, Blossom, 2010).
V této studii byly analyzovány transkripce vzorků spontánní řečové produkce 306 dětí věku
2;9 až 9;0. Jednalo se o 170 dětí se zjištěnou SLI a o 136 dětí v kontrolní skupině. Řečové
vzorky byly převzaty z jiné longitudinální studie. Byly analyzovány z hlediska MLU
v morfémech a MLU ve slovech. Určeny byly průměrné hodnoty MLU a standardní odchylky
hodnot pro obě skupiny dětí v intervalech 6 měsíců v dané věkové škále. Bylo zjištěno, že
v porovnání s kontrolní skupinou je nárůst průměrné délky výpovědi dětí se SLI o poznání
zpomalen, ačkoli má též stoupající tendenci.
Dále byly řečové výkony a MLU dětí srovnávány s úrovní jejich nonverbální
inteligence

testované

standardizovanými

testy

Columbia

Mental

Maturity

Scale

(Burgemeister, Blum, & Lorge, 1972) nebo Wechsler Intelligence Scale for Children – Third
Edition Nonverbal Scale (Wechsler, 1991). Normativní data o nonverbální inteligenci
referenčních normativních hodnot MLU a věku nebyly do té doby k dispozici. Tato studie se
tedy zaměřila i na jejich získání pro účely srovnání výkonů při jazykové diagnostice. Jinými
slovy je-li k dispozici informace o MLU a nonverbální inteligenci zkoumaného dítěte, dá se
jeho výkon porovnat s referenčními hodnotami, ze kterých je možno vyčíst, jestli jeho
jazykový vývoj odpovídá normálnímu vývoji nebo vývoji dětí se SLI, což je další umocnění
účinnosti tohoto diagnostického nástroje. Studie potvrdila, že MLU je validním a reliabilním
ukazatelem jazykové poruchy.
U daných dětí byla kromě nonverbální inteligence a MLU zmapována ještě etnicita
a úroveň vzdělání matky (u obou těchto proměnných byl zkoumán vliv na úroveň jazykového
vývoje u dětí daného věku). Tato studie tedy podala detailní profily dětí v daném věkovém
rozmezí v intervalech po 6 měsících zohledňující všechny výše uvedené aspekty. Její
výsledky jsou tedy cenným zdrojem referenčních dat pro klinické účely.
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Při práci se SLI je MLU využíváno i v jiných než anglofonních zemích. Příkladem
toho může být studie Grammatical morphology deficits in Spanish-speaking children with
specific language impairment (Bedore, Leonard, 2001). Studie zkoumala gramatickou
morfologii předškolních dětí s diagnostikovaným SLI ve Španělsku. Kontrolními skupinami
byly děti stejného věku, ale vyšším MLU a děti se stejným MLU, ale mladší, než děti se SLI.
Děti se SLI se lišili nejen v délce výpovědi, ale i v některých konkrétních morfémech, které
využívaly chybně nebo vůbec.
Obecně se ve studiích zabývajících se vytvořením lingvistického profilu dětí
s narušeným jazykovým vývojem zkoumá výskyt pravidelností typických pro danou poruchu,
které by dále mohly sloužit jako její indikátory při evaluaci vzorků spontánní řečové produkce
v diagnostické praxi.
MLU je dále využíváno ke zkoumání jazykového vývoje různých klinických skupin
postižení jako je Downův syndrom, Williamsův syndrom či autismus, resp. ke zjištění
existence jazykových profilů typických pro danou poruchu. Studie Language symptoms of
developmental language disorders: An overview of autism, Down syndrome, fragile X,
specific language impairment, and Williams syndrome (Rice, Warren, Betz, 2005) se touto
tematikou zabývá. Poruchy jazykové produkce bývají průvodními jevy některých vývojových
poruch. Tato studie podává z dostupné literatury přehled o tom, jak vypadá jazyková
produkce lidí s daným postižením. Zkoumá ji z hlediska řečové produkce, sémantiky
a syntaxe a porovnává jazykové profily jednotlivých postižení. V závěru uvádí, že je zapotřebí
dalšího výzkumu na tomto poli pro vytvoření detailnějších lingvistických profilů daných
poruch. Tyto profily by dále mohly sloužit při identifikaci jednotlivých poruch z řečové
produkce.
Z uvedených studií vyplývá, že použití MLU jako diagnostického nástroje je
opodstatněné, je ale nutné být si vědom toho, že se primárně jedná o ukazatel průměrné délky
výpovědi, a že se tedy dá využít jako první krok ke zjištění odchylky jazykového vývoje od
normálu, na základě kterého je pak vhodné dané dítě podrobit další diagnostice. Dále je
průměrná délka výpovědi, respektive její vývoj v rámci jazykové terapie, dobrým ukazatelem
její efektivnosti, jelikož můžeme délku výpovědi průběžně kontrolovat a porovnávat
s normativními daty a sledovat, jestli a jak se tento ukazatel s postupem terapie přibližuje
normálu či nikoli.
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Klíčovým předpokladem využití MLU v diagnostice jazykových poruch je tedy
existence referenčních normativních dat. To je hlavním úskalím zavedení této metody v české
jazykově diagnostické praxi.

6.2 Jazykově diagnostická praxe v českém prostředí
I v české diagnostické praxi je tendence při evaluaci jedince s podezřením na poruchu
komunikační schopnosti využívat spontánní řečovou produkci kvůli její schopnosti postihnout
řečový projev jedince v jeho celosti. Využití měření průměrné délky výpovědi v diagnostice
či při sledování pokroku v rámci jazykové terapie u nás však není v praxi využíváno.
Hlavními důvody je neexistence referenčních databází s normativními daty a také malá
obeznámenost českého psycholingvistického výzkumu s konceptem MLU.

6.2.1 Využitelnost MLU v české jazykově diagnostické praxi
Podle Lechty (2003) se diagnostika jazykových poruch dá rozdělit do tří úrovní. První
je takzvané Orientační vyšetření, při kterém se určí, zda daný jedinec má nebo nemá poruchu
komunikační schopnosti. Druhá úroveň diagnostiky je Základní vyšetření, které upřesní
konkrétní druh jazykové poruchy. Poslední úroveň diagnostiky je Speciální vyšetření, při
kterém se daný problém z různých hledisek co nejpřesněji identifikuje.
Potenciální možnost využití MLU je v první a druhé úrovni diagnostiky. Z důvodu
výše rozebírané korelace MLU s věkem po hranici asi pěti let, by se jednalo o diagnostiku
dětí. To je ovšem příhodné, jelikož čím dříve se daný problém jazykových dovedností
identifikuje, tím dříve je možno začít s terapií.
V rámci Orientačního vyšetření by mohlo MLU posloužit jako jeden z nástrojů pro
analýzu spontánní řečové produkce. Tomu by ale nutně muselo předcházet získání
normativních hodnot pro české děti. U Základního vyšetření by pak MLU mohlo být také
využito, například pro identifikaci SLI. I to by ovšem předpokládalo existenci referenční
databáze.
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7 VYUŽITÍ MLU V ČESKÉM PROSTŘEDÍ A ZÁVĚR
Co se využití MLU v české jazykově diagnostické praxi týče je tedy zřejmé, že dříve
než bude průměrná délka výpovědi moci být vůbec brána v potaz jako jeden z diagnostických
nástrojů, bude nejprve potřeba ustanovit MLU na poli českého psycholingvistického
výzkumu. Bude potřeba upravit postup analýzy vzorků spontánní řečové produkce podle
specifických vlastností češtiny a tento postup pokud možno zavést jako normativní, aby se
získaná data více studií dala relevantně porovnávat. Pokud se má výzkum věnovat zkoumání
pořadí osvojování jazykových funkcí, tak jako tomu bylo v původní Brownově studii, bude
zapotřebí věnovat pozornost a čas detailnímu rozboru dětské spontánní řeči a zjistit, co
konkrétně v češtině odráží postupný nárůst délky výpovědi. Dále je zapotřebí více ověřit
validitu MLU jako měřítka průměrné délky výpovědi v češtině a jako diagnostického nástroje,
ustanovit pravidla zajišťující reliabilitu výsledných dat, postupně vytvořit referenční databázi
hodnot MLU v korelaci s věkem jak pro děti s normálním průběhem jazykového vývoje, tak
pro děti s různými poruchami řeči, a teprve poté bude možno zavést MLU jako diagnostický
nástroj. Od zavedení této metody nás tedy dělí ještě velký kus časově náročné práce. Na
základě zahraničních studií mapujících přínos této metody by se ale tato snaha jistě vyplatila.
Dalším nesporným přínosem by byla možnost připojit data vypovídající o průměrné
délce výpovědi českých dětí s normálním i narušeným vývojem osvojování jazyka k neustále
rostoucímu množství dat ze zahraničních studií z různých jazyků a třeba se zapojit do
srovnávací studie (jako byl například výše zmiňovaný ELDEL) zkoumající osvojování jazyka
z hlediska pořadí či rychlosti osvojování jednotlivých gramatických funkci a struktur, což by
mohlo přinést další zajímavé poznatky i o tom, jak osvojování jazyka v myslích dětí vlastně
probíhá, jaké jsou jeho zákonitosti a zda tedy existují nějaké jazykově univerzální
mechanismy a jak fungují.
Potenciální užitek zavedení metody MLU pro českou vývojovou psycholingvistiku
a logopedickou praxi je tedy bezesporu nemalý. Prvním krokem k tomuto všemu je
představení tohoto měřícího nástroje na české jazykově výzkumné scéně. A to bylo hlavním
cílem této bakalářské práce.

32

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Atkinson-King, K., (1975). Review of Roger Brown, „A First Langueage: the early stages,“.
Language 51, 3: 764-70.
Blake, J., Quartaro, G., Onorati, S. (1993): Evaluating quantitative measures of grammatical
complexity in spontaneous speech samples. Journal of Child Language, 20, 139-152.
Bedore, L. M., Leonard, L. B. (2001). Grammatical morphology deficits in Spanish-speaking
children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing
Research, 44(4), 905-924.
Chabon, S. S., Kent-Udolf, L., Egolf, D. B. (1982). The temporal reliability of Brown's mean
length of utterance (MLU-M) measure with post-stage V children. Journal of Speech,
Language, and Hearing Research, 25(1), 124-128.
Cheung, H. (1998, October). Utterance length and the development of Mandarin Chinese. In
First Asia-Pacific Conference on Speech, Language and Hearing, University of Hong Kong.
Burgemeister,B.B., Blum,L.H., Lorge, I. (1972). Columbia Mental Maturity Scale. San
Antonio, TX: The Psychological Corporation.
Crystal, D., (1974). Review of Roger Brown, „A First Langueage: the early stages,“. Journal
of Child Language 1, 2: 289-307.
Crystal, D., Fletcher, P., & Garman, M. (1976). The grammatical analysis of language
disability. London: Edward Arnold
Dethorne, L. S., Johnson, B. W., & Loeb, J. W. (2005). A closer look at MLU: What does it
really measure?. Clinical Linguistics & Phonetics, 19(8), 635-648.
De Villiers, J. G., De Villiers, P. A. (1973). A cross-sectional study of the acquisition of
grammatical morphemes in child speech. Journal of psycholinguistic research, 2(3), 267-278.
Eisenbeiss, S., (2010). Production methods in language acquisition research. In: Blom, E.,
Unsworth, S., editors. Experimental methods in language acquisition research. Amsterdam:
John Benjamins Publishing Company; 11-34.
Eisenberg, S. L., Fersko, T. M., & Lundgren, C. (2001). The Use of MLU for Identifying
Language Impairment in Preschool Children: A Review. American Journal Of SpeechLanguage Pathology, 10(4), 323.
Gavin,W. J., Giles,L. (1996). Sample size effects on tempoval reliability of language sample
measures of preschool children. Journal of Speech and Hearing Research, 39, 1258–1262.
33

Klee, T., Fitzgerald, M. D. (1985): The relation between grammatical development and mean
length of utterance in morphemes. Journal of Child Language, 12, 251-269.
Kutálková, Dana. Vývoj dětské řeči krok za krokem. 2. vyd. Praha: Grada, 2010.
Lang, A. (1975). The semantics of classificatory verbs in Enga (and other Papua New Guinea
languages) (No. 39). Dept. of Linguistics, Research School of Pacific Studies, Australian
National University.
Leadholm, B., & Miller, J. (1992). Language sample analysis: TheWisconsin guide.
Milwaukee:Wisconsin Department of Instruction.
Lechta, V. a kol. (2003). Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha. Portál.
Loeb, D. F., Kinsler, K., Bookbinder, L. (2000). Current language sampling practices in
preschools. In Poster presented at the annual convention of the American Speech-LanguageHearing Association, Washington, DC.
MacWhinney, B. (2000). The CHILDES project: Tools for analyzing talk (3rd ed.). Mahwah,
NJ: Erlbaum.
McCauley, R., Swisher, L. (1984). Psychometric review of langure and articulation tests for
preschool children. Journal of Speech and Hearing Disorders, 49, 34-42.
Miller, J. F., Chapman, R. S. (1981). The relation between age and mean length of utterance
in morphemes. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 24(2), 154-161.
Miller, J. F., Chapman, R. S. (2008). Systematic Analysis of Language Transcripts (Version
8) [Computer software]. Madison: University of Wisconsin—Madison, Waisman Center,
Language Analysis Laboratory.
Nice, M. M. (1925). Length of sentences as a criterion of a child ’s progress in speech.
Journal of Educational Psychology, 16, 370-379.
Průcha J. (2011). Dětská řeč a komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing.
Rice, M. L., Ash, A., Betz, S., Francois, J., Kepler, A., Klager, E., & Smolik, F. (2004).
Transcription and coding manual for analysis of language samples: Kansas Language
Transcript Database. Lawrence: University of Kansas.
Rice, M. L., Smolik, F., Perpich, D., Thompson, T., Rytting, N., Blossom, M. (2010): Mean
length of utterance levels in 6-month intervals for children 3 to 9 years with and without
language impairments. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 53, 333-349.
Rice, M. L.,Warren, S. F.,&Betz, S. (2005). Language symptoms of developmental language
disorders: An overview of autism, Down syndrome, fragile X, specific language impairment,
and Williams syndrome. Applied Psycholinguistics, 26, 7-28.

34

Rondal, J. A., Ghiotto, M., Brédart, S., & Bachelet, J. F. (1987). Age-relation, reliability and
grammatical validity of measures of utterance length. Journal of child language, 14(3), 433446.
Santos, M. E., Lynce, S., Carvalho, S., Cacela, M., & Mineiro, A. (2015). Mean length of
utterance-words in children with typical language development aged 4 to 5 years. Revista
CEFAC, 17(4), 1143-1151.
Smolík, F., Seidlová Málková, G. Validity of Language Measures Taken from Structured
Elicitation Procedures in Czech. Československá psychologie: Časopis Pro Psychologickou
Teorii A Praxi [online]. 2011, 55.5: 448-458.
Škodová, Eva a Ivan Jedlička. Klinická logopedie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2007.
Tomblin, J. B., Shonrock, C. M., Hardy, J. C. (1989): The concurrent validity of the
Minnesota child development inventory as a measure of young children‘s langure
development. Journal of Speech and Hearing Disorders, 54, 101-105.
Wechsler, D. (1991). Wechsler Intelligence Scale for Children – ThirdEdition. San Antonio,
TX: The PsychologicalCorporation.
Yamada-Yamamoto, A.S.A.K.O., 1998. The Development of English by Japanese children
temporarily resident in the UK. Japanese children abroad: Cultural, educational and language
issues, pp.55-69.

35

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1 – Tabulka 25.1 Pravidla pro výpočet průměrné délky výpovědi a její horní hranice
(BROWN, Roger. A first language: The early stages. Harvard U. Press, 1973, s. 54)
Příloha 2* – Čtrnáct gramatických morfémů; R. Brown (1973)
(BROWN, Roger. A first language: The early stages. Harvard U. Press, 1973)
Příloha 3*– Tabulka – přehled vývoje větných forem v souvislosti s věkem a MLU
*

Text tabulek v původním znění, jelikož je obsah specifický pro anglický jazyk
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Příloha 1
Table 25.1 Rules for calculating mean length of utterance and upper bound.
1. Start with the second page of the transctiption unless that page involves a recitation of
some kind. In this latter case start with the first recitation-free stretch. Count the first
100 utterances satisfying the following rules.
2. Only fully transcribed utterances are used; none with blanks. Portions of utterances,
entered in parentheses to indicate doubtful transcription, are used.
3. Include all exact utterance repetitions (marked with a plus sign in records). Stuttering
is marked as repeated efforts at a single word; count the word once in the most
complete form produced. In the few cases where a word is produced for emphasis or
the like (no, no, no) count each occurance.
4. Do not count such fillers as mm or oh, but do count no, yeah, and hi.
5. All compound words(two or more free morphemes), proper names, and ritualized
reduplications count as single words. Examples: birthday, rackety-boom, choo-choo,
quack-quack, night-night, pocketbook, see saw. Justification is that no evidence that
the constituent morphemes function as such for these children.
6. Count as one morpheme all irregular pasts of the verb (got, did, went, saw).
Justification is that there is no evidence that the child relates these to present forms.
7. Count as one morpheme all diminutives (doggie, mommie) because these children at
least do not seem to use the suffix productively. Diminutives are the standard forms
used by the child.
8. Count as separate morphemes all auxiliaries (is, have, will, can, must, would). Also all
catenatives: gonna, wanna, hafta. These latter counted as single morphemes rahter
than as going to or want to because evidence is that they function so for the children.
Count as separate morphemes all inflections, for example, possessive {s}, plural {s},
third person singular{s}, regular past {d}, progressive {iη}.
9. The range count follows the above rules but is always calculated for the total
transcription rather than for 100 utterances.
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