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Předložená diplomová práce se soustřeďuje na velmi zajímavou problematiku, kterou 

jsou čtenářské a pisatelské dovednosti bilingvních dětí. V úvodu si autorka klade velké 

množství otázek, na které však není možné v rámci řešení jedné diplomové práce uspokojivě 

odpovědět. Tím hned na začátku čtenáře uvádí do rozpaků a cíl práce se stává nepřehledný, 

protože si nejsme jisti, na které otázky odpověď dostaneme a které zůstanou viset v prostoru. 

Navíc dále naznačuje, že výčet otázek nekončí. Autorčiny cíle si sice můžeme domyslet 

z později vytyčených hypotéz a provedeného testování, nicméně spíše to celkově budí dojem, 

že si sama autorka není jistá jak téma uchopit.   

Práce je standardně rozdělena na teoretickou a praktickou část. První polovina teoretické 

části, ve které se autorka věnuje problematice bilingvismu (jeho definici, rozdělení, testování a 

základními teoriemi), je přehledná a logicky uspořádaná. Za problematickou však považuji 

kapitolu 2.6, ve které jsou popisovány dvě zahraniční studie. Výběr studií je zajímavý, jejich 

zařazení do diplomové práce hodnotím kladně. Také je chválihodné, že se zde autorka snaží 

propojit teoretickou a praktickou část tím, že odkazuje i na své vlastní výzkumné šetření. 

Zpracování celé kapitoly je však bohužel ne příliš kvalitní. Toto propojení zde působí velmi 

nahodile. Celá kapitola tak vyznívá spíše jako výpisky či podklady ke zpracování než pečlivě 

provedené srovnání a analýza studií. Některé další kapitoly v teoretické části na sebe textově 

nenavazují. V závěrečné části kapitoly 2.7. jsou kladeny otázky, ovšem následné stránky 

otevírají zcela jiné téma a otázkám se již dále autorka nevěnuje, což je pro čtenáře velmi 

neuspokojivé.  

V praktické části autorka porovnává celkem 19 bilingvních dětí z 2.-5. ročníku ZŠ se 

stejně početnou kontrolní skupinou monolingvních dětí. Poctivě stanovuje hypotézy a detailně 

popisuje použitou testovou baterii. Zdá se však, že by bylo vhodnější sledovat méně faktorů a 

opět položit menší počet otázek, než je zmíněno v úvodním odstavci praktické části, neboť jak 

sama autorka uznává, vybraný vzorek je velmi malý a je zde velké věkové rozpětí. Co se týče 

analýzy samotného výzkumného šetření, mohlo by mít uspořádanější podobu. Pro čtenáře je 

obtížné orientovat se v relevantních výsledcích. Některé testy se týkaly celého zkoumaného 

vzorku, některé jen jeho části a některé byly dokonce představeny jen pro zajímavost a jsou bez 

jakékoliv výpovědní hodnoty. 

Práce bohužel obsahuje příliš mnoho stylisticky nestandardních jevů a formálních chyb, 

které snižují její kvalitu. Najdeme zde zcela nadbytečné věty (str 23 Nyní autorka představí 

zajímavou studii), odstavce, které nedávají smysl (str 18 věta začínající: Pokud už jenom učení 

se jazyku je zázračný skutek…), nepřesné a nevhodné informace a stylistické formulace (str 35 

komunikace mezi grafémem a fonémem, str 31 jedná se o diplomovou či dizertační práci? str 12 

lépe u nich dochází k podstatné informaci, str 43, tab 1 průměrný věk bilingvních dětí v tabulce 

neodpovídá doprovodnému textu) a odstavce skládající se pouze z jedné věty. Rušivě působí 

velké množství překlepů a chyb (nevhodné to je především v nadpisech, u vlastních jmen a 

názvů pramenů a dále jsou to opakující se chyby např. evaulační). Ne vždy jsou také dostatečně 



poctivě sledována citační pravidla. Výhrady mám i k výběru doslovných citací, které by neměly 

sloužit pouze k dokončení vět.  

Celkově se dá říci, že by si práce zasloužila větší pečlivosti ve svém zpracování. 

Nicméně oceňuji úsilí, které bylo věnováno studiu literatury a přípravě výzkumu. Autorčin 

zájem o toto téma je zde patrný, stejně jako propojenost s její pedagogickou praxí a zájmy. 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Otázky k diskuzi:  

1. Autorka klade otázku, zda by se ve výzkumném šetření mohly objevit rozdíly mezi 

dívkami a chlapci. Na zvoleném vzorku však nebylo možné tyto rozdíly sledovat. Zajímalo by 

mě, jaké výsledky autorka předpokládala.  

2. Jak by měl podle autorky vypadat výzkumný vzorek, aby celkové výsledky byly 

prokazatelné a jaké konkrétní dopady by mohly mít tyto výsledky do pedagogické praxe? 

 

V Praze, 2.1. 2019 

PhDr. Petra Kacafírková 


