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Předkládaná diplomová práce je věnována problematice gramotnostních dovedností bilingvních žáků 

mladšího školního věku. V souvislosti s narůstající heterogenitou žáků v běžné třídě základní školy se 

autorka na základě svých praktických zkušeností s výukou začala zabývat otázkou vzdělávacích potřeb 

žáků, kteří sice český jazyk ovládají bez výraznějších obtíží, ale kteří nepocházejí z jednojazyčného 

rodinného prostředí.  Jsou bilingvní žáci z hlediska rozvoje gramotnosti rizikovou skupinou nebo 

naopak vedou některé z doložených kognitivních výhod bilingvismu k rychlejšímu rozvoji 

gramotnostních dovedností? Konkrétně pak autorku zajímaly údaje o rozvoji porozumění čtenému a 

schopnosti aplikace fonotaktických a pravopisných pravidel českého jazyka v psaném projevu. Výkony 

ve vybraných čtenářských a pisatelských testech se proto rozhodla porovnat s výkony kontrolní skupiny 

běžné populace žáků z jednojazyčného prostředí. 

Podrobnější data o podobě a úrovni gramotnostních dovedností bilingvních žáků, ze kterých by 

bylo možné v praxi vycházet, se autorce v naší odborné literatuře nepodařilo dohledat. Výsledky 

zahraničních studií pak sice jistý obraz o očekávané úrovni gramotnostních dovedností bilingvních žáků 

předkládají, bez výzkumného šetření v podmínkách našeho vzdělávacího a jazykového systému však 

musíme být k přenosu těchto poznatků i doporučení pro praxi opatrní. Výzkumnou sondu do dané 

problematiky proto velmi vítám a dané téma považuji nejen za aktuální, ale také potřebné. Zvláště si 

pak cením zájmu o mapování porozumění čtenému textu, nejen techniky čtení. 

A nyní podrobněji k samotné práci. 

Práce je tradičně dělena na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části autorka 

představuje základní pojmy a teorie vztahující se k bilingvismu a rozvoji gramotnostních dovedností 

žáků mladšího školního věku. Zatímco v prvních kapitolách bez hlubšího porovnání prezentuje 

jednotlivé definice, v kapitole „Problematika rozvoje čtenářské dovednosti u bilingvních dětí“ se již 

autorka snaží vybrané výzkumy a jejich závěry nejen popsat, ale také zhodnotit a reflektovat. Pomocí 

toho pak také představit inspiraci pro tvorbu designu svého výzkumného šetření.  

Osnova teoretické části je vzhledem k tématu práce dobře rozvržena, jednotlivé části textu by 

však mohly být lépe propojeny, v případě některých témat bych také uvítala větší propojení s praktickou 

částí (např. pokud zmiňuje autorka jako častou komplikaci bilingvismu koktání – doporučila bych 

otázku na koktavost zahrnout také do dotazníku pro rodiče; v případě kapitoly RVP se nabízí očekávané 

výstupy nejen vyjmenovat, ale také vztáhnout k problematice bilingvismu apod.)  

Odbornost textu včetně používání odborné terminologie je na dobré úrovni, místy je však 

vyjadřování autorky nepřesné, např.: str. 26 „s pevnými pravidly pravopisu“ (co je tímto obratem 

myšleno?), jde opravdu o „dotazník“ při popise výzkumného šetření na str. 29?  Výhrady mám dále 

k nejednotnému používání základních pojmů jako je: cizinec - žák s odlišným mateřským jazykem - 

bilingvní žák. Není zcela zřejmé, jak byly tyto pojmy chápány pro účely dané studie.   Prosím autorku, 

aby se na podrobnější vymezení těchto pojmů zaměřila při obhajobě.  

Praktická část obsahuje všechny nezbytné části. Metodologie práce je popsána dostatečně 

podrobně. Vymezení kritérií i jejich výběr pro zařazení žáků do jednotlivých skupin považuji za 

dostatečná. Přestože vítám strukturovaný popis jednotlivých testových metod, musím zmínit, že text 



oproti očekávání působil nepřehledně, a to v důsledku opakování stejných informací. I v této části textu 

se navíc objevilo několik nepřesností: označení srovnávací skupiny za experimentální, užívání 

nepřesného názvu testového nástroje (Test čtení s porozuměním), označení D a C (tab. 1, str. 43, nemělo 

by být CH jako chlapci?). Dále bych i v případě běžně známých zkratek (ČJ, PRV aj. viz např. str. 43) 

doporučila nejprve uvést celé názvy. Obdobně bych doporučila u tabulek uvést vysvětlivky k uvedeným 

údajům (průměr, směrodatná odchylka, počet participantů apod.) 

Data jsou prezentována přehledně, při jejich popise a interpretaci však chybí zmínka o výběru 

testu pro porovnání rozdílů středních hodnot. V souvislosti s vyhodnocením dat pak nerozumím postupu 

při vyhodnocování hypotéz. V případě testů pisatelských dovedností autorka na str. 53 a 54 konstatuje 

potvrzení rozdílů mezi bilingvními a monolingvními dětmi.  Statistická analýza dat však tyto závěry 

nepotvrzuje. K tomu se ostatně kloní autorka později v závěru. Prosím o vysvětlení této nesrovnalosti. 

Oceňuji, že výsledky diskutuje autorka s odbornou literaturou a dosavadními výzkumy.  Zvláště 

u zhodnocení pisatelských dovedností mi však zmíněné důvody rozporů ve výsledcích přijdou příliš 

obecné. Jako možné důvody horších výkonů bilingvních žáků autorka zmiňuje špatné akustické 

podmínky a zdravotní sluchové indispozice (str. 55).  Má k tomu s ohledem na průběh vlastního 

výzkumného šetření důvod? Domnívám se, že bylo možné více se zamyslet nad získanými daty – patrná 

je např. výrazná chybovost jednoho bilingvního žáka (viz tabulka 13, str. 53), která mohla výsledky 

skupiny ovlivnit. (Posuzovala autorka přítomnost extrémních případů tzv. outlierů ve svých datech?) 

V závěru práce autorka shrnuje závěry získané na základě rešerše odborných zdrojů i vlastního 

výzkumného šetření. V některých výrocích a hodnoceních bych doporučila být opatrnější v generalizaci 

výsledků šetření (např. str. 56 „Bilingvní dítě  se  totiž  tolik  od svých monolingvních vrstevníků neliší 

a minimálně v oblasti čtení a psaní nemá výrazně horší výsledky,  jak  ukázaly výsledky měření  praktické  

části…“), v zásadě se však autorce daří vystihnout hlavní zjištění. Oceňuji, že neopomíjí ani doporučení 

pro další výzkumné šetření.  Více by mohla zvážit limity svého šetření. 

Co se týká jazykové úrovně textu – v textu jsou překlepy i gramatické chyby, u některých pasáží 

bych doporučila stylistickou úpravu (např. i v případě anotace).  Netradičně je číslován také úvod a na 

2. straně je uveden již nesprávný název Univerzity Karlovy, drobné nedostatky se objevují také 

v odkazech a citacích literatury (např. str. 12 – formát sekundární citace). Ocenit je naopak možné 

množství i výběr literatury, které autorka prostudovala a ze kterých vychází při vymezení hlavních 

pojmů i představení výzkumného problému. 

V práci bych uvítala jisté úpravy (viz připomínky výše), nicméně i v daném stavu předložená 

diplomová práce splňuje nároky kladné na závěrečné práce. Nechybí žádné nezbytné části, a i přes jisté 

limity a nedostatky, které se v textu práce i ve zpracování dat objevují, práce naplnila cíl, který si autorka 

s ohledem na potřebu praktického využití stanovila. Práci proto doporučuji k obhajobě.  
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