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Diplomandka předložila k posouzení diplomovou práci na velmi zajímavé a dosti unikátní 

téma, jímž je vztah bilingvismu a kognitivního stylu závislosti/nezávislosti na poli. Téma DP 

vypsal profesor Vladimír Kebza, ale vzhledem k jeho náhlému úmrtí laskavě převzala roli 

vedoucí DP doc. Ilona Gillernová. Diplomová práce v rozsahu 103 stran je členěna klasickým 

způsobem na část teoretickou a empirickou. Práci uzavírá seznam vhodně zvolených 

odborných zdrojů. Zde upozorňuji, že jedna z citovaných autorek se jmenuje Scholl a nikoliv 

Schöll. 

 V teoretické části diplomandka rozpracovala dvě klíčová témata – kognitivní styl 

závislosti/nezávislosti na poli a bilingvismus. V první kapitole autorka vymezila základní 

pojmy, popsala typy kognitivních stylů, seznámila čtenáře s tím, co znamená závislost na poli 

(pole jako objekt percepce a myšlení), popsala charakteristické znaky závislosti a nezávislosti 

na poli a vztah závislosti i nezávislosti na poli s vybranými psychologickými 

charakteristikami. Tento sofistikovaný text a jeho pečlivé zpracování vypovídá o autorčině 

dobré orientovanosti v dané problematice a o její schopnosti kriticky nahlížet různé výzkumy 

s tímto zaměřením. Za samostatné téma lze pokládat subkapitolu  1.7., která je věnována 

možnostem diagnostiky závislosti na poli a seznamuje s velkou pečlivostí čtenáře s několika 

základními konkrétními metodami v této oblasti.  

Druhá kapitola se zaměřila na téma bilingvismu. Diplomandka vymezila pojem a jeho 

členění. Oceňuji uvedení subkapitoly 2.2. „ Neurokognitivní zkoumání biligvismu“, protože 

neurovědy a jejich zkoumání považuji v této oblasti za velmi podstatné a progresivní. Řešení 

problematiky vztahu bilingvismu a kognitivních procesů a schopností je téma obtížné, přesto 



se ho diplomantka nezalekla a předložila skutečně podnětný text v kapitole 2.3. a  2.4.  

Osobně pokládám právě teoretickou část posuzované diplomové práce za těžiště celého textu. 

 Empirická část práce představuje základní cíl DP, jímž je zjistit, zda určité odlišné schopnosti 

bilingvních jedinců při řešení specifických typů úloh souvisejících především se selektivní 

pozorností, schopností inhibice distraktorů, rozeznáváním figur na pozadí, budou zachovány 

až do dospělosti.  

Autorka v této souvislosti formulovala dvě hypotézy, dále představila metodu testování 

GEFT, která je ve formě on- line. Diplomandka popsala získání výzkumného souboru a jeho 

rozdělení. Z oslovených 136 osob spolupracovalo 111 osob, které byly rozděleny do 3 skupin 

(bilingvisté, bikulturní monolingvisté a monokulturní monolingvisté).  Byl pečlivě popsán 

průběh sběru dat a uveden popis jejich statistického zpracování. Výsledky byly prezentovány 

formou grafickou i numerickou a signifikantní výsledky byly verbálně uvedeny ve vztahu 

k formulovaným hypotézám. Vše bylo provedeno velmi pečlivě. Posuzovanou diplomovou 

práci uzavírá dobře promyšlená kapitola „Diskuse“ a kapitola „Závěr“. 

V rámci obhajoby posuzované práce bych diplomandce ráda položila následující otázky: 

1. Možnosti využití získaných výzkumných výsledků v psychologické praxi?  

2. Důvody rozdělení zkoumaných osob právě uvedeným způsobem? 

3. Zda by bylo možné skupinu bilingvistů ještě dále členit a případně dle jakých kritérií? 

4. Zda se autorka nedomnívá, že výsledky mohla ovlivnit převaha žen respondentek a 

zda tomu bylo možné zabránit? 

5. Jaké možné návazné výzkumy podněcuje předložená DP a její zjištění? 

Celkově lze shrnout, že předložená náročná diplomová práce splňuje kritéria na ni kladená a 

lze ji proto doporučit k obhajobě s kladným hodnocením. Navrhuji stupeň výborně. 
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