
Posudek na diplomovou práci 
 

BILINGVISMUS VE VZTAHU K ZÁVISLOSTI NA POLI, 
 

kterou předkládá Petra Voldánová 
 

Diplomový projekt Petry Voldánové byl formulován autorkou a jejím původním vedoucím práce 

prof. V. Kebzou. Převzala jsem roli vedoucí až po náhlém úmrtí kolegy, když už projekt běžel a 

autorka získávala teoretické i empirické podněty pro jeho řešení. Téma práce jako takové mě 

zaujalo svou originalitou i zajímavým přístupem autorky k problematice bilingvismu.  

Diplomová práce je obsahově členěná na kapitoly literárně přehledové a ty, které představují 

empirické šetření a jeho výsledky. První část práce je věnována dvěma poměrně rozsáhlým 

kapitolám – nejprve relevantním souvislostem kognitivního stylu a dále uceleně bilingvismu. 

Kapitoly zaměřené na kognitivní styl (ne)závislosti na poli jsou velmi dobře zpracované 

z množství odborných zdrojů. Oceňuji i zařazení diagnostiky závislosti na poli v sedmé 

subkapitole, které je bonusovým výběrem důležitých metod a jejich podrobného popisu. Také 

kapitoly věnované bilingvismu přinášejí zajímavé poznatky. Za zdařilé a podnětné považuji 

kapitoly 2.2, 2.3 a 2.4, ve kterých autorka propojuje problematiku bilingvismu a kognice. Celá 

teoretická část je kvalitně zpracovaná a je více než dobrým východiskem pro empirické šetření. 

Empirická část je uvedena jasně vymezeným cílem výzkumného projektu. Zaměřuje se na 

skupiny dospělých bilingvistů s ohledem na sklon k (ne)závislosti na poli v porovnání s dětmi a 

mladistvými a jejich sklonu k (ne)závislosti na poli. Má charakter kvantitativní studie, autorka 

pracuje se třemi skupinami probandů. Výzkumné šetření bylo pečlivě připraveno, vyhodnoceno 

a je vcelku srozumitelně prezentováno. Postrádám podrobnější popis některých grafů a tzv. 

obrázků, což komplikuje orientaci ve výsledcích výzkumu. Shrnutí výsledků je stručné, jasné. Byla 

autorka těmito výsledky překvapena? Jestli ano, v jakém smyslu?  

Diskuze dokládá hlubší orientovanost autorky v řešené tématice. Závěr představuje střízlivé 

shrnutí celého diplomového projektu. 

Závěr: 

Petra Voldánová předložila práci, která splňuje požadavky na diplomové práce kladené. 

Doporučuji proto, aby se práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK 

v Praze. Zároveň komisi navrhuji diplomovou práci hodnotit známkou výborně. 
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