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Posudek bakalářské práce Anny Eisenreichové 

Komunikace prarodičů s dětmi 

 

Anna Eisenrechová se zabývá komunikací prarodičů s vnoučetem, což je v českém 

kontextu zatím (možná poněkud překvapivě) málo prozkoumané téma. Výzkum byl neblaze 

ovlivněn mimořádnou situací roku 2020, která znemožnila získávání materiálu, autorka však i 

přes toto omezení předkládá k obhajobě zajímavou a kvalitně zpracovanou bakalářskou práci, 

v níž dobře prokazuje své odborné schopnosti. 

Teoretické zázemí práce odpovídá zvolenému tématu. Autorka velmi dobře pracuje se 

zdroji – oceňuji jejich výběr i autorčin kritický přístup k nim. Rozhodnutí zaměřit více 

pozornosti na výzkumy slovenské, které se zabývají podobným jazykem a kulturou, je rozhodně 

při chybějících informacích o komunikaci s dětmi v českém prostředí vhodné. Kladně hodnotím 

také zaměření na metodologii dosud provedených výzkumů a odpovídající výběr těch poznatků, 

které jsou relevantní pro autorčin vlastní výzkum. 

Základním materiálem jsou dvě nahrávky a také dva rozhovory s prarodiči (vždy jednou 

s babičkou, jednou s dědečkem), což je jediný materiál, který se podařilo získat. To, že nebylo 

možné uskutečnit původní plány na shromáždění materiálu od více rodin, však vzhledem 

k okolnostem není možné autorce vytýkat jako nedostatek. Autorka si je dobře vědoma limitů 

provedeného výzkumu a i za stávajících omezených možností podle mého názoru dobře 

prokázala, že by dovedla realizovat i kvalitní výzkum většího rozsahu. 

Výzkum byl proveden s informovaným souhlasem zúčastněných prarodičů i rodičů 

dítěte, vhodně zachovává anonymitu rodiny. Průběh výzkumu je v práci dobře popsán. Do textu 

bych přidala informaci, v jakém pořadí a odstupu probíhaly rozhovory s babičkou a s dědečkem 

(informace je nyní možné zjistit jen z hlaviček přepisů v příloze) a zda to mohlo nějak ovlivnit 

průběh výzkumu. Oceňuji zvolený systém přepisu a zpracování nahrávek i zpřístupnění přepisů 

v přílohách. 

Autorka při analýze získaného materiálu postupovala velmi samostatně. Zvolila 

vhodnou kombinaci ručního a automatického zpracování a vhodně vybírá i dílčí témata pro 

podrobnější analýzu. Při analýze i intepretaci výsledků si je dobře vědoma výhod i nevýhod 

svého výzkumu. Oceňuji průběžné kritické srovnávání s výsledky vybraných odborných studií, 

kladně hodnotím i to, že autorka bere v úvahu rozmanité faktory, které mohly komunikaci 

prarodičů a vnoučete ovlivnit (pohlaví prarodičů i dítěte, věk dítěte, zkušenosti s komunikací 

s dětmi, komunikační situace a téma rozhovoru atp.). U výpočtu průměrného počtu slov za 
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minutu autorka hovoří o vztažení počtu slovních tvarů k celkové délce nahrávky (s. 35) – 

neměla by být použita spíše jen doba, po kterou hovoří daná osoba? 

Práce přináší řadu zajímavých podnětů, jež by opravdu bylo užitečné sledovat na větším 

vzorku účastníků. Osobně jsem např. ráda, že autorka mezi témata analýzy vybrala také 

označování zvířat a deminutiva. V české kultuře se zdají zvířata a zvuky, které vydávají, jedním 

z klíčových témat komunikace s dětmi, a deminutiva jsou pokládána za jeden z výrazných rysů 

řeči orientované na dítě v češtině. U deminutiv však zároveň z některých zdrojů (např. diskusí 

na tzv. mateřských webech) víme, že někteří mluvčí mají v současnosti k jejich užívání 

v komunikaci s dětmi výhrady. U výzkumu oslovování by bylo možné ještě zvážit, zda 

prarodiče nepoužívají místo vlastního jména dítěte nějaký jiný typ oslovení (zájmeno, 

přezdívku, nějaká substantiva s kladným emočním zabarvením atp.). 

Výklad je logicky strukturovaný, dobře členěný a odpovídá požadavkům na odborný 

text. Text se příjemně čte, pravopisné či formulační nedostatky nejsou časté. V úvodních 

částech bych upravila některou terminologii převzatou z cizojazyčných zdrojů („fonologické 

rysy“, popř. „fonologie“ u popisů řeči orientované na dítě na s. 11 zahrnuje spíše fonologii i 

fonetiku; zvolila bych český ekvivalent pro „krátké deklarativy“ na s. 12 a vysvětlila původně 

slovenské termíny eufemické výrazy, eufemický lexikon na s. 20). U zmínek o 

„nevyhnutelnosti“ řeči orientované na dítě dle Saxtona (s. 9) by bylo dobré uvést, že tato 

nevyhnutelnost dle autora spočívá především v tom, že řeč orientovaná na dítě umožňuje 

s dítětem snáze komunikovat. 

 

Vzhledem, k tomu, že původně plánované porovnání komunikace prarodičů s dítětem a 

s dospělým se už do stávajícího rozsahu práce „nevešlo“, požádala bych autorku, zda by při 

obhajobě mohla alespoň stručně shrnout, jaké rozdíly případně v obou typech komunikace 

pozorovala. 

 

Bakalářská práce Anny Eisenriechové rozhodně splňuje požadavky na práce bakalářské, 

ráda ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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