
Oponentský posudek na bakalářskou práci  

Anny Eisenreichové Komunikace prarodičů s dětmi 

Práce kol. Eisenreichové je věnována důležitému a v českém prostředí jen málo zpracovanému tématu 

komunikace prarodičů s dětmi.  

Autorka si všímá toho, zda a v jaké míře se v této komunikaci objevují rysy řeči orientované na dítě, 

včetně případných rozdílů genderových. Její práci tedy můžeme chápat jako příspěvek k studiu řeči 

orientované na dítě v českém prostředí.  

Obecné zjištění, k němuž dospívá, že i v řeči prarodičů s dítětem se objevují rysy řeči orientované na 

dítě, které byly zjištěny v jinojazyčném i českém prostředí, není překvapivé, autorka je však dokládá 

samostatně získaným a adekvátně zpracovaným materiálem (nahrávkami, resp. jejich přepisy) a jeho 

vyhodnocením a také rozsáhlým porovnáváním některých parametrů analyzované řeči prarodičů s 

údaji z jiných výzkumů, přinášejících data z prostředí českého i jinojazyčného, především slovenského. 

V tom lze spatřovat hlavní přínos autorčiny práce.  

V teoretické části práce autorka čerpá z dostupné odborné literatury, především slovenské, 

v omezenější míře české a jiné zahraniční; prokazuje přitom dobrou orientaci ve zvolené oblasti a 

schopnost s odbornou literaturou na odpovídající úrovni pracovat.  

V některých případech je při odkazování na zdroje podle mého názoru až příliš svědomitá – u 

skutečností, které jsou běžně přijímané (např. rozlišování otázek zjišťovacích a doplňovacích), není 

potřeba odkazovat na pramen. Někdy (ale ojediněle) by mohla tvrzení uváděná ve zdrojích komentovat 

podle mého názoru s větší kritičností (např. rozdíl v užívání otázek doplňovacích a zjišťovacích v řeči 

otce a řeči učitelky spojovaný v práci Mráčkové s rozdílem genderu (str. 17) by bylo spíše možné 

vysvětlovat pedagogickým či nepedagogickým zaměřením komunikace), ale to není míněno jako 

výhrada vůči autorce, spíše povzbuzení; na jiných místech samostatnost úsudku i kritičnost prokazuje.  

Vlastní autorčin výzkum byl dobře naplánován a založen; jeho neúplná realizace byla dána okolnostmi, 

které nemohla předvídat ani ovlivnit. Je otázka, zda by nebylo za takových okolností rozumné výzkum 

více modifikovat (malý vzorek v řadě případů nedovoluje, jak autorka v závěrečné části své práce 

ukazuje, stanovené hypotézy ověřit, srov. str. 49–50: nemůžeme prozatím tuto hypotézu jistě potvrdit 

ani vyvrátit; Abychom mohli hovořit množstevním zastoupení tohoto jevu v našich datech, potřebovali 

bychom zajistit více materiálu; Bylo by jistě opět třeba většího množství dat od námi zkoumaných 

prarodičů, abychom mohli jednoznačně potvrdit); ale to by nejspíše bylo časově i jinak nepřiměřeně 

náročné.  

Sběr dat je dobře v práci představen i zdůvodněn. Pokud bychom měli k dispozici sběry pestřejší, mohli 

bychom snad očekávat i odlišné výsledky: čtení leporela svádí podle mého názoru k pedagogickému 

zaměření komunikace (dospělý mluvčí „učí dítě“ pojmenovávat zvířátka a věci), nemusí také být stejně 

oblíbenou aktivitou obou prarodičů (jak autorka sama uvádí) atd.; rozšíření repertoáru situací by 

ovšem znamenalo i podstatný nárůst objemu práce a překračovalo by patrně možnosti práce 

bakalářské.  

Interpretace dat je uvážlivá; v některých případech bych přivítal menší míru zdrženlivosti – např. na str.  

44 autorka pojednává o substantivech jelen, sova, muflon, sojka, vlk a bažant a uvádí, že Není zřejmé, 

z jakého důvodu se právě tyto lexémy neobjevily ve formě deminutiva; chápu ale, že autorka nechtěla 

možná hypotetická vysvětlení bez ověření uvádět.  

Po formální stránce je práce v pořádku; odchylky od pravopisné normy nejsou příliš časté a lze je 

hodnotit jako neopravené překlepy (s výjimkou důsledného psaní tématický, tématicky).  



Celkově konstatuji, že kol. Eisenreichová přináší ve své práci (navzdory uvedenému objektivně danému 

omezení) zajímavý původní materiál, kvalitně zpracovaný a prezentovaný, a interpretované výsledky 

jeho analýzy ze zvolených hledisek. Její práce odpovídá nárokům kladeným na kvalifikační práce tohoto 

typu.  

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  

Pro obhajobu navrhuji otázku, která vychází z názvu práce, ale jde za její rámec. Když čtenář čte název 

Komunikace prarodičů s dětmi, může očekávat nejen zjišťování, zda se řeč prarodičů podobá řeči 

orientované na dítě obecně, ale také jejích specifik – čím se od řeči jiných dospělých, především rodičů, 

liší. Chci se tedy zeptat, zda má o těchto možných specifických rysech řeči prarodičů nějakou 

ověřitelnou představu a jakou.  
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