
Posudek diplomové práce Jolany Kohoutkové 

Analýza slovosledu v korpusu spontánních konverzací matek s dětmi 

Práce si „klade za cíl přispět do oblasti zkoumání osvojování slovosledu vět s tranzitivními slovesy u 
dětí v českém jazyce […].“ (str. 34) Zvoleným materiálem byl korpus rozhovorů matek s dětmi 
(dvouletými, resp. čtyřletými), z nichž byly k podrobné analýze vybrány necelé dva tisíce výpovědí 
obsahujících tranzitivní sloveso. Autorka dochází k závěru, že české děti znají a používají již v raném 
věku celou škálu různých slovosledů. Neplatí tak to, že by děti převážně produkovaly slovosled 
kanonický, jak by se dalo očekávat z některých zahraničních studií. Autorka si dále všímá například 
toho, že použitý slovosled je výrazně ovlivněn formálním vyjádřením objektů: je-li objekt vyjádřen 
substantivem, pak tento zpravidla následuje řídící verbum, a je-li vyjádřen zájmenem, pak zpravidla 
verbu předchází. Autorce se beze zbytku daří naplnit vytčený cíl. Práce je navíc v jistém smyslu 
průkopnická (jedná se o první takto důkladnou korpusovou analýzu provedenou na češtině) a 
poskytuje výborný základ pro další vědecké bádání. 

1 Koncepce práce – A–B 

Koncepce práce je důkladně promyšlená. Práce má jasný cíl (výzkum slovosledu u českých dětí) a čtyři 
explicitně formulované výzkumné otázky, týkající se (1) dominantního slovosledu u dětí, (2) 
slovosledné variability u matek, (3) vlivu matkou používaných slovosledů na slovoslednou produkci 
dítěte a konečně (4) longitudinálního aspektu produkce. Všechny výzkumné otázky jsou formulovány 
s přihlédnutím k existujícím teoretickým předpokladům či očekáváním plynoucím z předchozí 
(zahraniční) literatury k tématu. Prominentní testovanou hypotézou je hypotéza plynoucí z tzv. usage-
based přístupů k jazykové akvizici, kdy lze očekávat dominantní vliv inputu, a to jak z hlediska 
kvalitativního (které slovosledy používá matka) tak i kvantitativního (jak frekventované jsou používané 
slovosledy). Autorka staví na celé řadě předchozích studií a svým vlastním výzkumem k tématu dále 
přispívá. Ze svých zjištění vyvozuje relevantní a netriviální závěry, které se vážou jak ke stanoveným 
výzkumným otázkám, tak k diskutované odborné literatuře. Autorčina argumentace je jasná a prostá 
zásadních pochybení. Všechny klíčové koncepty a termíny jsou řádně vysvětleny (jsou jim věnovány 
kapitoly 1 a 2), jsou používány – až na drobné výjimky (např. užití termínů „subjektovost“ a 
„objektovost“ na str. 21) – transparentně a standardně. 

Jednu relativně zásadní výtku je třeba vznést v oblasti interpretace výsledků týkajících se výzkumné 
otázky č. 1, tj. dominantního slovosledu. Autorka dospívá k závěru, že „[n]elze […] mluvit o […] 
dominanci [slovosledu SVO] v produkci. Toto zjištění tak není v souladu se závěry studií zaměřených 
na porozumění, v nichž se role SVO slovosledu ukazuje jako zásadní.“ (str. 58) Dominance SVO 
slovosledu v korpusech i akvizičních studií je založena na větách s nominálně (nikoliv pronominálně) 
vyjádřeným objektem. Právě s takovými větami je tedy třeba předchozí výsledky konfrontovat. Jak si 
autorka na jiném místě správně všímá, „[…] pokud děti použily větu s nominálně vyjádřeným 
objektem, odpovídal její slovosled (S)VO slovosledu a pokud děti použily větu s pronominálně 
vyjádřeným objektem, odpovídal její slovosled (S)OV slovosledu.“ str. 63). A vskutku – z autorčiných 
výsledků plyne, že frekvence (S)VO slovosledu s nominálně vyjádřeným objektem je kolem 80 % u 
matek i u dětí. Tato frekvence jasně dokazuje dominanci (S)VO slovosledu – byť pouze s nominálním 
objektem. To je však typ objektu, s nímž pracovala předchozí literatura. Zcela opačná distribuce u 
pronomoniálních objektů, tj. dominance slovosledu (S)OV, pak ukazuje, že pronominální objekty je 
třeba analyzovat zásadně jiným způsobem než objekty nominální. Bereme-li v potaz tak zásadně 
odlišnou distribuci u dvou strukturně odlišných podskupin dat (tj. nominální vs. pronominální objekty), 
jen těžko lze vyvozovat závěry z dat, která tyto dvě podskupiny kombinují. 

2 Metodologie a zpracování dat – A 

Autorka přistupuje ke svým výzkumným otázkám skrze důkladnou analýzu longitudinálního korpusu 
rozhovorů mezi matkami a jejich dvou- resp. čtyřletými dětmi. Tento přístup je v dané tematické 



oblasti netradiční a svým způsobem i průkopnický. Výsledky výzkumu jsou proto velmi cenné už 
z tohoto důvodu. Autorka přistoupila k anotaci i datové analýze velmi svědomitě. Pečlivě a 
systematicky si vyčlenila analyzovaný vzorek (celkem více než 1500 výpovědí obsahujících tranzitivní 
predikáty) a tento anotovala z hlediska relevantních a transparentních kritérií. Je třeba ocenit i 
vyhodnocení interanotátorské shody (která byla velmi vysoká), což je v práci tohoto typu 
nadstandardní. Ke kvantitativním výsledkům přistoupila autorka pomocí dvou statistických nástrojů. 
Rozdíly v distribuci jednotlivých slovosledů mezi matkami a dětmi, resp. dětmi v mladším vs. starším 
věku vyhodnotila autorka pomocí chí-kvadrátu. Vliv matčiny jazykové produkce na produkci dítěte, 
resp. vliv dřívější stavu akvizice (ve dvou letech) na pozdější stav (ve čtyřech letech) byl vyhodnocen 
pomocí regresní analýzy. Pokud jsem schopen hodnotit, metody jsou aplikovány náležitě a technicky 
správně. Je třeba ocenit zejména využití pokročilejší regresní analýzy, bez níž by nebylo smysluplně 
možné zodpovědět na dané výzkumné otázky (č. 3 a 4). Malá výtka směřuje jen k prezentaci 
kontingenčních tabulek, na jejichž základě byl prováděn chí-kvadrát test. Nebylo vždy dobře jasné, 
které z buněk do testu vstupují a která hodnota funguje jako suma. 

3 Práce s odbornou literaturou – A 

Autorčině práci s odbornou literaturou není co vytknout. Rešerše k tématu je zevrubná, zahrnuje 
korpusové i experimentální práce, práce o češtině i o mnoha jiných jazycích. Předchozím zjištěním 
věnuje celou jednu kapitolu (kap. 4). Práce také poskytuje velmi solidní základ týkající se osvojování 
relevantních gramatických konceptů (kap. 2). Autorka nemá potíže vybrat z citované literatury části a 
pasáže relevantní pro její vlastní výzkumné otázky a v některých případech tyto kriticky okomentovat. 
Odbornou literaturu reflektuje i v diskuzi (kap. 8), kde se k vybraným zjištěním vrací a konfrontuje je 
s vlastními výsledky. 

Drobná výtka se týká následující pasáže: 

Zajímavé poznatky o tom, jak postupuje osvojování pádového systému, přináší výzkum 
osvojování slovenštiny. Nepředpokládá se osvojení celých pádů, ale postupné osvojení 
různých významů, resp. funkcí pádů. Na základě svých zkoumání Pačesová (1979) zmiňuje, že 
jako první se v produkci česky mluvících dětí objevuje nominativ, který má také nejčastější 
zastoupení v češtině. […] (str. 19) 

Nejasná je zde zmínka o slovenštině, která je úvodní větou tematizována, pak se k ní ale už autorka 
nevrátí. Je možné, že v tomto případě autorka opomněla citovat relevantní zdroj. 

4 Formální úroveň práce – A 

Po formální stránce je předložená práce na velmi vysoké úrovni. Typografie je čistá a ve specifických 
případech vhodně volená. Práce má náležitý rozsah a obsahuje všechny standardní části (titulní stranu, 
prohlášení, abstrakt český i anglický včetně klíčových slov, obsah, bibliografii a dvě přehledné přílohy 
týkající se korpusových anotací). Hlavní obsah práce je členěn na dvě části – přehledovou a empirickou 
– přičemž obě jsou dále přehledně a smysluplně členěny do kapitol. Zvolený citační aparát je vhodný 
a je používán konzistentně. Po stylistické i ortografické stránce je práce výborná, chyby jsou spíše 
výjimkou. 

Explicitně bych rád bych upozornil jen na několik drobností: Ve větě „Důvodem rozdílu je patrně pokles 
výpovědí se sponovými slovesy a nárůst souvětí spolu se zvyšujícím se věkem dítěte, jak je možné 
pozorovat i v tabulce č. 3.“ (str. 41–42) autorka referuje k tabulce č. 3, v níž však nenajdeme ani 
sponová slovesa, ani souvětí. Jedná se snad jen o chybnou referenci (záměrem mohla být tabulka č. 
2), která však v tomto případě nepříjemně komplikuje četbu a orientaci v textu. Za nevhodné považuju 
užívání písmene X namísto řeckého c při udávání výsledků chí-kvadrát testu. Posledním nešvarem je 
užívání spojovníku namísto znaménka pro minus. 

 



Celkové hodnocení – A 

Diplomová práce Jolany Kohoutkové splňuje a v mnoha ohledech převyšuje požadavky kladené na 
tento typ závěrečných prací a doporučuji ji proto k obhajobě s navrhovaným hodnocením výborně. 

 

Otázky k obhajobě: 

• Z jakého důvodu byla vybrána pouze slovesa, která řídí objekt v akuzativu? Proč nebyly vzaty 
v potaz obligatorní objekty v jiných pádech (např. pomoct + dativ, bát se + genitiv atd.)? Máte 
představu, jakého množství analyzovaného materiálu bylo třeba se kvůli tomuto vzdát? 

• Z jakého důvodu byla vyřazena souvětí? Jejich počet byl nemalý a v dílčích (např. vedlejších) 
větách jednotlivých souvětí mohla být obsažena cenná data s tranzitivními predikáty. 

• „Tři vzorky (3 chlapci) byly z analýz vyřazeny, protože sestávaly z rozhovorů otců s dětmi.“ (str. 
36) V čem je osoba otce (vs. matky) problematická? 

• Proč byla data matek z obou kol nahrávání analyzována společně, a ne jako u dětí? Jaký vliv to 
mělo na statistické analýzy vlivu matčiny produkce na produkci dítěte? 

 

V Praze 24. 8. 2021 
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