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Práce Jolany Kohoutkové se věnuje slovosledu ve spontánních produkcích českých dětí a 

dokumentuje jednak variabilitu slovosledu u dětí, jednak vztahy mezi používáním slovosledu 

u matek a jejich dětí. Práci považuji za velice přínosnou a pečlivě provedenou, protože se 

věnuje tématu, které je předmětem významných teoretických diskusí, ale ve skutečnosti k 

němu v mezinárodním kontextu chybějí empirická data. Práce představuje významný krok k 

adekvátní deskripci slovosledu v přirozené dětské komunikaci.  

Teoretickým východiskem práce jsou výzkumy, které různým způsobem poukazují na 

speciální postavení kanonického slovosledu v různých jazycích. Výzkum v dětském jazyce již 

od 80. let dokládá, že děti se při interpretací rolí agentů a patientů (resp. subjektů a objektů) 

opírají o slovosled. Neplatí to jen v angličtině, ale i v dalších jazycích, i když v různé míře. Z 

této speciální role slovosledu byly vyvozovány teoretické důsledky, zejména domněnka, že 

znalost slovosledu je u dětí zpočátku omezena na kanonický slovosled. Pokud by tomu tak 

bylo, měl by kanonický slovosled dominovat i v dětské produkci. Diplomová práce Jolany 

Kohoutkové však dokládá, že se tak neděje. 

Autorka diplomové práce vytvořila spolu s vedoucím a Annou Chromou schéma pro 

kódování slovosledu a podle něj zakódovala všechny relevantní výpovědi matek a dětí v 

korpusu, který byl pořízen v laboratoři vedoucího práce. To samo představuje významný 

přínos. Poté provedla vyhodnocení a sepsala práci. Postupovala s přiměřenou mírou 

samostatnosti a zároveň dobře reagovala na pokyny a podněty vedoucího. 

Vlastní zpracování práce je kvalitní, teoretická část zahrnuje relevantní literaturu a 

představuje dobrý vhled do problematiky. Dobře také motivuje výzkumnou část práce. 

Výzkumné otázky jsou formulovány jasně. 

Popis metod je výstižný, i když se musel vyrovnat s poměrně komplikovanou metodou výběru 

relevantních výpovědí a víceúrovňovým systémem kódování. Tento systém vedl ke vzniku 

komplexního datového souboru. Zde je myslím příležitost k diskusi při obhajobě. Restriktivní 

výběr výpovědí pro analýzu (pouze jednoduché věty s akuzativními objekty) byl proveden na 

moje doporučení jako vedoucího: myslím, že komplexita získaných dat jasně ukazuje, že i tak 

je vyhodnocení celkem obtížné. Studentka k tomu jistě může doplnit vlastní pozorování a 

zkušenosti z průběhu kódování. 

Analýzy v diplomové práci nemohou postihnout všechny jeho aspekty, to by bylo téma spíše 

pro práci disertační, ale právě proto je třeba ocenit, že pro analýzy prezentované v práci byly 

vybrány smysluplně a ukazují na klíčové vlastnosti dat. Je třeba říci, že ačkoli studentka 

neměla formální přípravu ve statistickém zpracování dat, dokázala pracovat převážně 

samostatně a analýzy předkládané v práci vypracovala velmi samostatně, jen se základním 

vedením. Za obzvlášť přínosné lze považovat i zahrnutí longitudinálních aspektů, kde se 



neukazuje žádný jednoznačný vliv slovosledných preferencí u matek na pozdější slovosledné 

preference u dětí. 

Práci považuji za zcela adekvátní i po stránce práce s odbornou literaturou, formální úrovně 

práce i diskuse výsledků. Navrhuji tedy hodnotit ji známkou Výborně. 
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