
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Natálie Doležalové Role životnosti referentů ve 

znalosti morfologických paradigmat u předškoláků 

 

Bakalářská práce představuje zprávu o návrhu a realizaci experimentu, který zkoumal 

schopnost ohýbání pseudoslov u předškolních dětí a různé faktory, které tento proces 

ovlivňují. Sledovanými faktory byly jednak morfologické vlastnosti zkoumaných pseudoslov, 

tj. jejich zakončení, a sémantické vlastnosti jejich referentů. Úkolem dětí bylo vyprodukovat 

akuzativní tvar pseudoslova, které slyšely v nominativu a které jim bylo prezentováno spolu 

s obrázkem údajného referentu. Všechny obrázky zachycovaly smyšlené objekty, ale lišily se 

v tom, zda se jednalo z životně vypadající objekty, tedy smyšlené bytosti, nebo spíše o 

neživotné předměty.  

Práce dokládá, že děti ve 3 až 5 letech věku mají vytvořeny základní znalosti morfologických 

paradigmat a dovedou nová slova do určité míry používat ve shodě s očekávanými 

paradigmaty. Stejně tak životnost slov ovlivňuje volbu vzorů pro skloňování tam, kde je to 

očekáváno, tj. zejména v maskulinu. Zároveň je z výsledků zřejmé, že děti neovládají 

morfologická paradigmata plně a poměrně často produkují tvary, které neodpovídají 

paradigmatu příslušně zadaného pseudoslova. 

Hodnocení 

Studentka měla o téma zájem a sama navrhla, že by chtěla pracovat s úlohou flexe pseudoslov 

(tzv. wug-task, podle pseudoslov používaných v původním výzkumu Jean Berkové). 

Iniciativně vytvořila obrazové materiály a testovala úlohu s dětmi. Pod mým vedením jsme 

úlohu a zejména podnětová slova upravili tak, aby odpovídala experimentálnímu plánu. 

Studetnka navrhovala a upravovala slova, testovala je s dospělými, navrhovala a upravovala 

obrázkové materiály. Podle vzoru vytvořila přihlášku k etické komisi, zajistila a provedla 

pilotní sběr dat i vlastní sběr dat v experimentu. Poté provedla pilotní zpracování dat. Bylo 

znát, že se zpracováním empirických dat má minimální zkušenosti, ale pod vedením dokázala 

analýzy upravit tak, aby odpovídaly experimentálnímu plánu a otázkám, které byly 

formulovány. 

Celkově hodnotím její činnost při přípravě experimentu jako velmi dobrou, adekvátně 

samostatnou a zároveň schopnou pracovat pod vedením a využít poskytovaných pokynů. 

Teoretická a přehledová část práce by podle mě mohla být podrobnější, na druhou stranu je 

asi třeba vzít v úvahu, že možnost absolvovat odpovídající kurzy a získat tak přehled o této 

výzkumné problematice je omezená. Vysvětlení jednosystémového a duálního přístupu 

k morfologii má určité mezery a zakládá se spíš na fragmentárním popisu, ale možnosti čerpat 

z naší literatury jsou omezené, takže na úroveň bakalářské práce ho považuji za dostačující. 

Shrnutí: práci hodnotím jako velmi přínosnou a doufám, že na její empirickou část naváže 

další práce samotné studentky nebo dalších. Studentka se vyrovnala s obtížnou a novou 

problematikou a doporučuji tedy hodnotit jako výborně. 
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