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Oponentský posudek bakalářské práce Magdalény Tiché 

Specifika ústního projevu a vypravování u bilingvních dětí 

Hodnocení práce podle kritérií ÚČJTK (Posudky_zaverecnych_praci-1.pdf (cuni.cz), cit. 13. 8. 

2021): 

1. Koncepce práce 

Práce i provedený výzkum jsou dobře promyšlené, výklad je logicky strukturovaný.  Úvodní 

teoretické části o bilingvismu by bývalo prospělo větší soustředění jen na ty otázky bilingvismu, 

které se přímo týkají analyzovaných dat. Vzhledem k tomu, že vícejazyčnost je mimořádně 

komplexní téma, pojednat o ní v celém rozsahu a zároveň tak, aby výklad nebyl příliš 

zjednodušený, je v rámci bakalářské práce velmi obtížné. Oceňuji však, že autorka usiluje o 

stručný, srozumitelný a přehledně uspořádaný text (výklad o kritickém období na s. 15 a v kap. 

3.2 by bylo lepší soustředit na jedno místo). V teoretické části by bývala dobrá ještě část o 

dosavadních „českých“ výzkumech narace a bilingvismu u dětí daného věku, aby bylo zřejmé, 

jak se autorčin výzkum k dosavadním výzkumům vztahuje a v čem je nový. Bývalo by dobré 

zařadit větší diskusi k použitým metodám – zejména k využití nástroje MAIN a také k otázce 

vlivu pořadí produkovaných vyprávění na výsledky (autorka se opakovaně v textu zmiňuje o 

tom, že vyprávění byla ovlivněna tím, že týž příběh byl vyprávění vždy nejdříve česky; mohlo 

mít také vliv případné pořadí pohádka – příběh o kočce?).  

Objevují se nedostatky v použité terminologii. Podoba některých termínů je proměnlivá nebo 

se termíny ne zcela vhodně střídají – např. komunikativní kompetence, komunikační 

kompetence, jazyková způsobilost (lingvistická kompetence) – s. 26; narativní schopnosti, 

vypravěčské kompetence, schopnosti vypravovat – s. 28; vyprávění, narativ – s. 28; v kap. 2.3 

je v definicích preferováno osvojování, v textu se ale střídá vedle osvojování i učení se 

mateřskému jazyku s. 14, učit ho… místní jazyk s. 21; naučit se češtinu dobře ovládat s. 14 atp. 

Bývalo by dobré definovat ještě schopnost, dovednost a kompetenci; jazykové schéma (s. 24), 

vypravovací postupy (s. 34) a vymezit rozdíl mezi osvojováním a učením (se) jazyku.  

Pro analýzu mluvených projevů by bývalo vhodnější pracovat nikoli s pojmy věta a souvětí 

(jejichž hranice je v mluvených projevech obtížné, někdy i nemožné přesně učit), ale 

s výpověďmi a jejich různými druhy. (B) 

2. Metodologie a zpracování dat 

Provedený výzkum je zajímavý a může inspirovat k výzkumům dalším. Oceňuji autorčinu 

snahu dobře výzkum promyslet i zřetelné známky toho, že autorka si je vědoma omezení, které 

její výzkum má. Zvolené metody jsou přiměřené cíli. Nabízí se však otázka, proč autorka 

zvolila z nástroje MAIN jen jeden aspekt hodnocení a proč pro výzkum nevyužila přímo 

některou obrázkovou osnovu, která je pro tento nástroj ověřená (srov. např. MAIN · MAIN 

materials · MAIN materials (leibniz-zas.de)). Projevy dětí jsou vhodně zpracovány a 

prezentovány. Kladně oceňuji provedené analýzy a jejich přehlednou prezentaci v textu.  

Doporučila bych upravit některé údaje týkající se průběhu výzkumu a zapojených dětí: U 

zvoleného způsobu přepisu mělo být ještě zmíněno, jak jej autorka aplikuje na cizojazyčné 

(anglické) prvky a jak zpracovává odchylky ve výslovnosti (např. u některých dětí je uvedeno, 

že mají „přízvuk“). U popisu průběhu výzkumu jsem nenašla údaj, zda děti produkovaly 
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všechna vyprávění při jednom setkání. Trochu zmatečné jsou údaje o věku dětí (8–10 let na s. 

30; u dětí je uvedeno 8, 8, 9 a 9 let, u devítileté Dominiky je zmínka, že její spolužáci jsou „o 

dva roky mladší“, s. 45). Není dostatečně zřejmé, jak a od koho byly získány údaje o dětech. 

V textu je zmíněn souhlas dětí a rodičů (s. 29), text informovaného souhlasu však není přiložen. 

Bylo by také vhodné explicitně uvést, na základě čeho autorka rozhoduje, že v projevech dětí 

jde o přepínání kódů, a ne o výpůjčky z druhého jazyka. Domnívám se však, že řadu z výše 

uvedených nedostatků je možné v bakalářské práci hodnotit s tolerancí. (A)  

3. Práce s odbornou literaturou 

Autorka vychází z přiměřeného množství odborné literatury a zřetelně usiluje o odpovídající 

uvádění zdrojů, i když v některých případech, v nichž je odkaz umístěn na konci delšího 

odstavce, není zřejmé, kde přebíraná část začíná. Některé parafráze jsou formulačně dosti blízké 

originálu, z textu je však patrné, že autorka o odlišení originálu a parafráze usilovala. Je škoda, 

že autorka opominula práce A. Náhlíkové o mluvených vyprávěních česky hovořících dětí z 1.–

5. třídy (nejnověji např. A. Náhlíková – S. Cinková: Žánrová preference v narativech dětí 

mladšího školního věku. Slovo a slovesnost 2019, s. 192–214), které by mohly provedenému 

výzkumu poskytnout dobré srovnávací pozadí a možná i metodologické impulsy. Na použitý 

nástroj MAIN a jeho českou verzi (s. 30) není vhodně odkázáno a odkaz chybí i v seznamu 

literatury; je škoda, že autorka nevyužila jako zdroj mezinárodní databázi sítě MIAN (MAIN · 

Multilingual Assessment Instrument for Narratives (leibniz-zas.de) a zde dostupné informace a 

materiály. (B) 

4. Formální úroveň práce 

Práce má odpovídající formální úroveň, text je přehledný, přiměřeně formulovaný a příjemný 

ke čtení. Nedostatky (např. stylizační či interpunkční; kniha J. Štéfánika je ve slovenštině, 

v titulu by mělo být človek – s. 55) nejsou časté. Přínosem je zařazení úplných přepisů 

analyzovaných projevů. (A) 

5. Celkové hodnocení 

Práce Magdalény Tiché splňuje kritéria kladená na práce bakalářské. Doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení výborně.  

6. Otázky k obhajobě (viz průběžně výše v textu) 
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