
Posudek bakalářské práce Magdalény Tiché Specifika ústního projevu a vypravování u bilingvních 

dětí 

Magdalena Tichá zpracovala případovou studii zaměřenou na ústní projev dětí ve specifickém prostředí 

– v prostředí českých krajanů žijících dlouhodobě nebo trvale v Manchesteru. Práce vznikala během 

praktické stáže, kdy autorka práce byla zároveň lektorkou v České škole v Manchesteru. Sběr dat 

probíhal během podzimu 2020, tedy v době, kdy byly školy v České republice i ve Velké Británii 

uzavřeny v důsledku pandemie nemoci covid-19, výuka i sběr dat probíhaly distanční formou.  

1. Koncepce práce 

Práce má dobře vystavěnou strukturu, v teoretické části se autorka zaměřuje zejména na výklad teorií 

bilingvismu, základní pojmy spojené s osvojováním jazyka a s bilingvismem, vývoj řeči u bilingvních 

dětí, specifika ústního projevu u bilingvních dětí a na vývoj narativních schopností. Některé pojmy 

uvedené na straně 12 by mohly být obsáhleji vysvětleny, resp. mohly by pocházet z širšího spektra 

zdrojů. Argumentace v práci je logická, v práci nejsou nadbytečné kapitoly, mírné rozšíření by si 

zasloužila kapitola představující vývoj narativních schopností. Do textu práce bych doplnila ještě 

subkapitolu zaměřenou na jazykový vývoj dětí v daném věkovém období. Na teoretickou část, která 

má přiměřený rozsah, dobře navazuje výzkumná část. V práci je jednoznačně formulovaný cíl a k němu 

jsou vztaženy dílčí i obecnější závěry, byť  prezentované na malém výzkumném vzorku. 

Hodnocení: B 

2. Metodologie a zpracování dat 

Použitou metodologii se autorka snažila podrobně popsat, přesto některé dílčí informace chybí (např. 

kdy přesně byla data sbírána, zda byl během rozhovoru s dítětem přítomen rodič nebo nějaká další 

osoba (např. učitel). U každého dítěte je uvedena stručná kazuistika charakterizující jazykové zázemí 

dítěte, rodinu a sourozence, preferenci češtiny nebo angličtiny. 

Empirická část práce se zaměřuje na dva aspekty mluveného projevu dětí: za prvé na morfologické, 

syntaktické a lexikální charakteristiky mluveného projevu v češtině a v angličtině, za druhé na 

schopnost vyprávět příběh, opět v češtině i v angličtině.  

Při hodnocení struktury vyprávění autorka vycházela z české verze Multijazykového testu na hodnocení 

jazykových schopností MAIN (autorek Miroslavy Novákové Schöffelové a Maríny Mikulajové), který je 

určen pro diagnostiku narativních schopností dětí ve věku 3–10 let. Materiál byl využit pouze pro 

hodnocení vyprávění druhého příběhu (u pohádky O Červené Karkulce lze předpokládat, že je struktura 

vyprávění ovlivněna předchozí znalostí příběhu), test MAIN byl přizpůsoben cílům a možnostem 

stávajícího výzkumu. 



Jako mírné negativum použité metody vnímám to, že děti vyprávěly pokaždé stejný příběh dvakrát, 

poprvé v češtině, podruhé v angličtině. Jak autorka sama připouští, obratnější projev s menším 

množstvím výpůjček z druhého jazyka, který je u většiny dětí pozorován v angličtině, může být ovlivněn 

právě tím, že dítě vypráví příběh podruhé. Vzhledem k daným podmínkám nebylo ale možné mezi 

rozhovory např. udělat několikadenní pauzu. 

Získaná data jsou vhodně prezentována, analyzována a interpretována, na jejich základě autorka 

vyslovila jasné závěry. Výzkum je zpracován v souladu s etickými principy.  

Hodnocení: A 

 

3. Práce s odbornou literaturou 

Práce vychází z dostatečně širokého spektra odborné literatury, v některých částech (viz výše 

v posudku) by bylo vhodné pracovat s větším počtem zdrojů, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 

bakalářskou práci, nejde o zásadní nedostatek.  

Na několika místech není zcela zřejmé, zda jde o citaci nebo parafrázi citovaného textu, u citací nejsou 

uvedena čísla stran. Stejně tak chybí kompletní citační údaj o diagnostickém nástroji MAIN (není ani 

v textu, ani v bibliografii). 

Hodnocení: B 

 

4. Formální úroveň práce 

Práce je z jazykového a formálního hlediska zpracována na dostatečné úrovni, text je koherentní, dobře 

se čte a odpovídá nárokům odborného stylu. Typografické zpracování textu je na dobré úrovni. 

Hodnocení: A 

 

Celkové hodnocení 

Na základě výše uvedených argumentů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

Otázky k obhajobě 

Využije získané poznatky nějakým způsobem dále v pedagogické praxi?  

Spolupracujete i nadále s Českou školou? 

 

 

V Praze 19. 8. 2021      Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. 


