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Vyjádření školitelky k průběhu studia a k disertační práci mgr. Kamily Homolkové 

 Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem  

předkládané v roce 2021 v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

Doktorské studium mgr. Homolkové probíhalo mimořádně vzorně. Kolegyně plnila  

předepsané atestace včas a velmi kvalitně, státní doktorskou zkoušku dokonce vykonala dříve, 

než jí předepisoval individuální studijní plán. V průběhu celého studia vykazovala vysokou 

motivaci a k výzkumu zvoleného tématu přistupovala velmi zodpovědně, samostatně  a 

tvořivě. Zodpovědný přístup ke studiu i výzkumu vyústil v kvalitní disertační práci, kterou 

autorka předkládá k obhajobě ve standardním termínu. 

 

V průběhu doktorského studia se studentka úspěšně zapojila do všech aktivit, které jsou od 

kvalitních vědeckých pracovníků očekávány. Výsledky svého výzkumu (ale i některá témata 

další) průběžně prezentovala na konferencích a publikovala v řadě odborných studií, a to 

doma i v zahraniční; množství autorčiných publikací a vystoupení na konferencích přesahuje 

požadavky kladené v rámci doktorského studia (srov. např. seznam autorčiných publikací 

v tezích disertační práce). Za cennou pokládám i autorčinu popularizační činnost zaměřenou 

na širší veřejnost a kladně hodnotím i to, že se podílela na vzniku nové čítanky pro 9. třídu ZŠ 

(K. Šebesta a kol. (2020): Čítanka 9 – nová generace. Plzeň: Fraus).  Kolegyně se také zapojila 

do výzkumných projektů (SVV Jazyk a nástroje pro jeho zkoumání, projekt Primus Integrální 

výzkum textu a četby vedený dr. Kuzmičovou) a absolvovala zahraniční stáž (Univesität Wien, 

projekt Aktion). Úspěšně vedla rovněž dosti rozsáhlou vysokoškolskou výuku, při níž mohla 

předávat své zkušenosti jak s výzkumem osvojování jazyka, tak se svým 

předchozím pedagogickým působením na střední škole (ÚČJTK FFUK, mj. kursy Komunikace ve 

škole, Jazyk mládeže ve školním věku nebo Výzkum v oboru osvojování a vyučování prvního 

jazyka). Byla konzultantkou několika diplomových prací (z nichž minimálně jedna je již úspěšně 

obhájena), řadu kvalifikačních prací také oponovala a zapojila se i do dalších aktivit ÚČJTK FF 

UK. 

 

Jako školitelka jsem s radostí sledovala, jak na sobě studentka v průběhu celého studia 

pracuje, jak se rozvíjí a roste ve zralou vědeckou osobnost. 

II. Celkové zhodnocení disertační práce  

Předkládaná disertační práce se zabývá tématem, které je – možná až překvapivě – v českém 

kontextu zatím v podstatě opomíjené; „nalezení“ a výzkum tohoto tématu je tak jedním 

z hlavních přínosů práce. Disertace, založená na detailní longitudinální případové studii, 

rozšiřuje naše poznání raných stádií osvojování jazyka dítětem s Downovým syndromem a díky 

své komplexnosti a množství přesahů do řady oblastí širšího kontextu nabízí také mnoho 

podnětů k péči o děti s Downovým syndromem, k možnostem podpory jejich komunikačního 



2 
 

vývoje či k diagnostistice a terapii. Široké zamění práce, které usiluje nejen o analýzu získaného 

jazykového materiálu, ale i o zasazení výzkumu do širokého kontextu péče a terapie, je 

v souladu s autorčiným dlouhodobým výzkumným směřováním. – Autorka se již ve svých 

pregraduálních pracích zabývala netypickými případy osvojování jazyka a terapií dětí s dyslexií 

a může rovněž navazovat na svou dřívější praktickou zkušenost lektorky žáků se specifickými 

poruchami učení v pedagogicko-psychologické poradně. 

Disertační práce je cenným příspěvkem též k výzkumu role neverbální komunikace, 

alternativní a augmentativní komunikace, vizualizace či raného čtení při osvojování jazyka u 

dítěte s Downovým syndromem (a vybízí k podobným výzkumům i u dětí s jinými druhy 

netypického průběhu osvojování jazyka nebo i u dětí intaktních; osobně pokládám za 

nejzajímavější analýzu vztahu verbálních prostředků a prostředků ze systému GuK). Některé 

z těchto oblastí jsou přitom v českém kontextu v podstatě neprozkoumány.  

Za unikátní v českém kontextu pokládám téma bilingvismu u dítěte s Downovým syndromem.  

Z hlediska metodoloigckého oceňuji, že práce vhodně kombinuje řadu výzkumných metod. 

Kladně hodnotím především návzanost na výzkumy slovensky hovořících dětí – autorka se 

velmi dobře rozhodla využít dostupné poznatky o jazyce, který je češtině blízký, a v řadě 

případů také navázat na osvědčenou metodologii slovenských výzkumů (výzkum zvukové 

stránky I. Bónové, neverbální komunikace S. Kapalkové, pragmatiky D. Slačové aj.). Zároveň 

oceňuji, že autorka při aplikaci technik a metod, které pro svůj výzkum vybrala, postupuje 

s přiměřeným kritickým odstupem a v případě potřeby volí úpravy odpovídající charateru 

zkoumaného materiálu (srov. mj. úpravu výpočtu fonologických indexů či mezinárodního 

systému přepisu CHAT s ohledem na bilingvní situaci zkoumaného dítěte). – Aplikace 

některých metod a jejich úprava je v dané práci v českém prostředí průkopnická. 

Text disertační práce je logicky strukturován a je přehledný, oceňuji dílčí shrnutí a další pasáže 

podporující vstřícnost ke čtenáři. Zásadním kladem je autorčin citilivý přístup ke zkoumanému 

tématu, díky němuž práce může přispět i k boření některých mýtů či předsudků, které bohužel 

ve vztahu k lidem s Downovým syndromem ještě mohou přetrvávat.  

III. Připomínky k disertační práci  

K předkládané disertační práci nemám závažné připomínky. Drobnější doporučení by se týkala 

provázání některých částí teoretického úvodu s vlastním výzkumem a občasných menších 

úprav, např. formulačních či terminologických.  

IV. Případné dotazy k obhajobě 

K obhajobě bych autorce položila následující otázky:   

 Co byste, pokud jde o podporu osvojování jazyka a rozvoj komunikačních kompetencí, na 

základě svého výzkumu doporučila rodinám, kterým se narodí dítě s Downovým 

syndromem?  

 Zaujala mne mj. zmínka na s. 117 o tom, že chlapec v jistém věku preferoval čtení a 

předčítání před hrou; máte pro tuto preferenci nějaké možné vysvětlení? Domníváte se, 
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že by tzv. rané čtení bylo možné využít i u jiných dětí, např. i intaktních? Mohlo by být 

vhodné tuto metodu více propagovat?  

V. Závěr 

Předkládanou disertační práci mgr. Kamily Homolkové pokádám za práci velmi kvalitní, která 

je důstojným vyvrcholením autorčina úspěšného doktorského studia i jejích dlouhodobých 

odborných zájmů. Práce rozhodně splňuje požadavaky kladené na tento typ kvalifikačních 

prací a může být inspirací pro výzkumy další. Ráda ji doporučuji k obhajobě.  

 

Předběžně klasifikuji předloženou disertační práci jako prospěla. 

 

27. 7. 2021 doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 

 

 


