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I. Stručná charakteristika práce 

Práca je individuálnou prípadovou štúdiou vývoja komunikačných schopností jedného dieťaťa – 

chlapca s Downovým syndrómom. Analýza vývinu verbálnych aj neverbálnych komunikačných 

schopností dieťaťa je založená predovšetkým na zúčastnenom aj nezúčastnenom pozorovaní 

(prostredníctvom videonahrávok) za odobie od 24 do 48 mesiacov veku dieťaťa (300 minút 

audiovizuálneho záznamu) v kombinácii s ďalšími zdrojmi – rodičovským denníkom a dotazníkmi 

rozličného typu. Súčasťou pozorovania a následnej analýzy je aj spôsob simultánneho osvojovania 

dvoch jazykov – češtiny a nemčiny, keďže chlapec vyrastá striedavo v monolingválnom aj bilingválnom 

prostredí.   

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

 

Práca je originálnou vedeckou štúdiou. Preukazuje orientáciu autorky v problematike, pevné 

metodologické východisko, vzhľadom na charakter sledovaného dieťaťa a jeho jazykovej úrovne 

dostatočne rozsiahlym východiskovým materiálom a jeho náležitou interpetáciou a vyvodenými 

závermi. Vyznačuje sa originálnou, doteraz v kontexte českej (a slovenskej) vývinovej psycholingvistiky 

v takejto podobe neriešenou témou (longitudinálny spôsob sledovania vývinu komunikačných 

schopností dieťaťa s Downovým syndrómom vyrastajúceho v bilingválnom prostredí).  Vyznačuje sa 

prehľadnou, premyslenou kompozíciou (vrátane funkčných príloh) práce ako celku aj jednotlivých 

kapitol. Má veľmi dobrú formálnu úroveň. Práca je dostatočným dôkazom erudície autorky a jej 

schopnosti vedecky samostatne a tvorivo pracovať. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Práca sa delí do dvoch rozsahovo takmer rovnakých častí. V prvej sa podávajú informácie o Downovom 

syndróme v kontexte legislatívnej aj spoločenskej starostlivosti o deti s touto diagnózou, o vybraných 

teoretických prístupoch vývinovej psycholingvistiky k skúmaniu osvojovania si jazyka u detí 

predovšetkým v ranom veku (autorka si vyberá tie, ktoré pokladá za nosné, predovšetkým 

metodologický prístup J. Piageta, ďalej socio-psycholingvistický prístup L. Vygotského a ich 

nasledovateľov a napokon sa vracia aj k niektorým postulátom behaviorálneho prístupu, hlavne 

k názoru, že osvojovanie jazyka je súčasťou všeobecných procesov učenia). Podáva základný prehľad 

intaktného jazykového vývinu dieťaťa osvojujúceho si češtinu (resp. slovenčinu) a venuje sa aj 

špecifickým metódam podporujúcim vývin komunikačných schopností detí s narušeným vývinom reči 

(alternatívna a augmentatívna komunikácia). 

Druhú časť tvorí analytická časť, v ktorej sa autorka sústreďuje na vybrané aspekty osvojovania 

komunikačných zručností sledovaného dieťaťa – postupne sa venuje osvojovaniu slovnej zásoby, jej 

kategorizácii, pričom berie do úvahy tak zvukové, ako aj kinetické vyjadrovanie lexikálneho významu, 

ďalej osvojovaniu zvukovej roviny, ktorej venuje značnú časť svojej výskumnej pozornosti, čo je 



pochopiteľné, keďže zvuková podoba detskej výpovede čo najviac sa približujúca cieľovým slovám 

z reči dospelého výrazne prispieva k zrozumiteľnosti reči dieťaťa a k vyššiemu stupňu jeho socializácie.  

Podstatne menej priestoru sa venuje gramatickej rovine (tu z pochopiteľných príčin vychádzajúcich 

z rečovej úrovne dieťaťa) a pragmatickej rovine. Spôsob podávania interpretácií materiálu hodnotím 

pozitívne, autorka má od neho dostatočný odstup, je náležite zorientovaná, a preto je väčšina 

z poznatkov, ktoré práca prináša, prínosná pre túto doteraz tak málo poznanú oblasť. Zaujímavým 

zistením je napríklad vzťah medzi neverbálnym a verbálnym spôsobom vyjadrovania lexikálneho 

významu – keď si dieťa aspoň čiastočne osvojí vokalický spôsob vyjadrenia designátora, vzdáva sa jeho 

kinetického vyjadrenia používaného na základe tzv. znakovania. 

Pozitívne hodnotím aj kombináciu metód, ktoré sú v práci využité – metóda longitudinálneho 

pozorovania spolu s poznatkami, ktoré poskytuje rodičovský denník, dotazník pre rodičov 

bilingválneho dieťaťa, ako aj česká verzia testu komunikačného správania McArthur-Bates 

Communication Development Inventories CDI II – DOVYKO (hlavne lexikálnej sekcie). Pozitívne treba 

hodnotiť aj fakt, že sa nevenuje len rečovej produkcii, ale na základe špeciálneho súboru otázok aj 

porozumeniu reči. Tieto metódy kombinuje s exaktnými metódami sledovania fonologickej akvizície. 

Kombinácia metód vytvára dostatočne objektívne pozadie následných analýz a interpretácií. 

2. Formální úroveň práce 

Práca má veľmi dobrú formálnu úroveň, je prehľadná, vychádza čitateľovi v ústrety aj logickou a 

prístupnou kompozičnou štruktúrou každej kapitoly. Poznámkový aparát je využívaný primerane, 

prílohy sú použité funkčne. 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Autorka pracuje s dostatočným počtom domácich (českých) a zahraničných prameňov, vrátane 

slovenských. Práce cituje korektne. Azda by som do východiskových zdrojov doplnila monografické 

a časopisecké štúdie P. Chejnovej, ktorá rovnako využíva pri sledovaní osvojovania češtiny metódu 

individuálnej longitudinálnej štúdie a prináša relevantné výsledky platné pre rečový vývin intaktného 

česky hovoriaceho dieťaťa (chlapca).   

V práci sa vyskytli sa len ojedinelé preklepy a nedôslednosti – napr. na s. 26 sa meno R. Feuersteina 

uvádza v troch podobách;  na tej istej strane je uvedené L. Piaget; na s. 154 sa meno maltskej bádateľky 

Daniely Gatt skloňuje, akoby šlo o muža (po vzoru Gatta et al.). 

Na prepis audiovizuálnych nahrávok sa používa medzinárodne akceptovaný transkripčný systém CHAT 

platformy CHILDES, resp. jej českej úpravy v podobe manuálu pre prepisovateľov (Smolík – Chromá, 

2019), ktorej znenie obsahuje príloha č. 5 dizertačnej práce. Priznám sa, že celý manuál som podrobne 

nečítala, napriek tomu sa domnievam, že by sa nemal líšiť od základných princípov anglickej verzie 

(porov. https://talkbank.org/manuals/CHAT.pdf). V ukážkových prepisoch však nájdeme aj 

štvorpísmenkový kód pre hovoriacu osobu (*GMOT – napr. príloha č. 6, s. X), hoci CHAT prísne 

predpisuje trojpísmenkový kód, prípadne aj interpunkčné znamienko bodka, ktoré sa vyskytuje 

uprostred jedného zapísaného riadku (hoci by sa malo vyskytovať len na konci riadka) – s. 159. Keby sa 

následne aplikoval na analýzu systém CLAN, ukázali by sa takéto nepresnosti ako prekážka. 

Viaceré poznámky mám hlavne ku kapitole o osvojovaní si zvukovej roviny, počínajúc tvrdením na s. 

65, že „v prvních dvou letech života je jazykový vývoj dítěte soustředěn především na osvojování 

fonologického aparátu jazyka“. Nedomnievam sa, že toto tvrdenie sa celkom zakladá na pravde. 

Autorka využíva na exaktné zachytenie fonologického vývinu sledovaného dieťaťa súbor indexov 

vypracovaný D. Ingramom a adaptovaný na slovenčinu a autorkou ďalej tvorilo využívaný. K využitiu 

https://talkbank.org/manuals/CHAT.pdf


týchto postupov mám nasledujúce poznámky: 

- Prečo sa diftong chápe ako spojenie dvoch rovnocenných hlások – a nie ako jedna fonéma 

(nerešpektuje sa fonologický princíp) – s. 125? 

- Nie je mi jasný vzťah medzi cieľovým slovom a zvukovou realizáciou slova dieťaťom 

v prípadoch zachytených v tabuľke 28: napr. pri tvare produkovanom dieťaťom krka je ako 

cieľové slovo uvádzaný nominatív krtek – a nie akuzatívny tvar krtka (ako sa to náležite uvádza 

na s. 131); podobne pri tvare du  nie je uvádzané ako cieľové slovo akuzatívny tvar vodu, ale 

nominatívny tvar voda. Rovnako je to pri interjekciách a-a-a (cieľové slovo kůň), š-š-š (sanitka); 

u-u-a (osel) – takéto uvažovanie je náležité pri sledovaní lexikálneho vývinu, ale nie pri 

sledovaní fonologickej akvizície;  

- ako sa počíta index zrozumiteľnosti v prípadoch ako riri (cieľové slovo Jiří) – berie sa do úvahy 

aj kvantita ako relevantný aspekt osvojovania si zvukovej podoby cieľového slova? – v práci je 

uvedená hodnota 0,875; ale dieťa produkovalo hodnoty 4 + 1 (s počítaním kvantity), resp. 4 + 

2 (bez počítania kvantity), teda výsledná hodnota by mala byť buď 0,625, alebo 0,75; pri vzťahu 

slov telku (cieľové slovo) a tutu (tvar produkovaný dieťaťom) by výsledná hodnota mala byť 0,6 

(nie 0,5) – 4 + 2 v detskej výpovedi oproti 5 + 5 v cieľovom slove; 

- index zrozumiteľnosti by sa mal počítať z celej vzorky príslušného obdobia – nie po izolovaných 

slovách (hoci výsledok by ostal v podtstate nezmenený). 

4. Vlastní přínos 

Práca je originálnou prípadovou štúdiou vývinu komunikačných schopností dieťaťa so špecifickým 

vývinom verbálneho aj neverbálneho správania sa, podmieneného Downovým syndrómom, navyše, 

dieťaťa vyrastajúceho v bilingválnom (česko-nemeckom) prostredí. Je prvou štúdiou, ktorá sa na báze 

longitudinálneho sledovania dieťaťa osvojujúceho si ako prvý jazyk češtinu zaoberá takouto témou. 

Venuje sa tak verbálnej (v kombinácii osvojovania si sémantiky, pragmatiky a gramatiky češtiny, 

čiastočne nemčiny), ako aj neverbálnej komunikácii (gestá a znaky). Vychádza z vlastného materiálu, 

ktorý samostatne, na báze osvojenej literatúry analyzuje za pomoci kombinovaného metodického 

postupu.  

Práca je prínosná aj z hľadiska etického zacielenia – exaktne, vyargumentovane ukazuje spôsoby, akým 

si dieťa, u ktorého sú subjektívne podmienky bezporuchového osvojovania jazyka sťažené, ale kde 

rečové a sociálne okolie dieťaťa vyrovnáva do istej miery tieto hendikepy. To všetko môže rodičov 

takéhoto dieťaťa prinajmenšom povzbudiť.   

Pozitívne hodnotím aj plán autorky pokračovať v začatom výskume. 

IV. Dotazy k obhajobě 

• Ako prebiehal vývin komunikačných schopností sledovaného dieťaťa vzhľadom na 

uplatňovanie jednotlivých pragmatických (komunikačných) funkcií detských výpovedí (okrem 

tých, o ktorých sa práca zmieňuje – pozdrav, vyjadrenie súhlasu, spokojnosti, nespokojnosti, 

požiadanie, poďakovanie, ospravedlnenie). Vyskytli sa okrem týchto funkcií aj nejaké iné? 



Ukázal sa vzťah medzi bilingvizmom a pragmatickým plánom detskej výpovede (vyjadrovalo 

dieťa osvojené funkcie len v češtine, príp. v nemčine, príp. kombináciou kódov)? 

• Akú podobu mala reč orientovaná na dieťa vo vzájomnej komunikácii dospelých (hlavne 

rodičov) a sledovaného dieťaťa? Líšili sa znaky reči orientovanej na dieťa s Downovým 

syndrómom od základných znakov reči orientovanej na intaktné dieťa? 

• Do akej miery možno zovšeobecniť autorkino tvrdenie na s. 152. že „zatímco intaktní děti se 

učí nejprve mluvit a poté začínají ovládat čtení a psaní, děti s Downovým syndromem pořadí 

těchto dovedností zaměňují...“? 

V. Závěr  

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěla  

V Prešove 29. 7. 2021 prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. 


