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I. Stručná charakteristika práce 

Autorka zpracovává málo probádané téma vývoje komunikace u dítěte s Downovým syndromem. 

V jejím pojetí se jedná o originální a ojedinělý dlouhodobý výzkum, který sleduje kontinuální vývoj 

komunikačních a jazykových schopností dítěte s Downovým syndromem, který v našem prostředí 

v takové podobě, pokud je mi známo, nebyl realizován. Množství systematicky získaného materiálu 

(300 hodin video nahrávek spontánní produkce řeči společně s dalšími materiály jako jsou deníky 

rodičů, zúčastněná pozorování či výsledky vyšetření z logopedické ambulance) je materiálem 

s obrovským potenciálem ke kvalitativním i kvantitativním analýzám. Takto získaný materiál, navíc 

získaný v longitudinálním designu, má potenciál podat podrobný a komplexní obraz o vývoji jazykových 

a komunikačních schopností dítěte s Downovým syndromem a poskytnout velmi dobrou představu o 

specifikách jazyka a komunikace dětí s touto diagnózou.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Autorka zvolila ojedinělý a složitý design práce. Zvolená metodologie a vytyčený cíl „postihnout 

komplexní vývoj verbální a neverbální komunikace chlapce od 24 do 48 měsíců“ vypovídá o vysokých 

ambicích autorky. V první řadě je třeba ocenit obrovské nasazení, které bylo nutné pro získání a 

zpracování tak bohatého materiálu. Na druhé straně je třeba konstatovat, že i parciální cíl může být 

velmi dobrým a dostačujícím, je-li realizován na dobré odborné úrovni. Snaha zaměřit se na všechny 

roviny verbální i neverbální komunikace v rámci jedné práce může být a v případě této práce částečně 

je na úkor hloubky a kvality zpracování. Některé části – obzvláště o vývoji gest a lexikální roviny – jsou 

zdařilou ukázkou zpracování deskriptivního charakteru. V některých pasážích – zejm. o bilingvismu a 

vývoji morfo-syntaktické roviny – vidíme také dobrou analyticko-syntetickou schopnost autorky. 

V práci jsou ale také části – především popis foneticko-fonologické roviny, které jsou zdařilé méně a 

nalézáme v nich nejasná či sporná místa nebo chybějící interpretaci popisovaných dat. Blíže se 

k jednotlivým částem vyjadřuji níže. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Hodnocení obsahu jednotlivých kapitol 

V teoretické části autorka vysvětluje všechny důležité pojmy a osvětluje podstatná teoretická 

východiska. Autorka vychází s domácích i zahraničních pramenů a prokazuje dobrou schopnost práce 

s literaturou. 

V popisu metodologie vidíme, jakým způsobem autorka získávala data. Pořizování videonahrávek 

(300h), je dobře a podrobně vysvětleno, včetně toho, za jakých okolností byly nahrávky pořizovány. 

Chybí však popis toho, jak se s nahrávkami dále pracovalo, jak bylo zmíněných 300h k analýze využito. 

V metodologické části chybí podrobnější popis či vysvětlení, jaký vzorek konkrétně autorka 

zpracovávala, jak využila každoměsíční dvacetiminutovou nahrávku. Byl přepisován a analyzován každý 

měsíc celý vzorek řeči nebo jeho část, jak můžeme vidět např. v mnohokrát citované práci Bonové 

(2008, 2018)? Prosím o objasnění u obhajoby. Dalšími metodami jsou zápisy nových slov a rodičovské 

dotazníky. Volbu těchto metod bych ráda ocenila, protože může výborně doplnit materiál z nahrávek, 

který nemůže (vzhledem k omezení na určitý čas a situaci) sám o sobě zaručit zachycení všech prvků 



komunikace, které již dítě používá. Popis některých metod v metodologické části chybí (např. 

rodičovský dotazník zmíněný na str. 106 nebo podrobnější vysvětlení jak bylo metodologicky ukotveno 

zmiňované pozorování a především, jak se s ním dále pracovalo). 

V následujícím textu vidíme některé zdařilé části, obzvlášť analýzu neverbální složky komunikace, kde 

autorka popisuje gesta a znaky systému GuK, které chlapec používal na začátku a na konci 

pozorovaného období. Gesta jsou kategorizována dle taxonomie popsané Kapalkovou (2008), což 

poskytuje velmi dobrý vzhled do stavu tohoto aspektu komunikace v průběhu pozorovaného období 

s poměrně dobrou analýzou a interpretací. Rovněž popis osvojování morfologie a syntaxe dává čtenáři 

dobrý vzhled do postupného nabývání komunikační kompetence u chlapce v této oblasti. Zde bych 

ráda ocenila trefné ukázky z transkriptů výborně ilustrující popisované jevy. Mimořádně zdařilá je část 

o bilivgvismu. Sledování vývoje ve dvou jazycích u dítěte s DS přináší zcela originální poznatky dosud 

nepublikované a doporučovala bych autorce se tomuto tématu i nadále věnovat. 

Kromě zmíněných kapitol které ukazují na odbornou erudici autorky je nutno ale uvést i místa, která 

by zasloužila hlubší zpracování či preciznější interpretace. V části o osvojování lexika popisuje autorka 

výslednou slovní zásobu a porovnává počet slov v aktivní slovní zásobě na začátku a na konci 

pozorovaného období. Výslednou slovní zásobu autorka jednak prezentuje v podobě přehledné 

tabulky, ze které můžeme dobře vidět postupné osvojování jednotlivých slov, a jednak je dále precizně 

rozděluje do kategorií inspirovaných jediným českým dostupným nástrojem pro měření slovní zásoby 

(DOVYKO). Autorka zde prokazuje znalost problematiky lexikální roviny jazyka a dokáže dobře 

vystihnout lexikální kategorie a využít je pro vlastní analýzy, a to navzdory tomu, že materiál nebyl 

vzhledem k malé produkci chlapce nijak bohatý. Zároveň ale dodávám, že sebraný materiál má 

potenciál kromě deskripce nabývání jednotlivých slov v průběhu pozorovaného období také vlastní 

interpretací dat ukázat na podrobnosti vývoje této roviny jazyka. Např. jaká byla časová posloupnost 

osvojování jednotlivých sémantických kategorií/slovních druhů? Kopíruje vývoj lexika u chlapce (byť 

s pochopitelným opožděním) v literatuře popsané zákonitosti a milníky vývoje intaktních dětí či se 

nabývání lexika vyvíjí zcela atypicky? Jak rostla slovní zásoba chlapce v jednotlivých měsících? Možnost 

takto podrobné analýzy a interpretací pochopitelně naráží na široké zaměření práce, které takový 

podrobný rozbor nemůže obsáhnout.  

V kapitole o osvojování foneticko-fonologické roviny oceňuji zvolený velmi sofistikovaný a na 

důkazech založený přístup k hodnocení fonologického vývoje. Autorka nejdříve vypočítává FPDV u 

jednotlivých slov, jak se je dítě postupně učilo od věku 19 měsíců do věku 47 měsíců. Výsledek je 

uveden ve formě tabulky s hodnotami pro jednotlivá zachycená slova. Z popisné tabulky lze obtížně 

vyčíst podstatu – tedy odkud kam chlapec v tomto aspektu došel. Prosím o doplnění a objasnění 

v rámci obhajoby. Dále prosím o objasnění věty ze strany 128 „platilo, že čím delší cílové slovo bylo, tím 

byla hodnota produkované FPDV nižší“.  

Dalším parametrem, který autorka posuzuje, je index srozumitelnosti, uvedený opět v přehledné 

tabulce pro každé vyprodukované slovo zvlášť. I zde by bylo na místě poukázat na vývoj indexu 

srozumitelnosti v čase, nakolik ze samotné tabulky toto nevyplývá. Bylo by možné například porovnat 

srozumitelnost řeči dítěte na začátku a na konci pozorování nebo ukázat vývojový trend v pro 

jednotlivá období (např. měsíce)? Docházelo v čase k postupnému zvyšování celkového indexu 

srozumitelnosti ve spontánní řeči dítěte? Lze to tímto explicitním parametrem doložit?  

Třetí uváděnou hodnotou je Index správnosti. Autorka uvádí: „Původní podoba osvojených slov 

chlapcem dosáhla ve 33 slovech (z 85 použitých) hodnoty Isr = 1. Následně byl vypočten index správnosti 

původní podoby osvojených slov: Isp = 0,032.“ Mohla by autorka vysvětlit, jaký způsobem tento výpočet 

provedla?  

V kapitole je několik nejasných míst, které by bylo dobré objasnit. Např. slovo la:la je v tabulce 26 pro 

výpočet FPDV uvedeno s cílovým slovem lala (lalala) s FPDV 8 z 8 možných. V tabulce 13 je řazeno do 



kategorie činnosti (zřejmě zpívat, zpívej) s uvedeným cílovým slovem lala (lalala). V tabulce 28 je ale už 

slovo lala posuzováno pro výpočet indexu srozumitelnosti (viz první sloupec varianta I) vůči cílovému 

slovu zpívej a srovnáváno s formou dětského slova (pívej). Mohla by autorka objasnit, jakým způsobem 

při volbě cílových slov v tabulce 28 postupovala, na základ čeho bylo např. v tomto případě (ale i jiných) 

zvoleno jako cílové slovo pro „lala“ slovo „zpívej“? Může autorka také objasnit, jakým způsobem 

v tabulce 28 zachází s citoslovci (havú, bé, bú, chchch) a jak dospěla k hodnotám indexu 

srozumitelnosti u těchto slov? 

Závěr práce (kapitola 9) seznamuje čtenáře se zajímavými a v českém prostředí neznámými metodami 

komunikace (např. „hlasit znaky“ či VLS program) a zároveň porovnává a českými (např. pomocné 

artikulační znaky). Kapitola 10 shrnuje všechny poznatky, ke kterým autorka v průběhu práce došla a 

umožňuje čtenáři zopakovat si zásadní momenty vývoje chlapcovy komunikace. V práci však zcela 

absentuje diskuse.  

2. Struktura argumentace. 

Celkově jsou některé části práce poněkud nesystematicky a čtenářsky nepříliš příznivě řazeny, např. 

přepis v systému CHAT je popsán a vysvětlen později (str. 95) než se objevuje první ukázka transkriptu 

(str. 94). V teoretické části je text místy řazen nelogicky (např. v kapitole 6 se mísí popis typických 

charakteristik komunikace dětí s diagnózou DS a způsobů práce či specifických metodik při práci 

s těmito dětmi). Čtenář je tak nucen přeskakovat v textu a obecně se v textu hůře orientuje. Na druhé 

straně autorka čtenáři výrazně pomáhá výborným stručným uvedením na začátku každé kapitoly a 

shrnutím na konci. Lze tedy říci, že po přečtení celého textu čtenář získá představu o práci jako celku. 

3. Formální úroveň práce 

Formální úroveň práce je dobrá, jazyk je kultivovaný a na vysoké odborné úrovni, práce je vizuálně 

přehledná a až na drobné nedokonalosti (např. obrácená orientace tabulek 29 a 30 – viz str. 134 a 135) 

je dobře graficky zformátovaná. 

4. Vlastní přínos 

Obrovským přínosem autorky je téma samotné a zejména longitudinální přístup. Jednoznačně tedy 

přináší zcela nové a originální poznatky, které mohou dobře posloužit odborníkům nejen z oblasti 

(psycho)lingvistiky, ale také speciální pedagogiky či vývojové psychologie.  

IV. Dotazy k obhajobě 

• Mohla by autorka vysvětlit, jakým způsobem se pracovalo s materiálem získaným nahráváním 

dítěte, jak přesně postupovala a co a jakým způsobem z nahrávky využila? 

• Prosím autorku o objasnění nejasných míst z kapitoly o vývoji foneticko-fonologické roviny 

zmíněných výše v textu. 

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 Praze dne 1. 8. 2021 PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová Ph.D. 


