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Hodnocení habilitační práce Pavly Chejnové 

Název: Osvojování morfologických kategorií a slovní zásoby v rané ontogenezi dítěte 

 

Ve své habilitační práci paní Pavla Chejnová předkládá výsledky longitudálního výzkumu raného vývoje 

lexika a morfologie (kazuistiku dítěte, které začalo mluvit pozdě), přičemž jako vodítko používá 

teoretické principy pre- a protomorfologie dle Dresslera et al 1997. Zkoumané období – od prvních 

slov k několikaslovným větám – je nejvnímavějším a nejdůležitějším obdobím osvojování jazyka. Ve 

věku tří až tří a půl let má dítě obvykle bez ohledu na daný jazyk již osvojeny základy morfologie a 

syntaxe.  Studie paní Pavly Chejnové zkoumá začátek a počáteční fázi osvojování jazkya na příkladu 

morfologicky bohatého slovanského jazka, češtiny. Podobně rozsáhlý longitudální výzkum je novum 

vzhledem k tomu, že zkoumá nejen počáteční fázi osvojování lexika jednoho z „ne zcela“ 

prozkoumaného slovanského jazkya – češtiny, ale proto, že zahrnuje i morfologii hlavních slovních 

druhů. Zaměřuje se zejména na „osvojování gramatických kategorií ohebných částí řeči, jmenovitě 

podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a sloves“ (str. 10). Studie obsahuje jak pre-, tak 

protomorfologické fáze osvojení prvního monolingválního jazyka a zaměřuje se na vývoj mini-

paradigmat u zkoumaného dítěte, které začalo pozdě mluvit. Výsledky sice potvrzují „univerzálnost“ 

vývojové cesty, ale zároveň poukazují na odlišné načasování osvojování morfologických kategorií 

v porovnání se srovnatelnými kategoriemi v jiných slovanských jazycích. 

Hablitační práce paní Pavly Chejnové se skládá z Úvodu, 11 kapitol a přídavných částí: Bibliografie, 

Přílohy, Seznamu  zkratek, Slovníku, Resumé a Indexu autorů a témat. 

V první teoretické kapitole paní Pavla Chejnová uvádí přehled posledního výzkumu. Třetí až jedenáctá 

kapitola se zabývají vlastní studií, dvanáctá kapitola pak přináší výsledky a diskusi.  

V Úvodu jsou nastíněna teoretická východiska a je popsáno uspořádání disertace. Domnívám se, že 

stanovení cílů a záměrů by mohlo být v úvodu prezentováno explicitněji. I terminologie by zde mohla 

být upřesněna podrobněji. 

První teoretická kapitola je zaměřena psychologicky a psycholingvisticky. Uvádí oblast vývojové 

psycholingvistiky z širokého úhlu pohledu a poukazuje na to, že většina předchozích studií se 

zaměřovala na zkoumání angličtiny. V rámci druhé podkapitoly autorka píše o translingvistickém 

výzkumu a stručně se zmiňuje o translingvistických Studiích Slobina (ed.), nezachází však do detailů. 

Domnívám se, že studie o osvojování příslušných kategorií v jiných typologicky podobných jazycích by 

zde mohly být pojednány podrobněji. Na konci této podkapitoly autorka uvádí teoretická východiska 

habilitace a popisuje pre- a protomorfologické fáze, jakož i vlastní morfologii. 

Další kapitola,  Metodologie a postupy, se skládá ze tří podčástí. Paní Pavla Chejnová nejdříve popisuje 

způsoby, jakými se získávají data o jazyce dětí, a poté podrobně prezentuje různé typy dat a metodiku 

výzkumu. 

Jádrem habilitační práce jsou kapitoly čtyři a šest (Kapitola 4: Osvojování lexika; Kapitola 6: Počátek 

gramatických kontrastů ve vývoji dítěte) a také kapitoly věnované osvojování morfologických kategorií 
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vybraných slovních druhů, podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a sloves. Ve čtvrté kapitole paní 

Pavla Chejnová velmi stručně uvádí první slova vyslovená zkoumaným dítětem. Pokračuje pak velmi 

detailní analýzou prvních padesáti slov tohoto dítěte. Srovnání jejích vlastních dat s prvními slovy jiných 

dětí ze studií Pačesové , 1968, Průchy, 2011 a Crystala, 1986 poskytuje čtenáři dobrý základ pro 

srovnání prvních slov.  Vývoj lexika je pak pečlivě zaznamenán v následující podkapitole. Výsledky pro 

češtinu potvrzují dřívější zjištění týkající se milníku 50 slov, jmenovitě to, že když počet lexémů 

vyprodukovaných zkoumanými dětmi dosáhne tohoto počtu, začnou se v řeči objevovat první dvou- a 

tříslovné promluvy. Další části zkoumají vzájemný vztah slovní zásoby a gramatiky, slovní zásoby a 

vývoje sémantiky. I když tato kapitola obsahuje velmi bohatou a prověřenou analýzu, domnívám se, že 

by zde mohlo být poskytnuto více interpretací a ukázáno více interakcí různých jazykových oblastí 

prostřednictvím hlubších popisů. 

Do práce je „elegantně“ zabudována kapitola 5, Gramatické kategorie češtiny. Nachází se v empirické 

části studie, ale zároveň „otevírá“ i druhou část, věnovanou osvojování morfologie. Poskytuje hlavní 

informace důležité pro následující kapitoly, mohla by se však trochu podrobněji věnovat např. 

dokonavému a nedokonavému vidu a (nebo) vidovým párům.  

Šestá kapitola zkoumá raná stádia osvojování gramatických kontrastů. I tato kapitola přináší několik 

podrobných analýz. Například tabulka č. 15 ukazuje produkci promluv obsahujících 3 až 10 slov. 

Zajímavý je způsob, jakým je stanovena stabilita používání např. čtyřslovných promluv. Analýza dat 

uvedených v této tabulce připouští vývoj syntaxe opisující tvar písmene U. Po snížení nebo mezeře 

v používání promluv o čtyřech nebo pěti slovech se počet ustaluje. Zde by mě zajímaly hlubší popisy 

dat. 

Následující čtyři kapitoly probírají morfologické kategorie u čtyř slovních druhů: podstatných jmen, 

přídavných jmen, zájmen a sloves. Všechny kapitoly mají podobnou strukturu, která pomáhá čtenáři 

vyznat se v textu a činí ho koherentní. Kapitola začíná popisem základních tvarů, poté sleduje  výskyt 

prvních miniparadigmat, TTR a další vývoj. Na konci každé kapitoly je shrnutí. Tato část je napsána 

velmi důkladně a přesně a prokazuje badatelské schopnosti paní Pavly Chejnové. 

Tato zásadní práce končí Všeobecnou diskusí a závěrem. Popis vývoje je zobecněn a poskytuje přehled 

zpracování monolingválního osvojení lexika a gramatiky. Paní Pavla Chejnová ve své práci zjišťuje, že 

nominální i verbální tvary se vyvíjejí paralelně a že „vrchol protomorfologického období se nachází […] 

někde mezi 3,0 a 3,6 lety věku” (str. 126) (je však trochu zvláštní, že tento vrchol trvá tak dlouho, t.j. 6 

měsíců; možná je to dáno tím, že dotyčně dítě začalo mluvit pozdě?) a že základní nominální tvary v 

datech dominují nad verbálními tvary. Co se týká miniparadigmat, byly pozorovány rozdíly mezi 

různými slovními druhy (abychom zmínili alespoň některé výsledky). Všechny výzkumné otázky 

habilitace byly zodpovězeny a práce poskytuje bohatou empirickou bázi. Aniž bych podrobně 

opakovala všechny výsledky této práce, chtěla bych zdůraznit jejich význam pro výzkum raného 

osvojení zejména slovanských jazyků a monolingválního osvojení prvního jazyka obecně. Velmi 

zajímavá část byla pro mne podkapitola 12.4., ve které paní Pavla Chejnová  začlenila výsledky své 

práce do obecného kontextu výzkumu. Bylo by pěkné, kdyby tato podkapitola mohla být dále rozvinuta 

a probádána.  

Celkové hodnocení vědecké práce paní Pavly Chejnové: habilitační práce představuje původní výzkum: 

poskytuje jasně strukturovanou a dobře popsanou studii počátečních stádií monoloingválního osvojení 

lexika a morfologie. Paní Pavla Chejnová prokázala důkladnou a investigativní vědeckou zvídavost i 

schopnost pracovat s velkým množstvím longitudinálních spontánních dat. Výsledky jsou nové a 

uzavírají mezeru ve studiích věnovaných slovanským jazykům, mohou však být užitečné i pro praktiky 

pracující s dětmi, které začínají pozdě mluvit. Text je koherentní a jeho jednotlivé části si logicky 



odpovídají. Malé připomínky a kritické body nesnižují vysokou hodnotu této práce, která si zaslouží 

nejvyšší známku. 
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