Posudek školitelky pro balakářskou práci Lydie Trnkové „Slabičné uvědomování
v předškolním věku“
Práce kolegyně Trnkové je jednou z mála prací z oblasti psycholingvistiky, kterou se mi
podařilo dopracovat se studentem do zdárného konce. Hned v úvodu svého posudku bych
proto ráda poznamenala, že předkládanou práci hodnotím z pozice školitelky jako velice
zdařilou. Zcela jistě je na místě zmínit, že práce vznikala ve vazbě na realizaci projektu
podpořeného finančními prostředky Specifického výzkumu FHS UK pro rok 2009. Právě tyto
prostředky umožnily vytvořit výborné podmínky pro tvorbu projektu předkládané bakalářské
práce. Projekt SV totiž umožnil sestavit prostřednictvím sběru dat v mateřských školách
relativně rozsáhlý datový materiál, který se mohl stát východiskem pro individuální projekty
bakalářských prací.
Práce kolegyně Trnkové tento datový korpus částečně zpracovává, resp. vybírá z něj část
zaměřenou na hodnocení slabičného uvědomování. Otázce vývoje a pojetí slabičného
uvědomování se věnuje detailně, s volbou původního cíle a záměrů.
Z hlediska formy je dle mého názoru práce velice dobře zpracovaná, jazyk práce je strohý,
místy hodně formální, ale odpovídající stylu akademického textu. Citační práce je výborná.
Obsahově je práce poměrně bohatá. Autorka nabízí nejprve čtenáři teoretická východiska a
pojmový aparát pro pochopení materiálu, který je obsažen v empirická části. Představuje
slabiku jako fenomén, který určuje a ovlivňuje vývoj fonologického uvědomování a ukazuje
vazbu fonologického, tedy i slabičného uvědomování, na pozdější vývoj čtení a psaní.
Autorka zde pracuje s českými zdroji, ale i se zdroji z mezinárodní literatury. Čerpá z textů
fonetických, psycholingvistických a psychologických. Snad jen jedna poznámka: pro
nepoučeného čtenáře možná může být matoucí, že se hovoří v nadpisu o slabičném
uvědomování a v textu se autorka věnuje fonologickému uvědomování.
Osobně si nevíce cením části „empirické“ , v níž autorka nabízí pravděpodobně první česká
data zaměřená na slabičné uvědomování. Představuje původní český test k hodnocení úrovně
slabičné analýzy, jeho reliabilitu, a výkony dětí těsně předškolního věku v tomto testu. Velmi
zajímavá je pak analýza chyb, kterých se běžně vyvíjející děti v tomto úkolu dopouštějí.
Materiál, který je zde precizně reportován a popisován i velmi dobře interpretován, dle mého
názoru představuje nezbytný krok k porozumění zákonitostem vývoje fonologického
uvědomování u českých dětí předškolního věku. Materiál z analýzy chyb je velice hodnotný
z hlediska další tvorby citlivých měřítek dovednosti fonologického uvědomování
v předškolním nebo raném školním věku.
Celkově hodnotím práci Lydie Trnkové jako výbornou. Autorka totiž ve své práci prokazuje
dovednost práce s odbornou literaturou a zpracování odborných zdrojů do formy kvalitního,
hodnotného a čtivého akademického textu. Prokazuje také, že si osvojila základní dovednosti
zpracování datového materiálu v programu excell a spss, stejně jako základní statické postupy
pro zpracování dat. Rovněž v textu prokazuje dovednost propojovat výsledky vlastního
šetření s odbornou literaturou a vlastní data interpretovat a komentovat. Tím naplňuje všechna
důležitá kritéria pro hodnocení kvality bakalářské práce, tedy základního stupně badatelské
práce.
Práci tedy doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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