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Kapitola 1

Úvod

Je pozoruhodné sledovat rychlost, s jakou se s námi děti naučí komunikovat. Komplexní

studium dětského jazyka však není snadno realizovatelné, ať kvůli značnému rozsahu proble-

matiky, tak i z důvodu velkého množství pohledů na tuto otázku. Práce propojuje bytostně

psychologické téma jazyka s institucí zkoumanou především sociology a antropology, rodi-

nou. Zaměřila jsem se na některé socioekonomické faktory rodiny, jenž mohou mít vliv na

rozvoj slovní zásoby předškolních dětí.

Dětský jazyk se nevyvíjí ve vakuu. Na jeho vývoj má neoddiskutovatelně vliv i řada

faktorů z jeho okolí. V tomto směru má pak zcela zásadní vliv rodina, ve které dítě vyrůstá.

Z toho důvodu se mi jeví jako podstatné věnovat se některým socioekonomickým faktorům

rodiny, kterými se v zahraničí běžně zabývají výzkumné práce. Základním zdrojem poznatků

jsou především práce původem z Ameriky či Velké Británie, neboť v českém prostřední není

toto téma pociťováno jako aktuální. Snad tato práce přispěje k rozšíření této problematiky

i k nám.

Zahraniční výzkumné studie se jen v menší míře věnují vlivu struktury rodiny na jazyk

dítěte. V zásadě jsou většinou zkoumány rozdíly mezi dětmi z úplných a neúplných rodin.

Obecně lze konstatovat znevýhodnění na straně dětí pocházejících z neúplných rodin. Tyto

děti zakouší rodinnou nestabilitu a menší míru citlivosti a vnímavosti ze strany rodičů, což

se může projevit na kognitivních schopnostech, které jsou pro osvojování jazyka klíčové.

Dítěti se také věnuje menší počet osob. Neúplná rodina také bývá spojena s menším příjmem

domácnosti, než s kterým disponují rodiny úplné. Všechny tyto nevýhody může do jisté
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míry omezit přítomnost prarodičů či prarodiče v rodině. Na druhé straně nelze považovat

přítomnost prarodičů jako čistě pozitivní, neboť společná domácnost může být také zdrojem

stresových situací.

Výzkumy se také zaměřují na vliv sourozenců na dětský jazyk a určují odlišné jazykové

prostředí, které dítě zakouší na základě pořadí narození. Z pohledu rodiče pak může hrát

vliv snaha přenést na své potomky svou dosaženou pozici. Přenášet lze materiální či kulturní

zdroje. Materiální zdroje se však s každým přírůstkem do rodiny ztenčují, zatímco kulturní,

kam bezesporu patří i jazyk, lze přenášet bez omezení. A ač mohou mít zpočátku prvorozené

děti navrch, postupně je jejich mladší sourozenci doženou a ve dvou letech již mezi nimi nelze

nalézt v jazykovém vývoji žádné odlišnosti.

Největší pozornost je nepochybně věnována vlivu socioekonomického postavení rodiny,

které je souhrnem vzdělání, příjmu, bohatství i prestiže povolání. Za klíčový element je

považována matka, jakožto primární pečovatel. Vyšší socioekonomický status implikuje u

maminek delší výroky, vyšší slovní zásobu, ale i řadu rozmanitých témat pro konverzaci s

dítětem, což se odráží i v jazyce dítěte. Děti z rodin, které mají vyšší socioekonomický status,

mluví dříve, více a mají větší slovní zásobu. Z těchto nejčastějších závěrů vybočuje švédská

studie (Broberg; Wessels; Lamb; Hwang, 1997), která nezjistila rozdíl v komunikačních

schopnostech dětí na základě socioekonomického postavení rodiny.

Cílem práce je zjistit, zda existují mezi českými dětmi rozdíly ve velikosti slovní zásoby

na základě vybraných ukazatelů; pohlaví dítěte, pořadí narození, konkrétním typu obydlí,

struktuře rodiny, tím, kolik osob se může dítěti věnovat přes den a vzdělání matky.

Nyní stručně k obsahu práce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teo-

retická část vysvětluje některé základní pojmy; pojem řeči, jazyka a slovní zásoby. Ukazuje,

za pomoci čeho se dítě učí novým slovům a popisuje různé způsoby zjišťování rozsahu slovní

zásoby u dětí. Tato část se také věnuje vývoji dětské řeči s důrazem na slovní zásobu. Pro

praktickou část je poté klíčová především kapitola věnující se socioekonomickým faktorům

rodiny, které mohou mít vliv na slovní zásobu dítěte. Empirická část se snaží zodpovědět

otázku, zdali se liší slovní zásoba předškolních dětí na základně různých faktorů. Výsledky

ilustrují zjištěné poznatky, diskuse je pak dále rozebírá. Na konci práce jsou pak v příloze

umístěny některé vybrané materiály, které nebylo vhodné zařazovat do samotného textu.
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Kapitola 2

Teoretická část

2.1 Jazyk, řeč a slovní zásoba

Komunikace je nedílnou součástí našich životů. Jedná se o způsob, jakým vytváříme, udr-

žujeme a dále rozvíjíme mezilidské vztahy. Za tímto účelem využíváme výrazové prostředky

(Klenková, 2006, s. 25). K tomu nám slouží jazyk a řeč. Pojem jazyka v sobě často obsahuje

také přeneseně pojem řeči. Jedná se však o dva odlišné pojmy. Jazyk je soustavou zvukových

dorozumívacích prostředků znakové povahy a pravidel k jejich používání, se schopností vy-

jádřit veškeré poznatky a představy člověka o světě včetně jeho vlastních vnitřních prožitků

(Čechová, 1996, s. 19).

Naproti tomu je řeč individuální realizací jazyka. Jedná se o vědomé užívání jazyka jako

složitého systému znaků a významů (Klenková, 2006, s. 27). Řeč je realizací a konkretizací

jazykových poznatků (Čechová, 1996, s. 19). Řeč lze chápat jako konkrétní, se specifickým

obsahem, určitou zvukovou případně písemnou realizací. Jazyk je tím, co existuje nad řečí,

vyskytující se výhradně v lidských myslích a různých typech jazykových příruček (Hrbáček,

1999, s. 11). Řeč je také nástrojem myšlení. Každá řeč je založena na limitovaném množství

fonémů1, jenž se kombinují do smysluplných jednotek, morfémů2 a vytváří slova. (Klenková,

2006, s. 41)
1Fonémy jsou elementární zvukové jednotky schopné rozlišovat v daném jazyce význam. Fyzickým proje-

vem fonémů jsou hlásky (Průcha, 2011, s. 41).
2Morfém je nejmenší jazyková jednotka, která nese význam (Hrbáček, 1999, s. 7)
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Slovo je základní jednotkou slovní zásoby. Slovo je také základní jazykovou jednotkou,

protože „jazyk je jazykem slov“ (Hauser, 1986, s. 9). Slovo je svou povahou komplexním

útvarem a je studováno na základě různých perspektiv. Tyto perspektivy, pak určují různé

definice tohoto slova. V definici slova jako jednotky slovní zásoby je zdůrazňována binární

povaha slova; spojuje formu s obsahem (Hauser, 1986, s. 9). Pokud známe nějaké slovo,

uchováváme si o něm zároveň jeho fonetickou informaci, informaci o jeho vnitřní struktuře,

syntaktickou informaci, tedy to, jak může být užito ve větě, informaci o významu slova a zá-

roveň i pragmatickou informaci, ze které lze vyvodit záměr mluvčího (Akmajian; Demers;

Farmer; Harnish, 2010, s. 14, 15).

Všechna slova, která se v jazyce vyskytují, tvoří jeho slovní zásobu. Počet slov není nikdy

konečný, neustále se objevují nová slova a jiná mizí. Počet slov ve slovní zásobě jazyka není

prakticky možné zjistit. Slovní zásobu lze rozlišit na aktivní, do níž se řadí slova běžně použí-

vaná v komunikaci ať mluvené, nebo písemné a na pasivní, pod kterou spadají slova, kterým

jedinec sice rozumí, ale sám je aktivně nepoužívá (Hauser, 1986, s. 13, 14). Slovní zásoba

předpovídá budoucí úspěšnost ve čtení a je také klíčovou komponentou testů inteligence

(Bornstein; Tamis-LeMonda; Haynes, 1999, s. 66).

Velikost individuální slovní zásoby se mezi lidmi velmi liší a zásadně ji ovlivňuje vzdělání,

prostředí okolo jedince, povolání, zájmy a v neposlední řadě také jeho četba. Přesto mají

všichni uživatelé alespoň část slovní zásoby společnou. Jedná se o jádro slovní zásoby. Jádro

obsahuje slova, která jsou v jazyce po dlouhou dobu; díky tomu si jsme schopni porozumět

napříč generacemi. Obsahuje především slova, ze kterých se vytváří slova nová. Tato slova

také vyjadřují realitu, kterou nelze od našeho života oddělit. Typické pro jádrová slova také

je, že se bez nich nelze v běžné komunikaci obejít. Tato slova jsou používána s mnohem větší

frekvencí, než slova ostatní (Čechová, 1996), (Hauser, 1986).

Slovní zásoba jazyka není statická a dochází k jejímu neustálému obohacování. Dochází

k tomu především díky neustálému vývoji poznání. Slovní zásoba se může rozšířit díky vy-

tvoření slova zcela nového, odvozováním, skládáním, případně kombinací jak odvozování tak

skládání. Slovo lze také utvořit za pomoci zkracování. Zásoba se také rozšiřuje i díky přejí-

mání slov z jiných jazyků.

Myslím si slovní zásoba každého z nás je důležitou stránkou jazyka, neboť je znám její
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podstatný vliv na rozvoj čtení, bez kterého se dnes nikdo neobejde. Pomocí projevu a slovní

zásoby si nás také mohou lidé zařadit k určité sociální skupině, což vždy nemusí mít pozitivní

přínos. Širší slovní zásoba je také přínosem v tom, že umožňuje vyjádřit širší škálu problémů,

pocitů a tužeb.

2.2 Jak se dítě učí novým slovům

Během krátké doby se děti naučí velkou spoustu slov. Při vývoji slovní zásoby jsou neza-

nedbatelné vrozené možnosti, které je však třeba podpořit a rozvíjet. Zde se právě ukazuje

klíčová role okolí dítěte. Osvojení jazyka usnadňuje stav, kdy se rodiče snaží s dítětem spo-

lupracovat, poskytují mu zpětnou vazbu a kdy upravují komunikaci schopnostem dítěte.

Nezbytná je také smysluplná situace a komunikační záměr.

Na straně dítěte pak hrají značnou roli dovednosti jako obecná schopnost učit se, schop-

nost porozumět záměru druhých a schopnost osvojovat si pojmy. Význam má také porozu-

mění syntaxi, díky němuž je dítě schopno určit, o jaký slovní druh se jedná, a co tedy může

vyřčené slovo znamenat.

Při osvojování nových názvů se uplatňuje princip indukce; dítě se nejprve naučí pojmeno-

vání pro jeden konkrétní předmět a posléze se musí tento pojem rozšířit i na ostatní předměty

stejného druhu. Ač to může znít snadně, tento proces osvojování podrývá několik překážek.

Jednou z nich je potřeba určit, co je vlastně oním pojmenovávaným předmětem, o kterém se

právě mluví. Pak je třeba nově naučený pojem rozšířit na všechny předměty stejného druhu

(Lamb; Bornstein; Teti, 2002, s. 310).

Je pravděpodobné, že nové slovo, které se dítě učí, je rovnou označeno počátečním význa-

mem. Toto slovo se stane součástí dětského lexikonu a to ho užívá v rozličných kontextech

a postupně dolaďuje jeho význam tak, aby se více přiblížil použití dospělého. Pokud dítě

použije slovo správně, je pokus o komunikaci úspěšný, pokud ne, poupraví si význam slova

a testuje ho opět s novým významem (Whitney, 1998, s. 317).

Aby bylo dítě schopno porozumět větě, musí vlastnit nejen lexikální a syntaktické znalosti,

ale musí být schopno interpretace informací vycházející ze vzájemné interakce mezi ním

a dospělým (Bloom, 2000, s. 72).
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2.2.1 Hypotéza lexikálních omezení

Hypotéza lexikálních omezení vysvětluje tři prvků, který dítěti pomáhají přiřazovat k objektu

správný název. V zásadě jsou tato kognitivní omezení tři a soudí se o nich, že jsou vrozené.

Prvním z nich je i předpoklad celého objektu. Dítě na základě tohoto předpokladu

očekává, že mluvčí hovoří o celém předmětu a nikoli pouze o jeho části. Dítě předpokládá,

že se nejprve mluví o jeho nejvýraznější charakteristice. Barva je například až tím posled-

ním, co dítě obvykle považuje za význam nového slova, neboť nejméně informuje o funkci

předmětu. Syntaxe dětem pomáhá rozlišovat, zda se jedná o označení pro celek nebo jen

pro část (Karmiloff; Karmiloff-Smith, 2002, s. 69, 70), (Bloom, 2000, s. 86), (Lamb;

Bornstein; Teti, 2002, s. 311), (Altmann, 2005, s. 49).

Druhým prvkem je taxonomický předpoklad, kdy dítě předpokládá, že verbální ozna-

čení určují kategorie objektů stejného typu. Tedy, že se tímto slovem neoznačuje pouze jeden

konkrétní objekt (Lamb; Bornstein; Teti, 2002, s. 311).

Třetím předpokladem je omezení vzájemné exkluzivity. Dítě se domnívá, že jeden

objekt má jen jedno jméno a nehledá pro něj další jméno. Zpočátku tedy vlastně předpo-

kládá, že neexistují synonyma a novým slovem tak označí objekt či činnost, pro kterou zatím

nemá jméno. Tento předpoklad vysvětluje i to, proč jsou děti z počátku neochotné používat

nadřazená pojmenování pro věc; pro ně již jedno jméno má. Vzájemná exkluzivita je ome-

zením, které uplatňuje pouze v rámci jednoho jazyka, neboť bilingvní děti nemají problém

s pojmenováním jedné věci v obou jazycích. Je možné, že pokud dítě zná již jedno označení

pro předmět a nabízí se mu nové označení, bude nové označení ignorovat, případně druhý

název přijme jako jemu nadřazenou kategorii. Jak se synonymem naloží je však podmíněno

věkem. Tento předpoklad se uplatňuje již u dvouletých dětí a předpokládá se, že čím dřív

ho využívají, tím rychleji narůstá jejich slovní zásoba (Bloom, 2000, s. 66), (Karmiloff;

Karmiloff-Smith, 2002, s. 69, 70), (Lamb; Bornstein; Teti, 2002, s. 311), (Whitney,

1998, s. 319), (Altmann, 2005, s. 50).

Tato omezení samozřejmě dítě nevyužívá neustále. Dochází k jejich překonání například

v případě, že dospělý významně zdůrazňuje nějakou část předmětu. Také neexistuje jasná

shoda, ve kterém věku se tato omezení vyskytují a zdali se vůbec objevují všechna najednou.
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2.2.2 Hypotéza sociálních omezení

Prostředí okolo dítěte také poskytuje určité znaky, které mohou dítěti usnadnit určení vý-

znamu nového slova. Již velmi malé děti sledují pohled dospělých a tímto směrem pak za-

měřují svou pozornost. Zároveň také předpokládají, že předmět, o kterém dospělý mluví, je

ten, na který se dívá on a nikoli ten, na který se dívá dítě. Současně však většina rodičů

pojmenovává slova, na něž je dítě v tu chvíli zaměřeno. Ke spojení slova s jeho významem je

třeba, aby děti vnímaly, že se jedná o akt pojmenovávání nějakého předmětu a je třeba, aby

při aktu pojmenovávání byl dospělý přítomen, neboť pokud dítě pouze vidí předmět a slyší

jeho pojmenování bez přítomnosti další osoby, tak si jeho jméno neosvojí (Bloom, 2000,

s. 62, 63), (Karmiloff; Karmiloff-Smith, 2002, s. 72, 73).

2.2.3 Hypotéza jazykových omezení

Také struktura jazyka hraje neoddiskutovatelně podstatnou roli v problematice osvojování

slovní zásoby. Nejen, že děti rozeznávají rozdíly mezi slovními druhy, ale také jsou citlivé

k funkčním slovům, která slouží k vyjádření gramatického vztahu mezi slovy ve větě. Již v se-

dmnácti měsících děti chápou rozdíl mezi substantivem a adjektivem. Rodiče také často pou-

žívají protikladná přídavná jména v jedné větě, aby dítěti lépe ilustrovali vlastnost předmětu

a zároveň tak pomáhají dítěti v utváření sítí vztahů mezi slovy (Karmiloff; Karmiloff-

Smith, 2002, s. 73, 74, 75).

2.3 Zjišťování slovní zásoby u dětí

Znalosti o osvojování jazyka se zakládají na pozorování reakcí dětí na jazyk a na jejich časné

produkci jazyka. Z těchto pozorování vychází jasný fakt, že děti rozumí více, než jsou samy

schopny vytvořit (Whitney, 1998, s. 304). Výběr metody vhodné k testování slovní zásoby

je třeba přizpůsobit výzkumné otázce a věku dětí.
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Zjišťování aktivní slovní zásoby

Aktivní slovní zásobu je možné studovat za pomoci deníkových studií, kdy rodiče zapi-

sují vzorky z řeči svých dětí. Jejich hlavní nevýhodou je však předpojatost rodičů, protože

zapisují nejčastěji neobvyklé a výrazné výroky, případně nejsou příliš pečliví a sami se snaží

o interpretace (Whitney, 1998, s. 307). Variantou tohoto typu testování je také předpři-

pravený kontrolní seznam slov. Někdy je také možný zásah výzkumníka, který se rodiče ptá,

zda dítě říká určité slovo (Lamb; Bornstein; Teti, 2002, s. 286).

Dále lze aktivní slovní zásobu také sledovat pomocí Expressive Vocabulary Test (EVT).

Úkolem dítěte je pojmenovat obrázky případně hledat synonyma. Žádné specializované testy

slovníku však nejsou pro češtinu k dispozici (Votavová; Smolík, 2010, s. 303).

Dotazníkové studie jsou dobrým způsobem, jak rychle s omezenými finančními a ča-

sovými zdroji získat široký a různorodý vzorek. K nejpoužívanějším dotazníkům patří Ma-

cArthur Communicative Development Inventory (CDI). Americká verze testu byla přizpů-

sobena do 61 jazyků, včetně Slovenštiny. Do češtiny však zatím adaptován nebyl. Úkolem

rodičů je do testu zaznamenat slova, kterým dítě rozumí v určitých stádiích vývoje. Pomocí

CDI lze také zjišťovat ranou produkci jazyka, což test v praxi řeší dvěma sloupečky; jedním

pro porozumění a druhým pro produkci (Karmiloff; Karmiloff-Smith, 2002, s. 38, 39).

Vyplnění dotazníku ze strany rodičů nevyžaduje náročnější školení. Nevýhodou je, že

jakmile začne být jazyk dítěte komplexnější, nelze se již na dotazníky tolik spolehnout a je

třeba je doplnit kontrolovanými experimenty s proškolenými výzkumníky. Do jisté míry je

také nevýhodou dotazníků to, že je třeba jistá míra návratnosti. Bohužel se stává, že středně

vzdělaní rodiče vrací dotazníky častěji, než rodiče s nižším vzděláním, takže je jistá prav-

děpodobnost, že výsledky nemusí reprezentovat všechny děti obecně. Na druhou stranu je

jejich výhodou, že data jsou sbírána v přirozeném kontextu běžného rodinného života. Po-

kud jsou dotazníky používány správným způsobem, pak jsou spolehlivým indikátorem vývoje

dětského jazyka (Karmiloff; Karmiloff-Smith, 2002, s. 39).

Díky nahrávání dětí bylo možné získat nahrávky jazykového vývoje dětí. Významná

byla především studie Rodgera Browna a jeho studentů, který pravidelně sledovali jazykový

vývoj tří dětí, které nahrávali v jejich domácím prostředí od jejich prvních slov do tří let
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věku. Nebyly však zaznamenávány jen výroky dětí, ale také důležité popisy kontextu, obecné

informace o intonaci, pauzách, chybách, sebeopravování a další důležité detaily (Karmiloff;

Karmiloff-Smith, 2002, s. 18)

Společně s rozšířeným využíváním zvukového záznamu Rodger Brown a jeho kolegové

vytvořili v sedmdesátých letech dvacátého století novou metodu analýzy dětské řeči, označo-

vanou jako MLU (Mean lenght of utterance). MLU zjišťuje průměrný počet morfémů či slov

ve výroku spontánní řeči. Průměrný počet morfému je využíván spíše v angličtině. V češtině

by bylo jejich určování kvůli flexi obtížnější a tak se využívá právě průměrný počet slov

v promluvě (Smolík, 1999, s. 27, 28). Metoda slouží ke sledování dětského jazykového vý-

voje a je schopna rozeznat děti s jazykovou poruchou (Rice aj., 2010, s. 1, 2), (Smolík;

Seidlová Málková, 2011, s. 449).

Zjišťování pasivní slovní zásoby

Jednou z experimentálních metod, která se používá k zjišťování pasivní slovní zásoby je

i měření založené na pohledové preferenci. Test se zakládá na schopnosti dětí spojit zvuk

s obrazem a zaměřením pozornosti na určité místo, jenž má souvislost s prezentovaným

zvukem (Whitney, 1998, s. 305). K těmto testům se řadí i obrázkové testy, které se užívají

již u dvanáctiměsíčních dětí. Dětem jsou prezentovány dva obrázky; na jednom je vyobrazeno

kýžené slovo a další slouží ke zmatení. Cílem testu je zjistit, zdali je dítě schopno rozlišit

mezi dvěma kontrastními jazykovými stimuly. Již roční děti déle sledují obrázek, na němž

je vyobrazeno vyřčené slovo (Lamb; Bornstein; Teti, 2002, s. 286, 287), (Votavová;

Smolík, 2010, s. 302).

Pasivní slovní zásoba se dá také zjišťovat pomocí testových metod. Nejproslulejším je

zřejmě Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT). Dítěti jsou předloženy čtyři obrázky,

přičemž experimentátor vyřkne slovo, které označuje jeden z obrázků. Úkolem dítěte je na

tento obrázek ukázat. Otázky zaměřující se na porozumění slovům jsou také součástí vývo-

jových škál a inteligenčních testů. Pro češtinu není tento test k dispozici. Výsledky mohou

být významně ovlivněny náladou a zdravotním stavem dítěte (Votavová; Smolík, 2010,

s. 303).
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2.4 Vývoj řeči a slovní zásoby

Vývoj řeči a slovní zásoby nelze oddělit. Slova tvoří elementární jednotky jazyka a hrají

důležitou roli v naší schopnosti používat jazyk kreativně. Z omezeného množství slov jsme

schopni utvořit prakticky neomezené kvantum vět.

Každé dítě je originál a tak i jazykový vývoj může probíhat různým způsobem. Průběh

osvojování slovní zásoby se liší; u některých dětí se objevují krátká, ale intenzivní období

obohacování slovní zásoby, u jiných je zase vývoj pozvolný. Také je třeba upozornit, že dítě

rozumí většímu počtu slov, než samo aktivně používá. Dle Benedictové cit. v (Lamb; Born-

stein; Teti, 2002, s. 281) dosáhnou anglické děti padesáti slov, kterým rozumí, přibližně ve

třinácti měsících. Stejné množství slov jsou však schopny vytvořit až v osmnácti měsících.

Dle výzkumů mají mírnou převahu ve vývoji řeči dívky nad chlapci, neboť průměrně mluví

dříve než oni a v testech také dosahují lepších výsledků. Starší metaanalýza (Hyde; Linn,

1988) prostudovala 165 studií, kvůli zjištění rozdílů jazykových schopnostech mezi pohlavími.

Věnovaly se tedy i slovní zásobě a jejich závěr zněl, že mezi chlapci a děvčaty neexistuje

žádný podstatný rozdíl. Tato studie však byla přísně zaměřená pouze na Spojené Státy a

Kanadu a na děti starší tří let. Rychlejší osvojování jazyka děvčaty prokázala i studie Bauera,

Goldfieldové a Reznicka (Bauer; Goldfield; Reznick, 2002), provedená na dětech ve

věku 8-14 měsíců, kde většina děvčat, byla ve skupině, která si osvojovala slovní zásobu

rychleji, zatímco většina chlapců se zařadila do skupiny s pomalejším rychlostí. Výraznější

rozdíly mezi pohlavími také ukázala kanadská studie (Bouchard; Trudeau; Sutton;

Boudreault; Deneault, 2009), která u dívek zjistila větší produkci slov a zároveň větší

pestrost slovní druhů a větší komplexnost výroků. Dle Krejčířové (Krejčířová, 2006, s. 123)

však nejsou rozdíly mezi pohlavími nikterak zásadní, mnohem větší diference lze najít spíše

v rámci individuálního nadání a v závislosti na stimulaci prostředí.

Zpočátku se děti slova učí pomalu, poté se rychlost podstatně zvyšuje a po několika letech

rychlost opět klesá. Zdá se, že zde podstatnou roli hraje vývoj a zkušenost. Z vývojových

faktorů hraje důležitou roli vyzrávání paměti a pozornosti, které se objevuje díky změnám

probíhajícím v mozku v prvním roce života. Svůj význam, může mimo jiné mít i to, že si

dítě začíná uvědomovat, že existují různé věci, které lze pojmenovat. Dále je možné, že se
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tak děje díky zkušenostem, které nelze spojovat jen s věkem samotným. Postupem času se

však rychlost osvojování slov snižuje, což je způsobeno tím, že jsme se naučili již většinu slov,

která nabízí bezprostřední okolí. Naší jedinou příležitostí k osvojení nových slov v mateřském

jazyce jsou vlastní jména, archaické a technické termíny nebo nově vzniklé výrazy (Bloom,

2000, s. 46, 47).

Mezi dětmi existují rozdíly v počtu slov, která znají. Jsou děti, které mají značnou aktivní

slovní zásobu již v roce a půl, na druhou stranu existují děti, které ve třech letech sotva mluví.

Dle Blooma (2000) se toho o dětech, které mluví příliš brzy nebo naopak příliš pozdě, příliš

neví. Často do této skupiny patří chlapci, kteří mají slabé sociální dovednosti a kteří jsou

dobří v matematice a hudbě. Zdá se, že tyto rozdíly vychází z toho, jak moc rodiče na své

děti mluví a tím pádem i z rozsahu jejich slovní zásoby. Dále se ukazuje, že děti rodičů

s vyšším vzděláním dosahují vyšší slovní zásoby než děti méně vzdělaných rodičů. Dívky

znají obvykle ve stejném věku více slov než chlapci a také prvorozené děti si vedou lépe

než další v pořadí. Podrobněji se tomuto tématu budu věnovat v kapitole Socioekonomické

faktory rodiny ovlivňující jazykových schopností.

Vzájemné odlišnosti lze také najít v tom, kolik slov celkově si člověk osvojí. Bloom (2000,

s. 50) se domnívá, že toto číslo se silně pojí s inteligencí. Zároveň ale člověka ovlivňuje také to,

s kolika slovy se setká. Rovněž záleží, zda jedinec pochází ze společnosti, kde je gramotnost

běžná. Neexistuje žádná hranice v tom, kolik slov se může člověk naučit; vždy se najde

spousta nových termínů, které si lze osvojit. V zásadě tedy záleží na povaze, příležitostech

a motivaci jedince.

Rozdílné výsledky výzkumů zabývající se slovní zásobou dětí a určující její rozsah mohou

pramenit z rozdílné metodologie těchto výzkumů. Pro výsledky může být podstatný i soci-

ální kontext výzkumu; zda je dítě pozorováno, je-li o samotě, zda je přítomen cizí element-

výzkumník či zda jsou informace získávány z interakce mezi dítětem a rodičem. Důležitá

je také situace, za které jsou informace získávány; běžně se tak děje během hry či během

jídla. I zde je, ač se v obou případech jedná o přirozené situace, rozdíl. Zatímco hra pri-

márně podněcuje ke konverzaci, jídlo má primární cíl jiný a konverzace během jídla nemusí

být vždy podporována. Do jisté míry lze identifikovat určité univerzální zákonitosti vývoje

dětské slovní zásoby. Výsledky výzkumů je však třeba brát s rezervou.
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2.4.1 Prvopočátky řeči a slovní zásoby

Základy řečového vývoje se formují již v prenatálním období. Už v šestém měsíci těhotenství,

když začíná být funkční sluchové ústrojí, plod reaguje na některé zvukové podněty, především

na hlas matky a prozódii, která strukturuje její řeč. Dítě je tak vybaveno určitou zkušeností

toho, jak zvuk zní a přichází tak na svět vybaveno schopností zaměřit se na lidskou řeč

(Karmiloff; Karmiloff-Smith, 2002, s. 1, 2).

Po narození na dítě působí jak přímý jazykový input3 (řeč zaměřená na dítě), tak i ne-

přímý jazykový input (komunikace vedená v přítomnosti dítěte, ale ne s ním). Prvotní ja-

zykové informace ovlivňují osvojování jazyka dětmi. Významné jsou především prozodické

vlastnosti inputu, které pomáhají určovat hranice jazykových jednotek a fonémový repertoár

jazykového inputu, který si dítě musí postupně osvojit. Klíčovou schopností na straně dítěte

je potom fonémová senzitivita; v případě, že je nízká, si dítě osvojuje některé fonémy poma-

leji a objevují se i potíže v počátcích čtení (Průcha, 2011, s. 38, 41). Výzkum v Nizozemí

(Vermeer, 2001) zjistil vztah mezi frekvencí vystavování jazykovému inputu a pravděpo-

dobností, že dítě bude znát slovo.

K prvním zvukovým projevům dítěte patří pláč a křik. Ve dvou měsících se přidává

broukání, ještě později žvatlání. Bývá pravidlem, že k prvním hláskám, které děti ovládají,

patří hlásky P, B, a M a také samohlásky. První krátké zvuky, které děti tvoří, však ještě

nejsou slova, protože nevyjadřují žádný záměr. Jedná se jen o shluky zvuků, které se podobají

jazyku dospělých. Bývá to zpravidla kolem sedmi měsíců věku. Za nimi obvykle následují

hlásky T, D a N (Kutálková, 2010, s. 13). Informace o tom, kdy přesně a jaká slova děti

jako první používají se u různých autorů liší, neboť záleží na tom, co u dítěte považují za

slovo.

S koncem prvního roku se vyvíjí i porozumění řeči a to v návaznosti na rozvoj moto-

riky, poznávání a myšlení. V roce dítě aktivně ovládá přibližně deset slov, pasivně ale dle

Altmanna (2005, s. 46) až sto slov. Děti rovněž reagují na běžné pokyny či zákazy. První

slova přichází přibližně tři měsíce poté, co dítě začíná reagovat na některé pokyny, a zpra-

vidla se nepodobají slovům, jaká používají dospělí. Dítě si jimi však označují předměty či
3Jazykovým inputem Průcha (2011, s. 41) rozumí různé verbální i neverbální stimuly, působící na dítě

prostřednictvím osob pohybujících se v jeho okolí. Toto slovo vyjadřuje i kontinuální přísun těchto stimulů.
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činnosti, nesou nějaký význam. Tato „slova“ většinou bývají novotvary, zkraty existujících

slov, napodobeniny známých zvuků z okolí a zvuků zvířat. Jedno slovo také často znamená

celou větu, její význam ale musí nejbližší dešifrovat. Význam takového slova-věty se s kaž-

dou situací mění. Také se stává, že předměty, které se dítěti zdají podobné, označuje všechny

stejným slovem (Horňáková; Kapalková; Mikulajová, 2009, s. 63, 64, 73, 74).

2.4.2 Řeč a slovní zásoba mezi prvním a druhým rokem života

První slova, tedy spíše zvuky, které děti používají, jsou hlasy zvířat a zvuky, které vydávají

různé předměty.

V prvních slovech se pravidelně střídají souhlásky a samohlásky; neobjevují se souhlás-

kové skupiny. Také se postupuje od jednodušších jednoslabičných slov k dvojslabičným a ví-

ceslabičným. Vývoj řeči závisí na kvalitním sluchovém vnímání a schopností mozku rozlišo-

vat a kódovat hlásky mateřského jazyka (Horňáková; Kapalková; Mikulajová, 2009,

s. 75). Až do tří let věku jsou nejčastěji zastoupeným slovním druhem podstatná jména,

kterých je podstatně více než ostatních slovních druhů (Průcha, 2011, s. 75), (Altmann,

2005, s. 47), (Karmiloff; Karmiloff-Smith, 2002, s. 63).

V roce a půl již dítě rozumí některým všedním předmětům, které ho obklopují. Často

to bývají hračky, části těla, oblečení a jména blízkých. V osmnáctém měsíci již dítě ovládá

50-70 slov. Ustupuje pojmenovávání podobných věcí stejným názvem a namísto toho na-

chází pojmenování nová. Slovní zásoba rychle roste. Tak jako dítě ve hře začíná uplatňovat

dvoufázové úkony, tak se také v řeči začínají uplatňovat dvouslovná spojení. Zpočátku jsou

tato dvouslovná spojení nedokonalá, protože děti zatím slova neohýbají a vyjadřují pouze

to, co je pro ně nejpodstatnější. První otázkou většinou bývá dotaz, kde je nějaký předmět.

Postupně přichází otázky na názvy věcí. V tomto období hraje významnou roli slovo „Ne“.

Postupně se také mění zvuková stránka „slov“ a ty se začnou více podobat slovům dospělých

(Horňáková; Kapalková; Mikulajová, 2009, s. 77, 85, 86, 87).

Nepoužívá-li dítě pro objekt správné jméno, neznamená to, že by je od sebe navzájem

nerozeznalo. Spíše je to způsobeno tím, že dítě zatím postrádá pro tento objekt správné

označení a tak si vypůjčuje to, které má k dispozici. Slovní zásoba dítěte je také ovlivněna

tím, jak chápe svět kolem sebe (Karmiloff; Karmiloff-Smith, 2002, s. 66).
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Složení dětské slovní zásoby je odlišné od slovní zásoby dospělého, neboť děti zpočátku

neovládají slova v rámci všech slovních druhů. V prvních stádiích je slovní zásoba tvořena

především citoslovci, podstatnými jmény, později slovesy a přídavnými jmény; mnohem méně

a později se objevují zájmena a příslovce; zřídka číslovky, předložky a spojky (Pačesová,

1979).

Kolem dvou let se zvyšuje slovní zásoba předmětů; dítě ovládá kolem 300 slov (Altmann,

2005). Dosud ale dítě mluví ve třetí osobě jednotného čísla. V řeči se projevují první náznaky

ovládnutí minulého času, který se však týká velmi nedávných zážitků (Horňáková; Ka-

palková; Mikulajová, 2009, s. 88, 99). Důvodem, proč nejmenší děti používají převážně

podstatná jména, je to, že si zatím neuvědomují existenci jiné doby než je tady a teď. A právě

slovesa odkazují i k jiným časovým úsekům. Uchopit sloveso je také mnohem složitější, neboť

k porozumění jeho významu je třeba znát substantiva, která se děje vyjádřeného slovesem

účastní (Altmann, 2005, s. 46, 51). Z dlouhých slov si stále dělají zkratky; říkají pouze

první, případně i poslední slabiku slova. U krátkých slov zapomínají na poslední souhlásku.

Toto období je fází, kdy začínají formulovat vlastní pocity. Často napodobují to, co kolem

sebe slyší (Horňáková; Kapalková; Mikulajová, 2009, s. 89).

2.4.3 Řeč a slovní zásoba mezi druhým a třetím rokem života

Druhé narozeniny jsou přechodem k trojslovným kombinacím. Rodiče jsou nyní zavaleni

otázkami. Typická je právě trojslovná otázka „Co to je?“. Dítě se touto otázkou neptá pouze

na název předmětu, ale i na jeho funkci. Strmě se zvyšuje počet ovládnutých slov; slovní

zásoba sahá až k pěti stovkám slov. Děti přidávají slova vlastní invence pro ty předměty,

jejichž jména zatím neznají. Dítě si také začíná uvědomovat samo sebe a místo svého jména

používá zájmeno „já“. Rovněž se objevují první slova vyjadřující budoucnost; zatím však jen

tu bezprostřední. Mimo to děti uplatňují slova určující čas a místo a vybrané předložky (v,

na, do). Rozšiřuje se také inventář přídavných jmen. Děti začínají používat zdvořilostní fráze

„děkuji“ a „prosím“ (Horňáková; Kapalková; Mikulajová, 2009, s. 99, 100).

Děti ve dvou a půl letech již tvoří věty, které se skládají až z pěti slov. Učí se také skloňovat

a časovat, používají dosud neobjevené předložky a spojky. Nejčastější spojkou je spojka „a“,
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která je často situována i do souvětí, kde by dospělý použil jinou spojku. Postupně se zlepšuje

také výslovnost (Horňáková; Kapalková; Mikulajová, 2009, s. 111, 112).

V době, kdy již děti samy tvoří věty, se objevuje i přehnané dodržování pravidel. To je dů-

kazem, že dítě ovládlo základy morfologie ve svém jazyce. Dítě ovládá skloňování a časování,

ale má problémy s výjimkami (Nebeská, 1992, s. 98, 99).

Problémy často dělají sykavky C, S a Z a také Č, Š a Ž. První ovládnutou sykavkou

bývá kolem tří let věku nejčastěji S. Běžné jsou obtíže s tvrdou výslovností Ď, Ť a Ň.

Na výslovnost jsou pro dítě nejobtížnější hlásky R a Ř, ty však některé děti ovládnou až

v sedmi letech. Obvykle dochází k náhradě těchto hlásek jinou, artikulačně podobnou. Ve

třech letech je třeba klást důraz na dobré jazykové návyky, neboť tak lze předejít potenciální

špatné výslovnosti (Kutálková, 2010, s. 13, 14).

Věk Slovní zásoba

1 rok 5-7 slov

2 roky 200 slov

3 roky 1000 slov

4 roky 1500 slov

6 let 2500- 3000 slov

Tabulka 2.1: Slovní zásoba podle věku dle (Kutálková, 2010)

2.4.4 Řeč a slovní zásoba mezi třetím a čtvrtým rokem života

Na konci třetího roku již děti ovládají přibližně tisíc slov (Horňáková; Kapalková; Mi-

kulajová, 2009, s. 111). Ve čtyřech letech neustále dochází k bezděčnému navyšování slovní

zásoby. Hojně se učí nazpaměť písničky a básničky; v této době jsou zaujaty rytmem (Ku-

tálková, 2010, s. 17).

Děti vstupují do školek různě připraveny. Tyto odlišnosti jsou podmíněny řadou faktorů

působících jak na straně dítěte, tak na straně rodiny. Nezanedbatelný vliv na jazykový vývoj

mají rodiče dítěte, kteří stimulují kognitivní a verbální vývoj dítěte. Důležitou činností rodičů

je tzv. expanze, kdy rodiče dotvoří kompletní větu z neúplného projevu dítěte (Nebeská,
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1992, s. 100). Rodiče dále poskytují podněty pro rozvoj slovní zásoby: pojmenovávají před-

měty kolem potomka, zaměřují jeho pozornost na zajímavé jevy, učí děti básničky a říkadla,

společně si čtou, učí je čísla a písmena. Vliv má také návštěva různých vzdělávacích institucí

a jazyk rodičů- především to, jak často rodiče s dětmi mluví, a jaký jazyk používají, ale také

ochota reagovat na slovní podněty dětí. Jazyk dítěte mohou také ovlivnit různé vzdělávací

materiály včetně hraček, které podporují komunikaci zaměřenou na určité téma.

Ač má rodina velmi silný vliv na vývoj dětského jazyka, množství studií např. (Burchi-

nal; Lee; Ramey, 1989), (Broberg; Wessels; Lamb; Hwang, 1997), (Becker, 2011)

také prokázalo pozitivní vliv předškolního vzdělávání na dětský jazyk. Tyto instituce totiž

mohou zmírnit vliv některých negativních vlivů spojených s rodinou, jako je například chu-

doba či nedostatečná kognitivní stimulace dítěte. Předškolní vzdělávání je kladem především

pro děti, které mají méně vzdělané rodiče. Výzkum Beckerové (2011) provedený v Británii

dokazuje, že je již u dětí ve věku tří možné objevit známky sociálních nerovností v některých

dovednostech a které se projevují mimo jiné rovněž na slovní zásobě těchto dětí. Mateřské

školy pak tyto vlivy tlumí. Slovní zásoba dětí, jejichž rodiče měli nejvyšší vzdělání rostla

velmi rychle, zatímco slovní zásoba spolužáků s méně vzdělanými rodiči narůstala velmi po-

malu. Tyto rozdíly vyrovnává právě předškolní vzdělávání. Mateřská škola nemá v ohledu

slovní zásoby dětem velmi vzdělaných rodičů moc co nabídnout, neboť zásoba těchto dětí

prudce roste nezávisle na návštěvě mateřské školy. Naopak z ní profitují děti, které se ocitají

na opačném konci škály. Hovoříme-li o určitém sjednocení s nástupem dětí do mateřské školy

jedná se pak spíše o snížení náskoku, které mají děti velmi vzdělaných rodičů oproti ostatním

dětem. Toto sjednocení nastává díky působení učitelek a dalších dětí. Nebýt předškolního

vzdělávání, byly by rozdíly mezi dětmi ještě větší.

2.4.5 Od čtvrtého roku dále

Mezi čtvrtým a pátým rokem nastává období, kdy se děti ptají po smyslu věcí. Ač se zdá,

že výhradní motivací dítěte je získat informaci, není tomu tak. Jde jim také o vzájemnou

komunikaci (Kutálková, 2010, s. 36).

Kromě rychlého rozvoje slovní zásoby se rozvíjí i syntaktická stránka jazyka; děti již mezi

čtvrtým a pátým rokem tvoří věty velmi podobné těm, které utváří dospělí. Po pátém roce
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je již dítě schopno přizpůsobit obsah a formu výpovědi na základě toho s kým komunikuje

(Nebeská, 1992, s. 99). Přesto však nelze říct, že by byl dětský jazyk zcela ukončený. Děti

si musí osvojit složitou gramatiku a nové jazykové významy (Karmiloff; Karmiloff-

Smith, 2002, s. 3).

Kolem šesti let děti ovládají homonymii a synonymii, rozumí slovním hříčkám. Informace

o české slovní zásobě dětí ve věku kolem šesti let jsou velmi sporé. Příhoda cit. v (Průcha,

2011, s. 86) před téměř šedesáti lety určil slovní zásobu šestiletého dítěte přibližně na dva

a půl tisíce slov. Zdali tato informace platí i pro dnešní děti, je otázkou.

S počátkem puberty mají již stejné komunikační schopnosti, jako dospělí jedinci. Dospělý

člověk ovládá pasivně přibližně šedesát a pětasedmdesát tisíc slov, ač průměrně aktivně

používá asi jen třicet tisíc z nich (Altmann, 2005, s. 67). Nicméně kvůli tomu, že jazyk

není statický, se musí i dospělí jedinci přizpůsobovat změnám, které se s vývojem dějí v jeho

mateřském jazyce. Slovní zásoba se neustále mění; zčásti kvůli nově vznikajícím slovům,

zčásti tím, že jiná slova ztrácejí na významu.

Obrázek 2.1: Nárůst slovní zásoby v závislosti na věku. Graf založen na datech z tabulky 2.1

2.5 Socioekonomické faktory rodiny ovlivňující vývoj

jazykových schopností

Průcha (2011, s. 146) rozlišuje několik vzájemně se ovlivňujících sociálních faktorů rodin-

ného prostředí, které mají vliv na jazykový vývoj dítěte. Řadí mezi ně: strukturu rodiny,
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sourozence a další členy rodiny, socioekonomické postavení a profese rodičů a úroveň vzdě-

lání rodičů. Tohoto rozdělení bych se chtěla přidržet jen z části. První dva sociální faktory

ponechávám. Nicméně dle mého názoru je vhodné sloučit socioekonomické postavení rodiny

a úroveň vzdělání rodičů, neboť pojem socioekonomického statusu v sobě již ideu vzdělání

nese. Tím rozhodně nechci snižovat význam vzdělání rodičů. Toto sloučení mi však přijde

pro teoretickou část vhodné i z toho důvodu, že výzkumné studie socioekonomický status

běžně operacionalizují jako vzdělání matky, často v kombinaci s příjmem domácnosti.

2.5.1 Struktura rodiny

Neúplná rodina

V dnešní době se hlavně z důvodu stále častějšího rozvodu zvyšuje počet neúplných rodin.

Pouze v 10 procentech případů se jedná o otce s dítětem či dětmi, zbylých 90 procent tvoří

matky s dítětem či dětmi (Elišková, 2008).

Rodinná nestabilita může mít neblahý vliv na interakce mezi matkou a dítětem. Studie

ukazují, že nerozvedené rodiny vykazují větší míru vřelosti, citlivosti a vnímavosti (Gibson-

Davis; Gassman-Pines, 2010). Přičemž právě senzitivita je jedním z klíčových faktorů,

který má pozitivní vliv na rozvoj receptivních a expresivních jazykových schopností (Pun-

gello; Iruka; Dotterer; Mills-Koonce; Reznick, 2009).

Péče v prvních letech života založená na vřelosti a vnímavosti, včetně příslušné úrovně

stimulace a sladěnost interakcí mezi rodiči a dítětem se pojí s pevným attachmentem4, který

slouží jako důležitý základ pro pozdější vývoj dítěte v oblastech jako jsou sebeúcta, pozitivní

interakce s vrstevníky a rozvoj gramotnosti. Na druhé straně péče, která je negativní (kárání,

trestání, omezování), nepřiměřeně stimulující, založená na nepřiměřeném dozoru nebo ne

příliš vřelá se pojí s méně pevným attachmentem a s daleko negativnějším vývojem dítěte,

včetně potíží s chováním a problémy ve škole (Gibson-Davis; Gassman-Pines, 2010).

Matky a děti, které žijí v rodinách nezpečetěných sňatkem, vykazují horší kvalitu interakcí

než v případě rodin se sezdanými rodiči. Na vyšších vzdělávacích stupních děti z neúplných
4Attachmentem se rozumí silná emoční vazba dítěte na pečovatele.
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rodin opakují třídy častěji, končí školu dříve a nemají tak dobré výsledky, jako jejich spo-

lužáci z úplných rodin. Častější je také jejich absence a nedochvilnost. Předpokládá se, že

je to způsobeno nedostatkem ekonomických prostředků, chybějícím otcem a nedostatečnou

efektivitou neúplné rodiny při socializaci (Entwisle; Alexander, 1996).

Struktura rodiny ovlivňuje příjem domácnosti. Ve Spojených státech platí, že singles

a rodiče žijící v kohabitaci5 mají menší majetek, méně stabilní práci a jsou častěji v těž-

kých životních situacích (Gibson-Davis; Gassman-Pines, 2010). Rozdíly ve finančních

zdrojích ovlivňují péči poskytovanou rodiči. Například rodiče s nízkým příjmem častěji vy-

žadují tvrdou disciplínu, jejich péče je nevyzpytatelná a nestejnorodá. Tito rodiče také méně

často kognitivně stimulují své děti (Gibson-Davis; Gassman-Pines, 2010). Přestože páry

žijící v kohabitaci mají větší finanční zdroje než rodiče samoživitelé, získávají menší ekono-

mické zisky ze společného soužití oproti sezdaným párům, vzhledem k tomu, že méně častěji

sdílejí zdroje (Gibson-Davis; Gassman-Pines, 2010). Život v kohabitaci (oproti rozvodu

a nikdy nesezdané rodině) není ani univerzálně spojen s lepšími interakcemi uvnitř rodiny

(Gibson-Davis; Gassman-Pines, 2010).

Rozvedené matky a kohabitující rodiče poskytují dětem méně kognitivní stimulace. Ro-

diče samoživitelé a nikdy neprovdané matky na tom mohou být dokonce ještě hůř než roz-

vedené matky, protože mají menší množství lidského kapitálu. Mají tak méně kapacit na to

číst dětem pohádky, omezovat sledování televize, brát děti na výlety, dohlížet na vypraco-

vání domácích úkolů a připravovat dítě do školy či se přímo angažovat ve školních aktivitách.

Tyto maminky také nemají příliš času na rozšiřování školních dovedností svých dětí (En-

twisle; Alexander, 1996). Ženy žijící s partnerem však mohou těžit z jeho zdrojů tím,

že jim umožní vstoupit na trh práce, případně se partner matky může ujmout role živitele

rodiny a žena pak může zůstat doma (Cohen, 2002).

Rozdíly se však neomezují jen na úroveň ekonomickou. Dostatečné ekonomické zabez-

pečení se také pojí s psychickým zdravím rodičů, neboť finanční tíseň zvyšuje stres, úzkost

a způsobuje deprese, což poškozuje výchovu. Neprovdaní rodiče mají také menší přístup

k emocionální podpoře a hůře zvládají obtíže spojené s výchovou dětí. Častěji se tak cítí

zavaleni a frustrováni tímto nelehkým úkolem (Gibson-Davis; Gassman-Pines, 2010).
5Kohabitací se rozumí nesezdané soužití partnerů, které má blíže k singlovství než k manželství.
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Rodiče, kteří o dítě pečují sami, na ně kladou méně nároků než v případě úplné rodiny. Je

to způsobeno tím, že těmto ženám nebylo socializováno tradiční mužské chování. Náhradní

rodiče pak nemají s dětmi již tak dobrý vztah jako původní rodič; jejich vztah není vřelý

a méně vzájemně komunikují (Thomson; McLanahan; Curtin, 1992).

Vícegenerační rodina

Děti žijící v rozšířené rodině mají oproti těm z neúplných rodin několik výhod. Jednou

z předností rozšířené rodiny je možnost sdílení peněz a dalších zdrojů. Tento typ rodiny

dále rozšiřuje osobní sociální sítě a zvyšuje okruh osob, které rodinu podporují. Rozšířená

rodina také umožňuje matkám, které by jinak zůstaly na děti samy, snadnější přístup na

trh práce (Cohen, 2002). Prarodiče mohou mimo jiné poskytovat cenné rady a emocionální

podporu, což může přispět k lepší duševní pohodě rodičů. Druhou stranou mince je stres,

plynoucí ze společné domácnosti s prarodiči, neboť nemusí být jasné, kdo má zodpovědnost za

výchovu dítěte. Prarodiče se také mohou přímo ujmout rodičovské role a pomáhat vnoučatům

s domácími úkoly, sledovat jejich chování a určovat jim pravidla (Dunifon; Kowaleski-

Jones, 2007). Tento typ rodiny také zapojuje do péče o dítě více dospělých. Prokázalo se,

že děti z rozšířených rodin mají již v předškolní době lepší kognitivní dovednosti než děti

žijící pouze s matkou (Entwisle; Alexander, 1996).

Alespoň v Americe platí, že péči prarodičů využívají nejčastěji rodiny s nízkým příjmem

nebo rodiny v nichž jsou matky s dlouhou pracovní dobou, dále matky, které jsou mladé,

málo vzdělané a bez partnera. Nejčastěji této péče využívají ti, kteří s prarodiči žijí ve

společné domácnosti. Nicméně i tam, kde rodiny využívají péče prarodičů, se liší doba,

kterou jsou oni schopni a ochotni strávit s dětmi. Doba, kterou prarodiče tráví se svými

vnoučaty se rovněž liší na základě zaměstnání matky. Ty, jež jsou zaměstnány na částečný

úvazek využívají prarodičů podstatně méně než ty, jež pracují na plný úvazek (Vandell;

McCartney; Owen; Booth; Clarke-Stewart, 2003). Způsob péče o vnouče se také

liší na základě toho, zda se jedná spíše o výjimečnou příležitost nebo zda je to běžná činnost.

Výzkum Dunifonové a Kowaleski-Jonesové (2007) poukázal na to, že děti, které žijí s matkou

a zároveň ještě s prarodiči, získávají více kognitivní stimulace a dosahují lepších výsledků ve

čtení oproti dětem, které žijí výhradně s matkou.
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2.5.2 Vliv sourozenců a dalších členů rodiny

Co se jazyka týče, bylo na anglicky mluvících rodinách prokázáno, že s druhým dítětem

v rodině se mění interakce mezi matkou a dětmi. Například přítomnost staršího sourozence

omezuje množství matčiných projevů a odpovědí vůči mladšímu sourozenci. Matky také více

interagují se staršími dětmi než s mladšími. Kromě toho také hovoří se staršími sourozenci

déle a komplexněji. Tyto příklady ilustrují, že děti jsou v závislosti na pořadí narození vy-

staveny odlišnému jazykovému prostředí.

Mladší děti, na rozdíl od starších sourozenců, mají více možností dostat se do kontaktu

s řečí adresovanou ostatním, ač projevy rodičů vůči nim bývají často omezené. Z toho je

možné vyvodit, že menší kontakt mladšího sourozence s řečí rodičů, která by byla směřována

na něj, může vést ke znevýhodnění v procesu osvojování jazyka u těchto dětí. Na druhé straně

lze chápat komunikaci mezi starším sourozencem a rodiči, kterou dítě pozoruje, jako prvek,

který usnadňuje mladším sourozencům jazykový rozvoj, neboť obsahuje elementy, které se

v projevu směřujícímu přímo k dítěti nevyskytují. Mimo to je také jazyk používaný se staršími

sourozenci rozvinutější a komplexnější než ten, který rodiče používají v komunikaci s mladším

potomkem. Mladší děti díky tomu slyší prokazatelně více zájmen, než prvorozené děti a tudíž

jich produkují ve stejném věku více než prvorozené děti. V celkovém jazykovém vývoji se

však tyto děti ve 24 měsících neliší (Oshima-Takane; Goodz, 1996).

Jonesová s Adamsonovou cit v. (Berglund; Eriksson; Westerlund, 2005) zjistily, že

matky mluví jinak na děti prvorozené a jinak na stejně staré, ale již další v řadě. Například

u dvacetiměsíčních prvorozených dětí se matky spíše snažily děti přimět mluvit, než v případě

druhorozených a dalších dětí. Výzkumy také prokázaly, že děti narozené jako další v pořadí

se spíše zaměřují na sociální stránku řeči, používají více idiomů, zájmen a mají rozvinutější

konverzační dovednosti než prvorozené děti.

Pine (1995) zjistil, že druhorozené děti dosáhnou slovní zásoby padesáti slov průměrně

o měsíc později, než tomu tak bylo u jejich staršího sourozence, nicméně sta slov dosáhli ve

stejné době. Z toho lze vyvozovat, že vývoj jazyka u prvorozených dětí postupuje rychleji.

O druhorozených nelze říct, že jsou znevýhodnění, jsou zkrátka jiní.

Dle Pungello a kol. (2009) vede, alespoň v angličtině, citlivé chování maminek k rozvoji

jak pasivního, tak aktivního jazyka dětí mezi 18 a 36 měsíci a to dokonce nezávisle na
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socioekonomickém statusu či rase. Naproti tomu negativní chování vedlo k pomalejšímu

nárůstu pasivní slovní zásoby.

Teorie rozptýlení zdrojů mezi sourozenci

Vlivem narození dalšího potomka na rodinu, ale spíše z ekonomického pohledu, se zabývala

Judith Blakeová cit. v (Strohschein; Gauthier; Campbell; Kleparchuk, 2008) Teorie

rozptýlení zdrojů mezi sourozenci vychází z toho, že zdroje rodičů jsou omezené. S narozením

dalšího dítěte do rodiny se tak ztenčují zdroje, které mohou být na děti použity. Obecně se

tyto zdroje dělí na materiální a kulturní.

Materiální zdroje úzce souvisí s finanční situací rodičů. Ve většině případů se jedná pře-

devším o peníze, které mohou rodiče věnovat na akademické vzdělání svých dětí. Dostupnost

materiálních zdrojů je často indikována statusem zaměstnání rodičů nebo úrovní příjmu.

Kulturní zdroje se váží k úrovni vzdělání rodičů, jejich jazykové dovednosti a jejich pří-

stup k dominantním kulturním hodnotám. Kulturní zdroje rodičů poskytují dětem vhodné

schopnosti a postoje, aby byly úspěšné ve škole.

Výzkum testující tuto hypotézu (Strohschein; Gauthier; Campbell; Kleparchuk,

2008) ji však zcela nepotvrdil. Potvrdil pouze velký pokles na úrovni pozitivních interakcí,

pokud přibude do rodiny nový potomek. Zdali klesají i materiální zdroje s dalším přírůstkem

nebyl výzkum schopný určit. Autoři nicméně dochází k závěru, že s novým přírůstkem jsou

zdroje rodičů spíše reorganizovány a realokovány, ale ne omezeny.

Vliv mohou mít v tomto směru také meziporodní intervaly. Pokud jsou meziporodní in-

tervaly mezi dětmi velké, rodiče mohou lépe rozdělit své zdroje. Toto tvrzení platí především

o materiálních zdrojích, které se snadno vyčerpají, pokud je třeba provést větší investice

v krátkém čase. Když mohou rodiče rozdělit své investice do delšího období, každé dítě

dostane větší část dostupných prostředků. Oslabení zdrojů brzdí výsledky každého dítěte;

některé jsou ale v horším postavení než jiné: roli hraje pohlaví, pořadí narození a meziporodní

interval mezi ním a jeho sourozencem (Eijck; Graaf, 1995).
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Teorie reprodukce kulturního kapitálu

V moderních společnostech nabývají kulturní zdroje na významu, protože rodiče stále hledají

cesty, jak přenést svojí pozici na děti a není udržitelné se spoléhat pouze na sílu finančních

zdrojů. Rodiny se liší co do počtu sourozenců, mezi které se tyto zdroje dělí. Kulturní zdroje

jako jazykové dovednosti nebo kulturní dovednosti, mohou být z principu využívány bez

množstevního omezení, zatímco materiální zdroje mohou být často použity jen jednou. Kul-

turní zdroje lze přenášet na několik sourozenců současně, což může být efektivnější, pokud

jsou si děti věkem blíže. Tyto děti se také mohou stimulovat navzájem více než sourozenci,

mezi nimiž je větší věkový odstup, protože je lze považovat za vrstevníky (Eijck; Graaf,

1995).

2.5.3 Socioekonomické postavení a vzdělání rodičů

Pojmem socioekonomický status (SES) se označuje společenské a hospodářské postavení člo-

věka ve společnosti a úcta s touto pozicí spojená (Jandourek, 2008). Tento pojem zahrnuje

vzdělání, jehož jedinec dosáhl, příjem, bohatství a prestiž povolání. Některé studie také ope-

rují s pojmem socioekonomická třída, nicméně děje se tak ve stejném duchu.

Zahraniční studie zaměřující se na vztah jazyka a socioekonomického statusu ho obvykle

zjišťují z kombinace vzdělání matky, zaměstnání a ročního příjmu rodiny. Někteří tento status

počítají v rámci manželského páru, jiní se zaměřují výhradně na matku. Někteří také status

určují pouze na základě vzdělání matky či pouze pomocí příjmu rodiny.

Basil Bernstein cit. v (Průcha, 2011), britský sociolog, v sedmdesátých letech minulého

století odlišil dva jazykové kódy: omezený a rozvinutý. Jedná se však jen o dvě podoby jed-

noho jazyka. Pro omezený kód je typická limitovaná slovní zásoba, jednodušší gramatické

struktury, používání spojovacích výrazů. Vedlejší věty nejsou příliš obvyklé. Tento jazyk se

používá při neformální komunikaci a je spojen s nižší sociální třídou, naproti tomu rozvinutý

kód je příznačný pro akademické prostředí. Rozvinutý kód je charakteristický bohatší slovní

zásobou, složitějšími gramatickými strukturami, častým výskytem vedlejších vět a spojek.

Děti ze střední třídy si osvojují oba typy kódu, a proto jsou lépe vybaveny pro komuni-

kaci ve školním prostředí, což je příčinou rozdílných akademických úspěchů dětí ze střední
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a nižší sociální třídy. Jazykový kód také prorokuje dětem stejné sociální postavení, které

mají jejich rodiče. Průcha (2011) předpokládá, že rozdílné jazykové kódy se u dětí objevují

už v předškolní době.

Některé studie provedené v anglicky hovořících zemích prokázaly vliv, který má socioe-

konomický status na jazykové schopnosti dětí, prostřednictvím jejich rodičů.

Pungello a kol. (2009) dlouhodobě sledovali děti mezi 18 a 36 měsíci a dospěli k tomu, že

socioekonomický status má vliv na rozsah vyjadřovacích schopností. Děti z lépe situovaných

rodin si osvojují vyjadřovací schopnosti rychleji než děti z nižších vrstev. Dle Mistry cit. v

(Pungello a kol., 2009) se vnímání dostupnosti finančních zdrojů pojí s depresemi matek

a méně pozitivními vzájemnými interakcemi mezi matkou a dítětem, v důsledku čehož je

ovlivněn kognitivní a jazykový vývoj dítěte.

Děti z rodin různého původu žijí v odlišném komunikačním prostředí. Výzkumy ukázaly,

že vztah mezi SES a slovní zásobou vzniká částečně díky vzájemným každodenním jazykovým

interakcím mezi rodiči a dětmi. Množství těchto verbálních projevů vůči dětem je spojeno

s určitými demografickými charakteristikami. Rodiče, kteří nejsou příliš vzdělaní a pochází

z ekonomicky znevýhodněného prostředí, mluví na své děti méně než rodiče s vyšším SES.

Domácnosti s větším příjmem mají více zdrojů, které mohou věnovat na předměty podně-

cující rozvoj jazyka, tedy na prvky, které, jak se ukazuje, značně ovlivňují jazykové schopnosti

předškolních dětí.

Maminky mají značný vliv na slovní zásobu svých dětí. Čím více na ně mluví, tím více

slov jejich děti produkují (Bornstein; Tamis-LeMonda; Haynes, 1999). Podle Hoffové

(2003) má největší vliv především průměrná délka promluvy (MLU) a slovní zásoba matek,

kterou používají, když mluví na děti. Matky vyššího SES mají delší výroky, a používají více

různých slov než matky nižšího SES. Následkem toho mají jejich děti větší slovní zásobu.

Matky nižšího SES mluví s dítětem méně a nepříliš rozmanitě. Maminky pocházející z vyšší

střední třídy také mnohem častěji vedly s dětmi delší dialogy zaměřené na jedno téma. Ty

z nižší třídy jsou častěji direktivní.

Dle Hoffové (2003) má mechanismus, kterým socioekonomický status ovlivňuje dětský

jazykový vývoj prostřednictvím mateřské řeči, dvě fáze. Nejprve ovlivňuje SES řeč matek

a poté řeč matek působí na vývoj jazyka jejich potomků. Údaje naznačují, že rozdíly v tom,
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jak maminky na své děti mluví, vychází z obecnějších rozdílů v používání jazyka, které jsou

spojeny se SES. Dle autorky je také možné na základě výsledků studie vyvodit mechanismus

učení slov u dětí. Děti, které slyší delší výroky, tvoří aktivní slovní zásobu rychleji než děti,

které slyší kratší výroky, a to z několika důvodů:

1. Různá délka výroku implikuje rozmanitost v použitých druzích slov. Proto děti mami-

nek s delšími výroky, slyší různorodější slova, a tím více slov se také naučí.

2. Delší výroky mohou poskytnout více informací o významu slova.

3. Delší výroky poskytují bohatší a potenciálně různorodější syntaktické rámce obklopu-

jící slova, a syntax se jeví jako zdroj informací, které se vztahují k významu slova.

Tato studie má však také svá omezení. Zaměřovala se pouze na krátké období jazykového

vývoje, v delším období mohou být relevantní i jiné faktory. Do výzkumu pak také nebyly

zahnuty osoby z nejnižšího SES.

Podle Hartové a Risleye cit. v (Rowe, 2008) je rozdíl mezi dětmi různého SES značný-

děti vyššího SES slyší průměrně jedenáct tisíc výroků denně oproti dětem nízkého SES,

které jich slyší průměrně pouze sedm set. Dobře situovaní rodiče svoje děti častěji verbálně

povzbuzují a ujišťují než rodiče z nízkých vrstev. Rodiče z nízkých vrstev také děti častěji

slovně odrazují a zakazují jim některé chování více než dobře situovaní rodiče.

Farranová a Haskins cit. v (Rowe, 2008) zjistili, že matky z nízké socioekonomické vrstvy

používají častěji řeč, která je zaměřena na chování dětí. Maminky z vyšších vrstev naproti

tomu častěji používají řeč k tomu, aby s dítětem konverzovaly.

Socioekonomický status může mít také vliv na způsob výchovy dětí. Hoff-Ginsbergová

a Tardif cit. v (Raviv; Kessenich; Morrison, 2004) zjistili dva poznatky. Za prvé, že

nižší SES je spojen s autoritativnější rodičovskou péčí s menší pozitivní odezvou vůči dětem.

A za druhé, že matky s vyšším SES mají tendenci udržovat konverzaci s dětmi po delší dobu

a snaží se s dětmi více hovořit.

Studie Stipekové a Ryanové (1997) zkoumala vzorek 162 dětí z mateřských škol včetně

předškolních, z nichž 53 % bylo z rodin skutečně chudých, a druhá část pocházela ze středo-

stavovských rodin. Jejich výsledky ukazují, že děti z rodin s nízkým příjmem končí mateřskou

37



školu s akademickým znevýhodněním. Největší rozdíl mezi dětmi byl v úlohách, které se za-

kládaly na kompetencích, které je možné intervencí ovlivnit (čísla, písmena). Tyto děti se

také, na rozdíl od ostatních spolužáků, chtěly méně často učit.

Dle výzkumu Fureyové (2011) mají děti z rodin s nízkým SES menší slovní zásobu než

děti z rodin se středním SES a to jak v šestnácti, tak osmnácti měsících. Děti pocházející

z dělnického prostředí také dosahují stejné slovní zásoby až o rok později než děti z vyšších

vrstev. Tyto děti se také liší množstvím používaných slov.

Ne v každé zemi lze nalézt rozdíly v jazykových schopnostech na základě SES. Například

studie Broberga, Wesslese, Lamba a Hwanga cit. v (Berglund; Eriksson; Westerlund,

2005) provedená ve Švédsku u osmiletých dětí zjistila, že zde tyto rozdíly neexistují. Jako

možné vysvětlení je předkládán fakt, že zde nejsou příliš velké rozdíly mezi sociálními třídami.

Obdobně ani studie (Berglund; Eriksson; Westerlund, 2005) na osmnáctiměsíčních

dětech neprokázala vliv SES na komunikační dovednosti dětí, ač autoři tvrdí, že to mohlo

být způsobeno nekompletností informací o SES. Nicméně analýza menšího vzorku s úplnými

informacemi o SES přinesla stejný výsledek.

Hartová a Risley cit. v (Furey, 2011) objevili signifikantní rozdíly aktivní slovní zásoby

mezi dětmi odborníků, dětmi z dělnických rodin a u dětí z rodin, které pobírají sociální

dávky. Děti z dělnické třídy a z rodin závislých na sociálních dávkách produkovaly o čtyři

sta a šest set slov méně než děti z rodin odborníků. Dollaghan et al.cit. v (Furey, 2011)

identifikovali podobný lineární trend mezi matčiným vzděláním a počtem různých slov, které

děti spontánně vytvářely ve věku tří let.

Z výzkumů také vyplývá, že vzdělanější rodiče mají děti s většími jazykovými doved-

nostmi a jejich slovní zásoba roste rychleji než u dětí méně vzdělaných rodičů (např. Arriaga,

Fenson, Cronan & Pethick cit. v (Rowe, 2008)). Výzkum Roweové (2008) mapuje vztah mezi

SES (přesněji vzděláním rodičů a rodinným příjmem) a řečí, jakou rodiče používali při ko-

munikaci s dítětem. Výsledky ukazují, že rodiče s vyšším vzděláním mluvili více, produkovali

více slovních druhů, měli větší slovní zásobu a delší průměrnou délku promluvy.Jejich výroky

rovněž nebyly tolik direktivní. Z tohoto výzkumu dále vyplývá, že vzdělanější rodiče mají

větší znalosti o dětském vývoji a tak přizpůsobují svou řeč potřebám svých dětí. Nicméně
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vzorek v tomto výzkumu nebyl zcela reprezentativní a tak je třeba s výsledky nakládat

opatrně, neboť nelze tyto závěry zobecnit ani na celou Americkou populaci.

Bádání Raviv a kol. (2004) odhalilo, že matčino vzdělání lze považovat za předpoklad,

který ovlivňuje množství a bohatost jazykové stimulace, kterou matka poskytuje svému dí-

těti, což má vliv na rozvíjející se jazyk dítěte. Podle Farranové cit. v (Reynolds; Fish,

2010) inklinují vzdělanější matky k opakování a rozvíjení toho, co řeklo dítě, na rozdíl od

méně vzdělaných matek, které spíše opakují to, co samy řekly.

Do socioekonomického statusu lze s opatrností zahrnout i způsob bydlení rodiny. Každý

typ bydlení je totiž spojen s různou mírou výdajů, které je do něj třeba investovat. Vlast-

nické bydlení je jednoznačně finančně nejnáročnější záležitostí a tak se zpravidla objevuje

především u domácností s vyšším příjmem (Lux, Burdová cit. v (Sunega, 2002)). V České

republice se vyskytuje závislost mezi příjmem domácnosti a právem k užívání domu či bytu.

Právě mezi vlastníky jsou nejnižší příjmové kategorie zastoupeny jen okrajově a naopak

nejčastěji jsou zde zastoupeny nejvyšší příjmové kategorie (Sunega, 2002).

2.5.4 Stručné shrnutí

Teoretická část je syntézou dvou pohledů. Pomyslná první polovina teoretické části je na-

hlížena psycholingvistickou perspektivou a měla za cíl seznámit čtenáře s obecným vývojem

dětské slovní zásoby, chtěla ukázat různé způsoby jejího testování a poukázat na to, jak si dítě

osvojuje nová slova. Druhá polovina teoretické části se zakládá především na zahraničních

výzkumech a dívá se na rodinu sociolingvistickou perspektivou. Ukazuje klíčové faktory ro-

diny, které podmiňují vývoj jazykových schopností a slovní zásoby dítěte a jakým způsobem

tak činí.
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Kapitola 3

Praktická část

3.1 Studie zjišťování vlivu vybraných rodinných cha-

rakteristik na slovní zásobu předškolního dítěte

3.1.1 Východiska a cíl výzkumu

Práce využívá dat pocházejících z longitudinálního výzkumu Fonologického a syntaktického

uvědomování v předškolním věku, podpořeného grantem od Grantové agentury České repub-

liky, a jehož hlavní řešitelkou je Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Původní výzkum se zaměřuje na vztah mezi fonologickými a syntaktickými schopnostmi před-

školních dětí. Děti byly sledovány po dobu dvou let, se začátkem během prvního ročníku ma-

teřské školy. Testování probíhalo dvakrát ročně, poprvé (T1) během května a června 2010,

podruhé (T2) mezi listopadem 2010 a lednem 2011, třetí (T3) testování proběhlo během

května a června 2011. Poslední testování (T4) se uskutečnilo v listopadu a prosinci 2011, ale

od předchozích se lišilo v tom, že byl použit užší výběr testů. Standardně byly děti testovány

dvěma bateriemi; jednou zaměřenou na fonologii a druhou, jež se zaměřuje na syntax. Každé

testování probíhalo individuálně a bylo naplánováno přibližně na 30 minut.Druhá část dat,

pochází z dotazníku, který rodiče obdrželi v mateřské škole po druhém testování (T2). Jeho

vyplnění bylo čistě dobrovolné.
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Cílem studie empirické části práce je zodpovědět otázku, zda existují rozdíly ve slovní

zásobě českých předškolních dětí na základě vybraných charakteristik spojených s rodinou.

Konkrétně chce práce zjistit, zda v závislosti na pohlaví existují rozdíly ve velikosti

slovní zásoby mezi chlapci a děvčaty. Vlivem pohlaví na dětský jazyk se zabývá množství

autorů. Slovní zásobě se jich však věnuje jen zlomek. Standardně pak tito autoři dochází

ke dvou druhům odlišných závěrů. Prvním, rozšířenějším, závěrem bývá, že větší slovní zá-

sobu vlastní dívky (např. (Berglund; Eriksson; Westerlund, 2005), (Huttenlocher;

Haight; Bryk; Lyons, 1991), (Bouchard; Trudeau; Sutton; Boudreault; Dene-

ault, 2009)). Druhým typem závěrů pak bývá, že mezi pohlavími nebyl nalezen podstatný

rozdíl. (např. (Hyde; Linn, 1988)).

H1: Dívky budou vykazovat signifikantně vyšší skóry v testu slovní zásoby než chlapci.

V rámci pořadí narození budou hledány rozdíly v rozsahu slovní zásoby mezi dětmi

prvorozenými a těmi, které se narodily jako další v pořadí. Zahraniční studie dokazují, že

kontext osvojování jazyka je u dětí na základě pořadí narození jiný. Pine (1995) zjistil, že sta

slov dosáhnou jak prvorozené, tak druhorozené děti ve stejném věku. Dle Hoffové (Hoff,

2009, s. 202) je vliv pořadí narození na slovní zásobu jen malý a je-li nalezen, pak lepších

výsledků dosahují prvorozené děti. Ve studii Bornsteina (Bornstein; Leach; Haynes,

2004) dosáhly také prvorozené děti lepších výsledků, ale pouze v jednom případě ze tří a to

pokud byly informace o slovní zásobě získány díky záznamům matky. Rozbor zaznamenané

dětské řeči ani standardizovaný test tento výsledek nepřinesly.

H2: Prvorozené děti budou dosahovat signifikantně vyšších skórů v testu slovní zásoby než

děti narozené jako další v pořadí.

Ve sféře typu bydlení budeme hledat rozdíly v rozsahu slovní zásoby dětí žijících v bytě

v podnájmu, v městském bytě, v bytě s osobním či družstevním vlastnictvím a v rodinném

domě. Studie, zjišťující vliv konkrétního typu bydlení na dětskou slovní zásobu neexistují.

Jeho vliv tak lze zatím pouze domýšlet. Typ bydlení lze chápat jako jeden z možných uka-

zatelů socioekonomického statusu. Mezi vlastníky domů jsou v České republice zastoupeny

především nejvyšší příjmové kategorie (Sunega, 2002). Výzkumy se shodují v tom, že na

42



základě socioekonomického statusu existují odlišnosti ve velikosti slovní zásoby dětí. Časté

je sledování rozdílů mezi dětmi z nižší a střední společenské třídy, přičemž ty z nižší třídy

mají horší výsledky (např. (Furey, 2011), Hart a Risley cit v. (Rowe, 2008)).

H3: Děti žijící v rodinném domě budou vykazovat signifikantně vyšší skóry v testu slovní

zásoby.

V mezích rodinné struktury budou hledány rozdíly ve velikosti slovní zásoby mezi dětmi

z úplných rodin, neúplných rodin a těmi, které žijí ve vícegeneračních rodinách. Průcha

(2011), ač konstatuje podstatný vliv obou rodičů na jazykový vývoj dítěte, zároveň shledává

naprosté neprobádání této tematiky a to i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že nebyly nalezeny

žádné přímé důkazy o vlivu rodinné struktury na slovní zásobu, lze snad tento vliv odhad-

nout alespoň nepřímo. Neúplné americké rodiny se často potýkají s finančními těžkostmi

(Gibson-Davis; Gassman-Pines, 2010) a rodiče často k dětem přistupují negativně, ne-

citlivě a nedostatečně je kognitivně stimulují, což jsou ale faktory, které hrají značnou roli

při osvojování jazyka (Pungello; Iruka; Dotterer; Mills-Koonce; Reznick, 2009).

Negativní chování je pak také spojeno s pomalejším nárůstem pasivní slovní zásoby (Gibson-

Davis; Gassman-Pines, 2010)). Ve studii Stipekové a Ryanové (2007) dosahovaly děti z

chudých rodin při zjišťování kognitivní schopností horších výsledků než děti, které toto zne-

výhodnění neměly. Kognitivní schopnosti byly mimo jiné zjišťovány i za pomoci testu znalostí

slov.

H4: Děti žijící v úplně rodině, budou dosahovat vyšších skórů v testu slovní zásoby než děti,

žijící v úplné a vícegenerační rodině.

V rámci toho, kdo se může celodenně věnovat péči o dítě budou hledány rozdíly v rozsahu

slovní zásoby mezi dětmi, které mají pouze rodiče samoživitele; dětmi, které mají jednoho

rodiče v domácnosti; a dětmi, jejichž rodiče jsou oba zaměstnáni. Rozhodnutí rodičů o tom,

kdo bude pečovat o díte (zda oni, či ho svěří do rukou instituce) je omezeno jejich sociálním

statusem. Také lze předpokládat, že rodiny s oběma rodiči v zaměstnání budou využívat

služeb předškolních vzdělávacích institucí. Dle studie Bornsteina (Bornstein; Chun-Shin;

Gist; Haynes, 2006) se neprojevil typ péče o dítě na jeho expresivních či receptivních
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jazykových schopnostech a nelze říct, že by měl určitý typ péče sám o sobě na dítě dobrý či

špatný vliv. Na druhou stranu byl studií (Becker, 2011) prokázán pozitivní vliv institucí na

dětský jazykový vývoj ve srovnání pouze s rodičovskou péčí v případě různě znevýhodněných

dětí. V případě dětí z velmi vzdělaných rodin neexistuje pozitivní vliv předškolního vzdělávání

na jejich slovní zásobu a tyto děti se neliší v porovnání s těmi, o které pečují rodiče.

H5: Na základě péče o dítě nebudou nalezeny signifikantní rozdíly v testu slovní zásoby

mezi dětmi samoživitelek; dětmi, které mají jednoho rodiče v domácnosti; a dětmi,

které mají oba rodiče zaměstnané.

V rámci vzdělání matky budou hledány rozdíly mezi dětmi, jejichž matky mají vzdělání

nižší; dětmi jejichž matky mají vzdělání střední; a dětmi jejichž matky mají vzdělání vyšší.

Výzkumy ukazují, že slovní zásoba dětí vzdělanějších rodičů roste rychleji (Hoff, 2009,

s. 202),(Hoff, 2003), Arriaga, Fenson, Cronan & Pethick, 1998 cit. v (Rowe, 2008). Soci-

oekonomický status často pracuje se vzděláním matky jako svým indikátorem. Děti z rodin

s vyšším socioekonomickým statusem si také osvojují slovní zásobu rychleji (Pungello;

Iruka; Dotterer; Mills-Koonce; Reznick, 2009). Vzdělané matky také mluví na své

děti více (Huttenlocher; Haight; Bryk; Lyons, 1991)

H6: Děti rodičů, s vysokoškolským vzděláním budou vykazovat signifikantně vyšších skóry

v testu slovní zásoby.

3.1.2 Metody sběru dat

Předkládaná práce se zaměřuje na prvních osm otázek dotazníku pro rodiče, který obdrželi

po druhém testování (T2) v mateřské škole svých dětí. Jedná se o otázky týkající se složení

rodiny dítěte, místa bydliště, druhu bydlení, zaměstnání a vzdělání obou rodičů. Dotazník

je rozdělen do tří částí; první část se zaměřuje na informace o rodině dítěte a právě z této

části pochází mnou zpracovávané otázky. Druhá část pak zjišťuje informace o zdraví a vývoji

dítěte. Poslední část dotazníku se orientuje na prostředí, v kterém děti vyrůstají a na akti-

vity, které rodiče s dětmi provozují. Celkem má dotazník 34 otázek a kombinuje uzavřené

a otevřené otázky. Vyplnění dotazníku bylo čistě dobrovolné a proto ho odevzdala pouze část
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rodičů, jejichž děti se testování účastnily. V příloze A.1 je ukázka otázek z dotazníku, jež

jsou v práci zpracovávány .

Další část použitých dat vychází z testu slovní zásoby. Úkolem dítěte bylo ze čtyř obrázků

vybrat ten, jehož označení výzkumník vyslovil. Úkol je zadáván způsobem: „Ukaž mi, kde je

tady...“. Testu slovní zásoby měl čtyřicet otázek a bylo možné získat maximálně 40 bodů; co

správně pojmenovaný obrázek, to jeden bod. Obrázek 3.1 je ukázkou z testu slovní zásoby.

Obrázek 3.1: Dítě má za úkol vybrat obrázek, jehož jméno bylo vysloveno. Převzato

z:(Seidlová Málková, 2011)

3.1.3 Soubor

Průměrný věk dětí při testování je 51,47 měsíce (SD= 3,241), u tří dětí nebyl tento údaj

k dispozici. Nejmladšímu dítěti ve vzorku bylo 43 měsíců, naproti tomu nejstaršímu 62 mě-

síců. Nejčastěji bylo dětem 52 měsíců. Zastoupení podle pohlaví není zcela vyrovnané; dívek

je o 9 více. Tyto a níže zmíněné informace jsou v tabulkách k nahlédnutí v příloze.

Z Prahy pochází největší část vzorku; konkrétně 68 účastníků, 4 pochází ze Středních

Čech a zbylých 19 ze Šumperka. Nejvíce byla zastoupena šestá městská část, odkud pochází

30,8 % dětí.
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Nejvíce dětí se narodilo jako první v pořadí; jedná se o 48,4 % ze vzorku. Dále byly

ve velkém množství zastoupeny také děti druhorozené; v tomto případě se jedná o 41,8%.

Podstatně méně pak byly zastoupeny děti narozené jako třetí v pořadí a to pouze 8,8%.

V jednom případě se také dítě narodilo jako páté v pořadí.

Děti žijí nejčastěji v úplných nukleárních rodinách; jedná se o 80,2 % z celkového počtu.

Nejběžnějším typem je čtyřčlenná rodina s dvěma dětmi, poté tříčlenná rodina s jedním

dítětem a více méně výjimkou je pětičlenná rodina se třemi dětmi. Matek samoživitelek

s jedním či více dětmi je ve vzorku 11 %. Ve vícegenerační rodině žije 8,8 % dětí. Do tohoto

typu rodiny byly zařazeny ty, v nichž byl přítomen alespoň jeden z prarodičů. Byly sem

zařazeny i matky bez partnera žijící s prarodiči.

Nejčastějším typem bydlení je byt v osobním či družstevním vlastnictví. V tomto typu

žije 51,6 % rodin. Druhým nejčastěji zastoupeným typem je rodinný dům, v němž žije 27,5 %

rodin. Méně častý je život v podnájmu, tohoto typu bydlení využívá jen 13,2 % domácností.

Nejméně běžný je pak život v městském bytě, který je zastoupen pouhými 7,7 %. Jinou

formu bydlení do dotazníku nikdo neuvedl.

Průměrný rok narození maminek je 1975, u otců je to rok 1972. Nejstarší maminka se

narodila v roce 1964, otec v roce 1954, naproti tomu nejmladší maminka byla narozena v roce

1985, nejmladší otec v roce 1984. U dvou otců chybí data ohledně roku narození.

Co se vzdělání týče, není v případě otců, ani v případě matek zastoupeno výhradně zá-

kladní vzdělání. Středoškolské vzdělání bez maturity má 17,6 % matek, v případě otců je

to 25,3 %. Střední vzdělání s maturitou je v obou skupinách nejběžnější; v případě matek

ho dosáhlo 37,4 %, v případě otců 34,1 %. Vyšší odbornou školu vystudovalo 15,4 % matek,

zatímco pouze 3,3 % otců. Naproti tomu bakalářského titulu dosáhlo jen 9,9 % žen, zatímco

muži jej získali v 15,4 %. Magistrem je 13,2 % matek, v případě otců je to 15,4 %. Nejpres-

tižnějšího doktorského titulu dosáhlo jen 6,6 % matek a 4,4 % otců. U dvou otců nebyl údaj

o výši dosaženého vzdělání k dispozici.

Naprostá většina matek je zaměstnaná; konkrétně se jedná o 80,2 %. 17,6 % je na ro-

dičovské dovolené a jen ve 2,2 % jsou bez zaměstnání. Z otců je zaměstnáno 97,8 %, 2,2

% je nezaměstnaných. Na rodičovské dovolené není žádný otec. U dvou otců nejsou údaje

o zaměstnání dostupné.
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Průměr, kterého děti dosáhly v testu slovní zásoby je 30,12 bodů (SD= 5,5) z maximálně

40 možných správných odpovědí. Nejmenší množství správně zodpovězených úkolů bylo 5,

a bylo tomu pouze v jednom případě. Stejně tak maximálního počtu 40 bodů dosáhlo pouze

jedno dítě.

Pro práci s daty bylo nutné přistoupit k úpravě dat. Nejprve byla sloučena data z dotaz-

níků pro rodiče s výsledky, které děti získali v testu slovní zásoby.

Na základě pořadí narození jsem vytvořila pouze dvě skupiny. A to skupinku prvorozených

a skupinu ostatních v pořadí. Učinila jsem tak proto, že počet dětí, které se narodily jako

třetí a další v pořadí byl zanedbatelný. Navíc dosud provedené výzkumy ukazují především

výsadní postavení prvorozených dětí.

Dotazník také poskytl informace o druhu bydlení. V dotazníku samostatné kategorie

„řadový rodinný dům“ a „samostatný rodinný dům“ byly sloučeny. Ostatní kategorie byly

zachovány. Získané informace o velikosti bytu nebylo možné využít, neboť rodiče zapisovali

tuto informaci rozdílným způsobem.

Pojetí struktury domácnosti se může zdát mírně neobvyklé. Neoperuji totiž s počtem

osob v rodině. Namísto toho, rozlišuji rodiny na úplné nukleární, neúplné a vícegenerační.

Toto rozdělení je dobrým ukazatelem ekonomických možností rodiny.

Rozlišení domácností na samoživitelky, rodiny s jedním rodičem v domácnosti a oběma

rodiči v zaměstnání má sloužit jako rozlišení pro to, kolik času mohou rodiče trávit s dítětem

a kolik času může trávit v mateřské škole. První kategorií jsou samoživitelky. V rozlišení

je nelze vynechat neboť se jedná o značně specifickou rodinnou situaci. Druhým typem

jsou rodiny, kdy je jeden z rodičů v domácnosti (ať již z důvodu rodičovské dovolené nebo

nezaměstnanosti) a druhý v zaměstnání. Posledním typem uspořádání je to, kde jsou oba

rodiče zaměstnaní.

Vzdělání matky bylo rozděleno na nižší, střední a vyšší. Do kategorie nižšího vzdělání

byly zařazeny matky se středním vzděláním bez maturity. Do kategorie střední byly zařa-

zeny ty, jejichž vzdělání bylo středoškolské s maturitou a ty, které vystudovaly vyšší odbornou

školu. Do kategorie vyššího vzdělání byly zařazeny maminky s bakalářským, magisterským

a doktorským titulem. Za sporné lze považovat přiřazení VOŠ ke středním školám. Jak vyšší
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odborné školy, tak vysoké školy se řadí to terciárního vzdělávání. Nicméně přiřazení k vyso-

kým školám mi přišlo nevhodné kvůli odlišné povaze těchto institucí a mimo jiné i proto, že

oba typy vzdělávání mají samostatné zákony a vyhlášky. Citlivější rozdělení vzdělání, které

by tedy zajistilo vyšším odborným školám vlastní kategorii mi nepřišlo vhodné, neboť si

myslím, že současné rozdělení bude sto poskytnout silnější výsledky.

3.2 Výsledky

Data byla zpracována pomocí statistického programu SPSS. Základním předpokladem pro

určení statistické metody ke zpracování dat bylo zjistit, zdali jsou data normálně rozložena.

Za tímto účelem jsem použila test normality Kolmogorov-Smirnov. Test ukázal nenormální

rozložení dat.

D(91) = 0, 14; p < 0, 05

Obrázek 3.2: Histogram rozložení výsledků testu slovní zásoby

K zjištění signifikantních rozdílů ve výsledcích dosažených v testu slovní zásoby v rámci

jednotlivých skupin byl tedy použit test Mann-Whitney U1, neboť nepředpokládá normální

rozložení dat.
1Mann Whitney U test se řadí k neparametrickým statistickým testům hypotéz, který zjišťuje, zdali jeden

ze dvou sledovaných vzorků má tendenci vykazovat vyšší hodnoty než druhý
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V rámci pohlaví nebyly na základě výsledků testu slovní zásoby nalezeny žádné signifi-

kantní rozdíly mezi chlapci a dívkami. Test také neprokázal signifikantní rozdíly ve výsledcích

mezi prvorozenými dětmi a těmi, co se narodily jako další v pořadí. Na základě typu bydlení

nebyly testem prokázány signifikantní diference ve výsledcích testu slovní zásoby mezi dětmi

žijícími v podnájmu, dětmi žijícími v městském bytě, dětmi žijícími v bytě s osobním či

družstevním vlastnictvím a dětmi žijícími v rodinném domě. Také v případě uspořádání do-

mácnosti neprokázal test signifikantní rozdíly ve výsledcích testu slovní zásoby mezi dětmi.

Ani počet osob, které se věnují péči o dítě, nevedl k signifikantním rozdílům ve velikosti

slovní zásoby u dětí.

Mann Whitneyho test ukázal na hladině 5 % statisticky významný rozdíl mezi dětmi,

jejichž matky mají nižší vzdělání (Me= 29,0) a dětmi, jejichž matky mají vzdělání střední

(Me= 31) v testu slovní zásoby (p = 0,034), kde děti rodičů se středním vzděláním dosáhly

vyšších výsledků.

Test ukázal na hladině 5 % statisticky významný rozdíl mezi dětmi, jejichž matky mají

nižší vzdělání (Me= 29,0) a dětmi, jejichž matky mají vzdělání vyšší (Me= 33) v testu slovní

zásoby (p = 0,000), kde děti rodičů s vyšším vzděláním dosáhly vyšších výsledků.

Test také odhalil na hladině 5 % statisticky významný rozdíl mezi dětmi, jejichž matky

mají střední vzdělání (Me= 31,0) a dětmi, jejichž matky mají vzdělání vyšší (Me= 33) v testu

slovní zásoby (p = 0,028), kde děti rodičů s vyšším vzděláním dosáhly vyšších výsledků.

Všechny výsledky Mann- Whitneyho testu jsou k nahlédnutí v příloze B.9

Protože se děti na základě vzdělání matiky signifikantně lišily, zajímala jsem se o to,

zdali existuje vzájemná závislost mezi vzděláním matky a slovní zásobou. Provedla jsem

tedy neparametrickou korelaci kendallovým tau, neboť je považována za přesnější ukazatel

než spearmanovo rho.

Korelace prokázala signifikantní vztah mezi výší vzdělání matky a velikostí slovní zásoby

dítěte, tau= 0,312, p < 0,05.

Výsledky tedy potvrdily H5 a H6, ostatní je třeba zamítnout.
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Výsledky testu Mann-Whitney U pro vzdělání matky

Mann-Whitney U Z Asymp. Sig. (2-tailed)

Nižší a střední 248,0 -2,117 0,034

Nižší a vyšší 67,5 -3,746 0,000

Střední a vyšší 450,5 -2,191 0,028

Tabulka 3.1: Výsledky testu Mann-Whitney U pro vzdělání matky

Tabulka 3.2: Výsledek korelace

3.3 Diskuse

Výsledek práce je bezesporu zajímavý, ač se zahraničními výzkumy je shodný jen z části.

Poutavé jsou pak především rozdíly na základě vzdělání matky v kontextu bakalářské práce

Vratislava Simona (Simon, 2011). Jeho práce se také kromě jiného zaměřovala na velikost

slovní zásoby v závislosti na SES rodiny, který byl určován na základě vzdělání matky.

Velikost vzorku byla obdobná - čítal 94 dětí. Jejich průměrný věk byl však vyšší; jednalo se

o 72,7 měsíců v průměru. Slovní zásobu zjišťoval za pomoci složitějšího testu, který po dítěti

vyžaduje definici určitého slova. Dosáhl však odlišného výsledku; nenalezl žádný signifikantní

rozdíl mezi slovní zásobou dětí na základě vzdělání matky. Domnívám se, že rozdílných

výsledků mohl dosáhnout ze dvou důvodů.

Za prvé v každé práci byl použit k měření slovní zásoby jiný test. Podávání definice však

může být poměrně obtížné i pro větší děti a nemusely být vždy nakloněny spolupráci. Navíc se
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domnívám, že ze strany dítěte je pak pro tento typ testu vhodnější komunikativnější povaha.

Obrázkový test pasivní slovní zásoby jde však po elementárnějších vědomostech a ukázání

na obrázek není pro dítě tolik obtížné. Odlišné výsledky tedy mohou být založeny na povaze

testu.

Druhým způsobem, jak si vysvětluji odlišné výsledky, je i možná pozitivní intervence

mateřské školy. Výzkumy ukazují, že právě díky mateřské škole se výsledky dětí sjednocují.

Mezi dětmi je rozdíl přibližně roku a tři čtvrtě. Je tedy možné, že delší pobyt v mateřské

škole tento vliv skutečně měl. Bylo by zajímavé zjistit, zda by bylo stejných výsledků dosa-

ženo i v případě mého vzorku, pokud by byl jeho průměrný věk stejný jako kolegy Simona.

Interesantní by také mohlo být srovnání dětí, které navštěvují mateřskou školu a těch, které

jí nenavštěvují. To by pak prokázalo či vyvrátilo případný vliv mateřské školy.

Podobně jako studie Borsteina (Bornstein; Chun-Shin; Gist; Haynes, 2006) neob-

jevila signifikantní rozdíly mezi jazykovými schopnostmi dětí, ani tato práce neprokázala

rozdíl mezi péčí dítěte v rodině či v mateřské škole odrážející se na slovní zásobě.Myslím si,

že získaný výsledek může odrážet fakt, že děti tráví podstatnou část dne v mateřské škole

a ta na ně má větší vliv než péče rodičů po škole. Další pohled na výsledek pak také může

přinést brazilská studie Basílio; Puccini; Silva; Pedromonico, 2005 podle které matky,

jež pracují na plný úvazek mají zároveň vyšší vzdělání. Děti těchto maminek pak dosáhli v

testu pasivní slovní zásoby lepších výsledků než ostatní děti. Práce mimo domácnost totiž

umožňuje maminkám, aby zvýšily rodinný příjem, což zároveň zvyšuje jejich sebeúctu a

osobní naplnění. Jejich výhodou je také to, že mají vazby i mimo rodinný kontext, čímž mají

k přístup k většímu množství informací. Tímto způsobem se tak může rozšířit jejich vlastní

slovní zásoba, kterou pak samy přenesou na své potomky.

Dále k nenalezeným rozdílům ve slovní zásobě na základě pohlaví. Ač výsledek není v

souladu s většinou prací zahraničního výzkumu, jsem za tento výsledek ráda. Často se totiž

stává, že výsledky různých testů slouží ke generalizaci určitých vlastností na celou skupinu,

na základě čehož je pak jedno pohlaví hodnoceno výše než druhé.

Také jsem ráda, že nebyly nalezeny rozdíly ve slovní zásobě mezi dětmi z úplných, ne-

úplných a vícegeneračních rodin. Opět by se mohlo jednat o nezanedbatelný vliv mateřské
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školy. V každém případě to ukazuje, že si děti z neúplných rodin nenesou alespoň v tomto

ohledu handicap získaný rozpadem rodiny.

K neprokázaným rozdílům ve slovní zásobě mezi dětmi v závislosti na pořadí narození

lze poznamenat, že buď maminky k dětem mluví stále stejně nezávisle na pořadí, nebo

byl tento výsledek rovněž poznamenán vlivem mateřské školy. Na druhou stranu výzkumy

prokázaly převahu především rychlejšího osvojování slovní zásoby prvorozenými dětmi a na

straně druhorozených pak širší znalost zájmen v časnější době než u prvorozených. Ani

jeden z těchto prvků jsem však nezkoumala. Co do velikosti slovní zásoby jsou tedy mezi

prvorozenými dětmi a ostatními v pořadí síly vyrovnány.

Typ bydlení by bylo do jisté míry možné považovat za ukazatel socioekonomické situ-

ace rodiny. Dle zahraničních výzkumů pak právě socioekonomický status značnou měrou

ovlivňuje slovní zásobu dětí. To, že rozdíly ve slovní zásobě na základě typu bydlení nebyly

prokázány, lze zřejmě vysvětlit tím, že bydlení je u nás z velké části zděděné a tak mnohdy

ani nemusí odpovídat skutečné ekonomické situaci v rodině. Je tedy pravděpodobné, že v

našich podmínkách typ bydlení není dobrým ukazatelem socioekonomické situace rodiny.

Jiné výsledky by možná mohla přinést analýza zaměřená spíše na právním vztahu k domu

či bytu (např. ve vlastnictví, v nájmu, ve vlastnictví družstva). Tento způsob analýzy jsem

nemohla využít, neboť dotazník neodděloval právě družstevní vlastnictví.

Jako v každé práci lze i zde najít omezení. Jedním z hlavních problémů je dle mého ná-

zoru nedostatečné podložení hypotéz provedenými výzkumy, které však nejsou dostupné v

české, ani zahraniční literatuře. Přestože je vývoj jazykových schopností dětí v rámci rodiny

sledován z různých hledisek nepatří rozsah slovní zásoby k těm zcela hlavním. Výzkumy

se zaměřují spíše na obecnější vývoj. Je ovšem pochopitelné, že vzhledem k omezeným ka-

pacitám fyzickým i finančním nelze zkoumat naprosto vše, v tomto případě je postup od

obecného ke konkrétnímu zcela logický.
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Kapitola 4

Závěr

V závěru práce je třeba shrnout, co bylo cílem práce a jaká zjištění přinesla empirická studie.

V této práci jsme se pokusili lépe proniknout do problematiky osvojování jazyka z po-

hledu rodinného kontextu. Z tohoto pohledu se jeví jako podstatný prvek struktury rodiny,

sourozenecký kontext a celková socioekonomická situace rodiny. Nelze opomenout zdůraz-

nit zásadní vliv matky, jakožto primárního pečovatele, na vývoj slovní zásoby dětí a jazyka

obecně.

Empirická studie zjišťovala, zdali existují rozdíly mezi dětmi na základě vybraných prvků

spojených s rodinou. Byl zjišťován potenciální rozdíl ve slovní zásobě mezi dětmi na základě

pohlaví, pořadí narození, typu bydlení, uspořádání domácnosti, toho, kolik osob se může

dítěti celodenně věnovat a na základě vzdělání matky. A ač se názory zahraniční literatury

ne vždy shodovaly s výsledky, které studie poskytla, bylo dosaženo shody v potvrzení vlivu

matky na slovní zásobu.

Signifikantní vliv vzdělání matky se ukázal nejen v rozdílu velikosti slovní zásoby dětí

mezi jejím nejvyšším a nejnižším vzděláním, ale i mezi všemi skupinami. Navíc provedená

korelace prokázala pozitivní souvislost mezi výší vzdělání matky a slovní zásobou dítěte.

Protože studium vlivu rodiny na slovní zásobu není v českém prostředí akcentováno, rozhodně

by si zasloužilo další výzkumy, které by ukázaly konkrétní vlivy a kritické faktory pro rozvoj

slovní zásoby a případně potvrdily či vyvrátili zjištěné výsledky.
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Gačr2010_Fonologické a syntaktické uvědomování v počátcích vývoje gramotnosti 
FHS UK v Praze 

Jméno dítěte:.... 
Mateřská škola:…. 

Dotazník pro rodiče 
Dotazník se bude ptát na informace o vašem dítěti a o vaší rodině. Naše otázky se týkají 3 oblastí života. Prosíme vás 
o jeho pečlivé vyplnění. Informace, které nám touto cestou sdělíte, považujeme za citlivé údaje a podle toho s nimi i 
dále pracujeme. Vaše rodina není nikde identifikována jmény rodičů nebo vašeho dítěte. Dotazníky po přepisu údajů 
do elektronické podoby skartujeme a veškeré údaje z dotazníků převedené do elektronické podoby uchováváme v 
encryptovaných (heslovaných) kontejnerech. Výsledky nejsou nikde spojeny se jménem dítěte, pouze s kódem 
přiděleným dítěti na počátku studie. Tato data jsou přístupná jen oprávněným, školeným osobám s přímou vazbou 
na náš výzkumný projekt a budou použita jen pro potřeby uvedeného výzkumného projektu. 
 
Informace o rodině dítěte 
1) Kdo tvoří rodinu dítěte? Prosíme uvádějte jen ty členy, kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti. Křížkem 
označte políčka se členy vaší rodiny. 
Biologičtí rodiče:   matka     otec 
Nevlastní rodiče:    matka    otec 
Prarodiče:    babička   děda 
Sourozenci:      bratr  počet...          sestra počet... 
Další členové (prosíme vyjmenujte)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) Kolikátý/á v pořadí je dítě mezi jeho sourozenci (křížkem označte vaši odpověď)? 
a) Prvorozený/á 
b) Druhorozený/á 
c) Třetí nebo čtvrtý. 
d) Více než čtvrtý 
 
3) Bydliště vaší rodiny 
a) Praha - prosíme uveďte číslo městské části 
b) Mimopražské - prosíme uveďte název obce/města, kde vaše rodina žije 
 
A. Samostatný rodinný dům 
B. Řadový rodinný dům  
C. Byt v osobním nebo družstevním vlastnictví v cihlovém/panelovém domě o velikosti.……......................(doplňte) 
D. Pronájem bytu v cihlovém/panelovém domě o velikosti ..........................................................................(doplňte) 
E. Byt ve vlastnictví města/obce o velikosti ...................................................................................................(doplňte) 
F. Jiná forma bydlení (prosíme uveďte) .........................................................................................................(doplňte) 
 
4) Jakým jazykem se ve vaší rodině běžně hovoří (i s dětmi)? 
a)  Jen čeština 
b) Čeština a další jazyk .......................................... (prosíme uveďte o který jazyk se jedná ) 
 
5) Datum narození (jen měsíc a rok) 
matky: …………………………………………… otce: …………………………………………… 
   
6) Zaměstnání matky ( uveďte případně zaškrtněte jednu z uvedených variant) 
a) Mateřská nebo rodičovská dovolená 
b) Nezaměstnaná 
c) Pracuje jako (doplňte)…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Zaměstnání otce (uveďte případně zaškrtněte jednu z uvedených variant) 
a) Rodičovská dovolená 
b) Nezaměstnaná 
c) Pracuje jako (doplňte) 
 
 

Obrázek A.1: Ukázka zpracovávaných částí dotazníku pro rodiče
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8) Dosažené vzdělání 
 

MATKY  OTCE 

 základní  

 středoškolské s maturitou  

 vyšší odborné vzdělání, nástavba  

 středoškolské bez maturity  

 vysokoškolské bakalářské  

 vysokoškolské magisterské  

 vysokoškolské doktorské  

 
 

Obrázek A.2: Ukázka zpracovávaných částí dotazníku pro rodiče
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Příloha B

Ostatní tabulky

Průměrný věk v měsících (N=88)

minimum maximum průměr medián SD

43 56 51,47 52 3,241

Tabulka B.1: Průměrný věk dětí ve vzorku v měsících

Rozdělení podle pohlaví (N=91)

Četnost Relativní četnost v (%)

Dívky 50 54,9

Chlapci 41 45,1

Tabulka B.2: Rozdělení na základě pohlaví

Rozdělení podle místa bydliště (N=91)

Četnost Relativní četnost v (%)

Praha 72 79,1

Šumperk 19 20,9

Tabulka B.3: Rozdělení na základě místa bydliště
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Pořadí narození (N=91)

Četnost Relativní četnost v (%)

První 44 48,4

Druhý 38 41,8

Třetí 8 8,8

Pátý 1 1,1

Tabulka B.4: Rozdělení podle pořadí narození

Rodina (N=91)

Rodina Četnost Relativní četnost v (%)

Neúplná 10 11,0

Úplná 73 80,2

Vícegenerační 8 8,8

Tabulka B.5: Četnost různých typů uspořádání rodiny

Vzdělání matky (N=91)

Četnost Relativní četnost v (%)

SŠ bez maturity 16 17,6

SŠ s maturitou 34 37,4

VOŠ 14 15,4

VŠ bakalář 9 9,9

VŠ magistr 12 13,2

VŠ doktor 6 6,6

Tabulka B.6: Četnost výše vzdělání matek ve vzorku
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Bydlení (N=91)

Četnost Relativní četnost v (%)

Byt v podnájmu 12 13,2

Městský byt 7 7,7

Byt v osobním či družstevním vlastnictví 47 51,6

Řadový rodinný dům 10 11,0

Samostatný rodinný dům 15 16,5

Tabulka B.7: Četnost různých typů bydlení ve vzorku

Tabulka B.8: Zaměstnanost v rámci nukleární rodiny
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Tabulka B.9: Ostatní výsledky testu Mann- Whitney, které neprokázaly signifikantní rozdíl
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