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Práce Venduly Kubátové se obrací k badatelsky atraktivnímu tématu na pomezí psychologie, 

psycholingvistiky  a  sociologie.  Text  předkládané  práce  je  strukturován  do  teoretické  a 

praktické  části.  V teoretické  části  autorka  představuje  čtenáři  osová  témata  a  teoretické 

poznatky,  které  přímo souvisejí  s obsahem části  empirické.  V té  nabízí  čtenáři  sekundární 

analýzu  dat  z dotazníkového  šetření  a  vybrané  části  výsledků  longitudinálního  sledování 

vývoje jazykových schopností dětí předškolního věku – konkrétně slovní zásoby.

Cílem analytických postupů autorky je - jak sama uvádí „ zodpovědět otázku, zda existují 

rozdíly  ve  slovní  zásobě  českých  předškolních  dětí  na  základě  vybraných  charakteristik 

spojených s rodinou“ ,  zkoumá tedy souvislost  slovní  zásoby českých předškolních dětí  a 

vybraných socioekonomických ukazatelů rodiny dítěte. V úvodních částech práce (str. 123- 

14 ne vždy jasně určuje, že zájem sledované práce je v oblasti slovní zásoby, ne jazykových 

schopností jako celku . 

Teoretická  část  je  pečlivě  zpracovaná,  zejména  části  věnované  socioekonomickým 

ukazatelům.  Části  věnované  lexiku  dle  mého  názoru  dobře  odlišují  lexikální  znalosti  a 

dovednosti  dítěte  od  dalších  součásti  repertoáru  jazykových  schopností  dítěte.  Místy  se 

autorka sice dopouští  nepřesností,  které nezasvěceného čtenáře mohou mást  a svědčily by 

spíše o opaku (např.  všechna slov,a které se v jazyce vyskytují , tvoří jeho slovní zásobu...“ 

(str. 16). 

Popis  empirické  studie  je  strukturovaný  a  řádně  členěné  do  podkapitol,  které  u  popisu 

metodologie lze očekávat. Nicméně celkový popis realizaci výzkumu má jisté nesrovnalosti, 

které  dle  mého  názoru  mou  nezasvěceného  čtenáře  mást.  Předně,  autorka  ne  zcela  jasně 

odděluje primární  a vlastní  studii-  v úvodu popisu metodologie vlastního výzkumu věnuje 

pozornost struktuře sběru dat primární studie- a to dosti detailně. Ovšem něco podobného se 

už  neděje  pro  data,  která  sama  zpracovávala.  Detailně  popisuje  také  strukturu  dotazníku 

z primární  studie.  Ne  zela  jasně  ovšem  určuje,  co  jsou  osová  data  její  studie:  tedy  že 

zpracovává  pouze  vybranou  část  popisovaného  dotazníku  a  z longitudinálního  sběru 

jazykových schopností vybírá  jen údaje o slovní zásobě a to jen z jednoho z popisovaných 

období sběru dat v primární studii. V popisu vzorku je zarážející, že uvádí  absenci údajů o 

stáří dětí- v primárním souboru jsou tyto údaje dostupné. 



Samotná použitá data z dotazníkového šetření, která se věnují struktuře rodiny sledovaných 

dětí, pořadí narození sledovaného dítěte do rodiny, stáří rodičů dítěte, zaměstnání rodičů typu 

bydlení  rodiny.  Autorka  pracovala  v původním  datovém  zdroji  s relativně  bohatým  a 

rozsáhlým zdrojem dat, jehož deskripce by jistě mohla být ještě zajímavějším materiálem, 

pokud by byla  zpracovaná s více strukturovaně a  s snahou o detailnější  a  třeba i  grafický 

záznam. Nicméně i v provedené realizaci je deskripce dat z dotazníkového šetření uspokojivá 

(  str.  46-  47).  Trochu postrádám celkovou  tabulku  deskriptivní  statistiky,  nezasvěcenému 

čtenáři  by  jistě  pomohla  obsáhnout  celkový  záběr  datového  materiálu.  Podobně  by  jistě 

prospěla  i  tabulka  u  výsledků   šetření.  Celkově  nejvíce  v praktické  části  postrádám 

srozumitelný  popis  procedur  zpracování  dat.  Autorka sice formuluje  hypotézy pro vlastní 

výzkum, neuvádí už ale , jak na formulované hypotézy nalezne odpovědi.

Diskuse k ke zjištěným závěrů je pečlivě zpracovaná a oceňuji její záběr. Trochu ku škodě 

srozumitelnosti  hned  prvního  odkazu  v diskusi  (  Simon  2011),  je  absence  pojednání  o 

závěrech studie Simona v teoretické části. Postupy Simona v jeho absolventské práce autorku 

zpočátku dosti inspirovaly a mohly by tvořit logické východisko celé předkládané práce.

Celkově práci kolegyně Kubátové hodnotím jako spíše zdařilou. Naše spolupráce na tvorbě 

textu byla pravidelná a autorka pracovala systematicky. I tak se ale nevyhnula časové tísni,  

která je v textu dle mého názoru hodně znát. Zejména z důvodů dosti limitovaných znalostí 

kolegyně  ze základů statistiky- což doufám, že se v důsledku práce na tomto textu změnilo – 

se  podstatná  část  našich  setkání  věnovala  opakovaně  diskusi  na  téma  co  s čím  a  jak 

porovnávat a dávat do souvislostí. Osobně jsem také snad poprvé ve své práci se studenty při 

psaní  absolventských  prací  setkala  se  studentkou,  která  intenzivně  řešila  otázkou  formy 

zpracování  rukopisu  a  vhodných  elektronických  nástrojů  pro  tvorbu  textu-  což  je  jistě 

zajímavý a pozitivní trend. 

Pro obhajobu navrhuji hodnocení předkládané práce známkou velmi dobře. 
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