
Oponentský posudek na práci Venduly Kubátové s názvem Vliv vybraných socioekonomických 

ukazatelů rodiny na slovní zásobu předškolního dítěte

Práce zpracovává zajímavé a důležité téma vlivu sociálních faktorů týkajících se rodiny na slovní 

zásobu dětí. Teoretická část správně pokrývá jak otázku vývoje slovní zásoby, tak otázku vlivu rodiny 

na tento rozvoj jazyka u dítěte. Ukazuje solidní přehled literatury a review je tak informačně bohaté a 

zajímavé. Je ale poznat nevyzrálost vědeckého stylu psaní autorky, protože načtené poznatky jsou 

spíše shromážděny, aniž by z nich bylo příliš vytěženo, a není dostatečně dbáno na to, aby byly 

uvedeny detaily důležité z hlediska srovnání jednotlivých studií. Konkrétně by třeba práci velmi 

posunulo, kdyby se autorce podařilo třídit poznatky o vlivu sociálních faktorů podle kultury/státu, ve 

kterém byly zjištěny, protože tyto sociální faktory mohou v kontextech různých sociálních zřízení 

nabývat velmi odlišných významů (např. délka mateřské dovolené a finanční podpora během ní velmi 

mění postavení a možnosti svobodné matky ve společnosti). Jindy jsou například zmiňovány poměrně 

konkrétní výsledky, aniž by bylo uvedeno, pro jak staré děti byly zjištěny (Hartová a Risley, str. 38). 

Nalezla jsem ale i pasáže, kde se autorka snaží poukázat na kulturní odlišnosti, nebo se snaží 

komparovat a interpretovat rozdíly jednotlivých studií, což je chvályhodné.

Závažnější nedostatky nalézám v metodologické části. Podstatné informace se dozvídáme bokem, 

vůbec nebo jsou nejasné (např. velikost vzorku, kdo sbíral data, jak reprezentativní je vzorek 

vzhledem k základnímu souboru). Poměrně nejasný mi je podíl autorky na celém výzkumu. Vzhledem 

k tomu, že zde hodnotíme komplexně odvedenou práci autorky, je třeba svůj podíl náležitě popsat. 

Velmi malá pozornost je věnována použitému testu slovní zásoby. Nedozvídáme se nic o jeho 

původu, nehledě na validitu, reliabilitu atd. Naopak velký prostor je věnován formulaci hypotéz. Na 

jednu stranu je určitě lepší, že autorka ke každé hypotéze uvádí údaje z literatury, které ji zřejmě 

k formulování hypotézy vedly, na druhou stranu k odůvodnění hypotéz měla sloužit právě teoretická 

část. Takto pro mě vzniká nesrozumitelný vztah mezi teoretickou a praktickou částí. Ve formulaci 

hypotéz se bohužel objevují i chyby, H4 nedává smysl, zřejmě vlivem překlepu. Bohužel zmatek se 

objevuje i ve výsledcích k této hypotéze, takže nakonec opravdu není z práce zřejmé, co vyšlo.

K výsledkům mám také určité výhrady. Ponechávám stranou, že je poměrně nešikovné analyzovat 

rozdíl mezi 3 a více skupinami dvouvýběrovým testem. Více mi vadí nepřehlednost prezentace 

výsledků. Ačkoli musím říct, že nakonec se mi podařilo většinu informací k výsledkům někde v práci 

najít, autorka mi to opravdu neudělala moc lehké. Výsledky jsou v podstatě prezentovány až v příloze 

v tabulkách, na které není v textu odkazováno. Postrádala jsem údaje o průměrech skóre testu slovní 

zásoby k jednotlivým porovnávaným skupinám. Nalezla jsem je pouze pro úrovně vzdělání, navíc pod 

zkratkou „Me“, kde je mohu pouze domnívat, že jde o průměr – takovou zkratku neznám. Autorka 

ukazuje určitou bezradnost vypořádat se s výsledkem hladiny signifikance, který statistický program 

píše jako p=0,000. Jednou přejímá toto, podruhé píše p<0,05, což na první pohled okazuje na 

poměrně značně odlišnou hladinu významnosti. Zvykem je uvádět tento výsledek jako p<0,001. 

V diskuzi bych uvítala větší prostor pro úvahy nad tím, zda a jak konkrétní použitá zkouška slovní 

zásoby mohla ovlivnit výsledky. Nepochopila jsem, proč je diskutován vliv mateřské školy proti 

výchově doma na rozvoj jazyka, když nic takového nebylo testováno.

Přes uvedené výtky má práce všechny hlavní náležitosti a doporučuju ji hodnotit známkou velmi 
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