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Cesty k porozumění 

Diplomová práce Kláry Choulíkové Cesty k porozumění patří k těm nemnoha domácím pracím, které 

jsou věnovány stavu receptivních komunikačních dovedností v českém jazyce u české mládeže staršího 

školního věku. Přesněji řečeno, autorka si stanovila jako svůj cíl prozkoumat rozsáhlé pole porozumění 

zastaralým, resp. jiným méně běžným výrazům u české školní mládeže ve věku 11–15 let (str. 4).  

Svého úkolu se sl. Choulíková ujala velmi odpovědně: důkladně se seznámila s problematikou 

rozumění a vývoje jazykové kompetence žáků školního věku s oporou o relevantní domácí i zahraniční 

odbornou literaturu (např.  R. Berman, K. Karmiloff/A. Karmiloff-Smith, M. A. Nippold, E. Winner) a věnovala 

velkou pozornost promýšlení metodologie svého výzkumu, opět na základě relevantní odborné literatury, 

především z metodologie pedagogického výzkumu – metodologickým otázkám je věnována třetí kapitola (str. 

18–29). Autorka si tak vytvořila dobrý základ pro vlastní výzkum; zpráva o něm a o dosažených výsledcích, 

obsažená v kapitole čtvrté (str. 30–97) je vlastním jádrem práce. Výzkum byl proveden s využitím dotazníku a 

následného interview; autorka věnovala přípravě dotazníku, jeho distribuci i zpracování a rovněž přípravě 

následných interview velkou péči. Podařilo se jí získat poměrně rozsáhlý a bohatý materiál, promyšleně a 

uvážlivě ho analyzovala (kvantitativně i kvalitativně) a výsledky opět s náležitou rozvahou a porozuměním 

interpretovala. 

Pokládám autorčin výzkum za mimořádně zajímavý a inspirativní; oceňuji zejména nápadité hledání a 

nalézání jednotlivých strategií rozumění předloženým výrazům, cenné jsou však i ostatní kapitoly práce. 

Výsledky K. Choulíková shrnuje v informačně bohatém závěru, kde se pokouší o zobecnění některých zjištění, 

ale zároveň upozorňuje na omezení daná zvolenou metodou a materiálem.  

Pokládám předložený text za výborný po stránce obsahové i formální; autorka jím prokázala, že je 

schopna odborné práce v oboru. Práce nepochybně vyhovuje požadavků kladeným na kvalifikační práce 

tohoto typu. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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