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V posledních dvaceti letech je i u nás téma bilingválních dětí opět častěji na pořadu dne. Podněty jsou 

zejména praktické, protože podstatně větší procento dětí než v předcházejícím čtyřicetiletém období 

vyrůstá v dvojjazyčném prostředí a současně se rodiče snaží posílit výuku jazyků bez ohledu na školní 

standardy už u předškolních dětí – vznikají dvojjazyčné či cizojazyčné mateřské školy, rodiče usilují o 

výuku cizího jazyka už u nejmenších dětí.

Nicméně se ukazuje, že nejsou k dispozici aktuální empirická data, ale především zastaralé údaje, 

které se stavěly k bilingvální výchově (k výuce druhého jazyka) spíše nepříznivě. Mapující výzkum má 

proto v této oblasti velký význam.

Diplomandka se v literárněpřehledové části zabývá relevantními oblastmi, na kterých následně staví 

empirickou část. Korektně pracuje s literaturou, tuzemské i zahraniční literární zdroje jsou bohaté. 

Zabývá se jednak samotným bilingvizmem, řečovým vývojem dítěte s ohledem na bilingvní výchovu, 

specifickými charakteristikami bilingvistů a specifiky dvojjazyčné výchovy. Zmíněna jsou i předškolní 

dvojjazyčná zařízení. K literárněpřehledové části nemám připomínky, je zpracována odpovídajícím 

způsobem a představuje dobré východisko empirické části. 

Pro empirickou část zvolila diplomandka vhodný design, vzorek je pro účely této práce dostatečný, 

zvolené metody přiměřené. Rovněž diskuse se jeví svým způsobem jako přiměřená a vcelku odpovídá 

možnostem studie, nicméně mám dva podněty k rozpravě.

1. Podobné studie představují počátek zkoumání dané (nové) oblasti. Aby naplnily smysl, měly 

by představovat podněty k dalšímu hlubšímu zkoumání. Mohla by diplomandka nabídnout 

hypotézy, které by mohla odvodit ze získaných výsledků a které by se tak mohly stát 

předmětem dalšího výzkumu?

2. Co by stalo s možností zobecnit výsledky, kdyby byl vzorek výrazně větší (str. 84)?

Zůstaly neopravené některé překlepy (Gordie Hawe, pro hokejového fandu je to totéž jako kdyby 

psycholog napsal Matějíček) – mě by zajímal údaj, kolik bylo povinných a nepovinných otázek 

v dotazníku na str. 62. Volbu formy grafu č. 1 nepokládám za šťastnou – data nezachycují žádný vývoj. 

Závěr: Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji 

hodnocení velmi dobře.
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