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Autorka předkládá téma stále ještě málo zastoupené v české jazykové oblasti. 

V teoretické části práce tak čerpá především ze zahraničních zdrojů psaných 

anglicky (1 španělsky) a několika málo dostupných zdrojů v češtině. Zvolené zdroje 

jsou aktuální a vhodně pokrývají zkoumané téma. Text je formálně na slušné úrovni, 

autorka korektně cituje.  

 Teoretickou část práce považuji za velmi zdařilou co do struktury, rozsahu i 

obsahu. Seznamuje nás s fenoménem bilingvizmu a psycholingvistickými specifiky 

bilingvistů. Tato specifika sledujeme již v průběhu jazykového vývoje, kdy některé 

jevy mají v jazykovém vývoji bilingvního dítěte přechodný charakter nebo se můžou 

ustálit a stát součástí používání jazyka.  

 Od třetí kapitoly se autorka práce již zaměřuje na řečový vývoj dítěte od 

prenatálního období do předškolního věku. V této části se drží stále tématu a o 

řečovém vývoji píše v kontextu bilingvního vývoje. Navazující čtvrtá kapitola je 

věnována přímo dvojjazyčné výchově. Kapitola nás uvádí do velmi pestrého světa bi- 

a multilingvální výchovy podle různých možností kombinací řečí rodičů a prostředí, ve 

kterém žijí.  Svou kapitolu mají i dvojjazyčné mateřské školy.  

 Výzkum navazující na velmi zdařilou teoretickou přípravu byl předmětem 

mnoha konzultací, kdy autorka hledala realistické možnosti nalezení odpovědí na 

stanovené výzkumné otázky. V této části se odráží, že vznikala pod časovým tlakem 

a nalezneme zde několik formálních nedostatků, např. na straně 62 chybí ve větě 

údaje, kolik položek dotazníku bylo povinných a kolik nepovinných.  

Autorka si stanovuje korektní cíle výzkumu, ačkoliv se v konfrontaci s reálnými 

možnostmi sběru dat (malý počet dětí z dvojjazyčných MŠ) mírně odchýlila od názvu 

práce. Těžiště výzkumu se posunulo od porovnání dětí vyrůstajících v bilingvních 

rodinách a těch, které mají jako zdroj druhého jazyka prostředí MŠ, k širším 

charakteristikám bilingvní výchovy ve sledovaném vzorku.  

Výzkum je korektně postaven od cílů, přes výzkumné otázky až ke konstrukci 

dotazníku. Získaný výzkumný vzorek je slabinou této práce, ale na úrovni 

diplomového projektu ho lze považovat za dostatečný. Autorka práce si tyto limity 



uvědomuje a diskutuje je. Výsledky jsou prezentovány přehledně a na úrovni, kterou 

dovolil malý počet respondentů. Navzdory limitům výzkumu autorka předkládá 

zajímavé postřehy, které může konfrontovat s kvalitním teoretickým přehledem.  

Předložený text splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto práci 

doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.  
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