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Předkládaná bakalářská práce spojuje téma specifických jazykových obtíží u dětí a otázky 
možností jejich včasné identifikace. Přesto, že jazykové dovednosti hrají klíčovou roli 
v rozvoji počáteční gramotnosti, lze toto téma ve výzkumné praxi u nás označit spíše za 
okrajové. Dosud se nepodařilo uspokojivě vymezit základní pojmy, stejně jako např. 
postihnout vztah mezi narušením dílčích jazykových rovin a obtížemi v rozvoji školních 
dovedností. O malém zájmu svědčí také nedostatek standardizovaných diagnostických 
nástrojů dílčích jazykových dovedností. Dané téma proto považuji za velice přínosné a 
aktuální. 

Teoretická část práce je věnována základním tématům souvisejícím s problematikou 
jazykového vývoje dětí a jeho narušení. Přes často nepřehlednou a nejednotnou terminologii 
se autorce daří vymezit základní pojmy jako je řeč, jazyk, specifické poruchy jazyka. 
V souladu s pojetím práce dané pojmy však pouze nepopisuje, ale věnuje se také jejich 
vývojové dynamice. V závěru představuje samotný diagnostický nástroj CCC-2  (Dotazník 
komunikace s dítětem) i s podrobnými informacemi o jeho vzniku a validizaci. Oceňuji, že se 
autorka často snaží propojit pojetí naší odborné literatury se zahraničními přístupy.  

K teoretické části mám pouze jednu připomínku. Osobně nepovažuji za šťastný překlad 
pojmu specific language impairment – specificky narušený vývoj řeči (nicméně u naší 
odborné veřejnosti překlad často používaný). Prosím proto autorku, aby se k překladu a tím i 
ke konceptu narušeného vývoje jazyka vs. řeči vyjádřila.   

V praktické části se autorka zabývá zpracováním dat získaných z rodičovského dotazníku 
CCC- 2, který byl zadáván v rámci projektu EDLEL. Za hlavní cíl předkládané práce můžeme 
považovat ověření jeho schopnosti identifikovat děti s komunikačními obtížemi, a to u české 
populace předškolních dětí. Jak totiž dříve poukazuje v textu, mnohé zahraniční výzkumy 
dokládají vysokou úspěšnost tohoto nástroje. Na základě předložených informací stanovuje 
dále autorka hypotézy a následně přehledně také pomocí tabulek a grafů seznamuje 
s výsledky dotazníku a jejich interpretací.  

Hlavní cíl práce doplňuje autorka položkovou analýzou dotazníku CCC-2, díky které  se 
má čtenář možnost podrobněji seznámit s daným diagnostickým nástrojem, ale díky které také 
dokresluje celkový obraz komunikačních obtíží dětí s narušeným vývojem jazyka (řeči).  

V závěru nechybí diskuze, kde autorka nejen svá zjištění shrnuje,ale zamýšlí se nad nimi 
i v souvislosti s dosavadními výzkumy. Představuje také možnosti dalšího výzkumného 
bádání. Za zajímavé považuji shrnutí získaných výsledků pomocí párování shody mezi 



dotazníkem CCC-2 a kritérii SLI, které dokládá výše zmíněný potenciál dotazníku CCC-2 i 
pro české jazykové prostředí.   

 Praktická část obsahuje všechny náležitosti, za nestandardní považuji však její strukturu , 
kdy např. cíle práce následují po představení vzorku a průběhu sběru dat, nebo kdy autorka 
představuje metodu práce v rámci kapitoly Analýza a interpretace dat (str. 46-47).   

Přes uvedené připomínky však považuji předloženou práci za velmi kvalitní. Autorka 
prokazuje dobrou orientaci nejen v uvedené problematice, ale také v použití statistických 
metod. Získaná data i jejich statistické posouzení je schopna zasadit do kontextu zahraničních 
výzkumů.  Vzhledem k převaze zahraničních zdrojů zabývajících se daným tématem, oceňuji 
také schopnost autorky pracovat se zahraniční literaturou. Lze jen doufat, že se autorka 
danému tématu bude dále věnovat.  

Práce splňuje obsahové, formální i jazykové požadavky kladené na tento typ prací a proto 
ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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