
Posudek disertační práce

Název práce: 

Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky

Autorka práce: 

Mgr. Lucie Durdilová

Oponent: 

doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta UP v Olomouci

Autorka  se  ve  své  disertační  práci  zaměřila  na  zajímavé  a  z hlediska  efektivního 

přístupu  k jazykovému  rozvoji  dětí  předškolního  věku  také  velmi  aktuální  téma,  které 

reflektuje aktuální problém této věkové kategorie – formování lexikálně-sémantické roviny 

jazyka .

Posouzení formální stánky disertační práce:

Předložená disertační práce je původní prací s rozsahem 160 stran, vhodně doplněná 

souborem tabulek,  grafů  a  schémat,  které  přispívají  k přehlednosti  prezentovaných  faktů. 

Teoretická  východiska  autorka  čerpala  z dostatečně  četného  souboru  použitých  zdrojů 

(odborné literatury, elektronických zdrojů, hypertextových odkazů, konferenčních příspěvků) 

který  obsahuje  celkem  112  titulů,  z  nichž  31  jsou  tituly  cizojazyčné.  Způsob  excerpce 

informací  z odborné literatury a jejich komparace svědčí  o schopnosti  autorky analyzovat 

poznatky  a  výzkumná  fakta.  Odborná  literatura,  z níž  autorka  čerpala  při  sestavování 

jednotlivých  kapitol,  je  aktuální,  rozsáhlá  i  reprezentativní  a  svědčí  o  důkladnosti,  s níž 

autorka  ke  sledovanému  problému  přistupovala.  Důslednost,  s níž  odbornou  literaturu 

citovala, potvrzuje její korektnost při získávání a prezentaci faktů, odkazy odpovídají platné 

citační normě. 

Disertační  práce  je  z jazykového  hlediska  na  dobré  úrovni,  použité  formulace  a 

terminologický aparát odpovídají požadavkům kladeným na tento typ prací. Užité jazykové 

prostředky přispívají  k srozumitelnosti  výkladu,  členění  textu  je  logické,  způsob výstavby 

textu  konvenuje  s výběrem jazykových  prostředků.  Styl  textu  je  relevantní  pro  konstituci 

jednotlivých kapitol a subkapitol, prezentované informace jsou v souladu s etickým kodexem. 

Odborné termíny jsou užity v náležitém kontextu,  doporučila  bych jen při  obhajobě uvést 



zdroj, odkud byly odborné termíny převzaty (např. žák mateřské školy, starší předškolní věk, 

pozdní předškolní věk). 

Posouzení obsahové a odborné stránky práce:

Způsob prezentace informací dokládá hlubokou orientaci autorky ve sledované oblasti, 

přínos práce je zejména ve skutečnosti, že se jedná o první studii, jejímž cílem je vytvoření a 

ověření  testového  materiálu  k hodnocení  lexikálně-sémantické  roviny  jazyka  u  dětí 

předškolního věku.  Teoretickou část  považuji  za  kvalitně  zpracovanou,  široká poznatková 

základna  ve  spojení  se  zvoleným  způsobem  realizace  umožňuje  náležitě  komparovat 

kompilací  získaná data.  Celkový charakter  teoretické části  svědčí o odborné připravenosti 

autorky k výzkumnému řešení. 

Výzkumná část předložené habilitační práce se orientuje na deskripci a evaluaci slovní 

zásoby dětí předškolního věku prostřednictvím vytvořeného testovacího materiálu. Stěžejní 

částí disertační práce je detailní interpretace postupu při analýze získaných dat, neboť může 

zvýšit reliabilitu výsledků při případném dalším podobně zaměřeném výzkumu. Otázkou však 

je, jak uvádí sama autorka, do jaké míry je validní evaluace pasivního a aktivního slovníku 

prostřednictvím  sestaveného  testového  materiálu,  zda  je  test  schopen  dostatečně  citlivě 

reagovat  na  individuální  uložení  slov  a  jejich  uspořádání  v mentálním  slovníku  dětí 

předškolního  věku.  Postup  šetření  je  po  stránce  metodologické  transparentně  a  regulérně 

veden,  následná  analýza  získaných  dat  přináší  původní  poznatky  na  úrovni,  která  je 

požadována  pro  práce  tohoto  charakteru,  závěry  šetření  jsou  prezentovány bez  spekulací. 

Výsledky  výzkumu  jsou  významným  přínosem  nejen  pro  oblast  vědy,  ale  vyhodnocení 

struktury  slovní  zásoby  dětí  předškolního  věku  bude  mát  pozitivní  dopad  i  na 

speciálněpedagogickou praxi.

Závěry,  k  nimž  autorka  v disertační  práci  dospěla,  jsou  významným přínosem pro 

zvýšení  efektivity  logopedické  intervence  z  hlediska  rozvoje  lexikálně-sémantické  roviny 

jazyka  dětí  předškolního  věku.  Autorce  se  podařilo  kombinací  explicitního  odborného 

vyjádření a vlastních komentářů vytvořit  motivující  text,  který by mohl být podnětem pro 

kvalifikovanou komplexní evaluaci slovní zásoby dětí předškolního věku.

Otázka k obhajobě:

Diskuze k faktorům, které ovlivňují modelování mentálního slovníku dětí předškolního věku



Mgr. Lucie  Durdilová  řeší ve své disertační  práci aktuální  problém týkající  se slovní 

zásoby  dětí  před  zahájením  školní  docházky,  provádí  fundovanou  deskripci  a  následnou 

analýzu lexikálně – sémantické jazykové roviny těchto dětí.  Prokazuje schopnost vědecký 

problém formulovat  a řešit  na základě teoretických východisek získaných z titulů odborné 

literatury. 

Předložená  práce  splňuje  kritéria  kladená  na  disertační  doktorské  práce  po  stránce 

obsahové i metodologické. 

Disertační  práci doporučuji  k  obhajobě.  V  případě  jejího  úspěšného  obhájení 

navrhuji přiznat Mgr. Lucii Durdilové vědecko-akademickou hodnost 

philosophia doctor.

 V Olomouci 28. 1. 2014


