
Oponentský posudek bakalářské práce Andrey Benešové 

Diagnostikování verbálních schopností dětí pohledem lingvistiky 

 

Andrea Benešová se ve své bakalářské práci zabývá tématem velmi potřebným a také 

aktuálním – měřením verbálních schopností dětí ve věku do 12 let, resp. některými testovými 

nástroji, které tomuto měření slouží. Téma je aktuální jednak vzhledem k pozici, které má 

měření v naší společnosti obecně, jednak ke skutečnosti, že dosavadní nástroje měření 

verbálních schopností pro češtinu nelze označit za příliš rozvinuté, nejen ve srovnání 

s velkými jazyky, ale ani ve srovnání např. se slovenštinou.  

Autorka se dobře poučila v dostupné české a slovenské odborné literatuře; z ní čerpá a 

hojně na ni odkazuje v části teoretické i „testové“, jak druhou část práce, v níž probírá 

jednotlivé testové nástroje, nazývá. V teoretické části se věnuje obecným otázkám a obecným 

pojmům, jako je pojem schopnost, intelektová schopnost a schopnost jazyková (která je 

součástí schopností intelektových), dále uvádí ve stručném přehledu vývojová stadia řeči (s 

oporou zejména o práci M. Vágnerové Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy) 

a zmiňuje se krátce o aktivitách směřujících k rozvíjení verbálních schopností a o specifikách 

psychologického vyšetřování dětí. Tuto část pokládám za dobře zpracovanou, se solidní 

oporou o spolehlivou odbornou literaturu 

V části „testové“ postupně vybrané testy (Analytické inteligenční test, Kaufmanova 

hodnotící baterie pro děti, Váňův inteligenční test a Wechslerova inteligenční škála pro děti) 

popisuje a návazně (od s. 40) analyzuje, komentuje a v jisté míře i hodnotí (např. na s. 48), a 

to zejména z hlediska lingvistického (s. 40–48), méně z hlediska psychologie a 

psycholingvistiky (s. 48–50). Rovněž deskriptivní a hodnotící část práce je kvalitně 

zpracována, nemám vůči ní výhrady. 

Výsledky své analýzy podává autorka souhrnně v závěru (od s. 51) – vyjadřuje se 

současně k možnostem využití jednotlivých posuzovaných testů, rozumně uvádí, že při 

výběru testu vždy záleží na účelu testování. Svá vyjádření formuluje uvážlivě, je si vědoma 

v některých případech jejich podmíněnosti (srov. formulace typu Záměrem autorů… 

pravděpodobně není zachytit…; Otázkou zůstává, zda na základě analýzy jedné dílčí jazykové 

schopnosti... lze skutečně zjistit… apod.). 

Text předložený Andreou Benešovou odpovídá po obsahové i formální stránce 

nárokům kladeným na kvalifikační práce tohoto typu. Doporučuji ho k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně.  
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