
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Moniky Dusové „Úroveň verbálního 
vyjadřování dětí předškolního věku“.

Téma bakalářské práce je aktuální z hlediska ověření předpokladu potenciálního zhoršování 
úrovně jazykových schopností a dovedností předškolních dětí, které údajně nemají takovou 
možnost rozvíjet svou řeč díky změně stylu života současné rodiny. Práce má značný rozsah, 
což je dáno velkým množstvím příloh. Je členěna obvyklým způsobem na teoretický úvod do 
dané problematiky a vlastní výzkum.

V úvodu autorka vysvětluje důvod volby tématu své práce, má z této oblasti již určité 
zkušenosti, které chtěla využít. Teoretická část je logicky členěna, jednotlivé kapitoly jsou 
věnovány jednotlivým oblastem vývoje řeči či neverbální komunikace. Kapitolu 
charakterizující řeč, resp. verbální komunikaci lze chápat jako úvod do problematiky. Autorka 
postupuje velmi pečlivě a důkladně, v kapitole o ontogenezi řeči jde spíš o vývoj komunikace 
od samého počátku vývoje (novorozenec ještě nemluví). Stimulace vývoje řeči je důležitá,
protože jej ovlivňuje jak kvantitativně (rozsah slovní zásoby), tak i kvalitativně (způsob jejího 
využívání). Kapitolku o neverbální komunikaci lze chápat jako doplňující, není součástí 
hlavního tématu.

Text je formulován srozumitelně, má i odpovídající formální úpravu. Autorka využila všech 
základních zdrojů odborné literatury, které jsou k dispozici v českém jazyce. Teoretická část 
nemá žádné významné nedostatky.

Vlastní výzkum. Autorka jasně stanoví cíl svého výzkumu a formuluje základní výzkumné 
hypotézy. Zkoumaná skupina je vzhledem k použité, relativně pracné metodě dostatečná. 
Výzkumná metoda je k danému účelu vhodná. Vyhodnocení získaných výsledků je velice 
podrobné, občas díky své podrobnosti až nepřehledné. Výsledky jsou prezentovány v dobře 
ilustrativní barevných grafech. Diskuze je dost stručná, autorka zde odpovídá na otázku jaká 
je úroveň verbálního vyjadřování současných starších předškoláků. Závěr obsahuje shrnutí, 
ale i doporučení, která z výsledků práce vyplývají.

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky, které jsou na ní kladené, a proto ji doporučuji 
k obhajobě.
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