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Komunikace otce s dětmi 
 

Diplomová práce M. Mráčkové je v českém kontextu průkopnická. V české lingvistice je 

zatím výzkum komunikačních situací, v nichž jedním z účastníků je dítě, malý a je také málo 

odborné literatury, o niž by se bylo možné opřít. Výzkum založený na nahrávkách přirozené 

komunikace v různých rodinách je navíc pracný a časově náročný. Zvolené téma tedy vyžaduje 

jistou odvahu a tvůrčí přístup – oceňuji, že obojí se v předkládané práci odráží. 

Teoretická část vedle vymezení základních pojmů shrnuje především relevantní teorie 

osvojování jazyka dítětem a dosavadní poznatky o tzv. řeči orientované na dítě a o komunikaci 

matek a otců s dětmi. Autorka prokázala, že se dobře orientuje v dostupné literatuře vztahující 

s k tématu, a to české i zahraniční (zejm. slovenské), lingvistické i psychologické, a že dokáže 

vytvořit odpovídající teoretický úvod ke svému výzkumu. Z textu celé práce je patrná snaha o 

přesnost a pečlivé definování užitých termínů, zřejmý je i kritický přístup k odborným zdrojům 

(např. na s. 81 k práci Průcha, 2011). Opatrnost bych doporučila u termínu mluva a běžná mluva 

(s. 39, 40), někdy bych místo výpověď možná volila termín replika (s. 55).   

Velmi kladně hodnotím to, jak tvořivě autorka přistoupila k problému nedostatku vhodné 

literatury, s níž by bylo možné výsledky výzkumu porovnávat. Autorka využila kombinaci prací, 

které odpovídají hlavním faktorům ovlivňujícím sledované komunikanty: zaměřila se na 

poznatky o komunikaci s dítětem a tzv. řeč orientovanou na dítě v kulturně blízkém prostředí, i 

když někdy v jiných komunikačních situacích (Slančová 1999), poznatky o neformálních 

nepřipravených mluvených projevech (např. Šonková, 2008) a poznatky o dialogu v češtině 

(např. Hoffmannová – Müllerová – Zeman, 1999). Za nápadité pokládám srovnání se slovníkem 

předpokládané rané slovní zásoby dětí (Schrimpfová, 2008). Oceňuji také, že autorka si je vždy 

vědoma rozdílů mezi metodologií a materiálem prací užitích pro srovnávání se svým vlastním 

výzkumem a že provádí srovnání vždy s příslušným kritickým odstupem. 

Vlastní autorčin výzkum vychází z analýzy devíti audionahrávek komunikace osmi 

různých otců s jejich dětmi, s důrazem na děti ve věku 4–7 let (dvě nahrávky s dítětem mladším a 

starším byly použity jako kontrolní). Autorka prokázala, že dokáže připravit a uskutečnit výzkum 

založený na sběru nahrávek přirozené komunikace v rodinách, a to se všemi náležitostmi, jako je 

domluva s rodinami, získání informovaného souhlasu, zachování anonymity, stanovení pokynů 

pro rodiny, volba metody záznamu a zpracování nahrávek. Autorka se musela vypořádat i 

s různými obtížemi, zejm. s tím, že respondenti (kteří byli získáni tzv. metodou sněhové koule) se 

vzájemně odradili od zamýšlené druhé části práce, kterou měly být rozhovory s otci o jejich 

pohledu na komunikaci s dětmi; autorka tak nezáměrně poukázala na výhody i nevýhody zvolené 

metody výběru respondentů. 

Autorka zvolila vhodný způsob přepisu založený na systému CHAT mezinárodní 

databáze CHILDES a prokázala, že jej dobře zvládla. Je třeba zmínit, že zpracování nahrávek je 

opravdu náročné a vyžaduje množství času. Rozsah a složení získaného materiálu pokládám za 

vyhovující potřebám diplomové práce. 

Analýza materiálu je pojata zajímavým způsobem, který hodnotím vzhledem k výše 

popsané situaci v české lingvistice jako velmi vhodný a tvořivý: Autorka se nezaměřila na 

komplexní analýzu všech rovin shromážděných komunikátů, ale vybrala k analýze jevy, které 

jsou popsány v příslušné odborné literatuře o komunikaci s dětmi a o komunikaci otců a matek, 

popř. pro něž má k dispozici výsledky výzkumů, s nimiž by mohla srovnávat (např. frekvence 

slov v rámci vybraných slovních druhů v mluvené češtině). Tyto jevy pak hledá ve vlastním 



materiálu a případně komentuje. Podařilo se jí tak nastínit tendence, které by se mohly jevit jako 

charakteristické pro komunikaci českých otců s dětmi daného věku a někdy též obecněji pro 

českou podobu tzv. řeči orientované na dítě; je však dobře, že autorka si je vědoma, že s ohledem 

na rozsah a variabilitu materiálu zobecnění výsledků není v této fázi výzkumu možné. Vzhledem 

k perspektivě, z níž je analýza provedena, by autorka mohla u obhajoby zmínit, zda se 

v materiálu objevují ještě další jevy, které by bylo zajímavé zkoumat, ale které při zvoleném úhlu 

pohledu nebyly zachyceny. 

Práce přináší zajímavé a v českém kontextu i nové poznatky, které jsou přínosem nejen 

pro poznání komunikace dospělých s dětmi, ale někdy i pro mluvený spontánní dialog obecně. 

Kladně hodnotím zejména analýzy inspirované publikací Horňáková a kol. (2009) a věnované 

komunikačním strategiím užívaným otci (kap. 3.2); poznatky o otázkách (užívání různých typů 

otázek, (ne)poměr mezi otázkami vyslovenými otci a dětmi); o oslovování, užívání zájmen a 

navazování kontaktu mezi komunikanty obecně (a opět o různých strategiích u dospělých a 

dětských komunikantů). Ocenit je třeba i úsilí, které autorka musela vynaložit při analýze 

sledovaných slovních druhů, druhů užitých otázek a vybraných výpovědních struktur.  

Z teoretického a metodologického hlediska je přínosem práce to, jak názorně ukazuje, že u řady 

jevů (výrazné je to u slovní zásoby, ale i jinde) se centrum a periferie řeči orientované na dítě 

nekryjí s centrem a periferií mluvených projevů mezi dospělými a že při analýze podobných 

komunikátů je potřeba obvyklý lingvistický aparát často přizpůsobit (srov. např. otázku abstrakt a 

konkrét). Pokud jde o připomínky k této části diplomové práce, doporučila bych kapitolu 3.3.1 

rozdělit, výklad o performativních slovesech připojit k teoretickému úvodu příslušné části a 

v kapitole ponechat jen výklad o zdvořilosti a jejích prostředcích. U tabulky na s. 81 postrádám 

informaci, kterých všech tvarů se týká (jde o indikativ a imperativ?). Mám také otázku, k níž by 

se autorka mohla u obhajoby vyjádřit: analýza se nevěnuje zvukové stránce projevů otců – je 

možné v nahrávkách vysledovat některé zvukové rysy obvykle popisované v literatuře o řeči 

orientované na dítě? Autorka by také mohla nastínit, jakým směrem či směry by se výzkum 

komunikace otců s dětmi mohl dále odvíjet. 

Práce je přehledně a logicky členěna, ale bohužel obsahuje některé nedostatky pravopisné 

(zejm. interpunkční), popř. grafické.  Objevují se též některé ne zcela obratné formulace. Po 

zvážení všech výše uvedených skutečností jsem se však při závěrečném hodnocení rozhodla 

položit důraz na obsahovou stránku práce. 

 

Práce splňuje požadavky kladené na práce diplomové, ráda ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji hodnocení výborně. 
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