
Oponentský	  posudok	  diplomovej	  práce	  Markéty	  Uhlířovej	  
„Vyjadřování	  komunikačních	  záměrů	  (raná	  dětská	  řeč)	  “	  

	  
Cieľom	  diplomovej	  práce	  bola	  analýza	  repertoáru	  komunikačných	  zámerov	  a	  prostriedkov	  
ich	  vyjadrovania	  v	  reči	  chlapca	  vo	  veku	  23	  až	  29	  mesiacov.	  Po	  heslovitom	  zhrnutí	  odbornej	  
literatúry	  na	  tému	  jazyka	  a	  komunikácie	  detí	  v	  ranom	  veku,	  poskytuje	  táto	  prípadová	  práca	  
(case	  study)	  množstvo	  príkladov	  jazykových	  prostriedkov	  vyjadrovania	  pragmatických	  funkcií	  
v	  komunikácii	  jedného	  dieťaťa	  s	  osobami	  v	  jeho	  familiárnom	  sociálnom	  prostredí.	  Abstrakt	  
práce	  sľubuje	  zrovnanie	  s	  doterajšími	  znalosťami	  odbornej	  literatúry	  (s.	  3).	  	  
	  
Vymedzenie	  cieľu	  práce	  a	  zámeru	  autorky	  sú	  jasné,	  ako	  i	  vedomie	  limitácií	  prípadových	  
štúdií	  (str.	  6,	  18).	  Odôvodnenie	  a	  obhajoba	  témy	  a	  metodológie	  su	  silné,	  záujem	  a	  nadšenie	  
autorky	  pre	  tému	  sú	  zreteľné.	  Argumentácia	  je	  zrozumiteľná,	  závery	  práce	  a	  ich	  
kontextualizácia	  už	  menej.	  
	  
Silnou	  stránkou	  štúdie	  je	  jej	  originalita	  a	  profesionálne	  zaznamenanie	  dát	  a	  ich	  analýza.	  
Explicitný	  popis	  participanta	  a	  rodiny	  (str.	  7),	  ako	  aj	  ich	  informované	  rekrútovanie	  sú	  v	  
súlade	  s	  etickými	  princípami	  výskumu	  a	  zverejňovaním	  osobných	  dát.	  Práca	  s	  transkripciou	  
bola	  zaisto	  zdĺhavá,	  jej	  záznam	  je	  však	  vysoko	  prínosný.	  
	  
K	  práci	  mam	  niekoľko	  konceptuálnych	  výhrad:	  
	  

1. Obsah	  Kapitoly	  1	  je	  príliš	  strohý	  a	  heslovitý.	  Nie	  je	  zrejmé,	  či	  zo	  súhrnu	  teórii	  vyplýva	  
nejaká	  hypotéza,	  minimálne	  tam	  však	  chýba	  zrovnanie	  rôznych	  teórií	  a	  ich	  situovanie	  
v	  dnešných	  teóriách	  jazykovej	  akvizície.	  Najdôležitejšie	  však	  je	  opomenutie	  výskumu	  
jazykovej	  akvizície	  v	  českom	  jazykovom	  prostredí.	  

2. Vymedzenie	  pragmatickej	  funkcie,	  str.21-‐22,	  by	  si	  zasluhovalo	  obšírnejšiu	  pozornost	  
teórii	  v	  možno	  zvlášť	  kapitole.	  

3. “Lze	  se	  domnívat,	  že	  dítě	  pochopilo	  zobrazenou	  situaci	  a	  že	  tato	  interpretace	  je	  pro	  
ně	  významná”	  str.	  25.	  Je	  alternatívny	  spôsob	  vysvetlenia	  dokumentovaného	  javu?	  

4. Na	  strane	  26	  je	  diskutabilné,	  v	  čom	  súvisí	  dĺžka	  promluvy	  s	  pragmatickou	  
kompetenciou	  dieťaťa	  (i.e.,	  pětislovné	  výpovede).	  Tiež,	  ako	  prispieva	  gramatika	  
futuru	  (str.	  43)	  ku	  skutočnému	  pragmatickému	  zámeru?	  

5. Popis	  pragmatických	  funkcií	  v	  kapitole	  4	  sa	  miestami	  vôbec	  nedotýka	  zhrnutej	  
literatúry	  v	  úvode	  (str.	  27-‐29).	  Opisy	  tak	  nezapadajú	  do	  žiadneho	  teoretického	  
rámca.	  

6. Kapitola	  4	  pozostáva	  zo	  zbierky	  akýchkolvek	  pragmatických	  funkcií	  doplnenej	  o	  
príklady.	  Zdanlivo,	  všetko	  zapadá	  do	  všetkého,	  naprieč	  autorom	  i	  teoretickým	  
tradíciám.	  	  

7. Je	  dieťa	  v	  tomto	  veku	  schopné	  reprezentovať	  komunikačný	  zámer	  babičky,	  tety,	  
matky,	  atd?	  

8. Akú	  úlohu	  v	  komunikácií	  v	  tomto	  veku	  tvorí	  intencionalita?	  Má	  dieťa	  vlastný	  
komunikačný	  zámer?	  Ak	  áno,	  je	  v	  súlade	  s	  tým,	  čo	  tvrdia	  teoretici	  v	  ich	  členení	  
komunikačných	  dovedností?	  

	  
Formálne	  pripomieniky:	  

9. Kapitoly	  by	  mohli	  začínať	  na	  novej	  strane	  (napr.	  strana	  45).	  
10. V	  popise	  teórie	  a	  literatúry	  sa	  uvádzajú	  príklady	  zo	  súčasnej	  štúdie	  (str.	  8,	  14,	  15,	  16,	  

17,	  kapitola	  3),	  čo	  by	  bolo	  treba	  jasne	  oddelit	  tak,	  aby	  sa	  samotná	  štúdia	  popisovaná	  
neskôr	  odvolávala	  na	  zdroje	  literatúry	  zhrnuté	  v	  prvej	  časti	  diplomovej	  práce.	  

11. Číslovanie	  príloh	  nie	  je	  nutné,	  ak	  je	  priložená	  jediná	  príloha	  



12. Dlšie	  citácie	  by	  boli	  žiadúce	  parafrázovať,	  alebo	  opticky	  vyčleniť	  v	  texte,	  aby	  
nesplývali	  s	  výrokmi	  autorky.	  

	  
Zhrnutie:	  Téma	  diplomovej	  práce	  Markéty	  Uhlířovej	  je	  veľmi	  zaujímavá	  v	  kontexte	  popisu	  
pragmatických	  dovedností	  typicky	  sa	  vyvíjajúcích	  detí	  v	  okolí	  druhého	  roku	  života,	  možno	  
tiež	  priekopnícka	  v	  českom	  jazykovom	  prostredí.	  Autorka	  prejavila	  dobrú	  schopnosť	  
popisovať	  komunikačné	  javy	  a	  analyzovať	  ich	  v	  zmysle	  vyčlenených	  kategórii	  iných	  
bádateľov.	  Spôsob	  syntézy	  je	  diskutabilný,	  pretože	  výsledky	  tejto	  prípadovej	  štúdie	  nie	  sú	  
nijak	  kontextualizované	  v	  znalostiach	  jazykových	  kompetencií	  detí	  v	  tomto	  veku	  či	  už	  v	  ČR	  
alebo	  v	  iných	  jazykových	  komunitách,	  kde	  pragmatické	  schopnosti	  študované	  boli.	  V	  práci	  sa	  
neprejavila	  ani	  schopnosť	  kritického	  náhľadu	  na	  problematiku	  či	  polemiky,	  ktoré	  by	  sa	  na	  
úrovni	  diplomovej	  práce	  žiadali.	  
	  
Vzhľadom	  k	  priekopníckemu	  charakteru	  štúdie	  prácu	  k	  obhajobe	  doporučujem.	  V	  prípadě	  
úspešnej	  obhajoby	  navrhujem	  hodnotenie	  “veľmi	  dobrý.”	  	  
	  
	  
	  
	  
V	  Prahe	  dňa	  10.	  9.	  2014	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eva	  Filippová,	  Ph.D.	  


