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Posudek diplomové práce Markéty Uhlířové Vyjadřování 

komunikačních záměrů (raná dětská řeč) 

 

Diplomová práce Markéty Uhlířové se zabývá klíčovou oblastí osvojování jazykových 

a komunikačních dovedností dítětem, a to komunikačními záměry (pragmatickými funkcemi) 

a prostředky jejich indikace u dítěte ve věku 23–29 měsíců. Jde o práci v českém kontextu 

v řadě ohledů průkopnickou, neboť v češtině (na rozdíl od zahraniční) nebyla zatím 

z jazykovědného hlediska věnována dostatečná pozornost ani vývojové pragmatice, kam je 

možné práci zařadit, ani výzkumu komunikace dětí ve věku kolem 2. narozenin. 

Práce je solidně podložena studiem odborné literatury, a to včetně řady zdrojů 

zahraničních. Autorka pracuje s odbornými zdroji zkušeně, s ohledem na cíl práce a 

s kritickým odstupem; citace a parafráze jsou jasně vymezené a odpovídají obvyklým 

citačním zvyklostem. Je třeba též vyzdvihnout autorčinu snahu o důsledné vymezování 

použitých pojmů. Ke kladům práce patří i to, že ze zahraniční literatury se autorka rozhodla 

navazovat nejúžeji na práce D. Slančové (a kol.) o slovenštině, což je s ohledem na blízkost 

obou jazyků i kultur velmi vhodné, a také to, že teoretický rámec své analýzy tvořivě doplňuje 

o vybrané poznatky konverzační analýzy, teorie mluvních aktů a teorie další (srov. kap. 1 a s. 

22). Podobně oceňuji autorčinu snahu vidět projevy dítěte v co nejkomplexnějším kontextu, 

jakkoli je takový pohled pro analýzu náročný.  

Vlastní autorčin výzkum je založen na případové studii monolingvního chlapce, 

konkrétně na analýze videonahrávek komunikace dítěte a blízkých dospělých (rodiče, 

prarodiče). Zkoumaný materiál a způsob jeho získání je v práci dostatečně popsán; výzkum 

proběhl s informovaným souhlasem rodičů dítěte i dalších nahrávaných osob. Pro přepis 

nahrávek byl vhodně zvolen systém CHAT z CHILDES. Zásady tohoto způsobu přepisu jsou 

dobře dodržovány, v práci jen mohlo být podrobněji zmíněno, jak autorka postupuje v případě 

zápisu slov nejasných či z pravopisného hlediska nejednoznačných. Oceňuji též, že autorka si 

je vědoma i omezení, s nimiž je zvolená forma případové studie jednoho dítěte spojena.  

Vlastní analýza, která musela být velmi pracná, je provedena kvalitně a zkušeně. 

Autorka nejdříve vymezuje (v návaznosti na slovenské práce) jednotlivé skupiny 

komunikačních funkcí a ukazuje, v jaké podobě se v projevech dítěte v daném období 

objevují. Na tuto část pak navazují detailní tabulky zachycující výskyt a realizační formy 

zaznamenaných funkcí. Výsledkem je systematický přehled vyjadřovaných komunikačních 

záměrů, který nejen podává detailní a zároveň ucelený obraz o dané oblasti komunikačních 
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dovedností dítěte daného věku, ale navíc umožňuje např. i porovnání s výzkumy dalšími (a to 

i slovenskými, přestože ty byly provedeny u dětí mladších). V obou kapitolách je navíc 

implicitně obsaženo množství informací i o dalších oblastech jazykových a komunikačních 

schopností dítěte daného věku (srov. mj. poznámky o délce výpovědí dítěte na s. 61–62) a 

rovněž o projevech jeho dospělých komunikačních partnerů. 

Text je přehledně členěn, pravopisné či typografické nedostatky jsou řídké, práce je 

dobře (i když někdy možná poněkud příliš koncentrovaně) formulována. Za nepříliš šťastné 

pokládám nejednoznačné vyjádření znaková řeč na s. 14. U příkladů „e e“ a situace s kotětem 

a autobusem na s. 16 si nejsem jista, zda v podobě, jak jsou popsány, je dostatečně patrné, 

proč je autorka pokládá za předpojmy.  Na s. 21 jsou zmíněny strategie, jak dospělí reagují na 

chování dítěte – předpokládám, že mezi strategie by bylo možné zařadit i užití neverbálních 

komunikačních prostředků (?). 

K práci nemám žádné zásadní připomínky. Při obhajobě by autorka mohla stručně 

shrnout, jaké jsou výhody a nevýhody metody, které pro výzkum vyjadřování komunikačních 

záměrů zvolila, a také by mohla podrobněji rozvést, jakým směrem by se další výzkumy 

mohly ubírat (srov. otázky na s. 64). 

Práce rozhodně splňuje požadavky kladené na diplomové práce, velmi ráda ji 

doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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