
Posudek na diplomovou práci Simony Jeřábkové 
"Bilingvní dítě a rozvoj jeho osobnosti v prostředí české školy". 

Diplomová práce Simony Jeřábkové je věnována jednomu z aktuálních problémů současné doby -
problematice bilingvismu u dětí škoního věku. Jde o problém, který díky masivním proměnám ve 
společnosti (globalizace, migrace obyvatel, problémy etnických menšin ... ) nabývá na stále větší 

aktuálnosti, bohužel, odborná literatura na něj příliš nereaguje. Proto autorka velmi často vychází ze 
zdrojů zahraniční odborné literatury a v závěru vytváří vlastní pojetí řešení problému. K fundovanému 
řešení tohoto problému přispívají rovněž její zkušenosti z práce s bilingvními dětmi. 

Práce je pojata jako teoreticko empirická a je členěna do tří částí. Stěžejní místo zaujímá část 

teoretická ( str. 5 - 63), přičemž empirická část má charakter orientačního šetření. Poslední závěrečná 
část práce, která tvoří bezpochyby základy pro další výzkum (str. 64 - 83) je určitým shrnutím dané 
studie odrážejícím jak teoretické zpracování problému, tak závěry empirické sondy. V každém případě 
tvoří samostatnou zprávu o problému bilingvismu, o jeho pozici v prostředí české školy a uvádí 
fundované výhledy o jeho plném rozvojetvorném využití. 

Teoretická část je logicky a smysluplně členěna, zabývá se postupně základními pojmy, které tvoří úvod 
do dalších kapitol. V kapitole "Jazyk" se velmi záhy zaměřuje na bilingvismus z hlediska různých 
aspektů a vytváří tak text mnohostranně mapující tento problém. Další dvě kapitoly "Myšlení a 
inteligence" a "Identita" jsou jejím logickým vyústěním. Rozpracováním těchto kapitol autorka 
dokazuje význam těchto tří psychických fenomémů pro rozvoj bilingvního dítěte. Na zahraničních 
výzkumech dokládá, jak podstatné je pojetí těchto jevů a uchopení významu prostředí pro další rozvoj 
osobnosti dítěte. 
Autorka si plně uvědomuje své pedagogické a pedagogicko psychologické pozice a teoretická 
východiska bilingvismu provází vstupy otevírajícími problémy bilingvismu současné školy. Autorka 
např. uvádí, jak odpovědná je role a rozhodování rodičů v otázkách bilingvní výchovy - zejména 
potom u dětí se specifickými poruchami učení, jak důležitá je otázka formování identity u bilingvních 
dětí a pod. 

Empirické šetření doplňuje teoretickou část primárními zjštěními o pojetí bilingvismu u dětí na jedné 
české škole. Autorka přitom vycházela z toho, že prostředí školy přináší pro bilingvní dítě jak výhody, 
tak určitá rizika. Dotazníkem, který připravila pro rodiče a učitele (viz. příloha), se pokusila zjistit, jak 
je tento problém jimi vnímán a nahlížen. Výsledky, které jsou zpracovány přehledně v jednotlivých 
grafech pro každou otázku, přináší optimistický závěr, že bilingvismus je chápán spíše jako výhoda. 
Potvrdil se tak autorčin předpoklad že, pozitivní náhled na tento jev je zcela zásadní, a že v tomto 
směru by měl být také využíván a rozvíjen ( což je plně v souladu s výzkumem bilingvismu v zahraničí). 

Teoretickou i empirickou část autorka shrnuje přesvědčivým závěrem, že bilingvismus je dispozice 
otevírající prostor pro rozvoj kognitivních a osobnostních kvalit dítěte ( přístup k většímu objemu 
informací, posílení sebevědomí, sebedůvěry apod.), uvádí další možnosti výzkumu a nabízí konkrétní 
hypotézy včetně praktických nápadů pro školu. Všechny tyto otázky směřují do závěru, že rozvoj 
osobnosti a využití bilingvismu jako zvýhodnujícího předpokladu se naplní tehdy, budou-li vytvářeny 
okolní podmínky pro tento rozvoj, a to nejen v rodině, ve škole, ale v celé společnosti. 



Předloženou práci Simony Jeřábkové hodnotím kladně, autorka s přehledem prokázala orientaci v 
současném stavu řešení těchto nejednoduchých otázek, podařilo se jí presentovat kvalitní teoretickou 
studii, doplnit ji dílčím empirickýn šetřením a na závěr vyslovit základní východiska problému. 
Práce obsahuje také aktuální seznam tuzemské a zahraniční literaury. 

V průběhu obhajoby by se autorka mohla vyjádřit k perspektivě dalšího sledování otázek bilingvismu, 
ke kterému bezpochybně směřuje. 

Po stránce obsahové i formální práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Proto 
navrhuji předloženou práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji hodnotit jako výbornou. 

V Praze 31. srpna 2006 PhDr Hana Krykorková, CSc 
vedoucí práce 
Katedra pedagogiky FF UK 


