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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí B 

1.7 Logičnost výkladu A-B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A-B 

 

Slovní komentář: 

 

 

 V teoretické části práce autorka představuje stručně jazykovou ontogenezi dítěte, vychází 

převážně z logopedické a psycholingvistické literatury. V empirické části autorka prezentuje 

výsledky výzkumu jazykového vývoje českého monolingvního chlapce, zaměřuje se především na 

substantiva (kategorie rodu, pádu, čísla a funkce jména ve výpovědi). Samotné pořizování nahrávek 

a jejich transkripce CHAT (CHILDES) jsou velmi náročné, právě tak kvantifikace dat, kolikrát se 

jednotlivý jev v řeči dítěte vyskytl. Autorka popsala sled osvojování jednotlivých gramatických 

kategorií a jejich funkcí. Bylo by možno tato zjištění porovnat např. s výsledky získanými pro 

slovenštinu.  



 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A-B 

2.3 Dodržení citační normy A-B 

2.4 Dodržení stylové normy B 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A-B 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce je až na výjimky psána odborným stylem, autorka dodržuje morfologickou a 

pravopisnou normu, vyskytuje se zde pouze několik chyb v interpunkci.  

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání / Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - český jazyk. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 

 Oceňuji náročnost práce, a to jak při pořizování autentického materiálu, tak při kvantifikaci 

a analýze dat. Práce přináší cenné výsledky a je přínosem pro současné psycholingvistické bádání.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Shodují se Vaše výsledky s výsledky dosavadních bádání? 

4.2 Jaké faktory mohou mít vliv na sled osvojování jednotlivých pádů? 

4.3 Projevovalo dítě při osvojování nějaký typický, individuální rys? 

4.4 V kolika měsících začalo dítě komunikovat? 

4.5 Přibližte vývoj dítěte v období před započetím nahrávání. 

4.6 Lišily se dle Vás nějak poznatky v logopedických a lingvistických publikacích? 

 

 

 

Datum: 15. 4. 2016                        Podpis 
 

 

 


