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Průběh obhajoby: Studentka prezentovala svoji práci. Zaměřovala se na osvojování

gramatických kategorií u dítěte 2,5 roku. V teoretické části se
zaměřila na popis vývoje řeči dítěte. V praktické části získávala
materiál - nahrávala dítě ve věku 2,10, a to i v interakci s matkou,
nahrávky pořizovala autorka i matka dítěte. Nahrávky přepsala a
analyzovala pády substantiv vyskytující se v textech. Potvrdilo se, že
dítě nejčastěji používá nominativ a akuzativ singuláru, dále lokál a
genitiv. Nejproblematičtější byl dativ (v souladu s literaturou). V
plurálu používalo pádů méně. Z rodů nejčastěji používalo nejčastěji
mužský rod. Mnoho slov bylo použito v otázkách, dále oslovení,
pozice adverbia a přívlastku. Závěrem autorka uvedla, že výsledky se
v podstatě shodují s předpoklady získanými v odborné literatuře,
čímž zodpověděla první dotaz vedoucí práce. 

Vedoucí seznámila komisi se svým posudkem (viz SIS). 
Připomínky vedoucí práce:
Shodují se Vaše výsledky s výsledky dosavadních bádání?
Jaké faktory mohou mít vliv na sled osvojování jednotlivých pádů?
Projevovalo dítě při osvojování nějaký typický, individuální rys?
V kolika měsících začalo dítě komunikovat?
Přibližte vývoj dítěte v období před započetím nahrávání.
Lišily se dle Vás nějak poznatky v logopedických a lingvistických
publikacích?

Reakce bakalandky: 
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Nominativ je nejčastější, protože dospělý klade dítěti otázku. Pak
akuzativ (konstrukce podívej se na..., vídíš....). Plurál je i v řeči
dospělého používán méně.
Pro dítě byly typické elipsy, jinak zvláštnosti bakalandka
nezaznamenala. 
Dítě začalo komunikovat krátce před výzkumem, předtím používalo
samostatná slova. Nahrávky postihly největší vývoj řeči v daném
období. 
Publikace se liší především v počtu slov, jež dítě zná (Průcha - sto až
šest set, Kutálková - čtyři sta). Rozdíl může být dán vzorkem, který
výzkumník sledoval - u lingvistů bývá vzorek výrazně menší, navíc
většinou sledují své dítě (jak podotkla vedoucí práce). 

Oponentka seznámila komisi s posudkem (viz SIS). 
Připomínky oponentky práce: 
Zdůvodněte rozsah teoretické části.
Přibližte prostředí, které na dítě jazykově působí. 
Zdůvodněte, proč je z hlediska morfologie věnována pozornost
převážně substantivům.
Je sledovatelný vývoj gramatické kategorie osoby u sloves?

Reakce bakalandky: 
Autorka nedokázala před nahráváním odhadnout, v jakém stadiu se
dítě nachází, proto pojala teoretickou část komplexněji. 
Dítě pochází ze severních Čech, vyrůstá na vesnici. Prvky nářečí
autorka v řeči nezaznamenala. Matka je bakalářka, pracuje v
technickém oboru, v současné době je na mateřské dovolené. Otec
prodává nářadí. 
Substantivům se bakalandka věnovala v souladu se zadáním práce. 
U sloves se dá vývoj zaznamenat, ale až u pozdějších nahrávek. 
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