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Posudek bakalářské práce Kláry Matiasovitsové: Analýza porozumění vybraným 

slovům na 1. stupni ZŠ  

 

Bakalářská práce Kláry Matiasovitsové je zaměřená na slovní zásobu žáků mladšího 

školního věku a na analýzu porozumění vybraným slovům. Práce má čtyři hlavní 

kapitoly, závěr a seznamy použité literatury, grafů, tabulek a příloh. První tři části jsou 

teoretického rázu – přinášejí stručné výklady o vývoji řeči dítěte a jeho slovní zásoby 

do věku 6 let, o vlivech ovlivňujících vývoj jazyka a slovní zásobu dítěte a o vývoji řeči 

dítěte a jeho slovní zásoby v mladším školním věku. Dosvědčují autorčin dobrý přehled 

v příslušné odborné lingvistické literatuře. Jádro práce představuje analytická část 

seznamující s cíli, metodologií, vlastním provedením výzkumu a s vyhodnocením jeho 

výsledků. Autorka svůj výzkum založila na jasně vymezených a daných 

metodologických východiscích, v návaznosti na dosavadní vědecké poznatky z této 

oblasti. Výsledky kvantitativní analýzy porozumění významům vybraných slov bez 

kontextu a zlepšení jejich porozumění při zasazení do kontextu autorka předložila a 

komentovala v textu práce a zároveň je přehledně zachytila v grafech a tabulkách. 

Shrnula je a zhodnotila v závěru práce.   

Bakalářská práce přináší řadu zajímavých fakt a postřehů. Text práce je psán 

srozumitelně, jasně, výstižně, jednoznačně, vykazuje výbornou jazykovou úroveň 

(drobné nedostatky jsou sporadické, viz např. chybějící interpunkce na s. 9, 26, 

vyznačila jsem v rukopisu práce). Připomínky mám jen dílčí – vesměs formulační, příp. 

obsahové. Uvádím je v přehledu: 

 

s. 13: To je však širší problém u určování slovního druhu v období jednoslovných 

výpovědí, jelikož význam, který dané formě slova dítě přikládá, je často nejasný, jedna 

forma může vyjadřovat více slovních druhů. – Formulačně snad přesněji, sloveso 

vyjadřovat poukazuje spíše k lexikálnímu významu než ke slovnímu druhu (ten forma 

slova spíše reprezentuje) 

s. 16: … i Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který ošetřuje výuku 

v předškolních zařízeních… – Pozor na klišé ošetřovat výuku.  

s. 23: … entity, s nimiž je často ve styku, například během hry), existují mezi strukturami 

slovní zásoby dětí (kromě stejného základu) rozdíly, které… – Stavba věty je poněkud 

nepřehledná. 
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s. 32: Samozřejmě poněkud jiná situace nastává u slov, která nejsou synonymní k lexému 

jinému či neobohacují známé slovo o další význam, ale označují nový pojem… – Prosím 

o vysvětlení, příp. příklad. 

s. 38: Obecně je v dokumentech ošetřujících počáteční čtenářskou gramotnost… – Opět 

formulace.  

s. 64: … při setkání s pro ně neznámými slovy… – Stavba věty – pozor na dvě předložky 

vedle sebe. 

s. 63: … v některých případech, ve kterých bychom předpokládali, že pro změnu 

významu (především u polysémních slov) byl ve větě dostatečný počet indicií – Podle 

čeho lze hovořit o změně významu slova ve větě oproti významu uvedenému žáky bez 

kontextu? A dále: polysémní slova mají více významů, nejde tedy u nich o změnu 

významu, ale užití jednoho z jejich významů.  

 

Závěr: Práce Kláry Matiasovitsové splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 

Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm výborně.  
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