
Oponentský posudek diplomové práce Barbory Vrškové Rodinná komunikace při jídle 

 

Barbora Vršková se svým výzkumem připojuje k rostoucí komunitě českých badatelů 

zajímajících se o řeč orientovanou na dítě. V této oblasti se na základě pěti videonahrávek (v 

celkové délce 81 minut) zaměřila na analýzu pragmatické složky komunikace při jídle 

v rodinách s dětmi ve věku 3 až 4 roky. Při primárně kvalitativní analýze autorka vychází 

z dosavadních výzkumů Sekery a Sekerové (2016) a Slančové (1999) a ve svém materiálu se 

zaměřuje na stejné kategorie (obviňování, usmiřování, rozumování rušení, kongruence; 

kontaktové a reaktivní funkce). 

Teoretická část práce pojednává o teoretických přístupech k osvojování jazyka, o kognitivním 

a jazykovém vývoji 3–4letých dětí, o specifikách řeči orientované na dítě a o sociální roli 

společného jídla v rodině. K teoretické části bych ráda poznamenala: kapitola 1 Teoretická 

východiska ukazuje, že – pokud autor není pokročilým badatelem v oboru – je velmi náročné 

podat přesně a srozumitelně vývoj teorií osvojování jazyka na šesti stranách. Osobně musím 

říct, že pokud bych neznala texty Noama Chomského, Michaela Tomasella a Eve Clarkové, tak 

bych si na základě autorčina výkladu o rozdílech a styčných bodech jejich pojetí nebyla 

schopná utvořit adekvátní představu. Nedomnívám se, že je nutné požadovat po 

diplomantovi, jehož úkolem je provést empirický výzkum, požadovat hlubokou znalost vývoje 

akvizičních teorií – spíš by bylo vhodnější se k jednomu přihlásit a o tom pojednat jako o 

zvoleném teoretickém východisko dostatečně rozsáhle natolik, aby i čtenář neobeznámený 

s danou teorií pochopil její podstatu.     

Praktická část je postavena na porovnání s dosavadními výzkumy pragmatických funkcí 

v komunikaci s dětmi. Autorka si je v analýze vědoma omezení daných velikostí svého vzorku 

i specifickou komunikační situací. S ohledem na to, že jde o kvalitativní analýzu nepříliš 

rozsáhlého materiálu, mohlo by být spektrum sledovaných jevů širší – například by byla 

zajímavá tematická a sémantická analýza (například o čem kteří účastníci hovoří, jaká je 

variabilita jazykových prostředků) a podrobnější analýza interakcí (zda interagují pouze rodiče 

s dítětem, nebo i rodiče mezi sebou, jak probíhá vyjednávání v interakci, výměna replik, 

užívané jazykové prostředky v neformální komunikaci a jejich role při plnění pragmatických 

funkcí, jaká jsou v daných komunikacích specifika řeči orientované na dítě apod.) například 

s využitím metod konverzační analýzy nebo jazykového managementu. Oceňuji autorčin návrh 

v budoucnu porovnat zjištění z tohoto typu komunikací například s materiálem interakcí při 

hře. 

Domnívám se, že by v budoucnu bylo vhodné zjištění diplomové práce konfrontovat 

s materiálem sbíraným pro longitudinální korpus dětské řeči Annou Chromou, který též 

obsahuje komunikaci s dětmi při jídle. Zároveň je škoda, že informovaný souhlas neumožňuje 

alespoň anonymizované přepisy nahrávek zahrnout do sdílené databáze dat z oblasti dětské 

řeči a komunikace s dětmi – je otázka, zda by autorka nemohla participanty výzkumu ještě 

dodatečně oslovit s prosbou o rozšíření informovaného souhlasu. Cenný materiál se tak 

redukuje na jedno badatelské využití.  

Otázky k obhajobě: 



1. Na str. 36 v tabulce 4 autorka uvádí počet výpovědí v jednotlivých videonahrávkách, 

v textu dále hovoří o replikách („51 % veškerých replik pronesly během společného 

stolování matky“). Prosím autorku, aby u obhajoby vysvětlila jednak to, jak pracovala 

s pojmem výpověď a replika, a za druhé to, jak postupovala při segmentaci 

syntaktických/konverzačních jednotek v nasbíraném materiálu. 

2. Mohla by autorka na základě svých zkušeností s nasbíraným materiálem zhodnotit 

tvrzení J. Piageta, které v práci parafrázuje na str. 38, že „…nejsou děti ve věku od 

dvou do šesti let schopny brát skutečný ohled na komunikačního partnera, ačkoliv 

jejich rozhovory nesou formální znaky dialogu, neobjevuje se v nich ale skutečný 

záměr něco druhému sdělit“). 

Po formální stránce je práce zpracována dobře a pečlivě, z jednotlivostí bych upozornila na 

opakovaně chybný zápis příjmení Michaela Tomasella (ve formě Tomassello, viz např. str. 14 

a 15) či některá ustálená, ale substandardní spojení (koukat na televizi, opakovaně viz str. 35) 

nebo pravopisnou chybu v přepisu nahrávky (mě se to nelíbí, viz str. 42).  

Celkově konstatuji, že diplomová práce Barbory Vrškové splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 

V Praze dne 14. 6. 2017 

 

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 


