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Rodinná komunikace při jídle 

 

Barbora Vršková zvolila jako téma své diplomové práce rodinnou komunikaci, což je 

oblast, jíž v českém prostředí lingvistika zatím nevěnovala dostatečnou pozornost – 

jazykovědně založené práce o komunikaci v rodině i o komunikaci dospělých s dětmi v 

„českých“ rodinách jsou zatím nepočetné. Základem diplomové práce je analýza nahrávek 

komunikace při jídle v rodinách s dětmi předškolního věku zaměřená především na 

pragmatické aspekty. 

V úvodních částech práce autorka shrnuje teoretické přístupy k osvojování jazyka, 

vývoj dítěte ve sledovaném věku (3–4 roky), informace o komunikaci dospělých s dětmi a o 

roli jídla v životě rodiny. Oceňuji, že autorka usiluje o sevřenost výkladu a o soustředění na 

podstatné informace; kladně hodnotím i autorčinu snahu (která se projevuje v celé práci) vždy 

vymezit užívané termíny.  Úvodní kapitola o teoretických přístupech k osvojování jazyka 

mohla ovšem být více zaměřena k tématu práce (např. k otázce komunikace dospělých a dětí 

či k diskusi o vlivu různých sociálních faktorů) a v některých případech mohly být zvoleny 

jiné (spíše primární) zdroje. V kapitole 4 mohly být alespoň výběrově zmíněny zahraniční 

výzkumy komunikace u jídla. Celkově však úvodní kapitoly pokrývají všechna relevantní 

témata. 

Hlavním přínosem práce je vlastní autorčina analýza videonahrávek rodinné 

komunikace při jídle. Tato část diplomové práce ukazuje, že autorka dobře zvládla zásady 

podobných výzkumů, dobře si osvojila principy přepisu podle systému CHAT, dokáže vhodně 

vymezit předmět svého zájmu (viz dále) a výsledky přehledně a čtivě prezentovat. „Praktická“ 

část diplomové práce také dobře propojuje teoretické poznatky s vlastním autorčiným 

výzkumem. Vhodným nápadem bylo i zařazení dotazníku určeného rodičům. 

Zvolený typ komunikační situace (komunikace při jídle) se jeví z mnoha ohledů jako 

nosný – jde o situaci, která má v rámci rodiny i v procesu socializace dítěte svůj nesporný 

význam, která může ukázat na řadu rysů rodinné komunikace (výborné je též to, že se u stolu 

sejdou s dítětem matka i otec) a kterou je zároveň technicky možné zaznamenat.  Autorce se 

podařilo získat videonahrávky z pěti různých rodin s dětmi, které vhodně spojuje podobný 

věk dětí, což je dosti bohatý vzorek (zároveň i tento výzkum ukazuje, že nejobtížnější bývá do 

podobných výzkumů zapojit rodiny, v nichž mají rodiče nejnižší vzdělání). Bývalo by 

samozřejmě lepší, kdyby každá rodina poskytla nahrávek více, ale v podobných výzkumech 



to není vždy možné (velmi záleží na ochotě zapojených rodin). Získaný materiál proto 

pokládám pro potřeby diplomové práce za dostačující; podstatné je, že autorka si je omezení 

daných rozsahem vzorku vědoma.  

Výzkum se zaměřil především na pragmatickou analýzu získaného materiálu, což se 

ukázalo jako přínosné – autorce se mj. podařilo poukázat na několik zajímavých jevů 

v rodinné komunikaci (které by stály za další, podrobnější výzkum): jde např. o zjištění 

týkající se rozdílů mezi komunikací matek a otců v situaci, kdy jsou přítomni oba zároveň, o 

zachycené tendence v užívání otázek a oslovení a ve volbě některých strategií výtek či 

napomenutí, přičemž některé případy (např. řečnické otázky) mohou být s ohledem na věk 

zúčastněných dětí překvapivé. Práce naznačuje i některé možné obecnější tendence v rodinné 

komunikaci – např. se dotýká citlivé otázky konkurence mezi komunikací lidí mezi sebou a 

sledováním médií. Pokud jde o zvolený teoretický rámec pragmaticky založené analýzy, 

oceňuji, že autorka tvořivě zkombinovala teoretické zázemí z práce K. a O. Sekerových 

(zejm. psychologickou teorii strategií V. Satirové), teorii komunikačních funkcí (zde je 

dobrou volbou propojení prací Greplových s poznatky O. Müllerové) a přístup D. Slančové, 

která v návaznosti na M. Laheyovou upravuje komunikační (v jejím pojetí pragmatické) 

funkce pro výzkum komunikace s dětmi.  

Výzkum komunikace při jídle samozřejmě nemůže být diplomovou prací vyčerpán – u 

obhajoby by autorka mohla načrtnout, jakými dalšími cestami by se mohl ubírat. Zajímalo by 

mne také, jakou podobu měla zkoumaná komunikace z hlediska tematického – jakým 

tématům se např. rodiny věnovaly, jak dlouhé byly výměny věnované jednomu tématu, kdo 

nová témata do komunikace přinášel atp. 

Práce je přehledně strukturována, pravopisné, „redakční“ či formulační nedostatky 

nejsou příliš časté. 

 

Práce Barbory Vrškové splňuje požadavky kladené na práce diplomové, doporučuji ji 

k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře až výborně podle průběhu obhajoby. 
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