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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

 

1) V práci jste využila metodu polostrukturovaného rozhovoru, volného rozhovoru a 

pozorování. Prosím autorku o vysvětlení a popis, jakým způsobem nadále pracovala 

se získanými daty a jak probíhala analýza dat? 

2) V textu píšete, že v českém prostředí není téma bilingvismu tolik zmapováno jako 

v zahraničí. V poslední době se ale stále více toto téma v české odborné literatuře 

objevuje. Prosím autorku o vyhledání českých odborníků specializujících se na 

problematiku bilingvismu a zmínění oblastí, kterou se konkrétně zabývají. 

3) K jaké strategii bilingvní výchovy v rodině se osobně přikláníte a proč? 

Předložená bakalářská práce se zabývá strategiemi výchovy v bilingvní rodině. 

Autorka v teoretické části shrnula a vysvětlila základní pojmy související s tématem 

bilingvismu. Bilingvismem se zabývala především v kontextu výchovy v rodině. Podrobněji 

se zabývala řečovým vývojem a jeho specifiky u bilingvních dětí, strategiemi výchovy 

v bilingvní rodině a výhodami či nevýhodami bilingvní výchovy. 

V praktické části autorka uvedla závěry kvalitativního šetření v podobě multiply-case 

study, tzv. vícečetné případové studie mapující používání jazykových strategií při výchově 

dětí ve třech bilingvních rodinách. 

Na předložené bakalářské práci oceňuji osobní motivaci autorky pro zvolené téma. 

Autorka sama žije v zahraničí a o bilingvní výchovu dětí projevuje osobní zájem. Nadále 

pozitivně hodnotím vyváženost teoretické a praktické části práce. 

 

K práci mám tyto připomínky: 

 Pozor na jazykové vyjádření:v textu je celá řada gramatických chyb a nepřesností. 

Např. v kapitole 3 o strategiích výchovy v bilingvní rodině autorka v první větě píše: 

„V první kapitole jsme se seznámily se základními typy… .“Další chyby se objevují 

např. na stranách 8, 10, 21, 32. 

 Výhradu mám rovněž k metodologii:autorka uvádí cíle spolu s výzkumnými 

otázkami, které se mají vázat ke kvalitativnímu výzkumu. Některé položené 

výzkumné otázky odkazují spíše k volbě kvantitativního výzkumu (např. výzkumné 

otázky: Je dominantním jazykem bilingvního dítěte jazyk matky?; Dochází u dětí 

k míchání obou jazyků?).  

 Výtku mám k metodám získávání dat – zejména jejich popisu. Autorka jen velmi 

stručně popsala vybrané metody, navíc zcela zapomněla do příloh vložit otázky na, 

které se ptala (např. formou scénáře polostrukturovaného rozhovoru). Jakým 

způsobem byly zaznamenané rozhovory, není také jasné. Nadále není jasné, jakým 

způsobem prováděla pozorování, či to, jakým způsobem pozorovaná data 

zaznamenávala. Autorka zmiňuje na str. 27, že získaná data z pozorování jí umožnila 

analýzu dat. Jakým způsobem byla provedena analýza, není také jasné, protože 

v přílohách chybí přepisy rozhovorů či terénních poznámek. Autorka také opomněla 

popsat, jakým způsobem byla provedena analýza dat.  

 Autorka v závěru zcela opomenula shrnout hlavní zjištění a naplnění či nenaplnění 

cílů, což považuji za velký nedostatek. 

 V empirické části by autorka měla lépe členit její jednotlivé kapitoly a subkapitoly, 

aby byly logicky provázané. V kapitole metodologie výzkumného šetření by neměl 

chybět bližší popis cílů výzkumu, plánu výzkumu či použitých metod. Zcela 

postrádám bližší popis způsobu analýzy dat či kapitolu o závěrech výzkumu, která by 

zjištění shrnula. 
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