
Posudek vedoucího bakalářské práce
Katedra pedagogiky FF UK v Praze

Jméno a příjmení studentky: Pavla Fraňková
Název práce: Strategie výchovy v bilingvní rodině
Vedoucí práce: Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Oponent práce: Mgr. Monika Břízová

Technické parametry práce:

Počet stránek textu: 45 včetně seznamu literatury
Počet stránek příloh: -
Počet titulů v seznamu literatury: 41 včetně internetových zdrojů

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

1 2 3 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Předložená bakalářská práce se věnuje tématu bilingvní výchovy v rodinách. Autorka se 
v teoretické části zaměřila na základní pojmy související s tématem bilingvismu, zabývala 
se jeho typologií např. dle způsobu osvojení, rovnováhy mezi jazyky apod. Zajímavým 
textem je kapitola pojednávající o specifikách řečového vývoje bilingvních dětí, kde jsou 
popsány jevy vyplývající z dvojjazyčné výchovy (interference jazyků, přepínání kódů a tzv. 
jazykové výpůjčky). Navazuje kapitola o strategiích bilingvní výchovy a uvedení výhod a 
komplikací dvojjazyčné výchovy.
V empirické části autorka uvedla závěry kvalitativního šetření, kde si jako design výzkumu 
zvolila vícepřípadovou studii analyzující právě používání jazykových strategií při výchově 
dětí, přičemž využila metodu polostrukturovaného rozhovoru, volného rozhovoru a 
pozorování. Výzkumným vzorkem jí byly tři bilingvní rodiny (většinou česko-německé, kde 
případně dalším jazykem byla angličtina). Zaměřila se zde na to, jak se rodiny připravují na 
bilingvní výchovu, jak hodnotí průběh a výsledky této výchovy. Výsledky pak shrnula 
v odpovědích na 8 výzkumných otázek.

Na předložené práci oceňuji:
1. Celou teoretickou část, která je dobře vystavěna jak s ohledem na výzkumný záměr 

empirické části, tak s ohledem na požadovaný rozsah bakalářské práce – autorka 
uvedla podstatná a zajímavá fakta o bilingvní výchově, kapitoly dobře strukturovala.

2. Shrnutí svého šetření uvedeném na stranách 41-46, kde autorka prokázala 
schopnost syntetické práce se získanými daty. I když některé otázky jsou pro 
kvalitativní výzkum kladeny nevhodně (např. je dominantním jazykem bilingvního 
dítěte jazyk matky?), při přeformulování lze závěry považovat za dovedně shrnuté.

K textu mám tyto připomínky:
Zásadní výhradu mám k průběhu výzkumu – lze říci, že stejná místa, která stojí za ocenění, 
jsou zároveň zdrojem nedostatků práce:

1. Teoretická část poskytla dobrý terén pro diskuzi závěrů výzkumu se zjištěními 
nastudovanými v literatuře, tato diskuze však na konci práce chybí.

2. Autorka dobře shrnula odpovědi na výzkumné otázky, neuvedla ale, jakým 
způsobem byla provedena analýza dat. 

3. Formulování výzkumných otázek: není jasné, zda v práci nejsou výzkumné otázky 
zaměněny za otázky kladené při strukturovaných rozhovorech, neboť celé znění 
otázek určených rozhovoru v práci není uvedeno. Navíc v kapitole 8 Případové 
studie (kterou považuji za kapitolu, kde měla být zjištěná data uvedena a 
analyzována) je struktura uváděných zjištění jiná, než směřování k odpovědím na 
výzkumné otázky, zatímco v závěrečném shrnutí odpovědi na otázky jsou. Čtenář 
by se tedy mohl domnívat, že volný rozhovor, anamnestická data a pozorování jsou 
shrnuta v kapitole 8 a odpovědi na otázky v polostrukturovaném rozhovoru
vyplynuly pro kapitolu 9 Shrnutí a analýza dat. Jednoduše řečeno – v popisu 
jednotlivých případů (kapitola 8) měla proběhnout analýza (co vyplynulo 
z pozorování, z rozhovoru apod. a jakým způsobem to souvisí s výzkumnými 
otázkami, kapitola 9 by se pak mohla jmenovat pouze např. Shrnutí výsledků a 
následovala by kapitola 10 – Diskuze.

Kromě reakce na výše uvedené připomínky navrhuji pro diskuzi tuto otázku:
Jakým způsobem jste nadále pracovala se získanými daty a jak probíhala analýza dat?
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