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zaměřením na vzdělávání

Identifikační číslo studia: 439669
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Název práce: Osvojování gramatických kategorií ohebných slovních druhů.
Analýza řeči jednoho dítěte ve věku 3 let

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.

Datum obhajoby : 05.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Bakalandka představila svoji práci. Cílem práce bylo přispět do

psycholingvistického výzkumu dětské řeči. Autorka sledovala jedno
dítě v rozmezí čtyř měsíců, nahrávala je. Dále nahrávky autorka
transkribovala a následně analyzovala slovesa. Celkově šlo o 1212
sloves. V řeči se zaznamenalo zlepšení. Následně vyčíslila jevy,
které v materiálu zaznamenala, a vyhodnotila jejich proměnu. 

Připomínky vedoucí
V jakých významech je používáno sloveso být, pokud o něm píšete
jako o plnovýznamovém? 
Jak se vyvíjela gramatická kategorie osoby? Zaznamenala jste, že by
o sobě dítě hovořilo ještě ve 3. nebo 2. osobě, jak je charakteristické
pro rané fáze? Jak jste osobu určovala v případě minulého času, kdy
nebylo užito pomocného slovesa?
Vyskytly se v nahrávkách tvary pasiva? 
Našla jste odlišnosti oproti dosavadním výzkumům?

Reakce bakalandky
Být se objevovalo často jako sponové nebo vyjádření souhlasné
reakce. 
Převažovala původně 3. osoba sg., následně narůstalo množství tvarů
1. osoby. Kondicionál se objevil až v poslední nahrávce. 
Odlišnosti se objevily drobné, zásadní je snad to, že se nejeví
důležitý infinitiv, jak tvrdí Pačesová. 
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Připomínky oponentky 
Jak bylo zajištěno, aby se metoda komunikace s bratrancem nelišila
od metody komunikace se sestřenicí? Jaká byla reakce dítěte na
změnu?
Rodinné zázemí.
Důvod záměny bratranec – sestřenice (konflikt, zaneprázdnění…)?

Reakce bakalandky
Autorka byla vždy účastna výzkumu a sledovala průběh výzkumu,
pokud bylo třeba, vstoupila do komunikace dítěte s bratrancem.
Výzkumnice je sestřenice dítěte. 
Rodinné zázemí: střední ekonomická vrstva, otec je řidič, vyučený
kuchař, matka má ekonomické vzdělání. Sledované dítě má o tři roky
starší sestru a nevlastní sestru o patnáct let starší. 

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. ............................

 PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. ............................
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