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Již samotný název diplomové práce vzbudí u mnohých jedinců jistě velké zaujetí. Přestože naše 

odborná literatura nabízí poměrně podrobný obraz vývoje řeči a jazyka, je nesporné, že je nutné 

a žádoucí průběžně ověřovat aktuálnost daných údajů a sledovat případné odchylky/změny ve 

vývoji populace.  Přes vzletný název je již od počátku jasné, že není možné v rámci diplomové 

práce dostát všem očekáváním. Nabízí se tak otázka volby výstižnějšího názvu práce. Za 

důležitý však považuji fakt, že autorka sama od počátku jasně vymezuje volbu konkrétního 

úzce profilovaného výzkumného problému. Zaměření práce i její specifikaci, ale i limity a 

omezení proto považuji za dostatečně vyjádřené a následně při interpretacích dat a diskuzi i 

reflektované.  

Práce je tradičně dělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části autorka 

vymezuje klíčové pojmy a termíny jakou jsou komunikace, jazyk a řeč. Celkově autorka dobře 

formuluje, pečlivě pracuje s literaturou. Autorce se daří pojmy přiměřeně definovat, v některých 

částech textu jsou však podle mého názoru definice z různých zdrojů poskládané bez hlubší 

konfrontace či interpretace.   

Ve 3. kapitole autorka popisuje vývoj řeči dle V. Příhody.  Zvláště v této části postrádám 

více informací o metodách výzkumného šetření, na jejichž základě autor svou koncepci 

periodizace vývoje řeči a jazyka vytvořil. Další připomínku pak směřuji k oddělení této kapitoly 

od kapitoly „Pojetí ontogenetického vývoje řeči podle dalších autorů“ (4. kapitola). Je sice 

chvályhodné, že v ní autorka popisuje jiné aspekty vývoje řeči než ve 3. kapitole, není však 

jasné, zda jsou zjištění v rozporu s poznatky V.Příhody nebo zda se daným tématům V. Příhoda 

ve své publikaci a výzkumu nevěnuje.  

Autorka se v souladu se záměry svého výzkumného šetření zabývá také problematikou 

faktorů ovlivňujících vývoj řeči. Za ryze negativní označuje vliv sledování televize a hraní na 

počítači.  Jedná se sice o okrajové téma dané práce, nicméně pro vyváženost následné diskuze 

bych doporučila seznámit se s výzkumy vlivu hraní počítačových her na vybrané kognitivní 

dovednosti. V rozporu s uvedenými informacemi (str. 46) byla u hráčů akčních videoher 

opakovaně potvrzena lepší úroveň vizuální pozornosti i prostorové orientace, poslední dobou 

se uvažuje také o pozitivním vlivu na rozvoj čtení apod. 

Empirická část představuje vlastní výzkumné šetření, jehož hlavním cílem bylo 

porovnat úroveň vybraných aspektů řeči u dnešních dětí a dětí z výzkumu Václava Příhody. 

Konkrétně se pak výzkum soustředí na děti ve věku 3-4 let.  K naplnění cílů práce spojila 

autorka dvě dílčí studie – první tvořilo dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 400 rodičů 

dětí od dvou do pěti let, které doplnila pozorováním řečového vyjadřování 10 dětí ve věku tří 

let. Podobně jako v případě teoretické části jde celkově o dobře uspořádaný text na dobré 

jazykové úrovni, který obsahuje všechny nezbytné části. Autorka jasně definuje výzkumné 



otázky, nechybí popis metodiky práce, přehledná prezentace dat ani diskuze nad výsledky. I 

zde mám však několik připomínek. 

Při popisu výzkumné vzorku chybí způsob oslovení a vyhledávání účastníků šetření – a  

to jak v případě skupiny dětí, tak rodičů. Prosím tedy autorku, aby způsob oslovování, 

vyhledávání a samotného výběru respondentů více rozvedla. 

V kapitole „Popis použitých metod sběru dat“ autorka představuje jako doplňující část 

svého výzkumného šetření metodu pozorování. Ráda bych zde ocenila podrobný popis, jak při 

pozorování a jeho záznamech autorka postupovala (i když část textu na str. 51 působí trochu 

zmateně). Z uvedených informací vyplývá, že komunikace s dětmi nakonec neprobíhala podle 

připraveného scénáře. Zajímal by mne názor autorky na to, zda tuto skutečnost hodnotí spíše 

pozitivně nebo negativně s ohledem na výzkumné šetření.   

Při vyhodnocení dat získaných na základě pozorování bych doporučila přesněji vymezit 

a definovat některá z používaných označení. Např. extravert-introvert (na základě jakých dat a 

kritérií autorka děti do těchto kategorií zařadila?), podobně pak třeba v případě popisu slovní 

zásoby. Zde autorka používá blíže nespecifikovaná označení: omezená, malá, aktivní, vysoká 

úroveň. 

V diskuzi nad samotnými výsledky se autorka zamýšlí nad důvody odlišných výsledků 

– zvláště pak v případě používání podřadného souvětí. Stranou zůstává otázka odlišnosti 

designu a metodologie studie autorky diplomové práce a V. Příhody. Vycházel V. Příhoda 

z pozorování dětí při jejich volném vyjadřování nebo ze slovních reakcí dětí v průběhu 

experimentu (např. při zadávání jazykových úloh a úkolů?). A jak by mohla podle autorky 

okolnost vyvolání záměrné potřeby použít podřadné souvětí (k označení situace, potřeby nebo 

pocitu) či porozumět jeho smyslu ovlivnit výsledky pozorování.  

Přes uvedené připomínky a komentáře k samotnému textu práce považuji práci za 

kvalitní. Autorka prokázala schopnost definovat výzkumné cíle, zvolit adekvátní výzkumné 

metody, realizovat šetření a interpretovat výsledky svého výzkumného šetření. Práce obsahuje 

všechny náležitosti a splňuje nároky kladené na diplomové práce, doporučuji ji proto 

k obhajobě.  

   

 V Praze dne 25.8. 2017     PhDr. Klára Špačková, Ph.D. 

 

   

  

 

  

 

  


