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Zadání tématu práce bylo inspirováno pozorováním několika předškolních 
dětí vyrůstajících v kulturních podmínkách dobrých rodin a  přesto se 
opožďujících ve vývoji řeči, při srovnání s vývojovými gradienty, které 
publikoval Václav Příhoda. Hlavním cílem práce bylo proto zjistit, jak probíhá 
v současné době vývoj řeči u dětí do věku 3-4 let a porovnat výsledky s prací 
Václava Příhody. 
 

Diplomová práce má podobu klasické empirické studie rozdělené do dvou 
částí.  Teoretická  část je promyšlená, autorka nevymezuje pouze základní 
pojmy, se kterými bude pracovat, popisuje vývoj řeči v ontogenezi, jak ho 
publikoval Václav Příhoda ale i další psychologové. Jedna kapitola je  věnována 
i faktorům, které mohou vývoj řeči ovlivnit.  Množství literárních zdrojů, ze 
kterých diplomantka při studiu vycházela, odpovídá typu kvalifikační práce, je 
dostačující. Drobným nedostatkem jsou odkazy v textu. (na str. 14  u Hellera 
chybí rok vydání, na str. 33 je odkaz na Piageta a Inhelderovou podle Kurice, 
přestože v seznamu literatury je původní zdroj) 
 

Ve výzkumné části autorka hledá odpověď na tři otázky 
1. Jak probíhá vývoj řeči u dětí v současnosti? 
2. Kdy se u dětí objevuje podřadné souvětí? 
3. Jaké jsou shody a odlišnosti ve výzkumu ontogenetického vývoje řeči 

Václava Příhody a ve vývoji řeči u dětí v současnosti? 
Výzkumný postup je kombinací kvantitativního a kvalitativního přístupu. 
Hlavním zdrojem informací je dotazníkové šetření. Na otázky elektronického 
dotazníku odpovědělo 400 rodičů (převážně matek), to je relativně velký vzorek 
respondentů. Autorka přesto ještě doplnila šetření o vlastní pozorování a 
rozhovor s deseti dětmi v předškolním věku. Tady není jasné, podle čeho 
určovala typ temperamentu u pozorovaných dětí. K použitým metodám a 
pracovnímu postupu nemám zásadní výhrady, výsledky jsou prezentovány 
přehledně a diplomantka je srozumitelně diskutuje. Na všechny výzkumné 
otázky autorka odpověděla a cíl své práce splnila. 
 

Eva Beránková na tématu pracovala déle než je obvyklé, neboť proložila 
studium pobytem v USA, práce byla zadaná na podzim 2014. Spolupráce s ní 



byla příjemná, přemýšlela a pracovala hodně samostatně a na konzultaci přišla 
připravená. Očekávala jsem vynikající diplomovou práci a z konečného 
výsledku jsem byla lehce zklamaná. Zřejmě nedostatek času při dokončování 
byl příčinou mnoha drobných jazykových chyb zejména ve stavbě vět, ale i 
popis výzkumného šetření by si zasloužil korekturu. Měl být stručnější, autorka 
zbytečně opakuje a vysvětluje nejen obsah otázek v dotazníku, ale i pracovní 
postup.  
 

I přes uvedené výhrady diplomová práce Evy Beránkové splňuje nároky 
na magisterské práce  po stránce formální i obsahové, je velmi dobrou odbornou 
studií a  mohu ji proto  doporučit k obhajobě. 
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