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Anotace:
Tato práce se zaměřuje na zjišťování narativních schopností dětí v předškolním věku
prostřednictvím testu MAIN. Cílem bylo zjistit, zdali je rozdíl mezi věkovými skupinami
tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí v makrostruktuře a porozumění, a to jak v produkci,
tak reprodukci příběhu. Výsledky z uvedených oblastí ukazují signifikantní rozdíly u
skupin tříletých a pětiletých; a čtyřletých a pětiletých dětí. Dalším cílem bylo zjištění,
zdali je rozdíl v makrostruktuře a porozumění mezi příběhy získanými produkcí a
reprodukcí, nehledě na věkové skupiny. Byly zjištěny signifikantní rozdíly mezi módy
produkce a reprodukce, kdy při reprodukci děti celkově vyjadřovaly vyšší počet skórů
makrostruktury a porozumění.
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narativní schopnosti, Multijazykový test na hodnocení jazykových schopností (MAIN),
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Abstract:
This study focuses on the research of the narrative abilities of preschool children using
the MAIN test. The aim was to find out whether there is a difference between the age
groups of three-year-old, four-year-old and five-year-old children in macrostructure and
comprehension, both in the production and reproduction of the story. The results from
these areas show significant differences between the groups of three- and five-year-olds;
and four- and five-year-olds. Another goal was to find out if there is a difference in
macrostructure and comprehension between stories acquired through production and
reproduction, regardless of age groups. Significant differences were found between the
modes of production and reproduction, with children generally expressing a higher
number of macrostructure and comprehension scores in reproduction.
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story comprehension, production, reproduction
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Úvod
Narativní neboli vypravěčské schopnosti představují bohatý zdroj informací o
jazykovém vývoji dítěte. Jejich zjišťováním můžeme sledovat pragmatickou schopnost
používání jazyka včetně porozumění, gramatiku, informace o slovní zásobě a zvukovou,
respektive artikulační stránku jazyka. Souvisí s počáteční gramotností dítěte a jejich
vývoj se dá sledovat od zhruba 3 let věku. V zahraničí se zkoumají u typicky vyvíjejících
se dětí, u dětí s vývojovou jazykovou poruchou, u bilingvních dětí aj. Oproti zahraničí,
v České republice se celkově výzkumu hodnocení narativních schopností nevěnuje příliš
velká pozornost.
Multijazykový test na hodnocení jazykových schopností (MAIN) představuje test
narativních schopností, ve kterém můžeme hodnotit makrostrukturu, tedy celkovou
strukturu příběhu, jež je universální napříč jazyky; mikrostrukturu, tedy různé lingvistické
aspekty specifické pro každý jazyk; a porozumění příběhu. Získání řečových vzorků
pomocí MAIN je možné způsobem modelování příběhu, vyprávění (produkce) či
převyprávění (reprodukce). Test byl adaptován do českého prostředí v roce 2020, avšak
použit ve výzkumu byl velmi zřídka. Získání dat z MAIN u monolingvních dětí může
představovat možnost pozdějšího porovnání těchto dat s dětmi s vývojovou jazykovou
poruchou, bilingvními dětmi, či může sloužit pro sledování vývoje typicky se vyvíjejících
monolingvních dětí. Z toho důvodu je tato diplomová práce zaměřena na hodnocení
narativních schopností administrací testu MAIN. Cílem této diplomové práce je zjištění
rozdílů v makrostruktuře a porozumění příběhu u věkových skupin tříletých, čtyřletých a
pětiletých dětí, za použití módu produkce i reprodukce. Dále je cílem zjištění rozdílů mezi
produkcí a reprodukcí z hlediska makrostruktury a porozumění u všech věkových skupin
dohromady.
První část práce je věnována zasazení problematiky do teoretického kontextu, a to od
vymezení komunikace, jazyka a řeči, přes vývoj řeči z hlediska jednotlivých jazykových
rovin důležitých právě ve výzkumu narativních schopností, až po samotné narativní
schopnosti. Kapitola se věnuje definici a typům narativů, jejich vývoji, zjišťování
narativních schopností, konkrétně významu a dosavadnímu zaměření jejich výzkumu
v ČR i v zahraničí, převážně prostřednictvím MAIN. Na závěr první části je uvedeno
vymezení makrostruktury, mikrostruktury a porozumění příběhu. V druhé části práce je
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popsán samotný proces výzkumu, od vymezení výzkumného cíle a hypotéz, přes
metodologii, po výsledky a závěrečnou diskusi.
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Teoretická část
1

Komunikace, jazyk a řeč
V této kapitole se věnuji vymezení termínu komunikace a jejímu významu, a

problematice užívání termínů jazyk a řeč. Jde o stručný nástin základů, z nichž vychází
narativní schopnosti, jež jsou jádrem této diplomové práce.

1.1 Komunikace
Hartl a Hartlová (2015) definují obecně komunikaci jako schopnost dorozumívání
se či sdělování, jež je jevem, který existuje u živočichů, a není tedy jevem specificky
lidským. Konkrétně mezilidská komunikace je dle nich chápána jako verbální či
neverbální dorozumívání se mezi lidmi. DeVito (2008) konstatuje, že interpersonální
komunikace je složena z vysílání a přijímání verbálních i neverbálních sdělení, přičemž
Vybíral (2005) upozorňuje na původní význam pojmu komunikace, který vychází
z latinských slov communicatio, jež znamená vespolné účastnění, a communicare, tedy
činit něco společným či něco společně sdílet. S ohledem na tento původní význam slova
komunikujeme už např. jenom tím, že jsme přítomni a přihlížíme určité slovní výměně,
aniž bychom něco říkali. Z pragmatického pohledu na komunikaci je Watzlawickem,
Beavinovou a Jacksonem (2010) kromě verbálních a neverbálních projevů brána v potaz
i role kontextu, tedy prostředí, ve kterém každá komunikace probíhá. Z jejich pojetí
vyplývá, že komunikace je chápána jako veškeré lidské chování, ale zároveň každá
komunikace ovlivňuje chování. Znamená to tedy, že všechno, co člověk dělá, tedy že je
buď aktivní či neaktivní, že mlčí nebo mluví, všechno toto má význam a působí na druhé
lidi, kteří opět nemohou nekomunikovat zpátky. Člověk tedy není schopný
nekomunikovat.
Komunikace svým účelem a dopadem na příjemce nabývá určitého smyslu. Mezi
pět hlavních funkcí komunikace řadíme informování, instruování, přesvědčování,
vyjednávání a pobavení, přičemž každá komunikační výměna může plnit jednu či více
funkcí (Vybíral, 2005). Dle Thorové (2015) slouží jak ke vzájemné výměně informací
mezi lidmi, tak k navázání, péči a budování interpersonálních vztahů.

1.2 Jazyk a řeč
„Aby mohl člověk česky promluvit (řeč), musí česky umět (jazyk)“ (Klenková,
2006, str. 28).
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Dle Dvořáka (2007) jsou termíny jazyk a řeč vývojově i neurologicky odlišné
kategorie, které se ovšem často užívají zaměnitelně. Jazyk je spíše chápán jako systém
znaků, jako soustava dorozumívacích prostředků znakové povahy (Dvořák, 2007;
Thorová, 2015), které určují konkrétní význam, jež je založen na společenské dohodě
(Thorová, 2015). Dále jazyk odkazuje na komplexní soubor znalostí, tedy zvukovou
podobu (foneticko-fonologickou rovinu), gramatiku (morfologicko-syntaktickou rovinu),
slovní zásobu (lexikálně-semántickou rovinu) a praktický způsob (pragmatickou rovinu)
jeho užívání (Klenková, 2006; Smolík & Seidlová Málková, 2014; Zajitzová, 2011).
Podrobněji o jazykových rovinách viz kapitola 2.
Oproti tomu význam termínu řeč není jednoznačný, jelikož může odkazovat jak k
samotným jazykovým znalostem, tak k procesu mluvení a realizace slov za použití zvuku
(Smolík & Seidlová Málková, 2014). Dle Dvořáka je řeč (2007) forma sdělování a
dorozumívání se, jež je založena na použití verbálních a neverbálních výrazových
komunikačních prostředků. Vztahuje se tedy k mechanismu mluvení a zahrnuje jak
pohyby mluvidel (jazyka, rtů, tváří, čelistí a hrdla), které produkují hlásky, tak elementy
dýchání a mechanismy tvoření hlasu. Jde tedy o realizaci jazyka, jeho použití.
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2

Jazykové roviny a jejich role ve vývoji řeči
Pojetí vývoje řeči se mezi autory objevují různá. Např. rozdělení na

předřečové/přípravné stadium a stadium vlastní řeči (Klenková, 2006; Kutálková, 2009;
Zajitzová, 2011). Oproti tomu Horňáková, Kapalková a Mikulajová (2009) vývoj
rozdělují na období nezáměrné komunikace (0-8 měsíců), záměrné komunikace (8-12
měsíců), prvních slov (12-18 měsíců), dvouslovných spojení (18-24 měsíců), rozvinutých
vět (24-30 měsíců) a souvětí (30-36 měsíců). Dále např. Bytešníková (2012) pro
charakteristiku vývoje využívá poznatků o jazykových rovinách.
Za účelem zahrnutí odlišností a provázanosti vývoje jednotlivých složek jazyka se
v této kapitole detailněji věnuji pojetí vývoje řeči z hlediska jednotlivých jazykových
rovin.

2.1 Dělení rovin
Mluvčí, který si osvojí všechny subsystémy jazyka, získává komunikační
kompetence (Gleason & Ratner, 2016). Pro charakteristiku vývoje řeči tedy můžeme
využít poznatků o jazykových rovinách, jež představují jakési organizační úrovně
(Thorová, 2015), které se prolínají a jejich vývoj probíhá současně (Klenková, 2006;
Kerekrétiová et al., 2016). Řadíme sem morfologii, syntax, fonetiku, fonologii,
lexikologii, sémantiku a pragmatiku (Thorová, 2015), jež se rozděluje na rovinu
morfologicko-syntaktickou,

lexikálně-sémantickou,

foneticko-fonologickou

a

pragmatickou (Bytešníková, 2012; Klenková, 2006). Marková (2016) zařazuje rovinu
morfologicko-syntaktickou a lexikálně-sémantickou do obecnější kategorie sémantické
roviny, s tím, že význam má v jazyce všechno: slovo, předpona, přípona, spojení slov.
Dle toho, zda se význam váže k samostatnému slovu nebo k určité kategorii slov, jde o
lexikální či gramatický význam. Smolík a Seidlová Málková (2014) se ve své knize Vývoj
jazykových schopností v předškolním věku věnují otázce, jak moc jsou jednotlivé aspekty
jazyka izolované, např. z hlediska vývoje, a jak moc a v čem spolu souvisí, a to např.
gramatika vs. slovník (podrobněji viz níže).

2.2 Foneticko-fonologická rovina
Foneticko-fonologická rovina jazyka se zabývá zvukovou stránkou jazyka (Thorová,
2015). „Fonologie je jazykovědní obor, který studuje soustavu zvukových prostředků
jazyka a jeho systém fonémů, zkoumá funkce hlásek, jejich schopnost rozlišovat slova
16

svou přítomností či záměnou“ (Klenková, 2006, str. 42). Foném představuje zvuk, který
v určitém jazyce rozlišuje význam slov, kupříkladu ve slově noc a nos se na konci nachází
c a s, jež jsou rozdílné zvuky způsobující změnu významu slova, tzn. představují dva
odlišné fonémy. Jednotlivé fonémy tvoří fonologický systém, jež si dítě osvojuje do
zhruba šesti let věku (Marková, 2016).
Fonetika je naukou o zvucích lidské řeči z hlediska tvoření, akustických vlastností,
procesu realizace při dorozumívání a užití hlásek ve zvukové stavbě jazyka (Klenková,
2006). Výslovnost jednotlivých zvuků se zdokonaluje díky fonematické diferenciaci
(tedy schopnosti dítěte sluchově rozlišovat fonémy) a motorice artikulačních orgánů. To,
co je vyslovené, jsou hlásky daného jazyka, jež mají přesně definovaný způsob artikulace
(Marková, 2016).
Jazyk ovšem nemá stejné množství fonémů a hlásek. Kupříkladu existuje foném n,
který má schopnost rozlišovat význam slov noc a moc. Pokud se ale tento foném objeví
v jiných slovech, jako např. nos, inženýr či bronchitida, způsob a artikulace n se mění, a
to v závislosti na tom, jaký zvuk za zvukem n následuje. V uvedených třech slovech,
respektive v jednom fonému, můžeme tedy rozlišit tři různé hlásky (Marková, 2016).
Foném tedy představuje kategorii, zobecněnou podobnost; zatímco hláska, někdy
nazývaná alofon, představuje podobné, avšak neidentické zvuky, jež náš mozek považuje
za ‚prototypy‘ dané zvukové jednotky (Smolík & Seidlová Málková, 2014). Rozdíl
v artikulaci jednotlivých n se děje nevědomě, což je rozdílné oproti n a m, jež rozlišujeme
vědomě (Marková, 2016).
Pokud bychom mluvili jednotlivými fonémy/zvuky, dorozumívali bychom se
obtížně. Z hlediska akusticky vyhovujícího dorozumívání proto spojujeme zvuky do
větších jednotek, které nazýváme slabiky. Abychom mohli rozlišovat dlouhé a krátké
slabiky, tempo a pauzy, přízvuk, rytmus a melodii, používáme zvukové jevy nazývající
se prozodické faktory řeči. Vznikají časovou, silovou a tónovou modifikací
vydechovaného proudu řeči a pomáhají nám ho členit. Díky tomu můžeme detekovat
hranice slov (využitím přízvuku), hranice vět a jejich typy (využitím melodie) a můžeme
skrz ně vyjadřovat pocity a postoje (Marková, 2016).

2.2.1 Vývoj foneticko-fonologické roviny
Oproti ostatním rovinám, např. gramatické, začíná osvojování foneticko-fonologické
roviny nejdříve a probíhá delší období (Lechta, 1990). Vývoj výslovnosti probíhá od
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narození do cca pěti až sedmi let dítěte a má na něho vliv více faktorů: obratnost mluvních
orgánů, vyzrálost fonematického sluchu, sociální prostředí dítěte, množství řečových a
psychických podnětů, mluvní vzor, případně i intelektová úroveň (Klenková, 2006).
Rané zvukové projevy dítěte postupně přechází od křiku do stadia broukání
(Klenková, 2006; Kutálková, 2009). Toto období se prolíná do začátku období žvatlání,
v němž jsou produkované zvuky výsledkem různých pohybů mluvidel. Dítě si s nimi
hraje a objevuje všelijaké dostupné možnosti, jak mluvidla nastavit, což doprovází vznik
nejrůznějších zvuků (Kutálková, 2009; Škodová, Jedlička, et al., 2007). Hláskový
repertoár se tedy rozšiřuje a dítě začíná jednotlivé hlásky spojovat do slabik. Děje se tak
zhruba od šesti měsíců věku (Smolík & Seidlová Málková, 2014). „Žvatlání lze
považovat za přímý prekurzor řečového vyjadřování a nácvik na produkci řečových
zvuků. Stejně jako se při lezení, sedání a stoupání cvičí hrubá motorika, cvičí se při
žvatlání jemná motorika řečového traktu a zároveň zpětná vazba mezi vokalizací a jejím
sluchovým vnímáním.“ (Smolík & Seidlová Málková, 2014, str. 24). Můžeme rozlišovat
pudové žvatlání, jež má pudový základ a trvá zhruba půl roku; a napodobivé žvatlání, jež
se objevuje v druhé polovině prvního roku života (Klenková, 2006; Kutálková, 2009).
První hlásky mateřského jazyka se objevují právě v období napodobujícího žvatlání
(Bytešníková, 2012; Klenková, 2006), jelikož přestávají mít pudový základ stěžejní pro
předcházející období. Přechod od neartikulovaných zvuků k fonémům mateřského jazyka
je pozvolný, každá z hlásek musí projít obdobím fixace artikulace. Existuje tvrzení, že
jako poslední se fixují hlásky charakteristické pro konkrétní jazyk (Bytešníková, 2012).
Vývoj fonologických schopností se děje v rámci dovednosti tzv. fonologického
povědomí, jemuž se dá rozumět jako procesu rozvoje fonologických reprezentací
zvukové stavby slov od intuitivního porozumění strukturální stránce jazyka, k vědomým
operacím s lingvistickými jednotkami slov (Smolík & Seidlová Málková, 2014). „Vývoj
fonologického povědomí velice úzce souvisí s lingvistickými charakteristikami jazyka,
v němž si dítě osvojuje slovní zásobu a ve kterém se učí číst a psát“ (Smolík & Seidlová
Málková, 2014, str. 103). Když si dítě osvojuje zvukový systém konkrétního jazyka,
přizpůsobuje si jednotlivá slova vlastním motorickým, kognitivním a auditivním
možnostem. Jde o uplatňování tzv. fonologických procesů. Buď si zjednodušuje strukturu
slova (např. strom -> tom; voda -> vo); nebo nahrazuje určité zvuky za zvuky jiné (např.
záměna [r] za [j]); nebo mění výslovnost na základě jiných zvuků v daném slově (např.
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ostrou sykavku [c] na tupou sykavku [č]). Tyto procesy postupně mizí po zhruba třetím
roce života (Marková, 2016).

2.3 Lexikálně-sémantická rovina
Tato rovina zahrnuje význam slov a slovní zásobu (Marková, 2016), a to jak pasivní,
tak aktivní (Bytešníková, 2012; Klenková, 2006). „Úroveň osvojení slovní zásoby je
předpokladem pro úspěšnou komunikaci a schopnost socializace dítěte“ (Bytešníková,
2012, str. 77). Slovní zásoba je tvořena souhrnem všech slov daného jazyka a slovo
(lexém) představuje základní jednotku lexikálního systému (Bytešníková, 2012). Existují
různé formy dělení slovní zásoby, např. z gramatického hlediska na slovní druhy, dále ze
sémantického hlediska na jednotlivé sémantické kategorie (barvy, povolání, zelenina…),
v neposlední řadě ji můžeme dělit na konkrétní a abstraktní, v závislosti na tom, zdali si
dané slovo dokážeme představit nebo ne. Z hlediska posuzování komunikační schopnosti
rozlišujeme již zmíněnou aktivní a pasivní slovní zásobu. Aktivní používáme aktivně při
komunikaci, pasivní aktivně nepoužíváme, avšak pasivně rozumíme významu takových
slov (Marková, 2016).

2.3.1 Vývoj lexikálně-sémantické roviny
Rozvoj slovní zásoby se uskutečňuje v průběhu celého života (Bytešníková,
2012), respektive do té doby, dokud je člověk schopný učit se (Marková, 2016). Počátek
rozvoje pasivní slovní zásoby můžeme sledovat okolo desátého měsíce, kdy dítě začíná
rozumět řeči. Aktivní se začíná rozvíjet okolo dvanáctého měsíce s výskytem prvních
slov (Bytešníková, 2012; Klenková, 2006). První vědomě vyslovené slovo často znamená
něco, co velmi zaujalo pozornost dítěte, jako např. auto (Kutálková, 2009). Nejčastěji
první slova označují lidi (máma, táta), předměty nacházející se v okolí (předměty
v domácnosti nebo i části těla), pozdravy (pápá), pokyny (nechci), slova z her (kuk) a
zvuky napodobující a označující zvířata (hafhaf); jedná se tedy především o podstatná
jména a citoslovce (Smolík & Seidlová Málková, 2014). Prvních slov dítě dociluje
opakováním slabik, jako např. mama, baba, a objevuje se u nich podobnost v různých
jazycích (Klenková, 2006).
Ve významu prvních slov se objevuje určitá nestabilita, jež se často projevuje buď
rozšířenou extenzí nebo zúženou extenzí. Rozšířená extenze je znatelná v situaci, kdy dítě
používá jedno slovo pro označení více jevů, než je běžné v použití daného slova v dospělé
řeči. Např. když dítě používá slovo pejsek pro označení všech zvířat, která mají čtyři
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nohy. Zúžená extenze je oproti tomu např. pokud dítě označuje slovem pejsek pouze
jednoho konkrétního psa (Smolík & Seidlová Málková, 2014). V jiných zdrojích se o
stejném jevu hovoří jako o hypergeneralizaci a hyperdiferenciaci (Bytešníková, 2012;
Klenková, 2006; Thorová, 2015). Dále se uvádí, že jedno slovo zpočátku zastupuje
význam celé věty (Kutálková, 2009). Tomuto tzv. holofrastickému významu slov lze ale
spíše rozumět tak, že jedno slovo zastupuje více určitý řečový akt nežli celou větu či více
slov, jelikož dítě používá samostatná slova k vyjádření určitých komunikačních aktů,
které by mohly být ve vyspělejším jazyce vyjádřeny složitějším způsobem, avšak
neznamená to nutně, že tím vyjadřuje celou větu (Smolík & Seidlová Málková, 2014).
Okolo jednoho roku věku dítěte představuje slovní zásoba zhruba pět až sedm slov;
okolo dvou let věku cca 200 slov; okolo tří let věku cca 1000 slov; ve čtyřech letech
zhruba 1500 slov a před nástupem do školy, v šesti letech, zhruba 2500-3000 slov.
Největší nárůst tedy můžeme vidět okolo třetího roku věku dítěte, kdy se slovní zásoba
pětinásobně zvýšila oproti 2letému dítěti (Klenková, 2006). Toto období, kdy slovní
zásoba roste mnohem vyšším tempem než předtím, se nazývá slovníkový spurt (Smolík
& Seidlová Málková, 2014).
Jedním ze zdrojů pomáhajícím k vymezování významu nových slov patří gramatický
kontext, ve kterém se dané slovo nachází. Tento mechanismus se označuje jako
syntaktický bootstrapping. Znalost gramatiky tedy usnadňuje osvojování slovníku a
přispívá k nárůstu slovní zásoby, přičemž, vzhledem k době počátku vývoje gramatiky
(viz následující kapitola), se pochopitelně nepodílí na osvojování prvních slov. Dalším
významným zdrojem, jež dětem usnadňuje odhad významu slov, je tzv. teorie mysli
(Smolík & Seidlová Málková, 2014), jejíž významu se budu podrobněji věnovat
v kapitole 3.4.4.

2.4 Morfologicko-syntaktická rovina
Tato rovina představuje gramatiku jazyka a obsahuje dvě základní oblasti –
morfologii a syntax (Marková, 2016). Morfologie se zabývá vnitřní organizací slov
(Owens, 2016), konkrétně slovními druhy a možnostmi jejich ohýbání, jako je časování,
skloňování a stupňování (Marková, 2016). Slovo obsahuje jeden či více menších dílků
nazvaných morfémy, které představují nejmenší gramatickou jednotku nesoucí význam.
Morfémy se dělí na volné a vázané, přičemž volné mohou stát jako samostatná slova
s gramatickým významem (Marková, 2016; Owens, 2016). Např. jde o slovo jsem, jež se
20

objevuje ve slovesných tvarech a představuje první osobu jednotného čísla (Marková,
2016). Vázané morfémy nemohou existovat samostatně, a tudíž se musí vázat s ostatními
vázanými či volnými morfémy. Díky vázaným morfémům můžeme vyjádřit např.
množné číslo, negace atd. (Owens, 2016) a se slovem tvoří zvukový celek. Příkladem
může být slovo učitelka, kde učit představuje lexikální morfém, el mužského
představitele; k ženskou představitelku; a a gramatický morfém – 1. pád jednotného čísla.
Existují tedy různé druhy morfémů: lexikální, gramatické a derivační (Marková, 2016).
Syntax se věnuje gramatickým konstrukcím, jež představují spojení více
gramatických tvarů. Konstrukce má určitou formu a kóduje určitý význam (Marková,
2016). Forma nebo struktura věty se řídí pravidly syntaxe, jež např. určuje pořadí slov,
organizaci věty a vztahy mezi slovy, slovními druhy a dalšími větnými prvky. Syntax
tedy určuje, jaké slovní kombinace jsou přijatelné, respektive gramaticky správné,
přičemž různé jazyky mají odlišná pravidla syntaxe – některé mají volnější pravidla
pořadí slov a některé naopak (Owens, 2016). Věta představuje základní komunikační
jednotku jazyka a slouží k vyjádření myšlenek (Marková, 2016).

2.4.1 Vývoj morfologicko-syntaktické roviny
Rovinu je možné zkoumat od prvního roku života, tedy od chvíle, kdy začíná vlastní
vývoj řeči. Důležitým faktorem pro vývoj gramatiky je gramatický vzor – jde o přenos,
kdy dítě napodobuje vzorec mluvy a přenáší ho do podobných situací. Do čtyř let věku
se přirozeně vyskytuje tzn. fyziologický dysgramatismus (Bytešníková, 2012; Klenková,
2006).
Jako první slovní druh se objevují zvukomalebná citoslovce, jako např. bác, haf; poté
citoslovce typu hop, brm; také tzv. dětská slova typu hají, hačí; přičemž žádná slova dítě
neskloňuje. Později se objevují podstatná jména, jež pojmenovávají podstatu věcí.
Gramatika se dále rozvíjí společně s rozvojem slovní zásoby a stále bohatším rejstříkem
sdělování. Dítě začíná potřebovat rozlišovat jednotné a množné číslo, později i rod. Mezi
druhým a třetím rokem života dochází k rozvoji užívání slovních druhů. Objevují se
slovesa, nejprve v infinitivu; dále, s potřebou dítěte vyjadřovat vlastnosti osob a věcí, se
objevují přídavná jména. Teprve později se přidávají zájmena, příslovce, číslovky, spojky
a předložky, přičemž všechny slovní druhy by mělo být dítě schopné užívat po čtvrtém
roce života (Bytešníková, 2012).
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Dle Bytešníkové (2012) dítě začíná tvořit dvojslovné věty kolem jednoho a půl až
dvou let věku. Smolík a Seidlová Málková (2014) zmiňují pro první kombinace slov
období dvou let, avšak Nelson (1973, cituje podle Smolík & Seidlová Málková, 2014)
udává přesnější vymezení v návaznosti na slovní zásobu dítěte, tedy že první kombinace
slov se objevují ve chvíli, kdy dítě dosáhlo zhruba dvouset slov ve vlastním slovníku.
Horňáková, Kapalková a Mikulajová (2009) upozorňují na fakt, že pokud dítě produkuje
dvojslovné věty, znamená to, že je schopno uvažovat o dvou věcech najednou, které spolu
souvisí. Např. již užívá dvě gesta současně, spojuje slovo s gestem nebo ve hře dokáže
spojit dvě činnosti dohromady.
Víceslovné věty se objevují okolo dvou a půl až tří let, kdy dítě zdokonaluje
skloňování podstatných jmen a časování sloves (Bytešníková, 2012). Slova, jež mají pro
dítě subjektivně emocionální význam, dává ve slovosledu na první místo (Bytešníková,
2012; Klenková, 2006). Později, dle Klenkové (2006) mezi 3. - 4. rokem; a dle
Horňákové, Kapalkové a Mikulajové (2009) mezi 30.-36. měsícem, je dítě schopno tvořit
souvětí. To je spojeno s hojným používáním spojek, především a.
Viz výše, při tvoření vět spolu tedy úzce souvisí gramatická rovina s rovinou
lexikální (Marková, 2016). Smolík a Seidlová Málková (2014) zmiňují, že vývoj v obou
oblastech je spojený především v počátcích osvojování si jazyka. „Pokud dítě nemá
dostatečnou slovní zásobu, nemá materiál pro tvorbu vět, a nemůže tedy projevovat
znalost gramatiky. Jinými slovy, velikost slovníku může omezovat dosažitelnou míru
gramatické komplexnosti“ (Smolík & Seidlová Málková, 2014, str. 82). Slovník a
gramatika se dle jejich slov vyvíjí společně, jelikož jsou součástí jednoho celku, avšak
nedají se považovat za identické, jelikož plní různé úlohy. Zároveň, když si dítě osvojí
určitá gramatická pravidla, může je aplikovat na velké množství slov a struktur. Můžeme
tedy mluvit o exponenciálním růstu. Oproti tomu v lexikální rovině, při osvojování
nových slov, hovoříme o lineárním růstu, jelikož slova jsou jednotkami, jež je nutné se
učit postupně (Smolík & Seidlová Málková, 2014).

2.5 Pragmatická rovina
Poslední rovina se oproti předchozím rovinám jazyku nevěnuje z hlediska jeho
struktury, ale tomu, jak je použit v komunikaci (Owens, 2016). Jde o oblast jazyka, jež
souvisí s jeho použitím v běžných komunikačních situacích, respektive o schopnost
použít jazyk způsobem přiměřeným konkrétní situaci, ve které se člověk nachází, a
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dosáhnout tak komunikačních cílů (Smolík & Seidlová Málková, 2014). Podstatou roviny
jsou tedy sociální a psychologické aspekty komunikace (Bytešníková, 2012) a propojení
poznatků ze všech tří předchozích rovin tak, aby je dítě bylo schopno používat v
mezilidské interakci (Marková, 2016). Na rozdíl od předchozích rovin vyžaduje
porozumění kultuře a danému člověku (Owens, 2016).
Owens (2016) zahrnuje do pragmatiky diskurz, o němž uvažuje jako o jazykové
aktivitě zahrnující konverzaci nebo vyprávění narativu. Dle něho pragmatika obsahuje
komunikační záměry a uznávané způsoby jejich realizace; zásady a pravidla konverzace;
a typy diskurzu, jako jsou narativy a vtipy. Bytešníková (2012) poznamenává důležité
aspekty pragmatické roviny a mimo schopnost konverzace zmiňuje schopnost používat
neverbální komunikaci a přiměřeně reagovat na neverbální projevy; a taktéž schopnost
udržet téma rozhovoru. Davis (1986, cituje podle Marková, 2016) v rámci řečové
komunikace a dekódování zprávy udává tři skupiny faktorů, které je ovlivňují:
lingvistický, paralingvistický a extralingvistický kontext. V lingvistickém jde o kohezi
(propojení výpovědí za sebou) a koherenci (sjednocení výpovědí tak, aby z nich byl
zřejmý smysl dané komunikace). Paralingvistický kontext zahrnuje mimojazykové
prostředky, jako jsou gesta, mimika a prozodické faktory řeči; a schopnost je používat,
vnímat a interpretovat. Do extralingvistického kontextu patří prostředí, množství
komunikačních partnerů a jejich status, psychický a fyzický stav, schopnost odhadnout
znalosti a emoce komunikačního partnera, a taktéž veškeré vědomosti o světě a schopnost
je v dané chvíli propojit s tématem.
Vzhledem k zaměření praktické části této diplomové práce sem zahrnuji i pojetí
produkce a porozumění jazyku. Smolík a Seidlová Málková (2014) upozorňují na
produkci a porozumění jako na dva rozdílné systémy, které využívají některé společné
zdroje, ale v mnoha ohledech se liší. „V produkci se vychází z vnitřních pojmových
reprezentací, zamýšleného významu, a k němu se hledají vhodná slova a větné struktury,
které jsou pak realizovány zvukově, případně písemně. (…) Naproti tomu v porozumění
je třeba vyhledat formy, které odpovídají slyšeným nebo čteným slovním tvarům, k nim
vybavit odpovídající významy a interpretovat vztahy mezi nimi“ (Smolík & Seidlová
Málková, 2014, str. 98).
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2.5.1 Vývoj pragmatické roviny
Dle Bytešníkové (2012) je potřeba pohlížet na vývoj pragmatiky ze tří úhlů: rozvoje
komunikativní funkce, reakce na komunikaci a účasti na interakci.
Rozvoj komunikativní funkce zahrnuje způsob osvojování si záměrů, jako je
pozdrav, žádost apod. Do zhruba devátého měsíce věku dítě nevyjadřuje komunikační
záměr, avšak používá neverbální signály (pohledy, úsměvy) spojené s hlasovými projevy,
jako např. křik (Bytešníková, 2012). Právě křik je jako jeden z prvních novorozeneckých
projevů považován za reflexní činnost, která nemá signální význam a která je způsobena
přechodem z vnitřního prostředí matky na svět (Klenková, 2006; Kutálková, 2009;
Škodová, Jedlička et al., 2007) a s tím spojenými změnami ve způsobu dýchání dítěte
(Klenková, 2006). Kolem šestého týdne věku dítě začíná měnit povahu křiku. Nejdříve
se objevuje tzv. tvrdý hlasový začátek, jimž dítě vyjadřuje pocity nelibosti,
nespokojenosti, bolesti a odporu; a později se objevuje tzv. měkký hlasový začátek, jež
dítě využívá k vyjádření libých pocitů a spokojenosti (Klenková, 2006; Kutálková, 2009).
Dítě má také má vrozený zájem o lidské tváře (Horňáková, Kapalková, & Mikulajová,
2009).
Od devátého měsíce je schopné vyjádřit různé komunikační záměry, často
prostřednictvím gest a vokalizace, později slovním vyjádřením (Bytešníková, 2012).
Mezi první gesta patří natahování rukou ve směru požadovaného předmětu provázené
pohledem na dospělého; různá ukazování a podávání něčeho; dále mávání, tleskání,
žádost o jídlo a pití aj. (Horňáková, Kapalková, & Mikulajová, 2009). Okolo osmnáctého
měsíce si dítě uvědomuje komunikační funkci řeči, a tudíž řeč začne využívat za účelem
předání informace. Ve věku dvou až tří let si dítě uvědomuje sebe samo v roli
komunikačního partnera. Mezi třemi až čtyřmi lety dítě umí poskytovat a získávat
informace, požádat o něco, regulovat jedince v okolí pomocí rozkazů a přemlouvání,
taktéž je schopné vyprávět jednoduché příběhy. Do nástupu do školy by mělo být schopné
vyjadřovat pocity a emoce, také se učí vyjednávat a vypráví vtipy (Bytešníková, 2012).
Reakce na sdělení se věnuje způsobu, jak dítě reaguje a jak chápe komunikaci
ostatních. V období do devátého měsíce reaguje pohledem a úsměvem na hlasové a
mimické projevy, a to především jeho matky (Bytešníková, 2012). Děje se tak často
v kontextu her a denních rutin (Horňáková, Kapalková, & Mikulajová, 2009). Do
osmnáctého měsíce reaguje na jednoduché pokyny a gesta (Bytešníková, 2012), např. aby
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zamávalo. Přičemž stěžejní je, aby se tyto první pokyny děly v radostné atmosféře a s
blízkými osobami – s cizími lidmi na ně nereaguje (Horňáková, Kapalková, &
Mikulajová, 2009). Do tří let již reaguje slovně a s dalším vývojem se u něj stále
zdokonaluje odpověď na sdělení. Pokud něco dítě nepochopí, je postupem času schopné
samo požadovat vysvětlení (Bytešníková, 2012).
Podílení se na interakci se vyvíjí od útlého věku díky časné interakci dítěte s matkou
a dalšími blízkými osobami v jeho okolí. Matka často používá verbální a motorické
projevy, jako je tleskání, úsměv, cinkání, dotýkání se apod. (Bytešníková, 2012). Dítě
dokáže udržet oční kontakt s rodiči (Horňáková, Kapalková, & Mikulajová, 2009). Do
osmnáctého měsíce se objevuje schopnost dítěte ukázat na předmět, o který má zájem;
také je schopno vokalizovat. Do tří let již reaguje slovně a iniciuje interakci oslovením
blízkých osob (Bytešníková, 2012). Objevují se první otázky, jako např. Kde je?
(Horňáková, Kapalková, & Mikulajová, 2009). Po třetím roce je dítě schopné navazovat
neverbální i verbální komunikaci s dospělými a snaží se konverzaci udržet. Do čtyř let
dokáže rychle měnit komunikační témata. Čím je starší, tím více je aktivní při zahajování
a ukončování konverzace a také se postupně učí přizpůsobovat konverzační styl u různých
komunikačních partnerů (Bytešníková, 2012).
Ve vývoji jazyka se přirozeně objevuje asymetrie mezi produkcí a porozuměním,
kdy porozumění má před produkcí náskok – v době, kdy se objevují první vyslovená
slova, už dítě rozumí desítkám slov. Důvodem může být skutečnost, že produkce využívá
určité operace navíc, jako je celkové zvládnutí motorické stránky řeči (Smolík & Seidlová
Málková, 2014). Před nástupem do školy by dítě mělo zvládat pohotově bezproblémově
komunikovat různými způsoby v různých komunikačních situacích (Bytešníková, 2012).
Smolík a Seidlová Málková (2014) upozorňují na vliv narušení pragmatiky na schopnost
chápat význam slov a vět, na vývoj ostatních jazykových rovin, a tedy následnému zásahu
celého jazykového systému. „Pokud dítě nedokáže participovat na konverzaci, bude mít
méně příležitostí k osvojování jazyka, uslyší méně nových slov a výrazů, takže jeho
jazykový vývoj může být sekundárně ovlivněn nedostatkem zkušenosti“ (Smolík &
Seidlová Málková, 2014, str. 94).

2.6 Význam jazykových rovin pro zjišťování narativních schopností
Uvedené jazykové roviny můžeme zkoumat z vyprávění dítěte (Nováková
Schöffelová, 2020). Právě administrací testu MAIN můžeme získat vzorky řeči, tedy
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vyprávění dětí, která poskytují možnost zjišťovat makrostrukturu, mikrostrukturu a
porozumění příběhu (Gagarina et al., 2012).
V rovině foneticko-fonologické jde zkoumat např. index srozumitelnosti řeči
(Nováková Schöffelová, 2020), což je parametr vyjadřující míru podobnosti slova
vysloveného dítětem k cílovému slovu (Bónová, 2018). V rovině lexikálně-sémantické
můžeme sledovat slovní zásobu či variabilitu použitých výrazů (Nováková Schöffelová,
2020). Konkrétně jde např. o index lexikální rozmanitosti (type token ratio – TTR), který
v rámci hodnocení mikrostruktury použila ve svém výzkumu Damborská (2021).
V morfologicko-syntaktické rovině jde sledovat délka a struktura vět, gramatické tvary
slov, použití spojovacích výrazů apod. (Nováková Schöffelová, 2020). Konkrétně jde
např. o měřítko průměrné délky výpovědi (mean length of utterance – MLU), jež v jejich
studii v rámci zkoumání mikrostruktury použila Otwinowska, Mieszkowska, BiałeckaPikul, Opacki a Haman (2018) či opět Damborská (2021). Samotnou narativní schopnost
a porozumění můžeme sledovat zjištěním makrostruktury a porozumění příběhu
(Gagarina et al., 2019b). Podrobněji o makrostruktuře a měřítkách mikrostruktury
v kapitole 3.4.4.
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3

Narativní schopnosti
V této kapitole podrobněji přiblížím problematiku narativů, od jejich definice, přes

typy, strukturu, vývoj, až po jejich význam, výzkum a hodnocení.
Dle Gleasona a Ratnera (2016) jsou narativy diskurzním žánrem reprezentující
reálnou nebo smyšlenou zkušenost ve formě příběhu. Owens (2016) uvádí, že představují
nepřerušený proud řeči modifikovaný vypravěčem takovým způsobem, aby zachytil
posluchačovu pozornost. Dle Harčaríkové a Klimoviče (2011) pomáhají organizovat
zkušenost člověka, protože mu v událostech umožňují pochopit kategorii času, prostoru
a příčinnosti.
Labov (1972) definuje minimální narativ jako sekvenci dvou výroků, které jsou
časově seřazeny, a upozorňuje, že změna v pořadí výroků znamená změnu v časové
sekvenci původní sémantické interpretace. Z výzkumných prací a definice pojmu narativ
Labova (1972), popřípadě ve spolupráci s Waletzkým (1967), vychází mnozí současní
autoři zabývající se výzkumem v oblasti narativních schopností (Harčaríková &
Klimovič, 2011; Kapalková, 2002; Licandro, 2016; Náhlíková, 2015) a někteří považují
jeho definici narativu za první (Harčaríková, 2009; Zajacová, 2005).
Licandro (2016) uvádí, že pojem narativ pozbývá přesné definice, jelikož záleží na
výzkumném přístupu. V rámci výzkumu dětského jazyka prezentuje dva hlavní teoretické
přístupy. První z nich pojímá narativ jako způsob ustanovení a reprezentace významu
prostřednictvím společné výstavby, jež se děje v interakci dítěte s pečující osobou a jež,
zaprvé, vytváří stěžejní základ pro pozdější schopnost dítěte vytvářet slovní narativy, a
zadruhé, hraje zásadní roli v jeho organizaci myšlení a interpersonální komunikaci. Druhý
z teoretických přístupů pojímá narativy jako formu dekontextualizované řeči (Licandro,
2016). Pojem dekontextualizovaný znamená, že se jazyk nesoustředí na bezprostřední
zkušenost v kontextu, ale místo toho utváří kontext daného vyprávění. Přesto, že mají
narativy několik společných aspektů s konverzací, výrazně se liší právě v tomto aspektu
- narativy jsou dekontextualizované monology, zatímco konverzace jsou dialogy. Jedním
z dalších rozdílů mezi konverzací a narativem je, že narativy obsahují odlišné organizační
vzorce oproti konverzaci, jelikož vypravěč musí přinášet explicitní, tematicky zaměřený
diskurz, který jasně stanovuje vztahy mezi jednotlivými událostmi příběhu, tudíž jsou
jednotlivé události provázány jedna k druhé předvídatelným způsobem (Owens, 2016).
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Důležitou roli v porozumění a tvoření narativ hraje paměť, konkrétně pracovní
paměť, která umožňuje člověku dočasně udržet informaci a pracovat s ní (Harčaríková &
Klimovič, 2011). Teorií a analýzou narativních struktur se zabývá naratologie. Rozlišují
se termíny narration (narace, vypravování), jako proces, akt vyprávění příběhu; a
narrative (narativ, vyprávění), jako výsledek procesu (Hoffmannová, 1997).

3.1 Typy narativů
Dle Heatha (1986, cituji podle Harčaríkové & Klimoviče, 2011) existují čtyři
základní typy narativů: vyprávění prožité zkušenosti (recount); plánování události
(eventcast); vysvětlování, respektive objasňování události (account) a vyprávění příběhu
(story). Všechny mají universální platnost. Jejich výskyt tedy nezáleží na sociokulturních
podmínkách člověka, avšak frekvence typů narativů je v různých kulturách proměnlivá.
První tři typy patří do skupiny skutečných (taktéž personálních) narativů, poslední typ
patří mezi tzv. smyšlené narativy. Popis typů dle Heatha podrobněji:
•

Při vyprávění prožité zkušenosti (recount) dítě čerpá z minulosti a vypráví
zpravidla v chronologickém pořadí, přičemž často je tento typ narativu
iniciovaný jeho komunikačním partnerem a dítě tedy málokdy začne tvořit
tento typ narativ spontánně.

•

V plánování události (eventcast) jde o verbální rekapitulaci toho, jak se dějí
nebo jak se mají dít události v probíhající nebo budoucí situaci. Tento typ
narativu se u dětí často objevuje při hře, kdy se společně podílí na její
organizaci a plánování scénáře. Zároveň dítě musí disponovat schopností
hypotetického uvažování, jelikož musí anticipovat, jak se změní účastníkovo
konání v události na určitý výsledek.

•

Vysvětlování (account) se u dětí objevuje ve chvíli, kdy má potřebu podělit
se o svou zkušenost. Někdy tento spontánní typ narativu vyvěrá z aktuální
komunikační situace, jindy nemusí být impulz ke vzniku narativu příliš
zřejmý.

•

Vyprávění příběhu (story) má velmi organizovanou strukturu, k čemuž
Owens (2016) dodává, že i přesto, že jsou příběhy smyšlené a že mají
zdánlivě nekonečné obsahové variace, mají očekávanou strukturu, ve které
musí hlavní hrdina překonat nějaký problém nebo výzvu.
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3.2 Příběh
Vzhledem k zaměření mé diplomové práce se v této kapitole věnuji příběhu
podrobněji.
Dle Harčaríkové a Klimoviče (2011, str. 10) je příběh „vyrozprávanie priebehu
istej udalosti, resp. vyrozprávanie reťazca udalostí“. Vypovídá nám o tom, co se stalo a
disponuje třemi základní prvky: událostmi (events), prostředím (setting) a postavami
(characters). Událost (event) je pro vznik příběhu nezbytná, představuje intervenci mezi
původním a cílovým stavem a v příběhu vyjadřuje určitou změnu (Harčaríková &
Klimovič, 2011). Rozlišují se dva druhy událostí, při kterých dochází ke změně stavu:
dění, což jsou události, které nezpůsobí postava, ale na postavu či jiný existent směřují; a
jednání, jež jsou události způsobené nějakým činitelem, nebo události, kterými je zasažen
nějaký trpitel (Chatman, 2008). Příběh je tvořen řetězci událostí (events), jež spojuje
společné téma. Události jsou spojené časově nebo příčinně (Harčaríková & Klimovič,
2011). Oba typy spojení mohou existovat i současně, viz příklad Harčaríkové a Klimoviče
(2011, str. 14) „Kráľ zomrel. Potom od žiaľu zomrela kráľovná.“ Slovo potom naznačuje
časové spojení mezi oběma událostmi, zatímco slovní spojení od žiaľu naznačuje
souvislost příčinnou. U příčinné můžeme tedy explicitně vnímat, že druhá událost, smrt
královny, souvisí s prvotní událostí, smrtí krále, díky čemuž můžeme prvotní událost
označit jako příčinu a následnou událost jako důsledek (Harčaríková & Klimovič, 2011).
Výsledná konfigurace událostí se nazývá osnova (Chatman, 2008). Každá událost může
mít v příběhu rozdílnou důležitost a osnova nemusí přesně kopírovat časový průběh
událostí. Pro tvoření sekvencí událostí a pochopení příčinných vztahů mezi událostmi je
pro člověka stěžejní pochopení intencionality, tedy záměrnosti lidského konání
(Harčaríková & Klimovič, 2011).
Příběh se odehrává v určitém prostředí (setting), se kterým se vždy člověku
spojuje jiný soubor znalostí (např. s prostředím pouště se spojuje jiný soubor znalostí než
s prostředím velkoměsta), tudíž případná změna prostředí by mohla vést ke ztrátě
podstatného znaku příběhu. Postavy (characters) jsou součástí událostí buď takovým
způsobem, že jsou jejich původci, nebo tím, že jsou událostmi ovlivňované. Můžou být
lidské, zvířecí, materiální nebo jiné povahy (Harčaríková & Klimovič, 2011). Chatman
(2008) nazývá postavy a prostředí tzv. existenty. Události jsou způsobované existenty
nebo naopak, existenty jsou událostmi ovlivňované.
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Ve schématu níže můžeme vidět graficky vyjádřené vztahy mezi zmíněnými
komponenty příběhu:
Obrázek 1:
Schéma komponentů příběhu
jednání
události
dění
příběh
postavy
existenty
prostředí
Schéma komponentů příběhu (Chatman, 2008)

Dalším důležitým prvkem příběhu, ve kterém se všechny entity viz výše mohou
realizovat, je epizoda. Je to centrální jednotka příběhu a určitá sekvence událostí, ve které
postava koná tak, aby dosáhla daného cíle. Schéma příběhu sestává z těchto určitých
jednotek (Harčaríková & Klimovič, 2011). Struktuře epizody se budu podrobněji věnovat
v kapitole 3.4.4.

3.3 Vývoj narativních schopností
V této kapitole nastiňuji celkový vývoj narativních schopností zahrnující jednotlivé
stupně narativ, přičemž se vzhledem k zaměření této diplomové práce detailněji věnuji
období předškolního věku dítěte.
Vývoj narativních schopností je dlouhodobý proces, který probíhá v podstatě
v průběhu celého života člověka. Začíná v předškolním věku, zdokonaluje se v průběhu
školního věku, ale probíhá i dále v dospělém období (Kapalková, 2002; Zajacová, 2005).
Proces ovlivňuje kultura, jazyk dané komunity a bezprostřední okolí, ve kterém dítě
vyrůstá (Zajacová, 2005). Kang, Kim a Pan (2009) na základě výsledků jejich výzkumu
předškolních dětí podporují myšlenku, že děti mohou používat řeč matky k internalizaci
schématu toho, jaký příběh je, a následně čerpat z těchto znalostí při vlastní reprodukci
příběhu.
Jak jsem zmiňovala výše v kapitole 3, dle Licandra (2016) existuje neverbální forma
narativů, jež probíhá mezi pečující osobou a dítětem od narození, aniž by bylo schopno
mluvit. Socio-emoční interakční rutina mezi dítětem a pečující osobou se děje
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prostřednictvím gest, výrazů obličeje a hlasového projevu, a vytváří dítěti systém
významů založený na posloupnosti afektivních zpráv, díky němuž dítě začne rozumět: co
se děje nyní, co se stane poté a takto se bude cítit. Owens (2016) zmiňuje, že děti od dvou
let věku rozumí sekvencím známých událostí, tedy ví, co je na začátku dané sekvence,
uprostřed a na konci. Např. rozumí známé sekvenci pro koupání, kdy se svléká na začátku
a suší na konci. Tyto základní vzorce pro známé události a sekvence, nazývané skripty,
však nejsou schopny přesně popsat až do čtyř let věku.
Mluvené narativy souvisí s výskytem dekontextualizované řeči (viz kapitola 3), která
se začíná objevovat ve 2-3,5 letech věku (Kapalková, 2002). Děti začínají mluvit o
předmětech a osobách, které se nenachází v jejich bezprostřední blízkosti (McLaughlin,
1998, Zajacová, 2005). Mluví jak o vlastní činnosti, tak o činnosti druhých (Zajacová,
2005). McLaughlin (1998) zmiňuje, že výskyt dekontextualizované řeči souvisí
s kognitivním vývojem dítěte, konkrétně s časovou orientací, schopností řetězit události
a porozuměním kauzálním vztahům.

3.3.1 Stupně narativ
V této podkapitole vycházím především z práce Westbyové, jež je uvedena v knize
McLaughlin (1998), a z níž vychází několik slovenských výzkumníků (Harčaríková &
Klimovič, 2011; Kapalková, 2002; Klimovič, 2011; Zajacová, 2005).
Nejjednodušší forma příběhů se objevuje mezi 2.-3. a půl rokem dítěte a jde o
jednoduché události z nedávné minulosti (Harčaríková & Klimovič, 2011; Kapalková,
2002; McLaughlin, 1998; Owens, 2016; Zajacová, 2005). Westby (1984, cituje podle
McLaughlin, 1998) je nazývá prenarativy (či protonarativy).
Protonarativy McLaughlin (1998) dále dělí na:
a) Nakupení (heaps), ve kterém jsou jednotlivé elementy jak kdyby nakupené k sobě
bez znatelné kauzality. Má tedy značně neorganizovanou strukturu a postrádá
centrální téma. Objevuje se zhruba kolem 30. měsíce věku.
b) Řetězení (chaining), jež se objevuje kolem třetího roku věku. Všechny prvky
příběhu se zde sdružují dohromady podobně, jako u předchozího podstupně
nakupení, avšak tentokrát s tím rozdílem, že jsou spjaté s centrálním tématem.
Můžeme zde mezi jednotlivými elementy příběhu pozorovat temporalitu, avšak
ne vždy chronologicky seřazenou. Každá část navazuje na část předchozí.
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Jednoduché narativy (primitive narratives) se objevují okolo čtvrtého roku života.
Můžeme u nich identifikovat téma, které poskytuje základ pro celkovou organizaci
vyprávění, a také se jejich jednotlivé elementy vyprávění vztahují k hlavnímu tématu,
avšak oproti řetězení jsou s hlavním tématem spjaty koncepčně (Kapalková, 2002;
McLaughlin, 1998; Zajacová, 2005). Objevuje se schopnost vnímat vztahy mezi následky
a vnitřními stavy (Westby, 1984, cituje podle McLaughlin, 1998) ale i přesto děti v této
fázi zatím nejsou vždy schopné chápat kauzální vztahy, na jejichž základě mohou
vyvozovat závěry či další jednání postav (Kapalková, 2002; Westby, 1984, cituji podle
McLaughlin, 1998; Zajacová, 2005). Kapalková (2002) dodává poznatky z výzkumu
slovensky hovořících dětí, tedy že vyprávění okolo čtvrtého roku zatím není celkově
soudržné a dítě nebere v potaz kontext posluchače. Příběh děti započnou uvedením
samotného aktu vyprávění (např. budu ti vyprávět), poté v průběhu vyprávění dítě
popisuje nějakou činnost a její stručné důsledky. Děti jsou schopny vyjadřovat příčinné
řetězce zapomocí spojovacích výrazů a nebo a potom. Nevyskytuje se popis místa,
charakteristika postavy a její motivace apod.
Okolo pátého roku věku děti vyjadřují začátek a konec příběhu (na začátku, nejdříve,
a to je konec, hotovo). Objevují se spojovací výrazy jako protože, a tak, neboť, spojující
příčinné řetězce. Děti podrobněji popisují místa událostí, postavy a jejich motivaci, ovšem
často se tak děje až po vyzvání posluchače, tudíž zatím neberou celkově v potaz kontext
posluchače (Kapalková, 2002; Zajacová, 2005). McLaughlin (1998) zahrnuje děti od pěti
let věku do školního věku, kdy se začínají vyvíjet pravé narativy (true narratives). Děti
začínají být schopné porozumět kauzálním vztahům, rozvíjí schopnost používat spojky a
spojovat tak prvky, jež jsou v kauzálním vztahu. Také jsou schopny si čím dál více
uvědomovat odvozené informace a naopak, jak informace naznačit prostřednictvím
nepřímých podnětů. Toto období má několik podstupňů. Prvním je období tzv
neorganizovaných řetězců (unfocused chains) začínající v pěti letech. Řetězce
konkrétně obsahují jednotlivé prvky spojené dohromady prostřednictvím logického
vztahu či kauzality, ale i přesto, že se události a prvky k sobě vztahují, nejsou příliš
organizované vzhledem k ději příběhu.
Zhruba v devíti letech se objevují tzv. organizované řetězce (focused chains), kdy
začíná být sekvence událostí více zaměřena na postavu. Obsahují hlavní postavu a
sekvenci událostí, avšak pozbývají vnitřní plány postavy, její záměry. V důsledku se tedy
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na první dojem mohou zdát jako vyspělé narativy, ale ve skutečnosti nejsou, protože
postavy a události spolu v dynamickém ději nesouvisí (McLaughlin, 1998).
Další úrovní jsou kompletní narativy (complete narratives), které již obsahují
dynamické a reciproční vztahy mezi událostmi, vlastnostmi postav a dosažením záměru.
V adolescenci je možné dosáhnout úrovně komplexních narativů (complex narratives),
jež obsahují vícenásobné vložené epizody a podzápletky (subplots), jelikož student je
schopen zvažovat a prolínat četné vztahy a důsledky v ději (Westby, 1984, cituji podle
McLaughlin, 1998).

3.4 Zjišťování úrovně narativních schopností
V této kapitole se nejprve věnuji významu zjišťování narativních schopností a
stručně nastiňuji dosavadní výzkum v oblasti. Poté představuji možnosti hodnocení
narativních schopností, především zjišťování makrostruktury a mikrostruktury příběhu.

3.4.1 Význam a dosavadní výzkum
„Hodnocení narativních schopností poskytuje nepřeberné množství informací o
jazykových, pragmatických a kognitivních schopnostech“ (Nováková Schöffelová, 2020,
str. 127). Botting (2002) udává tři hlavní důvody pro využití mluvených narativů jako
klinického nástroje:
1. Lze v nich sledovat vývojové trendy a tedy použít ke srovnání jednotlivých
populací mezi sebou či v čase.
2. Narativní schopnosti souvisí s počáteční gramotností.
3. Zahrnují určitý stupeň pragmatických dovedností a mohou se použít pro
rozlišení dětí s komunikačními problémy, jako jsou např. děti s primárně
jazykovými

obtížemi

(vývojová

jazyková

porucha1),

s

primárně

pragmatickými obtížemi (pragmatická jazyková porucha), a děti s obtížemi
v obou uvedených oblastech (děti s poruchou autistického spektra).
Mikulajová (2009) uvádí, že vyprávění je spolehlivým indikátorem celkového
vývoje jazykových schopností. Promítá se do něj celkový jazykový potenciál dítěte,

Záměrně v této diplomové práci používám termín vývojová jazyková porucha, jelikož, jak uvádí Bishop
et al. (2017, cituje podle Pospíšilová, 2019), v roce 2017 došlo k mezinárodní shodě v terminologii a
namísto termínu specifické jazykové postižení (specific language impairment) nebo vývojová dysfázie
(developmental dysphasia) by se mělo používat označení vývojová jazyková porucha (developmental
language disorder).
1
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jelikož vyžaduje aktivaci mnoha dílčích schopností: fonologických (srozumitelnost,
výslovnost), paměťových (slova uložená v paměti), morfologických (gramatika),
syntaktických (tvorba vět), významových (slovní zásoba a význam vět) a pragmatických
(soudržnost výpovědi, naladění se na posluchače). Taktéž uvádí, že narativní schopnosti
patří mezi významné prediktory dyslexie. Griffin, Hemphill, Camp a Wolf (2004) v jejich
studii dokládají důležitou roli mluveného jazyka v počáteční gramotnosti. Určité
schopnosti spojené se schopností narace (makrostruktura diskurzu, porozumění
vyprávěným událostem), jež děti vykazovaly v pěti letech, měly souvislost s čtenářskými
a psacími schopnostmi v jejich osmi letech. Cain (2003) podobně ve své studii dokazuje,
že děti, jež produkují slabší příběhy z hlediska strukturální soudržnosti, mají oslabené
schopnosti čtení a porozumění textu. Nicolopoulou, McDowell a Brockmeyer (2006) ve
svém výzkumu předškolních dětí došly k závěru, že aktivity spojené s vyprávěním
příběhů podpořily jejich učení a rozvoj.
Kuvač Kraljević, Hržica a Vdović Gorup (2020) provedly výzkum zaměřený na
porovnání narativního diskurzu u dětí s TLD a dětí s DLD v porovnání makrostruktury
prostřednictvím metody MAIN (viz dále), kde děti s TLD vykazovaly lepší výsledky
oproti dětem s DLD, a to jak v produkci, tak reprodukci příběhu. Lindgren (2019)
publikovala longitudinální výzkum zaměřený na makrostrukturu a porozumění příběhu u
monolingvních dětí od 4 do 7 let a za použití MAIN zjistila prudký vývoj v obou
oblastech především okolo 4-5 let věku dítěte. Dále např. Cleave, Girolametto, Chen a
Johnson (2010) provedli výzkum v němž porovnávali narativní schopnosti u dětí s DLD,
jež jsou monolingvní a bilingvní. Za použití baterie testů zahrnující např. The Renfrew
Bus Story a Story A3 z Edmonton Narrative Norms Instrument (viz dále) aj., zjistili, že
obě skupiny celkově vykazovaly slabší výsledky v morfosyntaktické rovině, jazykové
gramotnosti a struktuře příběhu. Rozdíl mezi oběma skupinami byl zjištěn v
oblasti morfosyntaktické roviny, avšak pouze použitím standardizovaného testování
expresivních morfosyntaktických dovedností. Rozdíl v dané rovině nebyl zjištěn
morfosyntaktickými měřítky z narativních vzorků řeči. Výsledky vedly výzkumníky
k závěru, že zjišťování narativů může představovat méně zaujatý způsob hodnocení
jazykových dovedností. Tsimpli a kol. (2016) se v jejich výzkumu taktéž zaměřili na
bilingvní a monolingvní děti, a to jak s DLD, tak s TLD. Za použití baterie testů zahrnující
MAIN výzkumníci zjistili rozdíly mezi dětmi s TLD a dětmi s DLD v mikrostruktuře
(např. lexikální diverzitě), zatímco v makrostruktuře zjistily, že bilingvní děti s DLD
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dosahovaly stejných či dokonce lepších výsledků než monolingvní děti s DLD. Dále
Pham et al. (2019, cituji podle Trinh, 2020) se v jejich výzkumu také zaměřili na
monolingvní a bilingvní děti, přičemž byly rozděleny do tří skupin: s TLD (n=45),
s rizikem DLD (n=49) a s DLD (n=10). Zjistili, že skóry v makrostruktuře MAIN byly
výrazně rozdílné mezi dětmi s TLD a DLD, tudíž výzkum uzavírají s tím, že spatřují
potenciál ve zjišťování makrostruktury u dětí prostřednictvím MAIN s DLD v jejich
populaci. Maviş, Tunçer a Gagarina (2016) v jejich studii bilingvních dětí použitím
MAIN došly k závěru, že věk má signifikantní vliv na komplexitu příběhu a porozumění,
avšak ne na strukturu příběhu a vyjádřené mentální stavy. Otwinowska, Mieszkowska,
Białecka-Pikul, Opacki, a Haman (2018) se v jejich výzkumu zaměřili na bilingvní a
monolingvní děti za pomoci MAIN a došli k závěrům, že při reprodukci příběhu dítě
dosahuje většího množství prvků v makrostruktuře a z hlediska mikrostruktury vyjadřuje
např. delší příběhy. Hržica a Kuvač Kraljević (2020) se zaměřovaly mimo jiné na výzkum
jazyka u dospělých s TLD a s afázií, demencí či dyslexií. U dospělých s TLD např.
zjistily, že v makrostruktuře MAIN nedosahují maximálního možného skóre.
Na Slovensku se celkově výzkumu narativních schopností věnují již mnoho let
(Harčaríková, 2009; Kapalková, 2002; Kesselová, 2013; Klimovič, 2011; Zajacová, 2005
aj). Podrobněji např. Kapalková, Polišenská, Marková a Fenton (2016) v jejich výzkumu
monolingvních a bilingvních (slovensky a anglicky hovořících) předškolních dětí
zjišťovaly makrostrukturu a mikrostrukturu

prostřednictvím testu MAIN. U

makrostruktury došly k závěrům, že skóre v prvním jazyce (slovenštině) bylo
signifikantně vyšší než v druhém jazyce. V jiném výzkumu Pyšná a Kapalková (2012)
porovnávaly produkci a reprodukci příběhu MAIN u deseti dětí a došly k výsledku, že u
produkce byl počet makrostrukturních prvků a skóre v porozumění nižší než u
reprodukce. Nedávno také proběhl výzkum Kapalkové a Nemcové (2020), ve kterém
vysledovaly vývojový trend v makrostruktuře příběhu u dětí předškolního věku
prostřednictvím MAIN (podrobněji viz dále).
U nás se výzkumu narativů věnovala např. Náhlíková (2015), která se zaměřila na
strukturu a koherenci mluvených narativ a zjišťování rozdílů mezi pohlavími. Mezi její
zjištění patří, že chlapci preferují tzv. hrdinský žánr a dívky tzv. rodinný žánr. Dále se
této oblasti výzkumu věnoval Chrz a Čermák (2015), kteří ve své studii navrhli integrující
model narativní komplexity zahrnující aspekty jako diferenciace a integrace tématu
vyprávění, aktérství, narativní konstrukce a další. Ze studenstkých prací se tématu
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věnovala např. Michlová (2017), jež v rámci její diplomové práce přeložila nástroj MAIN
do češtiny a použila ho v jejím výzkumu dvou bilingvních dětí. Dále Damborská (2021)
v rámci její diplomové práce použila MAIN společně se vzorky spontánní produkce řeči
pro zjišťování mikrostruktury u tří monolingvních dětí.

3.4.2 Elicitace narativů
Nejvhodnějším způsobem získání řečového vzorku se jeví elicitace narativů, při
které dítě podstupuje předem připravenou zkoušku a tudíž dochází k semispontánní
produkci dítěte (Nováková Schöffelová, 2020). Southwood a Russell (2004) ve své studii
uvádí tři metody elicitace řečového vzorku: konverzaci, volnou hru a produkci příběhu.
Při zjišťování, jaká z metod je nejvhodnější pro užití v klinické praxi, došli k závěru, že
výzkumník má zvolit takovou metodu elicitace, která odpovídá cíli hodnocení. Pokud má
být evaluováno chování, kterého je dítě maximálně schopné (maximum behavior),
doporučuje se užití produkce příběhu, jelikož tato metoda poskytuje delší výpovědi než s
využitím konverzace a volné hry, a také poskytuje větší podíl komplexních výpovědí než
s využitím volné hry. Pokud má být evaluováno běžné chování dítěte (typical behavior),
výzkumníci doporučují užití všech tří uvedených metod viz výše. Gagarina et al. (2019a)
v testu MAIN v rámci získávání semispontánního vzorku řeči rozlišuje tři elicitační
módy: produkce, reprodukce a modelování příběhu (podrobněji viz kapitola 5.2).

3.4.3 Užívané metody
V zahraničí již dlouho existují různé testy narativních schopností (Nováková
Schöffelová, 2020). Patří mezi ně např. The bus story, ve kterém má dítě převyprávět
příběh podle obrázků a jež byl použit v britské a americké verzi v mnoha studiích
(Pankratz, Plante, Vance, & Insalaco, 2007). Je určen pro děti do šesti let věku (Nováková
Schöffelová, 2020). Dále obrázková knížka autorky Mercer Mayer s názvem Frog, where
are you?, kde je dítě požádáno o vyprávění příběhu dle obrázků (Reilly, Losh, Bellugi, &
Wulfeck, 2004). Ze zmíněné knížky a dalších jejich dílů od stejné autorky vychází metoda
SNAP (The Strong Narrative Assessment Procedure), ve které je dítě po poslechnutí
příběhu z náhravky požádáno o převyprávění a následně dotazováno otázkami na
porozumění. Je vhodná pro děti od šesti do třinácti let (Han, 2018). Dalším testem je
Edmonton Narrative Norms Instrument (ENNI), který obsahuje několik obrázkových
příběhů, jež má dítě na základě obrázků vyprávět (Schneider, Hayward, & Dubé, 2006).
Možností je také obrázkový test narativních schopností vycházející z projektu CDI III –
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Narrative project (Fenson, 1992, cituje podle Kesselová, 2013), u kterého vznikla
slovenská adaptace a jež byl použit pro sledování vývoje syntaktických struktur u dětí
předškolního věku (Kesselová, 2013). Na Slovensku se již od roku 2012 používá test
MAIN (Pyšná & Kapalková, 2012).
V České republice se pro zjišťování dílčích aspektů narativních schopností
používají metody zaměřené na jiné oblasti jazykového vývoje (např. DOVYKO), vlastní
materiály logopedů (např. vyprávění dle obrázkové knihy) a záznam spontánní produkce
řeči. I přesto, že poslední z možností může poskytovat dobrou výpovědní hodnotu, jelikož
vzniká v přirozené situaci, existují i její nevýhody, jako je obtížné použití metody pro
komparaci vzorků řeči mezi dětmi, otázka možnosti ověření porozumění dítěte, a taktéž
fakt, že situace, ve kterých byl řečový vzorek získán, mohou být specifické (Nováková
Schöffelová, 2020).
Vzhledem k tomu, že v České republice tedy doposud nevznikl standardizovaný
nástroj k diagnostice narativních schopností (Nováková Schöffelová, 2020), vznikla
česká verze MAIN (Gagarina et al., 2019b), jež bude popsána v kapitole 5.2 a která byla
použita ke zkoumání vývoje narativů v této diplomové práci.

3.4.4 Hodnocení narativních schopností
U narativů jsou obvykle hodnoceny dvě hlavní komponenty – makrostruktura a
mikrostruktura (Nováková Schöffelová, 2020). Vzhledem k zaměření této diplomové
práce se budu nejdříve podrobněji věnovat makrostruktuře.
3.4.4.1 Makrostruktura
Makrostruktura označuje narativní konstrukci, tedy globální strukturu celého
narativu (Licandro, 2016), jež má hierarchickou organizaci a koherenci, která přesahuje
úroveň individuální výpovědi (Tsimpli, Peristeri, & Andreou, 2016) a „je více méně
jazykově nezávislá“ (Nováková Schöffelová, 2020, str. 127). Kromě makrostruktury se
pro vnitřní organizaci příběhu užívá i termínu story grammar (Harčaríková & Klimovič,
2011; Owens, 2016; Tsimpli et al., 2016). Termín se používal i ve starších výzkumných
studiích a předpokládal, že příběh má danou vnitřní strukturu, podobně, jako věta, a
zároveň, že příběh obsahuje hierarchickou síť kategorií, jež jsou provázány logickými
vztahy (Stein & Glenn, 1975; Rumelhart, 1975).
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Story grammar model navrhuje, že všechny příběhy disponují scénou (setting) a
systémem epizod (episode system). Scéna poskytuje informace o kontextu, pozadí a
postavách příběhu, zatímco systém epizod zahrnuje (Tsimpli et al., 2016):
a) Počáteční událost (initiating event) - vnější událost, která motivuje postavy
k činu.
b) Vnitřní plán (internal plan) - zamýšlené akce k dosažení cíle a vyřešení
problémů.
c) Výsledky (outcomes) - úspěch či neúspěch při dosažení cíle.
Owens (2016) udává následující komponenty story grammar:
•

Scéna (setting statement),

•

Počáteční událost (initiating event),

•

Vnitřní odpověď (internal response),

•

Vnitřní plán (internal plan),

•

Pokus (attempt),

•

Přímý důsledek (direct consequence),

•

Reakce (reaction).

S Owensem se shoduje struktura narativů dle Leveyové (2019), přičemž na poslední
místo za reakci navíc dodává konec (ending), tedy vyjádření zakončující příběh.
K testu narativních schopností použitém ve výzkumu této diplomové práce (MAIN),
Gagarina et al. (2012) uvádí, že příběhy začínají scénou (setting statement), načež
následují tři epizody. Každá z nich obsahuje tyto makrostrukturní prvky:
i.

Cíl protagonisty,

ii.

Pokus propagonisty dosáhnout cíle,

iii.

Výsledek pokusu v rámci cíle,

iv.

Vnitřní stavy, které iniciují cíl a také vyjadřují reakce.

Nippold, Ward-Lonergan & Fanning uvádí (2005, cituji podle Gagarina et al., 2012),
že vnitřní stavy (internal state terms, ISTs) vyslovené v příbězích lze považovat jako
důkaz schopnosti uvědomění si stavu mysli druhých lidí. Jde o užití metalingvistických
sloves vyjadřujících řeč (jako např. zakřičet, mluvit), metakognitivních sloves
vyjadřujících mentální činnost (jako např. myslet) a slov vyjadřujících emoce (jako např.
smutný, naštvaný). Analýzou vnitřních stavů můžeme tedy získat informace o
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schopnostech tzv. teorie mysli (Theory of Mind; TOM). Dle Leveyové (2019) roste
používání sloves mentálních stavů mezi třemi až pěti lety dítěte a právě narativní
schopnosti pomáhají dětem ve vývoji TOM z toho důvodu, že příběhy obsahují informace
o pocitech, domněnkách a myšlenkách postav. Gagarina (2012) dále uvádí, že v MAIN
jsou pod pojmem vnitřní stavy (internal states) zahrnuty slovesa vyjadřující motivaci
(chtít, potřebovat), prožitkové výrazy (vidět, překvapený, žízňivý), slovesa přesvědčení
(myslet, vědět), slovesa vyjadřující řeč (mluvit, volat) a slova vyjadřující emoce (šťastný).
Nováková Schöffelová a Mikulajová (Gagarina et al., 2019b) v české verzi manuálu
užívají termínu mentální stavy.
3.4.4.2 Mikrostruktura příběhu
Oproti makrostruktuře, mikrostruktura je specifická pro každý jazyk (Altman,
Armon-Lotem, Fichman, & Walters, 2016; Gagarina et al., 2012; Nováková Schöffelová,
2020). Hodnotí jazykovou formu produkce, jelikož se u ní zjišťuje lexikální a syntaktická
úroveň příběhu a zaměřuje se na složitost používaných výrazů a vazeb (Nováková
Schöffelová, 2020). Prvky mikrostruktury zahrují různé lingvistické aspekty, jako je např.
délka a lexika, aspekty morfosyntaxe a diskurzu, a bilingvní jevy, jako např. přepínání
kódů či mezijazykový přenos (Altman et al., 2016; Gagarina et al., 2012). Gagarina et al.
(2012) uvádí seznam měřítek mikrostruktury vycházející ze zkoumání studií dětí s DLD
a dětí s TLD, jež mohou sloužit jako základ pro analýzu mikrostruktury narativů. Patří
mezi ně např. počet různých slov, počet jednotlivých výpovědí, průměrná délka výpovědí,
počet a poměr slovesných vět atd.
Viz výše, vzhledem k tomu, že mikrostruktura je specifická pro každý jazyk, je
nevyhnutelné, že se její aspekty budou v různých jazycích lišit (Altman et al., 2016).
Kupříkladu Pyšná a Kapalková (2012) v jejich výzkumu intaktních slovensky mluvících
dětí ve věku od šesti do sedmi let hodnotily mikrostrukturu prostřednictvím čtyř
lingvistických ukazatelů: celkového počtu slov, celkového počtu výpovědí, indexem
lexikální rozmanitosti (type-token ratio) a strukturou vět (jednoduchá věta, typy souvětí,
typy spojovacích výrazů). Southwest a Russell (2004) ve výzkumu zmíněném výše,
zabývajícím se porovnáváním metod elicitace řečového vzorku, jednotlivé metody
porovnávali prostřednictvím hodnocení mikrostruktury u afrikánsky hovořících dětí ve
věku pěti let. Hodnotili počet výpovědí, různorodost syntaktických struktur, průměrnou
délku výpovědí, počet syntaktických chyb a podíl komplexních syntaktických výpovědí.
Dále Kesselová (2013) ve svém výzkumu narativních schopností slovensky hovořících
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dětí ve věku tří až šesti let analýzou sledovala přítomnost či nepřítomnost syntaktických
struktur, které diferencovala z hlediska:
a) Gramatického jádra výpovědi
-

Jednočlenné věty (jednoslovná i víceslovná jmenná výpověď)

-

Dvojčlenné věty (obsahující přísudek)

b) Počtu větotvorných aktů
-

Jednoduchá věta

-

Souvětí

c) Vztahů

mezi

větami

v souvětí

nerovnocennost)
-

Souvětí souřadné

-

Souvětí podřadné.
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z hlediska

syntaxe

(rovnocennost

a

Empirická část
4

Cíle a záměry
Je důležité zmínit, že výzkum této diplomové práce vznikl v rámci projektu adaptace

MAIN na české prostředí a nasbíraná data se již stala podkladem pro revizi české verze
testu MAIN. Stěžejní bylo nasbírat množství dat, jež může být použito pro další zkoumání
i mimo moji diplomovou práci. V mé diplomové práci jsou data použita pro zjišťování
makrostruktury a porozumění příběhu, avšak na základě mnou získaných dat je možné
dojít k dalším zjištěním, jako např. prostřednictvím různých možností analýzy
mikrostruktury apod. (podrobněji viz kapitola 7).
Záměrem výzkumu v této diplomové práci je zjišťování narativních schopností dětí
ve věku 3-6 let prostřednictvím testu MAIN, od jehož prvotní české adaptace v roce 2020
doposud neproběhlo mnoho výzkumných šetření v České republice, vyjma některých
studentských prací (např. viz Damborská, 2021; Michlová, 2017 aj.). Uvedené studentské
práce ovšem za pomoci MAIN zjišťovaly buď mikrostrukturu u 3 monolingvních dětí
(Damborská, 2021) nebo mikrostrukturu i makrostrukturu u vzorku 2 bilingvních dětí
(Michlová, 2017). V zahraničí výzkumů prostřednictvím MAIN proběhlo mnohem více
(např. viz Kuvač Kraljević et al., 2020; Trinh et al., 2020; a další viz kapitola 3.4.1).
Z nich se např. Kapalková a Nemcová (2020) zaměřovaly na makrostrukturu u
monolingvních dětí předškolního věku a jejich výsledky poukazují na rozdíly
v jednotlivých věkových kategoriích. Proto jsem se rozhodla ověřit rozdíl mezi skupinami
v mém výzkumném vzorku na české populaci a tedy hlavním cílem výzkumu v této
diplomové práci je (i) zjišťování rozdílů v makrostruktuře a porozumění příběhu u
věkových skupin tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí, a to prostřednictvím administrace
testu MAIN, za použití elicitačních módů produkce a reprodukce.
Jiní výzkumníci prostřednictvím MAIN zjišťovali rozdíly v produkci a reprodukci.
V oblasti makrostruktury i porozumění došli k rozdílům, že při reprodukci děti
vyjadřovaly vyšší počet skórů makrostruktury v MAIN (Kuvač Kraljević et al., 2020;
Otwinowska et al., 2018; Pyšná & Kapalková, 2012) a skórů v porozumění (Otwinowska
et al., 2018; Pyšná & Kapalková, 2012). Otázka, zdali uvedené módy elicitace opravdu
vedou k rozdílným skórům makrostruktury a rozdílným skórům v porozumění, mě vedla
ke stanovení dalšího výzkumného cíle, a tedy (ii) zjišťování rozdílů v makrostruktuře a
porozumění příběhu mezi módem produkce a reprodukce.
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Na základě těchto cílů byly stanoveny následující výzkumné otázky:
Výzkumný cíl i:
•

„Je rozdíl ve skórech makrostruktury v testu MAIN u módu produkce mezi
skupinami tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí?“

•

„Je rozdíl ve skórech makrostruktury v testu MAIN u módu reprodukce mezi
skupinami tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí?“

•

„Je rozdíl ve skórech porozumění v testu MAIN u módu produkce mezi
skupinami tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí?“

•

„Je rozdíl ve skórech porozumění v testu MAIN u módu reprodukce mezi
skupinami tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí?“

Výzkumný cíl ii:
•

„Je rozdíl ve skórech makrostruktury u testu MAIN získaných módem
produkce a reprodukce?“

•

„Je rozdíl ve skórech porozumění u testu MAIN získaných módem produkce
a reprodukce?“

4.1 Hypotézy
Na základě cílů výzkumu a stanovených výzkumných otázek jsem stanovila
následující hypotézy:
Výzkumný záměr i
•

H0a: „Ve skórech makrostruktury v testu MAIN u módu produkce mezi
skupinami tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí není rozdíl.”

•

H0b: „Ve skórech makrostruktury v testu MAIN u módu reprodukce mezi
skupinami tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí není rozdíl.”

•

H0c: „Ve skórech porozumění v testu MAIN u módu produkce mezi
skupinami tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí není rozdíl.”

•

H0d: „Ve skórech porozumění v testu MAIN u módu reprodukce mezi
skupinami tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí není rozdíl.”
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Výzkumný záměr ii
•

H0e: „Ve skórech makrostruktury v testu MAIN získaných módem produkce
a reprodukce není rozdíl.”

•

H0f: „Ve skórech porozumění v testu MAIN získaných módem produkce a
reprodukce není rozdíl.”
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5

Metodologie
Vzhledem k povaze výzkumných cílů jsem zvolila kvantitativní strategii

výzkumu. Tato kapitola je věnována designu výzkumu.

5.1 Výzkumný vzorek
Pro výběr výzkumného vzorku jsem použila metodu záměrného výběru přes
instituce. Oslovila jsem několik mateřských škol v Praze a Středočeském kraji, kdy jedna
pražská školka a jedna středočeská souhlasily s výzkumem v jejich instituci.
Vymezení věku dětí na 3-6 let byl zvolen z důvodu, že vývoj narativních schopností
začíná v předškolním věku, okolo 2-3,5 let dítěte (Kapalková S. , 2002) a dále okolo 4-5
let postupuje strmým vývojem (Lindgren, 2019).
Kritéria pro zahrnutí dítěte do výzkumného šetření této diplomové práce jsem
stanovila následující:
-

Intaktní dítě2.

-

Monolingvní dítě.

-

Dítě nesmí mít odklad školní docházky.

-

Věk v rozmezí 3-6 let, respektive aby děti spadaly do těchto tří věkových
kategorií: 3,0-3,11 měsíců; 4,0-4,11 měsíců; 5,0-5,11 měsíců3.

-

Zákonným zástupcem podepsaný informovaný souhlas o zapojení dítěte
do výzkumu.

Celkově bylo otestováno 83 dětí, avšak 12 dětí jsem později při zpracování dat
z výzkumu vyloučila z důvodu nesplnění všech uvedených kritérií pro účast ve výzkumu.
9 dětí z důvodu bilingvismu, 2 děti z důvodu odkladu a 1 dítě z důvodu ADHD (vyřazená
data i přesto byla a budou použita pro jiné výzkumné účely v projektu české adaptace
MAIN). Celkem tedy výzkumný vzorek tvoří 71 dětí (34 dívek a 37 chlapců),
navštěvujících mateřskou školu, 9 dětí ve středočeském kraji a 62 dětí v Praze. Celkový
věkový průměr dětí je 55,5 měsíců (věkové rozložení viz tabulka 1).

2
3

Bez přítomnosti poruchy, typicky se vyvíjející.
Dále používám označení: tříletí, čtyřletí a pětiletí.
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Tabulka 1
Věkové rozložení výzkumného vzorku
Věková
skupina
Tříletí

N

Průměr

SD

Minimum

Maximum

21

41,95

2,765

38

46

Čtyřletí

22

54,09

3,250

48

59

Pětiletí

28

66,82

3,356

61

71

Pozn.: SD = směrodatná odchylka (standard deviation); tříletí = 3,0-3,11 měsíců; čtyřletí = 4,0-4,11
měsíců; pětiletí = 5,0-5,11 měsíců.

5.2 Metoda získávání dat
Data byla získána administrací testu MAIN, jež je v této kapitole detailněji popsán.
Multijazykový test na hodnocení jazykových schopností (The Multilingual
Assessment Instrument for Narratives; zkráceně MAIN) byl vyvinut v rámci COST
Action IS0804 (Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and
the Road to Assessment) a je součástí baterie testů LITMUS (Language Impairment
Testing in Multilingual Settings). Nástroj byl vyvinut za účelem hodnocení narativních
schopností u bilingvních dětí, přičemž záměrem bylo hodnocení narativů v obou jazycích
dítěte s cílem odhalit případné riziko vývojové jazykové poruchy. Pilotní verze z roku
2012 byla založena na datech z 15 jazyků od více než 500 dětí, z nichž bylo 250
bilingvních (Gagarina et al., 2012). Revize testu byla vydána v roce 2019 na základě dat
od cca 700 monolingvních a bilingvních dětí z Německa, Ruska a Švédska (Gagarina et
al., 2019a). Test byl původně určen pro děti ve věku od tří do deseti let (Gagarina et al.,
2012), ale dle nedávných prací se dá použít i pro starší děti, adolescenty a dospělé
(Gagarina et al., 2019a). Do českého jazyka byl test adaptován Novákovou Schöffelovou
a Mikulajovou v roce 2020 (Gagarina et al., 2019b) a v současné době probíhá revize
české verze testu na základě pilotních dat získaných mj. v rámci této diplomové práce.
Dle Gagariny a Lindgrena (2020) byl MAIN v roce 2020 adaptován do 80 jazyků z celého
světa.
Test obsahuje čtyři příběhy: pes, kocour, kůzlátka a ptáčátka; a každý příběh tvoří
sekvence šesti obrázků. MAIN umožňuje měření produkce i porozumění narativům.
Elicitaci narativů lze provést ve třech různých módech a záleží na záměru diagnostiky
vyšetřujícího, jaký zvolí. Konkrétně jde o:
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-

Produkci, kdy je dítě požádáno administrátorem, aby konkrétní
příběh vyprávělo samo, a poté jsou mu položeny otázky na
porozumění.

-

Reprodukci, kdy dítěti nejprve vypráví příběh administrátor a až
následně je dítě požádáno o převyprávění příběhu. Poté následují
otázky na porozumění.

-

Modelování příběhu, kdy opět dítěti nejprve vypráví příběh
administrátor, ovšem poté následují rovnou otázky na porozumění
(Gagarina et al., 2019a).

Dále test umožňuje analýzu makrostruktury i mikrostruktury příběhu, kdy pro
makrostrukturu je součástí testu záznamový arch pro hodnocení výskytu jednotlivých
makrostrukturních prvků (Gagarina et al., 2019b) a pro mikrostrukturu jsou vzhledem
k její povaze (viz kapitola 3.4.4) v manuálu uvedeny různé možnosti jejího hodnocení
(Gagarina et al., 2012). Součástí záznamového archu jsou i otázky na porozumění a
k dispozici je také doplňkový dotazník rodinného prostředí. Maximální počet bodů u
makrostruktury je u každého příběhu shodný (max. 17) a koresponduje s počtem
makrostrukturních prvků v příběhu (tedy počáteční uvedení scény a poté mentální stavy
jako počáteční událost, cíle, pokusy, výsledky, mentální stavy jako reakce; jež se opakují
v rámci 3 epizod). U porozumění je možno dosáhnout max. 10 bodů. V manuálu jsou
samozřejmě uvedeny konkrétní instrukce, jak test administrovat a hodnotit, dále např.
konkrétní přípustné nápovědy, jež může administrátor poskytovat dětem v průběhu
administrace, a v neposlední řadě možnosti kombinování jednotlivých příběhů pro
testování u jednoho bilingvního dítěte, jelikož např. příběhy Kocour a Pes jsou paralelní.
Dále se příběhy Pes a Kocour doporučují přednostně pro mód modelování příběhu a
reprodukci, oproti tomu Kůzlátka a Ptáčátka jsou přednostně doporučeny pro produkci
(Gagarina et al., 2019b).
Na základě výzkumné otázky (zjišťování rozdílu mezi produkcí a reprodukcí),
instrukcí z manuálu MAIN pro doporučení použití určitých příběhů pro určité módy
elicitace; a také větší potřeby administrovat příběh Pes a Kůzlátka, oproti Kocouru a
Ptáčátkům, vycházející z potřeb projektu adaptace MAIN na české prostředí, byl pro
výzkum v této práci zvolen příběh Kůzlátka pro produkci a příběh Pes pro reprodukci.
Pro doplnění informací od zákonných zástupců dětí jim byly písemně zadány otázky 1-
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11 dotazníku rodinného prostředí. Získané informace budou využity v rámci projektu,
nejsou využity v této diplomové práci.

5.3 Sběr dat
Sběru dat předcházelo vyplnění informovaného souhlasu zákonnými zástupci.
Dotazník rodinného prostředí zákonní zástupci mohli odevzdat i později po testování
dítěte. Sběr dat probíhal přímo v mateřských školách, kde mi byla pro testování
vyhrazena místnost a kam jsem si děti brala na testování individuálně. Všechny děti byly
otestovány dvěma příběhy. Nejprve příběh s názvem Kůzlátka v módu produkce
s následnými otázkami na porozumění a poté příběh s názvem Pes v módu reprodukce,
taktéž s otázkami na porozumění.
Administrace testu proběhla podle instrukcí uvedených v manuálu. Součástí
instrukcí mimo jiné je, aby při produkci administrátor s dítětem nesledoval obrázky
příběhu společně. Dítě má mít dojem, že administrátor neví, jaký příběh si vybralo, a to
z toho důvodu, aby se zabránilo efektu společných vědomostí a neomezovalo to produkci
dítěte. Je důležité podotknout, že u prvních 42 testovaných dětí (z plného počtu 83 dětí)
došlo k chybě v administraci právě v tomto aspektu, kdy jsme příběh při produkci
s dítětem sledovali společně, tudíž došlo ke sdílení pozornosti. Toto pochybění zmiňuji
v diskusi a limitech výzkumu viz kapitola 7.

5.4 Metody zpracování dat
Pořízené nahrávky z testování byly doslovně přepsány v programu CLAN za
použití transkripčního formátu CHAT (jež je využíván v databázi jazykových vzorků
CHILDES TalkBank).
CHILDES TalkBank je projekt zaměřený na transkripci, analýzu a uchovávání
jazykových vzorků. Zahrnuje tři části – CHAT, jež je transkripční a kódovací formát;
CLAN, jež je program pro analýzu jazykových vzorků; a samotnou databázi jazykových
vzorků. Poskytuje tedy mezinárodní jednotný systém transkripce jazykových vzorků,
jejich jednotné zpracování a vyhodnocování, a možnost zkoumání různých vzorků, tedy
v různých jazycích, věkových kategoriích apod. Dostupný je na tomto odkazu:
https://childes.talkbank.org (MacWhinney, 2000).
Následně proběhlo hodnocení makrostruktury a porozumění každému příběhu na
základě záznamového archu MAIN. V průběhu hodnocení se vyskytlo mnoho sporných
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případů, jak konkrétní položky bodovat. Jde o to, že se vyhodnocuje jazykový vzorek, jež
může mít různorodou podobu u každého dítěte a dostupný záznamový arch k hodnocení
přirozeně neobsahuje vyčerpávající seznam možností, jak dítě mohlo správně či
nesprávně odpovědět. Obsahuje nejčastější odpovědi a dá se říci, že slouží spíše jako
návod a uvedenými příklady poskytuje určitá vodítka, jak data bodovat. Sporné případy
byly konzultovány s vedoucí práce PhDr. Novákovou Schöffelovou Ph.D. a tvůrci
slovenské verze testu (Kapalková, Slančová, & Nemcová, 2020) a na základě těchto
případů byla mj. postavena česká revize testu.
Skórování makrostruktury a porozumění bylo přehledně zaneseno do Excel
tabulky. Následně proběhlo statistické zpracování skórů v programu IBM SPSS Statistics,
jež bude podrobně popsáno v kapitole s výsledky.

5.5 Etika výzkumu
Zákonní zástupci participantů výzkumu této diplomové práce podepsali
informovaný souhlas s účastí jejich dítěte ve výzkumu. Účast ve výzkumu byla
dobrovolná a veškerá citlivá data (jména osob či míst) byla při přepisu dat změněna tak,
aby nebylo možné konkrétního participanta identifikovat. Vzor informovaného souhlasu
(bez kontaktních údajů autorky práce) je uveden v příloze.
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6

Výsledky
Tato kapitola obsahuje výsledky z analýzy prostřednictvím deskriptivní a

inferenční statistiky. U všech výpočtů byl použit Shapiro-Wilkův test normality a dále
vzhledem k převažujícímu nenormálnímu rozložení

a s ohledem na velikost

porovnávaných skupin byly zvoleny neparametrické metody (Kruskal-Wallisův, MannWhitney či Wilcoxonův test). Statistická hladina významnosti byla stanovena na hodnotu
p < 0,05.

6.1 Makrostruktura příběhu u produkce
Tříletí vyjadřovali průměrně 2,24 prvků, čtyřletí 3,18 a pětiletí 5,21. Výsledky
značí, že čím jsou děti starší, tím vyššího skóre v makrostruktuře v produkci dosahují.
Také se s věkem zvyšuje max. dosažené skóre. Pro lepší přehlednost uvádím data
z deskriptivní statistiky v tabulce 2 a v grafu 1:
Tabulka 2
Deskriptivní statistika skórů makrostruktury v testu MAIN u módu produkce
Věková
skupina

N

Medián

Průměr

SD

Min

Max

tříletí

21

1,00

2,24

2,508

0

7

čtyřletí

22

3,00

3,18

2,822

0

9

pětiletí

28

5,00

5,21

2,200

0

10

Pozn.: SD = směrodatná odchylka (standard deviation); tříletí = 3,0-3,11 měsíců; čtyřletí = 4,0-4,11
měsíců; pětiletí = 5,0-5,11 měsíců.

Graf 1
Skóre v makrostruktuře u produkce u všech věkových skupin
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Pro následné ověření statistické významnosti zjištěného rozdílu jsem nejprve
ověřila rozložení normality prostřednictvím Shapiro-Wilkova testu, kde skupiny tříletých
(p = 0,002) a čtyřletých (p = 0,037) vykazovaly nenormální rozložení a skupina pětiletých
(p = 0,576) vykazovala normální rozložení. Z toho důvodu jsem dále pro porovnání
rozdílu mezi skupinami zvolila neparametrickou metodu Kruskal-Wallis, jejíž výsledky
ukázaly signifikantní rozdíl mezi skupinami, H(2) = 15,159; p < 0,001. Znamená to, že
celkově mezi skupinami tříletých, čtyřletých a pětiletých je signifikantní rozdíl (což
odpovídá na stanovenou hypotézu), avšak z výsledku Kruskal-Wallis testu není možné
zjistit, mezi konkrétně kterými dvěma skupinami rozdíl doopravdy je. Z toho důvodu
jsem nad rámec stanovené hypotézy provedla Mann-Whitney U test, který porovnal
jednotlivé skupiny mezi sebou. Rozdíl mezi tříletými a čtyřletými dětmi nevyšel
signifikantní (p = 0,240), avšak rozdíl mezi tříletými a pětiletými dětmi vyšel
signifikantní (p < 0,001), taktéž mezi čtyřletými a pětiletými (p = 0,005). Interpretaci se
budu věnovat dále v diskusi.
Rozhodnutí o hypotéze H0a:
Na základě statisticky významného rozdílu (p < 0,001) vycházející z testu Kruskal-Wallis
zamítám hypotézu H0a. Testem byl zjištěn signifikantní rozdíl minimálně v jedné z dvojic
věkových skupin.

6.2 Makrostruktura příběhu u reprodukce
Výsledky deskriptivní statistiky u módu reprodukce v oblasti makrostruktury
můžeme vidět v tabulce 3:
Tabulka 3
Deskriptivní statistika skórů makrostruktury v testu MAIN u módu reprodukce
Věková
skupina
tříletí

N

Medián

Průměr

SD

Min

Max

21

4,00

4,38

3,263

0

9

čtyřletí

22

5,00

4,91

3,517

0

14

pětiletí

28

8,00

7,50

2,835

0

13

Pozn.: SD = směrodatná odchylka (standard deviation); tříletí = 3,0-3,11 měsíců; čtyřletí = 4,0-4,11
měsíců; pětiletí = 5,0-5,11 měsíců.
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Průměrný počet vyjádřených skórů makrostruktury u tříletých je 4,38; u čtyřletých
4,91 a pětiletých 7,50. Z hodnot je opět zřejmé, že s narůstajícím věkem se počet skórů
makrostruktury zvyšuje. Můžeme to vidět i následujícím grafu 2:
Graf 2
Skóre v makrostruktuře u reprodukce u všech věkových skupin

Pro následné zjištění statistické významnosti byl proveden Shapiro-Wilkův test
normality, jež vykazoval u tříletých hranici nenormálního a normálního rozložení (p =
0,050) a u čtyřletých (p = 0,226) a pětiletých (p = 0,308) normální rozložení. Vzhledem
k zachování jednotnosti v postupu testování a malému počtu dětí v jednotlivých
skupinách jsem pro zjištění rozdílů mezi skupinami zvolila neparametrickou metodu
Kruskal-Wallis, jejíž výsledek vyšel signifikantní H(2) = 12,896; p = 0,002. To značí, že
rozdíl mezi minimálně jednou z dvojic skupin je (což je odpovědí na stanovenou
hypotézu). Nad rámec hypotézy jsem se rozhodla pro post hoc test pro zjištění, mezi
konkrétně kterými skupinami rozdíl je. Mann-Whitney U test mezi tříletými a čtyřletými
dětmi vyšel nesignifikantní (p = 0,797), mezi tříletými a pětiletými signifikantní (p =
0,002) a mezi čtyřletými a pětiletými signifikantní (p = 0,003).
Rozhodnutí o hypotéze H0b:
Na základě signifikantního výsledku (p = 0,002) z testu Kruskal-Wallis zamítám
hypotézu H0b. Provedeným testem byl zjištěn signifikantní rozdíl minimálně v jedné
z dvojic věkových skupin.

51

6.3 Porozumění příběhu u produkce
V tabulce 4 uvedené níže můžeme vidět výsledky deskriptivní statistiky u
porozumění u módu produkce:
Tabulka 4
Deskriptivní statistika skórů porozumění v testu MAIN u módu produkce
Věková
skupina
tříletí

N

Medián

Průměr

SD

Min

Max

21

3,00

3,67

2,799

0

9

čtyřletí

22

5,00

4,68

3,092

0

10

pětiletí

28

8,00

7,14

2,353

0

10

Pozn.: SD = směrodatná odchylka (standard deviation); tříletí = 3,0-3,11 měsíců; čtyřletí = 4,0-4,11
měsíců; pětiletí = 5,0-5,11 měsíců.

Tříletí dosahovali v průměru 3,67 skórů v porozumění u produkce, čtyřletí 4,68 a
pětiletí 7,14. Můžeme opět pozorovat vývojový trend, který je přehledně vidět i
v následujícím grafu 3:
Graf 3
Skóre v porozumění u produkce u všech věkových skupin

Pro ověření statistické významnosti byl proveden Shapiro-Wilkův test normality,
který vykazoval normální rozložení u tříletých (p = 0,177) a čtyřletých (p = 0,182); u
pětiletých nenormální rozložení (p = 0,001). Viz výše, příklad makrostruktury u
reprodukce, jsem dále volila test Kruskal-Wallis, který vyšel signifikantní: H(2) = 17,460;
p < 0,001. Tímto jsem získala odpověď na stanovenou hypotézu, tedy že rozdíl někde
mezi skupinami je, ovšem nevíme kterými. Navíc jsem opět provedla Mann-Whitney U
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test, který mezi tříletými a čtyřletými vyšel nesignifikantní (p = 0,287); avšak mezi
tříletými a pětiletými (p < 0,001) i čtyřletými a pětiletými (p = 0,004) signifikantní.
Rozhodnutí o hypotéze H0c:
Na základě signifikantního výsledku (p < 0,001) testu Kruskal-Wallis zamítám hypotézu
H0c. Testem byl zjištěn signifikantní rozdíl minimálně v jedné z dvojic věkových skupin.

6.4 Porozumění příběhu u reprodukce
V následující tabulce 5 můžeme vidět výpočet deskriptivní statistiky skórů
porozumění u módu reprodukce:
Tabulka 5
Deskriptivní statistika skórů porozumění v testu MAIN u módu reprodukce
Věková
skupina
tříletí

N

Medián

Průměr

SD

Min

Max

21

6,00

5,29

2,866

0

9

čtyřletí

22

7,00

6,55

3,004

0

10

pětiletí

28

9,00

8,50

1,934

0

10

Pozn.: SD = směrodatná odchylka (standard deviation); tříletí = 3,0-3,11 měsíců; čtyřletí = 4,0-4,11
měsíců; pětiletí = 5,0-5,11 měsíců.

Tříletí skórovali v porozumění u reprodukce v průměru 5,29; čtyřletí 6,55 a
pětiletí 8,50. Můžeme tedy pozorovat vývoj porozumění příběhu s věkem. Viz také
následující graf 4:
Graf 4
Skóre v porozumění u reprodukce u všech věkových skupin
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Následovalo ověření statistické významnosti. Nejprve Shapiro-Wilkův test
vykazoval u skupiny tříletých normální rozložení (p = 0,112), ovšem u čtyřletých (p =
0,011) i pětiletých (p < 0,001) nenormální rozložení. Kruskal-Wallis test vyšel
signifikantní: H(2) = 19,636; p < 0,001. Celkový rozdíl mezi skupinami je přítomný (což
odpovídá na stanovenou hypotézu), ovšem nevíme, mezi kterými. Navíc tedy následoval
Mann-Whitney U test zjišťující nesignifikantní rozdíl mezi skupinou tříletých a čtyřletých
(p = 0,135), a naopak zjišťující signifikantní rozdíl mezi skupinou tříletých a pětiletých
(p < 0,001) i skupinou čtyřletých a pětiletých (p = 0,004).
Rozhodnutí o hypotéze H0d:
Na základě signifikantního výsledku (p < 0,001) Kruskal-Wallis testu zamítám hypotézu
H0d. Testem byl zjištěn signifikantní rozdíl minimálně v jedné z dvojic věkových skupin.

6.5 Porovnání makrostruktury u produkce a reprodukce
Porovnání skóre makrostruktury v produkci a reprodukci bylo provedeno nehledě na
věkové skupiny viz výše, tudíž byly porovnány 2 soubory – celkové skóry jednotlivých
dětí v produkci a reprodukci. V následující tabulce můžeme vidět deskriptivní statistiku
prvků makrostruktury v produkci vs. reprodukci:
Tabulka 6
Deskriptivní statistika porovnání skórů makrostruktury v testu MAIN u módů produkce a
reprodukce
Způsob
elicitace
produkce

N

Medián

Průměr

SD

Min

Max

71

4,00

3,70

2,774

0

10

reprodukce

71

6,00

5,77

3,444

0

14

Pozn.: SD = směrodatná odchylka.

U módu produkce děti dosáhly v průměru skóre 3,70, přičemž u reprodukce 5,77. Je
tedy zřejmé, že reprodukcí dosahovaly vyššího skóre než produkcí. Také můžeme vidět
rozdíl v max. dosažených bodech u obou módů, kdy reprodukce je o 4 body vyšší.
Rozdíly můžeme vidět i v následujícím grafu 5:

54

Graf 5
Porovnání skórů makrostruktury u produkce a reprodukce

Pro následné zjištění statistické významnosti jsem nejprve provedla Shapiro-Wilkův
test normality, jež vykazoval nenormální rozložení jak u produkce (p = 0,001), tak
reprodukce (p = 0,026). Z toho důvodu jsem pro další zjištění rozdílu mezi produkcí a
reprodukcí zvolila neparametrický párový Wilcoxonův test, jež vyšel signifikantní (p <
0,001).
Rozhodnutí o hypotéze H0e:
Na základě signifikantního výsledku Wilcoxonova testu (p < 0,001) zamítám hypotézu
H0e. Rozdíl mezi skóry makrostruktury u produkce a u reprodukce je přítomný.

6.6 Porovnání výsledků porozumění u produkce a reprodukce
Zde byly opět porovnány 2 soubory výsledků v produkci a reprodukci, nehledě na
věkovou skupinu. V následující tabulce můžeme vidět deskriptivní statistiku:
Tabulka 7
Deskriptivní statistika porovnání skórů v porozumění v testu MAIN u módů produkce a
reprodukce
Způsob
elicitace
produkce

N

Medián

Průměr

SD

Min

Max

71

6,00

5,35

3,085

0

10

reprodukce

71

8,00

6,94

2,888

0

10

Pozn.: SD = směrodatná odchylka
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U produkce děti dosahovaly v průměru skóre 5,35, u reprodukce 6,94, z čehož
vyplývá, že při reprodukci děti dosahovaly vyšších skórů. Dosažené max. hodnoty dětí se
shodují s max. dosažitelnými hodnotami v rámci testu. Přehledně také viz uvedený graf
6:
Graf 6
Porovnání skórů porozumění u produkce a reprodukce

Pro zjištění statistické významnosti jsem nejprve provedla Shapiro-Wilkův test
normality, který vykazoval nenormální rozložení u produkce (p < 0,001) i u reprodukce
(p < 0,001), proto opět následoval Wilcoxonův test, jež vyšel statisticky významný (p <
0,001).
Rozhodnutí o hypotéze H0f:
Na základě signifikantního výsledku Wilcoxonova testu zamítám hypotézu H0f. Rozdíl
mezi módy produkce a reprodukce u porozumění je přítomný.
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7

Diskuse
Narativní schopnosti souvisí s počáteční gramotností (Botting, 2002; Cain, 2003;

Griffin et al., 2004) a jsou indikátorem celkového vývoje jazykových schopností
(Mikulajová, 2009). MAIN je test narativních schopností zjišťující makrostrukturu,
mikrostrukturu a porozumění příběhu prostřednictvím tří elicitačních módů – modelování
příběhu, produkce a reprodukce (Gagarina, a další, 2012). Oproti zahraničí, v ČR
doposud neproběhlo mnoho výzkumů použitím testu MAIN. Hlavním cílem této
diplomové práce je zjištění, zda je rozdíl mezi třemi věkovými skupinami v rámci
makrostruktury a porozumění příběhu, a to jak v módu produkce i reprodukce. Dalším
cílem je zjištění, zda je rozdíl v produkci a reprodukci nehledě na věkové skupiny.
Očekávání rozdílů vyjádřených ve výzkumných cílech a hypotézách se potvrdilo.
Vzhledem k signifikantním výsledkům provedených analýz byly všechny uvedené
nulové hypotézy vyvráceny.
Jak bylo uvedeno v kapitole s výsledky, v rámci výzkumného záměru i (hypotézy
H0a, H0b, H0c, H0d) provedený Kruskal-Wallis test zjistil, že vždy minimálně v jedné
z dvojic věkových skupin je signifikantní rozdíl. Zároveň výsledky deskriptivní statistiky
naznačovaly, že čím vyšší je věk dítěte, tím vyššího množství makrostrukturních prvků a
skóre v porozumění dosahuje. To by odpovídalo poznatkům z teorie, kde obecně
dokládají postupný vývoj narativních schopností v souvislosti s věkem (Kapalková,
2002). Ke zjištění, mezi kterými konkrétními skupinami rozdíl je a mezi kterými ne, byl
nad rámec hypotézy použit post hoc test Mann-Whitney. Ten ukázal u produkce a
reprodukce, i u makrostruktury a porozumění, signifikantní rozdíly mezi skupinou
tříletých a pětiletých a také čtyřletých a pětiletých. Mezi skupinou tříletých a čtyřletých
signifikantní rozdíl zjištěn nebyl. Tyto výsledky značí, že rozdíl mezi skupinou tříletých
a čtyřletých, mohl být buď způsoben náhodou, výběrovou chybou, a mohl by tedy
naznačovat, že v tomto věku nedochází k tak rapidnímu vývoji a výkony obou věkových
skupin jsou si podobné. Výsledky ovšem také ukazují rychlejší vývoj mezi čtvrtým a
pátým rokem, což odpovídá např. poznatkům od Lindgren (2019), která dokládá strmý
vývoj v oblasti makrostruktury a porozumění v produkci mezi 4 až 5 lety dítěte.
Co se týče módu produkce a makrostruktury, rozdíl mezi věkovými skupinami
podporují i jiné výzkumy. Kapalková a Nemcová (2020) v jejich studii taktéž
zjistily rozdílné hodnoty u jednotlivých věkových skupin předškolních dětí, konkrétně
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pozorovaly vývojový trend v makrostruktuře. Tříleté děti v jejich studii vyjadřovaly
v průměru skóre 3,33, čtyřleté děti 4,61 a pětileté-šestileté děti 5,62. Skóre je však oproti
mému výzkumu vyšší u všech tří skupin. Nižší dosažené hodnoty v mém výzkumu mohou
být způsobeny menším výzkumným vzorkem (v porovnání skupin čtyřletých a pětiletých
v obou výzkumech); také faktem, že v mém výzkumu mám do skupiny pětiletých
zahrnuty pětileté děti do 71 měsíců věku (v jejich výzkumu mají v nejstarší skupině
zahrnuty pětileté s šestiletými dětmi do věku 75 měsíců); také na nižší skóry v mém
výzkumu může mít vliv sdílení pozornosti, jelikož, jak jsem zmínila výše, s prvními 42
testovanými dětmi došlo k chybě při administraci produkce příběhu a tudíž jsme s dítětem
pozorovaly příběh společně, což, jak v jejich výzkumu dokládá Pyšná a Kapalková
(2012), má vliv na mikrostrukturu příběhu, konkrétně při sdílené pozornosti dítě
vyjadřuje celkově nižší počet slov (avšak je to zjišťováno z výsledků porovnání produkce
a reprodukce, jelikož při reprodukci přirozeně dochází ke sdílení pozornosti). Je tedy
otázkou, zdali mohla sdílená pozornost při produkci v mém výzkumu ovlivnit
makrostrukturu a vést k nižšímu skóre. Dalším výzkumem, kde můžeme vidět rozdílné
skóry makrostruktury u jednotlivých věkových skupin je již zmíněná studie Lindgren
(2019), kde čtyřleté děti průměrně vyjádřily 5,2 prvků a pětileté děti 7,4. Opět můžeme
vidět vyšší počet prvků v porovnání s mým výzkumem. Důvody mohou být podobné viz
výše, tedy efekt sdílené pozornosti, rozdílné rozložení uvnitř věkových skupin a malý
výzkumný vzorek.
Mód reprodukce u makrostruktury byl doposud ve výzkumech zjišťován v jiných
výzkumných designech, na rozdíl od mého. Např. na jiných výzkumných vzorcích, jako
jsou bilingvní děti (viz např. Maviş, Tunçer, & Gagarina, 2016), či děti s DLD (Kuvač
Kraljević et al., 2020) nebo v odlišných věkových skupinách (Kuvač Kraljević et al.,
2020; Otwinowska et al., 2018) apod. Proto zde výsledky nebudu konkrétně porovnávat.
V rámci módu produkce u porozumění v jiných výzkumech taktéž dospěly
k rozdílným skórům v různých věkových kategoriích. Např. Lindgren (2019) dospěla
v jejím výzkumu k výsledkům, kdy čtyřleté děti vyjadřovaly v průměru skóre 5,3 a
pětileté děti skóre 8,1. Důvodem pro vyšší skóry v porovnání s výzkumem této diplomové
práce může být rozdílné rozložení uvnitř věkových skupin a velikost vzorku. Otázkou je,
do jaké míry může výsledky ovlivňovat kultura. Např. zdali může hrát roli odlišný jazyk,
způsob vyjadřování, zvyklosti mluvit např. o mentálních stavech apod. Mód reprodukce
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u porozumění zde s ostatními výzkumy nebudu porovnávat z podobných důvodů viz
reprodukce u makrostruktury výše.
Z výzkumu dále vyplynulo, že je statisticky významný rozdíl ve skóre
makrostruktury, při porovnání módů produkce a reprodukce, nehledě na věkové skupiny.
Při produkci v průměru děti vyjadřovaly 3,70 prvků makrostruktury, u reprodukce 5,77.
Můžeme tedy pozorovat vyšší počet prvků, pokud dítě příběh převypráví po osobě
administrátora, než pokud vypráví příběh samo bez předlohy. Jiné výzkumy také
podporují toto zjištění. Např. Kuvač Kraljević et al. (2020) v jejich výzkumu zjistili, že
chorvatsky hovořící děti s TLD vyjadřovaly v průměru 7,95 prvků při produkci a 8,80
prvků při reprodukci. Také Pyšná a Kapalková (2012) došly k výsledkům, že děti
vyjadřovaly v průměru 6,3 prvků v produkci a 8,4 v reprodukci. Dále Otwinowska et al.
(2018) v jejich výzkumu zjistili rozdíly, kdy monolingvní polsky hovořící děti
vyjadřovaly v produkci v průměru 7,64 prvků a v reprodukci 8,68. Je ovšem důležité
podotknout, že ve všech třech uvedených výzkumech měl výzkumný vzorek vyšší
průměrný věk (dle uvedeného pořadí výzkumů: 78 a 82,3 a 68 měsíců), což může být
důvodem celkově vyššího počtu makrostrukturních prvků. Důvodem pro odlišné skóry
ve výzkumech může být i malý výzkumný vzorek.
V poslední řadě z výzkumu vyplynulo zjištění, že je statisticky významný rozdíl ve
skórech porozumění, při porovnání módů produkce a reprodukce. Při produkci děti
vyjadřovaly v průměru skóre porozumění 5,35 a při reprodukci 6,94, tzn. můžeme
pozorovat vyšší skóre porozumění, pokud dítěti nejprve administrátor příběh přečte.
K podobným výsledkům došli Otwinowska et al. (2018), kdy při produkci děti
dosahovaly v porozumění skóre 6,67 a při reprodukci 7,42. Taktéž Pyšná a Kapalková
(2012) v jejich výzkumu ukazují, že při produkci dítě v průměru dosáhlo v porozumění
skóre 6,4 a při reprodukci 7,8. Celkové vyšší skóry u obou výzkumů opět může
vysvětlovat vyšší průměrný věk věkové skupiny a malý vzorek (viz výše).
Z výsledků výzkumu této diplomové práce je tedy zřejmé, že při reprodukci dosahují
děti vyšších skórů makrostruktury a porozumění než u produkce. Možným vysvětlením
je, že při reprodukci se dítě setkalo s příběhem dvakrát, při čtení příběhu administrátorem
a při převyprávění (Pyšná & Kapalková, 2012). Je zřejmé, že prakticky tedy při čtení
administrátorem u dítěte nejprve dochází k procesu porozumění vyprávěnému příběhu a
následně při vyprávění k procesu produkce příběhu. Jak uvádí Smolík a Seidlová
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Málková (2014) a jak jsme mohli vidět v teorii, schopnost porozumění má náskok před
schopností produkce. Tudíž pokud je dítěti zprostředkováno porozumění z vyprávěného
příběhu, jeho schopnost následné produkce se může přirozeně zlepšit.
Při reprodukci také dítě nutně ne zcela vyjadřuje jeho schopnost nezávisle
produkovat příběh (Otwinowska et al., 2018). Administrátor dítěti při čtení poskytuje
model toho, jak se příběh odehrává a jakou má strukturu. Dítě ho tedy může napodobovat
a určitou roli v tomto procesu může hrát pracovní paměť. Otázkou pro další zkoumání
tedy je, jaký může mít volba módu elicitace význam z hlediska hodnocení narativních
schopností. Pyšná a Kapalková (2012) v jejich studii uzavírají, že nelze jednoznačně
posoudit, který z elicitačních módů je vhodnější použít pro hodnocení narativních
schopností, jelikož oba poskytují kvalitativně odlišné výsledky, proto doporučují
kombinovat oba dva.
Jak můžeme vidět, nasbíraná data byla v této diplomové práci použita na zkoumání
makrostruktury a porozumění příběhu u monolingvních dětí. Výše bylo uvedeno
množství výzkumů s použitím MAIN např. u bilingvních dětí (např. Maviş, Tunçer, &
Gagarina, 2016), dětmi s DLD (Kuvač Kraljević et al., 2020) či v kombinaci bilingvních
dětí s DLD (Tsimpli, Peristeri, & Andreou, 2016; Trinh, 2020). Výsledky z výzkumu této
diplomové práce tedy mohou být použity pro srovnání s výsledky z jiných, minulých či
budoucích výzkumů, např. právě s bilingvními dětmi či dětmi s DLD. Jak bylo zmíněno
výše, data z tohoto výzkumu byla již použita pro revizi české adaptace MAIN a data
budou i nadále použita pro zkoumání mikrostruktury příběhu.

7.1 Limity výzkumu
Výzkum této diplomové práce je sondou do problematiky hodnocení narativních
schopností a je zapotřebí dalšího zkoumání pro zevšeobecnění dosažených výsledků.
Studie se neobešla bez určitých limitů. Ačkoli do výzkumu bylo zahrnuto 71 participantů,
vzorek není dostatečně velký na zevšeobecnění pro dané věkové skupiny. Participanti
také vykazovali nerovnoměrné rozložení z hlediska pobývání (62 dětí z městské školky a
9 z vesnické), což mohlo vést ke zkreslení výsledků. Jak bylo zmíněno výše, při
administraci došlo k chybě při sdílení pozornosti u módu produkce u prvních 42 dětí, což
mohlo vést ke zkreslení vyjádřených skórů makrostruktury. Při pokládání otázek na
porozumění došlo několikrát i k jiné chybě při administraci, kdy dítě nebylo dotázáno na
určitou otázku (celkem se tato chyba stala u 7 jednotlivých otázek ze všech položených
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otázek na porozumění; v přepočtu na 71 participantů bylo celkově položeno 1420 otázek
na porozumění). Ve skórech porozumění jsem toto bodovala 0 body, tudíž teoreticky
mohou být výsledky zkresleny o 7 bodů (respektive u 7 z dětí mohlo dojít ke zkreslení ±
1 bod).
Uvedené výsledky vycházející z hypotéz zaměřené na zkoumání makrostruktury a
porozumění u jednotlivých věkových skupin (výzkumný záměr i) byly zaměřeny na
zjištění rozdílu mezi skupinami, tedy zdali tam nějaký je. Nad rámec hypotézy byly
zjištěny rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Bylo tak provedeno z důvodu, že v rámci
této diplomové práce bylo již zvoleno 6 výzkumných cílů a hypotéz, tudíž na další zde
nebyl prostor. Zároveň však bylo zajímavé konkrétní rozdíly mezi skupinami zjistit.

7.2 Budoucí kroky
Vzhledem k dosavadnímu celkovému nedostatku výzkumů v České republice je
zapotřebí dalšího zkoumání narativních schopností prostřednictvím testu MAIN. Kromě
výše uvedených možností výzkumu bilingvních dětí či dětí s DLD je zapotřebí dalších
výzkumů u monoligvních dětí, např. sledování vývoje narativů v jiných věkových
skupinách, či u dospívajích a dospělých; a to prostřednictvím zjišťování makrostruktury,
mikrostruktury i porozumění příběhu. Také by mohlo být zajímavé zkoumat, v jakém
věku se objevují jednotlivé komponenty makrostuktury příběhu; vliv sdílené pozornosti
na výkon v produkci dítěte; či souvislost narativních schopností s kognitivními funkcemi
jako je např. paměť a pozornost. Možností, jak dále výzkum narativních schopností
směřovat je tedy mnoho a inspirací nám může být nespočet výzkumů v zahraničí (viz
výzkumy uvedené v rámci celé diplomové práce).
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Závěr
V této práci byly zkoumány narativní schopnosti dětí ve věku 3-6 let. Výsledky

ukazují, že makrostruktura a porozumění příběhu jsou rozdílné u věkových skupin
tříletých, čtyřletých a pětiletých dětí, a to jak u módu produkce, tak reprodukce.
Signifikantnost rozdílu se podařilo ověřit mezi skupinami čtyřletých a pětiletých; a
tříletých a pětiletých; a napovídají tedy prudký vývoj narativních schopností v období
čtyř až pěti let. Dále výsledky poskytují důkazy o signifikantním rozdílu v makrostruktuře
a porozumění mezi příběhy získanými produkcí a reprodukcí. Prostřednictvím
reprodukce děti dosáhly signifikantně vyššího skóre makrostruktury a porozumění.
Výsledky výzkumu se v rozdílnosti dosažených skórů v různých věkových kategoriích a
v rozdílnosti mezi produkcí a reprodukcí podobají zahraničním výzkumům. Ovšem u
jednotlivých věkových skupin z dostupných zahraničních výzkumů dosahovaly děti
celkově vyšších skórů makrostruktury a porozumění. Je tedy zapotřebí provést další
výzkumy na české populaci pro ověření dosažených výsledků.
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Příloha 1:

Informovaný souhlas s testováním v rámci výzkumu
Držitel souhlasu
Bc. Nikola Leciánová, tel: XXX, e-mail: XXX
Výzkum
V rámci vypracování diplomové práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
Název výzkumu: Narativní schopnosti dětí předškolního věku.
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.
Předmět a provedení výzkumu
Výzkum se zaměřuje na zjišťování schopnosti vyprávění u předškolních dětí a následné
porovnání úrovní mezi jednotlivými věkovými skupinami, a to za použití
Multijazykového testu na hodnocení jazykových schopností (MAIN). Test se skládá z
několika krátkých obrázkových příběhů se zvířátky. Dítěti budou postupně předloženy
dva příběhy, u kterých bude podle obrázků vyprávět, co se v příběhu děje.
Diplomová práce je součástí projektu překladu uvedeného testu na české prostředí, tedy
nasbírání dostatečného množství řečových vzorků u českých dětí a vytvoření českých
norem. Prakticky to znamená, že účastí Vašeho dítěte v tomto výzkumu přispějete k
vytvoření přehledu, jakou úroveň schopnosti vyprávění mají děti v České republice, díky
čemuž se tento test může stát spolehlivým nástrojem ke zjišťování úrovně jazykových
schopností u dětí a k jejich lepšímu porozumění.
Průběh testování (když dítě bude příběh vyprávět) bude nahráván a ze zvukového
záznamu bude následně pořízen doslovný přepis, který bude dále použit pro skórování
získaných dat dle záznamového archu. Zvukový záznam bude sloužit pouze pro potřebu
doslovného přepisu a bude k dispozici pouze Nikole Leciánové. Doslovný přepis bude
důsledně anonymizován tak, aby byla zaručena anonymita a ochrana všech osob
zmíněných v průběhu rozhovoru a aby nebylo možné tyto osoby na základě
anonymizovaného přepisu identifikovat. Zejména budou změněna všechna jména osob a
míst. Anonymizované přepisy budou použity a dále zkoumány v projektu viz výše,
konkrétně zaslány garantce projektu pro Českou republiku PhDr. Miroslavě Novákové
Schöffelové, PhD., tudíž mohou následně sloužit lingvistům pro lepší porozumění
jazykovým schopnostem dětí. Doslovné citace částí anonymizovaného doslovného
přepisu mohou být anonymně použity v závěrečné diplomové práci.
Součástí výzkumu je krátký dotazník pro rodiče zjišťující základní informace o vývoji
řeči dítěte. Informace by mohly být nápomocné k upřesnění získaných výsledků z
testování. Dotazník není nutné vyplnit, vyplnění ale může pomoci k lepšímu porozumění
jazykovým schopnostem dětí v rámci jejich řečového vývoje.
Covid-19
Nikola Leciánová prohlašuje, že testování bude vždy probíhat za dodržení nařízení dle
aktuální epidemiologické situace, a to tak, aby nedošlo k vystavení riziku onemocnění
dětí koronavirem.
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Prohlášení:
Souhlasím s testováním mého dítěte za použití testu MAIN, pořizováním audio nahrávky
v průběhu práce s mým dítětem a poskytnutím dalších souvisejících informací pro účely
výzkumu v diplomové práci a projektu.
Rozumím výše uvedenému textu a souhlasím s jeho obsahem.
Rozumím tomu, že nemusím odpovídat na obtížné nebo nepříjemné otázky.
Rozumím tomu, že mohu úplně zrušit účast mého dítěte ve výzkumu.

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:
V …………………………………………….……. dne …………………………..…….

Podpis zákonného zástupce:

Podpis Nikoly Leciánové (držitelky souhlasu):
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