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Průcha, Jan. Dětská řeč a komunikace: poznatky vývojové psycholingvistiky 
Praha: Grada, 2011. 199 s.  
 
Kniha Jana Průchy Dětská řeč a komunikace zaplňuje citelnou mezeru v naší odborné 
literatuře. Dosud u nás chyběl přehledný úvod do problematiky vývoje dětského jazyka, 
zejména typického vývoje. Informace v učebnicích vývojové psychologie, logopedie a 
pedagogiky byly často kusé, zastaralé nebo nesprávné, v odborných periodikách se pak 
objevovaly spíše články věnované určité speciální problematice. Publikace Jana Průchy 
tyto mezery do značné míry úspěšně zaplňuje. 
 
Kniha je rozdělena do devíti kapitol, které pokrývají hlavní oblasti problematiky dětského 
jazyka a jeho vývoje: charakteristika dětského jazyka a průběhu jeho osvojování, 
charakteristika jazyka dospělých v komunikaci s dětmi, dětské komunikační dovednosti a 
jejich vývoj a nakonec i kapitola věnovaná bilingvnímu jazykovému vývoji. Kniha 
zpracovává informace z mezinárodní literatury a podává přehled problematiky na úrovni 
standardních současných úvodových učebnic v britské nebo americké literatuře. Navíc ale 
pečlivě zpracovává údaje dostupné o osvojování češtiny: to je velice přínosná součást 
práce. Autor pečlivě posbíral informace roztroušené v nejrůznějších zdrojích a 
zakomponoval je do výkladu jednotlivých témat. Kniha tak získává pro českého čtenáře 
mnohem názornější tvar. Zároveň se tak stává velmi užitečným zdrojem odkazů 
ke zdrojům primárních dat o češtině. Kniha bude sloužit jako dobrá úvodní učebnice 
v kurzech dětského jazyka, jako studijní literatura pro kurzy vývojové psychologie a vývoje 
jazyka a pro vzdělávání logopedů, foniatrů a dalších specialistů, kteří přicházejí do styku 
s problematikou dětského jazyka. 
 
Publikace si nezaslouží žádné zásadní výtky, protože svůj cíl bude plnit velmi dobře. Je 
ale vhodné upozornit na oblasti, u kterých lze diskutovat o způsobu pojednání či obsahu 
předložených informací. Jedno z témat, která jsou zpracována poměrně povrchně, jsou 
teoretické přístupy k osvojování jazyka. Autor se omezuje na stručnou sumarizaci 
nativistických, konstruktivistických a interakcionistických východisek. To odpovídá 
standardní učebnicové formuli, ale zakrývá to hodnotu teorií pro formování výzkumných 
programů. Podstatná část výzkumů dětského jazyka byla a je motivována snahou doložit 
určité teoretické koncepty. V knize jsou ale teorie popisovány dosti izolovaně od výzkumu. 
Zejména kritika nativistického přístupu je pak založena na jeho poměrně schematickém 
popisu a ne zcela adekvátním výkladu nativistických argumentů. Argumenty 
o nedostatečnosti vstupních dat (neboli „inputu“, poněvadž autor přímo přebírá tento 
anglický termín) jsou nastíněny pouze schematicky a stejně tak schematicky je předložena 
jejich kritika, kterou autor zjevně uznává. Ve výkladu teoretických přístupů pak rovněž 
chybí analýza předpokladů procesu osvojování jazyka a diskuse o tom, jaké informace 
dítě pro osvojení jazyka potřebuje a jaké má k dispozici. Je zde sice samostatná kapitola 
o „jazykovém inputu“, ale ta se příliš nezabývá tím, jak slyšený jazyk poskytuje informace 
pro osvojení gramatiky mateřského jazyka. Kusý ale není jen výklad nativistických 
přístupů. U empiristických teorií autor uvádí Michaela Tomasella a zcela ignoruje roli 
Elizabeth Batesové a Briana MacWhinneye, od nichž většina Tomasellových argumentů 
původně pochází, včetně definice sociálně-pragmatického přístupu. 
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Malá pozornost věnovaná teorii vede k tomu, že části knihy věnované empirickým 
nálezům ignorují informace o raných projevech jazykové kompetence. To je škoda 
zejména u problematiky porozumění. V práci se jen minimálně probírají výzkumy, které 
sledují porozumění strukturním a gramatickým aspektům jazyka před tím, než děti začnou 
běžně používat víceslovné výrazy. Ty jsou přitom klíčové pro pochopení toho, jak se 
utvářejí první pozorovatelné aspekty jazykových znalostí. V knize rovněž chybí informace 
o dětských schopnostech statistického a distribučního učení, které odhalují samotný 
základ dětské schopnosti učit se jazykovým pravidlům. Jelikož autor zjevně preferuje 
empiristické přístupy, dalo by se očekávat, že bude věnovat více pozornosti právě 
mechanismům učení. Právě tyto mechanismy by totiž mohly vysvětlit osvojování 
komplexních distribučních fakt. V knize však nejsou vůbec zmiňovány. 
 
Určitá zaujatost vůči nativistickému přístupu se projevuje i v tom, že autor zcela chybně 
hodnotí problematiku genetiky jazyka. Jednak ztotožňuje nativistický přístup k osvojování 
jazyka a „koncepci dědičnosti předpokladů pro osvojování jazyka“. Pokud ovšem 
předpoklady osvojování jazyka nejsou dědičné, kde se u dítěte bere schopnost naučit se 
jazyk a vlastně cokoliv? Copak mozek není dědičná struktura? Další ukázky nepochopení 
nativismu jsou zjevné z vysloveně chybných tvrzení, která autor činí sám (“někteří autoři 
dokonce předpokládají existenci jazykového genu“ – žádní takoví autoři mimo bulvárních 
novinářů neexistují) nebo cituje od jiných („lidé se specifickými jazykovými vadami mají 
obvykle nízkou inteligenci“ – to je dost odvážné tvrzení v dosti zásadním rozporu 
s většinovým názorem v literatuře a mnohými výzkumnými nálezy). Další nepochopení se 
objevuje u pojmů jako počáteční stav nebo bootstrapping, které jsou uváděny jako cosi až 
metafyzicky tajemného. Přitom v prvním případě jde o pouhé popisné označení stavu před 
učením a průběhem zrání. U bootstrappingu pak autor mluví o „učení od samého začátku, 
bez opory o předchozí znalost“, přičemž v literatuře má tento termín význam téměř přesně 
opačný, např. sémantický bootstrapping znamená využití „předchozí“ znalosti sémantiky 
k osvojení znalosti syntaxe. Mimochodem, český ekvivalent slova bootstrapping 
(„nahazování“) byl navržen autorem této recenze v jedné z prací, kterou Jan Průcha cituje, 
takže není tak docela pravda, že neexistuje (ačkoli jeho používání nijak neprosazuji, spíš 
jde o přiblížení významu původního pojmu). 
 
Je pochopitelné, že úvodová učebnice poněkud schematizuje. Nejde ale o to, že popisy 
teoretických směrů jsou nepřesné. Jde hlavně o to, že v současném výzkumu osvojování 
jazyka je věnována čím dál tím větší pozornost biologickému zakotvení jazykových 
znalostí a jazykového učení. Tento posun se týká nativisticky i emipiristicky orientovaných 
výzkumníků a je dán pokrokem v psychofyziologických a behaviorálně genetických 
metodách výzkumu. Zaměňovat dědičnost jazykových schopností (nesporný a všeobecně 
uznávaný fakt) s nativistickými hypotézami může čtenáře odradit od vnímání podstatné 
části současné literatury. Biologicky orientovaný výzkum je přitom čím dál tím důležitější 
jak pro pochopení specifických jazykových poruch v raném dětství, tak souvisejících 
pozdějších poruch jako je dyslexie. 
 
Ačkoli by se daly najít i další oblasti, kde kniha Jana Průchy poskytuje jen schematický 
pohled na otázky osvojování jazyka, neměla by tato recenze vyznít kriticky. Obsahově 
práce jednoznačně přesahuje všechno, co bylo dosud v češtině k dispozici. Spolu 
s relevantními časopiseckými přehledovými studiemi si český čtenář může udělat poměrně 
plastický obrázek současného stavu výzkumu.  
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Je škoda, že redakční zpracování knihy není na stejné výši, jako je zpracování autorské, 
některé citované práce chybějí v seznamu literatury (např. Bloom, 1990), jindy jsou chyby 
ve jménech citovaných autorů (J. S. Reznick je uváděn i jako Resnick). Naštěstí se to ale 
týká spíše menší části referencí. Lze shrnout, že kniha Jana Průchy poskytuje kvalitní 
úvodní přehled problematiky osvojování jazyka u dětí. Poskytuje tak studijní materiál, který 
u nás dlouho chyběl a který bude jistě hojně užíván. 
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