
 

 

 

 

Oponentský posudek bakalářské práce Jiřiny Vlkové 

 

Mluvní komponenty v českém znakovém jazyce 

 

Bakalářská práce se věnuje analýze mluvních komponentů v českém znakovém jazyce. 

Autorka vybrala náhodně 24 projevů neslyšících ze dvou médií – jednak z facebookové 

skupiny Zábava pro neslyšící v ČR (ZNČR) a jednak z archívu České televize pořady 

Televizní klub neslyšících (TKN). Pro výzkum vyexcerpovala z uvedených zdrojů 

celkem 2389 znaků, což je opravdu úctyhodný objem materiálu.  

 

Velmi oceňuji, že se při zpracování výzkumných vzorků využívala technicky náročný 

program ELAN. Jsem si vědoma skutečnosti, že vybraný materiál není primárně určen pro 

výzkumné účely, a proto bylo jeho zpracovávání velmi náročné, mnohdy výsledek titěrné 

badatelské práce nepřináší uspokojující výsledek (např. navzdory veškeré snaze autorky práce 

bylo těžké zachytit, která hláska byla či nebyla artikulována současně s manuální částí znaku). 

Výsledkem jsou potom nejednoznačnosti např. na s. 50 – znak OZNÁMIT (podle mě není 

možné, aby se jednalo o variantu znaku OZNÁMIT, jedná se s největší pravděpodobností o 

znak DOKTOR, ale není reálné jednak zjistit důvod této zajímavé formy a jednak není ani 

možné z důvodu nekvalitního obrazu s jistotou ověřit přesný pohyb úst, který mluvčí přiřazuje 

k manuální části znaku).  Co však ale můžeme jednoznačně potvrdit je fakt, že na základě 

„poctivé“ analýzy materiálu byly mluvní komponenty nejčastějšími pohyby úst.  Vedle 

výzkumu forem mluvních komponentů byly pro mě osobně nesmírně zajímavé náhledy na 

mluvní komponenty z kulturního hlediska, kdy autorka srovnávala využívání mluvních 

komponentů neslyšících ve třech různých věkových kategoriích, a ještě v kontextu rodinného 

jazykového zázemí. Výsledky jsou opravdu více než zajímavé: nejvíce rozkolísanou skupinu 

tvořili nejmladší neslyšící, kteří v korpusu ZNČR vykazovali nejvyšší procento užitých 

mluvních komponentů, ale v korpusu TKN u nich naopak množství užitých mluvních 

komponentů bylo nejmenší. Skupinou, která mluvních komponentů používá jednoznačně 

nejméně, je skupina nejmladších neslyšících z neslyšících rodin. Jedná se tedy o více či méně 

řízený proces výběru jazykových prostředků. Velkou roli podle mého hraje identita 

konkrétního mluvčího a jeho snaha „očistit“ znakový jazyk od všech prostředků, které mu 

nejsou vlastní. Nejsilnější kontrolní mechanismy „jazykové čistoty“ se u nich rozjíždějí při 

prezentování českého znakového jazyka v médiích nebo na veřejnosti.  

 

Dalším pro mě velmi zajímavých dílčím výzkumem byla analýza znaku NESLYŠÍCÍ (29 

znaků), která nám ukázala, že neslyšící používají celou škálu pohybů úst ve spojení 

s manuální částí znaku NESLYŠÍCÍ (mluvní komponenty, orální komponenty, nulový pohyb 

úst). Výsledná forma znaku ve spojení s odpovídajícím pohybem úst je jakýmsi promítnutím 

identity neslyšícího do svého užitého jazyka, případně možností, jak vyhodnotit vnímání 

konkrétního neslyšícího člověka v rámci komunity Neslyšících. 

 

Velká část práce byla zaměřena na podobu forem mluvních komponentů, jak mluvčí 

konkrétně redukují a modifikují hlásky mluvních komponentů – (byly zjištěny tři nejčastěji 

modifikované hlásky (v, b a š)). 

 

Poslední oblast výzkumu byla soustředěná na funkci mluvních komponentů, konkrétně na 

jejich funkci odstranění homonymie manuálních složek znaků. Autorka vyexcerpovala 

celkem 11 minimálních párů, jejichž artikulace se liší pouze v pohybu úst, přičemž alespoň 



 

 

 

 

jeden ze znaků obsahuje mluvní komponent. Tady bych měla jednu námitku – podle mě není 

minimálním párem SZ „objev“ – VÝSLEDEK. Může mi autorka práce vysvětlit, jak k tomuto 

závěru přišla?  

 

V českém prostředí jsme doposud neměli žádný podobně shrnující materiál a z tohoto úhlu 

pohledu je práce nesmírně přínosná. Současně si jsme však všichni vědomi toho, že ve 

výzkumu této oblasti je nutné pokračovat ve větším rozsahu a na širším jazykovém vzorku.  

 

V teoretické části kolegyně velmi slušně, stručně a jasně popsala problematiku/pojetí 

mluvních komponentů, a to hned na základě několika různých odborných publikací. Hlavním 

zdrojem pro tuto práci byly texty dvou autorek: Boyes Braemová a Vogt-Svendsen. Zde mám 

druhou výhradu, tentokrát vůči celé kapitole 2.2. Chybí mi jako čtenáři práce popsané 

příklady z příslušného znakového jazyka. Mohla by kolegyně při své obhajobě ukázat na 

příkladu, jak rozumí jevu: „dva a více mluvních komponentů a jeden manuální znak“ (s.15) a 

„…v začátečním a koncovém pohybu ruky při změně tvaru ruky.“ (s.17)?   

 

Poslední výhradu mám ke kapitole 3.1, v rámci které kolegyně uvádí, že využití mluvního 

komponentu s redundantním významem lze vnímat jako fakultativní (vypustitelný). Podle mě 

je toto tvrzení v rozporu hned s navazujícím příkladem užití mluvních komponentů 

v nepřímých pojmenováních v českém znakovém jazyce, kdy je mluvní komponent naopak 

vnímán jako jeho pevná součást znaku. Mohla by kolegyně Vlková při své obhajobě své výše 

zmíněné tvrzení více rozvést a případně dovysvětlit? 

 

V práci bylo jen několik překlepů, které však nijak nebránily v celkovém porozumění textu. 

V celém výsledném textu jsem nenašla seznam zkratek, a tak mi zůstal utajen význam zkratky 

ze s. 35 (OPU).  
 

Závěr:  

Bakalářská práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a může být podkladem 

k obhajobě. Práci hodnotím stupněm výborně. O definitivní klasifikaci rozhodne vlastní 

průběh obhajoby. 

 

7. června 2018 

Mgr. Radka Nováková 

Ústav jazyka a komunikace neslyšících 


