
Posudek bakalářské práce Jiřiny Vlkové 

Mluvní komponenty v českém znakovém jazyce 

 

J. Vlková si pro svou bakalářskou práci vybrala zajímavé a důležité téma, které  
v českém prostředí doposud nebylo uceleně zpracováno. 
 
Teoretická část je logicky a přehledně koncipována a oceňuji, že se v ní autorce 
podařilo představit značně rozsáhlou šíři problematiky mluvních komponentů, byť je 
třeba dodat, že velkou část textu tvoří parafráze Boyes Braemové (2001) a autorčin 
komentář by se rozhodně mohl vyskytovat častěji. V této souvislosti ale musím 
vyzdvihnout způsob, jak se kol. Vlková vypořádala s překladem rozsáhlé a ne vždy 
jednoduché anglické terminologie.  

Z otázek a poznámek, které se k prvním čtyřem kapitolám nabízejí a které jsou vesměs 
dílčí povahy, vybírám alespoň tři příklady:  

- Skutečně lze vyjádření Vogt-Svendsenové prezentované na s. 13. v bodech 1) a 2) 
považovat za argumenty pro nerozlišování mluvních a orálních komponentů?   

- Vztah mezi redundantními prostředky a fakultativností jejich užití není myslím tak 
jednoznačný a přímočarý, jak naznačuje autorčina formulace na s. 18.  

- Na téže straně se nabízí otázka, zda pro mluvní komponent (>skischuh<) 
klasifikovaný jako doplňující nosič významu není také důležité, že jeho součástí je 
výraz odpovídající významu manuální složky (‚bota‘, tj. ‚Schuh‘). 
 

Materiál pro analýzu byl vybrán velmi pečlivě a promyšleně postupovala kol. Vlková i při 
jeho zpracování, když se rozhodla využít program ELAN. Nejprve ze dvou zdrojů – 
facebookové skupiny Zábava pro neslyšící a pořadu Televizní klub neslyšících – 
shromáždila 24 projevů neslyšících (z každého zdroje 12 projevů, od každého 
neslyšícího vždy po jednom projevu), vzorek neslyšících byl přitom vyvážený z hlediska 
rodinného jazykového zázemí, pohlaví a tří věkových kategorií (18-29, 30-49 a 50+). 
Poté srovnatelně dlouhé pasáže všech projevů (ve většině případů obsahovaly 100 
znaků) segmentovala v ELANu a v něm také s velkou precizností zakódovala všechny 
výskyty pohybů úst.   

Popis zdrojového materiálu (na s. 31-32) by mohl být zpřesněn. Např. ve formulaci 
„Tyto projevy ve výzkumu zastupují projevy spontánní, nepřipravené. Dvanáct projevů 
pochází z televizního pořadu Televizní klub neslyšících (dále TKN), jedná se o projevy 
veřejné, tudíž připravené.” (s. 31) by zasluhovala ujasnění charakteristika 
analyzovaných projevů. Bylo by vhodné, aby se o to kol. Vlková pokusila během 
obhajoby a aby se v této souvislosti vyjádřila alespoň k některým z následujících 
otázek:  

- Projev „spontánní“ je něco jiného než projev „nepřipravený“? Musejí být veřejné 
projevy vždy připravené? Jsou všechny analyzované projevy ze skupiny Zábava pro 
neslyšící spontánní? Reprezentují analyzované projevy vždy krajní póly škál 
připravenosti nebo veřejnosti? Nejsou pro zmíněné dva typy projevů důležité ještě 
jiné stylotvorné faktory?  



V analýze dat se kol. Vlková zaměřuje na frekvenční distribuci mluvních komponentů 
(komponenty šířící vs. komponenty vyskytující se s jedním manuálním znakem), 
orálních komponentů a  „nepohybů úst“;  popisuje tři hlásky [v], [b], [š], jejichž artikulace 
je v mluvních komponentech nejčastěji redukovaná, resp. modifikovaná; a 
prostřednictvím fotografií prezentuje jedenáct manuálních homonym a u každého znaku  
zaznamenává pohyb úst. 

Za velmi zajímavé považuji zjištění četnosti výskytu jednotlivých pohybů úst a také do 
jaké míry u nejmladších uživatelů ČZJ ovlivňuje typová rozdílnost projevů a jazykové 
rodinné zázemí užívání jednotlivých typů pohybů úst. Pozoruhodná je i naznačená 
významová distinkce znaku NESLYŠÍCÍ vázaná na typ komponentu (orální vs. mluvní), 
z práce však není zcela zřejmé, kolik neslyšících autorce tuto domněnku potvrdilo  
(s. 43 naznačuje, že by mohlo jít o ojedinělý názor, jméno neslyšícího je v práci 
uvedeno; naproti tomu shrnující autorčin komentář na s. 58 by zase spíše ukazoval na 
početnější skupinu). V souvislosti s vyexcerpovanými manuálními homonymy bych se 
chtěla zeptat, zda nebyla artikulována i s jinými pohyby úst než těmi, které jsou uvedeny  
na s. 45–55.  

Velmi cenným přínosem práce je i to, že všechny projevy a jejich zpracování 
v programu ELAN jsou na CD přiloženém k práci, a je tím umožněno jejich využití 
k dalšímu výzkumu.  

Je škoda, že se autorka nevěnovala detailněji ještě jiným aspektům zkoumané 
problematiky, např. některým z těch, které navrhuje pro další výzkum v posledním 
odstavci své práce. Samozřejmě si uvědomuji, jak nesmírně pracné a náročné muselo 
být zpracování rozsáhlých dat, a snad právě proto mě poněkud mrzí, že jeho výsledky 
nebyly analyzovány a popsány detailněji a všestranněji.  

Práce je psána kultivovaným odborným stylem a nepřesné formulace, které se v ní 
občas objevují, většinou nepůsobí rušivě ani nebrání porozumění. Výskyt překlepů je 
hojnější v druhé části práce, ojediněle se objevují i další formální nedostatky vzniklé 
patrně při závěrečné úpravě textu. Více pozornosti autorka měla věnovat užívání 
substantiv měkké adjektivní deklinace (zejména v genitivu pl.), především u slova 
mluvčí, resp. neslyšící mluvčí. Seznamu literatury lze vytknout několik nejednotností  
ve struktuře bibliografických údajů, nepatřičné užívání tučného písma v ročníku 
periodika a vkládání tečky za jména autorů před (eds.).  
 

Práce Jiřiny Vlkové Mluvní komponenty v českém znakovém jazyce bezpochyby splňuje 
požadavky kladené na bakalářské práce a v některých ohledech je dokonce překračuje.  

Ráda ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

V Praze 7. 6. 2018 

Klára Richterová 


