
Oponentský posudek diplomové práce Jitky Motejzíkové 
Simultánnost v českém znakovém jazyce 

Hned v úvodu považuji za nutné vyzdvihnout dvě skutečnosti. 1. Diplomová práce Jitky Motejzíkové je 
jistě velkým přínosem pro popis a výzkum českého znakového jazyka. 2. V práci bylo pečlivě 

zpracováno velké množství materiálu. Velmi namáhavý musel být už samotný sběr materiálu, obtížné a 
značně časově náročné bylo jistě všechny videonahrávky (k práci jich je přiloženo 68, resp. 67, protože 
nahrávky Č. 21 a 43 jsou totožné) zanalyzovat a zapsat (k zápisu byla použita jedna z variant zápisu 
glosami). 

Proč práci kol. Motejzíkové považuji za velmi přínosnou? Pokusila se popsat (a kategorizovat), jak se 
v českém znakovém jazyce uplatňuje simultánnost. Pokusila se rozčlenit klasifikátory v ČZJ (v tom 
navázala na bakalářskou práci J,. Tikovské) a popsat fungování jednotlivých skupin klasifikátorů 

v diskurzu. Dále - možná nezáměrně - naznačila, v jakých typech textů/promluv se klasifikátory 
používají více a v jakých méně. A v neposlední řadě vyjmenovala některé oblasti, které dosud v českém 
znakovém jazyce nebyly (dostatečně) zkoumány, např. tvoření otázek, negace, rozkazu, vyjadřování 
podmínky, aspektuální modifikace znaků atd., a na které by bylo užitečné se při dalším výzkumu 
zaměřit. 

Práce Jitky Motejzíkové má velmi dobře promyšlenou strukturu. Je vidět, že diplomantka účelně 

pracovala s naší i se zahraniční literaturou, pečlivě vybírala, co, jak a na jaké místo do své práce 
zařadit. K literatuře je nutné poznamenat, že literatury - a zvláště té o českém znakovém jazyce -
k tomuto tématu bohužel není mnoho. Diplomantka v podstatně navazovala na články prof. Macurové 
a jejích spolupracovníků a na bakalářské a seminární práce studentů či absolventů obor Čeština 
v komunikaci neslyšících. Oceňuji, že současní i bývalí studenti J. Motejzíkové poskytli své 
videonahrávky českého znakového jazyka. Vlastně se zde znovu ukázalo to, co vidíme u diplomových 
a bakalářských prací oboru Čeština v komunikaci neslyšících pravidelně: v této oblasti v podstatě nelze 
pracovat individuálně, minimálně bez technické pomoci (s natáčením a zpracováním videozáznamů) 
a konzultací s rodilými mluvčími českého znakového jazyka se žádný výzkumník/diplomant neobejde. 

Přes nesporné kvality diplomové práce kol. Motejzíkové si dovolím mít několik připomínek a/nebo 
dotazů. 

1. Proč tzv. odkazování neřadí "mezi prostředky umožňující simultánní přenos informací" (s. 25)? 
Mohla by doplnit/upřesnit své odůvodnění tohoto závěru? 

2. Plně jsem nepochopila vymezení inkorporace v kapitole 3.4.2.1 Inkorporace. 
3. Některé překlady videoukázek do češtiny podle mě plně neodpovídaly zápisům videoukázek (ty 

se naopak podle mého názoru vždy shodovaly s vlastním videozáznamem). Týká se to např. 
videoukázky Č. 12 a 57. U videoukázky č. 42 zápis chybí. 

4. I když je text zpracovaný dosti pečlivě, ojediněle se v něm najdou překlepy, vynechání slov, 
opakování slov (dokonce se v poznámce č. 33 opakuje celá citace ze s. 7-8). 

5. Mohla by mi prosím diplomantka vysvětlit své tvrzení ze s. 79? "Ve srovnání s klasifikátory 
celého předmětu nejsou klasifikátory částí těla schopny vyjádřit informaci o trase pohybujícího 



r 

se objektu, informaci o umístění objektu a informaci o poloze objektu vzhledem k jinému objektu 
(obecně informace místního určení) (kromě klasifikátoru pro oči ve tvaru ruky V). II 

6. Z jakých zdrojů diplomantka vychází, když v kap. 3.2 Využití trojrozměrného prostoru uvádí, že 
ve znakových jazycích rozlišujeme prostor topografický a syntaktický (gramatikalizovaný, popř. 
konvencionalizovaný)? 

7. Proč podle názoru diplomantky ve videoukázce Č. 45 nedochází k simultánnímu přenosu 

informací? 

Závěr: Je nesporné, že diplomová práce Jitky Motejzíkové splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci a může být dobrým podkladem k obhajobě. Bylo by vhodné, kdyby autorka poznatky z diplomové 

práce publikovala. 
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21. května 2007 Andrea Hudáková 
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