
Posudek diplomové práce Jitky Motejzíkové 
Simultánnost v českém znakovém jazyce 

Výběrem tématu diplomové práce na sebe kol. Motejzíková vzala úkol ne lehký - to ale 
nikdy nebyly cesty, které v průběhu studia volila. Vždycky jí šlo o co nejhlubší vhled do 
problematiky, která ji zaujala - a to navzdory tomu, že tato problematika u nás třeba nebyla 
zpracována (a nebo dokonce že byla zpracována jen spoře také jinde ve světě); v této 
souvislosti bych připomněla alespoň její práci (a následný článek) o specifických znacích, kde 
- jako první u nás - fundovaně vyložila problematiku nesmírně složitou. Obdobné to je s její 
prací diplomovou - podává první komplexní pohled na otázku simultánnosti českého 
znakového jazyka. 

Nebudu zde reprodukovat, z čeho 1. Motejzíková v diplomové práci vychází, jak 
uvažuje a k čemu (a v kolika kapitolách) dospívá - to jistě učiní diplomantka při obhajobě 
sama. Musím ale ocenit, jak fundovaně autorka své výklady podává (k užitku jí jistě bylo její 
vzdělání bohemistické), jak uvážlivě spojuje teoretické výklady s jejich konkrétními 
ilustracemi, jak (i netradičně) dokáže pracovat s odbornou cizojazyčnou literaturou a jak 
dokáže poznatky z odborné literatury nejen přebírat, ale také hodnotit, polemizovat s nimi, 
popř. je jako nenáležité zcela zavrhnout. Ocenit je třeba také to, že každý svůj soud autorka 
dokládá "viditelným" příkladem, že tento příklad zaznamenává i ,,na papír" (už samotný 
přepis ilustračních příkladů českého znakového jazyka byl jistě neobyčejně náročný) a 
provází ho komentářem. 

K diplomové práci mám několik poznámek / otázek, dílem plynou z pochybností o 
řečeném, dílem z toho, že úplně nerozumím tomu, co autorka v práci píše. I 

(1) Lze opravdu tvrdit (s. 23), že (cituji, jak napsáno): "Ve znakových jazycích je vedle 
pořádku lexikálních jednotek: Subjekt - Verbum - Objekt (SVO), které je běžné v mluvených 
jazycích, obvyklé také uspořádání: téma - komentář (topic - comment structure)". Je 
uspořádání topic - comment charakteristické jen Gak by z formulace mohlo vyplývat) pro 
jazyky znakové? A odkud autorka čerpá informaci vymezení struktury "topic - comment", tj. 
hlavní (nová) informace - její rozvinutí, popř. přidání starších (vedlejších) informací? Mohla 
by autorka pojmy-terminy "topic" a "comment" Gen neurčitě zmíněné v poznámce na s. 23) 
při obhajobě stručně vyložit? 
(2) Je možné sloveso MÍT považovat za sloveso shodové, vyjdeme-li z obvyklého vymezení 
shodových sloves jako sloves, která pohybem v prostoru vyjadřují (nějaké) subjekt -
objektové vztahy? 
(3) Jak rozumět formulaci užité v souvislosti s mimikou při výkladu o změně rolí (s. 22), 
konkrétně: jak mimika "odpovídá charakteru popisovaného objektu"? 
(4) Mohla by autorka osvětlit tvrzení (s. 43), že ,,Klasifikátory částí těla jsou úzce vázány 
k tělu mluvčího, do kterého se transponuje tělo zobrazovaného objektu"? Viz také s. 72, na s. 
79 pak o klasifikátorech částí těla: ,jsou vázány na tělo mluvčího a není možné s nimi 
manipulovat v širším znakovacím prostoru - využívají pouze bezprostřední prostor před tělem 
mluvčího". Jak vymezit "širší" znakovací prostor? A čím autorka názor o možnosti X 
nemožnosti manipulovat klasifikátorem v "širším" znakovacím prostoru podkládá? K tomu 
srov. i s. 57 kontrastně o klasifikátorech celého předmětu a jejich umisťování do znakovacího 
prostoru. 
(5) Proč autorka ve svých úvahách o existenci X neexistenci morfémů (u jejich výčtu na s. 49 
a 50) nezmiňuje také (obecně snad "uznávaný") morfém plurálový nebo často analyzované 

I Stranou přitom nechávám poznámky, které by bylo třeba vznést k tvrzením, jež jsou - snad si v tom mohu být 
téměř jista - autorčinými "přepisý', jako např. na s. 29 o citátové formě jmen v 1. os. sg. nebo na s. 21 o tom, že 
se "V českém jazyce se rozkaz vyjadřuje intonací .... Je to stejné jako ve znakovém jazyce ... " - nebo (jiného 
druhu) na s. 30, kdy je zaměněna seminární práce s prací bakalářskou. 



morfémy metaforické - a nebo koordinační nebo determinační složeniny, jejichž existence 
v znakových jazycích je pro úvahy o existenci/neexistenci morfémů nepochybně relevantní? 
Je si autorka jista, že morfémy aspektuální modifIkace (s. 50) opravdu nejsou vyloženy? O 
jaké publikace své tvrzení opírá? 
(6) Co to je ,jednající objekt" a jaký je jeho vztah k ,jednající postavě" (s. 57)? 
(7) Ve videu 45 opravdu nedochází (s. 60) k simultánnímu přenosu informací? 
(8) Jak rozumět formulaci na s. 62, že klasifIkátory nesou ... "informaci o původci nějaké 
činnosti (objekt vyslaný na Měsíc)" - objekt je původce vyslání? 
(9) Přivítala bych, kdyby autorka mohla stručně a explicitně uvést, co má na mysli, když 
užívá termínu klasifIkátor, a zda sije jista, že právě toto vymezení "drží" v celé své práci. 

Chci zdůraznit, že tyto připomínky I otázky k další diskusi nijak nesnižují kvalitu 
práce kol. Motejzíkové. 

Diplomová práce znovu potvrzuje, že kvalitní lingvisticky zaměřené závěrečné práce 
oboru ČNES se neobejdou bez konzultací s našimi neslyšícími kolegy a bez spolupráce 
současných i bývalých studentů oboru; v této souvislosti oceňuji, že řada studentů (i 
bývalých) poskytla J. Motejzíkové materiál českého znakového jazyka. Jsem toho názoru, že 
doposud sebraný ,,kolektivní" materiál je v její diplomové práci využit - a zpracován - tak, že 
to bude našemu oboru (a nejen jemu) k užitku. 

"Technické" stránce diplomové práce věnovala J. Motejzíková uspokojivou péči 
(překlepů a pravopisných - interpunkčních problémů je minimum). 

Závěr: 

V diplomové práci kol. Motejzíková prokázala, že dobře rozumí východiskům své práce, že 
se orientuje v současné lingvistice znakových jazyků, že dokáže pracovat s odbornou 
literaturou a že dosavadní poznatky umí ve vlastní práci kriticky využít, že je schopna - a to 
je nesmírně obtížné - analyzovat materiál českého znakového jazyka, že projev v českém 
znakovém jazyce dokáže uspokojivým způsobem zapsat, analyzovat a interpretovat. Práce 1. 
Motejzíkové bude - jsem o tom přesvědčena a sama autorka to v práci několikrát vyslovuje
užitečným východiskem dalších studií o českém znakovém jazyce. Doporučuji, aby 
diplomantka své poznatky publikovala, minimálně formou článku. 

Diplomová práce spmujy požadavky na diplomové práce kladené, doporučuji ji k obhajobě. 
Alena Macurová / / 
13. května 2007 / / ~ I 
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Návrh klasilikace: výborně (práci je možné - po odstranění omylných "přepisů" - předložit 

jako práci k rigoróznímu řízeru). 


