
Posudek diplomové práce Heleny Šebkové 

Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci 

Diplomantka přistoupila ke zvolené problematice v širších souvislostech. Prostudovala 
dostupnou odbornou literaturu zejména o dvou klíčových tématech: o psaném jazyce 
neslyšících (anglických / amerických a českých) a o specifických rysech české internetové 
komunikace. Získané poznatky jsou pro ni vodítkem při vlastním empirickém výzkumu. Jejím 
cílem je "přispět k rozšíření poznatků o psané češtině českých neslyšících" (s. 6), a tím 
poskytnout materiál k efektivnější výuce neslyšících psané češtině. 

Pokud jde o práci s odbornou literaturou, k pozitivním rysům diplomové práce patří, 
že autorka důsledně dbá na to, aby u informací převzatých z literatury uváděla pramen, 
z kterého čerpá; v některých případech dokonce uvádí týž pramen i opakovaně na jedné straně 
(např. na s. 31). Poznatky z odborné literatury utříděně reprodukuje, ale zřídka komentuje. 
Přitom by jistě bylo na místě hlouběji se zamyslet např. nad tím, jak se typologické rozdíly 
mezi angličtinou a češtinou promítají do typických rysů anglických, resp. českých textů 
psaných neslyšícími, i nad rysy mluvenosti v internetové komunikaci slyšících i neslyšících, 
zejména nad vztahy mezi spontánností, nepřipraveností, neformálností a rychlostí. 

Autentické texty internetových diskusí, které diplomantka shromáždila, představují 
hodnotný výchozí materiál. Rozsahem ho lze podle mého názoru považovat pro daný žánr za 
reprezentativní. Podrobně ho popsala a uvedla mnohé relevantní okolnosti; za důležité tu 
považuji postoje neslyšících k českému jazyku (oddí13.3.3). Vlastní práce s materiálem 
spočívá především v tom, že diplomantka identifikuje typy chyb na základě vodítek 
převzatých z odborné literatury: přidání, vynechání, nahrazení, slovosled, chyby podle 
jazykových rovin aj. Přínosný je zde oddíl 3.3.5.2 o vlivu českého znakového jazyka na psaný 
projev neslyšících, v němž se uvádějí některá nová zjištění. 

Připomínky a dotazy: 

• Při empirickém výzkumu mohla diplomantka více využít svého bohemistického 
vzdělání; to považuj u za nedostatek předložené práce. 

• s. 55, s. 59 a jinde: Se a si nejsou různá zájmena, ale tvary téhož zájmena se; není tu 
také dostatečně reflektováno, že se má v textu různé funkce. 

• Řada příkladů chyb, které diplomantka řadí k morfologické rovině, má společný rys: 
nerespektování shody (shody adjektiva s řídícím substantivem, predikátu se 
subjektem); mnoho dalších podobných příkladů je v materiálu v Příloze č. 2. V tomto 
oddíle je i jeden příklad neadekvátního užití pomnožného substantiva (brýle); šlo o 
výjimečnou chybu, nebo pomnožných substantiv bylo v materiálu celkově málo? 



• s. 68 ajinde: Vyjádření podmiňovacího způsobu sloves a vyjádření podmínky se v 

textu užívá, jako kdyby šlo o synonyma; kondicionál má i další funkce (např. 

v otázkách) a podmínka se v češtině vyjadřuje i jinak. 

• s. 73-75: Slovesné vazby užívané neslyšícími by měly motivovat lingvistu k úvahám, 

z čeho pramení; domnívám se, že u přechodných sloves nemusí jít vždycky jen o 

záměny pádů (s.73), ale také o vynechání nutného doplnění v akuzativu, zde např. 

všichniještě nepochopíte (něco) o tom. Jindy jde o více či méně průhledné typy 

kontaminace, např. dívat se na něco - vidět něco (někdo se díváte nový film, s. 74) atd. 

• s. 58: Nemůže být sloveso zrakovat chápáno i jako novotvar? 

• s. 51: Nerozumím názvu oddílu Způsoby argumentace; vyjádření souhlasu nebo 

nesouhlasu není argumentací. 

• V textu se několikrát opakuje, že někteří účastníci internetových diskusí neužívají 

diakritika; není to ovlivněno i posíláním SMS? 

• Posuzovaná diplomová práce má charakter spíše popisný než analyticko-syntetický. 

V textuje málo zobecňujících formulací, přitom se domnívám, že na základě 

zpracovaného materiálu bylo možno k některým obecnějším závěrům dospět. V čem 

se liší internetová komunikace českých neslyšících od internetové komunikace 

českých slyšících? V čem se liší internetová komunikace českých neslyšících od 

jejich jiných psaných textů? 

• Motivuje internetová komunikace neslyšící k tomu, aby se sami snažili zlepšit svoji 
kompetenci v psané češtině? 

Přes uvedené výhrady diplomová práce Heleny Šebkové Psaná čeština českých 
neslyšících v internetové komunikaci svědčí o tom, že diplomatka se v problematice dobře 

orientuje a umí ji vhodnou formou vyložit. Text je přehledně členěn, po formální stránce 

pečlivě zpracován, překlepy a další nedostatky jsou ojedinělé. Práce splňuje požadavky 

kladené na diplomové práce v oboru Čeština v komunikaci neslyšících a doporučuj u ji 
k obhajobě. 
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