
Posudek diplomové práce Heleny Šebkové 
Psaná čeština českých neslyšících v internetové komunikaci 

V diplomové práci se kol. Šebkové zaměřila na otázku aktuální a zajímavou: jak se čeština 
českých neslyšících (sama o sobě v mnoha ohledech specifická) proměňuje (nebo 
neproměňuje) v elektronické, zvl. internetové komunikaci (konkrétně v internetových 
chatech). 

Při zpracování tématu se autorka opírá o odbornou literaturu dvojího druhu - o 
publikace věnované psanému jazyku neslyšících (psané angličtině a psané češtině) a o 
publikace věnované charakteristickým rysům internetové češtiny. Poznatky v nich obsažené 
pak shrnuje v první polovině práce. Vychází přitom z několika vybraných publikací a 
k dalším poznatkům odkazuje jejich prostřednictvím; skoro všechny tituly zmíněné v textu 
pak řadí do dvou seznamů literatury (Primární literatura, Sekundární literatura). Rozuměla 
bych tomuto rozdělení tak, že do seznamu sekundární literatury jsou zařazeny tituly, k nimž 
měla autorka přístup jen prostřednictvím titulů jiných (v nichž se na ně odkazovalo, v nichž 
byly citovány), tedy že jde o takové tituly, které autorka sama přímo nestudovala. Rozuměla 
bych ale zřejmě špatně: v seznamu sekundární literatury (s. 89) figuruje i Hrubý (povinný titul 
Bc studia), i Komárková (práce vydaná interně pro potřeby CNES), i Komorná Uejíž rukopis 
zatím mohl být v jiné práci asi zatím citován jen stěží) - mohla by autorka své pojetí primární 
a sekundární literatury vysvětlit? Nejtajemněji se v souvislosti s prací s odbornou literaturou 
jeví Táborský: na s. 34 je jeho jméno uváděno bez odkazu na rok vydání práce (v pozn. 72 a 
73, které se k Táborskému vztahují, se odkazuje na pozn. 57 - ta však s Táborským/jeho 
prací nemá nic společného), bez odkazu na dataci práce je Táborského jméno uvedeno i na s. 
35 (tentokrát s odkazem na pozn. 88, která zase s Táborským ani s jeho prací nic společného 
nemá), stejně (bez datace) se k Táborského práci (stále čtenáři utajené) odkazuje na s. 37 
(zase s poukazem na pozn. 88 - viz výše) a konečně je Táborský (opět bez uvedení titulu 
textu nebo jeho datace) přímo citován (z internetového článku Sochorova) na s. 38. Ani 
v primární, ani v sekundární literatuře žádný titul Táborského uvedený není. Mohla by 
autorka svůj postup vysvětlit při obhajobě? Odhlédnu-li od výše uvedeného, musím 
konstatovat, že autorčino shrnutí odborné literatury poskytuje čtenáři dobrý vstup do 
sledované problematiky. 

V druhé polovině práce (Čeština na internetu u českých neslyšících, s. 42-83, lépe by 
bylo: Čeština českých neslyšících na internetu) autorka předkládá své postřehy o 
charakteristických rysech internetové češtiny českých neslyšících. Východiskem je rozsáhlý 
materiál, který je čtenáři zpřístupněn (v Příloze 2 na s. 92-136). To pokládám za velmi cenné, 
i proto, že soubor internetových textů je "připraven" pro další, třeba hlubší, analýzy. Bylo by 
jistě možné diskutovat o kritériích výběru textů: z diskusí Uejichž účastníky byli i lidé 
nedoslýchaví nebo slyšící) vybrala autorka (srov. s. 54) takové texty, které se lišily od 
standardní češtiny a vykazovaly podobné rysy jako dříve zkoumané vzorky psané češtiny 
českých neslyšících. Při takovém postupu pak samozřejmě nemůže překvapit, že sledované 
texty dané rysy opravdu vykazují. 

Bylo by jistě možné uvažovat nad tím, do jaké míry jsou probírané rysy určeny 
frekvencí idiolektů jednotlivých diskutujících (niro, jamajus, slunisko, Firewell výrazně 
početnější než jiné, Twain např. - nemýlím-li se - jen kraťounce jednou). Diskutovat by bylo 
možné (a s autorkou jsme to probírali během vzniku jej í práce) i o tom, zda řadit specifické 
jevy jednak podle "typů chyb", jednak podle "vlivu českého znakového jazyka", jednak 



podle "typů chyb podle jednotlivých jazykových plánů" (toto členění srov. i v první části 
práce). Přiznám se, že výhody takového členění mi unikaly/pořád unikají - mohla by je 
autorka zřetelně vyložit při obhajobě? 

Vedle "samotného jazykového rozboru" (s. 53), kterému se budu věnovat níže, se 
autorka krátce zaměřila na sebepojetí účastníků diskuse, na jejich postoje k českému jazyku, 
na průběh a obsah diskuse, na zvolené nicky, úvodní repliky a způsoby argumentace. 
V této souvislosti mám několik otázek: (1) Proč jsou např. úvodní repliky nebo vyjádření 
souhlasu nebo nesouhlasu vyčleněny mimo jazykový rozbor? (2) Jsou zde postoje k češtině 
jen ilustrovány (vybranými příklady, srov. formulaci na s. 46 Vzájemný vztah češtiny a 
znakového jazyka dobře reflektují tyto příspěvky, která by o tom mohla svědčit), anebo 
uvedené příklady zahrnují všechno, co bylo o vztahu dvou jazyků v excerpovaných diskusích 
řečeno? Tato otázka se nabízí i na obecnější rovině: zahrnula autorka do výkladu všechny 
výskyty probíraných jevů (např. chybných komparativů, vynechávání zájmen atd. atd.)? 
Konkrétně např.: v krátkém úseku o spisovnosti x nespisovnosti je zahrnuta všechna 
nespisovnost? A nebo jenjejí příklady? Bylo by možné při obhajobě říct (v práci to není), 
v které rovině je nespisovnost nejčastější? A liší se "internetová nespisovnost" neslyšících od 
"internetové nespisovnosti" slyšících? 

Pokud jde o výklad a analýzu jazykového materiálu (o onen "samotný jazykový 
rozbor", s. 53), ne vždycky jsou výklady správné, nesporné nebo zcela domyšlené (někde to je 
dost možná dáno ne dost široce uvedeným kontextem). Uvedu - v pořadí kopírujícím sled 
diplomantčina výkladu - výběrově jen některé příklady. 
- s. 50 K formulaci Některé příspěvky začínaly zvoláním "proboha" či jinými podobnými 
zvoláními ... Jiné repliky začínaly citoslovci - jak by autorka slovnědruhově hodnotila výraz 
"proboha"? 
- s. 52 Jak vyložit formulaci ... došlo při vyjádření souhlasu ke kontaminaci vazby" souhlasit 
s někým" a "souhlasit s něčím" ve vztahu k příkladu Souhlasim názor s X? 
- s. 52 Do "šuplíku" nazvaného vyjádření jen částečného souhlasu je zařazeno (byt' se 
znejistěním v poznámce pod čarou) i Máte docela pravdu. Jak tento názor nahlížet 
v souvislosti se slovníkovým (SSČ) vymezením výrazu docela = úplně, zcela? 
- s. 55 Platí teze o vynechávání zájmen pro zájmena obecně - nebo jen pro některá? Platí 
např. i pro zájmena osobní? 
- s. 55 Na základě čeho autorka rozhodla, že větu Napsal, že má s 450 klienty ajsou spokojeni 
označí jako "přidání", a ne třeba jako "vynechání" ze standardního Napsal, že má (smlouvy, 
kontakty) s 450 klienty .... ? 
- s. 58 U kladení podstatného jména místo příslovce je uveden příklad Filmje hrůzy ... jaké 
příslovce by bylo namístě? 
- s. 59 Je možné hodnotit jako (chybné) přidání ("si" nebo "se") ve zlomcích vět (celý kontext 
čtenář k dispozici nemá) Pořádjsem si přemýšlela nebo Jájsem si o tom uvažovala. Jak ono 
"se", "si" vykládají české mluvnice? 
- s. 60 Jsou uvedené slovosledné "chyby" stejného typu? Mohla by je autorka alespoň při 
obhajobě klasifikovat se zřetelem k tomu, která pravidla českého slovosledu se porušují? 
- s. 62 Mezi jevy zahrnutelnými mezi interference se uvádí mj. absence skloňování slov ve 
větě (většinou jsou slova užita pouze v prvním pádě), např. adjektiv. Doloženo je příklady 
profesionál tlumočník a Zl není primitiv. O jakou absenci jakého skloňování tu jde? 
- s. 66 Proč autorka soudí, že v citovaném zlomku Už mám takovou zkušenosti jde o 
"uvedení" plurálu (sbst.) místo singuláru - čím je zde singulár substantiva "vyžadován"? 
- s. 71 Proč je skloňování výrazu "deať' pojednáno v oddílu Lexikální rovina? Ajde opravdu 
o skloňování a když ano, opravdu o skloňování výrazu "deať'? Co víc by k tomu autorka 
mohla při obhajobě říct? 



- s. 76 Postpozice přívlastku shodného je zde hodnocena jako prvek knižní, jinde (s. 60) jako 
"chyba" ve slovosledu. O co se autorka při hodnocení "knižnosti" opírala? 
- s. 76 V čem je možné vidět spojení fráze Držím vám palce a přeji vám, abyste dostali 
nejlepší hodnocení v citovaném Držím si vás na palce a nejlepší hodnocení. A kde je v tomto 
příkladu citována větná struktura, která se vyskytuje v českém jazyce (pod touto hlavičkou 
příklad uveden)? 
- s. 77 Které další jevy by bylo možné sledovat v rovině textové (autorka v ní pojednává 
pouze o opakování (lexikálních výrazů) a o řetězení vět)? 
Byla bych ráda, kdyby se autorka k výše uvedeným otázkám vyjádřila při obhajobě. 

Do jisté míry je zřejmě povaha popisu jazykového materiálu dána (mnohdy) malou 
explicitností výkladu. Tuje možné vysledovat ijinde (např. na s. 43 se píše o tom, že dva 
neslyšící mají dvě přezdívky - a byli tedy počítáni jako jeden autor. Z čeho to autorka 
vyvodila, se ale čtenář nedozví). Mnohdy se také zdá, že autorka se při zařazování a 
klasifikaci jevů řídila spíš jen svou intuicí rodilého uživatele češtiny ("takto ano, takto ne") a 
na hlubší analýzu rezignovala (jen např. - viz i výše - při výkladu o slovosledu, spisovnosti 
X nespisovnosti apod.) 

V závěru práce autorka jen (opakovaně) popisuje rozčlenění práce a obsah 
jednotlivých kapitol. Čtenář by spíše čekal (aby si to nemusel vyvozovat sám) rozhodné slovo 
o tom, jak se liší "neinternetová" čeština českých neslyšících od jejich češtiny na internetu a 
jak se tato čeština (čeština neslyšících na internetu) liší od internetové češtiny lidí, kteří slyší. 

Diplomová práce Bc. H. Šebkové ovšem zároveň upozorňuje na velmi podstatné rysy 
komunity českých neslyšících, a to i v materiálové příloze (např. znepokojivé informace o 
vztahu českých neslyšících k češtině, uspokojivé zase např. o sebepojetí českých neslyšících, 
o postojích k hluchotě), nově upozorňuje na některé rysy psané češtiny českých neslyšících, 
které lze považovat za interference z českého znakového jazyka (zase ale: v souvislosti s tím 
by bylo zajímavé se dozvědět, zda přepis specifického znaku "fifi" je idiolektický, nebo zda 
se objevuje u více autorů). Práce je vypracována v podstatě pečlivě, překlepy nebo pravopisné 
nedostatky jsou řídké, formulační problémy jen o něco častější. 

Závěr: 

Diplomová práce Bc. Heleny Šebkové může být podkladem obhajoby. 
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