
Posudek diplomové práce Lucie Půlpánové Kategorizace \' českém znakovém jazyce 

Předložená diplomová práce pojednává o jednom ze zásadních témat kognitivně orientované 
lingvistiky, jímž je kategorizace. Hned v úvodu je nutno dodat, že jde zřejmě o první větší 
česky psanou práci o kategorizaci vůbec a v každém případě o první, která je věnována 
kategorizaci v českém znakovém jazyce. Autorka se tedy odhodlala zmapovat terén, ale 
zároveň ho pionýrsky a samostatně ohledat a pustit se do první sondy do této (teoreticky 
poměrně velmi náročné) problematiky. Odvážila se zdolat mnohá úskalí (která by si bývala 
ušetřila, kdyby ... ) a přijmout riziko: už předem bylo jasné, že některé problémy zůstanou 
otevřené, nedořešené, nedokončené, a že tedy bude vždycky možné na mnoho věcí kriticky 
poukázat a upozornit na různé nedostatky. Že si diplomantka práci nijak nehodlala ulehčit, to 
se týká nejen výběru tématu, ale i přístupu k němu. Jakje zřejmé z rozvržení práce (a pak i po 
jejím pročtení), původní zadání diplomové práce je tu nejen naplněno, ale, troufám si říci, 
v mnoha ohledech výrazně překročeno. 

Výklad postupuje logicky od pojednání o kontextu kognitivní lingvistiky, v jehož 
pojmovém rámci se celá práce pohybuje (s akcentací rozdílu mezi objektivistickým a 
experiencialistickým přístupem ke světu, myšlení i jazyku). Dále se soustřeďuje na teoretické 
otázky kategorizace, jak je formulují a řeší badatelé, jako je Lakoff, Brown, Berlin, 
Roschová (a jiní), a v souvislosti s tím vykládá jejich klíčové pojmy (s nimiž pak bude dále 
pracovat): prototyp - centrum a periferie kategorie - rodinná podobnost - interakční vlastnosti 
- hierarchie kategorie - úrovňové báze - motorický program! distinktivní činnost aj. Ocenit 
je potřeba pokus zapojit do teorií kategorizace i náš český přínos - část Dokulilovy teorie 
onomaziologických kategorií, na níž je postaveno členění do slovních druhů, tj. vymezení 
základních pojmových kategorií (substance, vlastnost, děj a okolnost), s nimž by se dalo 
zřejmě dobře pracovat i v různých kognitivistických teoriích a výzkumech (autorka se pak o 
to pokouší právě v souvislosti s českým znakovým jazykem). Tato možnost je však spíše jen 
naznačena, zůstává jednou z mnoha otázek, jež práce pokládá, a není příliš rozvinuta, natož 
řešena (což ostatně od diplomové práci ani nelze očekávat). - Další teoretické kapitoly jsou 
věnovány kategorizaci ve znakových jazycích, zejména vamerickém (ASL) a 
prostřednictvím menší, ale zajímavé sondy též v indickém (ISL). Diplomantka se tu - po 
patřičném vysvětlení specifik znakových jazyků a s odkazy na relevantní zahraniční literaturu 
(zejm. Bellugi a Newport a pak Sinha), a také se znalostí literatury domácí (Macurová a její 
okruh) - soustřeďuje zejména na teorie o třech úrovních kategorizace, z nichž ta střední je 
základní, "přirozená" a je s ní spojená základní slovní (či "znaková") zásoba (srov. pojem! 
slovo/ znak JABLKO), a druhé dvě, nadřazená a podřazená, jsou pak od ní odvozeny, 
vyžadují abstrakci, zobecnění, či naopak specializaci a jsou příznačné spíše pro teoretické (a 
vědecké) uvažování (srov. OVOCE - JONATÁN). Ukazuje se, že ve znakových jazycích 
existuje řada způsobů, jimiž se znaky nadřazené a podřazené úrovně tvoří: často se u 
zobecňujících pojmů využívá - v kombinaci s dalšími prvky - znaku pro prototypický člen 
(nebo několik členů kategorie), existují speciální klasifikátory/ specifikátory (např. 

s významem mnohosti), kategorizační znaky, svou roli hrají orální komponenty, využívá se 
složenin. S velmi bohatým množstvím příkladů (a v porovnání s ASL a ISL) pak autorka 
vykládá specifika kategorizace v českém znakovém jazyce, tak jak se jí ukázala ve 
výzkumu, který provedla s jedenácti neslyšícími respondenty. Soustředila se v něm právě na 
to, jak se v českém znakovém jazyce tvoří znaky pro pojmy a/ nadřazené úrovně (v 
tematických okruzích ovoce, zelenina, dopravní prostředky, nábytek, oblečení, nářadí, 

hudební nástroje, domácí zvířata, exotická zvířata) a b/ podřazené úrovně (druhy jablek, lodí, 
židlí, postelí, nůžek, seker, brýlí aj.). Výsledky, velmi dobře a bystře interpretované a neustále 
usouvztažňované s teorií, s příklady z ASL i ISL i se skutečností v mluvených jazycích (zejm. 



v češtině), jsou pozoruhodné a přinášejí celou řadu dalších otázek. Vše je prokládáno 
přehlednými tabulkami, provázeno řadou poznámek. (Zde, v souvislosti s poznámkami pod 
čarou, bych chtěla upozornit vůbec na řadu cenných informací různého typu, např. též 
internetových odkazů k teoretickým pasážím, které probíhají celou prací.) Neokázalou 
schopnost zobecňovat a vyvozovat závěry dokládají např. tabulky č. 11 na s. 57 (seznam 
kategorizačních znaků zaznamenaných v českém znakovém jazyce) a č. 24 na s. 79, vč. 

předchozích pasáží (typy složenin v českém znakovém jazyce). Protože nejsem odbornice na 
český znakový jazyk, nemohu řadu relevantních věcí posoudit, avšak z obecnělingvistického 
hlediska mi tyto závěry (i jejich formulace) připadají nesmírně zajímavé. 

Ocenit je na této práci nutno mnohé (třeba také materiál výzkumu uložený na CD
ROM), zde bych ráda vyzvedla dvě zastřešující kvality, které se nevídají tak často: jednak je 
to schopnost samostatné, tvůrčí teoretické reflexe problémů (která se děje na podkladě 
hluboké znalosti problematiky a kreativního využívání odborné literatury i na podkladě 
pečlivé práce s materiálem), jednak dar zajímavě, živě, nápaditě a konkrétně (a s osobitým 
stylem) i toto teoreticky náročné téma podat: už v úvodu nás upoutá příklad s oblohou plnou 
hvězd (a souhvězdí), pak zaujme teoretickými pasážemi neustále procházející "příběhový" 
příklad s konvicí a konvičkou, který je neustále rozvíjen a obohacován v souvislostech 
pokračujícího výkladu. 

Problémů i všelijakých otázek, které mě napadají, je mnoho. Pro obhajobu vyberu jen 
některé. 

Především chci vznést dotaz týkající se Dokulilových onomaziologických kategorií a 
možnosti jejich využití v souvislosti s ČZJ (možná nejen ve vztahu ke kategorizaci, ale 
v úvahách o vizuální motivovanosti a skutečnosti motivující podobu znaku vůbec). Chtěla by 
diplomantka o tom něco říci obecně? (Pokud ne, nevadí.) Avšak konkrétní dotaz: na s. 14 a 15 
autorka konstatuje, že "hlavní roli při výběru znaku pro nadřazeno u úroveň bude hrát fakt, zda 
je znak reprezentativní z hlediska substance, děje či vlastnosti". Odkazuje pak ke s. 110, kde 
uvádí příklady. Tady by mě zajímalo, jak se to má se čtvrtou kategorií - tj. kategorií 
okolnosti, již tu autorka v parafrázi z Mluvnice češtiny sice uvádí, ale pak ji jakoby 
programově ponechává stranou. Je to proto, že ji pokládá za irelevantní, nevyužitelnou, nebo 
proč? - V příkladu na s. 111, v kolonce tabulky "vlastnost substance", je totiž (pravdaže 
ovšem v souvislosti s podřazenou úrovní) příklad složeniny LÉTO + JABLKO (letní jablko), 
který by snad právě kombinaci "okolnost + substance" odpovídal. 

Další otázka: v práci se programově zohledňuje kategorizace pouze v souvislosti se 
substancemi (řečeno s Dokulilem), a to ještě jen s konkréty. Koresponduje to myslím i 
s výzkumy ASL a ISL, pouze v jednom příkladu z ASL (tab. 2, s. 35) nacházíme něco 
souvisejícího s činností: spojení komponentů ZABÍT_PROBODNOUT_ZNÁSILNIT ATD . 
..... s významem "zločin". Zajímalo by mě, zda autorka uvažovala i dál, "za konkréta" a za 
substantiva (která jsou prototypová a snáze se v takovém výzkumu uchopují): zda se tam 
podle ní uplatňují tytéž tendence, tytéž způsoby kategorizace, nebo zda je to podle ní 
v souvislosti s činnostmi, s vlastnostmi apod. (a vůbec s abstrakty) v něčem jiné, specifické 
(např. názvy emocí, povahových vlastností, slovesa pohybu, slovesa týkající se myšlení, 
učení, komunikace ... ). Také by mě zajímalo, zda autorka uvažovala o kategorizaci 
v souvislosti s tím, jak se tvoří v českém znakovém jazyce odborná terminologie. (To jsou 
velmi obecně položené otázky a vím, že na ně nemohu čekat kvalifikovanou odpověď - že by 
to bylo nutno nejprve zkoumat, jde mi pouze o možné naznačení dalších otázek, směru 
uvažování apod.) 

Na práci je sympatické to, že sice přináší konkrétní výsledky, ale nechce 
zjednodušovat ani škatulkovat. Proto se chci zeptat: bylo vždy jednoznačně možno určit, zda 
daný znak (resp. pojem) patří k základní úrovni, nebo se někdy stává, že jeho příslušnost 
kjedné ze tří úrovní je hůře stanovitelná, nejednoznačná? (Např. STROM bych chápala jako 



pojem základní úrovně - ale možná, napadá mi, že to takto platí pro češtinu, ale v ČZJ je to 
jinak, že opravdu základní je LISTNATÝ STROM nebo JEHLIČNATÝ STROM?) 

Poslední otázka: jak a čím by diplomantka e výzkumu pokračovala, co se jí vyjevilo 
jako další možná cesta, jako zajímavý okruh problémů? 

Máme před sebou samostatnou, zralou práci, která pokládá otázky a podněcuje 
k dalšímu přemýšlení (i pokračování), práci hodnotnou a inspirativní, domnívám se, nejen 
v kontextu studia (českého) znakového jazyka, ale i z hlediska širšího, obecnělingvistického. 
Diplomantka totiž (díky dostatečně široké i hluboké teoretické poučenosti i díky daru jasného 
výkladu a živého stylu) dokáže podat problémy tak, abychom jim v souvislostech jejího 
výkladu rozuměli. Ukazují se nám tak nejen specifika znakových jazyků, ale v souvislosti 
s charakterem znaků pro nadřazené a podřazené pojmy si zároveň můžeme uvědomit to své, 
české, "samozřejmé" jako ne úplně samozřejmé, v podobě špičky ledovce před námi 
vyvstanou hluboké záhady lidského myšlení, řeči a komunikace. Pro diplomantčiny mladší 
kolegy bych chtěla na příkladu této práce zdůraznit, jak je důležité studovat i jinou literaturu 
než výlučně tu o znakovém jazyce a problematice Neslyšících (třeba literaturu 
obecnělingvistickou a bohemistickou) a uvádět věci do širších kontextů. (Patřičná péče byla 
věnována také závěrečné redakci rukopisu, formální nedostatky a interpunkční či jiné chyby 
jsou v normě, třebaže se tu a tam vyskytnou.) 

Jsem ráda, že mohu práci doporučit k obhajobě a navrhnout klasifikaci "výborně". 

V Praze 5. září 2007 
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doc. PhDr. Irena Vaňková 
Ústav českého jazyka a teorie komunikace 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 


