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Tereza Johánková: 
Gesta v současné španělštině a jejich role v jazykové komunikaci 

(posudek vedoucího diplomové práce) 

Předkládaná práce je svým způsobem průkopnická: není mi známo, že by v české hispanistice 
existoval podobný vážný pokus o popsaní gest v současné španělštině ajejich místa mezi 
prostředky neverbální komunikace. Možná je to způsobeno tím, že taková práce se nutně 
pohybuje na pomezí několika disciplín, konkrétně především lingvistiky, psychologie, 
sémiologie a teorie komunikace, a že úspěšné zvládnutí tématu předpokládá dobrou orientaci 
v sekundární literatuře týkající se všech těchto disciplín. Již v úvodu mohu prohlásit, že se 
diplomantka s tímto úkolem dle mého názoru vypořádala se ctí. 

Složitost a multidisciplinarita tématu se pochopitelně odráží i ve struktuře práce. Sestává 
z osmi velkých kapitol členěných na řadu podkapitol. V úvodu j sou vymezeny cíle práce i 
použitá metoda. Kapitola druhá je rozsahem nevelká, zato však obsahově velmi hutná: 
najdeme v ní přehled nejdůležitějších používaných termínů ajejich stručné definice. Kapitola 
třetí zasazuje téma diplomové práce do širšího kontextu jazykové komunikace a stručně 
definuje komunikaci a její účastníky, jazyk a jeho funkce a základní pojmy sémiotiky. Čtvrtá 
kapitola obsahuje výklad k historii a základním pojmům teorie neverbální komunikace 
(proxemika, kinezika, parajazyk atd.). Podrobnější analýza parajazyka ajeho prostředků je 
obsahem kapitoly páté. Všechny tyto kapitoly vlastně představují teoretický úvod a rámec pro 
kapitoly 6 a 7, věnované samotnému tématu, totiž klasifikaci a popisu gest v současné 
španělštině, jejich komunikačním rolím a kombinacím s jazykovými prostředky. Kapitolou 
osmou (Závěr), shrnující nejdůležitější poznatky, ke kterým diplomantka dospěla, práce 
nekončí: následuje obsáhlá příloha, v níž mimo jiné najdeme obrázky znázorňující gesta 
popisovaná v textu práce. Velmi cenným doph'1kem je též přiložené CD s video sekvencemi 
užívání gest v různých situacích. 

Práci hodnotím velmi kladně a chtěl bych vyzdvihnout zejména tři její obecné aspekty. 

1.) Takto "multidisciplinární" práce nejsou předkládány často, přesto se ale občas objeví; 
obvykle však zasahují jen dvě disciplíny a je na nich patrné, že autor se orientuje 
zejména v jedné z nich, druhá většinou slouží jen jakýsi referenční rámec. Výsledkem 
pak bývá kvalitativní nevyrovnanost takové diplomové práce. Hodnocená práce není 
tento případ: všem dílčím tématům je věnována stejně seriózní pozornost, což se 
odráží ve vysoké úrovni práce jako celku. 

2.) Tato skutečnost je dána i tím, že autorka pracuje s rozsáhlou sekundární literaturou a 
pracuje s ní velmi informovaně, takže nepodává pouze neusouvztažněné přehledy 
poznatků vypsaných z literatury, nýbrž promyšlený a logicky strukturovaný výklad 
všeho, co pro svou práci považuje za podstatné (v tomto smyslu není na závadu, že 
autorka ve značné části textu pracuje především s poznatky ze sekundární literatury, že 
část vycházející z analýzy vlastního materiálu zase není tak rozsáhlá). 

3.) Promyšlená práce se sekundární literaturou je zvlášť důležitá zejména proto, že text je 
- vezmeme-li v úvahu, že se jedná o diplomovou práci - doslova nabitý informacemi; 
autorce se přesto podařilo napsat text, který se dobře čte (pro lepší čtenářovu orientaci 
zařadila hned do druhé kapitoly stručné definice jednotlivých pojmů; kdyby zůstalo 
jen u těchto definic, bylo by to nedostatečné, ale většina termínů je v dalším textu 
podrobněji vysvětlena). 
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K obhajobě mám několik námětů: 

1) Některé neverbální prostředky komunikace se podle mého názoru velmi obtížně 
exaktně popisují. Některé výklady (pohledy očí, haptika, posturologie aj., tj. s. 30 a 
následující) jsou proto velmi zajímavé, nicméně mám pochybnosti o tom, zda takový 
popis může být dostatečně exaktní, zda nejde jen o dílčí pokus popsat něco, co je 
takřka nepopsatelné. 

2) V této souvislosti bych při obhajobě ocenil autorčin obšírnější výklad o kinech, 
alokinech, kinemech (s. 50) a také její názor na využitelnost těchto jednotek - např. to, 
zda si dokáže představit, že by s těmito jednotkami pracovala v 6. a 7. kapitole při 
popisu systému španělských gest. 

3) Mohla by autorka uvést bližší informace o percentuálním dělení dopadu sdělení na 
posluchače (s. 24, 90) - jak se k těmto číslům došlo atd.? Mám o nich totiž jisté 
pochybnosti. 

4) Jakým způsobem vznikalo přiložené video? Bylo vytvořeno pro účely práce, nebo ho 
autorka převzala z jiného zdroje? 

V práci jsem nenalezl významnější obsahové ani formální nedostatky (překlepů, příp. 
jazykových chyb je naprosté minimum; v lingvistické úvodní části - Mathesius, Saussure atd. 
- bychom možná mohli mluvit o některých zjednodušeních, ale tajsou dána spíše jen snahou 
stručně vyložit velké množství informací). 

Celkově práci hodnotím jako zdařilý, seriózní pokus popsat jevy, které sice souvisí 
s lingvistikou jen částečně, jsou ale jednoznačně součástí (jazykové) kultury španělského 
světa. Proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

V Praze 12. května 2008 PhDr. Petr Če~h.D. 
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