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Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce 
Znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě 

Ivana Tetauerová se ve své bakalářské práci pokusila postihnout problematiku 

zeměpisných vlastních jmen ve znakovém jazyce, konkrétně se zaměřila na oblast znaků 

pro vlastní jména místní - znaky větších měst České republiky a hlavních měst 

v Evropě. Tuto oblast se snaží postihnout jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické; opírá 

se přitom nejen o odbornou literaturu a o absolventské práce studentek oboru CNES, ale 

i o svůj vlastní výzkum. 

Autorka ve své práci prokazuje, že shromáždila dostupné české i zahraniční odborné 

materiály týkající se dané problematiky, umí s nimi pracovat a na jejich základě sestavit 

poměrně kvalitní a srozumitelný odborný text se všemi jeho náležitostmi. Také grafické 

zpracování celé práce je na vysoké úrovni. 

V úvodních teoretických kapitolách nás diplomantka stručně seznamuje se specifiky 

znakového jazyka a s jeho rozrůzněností; neopomíjí ani obecný vhled do problematiky funkce 

vlastních jmen a jejich zařazení do jazykového systému s podrobnějším zaměřením na vlastní 

jména zeměpisná, zejména na jejich třídění. 

Kapitola věnovaná vlastním jménům místním ve znakovém jazyce je opřena zejména 

o nevelké množství existující zahraniční literatury a věnuje se podrobnějšímu rozboru dvou 

studií - některé poznatky jsou pak dále využívány v praktické části práce. Na s. 31 se hovoří o 

strategii, kdy mluvčí nejprve vyspeluje název daného místa, pokud se domnívá, že jeho 

komunikační partner tento znak ani místo nezná a bylo by vůči němu nezdvořilé použít znak -

funguje to takto i v ČZJ? Autorka také uvádí některé zmínky o vlastních jménech 

vyskytujících se v literatuře české provenience - tyto úryvky však nijak nekomentuje ani 

kriticky neposuzuje. 

Praktická část bakalářské práce Je věnována roztřídění a rozboru znakú 

nashromážděných v rámci výzkumu. Ráda bych se na tomto místě diplomantky zeptala, z 

jakého důvodu pocházeli její respondenti pouze z Prahy? Nebylo by výhodné zvolit podobnou 

strategii jako při shromažďování národních znaků pro hlavní města států Evropy - totiž 

elicitovat znaky také přímo od neslyšících obyvatel daných českých měst? Tito by také 

možná byli schopni lépe vysvětlit motivovanost užívaných znaků. 

Diplomantka nasbírala poměrně velké množství znaků, které jsou ke shlédnutí na 

přiloženém CD. Myslím si však, že jejich rozboru mohla věnovat větší pozornost a podívat se 

na celou věc z různých úhlů, které se přímo nabízejí. V práci samotné totiž slečna Tetauerová 

rozdělila místní znaky do několika skupin, přičemž každá skupina je ilustrována několika 

příklady znaků. Myslím, že je velká škoda, že se diplomantka více nezaměřila na přejímání 



znaků z cizích znakových jazyků, o kterém na několika místech své práce píše (zejména 

v souvislosti s neslyšícími mladší generace, kteří znaky nezřídka přejímají). Dostatečně tak 

nevyužila materiál od zahraničních respondentů! (zaměřila se pouze na motivovanost 

zahraničních znaků) - bylo by jistě zajímavé zjistit, do jaké míry se znaky ČZJ pro evropská 

města shodují se znaky národními. Jistě by také bylo zajímavé zaměřit se například na to, jak 

se znakové jazyky při přejímání znaků vyrovnávají s různým repertoárem tvarů ruky v 

jednotlivých národních jazycích. 

V souvislosti s jednotlivými skupinami místních znaků mě napadly dvě otázky. Je 

možné, že u inicializovaných modifikovaných znaků je specifický opakující se pohyb při 

artikulaci počátečního písmene pomocí PA nebo P AZ dán tím, že mluvčí potřebuje nějakým 

způsobem vyplnit čas, než ústy vyartikuluje příslušné jméno města (a je vždy znak 

doprovázen mluvním komponentem?)? Z prezentovaného materiálu jsem také nabyla dojmu 

že v ČZJ se nepoužívají tzv. spelovací vzorce pro jednoslovné názvy českých měst (ze 

zahraničních výzkumů vyplynulo, že např. v BSL je toto hojně využíváno). Je tomu opravdu 

tak, nebo by čeští neslyšící tuto strategii použili například pro méně známá města (Jablonec -

JBC, Varnsdorf - VDF)? 

Poslední část práce je věnována rozboru českých slovníků znakového jazyka/znakové 

řeči z hlediska zpracování znaků měst (chtěla bych jen upozornit, že elektronických slovníků 

není v současné době 11, ale nejméně dvakrát tolik). Je škoda, že autorka pouze vypisuje, jaké 

znaky kde najdeme, ale nijak je neporovnává se vzorkem, který získala od neslyšících 

respondentů. Sama však píše, že by byl potřeba slovník, který by alespoň částečně napomohl 

"sjednocení" v této oblasti - její práce by k tomuto jistě mohla být dobrým "startovním" 

podkladem. Taktéž popis zahraničních slovníků - jistě velmi zajímavých - není nijak 

usouvztažněn s praktickým výzkumem. 

Autorka sama v závěru píše, že "materiál prezentující sebrané znaky měst ... 

i samotná bakalářská práce mohou dále sloužit jako podklad pro další bádání v oblasti 

místních znaků ". Mně nezbývá, než s ní souhlasit a konstatovat, že i ona se mohla ve svém 

bádání pustit do větších podrobností. 

Přesto si myslím, že tato bakalářská práce přináší některé nové poznatky a splňuje 

požadavky na bakalářské práce kladené a může být dobrým podkladem k obhajobě. 

4. května 2008 

Mgr. Lenka Okrouhlíková 
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Návrh hodnocení: 

1 K bakalářské práci nebylo přiloženo původní zadání, takže je možné, že znaky od zahraničních respondenti'! 
byly pouze bonusem navíc, proto se jim autorka podrobněji nevěnovala. 


