
Posudek bakalářské práce Ivany Tetauerové 
Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce 

Ivana Tetauerová se v bakalářské práci věnuje oblasti, které u nás nebylo doposud věnováno 
příliš pozornosti: jednomu typu vlastních jmen českého znakového jazyka. V první části své 
práci tedy vychází z existující odborné literatury zacílené obecně (popř. na češtinu), a také 
z odborné literatury věnované znakovým jazykům cizím. V souladu se zadáním práce pak 
autorka shromáždila soubor vlastních měst od dostatečného počtu informantů a - také 
v souladu se zadáním práce - popsala četnost výskytu vlastních jmen (jmen měst) v českých 
(a i v některých zahraničních) slovnících a podobných příručkách. 

Nebudu zde popisovat kompozici práce ani reprodukovat obsah jednotlivých kapitol, 
zaměřím se spíš na ty partie práce, které jsou něčím zajímavé, sporné, popř. kladou otázky - a 
poprosila bych diplomantku, aby se k nim při obhajobě laskavě vyjádřila. 

(1) Shromážděný materiál poukazuje ke stejnému jevu, který byl patrný v bakalářské 
práci kol. Kuchařové (nyní Šůchové) o znacích evropských států, totiž že někdy je 
jméno města vyj ádřeno i tak, že je použito (a prstovou abecedou ukázáno) první 
písmeno českého názvu města (v materiálu kol. Tetauerové např. H pro Helsinky i 
Havířov, viz s. 46). Ptám se tedy podobně, jako jsem se ptala v souvislosti 
s podobným způsobem "pojmenovávání" států Evropy. Lze tento způsob označení 
měst považovat za (inicializovaný) znak srovnatelný (pokud jde např. o jeho místo ve 
slovní zásobě českého znakového jazyka) se znaky jinými? Do jaké míry je takový 
způsob pojmenovávání pravidelný, snad: standardizovaný? Nemůže jít jen o okamžité 
řešení "situace výzkumu", kdy respondent "opravdový" znak nezná a užije první 
písmeno českého slova, které má před sebou? Úvahy nad tímto okruhem problémů by 
jistě usnadnily alespoň nějaké frekvenční údaje, zvl.: kolik procent ze všech 
respondentů tento postup zvolilo? Takové údaje, i když v práci uvedeny, nemýlím-li 
se, nejsou, má autorka jistě k dispozici - prosila bych proto o odpověď, resp. o její 
názor v té věci. Existují tyto znaky v komunitě neslyšících i mimo "situaci výzkumu"? 
A mohla by autorka v hlubší úvaze nad svým materiálem "vystopovat" nějakou 
pravidelnost v tom, pro která města je tento typ pojmenování užíván? A ještě poslední 
otázku k tomuto tématu: Jak se (ukážeme-li písmeno H) rozliší mezi referentem 
"město Helsinky" X "město Havířov"? 

(2) K materiálu shromážděném na CD ještě dvě dílčí otázky: (1) autorka píše (s. 34), že 
zaznamenala 888 znaků od 19 respondentů. Všech 19 respondentů tedy ukázalo 
požadovaná jména všech hlavních měst (ze seznamu na s. 39, 40)? A (2): nemýlím-li 
se, v práci není zmínka o mluvních komponentech, které jsou (viz CD) téměř 
pravidelnou součástí artikulace znaku. Mohla by se autorka k této věci vyjádřit? 

(3) Leckdy by kol. Tetauerová mohla svůj výklad nasměrovat k větší explicitnosti. Tak 
např. v kap. o výsledcích výzkumu (s. 38an.) uvádí číselné údaje, které ale nijak 
nekomentuje - a čtenář se může jen domýšlet, co znamenají. Např. Olomouc (22 
znaků, 5 variant). Znamená to, že autorka od 19 respondentů získala 22 znaků v pěti 
variantách? Nebo to znamená něco jiného? To by autorka měla při obhajobě vysvětlit 
- a podat by měla i explicitní informace o rozložení variant mezi informanty. Z toho 
by pak vyplynulo, která varianta je "většinová", která jen individuální apod. 
Konkrétními údaji by bylo užitečné podložit i některá tvrzení v závěru (s. 90), např. o 
tom, že mladší generace byla zásobena větší znalostí variant znaku pro dané město. 
Podobně by čtenář (aby nemusel vyvozovat z přiloženého CD) přivítal i explicitní 
informace o tom, jak (čím) se tzv. varianty znaků liší, jde-li jen o rozdíl v jednom 



parametru znaku, nebo o rozdíly jiného typu. Mohla by autorka tyto údaje poskytnout 
při obhajobě? 

(4) Zajímavé by bylo dozvědět se i to, jak se mají znaky/varianty zjištěné ve výzkumu ke 
znakům zachyceným ve slovnících (a tím do jisté míry standardizovaným). Znaky 
"slovníkové" se ve výzkumu objevují zcela pravidelně? Pokud ano, jaké je jejich 
frekvenční zastoupení? Nebo výzkum prokázal životnost znaků zcela jiných (a 
slovníkové znaky se v něm neobjevily)? 

(5) Prosím autorku, aby se při obhajobě vyjádřila i k svému výkladu o "společensky 
přijatelných" znacích. Platí, že (s. 67) do pojetí společensky přijatelných znaků spadají 
kategorie jako jsou tabuová témata a znaky, urážky, nadávky, eufemismy a politicky 
korektní znaky? A platí, že ... společensky přijatelné znaky produkované Neslyšícími 
mohou z většiny případů vypadat jako urážlivé ... ? To by bylo užitečné vysvětlit. 

(6) Na jakém základě označuje autorka jako deskriptivní (popisné) znaky znaky typu b)
Podle místa (země) kde se město nachází? (viz s. 41) 

(7) A ještě drobnost: na základě jaké odborné literatury rozlišuje autorka tak, jak rozlišuje, 
mezi kalky a výpůjčkami? , s. 48,49 

Jazykově a technicky je práce na slušné úrovni (pravopisné - zvl. interpunkční - problémy 
se objevují spíše ojediněle, obdobně i problémy gramatické, které jsou - doufám - pouhými 
překlepy, např. dvěmi fotografiemi, s. 74). Častější jsou problémy stylizační (např. na s. 70 
Tvar ruky Yu znaku města Prahy (obr. 70), který se považuje za "zženštilý", se nepodařilo 
potvrdit, že by používaly jen ženy), nebrání ale srozumitelnosti celku. Tu poněkud komplikují 
četné, mnohdy spirálově opakované výčty, které jsou na úkor průhledné kompozici textu 
(srov. např. kategorie a podkategorie vydělené na s. 41 a bezprostředně opakované na s. 42 
an). Původní fotografie podle mého názoru dobře ilustrují výklad, jejich kvalita je na velmi 
dobré úrovni. Ke stránce "technické" ještě poznámku: Není úplně zřejmé, proč jsou některé 
odkazy na literaturu uváděny v textu, ajiné v pozn. pod čarou (např. na s. 20). 

Závěr: 

Bakalářská práce Ivany Tetauerové je solidní materiálová práce podložená pracným a časově 
náročným výzkumem. Ocenit je třeba skutečnost, že autorka prokázala schopnost samostatně 
shromáždit odbornou literaturu k tématu a reprodukovat ji, ocenit je třeba i počet informantů, 
s kterým I. Tetauerová pracovala, a také iniciativní doplnění výzkumu o informanty 
zahraniční, ocenit je třeba i značný počet položek, které diplomantka do svého výzkumu 
zahrnula. Určitě cenné je to, že I. Tetauerová zachytila znaky českého znakového jazyka 
dosud (ve slovnících ani v jiných příručkách) nezaznamenané. Sama autorka si je vědoma 
toho, že její bakalářská práce zdaleka neříká o problému vše: bude ale platit, že žádný další 
zájemce o tuto problematiku nebude moci materiál shromážděný kol Tetauerovou pominout. 

Bakalářskou práci I. Tetauerové Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce 
doporučuji k obhajobě. 

4. června 2008 
Alena Macurová 
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