
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Petra Vysučka Specifické znaky 

K předložené diplomové práci nemohu přistoupit jako znalec zkoumaného jazyka: ani jako uživatel českého 
znakového jazyka, ani jako jeho teoretik. Mohu se pokusit ji posoudit pouze z hlediska jazykovědce, 
orientujícího se na sémantické a sémiotické aspekty určitého kódu, fungujícího v odlišném modu než čeština či 
další běžné jazyky s mluvenou a psanou formou a utvářejícím se v odlišném kulturním společenství. Vyjádřit se 
tedy nemohu k tomu, zda diplomant znaky reprodukuje a popisuje věrně ani zda vystihuje přesně jejich význam, 
ba ani k tomu, zda zohledňuje relevantní literaturu k tématu apod.; snad však mohu aspoň do jisté míry posoudit, 
nakolik se mu podařilo téma zpracovat koherentně, srozumitelně a v rámci odborného lingvistického diskursu, 
příp. zda práce zprostředkovává poznatky o zkoumaném jazyce i člověku, který je sice jazykovědec, ale daný 
jazyk nezná. 

Jen to, že se oba s kolegou Bc. Petrem Vysučkem nacházíme ~ on jako produktor a já jako recipient ~ v 
diskursu jazykovědy, je tedy naší společnou půdou. Možná je však i tento pohled zvnějšku k něčemu dobrý ~ 
vždyť takováto diplomová práce, jako jedna z nemnohých svého zaměření, musí obstát nejen "mezi svými" (v 
různém smyslu slova ~ v komunitě poučených Neslyšících, v okruhu teoretiků znakového jazyka nebo třeba 
mezi tlumočníky), ale měla by být schopna komunikovat také navenek ~ na lingvistické úrovni vyložit téma 
spojené s povahou znakového jazyka, a zprostředkovat tak i nezasvěceným informace o jeho specifičnosti. 

Jako člověk zvnějšku určitě nedohlédnu všechny problémy, které jsou s tím vším spojeny. Při četbě 
práce jsem si uvědomila zejména jeden. Znakový jazyk nemá psanou formu (a způsob reflexe světa, který je 
s psanou formou tradičně spojován, mu není vlastní), a chce-Ii ho zkoumat jazykovědec, jemuž je tento jazyk 
mateřštinou, musí tedy své zkoumání nutně vázat na jazyk jiný: na jazyk většinové společnosti. (Existuje ~ a 
může vůbec existovat ~ lingvistika znakového jazyka "provozovaná" výhradně v tomto jazyce?) 

Diplomant se zabývá - v návaznosti na články J. Motejzíkové a vlastní bakalářskou 
pracI - zvláštní skupinou znaků českého znakového jazyka, označovanou jako znaky 
specifické. Jde o znaky typické pro znakové jazyky, velmi frekventované, avšak takřka 
výlučně v intrakulturní komunikaci, tzn. pouze mezi Neslyšícími. Ti, kdo nejsou rodilými 
mluvčími, jich zpravidla neužívají. Také nejsou příznačné pro oficiální, veřejnou sféru 
komunikace; jsou spojeny se spontánní komunikací rodilých mluvčích znakových jazyků, 
tedy i ČZJ. Zahraniční literatura akcentuje různé jejich vlastnosti (a různé názvy, jež jsou jim 
dávány, mají svou motivací některé naznačit): jsou to multikanálovost (resp. manuální i 
nemanuální způsob jejich realizace), situačnost - pragmatičnost, expresívní, emocionální a 
hodnotící charakter, výhradní spojitost s komunitou Neslyšících, idiomatičnost, nesnadná 
přeložitelnost do mluveného jazyka ("bezjednoslovných ekvivalentů"). 

Teoretická část práce, v níž se diplomant vyrovnává se světovou i českou literaturou o 
specifických znacích a seznamuje s vlastním náhledem na věc, je vzhledem k celku velmi 
stručná (s. 8 - 17). Těžiště spočívá v práci s materiálem. Práce je de facto slovníkem 
specifických znaků, dokumentujícím a analyzujícím jich celkem devadesát. Většinu z nich 
autor řadí na základě podobného významu do některé ze osmnácti zaváděných sémantických 
skupin, 39 vykládá samostatně. 

Diplomant přistupuje k výzkumu velmi zodpovědně a je k němu jako rodilý uživatel 
českého znakového jazyka s lingvistickým vzděláním disponován jako málokdo jiný. Při 

shromažďování znaků může vycházet z povědomí rodilého mluvčího, z pozorování spontánní 
komunikace Neslyšících, ale ve snaze po komplexnosti materiálu zahrnuje do souboru též 
znaky získané přímým dotazem v řízeném rozhovoru. Poznamenává, že se v tomto ohledu 
zaměřil pouze na respondenty z Prahy a středních Čech. V této souvislosti by mě zajímalo, 
zda znaky uváděné v této práci jsou mezi Neslyšícími obecně užívané a všem (alespoň ve 
zkoumané oblasti) srozumitelné, nebo je jejich znalost mezi Neslyšícími něčím omezena? 

Další mé otázky se týkají způsobu prezentace materiálu u jednotlivých znaků. 
Diplomant se snaží ukázat znaky v co největší komplexnosti, z hlediska jejich formy 

(struktury) i významu. Fotografie zachycují průběh artikulace znaku, zvlášť jeho složku 
manuální a zvlášť nemanuální, to obojí je popsáno také verbálně. Poté je popsán tzv. "obecný 
význam", např. u SZ 10 na s. 113 je to: "Negativní hodnocení osoby, věci, skutečnosti, něco! 



někdo vypadá velmi nepříjemně a není možné se přes to přenést, zapomenout, neregistrovat 
to, velmi často taková situace může vyvolat fyzickou nevolnost." Pak následuje položka 
"nejčastější formulace překladu" - v tomto případě: " ... při pohledu na to se udělá špatně". 
Poté jsou uváděny příklady situací, resp. kontexty užití daného znaku - zde je jich např. 
uvedeno šest, každý formou souvětí s následným přepisem do notace, který naznačuje pořadí 
znaků ve výpovědi v ČZJ, např. "Tohohle člověka, který mi pořád lhal a ubližoval, už nechci 
ani vidět!" - ČLOVĚK + TEN + LHÁT + INDEX (mi) + UBLIŽOVAT (mi) + UŽ + 
VIDĚT (ho) + SZo Podobných příkladových kontextů je vždy uvedeno několik a každé takové 
užití daného specifického znaku (v tomto případě pro vyjádření silného odporu) je provázeno 
odlišným překladem: " ... se mi udělalo úplně špatně", " ... musel jsem okamžitě odejít", " ... to 
bylo nechutný" ... , " ... že se na to nemůže dívat" apod. Snad ještě výraznější je to u 
významově slabšího SZ 8 na S. 117: "Dušené maso v mrkvi zrovna nemusím" - MASO + 
V TOM + MRKEV + MÍCHAT + SZ, "Nejsem typ, který by si užíval velkou snídani" -
SNÍDANĚ + MOC + JÍST + SZ, Dovolenou trávím nejraději doma. DOVOLENÁ + PRYČ 
(opakovaně) + SZ, a dokonce "Nejsem společenský typ" SPOLEČNOST + SZ ... - u příkladů 
s dovolenou a společností mi překlad vzhledem k významu SZ připadá až zavádějící, ve 
výpovědi o dovolené vlastně nemáme co zvýraznit): Zajímal by mě účel tohoto počínání: co 
má být ukázáno, resp. dokázáno nejrůznějšími možnými překlady) výpovědi se specifickým 
znakem (někdy i jakoby "schválně" složitějšími, vzdálenějšími, než se nabízí? - V popisu 
znaku - jde vlastně o zvláštní slovníkové heslo - by se totiž čekala spíše snaha o maximálně 
stručné vystižení významového invariantu, který by mohl být použit ve všech uvedených 
příkladech. Třeba je však v práci kladen důraz např. na didaktickou nebo tlumočnickou praxi 
a má být předvedena možná různost překladů - nebo je tu ještě důvod jiný, a právě to je 
moje otázka: je zde primární význam, anebo překlad? 

Spíše k praxi, k zacílení na potřeby výuky nebo tlumočení nežli k teoretickému popisu 
významu směřují podle mě i pasáže o vzájemné zastupitelnosti či nezastupitelnosti znaků 
v jednotlivých sémantických skupinách. Práce je vůbec založena spíše empiricky a prakticky 
(třebaže se její autor musel vyrovnat i s otázkami teoreticko-metodologickými), ale díky 
nesmírně bohatému materiálu, který diplomant zpracoval a utřídil, si lze pokládat celou řadu 
otázek různého charakteru, např. též hledat analogie mezi specifickými znaky a určitými 
jazykovými prostředky, které známe i z jazyků mluveně-psaných. 

Když diplomant na S. 14 cituje definici M. Čechové o pojmenování (a poté pojednává 
postupně o výrazové a významové stránce specifických znaků), napadlo mě toto. Specifické 
znaky jsou charakterizovány jako výrazně situační, nesoucí pozitivní či negativní emoce, 
vyjadřující různé psychické stavy nebo postoje, reakce na proběhnuvší události apod. Taková 
charakteristika se nevztahuje primárně k pojmenování - tedy k tomu, co primárně 

koresponduje se "slovem" jakožto základní jednotkou -, ale ke komunikační situaci. Znakové 
jazyky mají možná tuto dimenzi silnější, typičtější, je zde asi silnější vázanost jazyka na 
konkrétní situaci, na expresi, kontakt nežli v jazycích slyšících (srov. též absenci psané 
formy). 

Neznamená to však, že třeba v češtině nenajdeme žádné analogické prostředky. 

Hledala bych je však v oblasti tzv. nezákladních slovních druhů, zejm. mezi citoslovci (které 
mají často význam celé výpovědi - třeba fuj, hurá!, brr, mňam - nemohlo by např. "fuj" jako 
výraz znechucení představovat ekvivalent SZ č. 10 na s. 114, viz výše ?). Další oblastí 
možných ekvivalentů (resp. funkčně podobných jazykových prostředků) vzhledem ke SZ by 
mohly být (některé) částice, včetně částicových frazémů, jak o nich píše F. Čermák ve 
Slovníku české frazeologie a idiomatiky (II, Výrazy neslovesné, S. 465): je jich zde zařazeno 
v samostatných heslech (i s výkladem významu a příklady) celkem 126 (od S. 489), srov. 
např. a hele, a kdesi cosi, stůj co stůj, chtěj nechtěj, hlavně že, jen aby, jen jestli, tak vida. 
Napadá mě, že i tyto prostředky jsou zřejmě vázány takřka výhradně na češtinu rodilých 



mluvčích - neumím si představit, že by jich užíval CIzmec. Také s mmI Je spjata 
idiomatičnost, situačnost, expresivita, hodnocení (alespoň u většiny z nich), vyskytuji se v 
mluveném projevu. To jsou ovšem jen spekulace, které mě - jako laika - napadají nad touto 
nesmírně zajímavou diplomovou prací, a snad i náměty do diskuse. Byla bych ráda, kdyby 
některý z nich diplomanta zaujal. 

Práce jistě splňuje požadavky kladené na diplomové práce a jsem ráda, že ji mohu doporučit 
k obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně 

V Praze 27. ledna 2009 

Doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc. 
Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

FF UK v Praze 


