
Posudek diplomové práce Bc. Petra Vysučka 

Specifické znaky 

Diplomová práce Petra Vysučka se v návaznosti na jeho práci bakalářskou - a na výklady J. 

Motejzíkové (podané v článku ve Speciální pedagogice) aR. Novákové (podané v seminámí 

práci z r. 2002; na ni mohl, resp. měl autor v diplomové práci odkázat) - věnuje jednomu typu 

"znakú" českého znakového jazyka, tzv. specifickým znakům (dále SZ). O jinou českou 

literaturu se kolega opřít nemohl (v podstatě neexistuje)- a literatura zahraniční není nějak 

zvlášť rozsáhlá .. 

Už v bakalářské práci kol. Vysuček shromáždil a relativně úplným způsobem popsal 

vybraný vzorek těchto typů znaků; v diplomové práci rozsah materiálu významným způsobem 

rozšihlje a ve svém popisu jde hloub - všímá si přitom (v souladu se zadáním práce) zvl. 

struktumích rysů specifických znaků a ještě více jejich užití v komunikaci. 

Svůj materiál kol. Vysuček shromáždil na základě rozumných kritérií - jako rodilý 

uživatel českého znakového jazyka se opřelo své jazykové povědomí, k tomu připojil 

pozorování spontánní komunikace českých neslyšících a ještě řízené získávání znakll. V této 

souvislosti bych ráda položila několik otázek: Jak se k sobě mají soubory materiálu získané 

různými metodami, tj. zvláště: jaké procento v celém zpracovaném souboru zaujímají SZ 

získané intuitivní reflexí, jaké procento SZ shromážděné na základě observace ajaké procento 

SZ získané elicitačnÍ metodou? A kolik procent SZ zaznamenaných na základě pozorování 

komunikace neslyšících není součástí jazykového povědomí kol. Vysučka? Existují nějaké 

znaky, které byly původně do souboru SZ zahmuty, a později byly vyčleněny? Pokud ano, co 

bylo dllvodem jejich vyřazení? 

V rámci skupin, do nichž kol. Vysuček svůj materiál rozděluje (na základě 

sémantických rysů SZ), věnuje velkou pozomost možnosti vzájemné záměny znaků 

v komunikaci. V této souvislosti, vždy se zřetelem k určitému kontextu, užívá fom1Ulace 

(např. na s. 61) "není možné použít SZ Č .... " a "není vhodné použít SZ č .... ". Mohl by 

diplomant při obhajobě vysvětlit podrobněji, čím je ona "možnost" a "vhodnost" dána (když 

odhlédne od svého jazykového povědomí)? 

Za největší problém práce jsem už v průběhu jejího vzniku považovala (v práci 

nepřehlédnutelný) akcent na "překlad" specifických znaků. I teď soudím, že spíše než o 

překlad nebo překlady (který je/které jsou vždy individuální, a nejen proto proměnné) jde 



v první řadě o něco obecnějšího, totiž o význam, resp. významy (a pochopila bych, kdyby se 

s překlady pracovalo jako s prostředkem uchopení významu: srov. Levého "význam jako 

invariant zpětných operací překladu"). V práci ale překlady stojí jako by samostatně. 

Konkrétně např. (namátkou vybraný) překlad SZ č 3 Ani trochu se mi do toho nechce (na s. 

59) - by mohl- rozumím-li dobře - znít např. i Ale že se mi do toho chce!, To tedy nemám 

chuť udělat - ani v nejmenším, To budu dělat jen s velkou nechutí - taky Do háje ... ! Ksakru 

apod. apod. (a pro podstatu SZ je specifický právě onen invariant. Mohl by kol. Vysuček při 

obhajobě vysvětlit, z jakého důvodu staví své výklady na překladu -a z jakého důvodu byly 

vybrány právě ty překlady, jež v práci figl..itují? V čem by se mapování významů, bylo-li by 

možné, lišilo od mapování překladů? A pomohly by v této souvislosti slovníky, v nichž je 

význam fixován? Nebo by pomohly operace zpětného překladu? Pokud ano, v čem? 

Za velmi cennou složku práce považuji detailní popis ("vizuální" i verbální) 

vybraných specifických znaků v obou jejich složkách (manuální i nemanuální) a také 

zakotvení SZ do celku výpovědí v českém znakovém jazyce (tj. vymezení jejich pozice ve 

výpovědi prostřednictvím přepisu sledů znaků). 

Obecné výklady nejsou v práci nijak rozsáhlé, a jsou spíše "roztroušeny" v analýze 

materiálu; v některých případech pak čtenář musí obecnější poznatky - např. o povaze 

morfémú, z nichž jsou specifické znaky skládány, o obligatornosti/fakultativnosti 

nemanuálního komponentu (ajeho podílu na významu) - vyvozovat (např. u už zmíněných 

SZ 42a a 42b s rozdílností jejich nemanuálních komponentů). V této souvislosti (a v 

souvislosti s jinými názory nedávno u nás publikovanými, srov. Tomek 2008) se nabízí otázka 

po závaznosti podoby nemanuálního komponentu (zvl. komponentu orálního) v určitém typu 

specifického znaku užitého - a také otázka, do jaké míry jsou jeho složky (orální komponent a 

nemanuální komponenty jiné) spjaty "povinně" j"nepovinně", a popř. ještě otázky "spjatosti" 

nemanuálního s manuálním (nebo jinak: jaké jsou možnosti kombinovatelnosti orálních 

komponentů s nemanuálními komponenty jinými)? Mohl by se k tomu kolega Vysuček při 

obhajobě -- alespoň v náznaku - vyjádřit? 

Je ovšem třeba říci, že takové a podobné otázky si je možné klást právě díky materiálu, 

který diplomant shromáždil a zpracoval- a který nepochybně bude cenným východiskem 

dalších lingvistických úvah o jednom ze specifických prostředků stavby českého znakového 

jazyka. Bez práce kol. Vysučka by úvahy o SZ českého znakového jazyka (ty zde vyslovené 

a řada dalších) byly vlastně nemožné - a nemožné by bylo také, samozřejmě, ony výše 

položené otázky zodpovídat. 



"Technicky" je diplomová práce na vynikající úrovni, ocenit je třeba jak neverbální 

vybavení práce (fotografie vycházejí - i svým "opakováním" ve výkladech o synonymitě -

maximálně vstříc čtenářským potřebám), tak její úroveň jazykovou. 

Závěr: Bc. Petr Vysuček si jako téma své diplomové práce vybral téma, pro jehož zpracování 

je jako rodilý uživatel českého znakového jazyka kvalifikovaný lépe než kdokoliv jiný. 

Diplomová práce bude mít nepochybně dosah pro aplikovanou lingvistiku (nebo, chceme-li, 

pro praxi) - přinejmenším pro výuku českého znakového jazyka v kursech nejrúznější povahy 

nebo pro vzdělávací programy tlumočnické, a také, samozřejmě, pro praktické tlumočení. 

V kontextu lingvistiky teoretické přispívá diplomová práce k hlubšímu poznání českého 

znakového jazyka a troufám si tvrdit, že i k poznání pojmenovacích postupú znakových 

jazykú vúbec. Bylo by (pro českou lingvistiku znakovýchjazykú) prospěšné, kdyby kol. 

Vysuček alespoň j eden teoretický aspekt svého poznání specifických znakú českého 

znakového jazyka prezentoval na nějakém mezinárodním lingvistickém fóru. 

Už v souvislosti s bakalářskou prací P. Vysučka jsem konstatovala, že jeho práce 

mLlže být (s odhlédnutím od všech jejích kladú ostatních) jedním z výchozích bodú 

sebeuvědomování, sebepojetí a sebevymezování kulturní menšiny českých neslyšících. 

Diplomová práce mne v tomto názoru - i když vstupuje do už částečně proměněného 

kontextu - utvrzuje. 

Diplomová práce Bc. Petra Vysučka Specifické znaky splňuje požadavky kladené na 

diplomovou práci a mllžebýt podkladem k obhajobě. 
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