
Posudek rigorózní práce Anny Hronové Dětská řeč - analýza projevu neslyšícího dítěte 

Téma, které si A. Hronová vybrala pro svou rigorózní práci, je velmi záslužné. Jejím 
cílem bylo sledovat, jak funkčně neslyšící chlapec užívá český znakový jazyk v interakci 
s prostředím, ve kterém vyrůstá, a na základě shromážděného materiálu popsat užívání 
vybraných gramatických jevů. Hned v úvodu je třeba říci, že zvolený cíl autorka splnila, a to 
na velmi dobré úrovni. Zúročila zde jednak dobrou znalost odborné literatury o osvojování 
znakových jazyků, jednak předchozí vlastní zkušenosti z terénního výzkumu. 

Práce je promyšleně koncipována. V první kapitole se autorka musela vyrovnat 
s nesmírně obsáhlou literaturou, která dnes o osvojování jazyka dítětem a dětské řeči ve světě 
existuje. Protože šlo především o obecnější pozadí jejího vlastního tématu, vycházela tu ze 
značné části z literatury sekundární. Podařilo se jí rámcově vystihnout ty nejdůležitější 
faktory, které se na procesu osvojování jazyka podílejí; vzhledem k zaměření empirického 
výzkumu jsou jí bližší koncepce nenativistické (pro nativismus tu užívá v souladu se starší 
literaturou, ze které vychází, dnes už nezvyklý termín transformační psycholingvistika). 
Obecné poznatky o osvojování jazyka, zejména o fázích vývoje a pragmatických funkcích 
komunikačních aktivit dítěte tu zdařile propojuje s poznatky o osvojování znakových jazyků. 
Druhá kapitola se podrobně věnuje vybraným metodám a technice sběru materiálu, jejich 
zdůvodnění a diskusi. 

Těžištěm a nejhodnotnější částí posuzované rigorózní práce je kapitola třetí, ve které je 
představen průběh a výsledky empirického výzkumu. Autorce šlo především o to, popsat 
komunikační aktivity neslyšícího dítěte v rodinném prostředí, ukázat, v jakých funkcích 
chlapec český znakový jazyk užívá a do jaké míry zvládá vybrané formální prostředky 
znakového jazyka. Jako teoretické východisko si zvolila koncepci Hallidayovu, protože ta 
zdůrazňuje vliv sociokulturního prostředí při osvojování jazyka; právě nabývání kulturní 
identity je pro společenství neslyšících velmi důležité. V této kapitole autorka velmi podrobně 
popsala mnoho aspektů interakce dítěte s matkou nebo s otcem. Videonahrávky podrobila 
zevrubné analýze, v níž využila poznatky získané z odborné literatury; zaměřila se na 
jednotlivé funkce, a přitom sledovala jak faktory situační, tak i zvládání gramatických 
prostředků znakového jazyka dítětem. Je třeba vyzdvihnout velmi pečlivé zpracování 
materiálu, zejména pak utříděný soubor ukázek na přiloženém CD ROMu, který zvyšuje 
poznávací hodnotu práce. 

Posuzovaná rigorózní práce má dobrou odbornou úroveň a přináší nové poznatky 
obohacující lingvistiku českého znakového jazyka. Je zřejmé, že autorka o tématu hodně 
přemýšlela a k jeho zpracování vynaložila nemalé množství intelektuální práce. Má smysl 
nejen pro detailní analýzu materiálu, ale také pro interpretaci získaných dat v širokých 
souvislostech. Text je přehledně členěn, výklad je nejen zasvěcený, ale také srozumitelný. Po 
stránce formální má práce všechny potřebné náležitosti, obsahuje Seznam literatury i 
informativní přílohy. 



Text stimuluje čtenáře k některým úvahám; následující otázky a poznámky však 
nejsou míněny jako připomínky. Z analyzovaných nahrávek je zřejmé, že chlapec má značně 
rozvinuté periferní vidění; jsou k dispozici výzkumy, které se rozvojem periferního vidění u 
neslyšících dětí zabývají? - Domnívám se, že získaný materiál nabízí ještě další možnost 
interpretace: jak znakový jazyk napomáhá rozvoji myšlení dítěte. - Funkce jazyka jsou 

v lingvistice opakovaně diskutovanou otázkou ajistě by bylo možné k nim přistoupit i jinak, 

např. hierarchicky Gedna funkce je nadřazena jiné). 

Připomínky: Některé publikace jsou citovány v textu, ale nejsou uvedeny v Seznamu 

literatury (např. Nelson 1973 na s. 7, Kantor 1987 na s. 45, Gallaway 2001 na s. 64). 
Nesprávně je uvedeno jméno E. V. Clark (jako Clarc - na s. 7), B. Bernstein (jako Berstein na 
s. 16), opakovaně je nesprávně uváděno jméno R. Jakobsona (Jacobson). Na s. 2 je nesprávně 
uveden rok vydání knihy J. Pačesové (1975 místo 1979). Formální nedostatek jiného typu se 

vloudil na s. 21 do poznámky 44. 

Závěrem: Rigorózní práce Anny Hronové Dětská řeč - analýza projevu neslyšícího 

dítěte splňuje požadavky kladené na rigorózní práce a ráda ji doporučuju k obhajobě. 
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