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

Mgr. Hronová se ve své rigorózní práci zaměřila na téma velmi obtížné, u nás doposud 
nezpracovávané a pokud prezentované v zahraniční literatuře, pak pouze na vysoké rovině 
obecnosti: její rigorózní práce ve čtyřech kapitolách (Osvojování jazyka, Metodologie sběru 
materiálu, Dětská řeč - analýza projevu neslyšícího dítěte, Cestou k plnohodnotné a funkční 
komunikaci) podává první ucelený, o konkrétní jazyková data opřený vhled do jazykových a 
komunikačních kompetencí neslyšícího dítěte vychovávaného v neslyšící rodině znakovým 
jazykem. 

Autorka se tedy věnuje tomu druhu komunikace, o níž se u nás často vynášejí 
zobecňující soudy (zhusta "odsudky"), aniž by ji její posuzovatelé (odsuzovatelé) aspoň 
pozorovali (neřkuli studovali). Analýza zvoleného typu komunikace svým způsobem 
navazuje na analýzu rané komunikace neslyšícího dítěte s neslyšící matkou, kterou kol. 
Hronová původně vypracovala jako seminární práci (a později, upravenou a prohloubenou, 
publikovala knižně i ve formě DVD). Najiné domácí práce o zvolené problematice mgr. 
Hronová navázat nemohla (neexistují), odkazuje tedy na práce zahraničnÍ. Ty ovšem velmi 
často podávají (jak už bylo řečeno) o řečilkomunikaci neslyšícího dítěte jen zobecňující 
informace a čtenáře - má to možná i své důvody - obvykle neseznamují s jazykovým 
materiálem, z něhož jsou zobecněná tvrzení vyvozována. Kolegyně Hronová naopak čtenáři
a v tom vidím zásadní přínos její práce - přístup k výchozímu materiálu (jeho relevantní části) 
umožňuje, otevřeně mu zpřístupňuje všechny problémy, s nimiž se každý "vykladač" 
takového materiálu musí potýkat a poukazuje na různé možnosti jejich řešení. 

Z těchto problémů, ne, podotýkám, lehce schůdných, bych zmínila alespoň některé: 
už samotnou volbu materiálu, techniku jeho videozáznamu (a s ním spojené, dobře známé, 
obtíže) a především pak zpracování zaznamenaného materiálu - od jeho ,,notace" k jeho 
překladu a interpretaci (zasazené do nějakého konsistentního rámce). Kol. Hronová posuzuje 
získaný materiál z pečlivě (a rozumně a šťastně) zvolených úhlů pohledu: soustřeďuje se 
jednak na vybrané gramatické prostředky a postupy (ty pak prezentuje i na CD nosiči spolu s 
reprezentativními ukázkami komunikace), jednak na funkční zaměření projevu dítěte. 

Analýzu a interpretaci materiálu pak autorka kotví v těch poznatcích lingvistiky 
"hlavního proudu" a lingvistiky znakových jazyků, které pokládá z hlediska cílů své práce za 
užitečné a přínosné. V této souvislosti bych ocenila, že poznatky získané studiem odborné 
literatury kol. Hronová mechanicky nepřebírá, ale poměřuje je "mírou efektivního využití" 
pro sledované problémy, dále že uvádí jen poznatky, které se k tématu její práce přímo 
vztahují, a že si je vědoma toho, že ne vše slyšené a vyčtené je možné přijímat bez výhrad. 

O různých aspektech takto novátorské práce, první svého druhu - pokud vím - nejen u 
nás, by bylo samozřejmě možné dlouze diskutovat, pro ilustraci uvedu alespoň jeden okruh 
problémů, který by si diskusi zasloužil: Za velmi zajímavou považuji např. skutečnost, že (jak 
je explicitně uvedeno na s. 28) problémy s porozuměním záznamu (a ne řídké) měli i autorčini 
neslyšící konzultanti (dospělí uživatelé téhož jazyka jako sledované dítě). V této souvislosti si 
nelze neklást otázky po zdrojích tohoto neporozumění: Koření I může kořenit v ,,nehotovosti" 
dětského jazyka, resp. ,,nenormovanosti" projevu dítěte? Nebo snad v nějaké rodinném 
"idiolektu"? Souvisí Imůže souviset s typem komunikačního aktu - s nějakým určitým 
tématem, s nějakým typem interakce, s pozicí daného úseku textu v celku projevu dítěte?, 
Nebo - snad - souvisí se zprostředkovaností komunikace (a např. s kvalitou záznamu)? 
V každém případě - a i tím je práce cenná - právě tyto situace neporozumění potvrzují (byť ne 
přímo) poznatky o povaze znakových jazyků a o typické stavbě projevů v nich realizovaných 
prezentované australskou lingvistikou znakových jazyků (Johnston). 



Závěr: 

V rigorózní práci autorka prokázala, že dobře rozwní východiskům svého bádání, že dokáže 
uvážlivě pracovat s odbornou literaturou, že je schopna - a to je nesmírně obtížné -
analyzovat a interpretovat materiál spontánního "dětského" projevu v českém znakovém 
jazyce, že dokáže zvolit rozumná kritéria analýzy materiálu a z analýzy že pak dokáže vyvodit 
rozumné závěry. 

Doporučuji, aby kol. Hronová své poznatky (jejich shrnutí) publikovala v odborném 
tisku orientovaném na vzdělavatele neslyšících. Informace o tom, že dítě vychovávané 
v českém znakovém jazyce je schopno v tomto jazyce kvalitně a na úrovni přiměřené věku 
komunikovat, by určitě byly pro řadu z nich překvapivé - a dostat by se k nim měly. 

Práce mgr. Anny Hronové více než splňuje požadavky kladené na rigorózní práce -
doporučuji proto, a byla jako rigorózní práce přijata. 
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