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Oponentský posudek bakalářské práce Pavlíny Mladové 

Kompozita v českém znakovém jazyce 

Pavlína Mladová se ve své bakalářské práci zaměřila na problematiku kompozit 

v českém znakovém jazyce. Toto téma u nás nebylo doposud podrobně a systematicky 

zpracováno, je tedy pro poznání fungování a struktury českého znakového jazyka velmi 

přínosné. Je zapotřebí ocenit, že si diplomantka zvolila toto nelehké jazykovědné téma, i když 

není rodilým mluvčím českého znakového jazyka. 

Práce je dobře koncipována a přehledně členěna. Ve 2. kapitole se diplomantka 

stručně věnuje českému znakovému jazyku a jeho zařazení do Skaličkovy typologie jazyků. 

V této souvislosti bych se ráda zeptala, zda lze v českém znakovém jazyce pozorovat jen rysy 

flektivních jazyků? Prosím také, zda by diplomantka mohla vysvětlit formulaci (s. 8): " ... 

znakové jazyky mají všechny rysy jazyků mluvených (arbitrárnost, dvojí členění, znakovost, 

systémovost, svébytnost, produktivnost a historický rozměr)." 

Teoretická východiska práce představují kapitoly 4., 5. a 6. Autorka v nich prokazuje, 

že shromáždila dostupné české a zahraniční materiály týkající se dané problematiky, umí 

s nimi pracovat a na jejich základě sestavit odborný text se všemi jeho náležitostmi. Ve 

zmíněných kapitolách se zaměřuje na slovotvorbu a kompozita v českém jazyce, na 

rozšiřování lexikální zásoby ve znakových jazycích obecně a na oblast kompozit v českém 

znakovém jazyce. Cenné jsou především kapitoly 5. a 6., ve kterých diplomantka přehledně 

zpracovává jednotlivé způsoby obohacování lexikální zásoby a problematiku kompozit 

v českém znakovém jazyce. Na základě těchto kapitol prosím, zda by diplomantka mohla: 1) 
vysvětlit rozdíl mezi/rozen signs afinish signs (s. 15) a uvést nějaký příklad (z cizího nebo 

českého znakového jazyka), 2) uvést příklady "zobrazujících" a "ukazovacích" znaků (s. 15) 
z produktivní lexikální zásoby a 3) upřesnit, ke kterému znakovému jazyku se vztahují 

uvedená označení nepříznakových tvarů ruky - B, A, S, O, C, I (nebo G) a 5, a 4) upřesnit 

formulaci (s. 28): " ... v BSL existují inicializované znaky [ ... ], kde tvar ruky je ve tvaru 

písmene z prstové abecedy a ruka/ruce artikuluje/í pohyb tak, že znak má formu jako jiné 
znaky tohoto jazyka s ,jednolitým pohybem"." 

V 7. kapitole se diplomantka zaměřuje na excerpci kompozit z vybraných tištěných 

a elektronických slovníků českého znakového jazyka. Na základě čeho diplomantka vybrané 

slovníky (tři všeobecné, jeden tematicky zaměřený) zvolila? Uvažovala diplomantka 

i o použití jiného materiálu, zvláště přihlédneme-li k jazykovému materiálu prezentovaném ve 

vybraných všeobecných slovnících? Výhodnější (ale také jistě pracnější) by bylo pracovat 

s videonahrávkami různých rodilých mluvčích. Na základě této excerpce popisuje 

v následující kapitole jednotlivé typy kompozit v českém znakovém jazyce a jejich 

charakteristiku. Zajímalo by mě, zda vydělené typy kompozit a uvedené excerpované příklady 
(především jejich skutečné užívání v komunitě českých neslyšících) diplomantka 

konzultovala s rodilými mluvčími českého znakového jazyka. A zda se může stát, že zvolené 

slovníky, které diplomantka analyzovala, ovlivnily výsledky výzkumu (např. některý typ 
kompozit se v českém znakovém jazyce vůbec nevyskytl, v českém znakovém jazyce se 

objevil typ kompozit, který v zahraniční literatuře není popsán). Dále prosím o vysvětlení, na 



jakém základě je formulován závěr (s. 41n): "Kompozita se mezi znaky na základní úrovni 

nevyskytují." Na s. 50 je proti tomu tvrzení: "Kompozita českého znakového jazyka se 

vyskytují také na rovině základní [ ... ]." 

Součástí práce je i analýza fonologických změn u sekvenčních kompozit v českém 

znakovém jazyce (kapitola 9.). Tuto kapitolu diplomantka založila na studiu odborné 

literatury a na výsledcích vlastního výzkumu mezi sedmi neslyšícími respondenty. Podobný 

přehled u nás zatím nebyl zpracován. Prosím diplomantu o vysvětlení, z jakého důvodu 

zkoumá fonologické změny jen u sekvenčních kompozit. A zda je v českém znakovém jazyce 

možné pozorovat fonologické změny i u ostatních typů kompozit, která ve své práci vyděluje. 

Pokud ano, jaké tyto změny jsou a v čem jsou shodné/rozdílné se změnami pozorovanými 

u sekvenčních kompozit? Dále by mě zajímalo, na jakém základě byl vytvořen seznam 

sekvenčních kompozit pro natáčení a zda lze s jistotou říci, že zvolená čtyři kompozita (páté 

bylo nakonec z výzkumu vyřazeno) postihují všechny fonologické změny u sekvenčních 

kompozit v českém znakovém jazyce. Otázkou zůstává i zvolený počet respondentů. Teprve 

další výzkum zřejmě ukáže, zda nejsou výsledky zvoleným rozsahem zkreslené. Např. 2. typ 

fonologické změny - druhý znak ztrácí opakování pohybu - je analyzován jen na základě 

jednoho kompozita. 

Formálně je práce dobře zpracovaná. Výkladje srozumitelný. V práci bych však 

uvítala větší množství ilustrativních příkladů (s ohledem na nepoučeného čtenáře), které by 

jistě přispěly snazšímu porozumění textu. Diplomantka důsledně uvádí prameny, ze kterých 

čerpá, jejich seznam v závěru ovšem není úplný - chybí mnohé tituly, např. Brennan, 1994 

(s. 15), Brien, 1992 (s. 10), Čechová a kol., 2000 (s. 11), Fromkinová, 1973 (s. 53) a další. 

Z jakého důvodu je diplomantka do seznamu nezařadila? V textu se místy objevují formální 

nedopatření (překlepy - např. s. 8, 19,25; pravopisné či formulační nedostatky - např. s. ll, 

19,39; nevysvětlení užité zkratky ASL - s. 9; nejednotné odkazování na Encyklopedický 

slovník češtiny - s. 11-14, s. 51; nejednotné odkazování na tituly se dvěma autory - např. 

s.16, 17,21; titul v seznamu literatury, který v práci užit není - Vysuček, 2008 /jedná se 

zřejmě o překlepl; chybí obrázek znaku WALES - s. 28; chybí autoři v citaci slovníku 

školské jazykovědné terminologie - s. 33; nejednotný způsob citací titulů v seznamu 

literatury). Tyto připomínky však významně nesnižují hodnotu posuzované práce a poznatků, 

kterými obohacuje poznání o českém znakovém jazyce. Práce jistě bude vhodným 

východiskem k dalším, hlubším výzkumům v této problematice. 

Závěrem: Bakalářská práce Pavlíny Mladové Kompozita v českém znakovém jazyce splňuje 

požadavky kladené na bakalářské práce v oboru čeština v komunikaci neslyšících a může být 

podkladem k obhajobě. 
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