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Posudek bakalářské práce Pavlíny Mladové 
Kompozita v českém znakovém jazyce 

Kol. Mladová se v bakalářské práci věnuje tématu obtížnému: neexistuje totiž žádná 
předchozí práce, která by kompozita českého znakového jazyka zpracovávala a o niž by se 
bylo možno opřít. Diplomantka se tedy opírá o literaturu zahraniční - opakovaně se, jak je 
známo, prokazuje, že gramatické prostředky a slovotvorné postupy bývají (různými) 
znakovými jazyky ve velké míře sdíleny. Z české, nikoli ale lingvistické odborné literatury se 
zmiňuje práce Řehákové (to je zcela na místě, i když s jejími výklady o znakotvorbě souhlasit 
nelze) a řada prací (seminárních, bakalářských, diplomových) studentů a absolventů oboru 
CNES, které s tématem bakalářské práce kol. Mladové více či méně souvisí (např. práce o 
klasifIkátorech, kategorizaci, nepřímých pojmenováních apod.). V souvislosti s využíváním 
poznatků "odjinud" by čtenář leckdy ocenil, kdyby k nim autorka sama zaujímala kritičtější 
přístup (např. pokud jde o usouvztažnění produktivnosti přirozeného jazyka a produktivních 
slovotvorných prostředků), čtenář by ocenil i to, kdyby se citovaly původní zdroje, nikoliv 
poznatky již (několikrát třeba) zprostředkované (např. s. 16). V této souvislosti bych si 
dovolila položit otázku vztaženou k reprodukci názoru Půlpánové (s. 43): Podle Půl pánové ... 
plní tato kompozita funkci přívlastku nebo příslovečného určení. Řeč je o kompozitech typu 
COOK "CHAIR, KITCHEN"CHAIR (kuchyňská židle) apod. Opravdu si tuto syntaktickou 
funkci daných složenin nedovedu představit - mohla by ji autorka při obhajobě ujasnit? 

V opoře o poznatky o slovotvorných prostředcích a postupech češtiny a prostředcích a 
postupech cizích znakových jazyků excerpovala diplomantka složeniny ze čtyř vybraných 
slovníků čeština - český znakový jazyk. Excerpované složeniny (obsahuje je rozsáhlá příloha 
čítající skoro padesát stran) popsala a na vybraných (pěti) složeninách ukázala, zda a do jaké 
míry se ve složeninách českého znakového jazyka realizují (musím dodat: v složeninách 
tvořících sledovaný, velmi malý, vzorek) fonologické změny popsané ve složeninách jiných 
znakových jazyků. (Na okraj v souvislosti s tím otázka: bylo by možné (podrobněji než na s. 
54) objasnit, proč byly jako vzorek vybrány právě tyto složeniny? 

V souvislosti s excerpovanými slovm'ky kol. Mladová kvalifIkovaně uvažuje o 
kritériích vymezení složenin znakových jazyků a už tady o jejich povaze a jejich specifIckých 
rysech mnohé naznačuje; v druhém (ne ale nedůležitém) plánu přitom její úvahy sdělují 
leccos podstatného o ,,kvalitě" těch slovníků českého znakového jazyka, které pro excerpci 
zvolila. Nemýlím-li se, v práci volba slovníků nijak podrobněji zdůvodněna není, diplomantka 
ale jistě nevybírala náhodně - mohla by tedy svou volbu zdůvodnit při obhajobě? 

Stejně tak jako důvody volby slovníků nechává autorka na čtenáři, aby si domýšlel i 
mnohé další, to, co je v práci jen naznačeno, protože autorce to je nepochybně zřejmé. 
Explicitnější by tak mohl být popis vizuální motivovanosti znaku WASH CLOTHES (s. 19-
20), vysvětlen by mohl být popisek k obr. 15 (s. 31), "dovylo žena" by měla být druhá 
tendence historických změn znaků na s. 32 (přechod od periferie k centru je, zvl v práci o 
slovní zásobě, ne dost jasný), čtenář by také přivítal opakované informace o tom, které 
vyexcerpované složeniny jsou komunitou neslyšících (konzultantem mgr. Vysučkem) 
akceptovány - týká se to např. simultánních složenin se dvěma klasifIkátory (s. 48), tj. 
složenin METRO, RADOST. Vysvětlení by čtenář přivítal také v souvislosti s (přejatým) 
srovnáním manuálního a nemanuálního (mluvního komponentu) v ekvivalentu pro vlastní 
jméno Bollnas (s. 53): v čemje neparalelnost manuálního a nemanuálního podobná 
"přeřeku", resp. "přehmatu" (slips ofthe hand)? To by mohla autorka vysvětlit při obhajobě? 
Neumím posoudit, zda je podobně "utajena" také jedna z autorek Slovníku český jazyk -
český znakový jazyk. Školská jazykovědná terminologie (s. 33, 74), nebo zda jde v tomto 
případě o omyl. 



"Omylů" je - pokud jde o technickou stránku práce - více. Např. neopravené překlepy 
(např. s. 21,22,23 ... 32,36 ... 50 aj.), a to i ve vlastních jménech citovaných autorů (s. 23, 74), 
stylizační problémy (např. s. 41, 44 aj.), některé formulace přitom mohou bránit porozumění, 
např.: ... každý znak má určitá fYzická omezení (např. artikulace znaků ve znakovacím 
prostoru, fYzická omezení), a musí využívat ... (s. 16). 

Tyto problémy jsou ale podle mého názoru vyváženy pečlivou prací s materiálem 
českého znakového jazyka a jeho prezentací jak v podobě "papírové", tak v podobě 
elektronické (v příloze bakalářské práce) - rozsah shromážděného materiálu je třeba ocenit i 
v souvislosti s tím, že (jak uvádí sama autorka) může sloužit jako východisko dalších 
lexikologických prací vztažených k českému znakovému jazyku. 

Závěr: Bakalářská práce Pavlíny Mladové je solidní materiálovou prací, která shromažďuje 
(a) názory lingvistiky znakových jazyků na problematiku slovní zásoby znakových jazyků (a 
zvláště jejich složenin), (b) složeniny českého znakového jazyka obsažené ve vybraných 
dvo.ijazyčných slovnících; v této souvislosti je třeba ocenit rozsah shromážděného materiálu a 
jeho pečlivý popis. Práce může být podkladem k obhajobě. 
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Návrh klasifIkace: výborně (i v závislosti na obhajobě) 


