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Oponentský posudek diplomové práce Wandy Ziebikerové 

Interference z českého znakového jazyka do psané češtiny českých neslyšících 

Rozbor interferencí z českého znakového jazyka v textech českých autorů je jistě jedním ze stěžejních 
témat zkoumání komunikace neslyšících Čechů. Jak však sama diplomantka opakovaně poznamenává 
(s. 42 a 137), navzdory názvu práce se nezaměřila přímo na mapování tohoto jevu, nýbrž na sledování 
rysů kreolských jazyků v česky psaných textech neslyšících Čechů. Jedním ze zásadních východisek jí 
byla studie Fischerové (1978) zkoumající z hlediska rysů kreolských jazyků ASL. 

Práce je relativně rozsáhlá. Text je strukturován poněkud nezvykle a podle mého názoru dosti 
nepřehledně. Kapitoly mají pro odborný text poměrně netypické názvy, např. Rysy kreolů - úvod 
k rozboru, Rozbor rysů kreolu (O. Bickerton), Rozbor rysů kreolu (S. Fischerová), "Být" a "mít" - odborné 
publikace, Shrnutí a závěr pasáže o "být" a "mít", Závěr práce celkově. V textu lze vydělit dvě základní 
části: v první části diplomantka představuje charakteristické rysy kreolských jazyků (a) podle Bickertona, 
(b) podle Fischerové a k uvedeným rysům hledá příklady z českých textů neslyšících autorů; v druhé 
části se pak podrobně věnuje jednomu jevu - záměně sloves "být" a "mít": vlastnímu rozboru textů 

neslyšících studentů českých středních škol předchází rozsáhlá pasáž pojednávající o těchto dvou 
slovesech v české jazykovědné literatuře. 

Přínos diplomové práce kol. Ziebikerové spatřuji nejen v předložení konkrétních příkladů záměny sloves 

"být" a "mít" v textech českých neslyšících autorů a pokusu o kategorizaci těchto záměn. Oceňuji 

zejména jasnou a přesvědčivou demonstraci toho, jak těžké, ošemetné a mnohdy dokonce nemožné je 
rozhodovat o tom, co chtěl autor říci a jaké se při realizaci svého záměru dopustil chyby. 

Dovolím si k práci kol. Ziebikerové vyslovit několik poznámek: 

1. Na s. 6 diplomantka uvádí, že ve studii z roku 1975 zrevidovala Fischerová svůj názor na ASL jako 
jazyk závislý na angličtině formulovaný ve studii z roku 1978. Mohla by to prosím diplomantka blíže 
vysvětlit? Na konci s. 6 stojí: "Fischerová dále vyjmenovává ... " Ke které studii se vztahuje tato věta? 
Ke studii z roku 1975, nebo z roku 1978? (Odkazován í pouze na autora bez udán í roku publikován í 
je v práci časté.) 

2. Korespondují spolu všechny (i sekundární) odkazy v textu a položky v Seznamu literatury? 

3. Neprospělo by textu a neučilo by ho čtivějším a ke čtenáři přívětivějším, kdyby byly všechny 
informace adresátovi prezentovány přímo v podobě koherentního textu a ne nejdříve v podobě 
jakýchsi "výpisků či výtahů z četby", jež jsou teprve následně syntetizovány, usouvztažněny 

a doplněny příklady? 

4. Diplomantka mluví o slovesech "být" a "mít" jako o slovesech opačných. Mohla by to prosím blíže 
vysvětlit a odůvodnit? 

5. Analýze psané češtiny českých neslyšících bylo v minulosti v našem ústavu věnováno už několik 
diplomových prací. Navázala na ně diplomantka nějak? Jak? 

6. Sledované jevy diplomantka zkoumala v 55 pracích 16 studentů SPgŠ z Hradce Králové. Jako 
"kontrolní vzorek" použila 45 prací od 42 respondentů ze středních škol pro sluchově postižené 



v Hradci Králové (SOU), Brně a Praze-Radlicích. Proč neanalyzovala rovnou všechny práce? 
Nemohou být výsledky analýzy ovlivněny malým počtem respondentů? Navíc všechny autory 
analyzovaných textů na střední škole učil jeden učitel českého jazyka. 

7. Domnívám se, že textu by prospěla přesnější práce se statistickými údaji. Např. z věty na s. 134 
" ... v celkovém počtu 100 prozkoumaných prací jsem objevila pouze 43 konstrukcí, které evidentně 
mísily ,být' a ,mít'. " není zřejmé, kolik autorů tyto konstrukce míchá a s jakou četností, např. na s. 
96 - 97 pochází 12 ze 14 (!) popisovaných záměn těchto sloves z práce jednoho autora. 

8. Analýza takového množství textů byla jistě velmi náročná a zdlouhavá. Přesto by mě zajímalo, proč 
se autorka ani nepokusila zjistit, ,,jak se obě slovesa a věty je obsahující ukazují ve znakovém 
jazyce" (s. 137) a jak výskyt těchto sloves v ČZJ koreluje s jejich výskytem v analyzovaných 
vzorcích textů českých neslyšících autorů. 

9. Práce obsahuje analýzu výuky sloves "být" a "mít" v učebnicích češtiny pro cizince. Proč 

diplomantka neprovedla podobnou analýzu v existujících učebnicích a učebních materiálech češtiny 
pro neslyšící žáky a studenty? 

10. Proč autorka zařadila kapitolu Test "mít" x "být" až za kapitolu Závěr práce celkově a výsledky testu 
vůbec do závěrů nezařadila? Metodická poznámka k testu: Domnívám se, že při vyplňování testu 
bylo možno využít postup, jež je mezi neslyšícími studenty (ale možná obecně mezi studenty cizích 
jazyků) velmi rozšířená - pokud dle zadání mají správné věty nechat a špatné opravít, je 
jednoduché u každé věty ze slov, která znají a umějí je použít, sestavit novou (vždy správnou) 
větu.Tato strategie se v testu objevila. Proto předkládám ke zvážení zadání nedovolující správnou 
větu přeformulovávat. Pokud se tak stane, počítá se otázka jako chybně zodpovězená. 

Závěr: Diplomová práce Wandy Ziebikerové splňuje požadavky na diplomovou práci kladené 
a může být podkladem k obhajobě. 
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14. září 2009 Andrea Hudáková 

Návrh hodnocení: VELMI DOBŘE 
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