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Oponentský posudek bakalářské práce Heleny Bartošové 

Předložky v psané češtině českých neslyšících 

Helena Bartošová se ve své bakalářské práci zaměřila na problematiku předložek 

v psané češtině českých neslyšících, konkrétně na předložky s místním významem. Toto téma 

u nás doposud nebylo podrobně zpracováno, je tedy pro poznání psané češtiny českých 

neslyšících velmi přínosné. 

Práce je dobře koncipována a přehledně členěna. V úvodní kapitole diplomantka 

formuluje teoretická východiska práce, cíl práce i jazykový materiál. Teoretická východiska 

práce představují kapitoly 2. až 5. Ve 2. kapitole se diplomantka věnuje vymezení předložek 

v češtině. Ve 3. kapitole pak základním rozdílům ve vyj adřování prostorových vztahů 

v českém znakovém jazyce, ve znakované češtině a v českém jazyce. Ve 4. kapitole se zbývá 

psanou angličtinou amerických neslyšících a chybami, kterých se v psaném projevu 

dopouštějí, zejména týkajících se užívání předložek. V 5. kapitole se pak věnuje pojetí 

předložek ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Autorka v těchto kapitolách 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. 

V souvislosti s výše zmíněnými kapitolami prosím o vysvětlení formulace (s. 10): 

" ... dále použijeme klasifikátory pro tyto znaky ... ". A zodpovězení, jak jsou v českém 

znakovém jazyce realizovány prostorové vztahy živých bytostí (popis prostorových vztahú 

uvedených v bakalářské práci se týká jen věcí) (s. 10, 19)? 

Dále prosím, zda by diplomantka mohla na příkladu vysvětlit citaci (s. 13): " ... je 

ovšem potřeba poznamenat, že čím výraznější je gramatická závislost předložky na slovese, 

tím méně se pak uplatňuj e její lexikální sémantika." (Hrdlička, 2000, s. 49) 

Proč jsou tzv. nosné fráze (s. 24), které se objevují v psané angličtině amerických 

neslyšících i v psané češtině českých neslyšících, považovány za důsledek nevhodného 

zpl'lsobu výuky čeština na školách pro neslyšící? Nejsou chyby - výpustka a přidání v psané 

češtině českých neslyšících spíše ovlivněny strukturou českého znakového jazyka než 

nevhodným zpúsobem výuky češtiny? 

Není chyba nahrazování slov (př. hluboké a nízké vody, jájsem pracovala cukroví), 

kterou popisuje Macurová (1998), a nevhodný výběr slov (př. životní prostředky, na poslední 

času), který popisuje Komorná (2008), stejný (s. 25n)? 

Na základě čeho zvolila diplomantka uvedené učebnice pro cizince, v nichž analyzuje 

pojetí tématu předložek (s. 28)? 

Prosím také, zda by diplomantka mohla stručně shrnout výhody a nevýhody 

horizontálního a vertikálního pojetí výkladu předložek ve výuce žákl:'! s vadou sluchu. 

Praktickou část práce tvoří kapitoly 6. až 11. V 6. kapitole se diplomantka věnuje 

testúm předkládaným žákům a uvádí hypotézy své práce. V 7. kapitole se věnuje základním 

inforn1acím o informantech. K těmto částem bych se ráda zeptala, proč diplomantka zvolila 

k získání jazykového materiálu slovní a obrázkový test a proč nevycházela např. ze 

skutečných textů neslyšících žáků (např. vyprávění)? Zda ve všech třech ročnících, v nichž 
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prúzkum prováděla, byli ruzní učitelé, a to vždy slyšící a neslyšící ve dvojici? Na základě 

čeho si diplomantka vybrala ke svému výzkumu z předložek třídu lokalizace, konkrétně 

podtřídu určení polohy? A proč není mezi zkoumané předložky zařazena předložka za? Jaká 

byla hypotéza obrázkového testu? 

Následující kapitoly 8. až 11. obsahují detailní rozbor slovního a obrázkového testu 

včetně výčtu základních problémú, které se vyskytly, a specifické případy tvoření vět. 

Součástí práce je i získaný jazykový materiál. Prosím o uvedení, zda se u obrázkového testu 

mohlo vyskytnout vypuštění předložky, nebo zda žáci věděli, že mají vždy doplnit předložku? 

Zda předložky v obrázkovém testu měli žáci uvedené, nebo je doph'íovali sami dle svého 

uvážení? Která předložka byla pro žáky s vadou sluchu nejproblematičtější a lze říci proč? Jak 

si diplomantka vysvětluje sestupnou tendenci v úspěšnosti vytváření předložkového spojení 

(s. 57)? 

Formálně je práce dobře zpracovaná. Výklad je srozumitelný. Diplomantka dúsledně 

uvádí prameny, ze kterých čerpá, jejich seznam v závěru ovšem není úplný - chybí některé 

tituly, např. Hrdlička, 2002 (s. 12), Trávníček, 1996 (s. 13), Macurová, 2001 a, 2001 b (s. 16), 

Macurová 1994, 1995 (s. 17), Ziebikerová, 2008 (s. 17), Richterová, 2008 (s. 18) a další. 

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

chyby (překlepy - např. s. 13, 14, 15, 19; pravopisné nedostatky - např. s. 48, 51, 60; 

typografické nedostatky (číslování poznámek pod čarou) - s. 14). Tyto připomínky však 

významně nesnižují hodnotu posuzované práce a poznatkú, kterými obohacuje poznání 

o psané češtině českých neslyšících. Práce jistě bude vhodným východiskem k dalším, 

hlubším výzkumúm v této problematice. 

Závěrem: Bakalářská práce Heleny Bartošové Předložky v psané češtině českých neslyšících 

splňuje požadavky kladené na bakalářské práce v oboru čeština v komunikaci neslyšících 

a múže být podkladem k obhajobě. 
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