
Posudek bakalářské práce: 

Klára Čížková: Osobní zájmena v psané češtině neslyšících. ÚČJTK, FF UK, Praha, 2010. 

Autorka se ve své práci zaměřila na dílčí oblast gramotnosti českých neslyšících, a to 

na problematiku osobních zájmen. Užívání osobních zájmen v psané češtině působí 

neslyšícím potíže, a to jak při produkci, tak při recepci psaných textů, nicméně doposud 

nebyl v této oblasti realizován žádný výzkum, který by přinesl konkrétnější poznatky. 

Na základě studia příslušné odborné literatury autorka v teoretické části shrnuje 

rozdílné způsoby vyjadřování a fungování osobních zájmen v českém jazyce a v českém 

znakovém jazyce. Všímá si také toho, jakým způsobem se pracuje se zájmeny v učebních 

materiálech pro neslyšící. Nezapomíná ani na analýzu vybraných učebnic pro cizince, které 

hodnotí nejen podle toho, jak je v nich prezentován výklad osobních zájmen, ale - a i to je na 

práci cenné - také podle míry jejich využitelnosti při výuce češtiny u neslyšících. 

Na teoretickou část vhodně navazuje část praktická. Jejím základem je dobře 

promyšlený a zpracovaný test, který autorka sama sestavila a předložila celkem 

33 respondentům - neslyšícím studentům několika středních škol a jedné školy vysoké. 

Oceňuji skutečnost, že test tvoří několik různých typů úkolů. Základem testu - a částí, kterou 

pokládám za nejvýznamnější - je překlad vět z českého znakového jazyka do psané češtiny 

a vyprávění v psané češtině na zadané téma; součástí zadání bylo i to, že respondenti ve 

svém vyprávění musí použít několik předem vybraných slov. Test dále tvoří cvičení 

doplňovací, nahrazovací a korekturní. Vyprávění, překlad i cvičení poskytují dostatek 

materiálu pro následnou pečlivou a podrobnou analýzu, která v některých případech nebyla 

vůbec jednoduchá (například hodnocení vyprávění na zadané téma), přesto lze konstatovat, 

že se tohoto úkolu kolegyně Čížková zhostila velmi dobře. 

S některými závěry by bylo možné polemizovat. Například je určitě pravda, že 

neslyšící žáci a studenti mají problémy se substitučními cvičeními, v nichž mají za úkol 

nahradit jména vhodnými zájmeny, nicméně si nemyslím, že s tímto typem cvičení v rámci 

výuky češtiny nesetkali (jak autorka tvrdí na s. 99). Naopak, jde o typ cvičení, který se 

v souvislosti s prezentací zájmen využívá poměrně hojně. Jedním z důvodů (a netvrdím, že 

jediným), proč nejsou neslyšící žáci a studenti v tomto typu cvičení příliš úspěšní, může být 

spíše například i to, že odpovídající zájmeno volí na základě poměrně náročné a složité 

operace, která vyžaduje určité znalosti a dovednosti (je nejprve nutné určit rod, číslo a pád 

podstatného jména, které má být nahrazeno) a ty nemusí být u neslyšících žáků a studentů 

rozvinuty v potřebné míře. 

V práci najdeme jen drobné jazykové nedostatky (především voblasti interpunkce) 

a i po formální je práce zpracována na velmi dobré úrovni. V této souvislosti jen upozorňuji 

na nesprávné číslování desáté kapitoly. Za úvahu by možná stálo to, aby informace 

o hypotézách, použitých metodách a respondentech výzkumu byly přesunuty ze začátku 

práce přímo před kapitoly s analýzou získaných materiálů. 

Závěr: Dovoluji si tvrdit, že práce svým obsahem i šíří zpracování přesahuje obvyklý 

rámec bakalářských prací. Autorka podává téma komplexně a analýza dat získaných 



testováním neslyšících poskytuje čtenářům a zájemcům o danou problematiku zajímavé 

závěry, které posunují naše znalosti o psané češtině českých neslyšících zase o kus dál. Lze 

také ocenit to, že autorka ve své práci představuje právě dílčí výzkum psané češtiny, tedy 

téma, které se v bakalářských či diplomových pracích pracích studentů objevuje bohužel 

méně často, než by bylo třeba, snad i proto, že získat materiály vhodné k analýze není 

snadné. 

Návrh klasifikace: výborně 

Otázka k obhajobě: Autorka v popisu metodiky výuky zájmen uvádí, že je nejprve je 

nutné seznámit žáky se zájmeny a jejich tvary - není však jasné, jakým způsobem by takové 

seznamování se zájmeny a jejich tvary podle ní mělo probíhat. Mohla by to kolegyně Čížková 

při obhajobě upřesnit? 

V Praze 30. srpna 2010 Marie Komorná 
/ 


