
Posudek bakalářské práce Jitky Václavíkové 

SignWriting 

 

Jádrem bakalářské práce Jitky Václavíkové je (viz zadání) popis Sign Writingu (zvl. pokud 

jde o možnost jeho využití pro český znakový jazyk). Diplomantčin výklad, který je první 

souhrnnější informací o SignWritingu u nás, klade ovšem – v druhé linii sdělení – řadu 

zajímavých otázek, zvl. těch, které souvisí s povahou / podstatou SignWritingu.  

Protože autorka očividně do jeho systému pronikla poměrně hluboce, prosila bych, 

kdyby při obhajobě ujasnila to, co z práce není (alespoň pro mne ne) jednoznačně jasné.  

Jde mi především o to, zda Sign Writing je podle jejího názoru transkripčním / 

notačním systémem (viz s. 9, 15, 17, také srov. přesný zápis s. 16), a je tedy srovnatelný např. 

se systémem Mezinárodní fonetické transkripce (s. 9), a nebo zda je to písmo (s. 12), resp. 

písmo pro znakové jazyky (s. 16) a lze tedy říci, že jde (s. 13) o znakový jazyk v psané 

podobě?  Pokud by autorka považovala Sign Writing za písmo, jaký typ písma by to byl?  

Pokud jde o zápis spíše fonetický než fonologický (s. 19), směřuje se nějak cíleně k ustálenosti 

systému, k „pravopisu“? A nebo skutečně jde o libovolné záznamy idiolektů jednotlivých 

uživatelů daného znakového jazyka, jak vyplývá např. z výkladu na s. 59 (o tom, že záleží na 

zapisovateli, který ze symbolů použije) nebo na s. 107 (o velké variabilitě Sign Writingu)? 

Pak by např. každý zapisovatel pro slovník on-line (na jehož vzniku se diplomantka podílí) 

zapisoval /mohl zapisovat jinak? A obecně by platilo, že týž projev ve znakovém jazyce může 

být zapsán různými, třeba i značně početnými, způsoby? To jsou otázky, které sice nejsou 

explicitně vyjádřeny v zadání práce, autorka je ale zmiňuje (viz výše) a nějak se s nimi 

„jednotně“ vyrovnat by bylo na místě. Byla bych ráda, kdyby diplomantka při obhajobě svůj 

zdůvodněný názor vyložila.  

Druhý okruh otázek souvisí s rozdíly mezi texty Sign Writingem zaznamenanými a 

texty vzniknuvšími primárně v Sign Writingu (viz např. s. 13). Je dobře známo, že psaný 

jazyk není pouhým převodem řeči do písma. Platí i pro Sign Writing to, co platí pro rozdíl 

mezi texty mluvenými a psanými, tedy: liší se nějak texty původně (Sign Writingem) psané 

od těch, které jsou až sekundární (tj. jsou záznamem projevů ve znakovém jazyce)? Pokud 

ano, jakým způsobem? Pokud ne, proč dle autorčina názoru ne?  

K práci mám ještě další poznámky nebo otázky, byla bych ráda, kdyby se autorka při 

obhajobě vyjádřila i k nim.  

- Není mi jasné, co se rozumí gramotností neslyšících dětí v Sign Writingu (s. 108) a 

proč a jak může tato gramotnost zvýšit kompetence dětí jak ve znakovém jazyce, 

tak v psaném mluveném jazyce. Prosila bych o jasné zdůvodnění tohoto obecného 

soudu. 

- Podobně prosím zdůvodnit, jak by mohlo rozšíření Sign Writingu do škol (s. 118) 

napomoci „lepšímu vzdělávání neslyšících dětí v České republice.“? 

- Jak rozumět formulaci (s. 101): Co se týká „intonace věty“, tedy různého 

komunikačního záměru, ta se v ČZJ naznačuje mimikou či pohybem hlavy nebo 

horní části trupu? Intonace = komunikační záměr? 

- S předchozím (a s využitím interpunkčním znamének v Sign Writingu) souvisí i 

otázka, na základě čeho (jak) se vydělují věty ve znakových jazycích – mohla by to 

autorka ujasnit? 

- Na s. 101 se píše, že Text ČZJ zapsaný pomocí SW ještě nemá svá mluvnická 

pravidla, proto se zatím uplatňují pouze výše zmíněná pravidla významová. Co má 

autorka na mysli, když píše o „pravidlech významových“?  „Svá mluvnická 

pravidla“ text ČZJ zapsaný pomocí Sign Writingu jistě mít nemůže (může je mít 

jen text v českém znakovém jazyce)  - znamená tedy toto vyjádření to, že v zápise 

Sign Writingem mluvnická pravidla českého znakového jazyka zachycena nejsou? 



- K s. 109 jen poznámku: Humpty Dumpty není pohádka, ale říkačka anglického 

dětského folklóru 

- V popisu slovníkového hesla Slovníku českého znakového jazyka online se 

„zvlášť“ uvádí (v kolonce informace o znakovém jazyce) „gramatické údaje o 

výrazu v ČZJ“ a zvlášť „syntaktická informace o výraze v ČZJ s ukázkou použití 

dané konstrukce“.  Mohla by to diplomantka vysvětlit? 

- Na s. 51 (ve skupině 7) jsou jako první dvě položky uvedeny dva různé symboly 

pro jeden tvar ruky?  

- V zadání bakalářské práce se zmiňuje i „praktická ukázka využití Sign Writingu 

pro české neslyšící“.  Jak tuto část zadání autorka naplnila? 

 

Práce má dobrou jazykovou úroveň, svůj text autorka stylizuje jednoduše a přehledně 

(k obecným nezargumentovaným soudům viz výše), k přehlednosti přispívají i početné 

tabulky, byť pro čtenáře náročné (to je ale dáno povahou věci). Celkovou grafickou podobu 

práce je třeba ocenit. Typografické problémy se vyskytují spíše jen ojediněle.  Poslední strany 

vlastního textu (od s. 116) a začátek příloh jsou v mé kopii práce bohužel pomíchány - s. 116, 

120, 119, 118, 117, 121, takže Příloha 1 je před závěrem, závěrečná partie textu a závěr jsou 

zařazeny pod titul Přílohy. 

 

Závěr: Bakalářská práce Jitky Václavíkové SignWriting je solidní prací, která z dostupných 

materiálů shromažďuje a shrnuje existující informace o Sign Writingu a o českém znakovém 

jazyce. Je třeba ocenit úsilí, které autorka na shromáždění informací a jejich sepsání 

vynaložila.  

Práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a může být podkladem k obhajobě. 

 

Alena Macurová 

5.9.2012 

Návrh klasifikace: výborně (se zřetelem k obhajobě, při níž budou zodpovězeny položené 

otázky) 

 

 


