
Posudek vedoucího bakalářské práce Jitky Václavíkové 

SignWriting 

 

 Jitka Václavíková se ve své bakalářské práci zaměřila na popis notačního systému 

SignWriting a jeho aplikaci na český znakový jazyk. Specifický způsob existence znakových 

jazyků je příčinou obtíží při pokusech zachytit je graficky. I proto také žádný znakový jazyk 

nemá psanou formu, která by byla jeho uživateli všeobecně akceptována. V dnešní době 

moderních technologií už samozřejmě není problém využít k uchovávání dat ve znakovém 

jazyce videonahrávky – bezpochyby nejrychlejšího a také nejpřesnějšího způsobu zachycení 

trojrozměrného vizuálně-motorického jazyka. Přesto je někdy potřeba zachytit data graficky 

„na papír“ nebo do počítače. K těmto účelům slouží právě notační systémy, které se snaží 

pomocí různých typů symbolů, více či méně ikonických, zapsat jednotlivé složky a parametry 

znaku. Mezi nejpoužívanější systémy patří i Signwriting, který je založený na kombinaci 

ikonických symbolů reprezentujících části těla a pohyby, které jsou stylizovány do kreslených 

obrázků. 

 Diplomantka se ve své práci pokouší o první zevrubný popis celého systému v češtině 

a využívá k tomu nejen dostupné zahraniční materiály, ale také své vlastní bohaté zkušenosti 

při využívání tohoto zápisu.  V první kapitole stručně shrnuje vznik a vývoj  notačního 

systému Signwriting. Ve druhé kapitole vymezuje základní důležité principy celého systému 

a v následujících kapitolách pak podrobně rozebírá symboly pro jednotlivé parametry znaku, 

jednak manuální – místo artikulace, tvar ruky, orientace dlaně, orientace prstů, pohyb 

a kontakt, jednak nemanuální – pohyby a pozice těla, mimika, pohyby úst (mluvní a orální 

komponenty). Celý systém obsahuje obrovské množství symbolů, neboť je koncipován tak, 

aby mohl být využit pro jakýkoliv znakový jazyk. Autorka se snažila vybrat symboly 

relevantní pro český znakový jazyk (ve 4. kapitole však mohla být zařazena i přehlednější 

tabulka obsahující pouze symboly pro tvary ruky českého znakového jazyka – není zcela 

jasné, kolik tvarů ruky reprezentuje 72 symbolů, které mohou být dle tvrzení autorky použity 

při zápisu znaků a výpovědí v českém znakovém jazyce), k některým vytvořila i české 

názvosloví a ilustrovala je příklady znaků z českého znakového jazyka. Tyto znaky převzala 

zejména z připravovaného velkého slovníku, který vzniká v rámci projektu Comin, a obsahuje 

definice odborných termínů v českém znakovém jazyce a jejich přepis do SignWritingu (sama 

autorka se na přepisu aktivně podílela). V tomto slovníku je také možno vyhledávat znaky 

právě na základě symbolů SignWritingu. Potenciálním uživatelům tohoto slovníku je však 

tento systém v podstatě neznámý a možnost seznámit se s ním je omezená. Mnoho materiálů 

je sice možné najít na internetu, ale jedná se samozřejmě o podklady zahraniční, publikované 

většinou v  angličtině a němčině. To může samozřejmě mnoho lidí bez dostatečných 

jazykových znalostí od samostudia odradit. Tato bakalářská práce by tedy mohla být 

základem pro první ucelený výukový text v češtině, který může posloužit buď jako podklad 

k výuce o notačních systémech, nebo ke studiu notačních systémů samotných. Bez ohledu na 

výhodnost jejich využití v budoucnu, jsou notace důležitou a neodmyslitelnou kapitolou dějin 

znakových jazyků, která by neměla slyšícím ani neslyšícím uživatelům českého znakového 

jazyka zůstat utajena. 



 Na celé práci oceňuji zejména vývoj, kterým autorka prošla při psaní tohoto 

odborného textu. Nakonec se ji podařilo sestavit poměrně stručný, jasný a přehledný odborný 

text bez většího množství jazykových a jiných chyb. Přesto bych ocenila podrobnější 

a odbornější zpracování celého tématu, zejména pak  první a poslední kapitoly. 

 

Závěr: Bakalářská práce Jitky Václavíkové splňuje požadavky na bakalářské práce 

kladené a může být podkladem k obhajobě.  
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Lenka Okrouhlíková 

 

Návrh hodnocení: velmi dobře 

 

 

 

 

 


