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 Lucie Břinková se ve své práci o sedmi hlavních kapitolách zabývá problematikou funkce a 

srozumitelnosti psané češtiny v intrakulturní komunikaci Neslyšících: nejprve s oporou o českou, ve 

velké míře však i o zahraniční, odbornou literaturu z oblasti komunikace, překladu, jazyka a čtení a 

psaní neslyšících řeší otázku, jak téma teoreticky uchopit, a poté na příkladu analýzy vlastního 

obrázkového testu ukazuje jeden ze způsobů, jak tento jev empiricky zkoumat.  

 

V počátečních kapitolách teoretické části práce autorka zpracovává obecná specifika komunity 

Neslyšících, zamýšlí se nad charakteristickými rysy interkulturní a intrakulturní komunikace, funkcí 

jazyka, v obecné rovině pojednává o teorii překladu a o srozmitelnosti textu. Jádro teoretické části 

práce tvoří propojení informací z jednotlivých dílčích domácích i zahraničních výzkumů z oblasti 

psané komunikace neslyšících a jejich strategie při čtení.  

  

Druhým vrcholem práce je samotný empirický výzkum: autorka nejprve důkladně argumentuje ve 

prospěch své metody, navrhuje a vytváří vlastní obrázkový test obsahující 17 otázek, a poté 

představuje jejich analýzu - a to jak testu výzkumné skupiny, tak i testu skupiny ověřovací. K 

hodnocení získaných dat diplomantka přistupuje velmi ukázněně a jednotně, nezastírá při tom jistou 

„křehkost“ takovéhoto výzkumu ani vlastní hranice a chyby. Autorčina pečlivost a důslednost se 

projevuje nejen při samotném rozboru testu, ale i provedením a zařazením analýzy všech čtyř 

defektních textů vzniklých pro účely testu. Výstupem výzkumu jsou důvěryhodně zodpovězené 

hypotézy a dílčí výzkumné otázky. L. Břinková pojmenovává dle jejího názoru důležité jevy 

související s danou problematikou a naznačuje možnosti dalšího zkoumání. Čtení bakalářské práce 

ve čtenáři vyvolává další otázky, o zodpovězení alespoň některých z nich bych prosila při obhajobě. 

 

1. Na s. 49 hovoříte o určité klasifikaci respondentů. Co jste tím myslela? Jak byste test 

pozměnila, aby bylo možné o této klasifikaci uvažovat? 

2. Respondenti výzkumné a ověřovací skupiny byly zvoleni náhodně. Nemohla výsledky testů 

přesto ovlivnit jejich znalost češtiny a českého znakového jazyka? 

3. Byly by závěry Vaší práce totožné i v případě, že byste v testu použila jednodušší text? 



4. Nemohla by podobu defektního textu ovlivnit skutečnost, že by autor věděl, pro jaké účely a 

komu text píše? Znali Vaši respondenti tyto otázky? 

5. Jak má čtenář rozumět Vašemu názoru (s. 21), že každý jazyk musí mít čtyři složky (čtení, 

psaní, mluvení/ukazování, poslouchání/vnímaní očima)? 

 

 

Ráda bych vyzdvihla, že diplomantka pracovala po celou dobu práce velmi samostatně, 

aktivně vyhledávala nové zdroje potřebných informací, kontaktovala domácí i zahraniční 

odborníky, kteří by jí dokázali poskytnout hlubší vhled do problematiky a do souvisejících oborů. 

Díky tomu se autorce podařilo předložit práci v širších odborných i mezinárodních souvislostech. 

Výkladový styl Lucie Břinkové je přesný a jasný, argumentační výstavba srozumitelná. 

V úvodu práce diplomantka jednoznačně deklaruje, kam chce svým bádáním dospět (stanovuje cíl 

práce, výzkumný problém, hypotézy a dílčí výzkumné otázky), a postupným sdělováním 

potřebných znalostí a prováděním nutných kroků tam i dospívá.  

 I přes drobné chyby (např.  Kyle a Ladd chybí v Seznamu literatury, rozdílná datace práce 

Hrubého aj.) je patrná autorčina snaha o pečlivost při práci s literaturou. Jazyková úroveň práce je, i 

přes některé překlepy (např. s. 10, 13, 39, 40, 43, 49, 54 aj.), velmi dobrá. 

 

 

Závěr: Předložená práce Lucie Břinkové svým obsahem a způsobem zpracování převyšuje 

požadavky kladené na bakalářskou práci a myslím si, že si zaslouží být publikována v odborném 

tisku. Z tohoto důvodu ji velice ráda doporučuji k obhajobě. 
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