
  

Oponentský posudek bakalářské práce Lindy Patočkové 
Předložky času v psaném projevu českých neslyšících 

 
 
Bakalářská práce Lindy Patočkové se zabývá temporálními primárními (původními) 

předložkami v psané češtině neslyšících. Na základě analýzy shromážděného materiálu zkoumá 
frekvenční zastoupení vybraných předložkových pádů, zejména pak odchylky od noremního 
vyjadřování, a to jak v užití předložek, tak v tvarech jmen vyskytujících se v předložkových vazbách.  

V kontextu soudobého stavu bádání je zpracování sledovaného jevu více než žádoucí, nadto 
poznatky založené na zevrubné analýze vzorku psané češtiny neslyšících nepochybně mohou být 
cenným přínosem pro pedagogickou praxi. Chtěla bych pouze připomenout, že analýza jakékoli 
lingvistické problematiky psané češtiny neslyšících vždy klade na diplomanty značně vysoké nároky: 
pomineme-li obtíže spojené se získáváním materiálu, musí diplomant být s to se alespoň 
v elementární šíři orientovat v několika oblastech, přinejmenším v systému češtiny, včetně specifik 
psané češtiny neslyšících, a v systému znakového jazyka.  

Názvy kapitol teoretické části (psaná čeština českých neslyšících, vyjadřování času v českém 
jazyce, vyjadřování času v českém znakovém jazyce a předložky v češtině s podkapitolou „předložky 
času“) diplomantčinu snahu o komplexní přístup ke zkoumané problematice naznačují. Stěžejní část 
práce pak popisuje zdroje a povahu materiálu a zejména je věnována analýze 18 předložkových vazeb 
ve vzorku psané češtiny neslyšících. Všechen zkoumaný materiál zpřístupňují rozsáhlé doprovodné 
přílohy.  

Oceňuji, jak se autorka snažila vypořádat se shromážděním vhodného materiálu, zvl. se 
zohledněním jeho diverzity: jednak pracuje se vzorkem (převážně školních) textů neslyšících, jednak  
s výsledky testování, kterého se pod vedením autorky zúčastnilo 43 žáků 7. a 8. tříd ZŠ pro SP a 
studentů 1. a 2. ročníků SŠ pro SP. (Ze získaných testů pak byly vyloučeny testy nedoslýchavých či 
slyšících žáků a studentů, proto počet respondentů, k jejichž odpovědím bakalářská práce přihlíží, činí 
nakonec 21.) Značně nekompatibilní výsledky obou částí diplomantčina výzkumu mj. znovu poukazují 
na obecně známý fakt, že z absence nějakého nekorektního jevu v textu není možné automaticky 
vyvozovat osvojení dané problematiky mluvčím. 

V souvislosti s testem, diplomantkou sestaveným a zadávaným neslyšícím respondentům, 
bych ještě chtěla vyzdvihnout jeho strukturu – kromě cvičení zaměřených na posuzování 
gramatičnosti výpovědí a cvičení doplňovacích kombinovaných s tzv. multiple choice zahrnoval i 
jednu úlohu částečně překladovou (z českého znakového jazyka do psané češtiny).  

Výsledky, jež výzkum kol. Patočkové přinesl, jsou nesporně velmi cenné, nicméně způsob 
jejich prezentace i zpracování současně patří k hlavním nedostatkům bakalářské práce. Analýzu 
diplomantka omezila na uvedení frekvenčních údajů (standardního i nestandardního užití předložek), 
na výčet konkrétních odchylek (bez detailnější klasifikace) a v případě rozboru textů ještě na výčet 
lexémů a nekorektních tvarů obsažených v předložkových výrazech, bohužel se však již nepokusila 
získaná data zevrubněji popsat, roztřídit, interpretovat, porovnávat je s analogickými vyjádřeními 
v českém znakovém jazyce, začleňovat do kontextu češtiny většinové, hledat možné příčiny odchylek 
ap. Je to škoda o to více, že shromážděná data k celostnímu a hlubšímu přístupu přímo vybízejí a už 
jen při zběžném pohledu některé možné tendence naznačují: například v souvislosti s nejčastěji se 
vyskytující předložkou v textech neslyšících (tj. s předložkou v), by bylo na místě odkázat na její 
nejvyšší frekvenci v češtině většinové (srov. Statistiky češtiny 2009). 
 

Kromě některých zmíněných problémů obsahuje bakalářská práce jako celek řadu závažných 
věcných, jazykových i formálních nedostatků. (V následujících poznámkách jsou uvedeny jen některé 
ilustrační příklady.) 

Celý teoretický oddíl se vyznačuje na straně jedné absencí relevantních informací, na straně 
druhé pak opakováním obecných a všeobecně známých poznatků (např. že znakové jazyky vyjadřují 
čas lexikálně, využívají tzv. časové rámce ap.), aniž by ovšem opět byla výrazněji, resp. vůbec, 



  

naznačena jejich souvislost s tématem bakalářské práce (např. v kapitole o ČZJ by mohly být zařazeny 
alespoň některé konkrétní příklady konstrukcí rozebíraných v praktické části aj.); v kapitole Psaná 
čeština českých neslyšících navíc postrádám logickou strukturu členění ve výčtu specifických rysů 
textů českých neslyšících. Bylo by vhodné, aby se autorka v průběhu obhajoby vyjádřila např. k tomu, 
jaký má gramatická kategorie času vztah k tématu práce (konkrétně v souvislosti s tím, proč je 
kapitola Vyjadřování času v českém jazyce redukována na výklad o slovesném čase – a navíc se 
zabývá jen časy tzv. absolutními/objektivními). 
 

Poměrně často se v práci objevují různé nedůslednosti, omyly, nepřesná, zavádějící, zkreslující či 
diskutabilní tvrzení, formulace apod., např.: 

 
- „Při vyjadřování přítomného času se většinou časový rámec neuvádí – obecně platí, že pokud 

není určen konkrétní časový úsek, jedná se o přítomnost“ (s. 17). 
- Výčet výrazů na s. 14, k nimž lze ve 2. os. sg. pro vyjádření minulého času připojit koncovku -s, je 

pojednaný autorkou jako vyčerpávající, přitom však zmiňuje jen l-ové příčestí, osobní a zvratná 
zájmena, spojku že a příslovce. 

- Bez bližšího vysvětlení jsou v analýze předložkových vazeb zahrnuty výrazy jednoduché (např. 
 po obědě, před Vánocemi), rozvité (např. po základní škole, v šesté třídě, z roku 1995) a číselná 
vyjádření typu od 19:30, od 19:00 (s. 32 nn.); některé výskyty jsou naopak opomenuty (text 7) 
atd. 

- Součet údajů o typu mateřského jazyka respondentů (66) se neshoduje s celkovým počtem 
respondentů (68), s. 30; slovní komentář k vazbě v + akuzativ (s. 32) je podle mého názoru 
v rozporu s údaji v tabulce na s. 31. 

- V záhlaví tabulek (s. 31, 45, 50) nesou některé sloupce neurčité označení počet a je ponecháno 
na čtenáři, aby si domyslel, zda se jedná o počet respondentů či o počet dokladů apod.  

- Na s. 42 se mi nepodařilo dešifrovat obsah odstavce: „V úloze 3e) v části A je použita 
předložková vazba v + lokál ve slovním spojení na podzim. Při sestavování testu jsem se dopustila 
chyby, kdy jsem toto slovní spojení považovala za předložkovou vazbu v + akuzativ. Předložkový 
pád v + lokál byl tedy v testu obsažen celkem třikrát, a tak jsem se rozhodla úlohu nehodnotit.“  

 
Mnohé nepřesnosti lze zaznamenat i v souvislosti s uváděnými citacemi či jejich parafrázemi a 
odkazy na odbornou literaturu, např.:  
- S odkazem na citaci ze Styblíka a kol. (2004, s. 118) („slovesa dokonavá vyjadřují jen čas minulý a 

čas budoucí, nemohou vyjádřit děj přítomný“) autorka nesmyslně konstatuje, že „*d]okonavá 
slovesa prézentní tvary nemají“ (s. 13), srov. ale s. 15 „Jednoduchá forma futura tvoří slovesa 
dokonavá, a to přítomnými tvary sloves *...].“ 

- Pasáž a příklady z Komorné (2008, 1. vyd.) citované na straně 11 nepocházejí ze strany 43, jak 
uvádí bakalářská práce, nýbrž ze strany 36. 

- U položky Language and Deafness (Quigley; Paul) nesouhlasí rok uvedený v textu práce (s. 10, 
1994) s rokem v seznamu literatury (s. 56, 1984). Mj. proto bych prosila tvrzení na s. 10 
“Vycházet můžeme z typologie chyb podle Thomsona, s níž pracují např. Quigley a Paul (1994) a 
také někteří čeští autoři zabývající se psanou češtinou neslyšících. Thomson vyděluje 4 základní 
typy odchylek v psaném projevu amerických neslyšících, a to přidávání slov nebo písmen 
(addition), vynechávání slov nebo písmen (ommision), nahrazování (substitution) a chybný 
slovosled (order).“ doložit přesným zněním příslušného citátu. Možná se mýlím – v tom případě 
se velmi ráda nechám poučit –, ale jsem přesvědčena, že přinejmenším ve vydání z roku 1984, 
které diplomantka uvádí v seznamu literatury, se mluví pouze o přidávání, vynechávání a 
nahrazování slov, a nikoli písmen, a to ať již v souvislosti s Thomsonem (srov. Quigley, Paul 1984, 
s. 216) nebo např. s Myklebustem či Perrym (tamt. s. 145-6, 216).  

- Za hranicí přijatelného pak považuji dvojnásobně nepřímou citaci v poznámce pod čarou na s. 
16, zvláště pokud vybraná pasáž z publikace Kyle a Wollové (Sign Language: The Study of Deaf 



  

People and Their Language 1983) je volně dostupná na internetu a mj. dvěma exempláři knihy 
disponuje i knihovna FRPSP.  

Kvalitě bakalářské práce by jednoznačně prospělo, kdyby se opírala o větší množství relevantní 
odborné literatury (např. Češtinu v kostce nahradit všeobecnou příručkou Encyklopedický slovník 
češtiny, zařadit dílčí studie věnované problematice předložek jako Čermák Systém, forma a sémantika 
českých předložek ap.).  
 

Z jazykových chyb jsou nápadné především pravopisné chyby u číselných výrazů obsahujících 
číslici: např. násobné číslovky tvořené pomocí -krát jsou v celé práci psány s mezerou, jako např.  
15 krát na s. 33, 17 krát na s. 32 ap.; v zadání testovacích úloh (sic!) se objevuje nekorektní podoba 
18-ti: V 18-ti letech... (srov. s. 132), a formulační neobratnosti typu záměna za předložku k (autorka 
tak chtěla vyjádřit, že ve spojení za tmy užil neslyšící respondent místo předložky za předložku k (s. 
46, obdobně ve všech analogických případech s. 46–50). Řidčeji se v předložené práci objevují i 
anakoluty, nekorektní vyjádření shody, nenáležité pádové tvary substantiv (např. s. 16, 27, 33 aj.) a 
chyby v užívání interpunkce (např. s. 24, 2x s. 33, s. 41). Většina těchto nedostatků pravděpodobně 
vznikla vlivem závěrečných oprav.  

Za pečlivé nelze považovat ani zpracování seznamu literatury – např. drobnou 
nesystematičností se vyznačují bibliografické údaje u časopisů (číslo periodika obsahují pouze některé 
z položek, jako např. Macurová 2003, jiné nikoli apod.), jméno autorky WOLL je zaznamenáno 
v podobě WOOL (s. 55). Z povinných náležitostí pak v bakalářské práci chybějí klíčová slova (v češtině 
i v angličtině).  

K obecným charakteristickým rysům práce patří nesoudržnost a neprovázanost textu 
projevující se nejen ve vztahu mezi teoretickou a praktickou částí práce a mezi oběma výzkumy, ale i 
na úrovni řazení výpovědí, odstavců ap.  

 
Na závěr bych diplomantce ráda položila alespoň tři konkrétní dotazy: 
 

1. Proč slovní spojení v půlnoci je klasifikováno jako případ chybného užití vazby v + akuzativ 
(s. 32) a lexikální jednotka od 19:00 představuje případ „správného skloňování jména“ (s. 
31, 33)? Jak by v uvedeném příkladě vypadalo „chybné skloňování jména“?  

 
2. Na základě jakých kritérií byly do testování vybrány konkrétní předložkové výrazy? 
 
3. Proč by odpovědi po jídle a po snídaně uvedené v souvislosti s překladem věty z českého 

znakového jazyka „Po obědě půjdu na fotbal“ měly podle autorky vypovídat o 
porozumění „jak textu ve znakovém jazyce, tak i české větě“ (s. 52)? 

 
 

Přes veškeré uvedené – drobnější, i závažnější – výhrady se domnívám, že bakalářskou práci 
Lindy Patočkové lze doporučit k obhajobě, a to zvláště ze dvou důvodů: domnívám se, ani všechny 
zaznamenané výtky, z nichž jsem zde uvedla pouze část, nemohou zpochybnit cenný přínos dat, které 
diplomantka shromáždila, a také věřím, že alespoň některé naznačené problémy se v průběhu 
obhajoby podaří diplomantce uspokojivě vysvětlit. 
 
Navrhované hodnocení: dobře 
 

 
3. září 2011 
Klára Richterová 
 
 
 


