
Posudek bakalářské práce  

Předložky času v psaném projevu českých neslyšících 

Kolegyně Linda Patočková se ve své práci rozhodla věnovat problematice psané češtiny 

českých neslyšících, konkrétně problematice užívání předložek času. Bakalářskou práci 

strukturuje do dvou samostatných oddílů. V první teoretické části práce shrnuje obecné rysy 

psaného projevu českých neslyšících, dále se věnuje popisu vyjadřování času v českém a 

v českém znakovém jazyce. V závěru teoretické části práce poskytuje přehled předložek času 

a jejich zařazení k určitému pádu, s nímž tvoří předložkové vazby. Druhou část práce věnuje 

výzkumu užívání předložek v psaném projevu českých neslyšících.  

V souvislosti s výukou češtiny jako cizího jazyka u českých neslyšících žáků a studentů 

škol pro sluchově postižené považuji práce, které se zaměřují na popis jazykové situace 

neslyšících v oblasti psané češtiny a interpretaci chyb, kterých se v psané češtině dopouští, 

za velmi přínosné. Výzkumy tohoto typu pomáhají učitelům češtiny (a nejen jim, také 

tvůrcům výukových materiálů a těm, kdo se zabývají koncepcí výuky češtiny u neslyšících) 

pochopit a předvídat problémy, kterých se při studiu češtiny neslyšící žáci a studenti 

dopouští, které chyby mohou být způsobeny vlivem interferencí z českého znakového 

jazyka, kterým jevům se věnovat podrobněji, jaký lingvodidaktický  postup volit při výkladu 

daného jevu atd.    

Výzkumy psané češtiny neslyšících Čechů probíhají od 90. let 20. století. Práce 

kolegyně Patočkové je v této řadě prací tedy již několikátou a je jí třeba vytknout určité 

nedostatky. Ty se projevují jak v části teoretické, tak v části praktického výzkumu, v rovině 

formální i obsahové. 

V teoretické části práce sice autorka prokázala, že se seznámila s odbornou 

literaturou vztahující se k danému tématu, poznatky z ní vyčtené však (jak sama ve své práci 

zmiňuje) kompiluje, opakuje a přebírá z českých zdrojů (zejména Macurová, 2003 a 

Richterová, 2008). V určitých pasážích textu se setkáváme s formulačními nedostatky a 

problémy s interpunkcí. 

 Přechod mezi jednotlivými kapitolami teoretické části práce není plynulý; chybí 

uvedení do kapitoly 2 Vyjadřování času v českém znakovém jazyce; v závěru teoretické části 

práce chybí shrnutí. Kapitoly tvoří navzájem izolované celky; autorka poznatky z 

prostudované literatury minimálně vzájemně propojuje a dále promýšlí.  

V závěru kapitoly 3 na s. 19 (jako by mimochodem) informuje čtenáře (na základě 

svých osobních pozorování) o tom, že český znakový jazyk disponuje prostředky, které 

v českém znakovém jazyce plní funkci předložek času (kolegyně uvádí konkrétně tři: DO, PO, 

PŘED); vzápětí však uvažuje nad tím, zda by se nemohlo spíše než o předložkové prostředky 

jednat o prostředky stojící ve funkci příslovcí nebo zda snad (s odvoláním na cizojazyčný 

zdroj) nefungují ve výpovědi uživatele českého znakového jazyka jako predikát. Přesto, že 

autorka směřuje ve své práci k jiné problematice (k užívání předložek času v psané češtině 

neslyšících Čechů), vágní a stručné zpracování této pasáže si žádá její vysvětlení. Prosím, aby 



kolegyně během obhajoby své práce podrobněji objasnila smysl výše zmíněné pasáže a pro 

své domněnky pečlivě zvážila uvedené argumenty. Z hlediska logického uspořádání obsahu 

jednotlivých kapitol by bylo lépe úvahy podobného typu začlenit spíše do kapitoly 4, ve 

které se autorka systematičtěji věnuje popisu systému českých předložek. 

V praktické části práce (která je věnována výzkumu užívání předložek v psaném projevu 

českých neslyšících) kolegyně analyzovala nejprve 68 textů (tyto texty byly obstarány pro 

účely jiných výzkumných záměrů a ze základu korpusu psané češtiny českých neslyšících 

vytvořeného kol. Benediktovou, 2010); další podklady pro svůj výzkum získala testováním 20 

neslyšících respondentů, na základě testu, který sama pro účely svého výzkumu sestavila. 

     Ke sběru textů, jejich analýze a způsobu sestavení testu mám několik dalších otázek: 

1) Na s. 28 kolegyně udává; počet analyzovaných textů, se kterými pro účely svého 

výzkumného záměru pracovala (tj. ty které zahrnula do zkoumaného vzorku); jednalo se 

celkem o 68 textů. V poznámce pod čarou č. 43 však jako by jen mimochodem dodává, že u 

skoro poloviny textů nebylo možné určit typ sluchové vady autora. Přesto se rozhodla tyto 

texty ve zkoumaném vzorku nechat, argumentuje totiž tím, že jejich obsah je cenný a že je 

pravděpodobné, že většina autorů těchto textů jsou neslyšící. Z čeho a na jakém základě 

kolegyně usuzuje, že se jedná u těchto textů právě o neslyšící autory?  

2) V kapitole 5.2.1 na s. 38 kolegyně udává výčet učebnic češtiny pro cizince, které 

nastudovala pro účely sestavení testu. Jedná se zejména o učebnice češtiny pro cizince 

(učebnice, jejichž obsah je zpracován v souladu s jednotlivými referenčními úrovněmi 

stanovenými dokumentem Evropské unie s názvem Společný evropský referenční rámec pro 

jazyky). Ve své práci však dále neobjasňuje, proč a s jakým záměrem pracovala právě 

s těmito učebnicemi. 

3) Na s. 38 a 39 udává, že test rozdělila do tří úrovní obtížnosti. O jaké tři úrovně obtížnosti 

se jedná? Jsou snad ony tři úrovně obtížnosti stanovené jejím vnitřním pocitem? Nebo jsou 

zpracovány na základě kritérií, které jsou dány např. referenčními popisy pro češtinu? Pokud 

ano, která referenční úroveň odpovídá té které části testu? Kdyby autorka práce zpracovala 

testové úlohy promyšleněji v souladu s referenčními popisy pro češtinu, její výzkum mohl 

mj. poukázat na to, do jaké míry jsou neslyšící studenti vedeni k úspěšnému složení státní 

maturitní zkoušky z českého jazyka (jejíž stupeň obtížnosti odpovídá referenční úrovni B1). 

V závěru práce udává procentuální úspěšnost žáků a studentů při řešení testů (úspěšnost 

vypracování testů byla 55%). Tento výsledek pokládá za špatný (slovy autorky za alarmující). 

O jaké kritérium úspěšnosti či neúspěšnosti se však opírá toto její osobní hodnocení?  

Z výše formulovaných otázek (a bylo by jich možné položit ještě více) vyplývá, že 

v předkládané práci kolegyně Patočkové je mnohé nedopovězeno, nejasně a zkratkovitě 

formulováno, nebo (a to nevím) nedostatečně promyšleno. Výsledky analýzy textů a testů 

mají, jak autorka sama v úvodu své práce píše, posloužit zejména učitelům českého jazyka, a 

to pro případnou úpravu náplně hodin češtiny na školách pro sluchově postižené. Na základě 



analýzy výzkumného vzorku autorka konstatuje, že je nutné věnovat výkladu látky větší 

pozornost, do výuky zařadit více překladových cvičení a při výkladu látky postupovat 

kontrastivně. Tímto tvrzením uzavírá svoji práci.   

K tomu bych však ráda dodala: Kontrastivní metoda výuky češtiny neslyšících se zdá být 

dobrou cestou, jak zvýšit komunikační kompetence neslyšících v češtině, ale praktická 

aplikace této metody ve výuce, jak jistě může potvrdit řada učitelů češtiny neslyšících, není 

jednoduchá a přináší řadu úskalí. Proto by bylo vhodné, má-li práce oslovit zejména učitele 

působící na školách pro sluchově postižené, promyslet postup prezentace látky více 

konkrétně, poskytnout výčet konkrétních aktivit a uvést konkrétní řečové dovednosti, 

v rámci kterých by si žáci danou látku procvičili.  

I když v práci kolegyně Patočkové shledávám řadu nedostatků, v hodnocení práce významně 

přihlížím k jejímu rozhodnutí rozjet se do škol pro sluchově postižené v České republice a 

nasbírat pro účely svého výzkumného záměru širší vzorek materiálu (vyplněné testovací 

formuláře). 

Práce kolegyně Patočkové splňuje s uvedenými výhradami požadavky na bakalářskou práci a 

doporučuji ji k obhajobě. 

Hodnocení: dobře 

V Praze, dne 11. 9. 2011 

PhDr. Anna Cícha Hronová 

    


