
Posudek bakalářské práce Heleny Růženské
Komunikace neslyšících prostřednictvím SMS zpráv 

Téma bakalářské práce kol. Růženské se včleňuje do kontextu lingvistického a 
bohemistického zájmu o „novou komunikaci“, resp.“nové formy komunikace “ a „nová 
média“. Komunikace slyšících Čechů prostřednictvím SMS zpráv je v české odborné literatuře 
v základních obrysech zmapována, stejně tak je, alespoň do jisté míry, zmapována i povaha 
češtiny českých neslyšících; při zaměření na SMS zprávy, jimiž komunikují čeští neslyšící, je 
tedy z čeho vycházet.

Kol. Růženská se o existující literaturu samozřejmě opírá, poznatky v ní obsažené 
reprodukuje většinou s nadhledem, pokud to považuje za potřebné, uvádí k nim i vlastní 
komentáře. Cenné je to, že literaturu „nad zadání“ (o komunikaci jinojazyčných neslyšících 
prostřednictvím SMS zpráv) si sama iniciativně vyhledala.

Obecně lze říci, že v partiích vytvářejících rámec pro posuzování SMS českých 
neslyšících je bakalářská práce kol. Růženské „silnější“ než v partiích analytických. V nich 
postrádám zvl. jeden aspekt zadání : “soustředit se ... mj. i na problémy jejich (tj. SMS zpráv, 
AM) efektivního fungování v interkulturní komunikaci (a postihnout kořeny těchto 
problémů).“ Kol. Růženská sice v kapitolce 5.2 („Poznámka úvodem“, s. 34-36) píše o 
„chybách“ v psaných textech neslyšících a o problémech s jejich klasifikací;  pojednává v
souvislosti se SMS o problémech rozlišení „chyby“ a „překlepu“, o kontextové zapojenosti 
SMS, o technických parametrech a nastavení mobilního telefonu, o „chybách“, jež do 
korpusu SOUKR mohly „proniknout“ jeho zpracováním, a o faktoru náhody, ovšem k podílu 
„chyb“ na efektivním fungování komunikace se nedostává ani v této partii, ani v partiích 
následujících. Přitom SMS zprávy (alespoň některé) shromážděné v korpusech k bakalářské 
práci přiložených k úvahám o efektivním fungování SMS/porozumění slyšícím příjemcem 
přímo vybízejí. Stránky přílohy nejsou číslovány, není tedy možné na ně odkázat – proto zde 
alespoň některé příklady (do nějaké míry pravděpodobně porozumění souvisí i s níže
zmíněnou anonymizací): „NJ, syn NJ uz zdraví. NJ nebyl nemocny. Zitra uvidime prijet 
navstevu. Ja vcera a dnes rano jsem mela zachvat jako slaba telo. Hezky se pozdravujem pa 
NJ“. Jsme si jisti tím, kolik subjektů v textu figuruje, kdo byl/nebyl nemocný, kdo přijede na 
návštěvu – adresát? autor? Nebo jiný příklad vybízející k úvahám o efektivním fungování SMS 
zpráv: „Ahoj tady sem v NM jo.dale v praci obzor.spravne kdy termin prodlouzeni datum 
letime odvolani do spanelsko duvod pan podvod proto neprijde tak vim, ze housle.az nekdy 
setkat tebe.pa NJ“ - a mnohé jiné. Není sporu o to, že značnou úlohu hraje ve vztahu 
k porozumění kontext (resp. společné znalosti komunikantů – o tom kol. Růženská píše), ale 
řeší kontext všechno?

Jako vedoucí práce účastná na jejím vzniku soudím, že absence zřetele k „efektivnímu 
fungování SMS zpráv“ byla dána termínem odevzdání práce, prosím tedy kol. Růženskou, zda 
by mohla alespoň při obhajobě tuto otázku ujasnit – tj. uvést alespoň nejpodstatnější 
„překážky“, jež efektivnímu fungování SMS brání, popř. uvést argumenty podpírající názor 
opačný – a to i s přihlédnutím k rozdílům recepce textu SMS zprávy adresátem X
analyzátorem textu.

Pokud jde o výše už zmíněnou anonymizaci sebraného materiálu (s. 33), nepochybně 
značně pracnou: chápu, že jsou anonymizována vlastní jména osobní nebo telefonní čísla; 
ovšem v případě vlastních jmen může být podle mého názoru anonymizace překážkou 
porozumění, srov. např. „Dobry den NJ je nemocna pristi tyden NJ“, kdy je zprávu možné 
z hlediska příjemce - analytika, nikoliv adresáta!,  členit několika způsoby, např. mj. i „Dobry 



den/ NJ je nemocna pristi tyden/ NJ“ nebo „Dobry den NJ/ je nemocna pristi tyden NJ“ atd.). 
Méně už chápu potřebu anonymizovat zeměpisná jména nebo ostatní jména a názvy – a 
smysl anonymizace časových údajů (a stejně tak její složitý „systém“) mi uniká. Mohla by 
autorka při obhajobě vysvětlit jeho potřebu? 

Další  otázky/ poznámky jsou spíše dílčí povahy; prosím, aby se kol. Růženská při 
obhajobě soustředila zvl. na první tři:
- Na s. 35 nerozumím (možná i kvůli formulaci) srovnání „šablon“ a tzv. citací z češtiny: „V 
neposlední řadě ještě zmiňme šablony, kdy do připraveného textu pisatel pouze doplní 
vhodná slova. Ty se svými rysy podobají tzv. citacím z češtiny, strukturám, jež jsou sice 
gramaticky správné, ale nejsou (příp. jsou jen volně) zapojené kontextově.“ Mohla by 
autorka laskavě vysvětlit a uvést příklad?
- Dále bych autorku prosila o vysvětlení pojetí expresivní funkce v omluvě (s. 39: „Omlouvam 
se proste, ja mam malo penize je dulezite jist“).
- Zjištění na s. 42, že „Míra spontánnosti a nepřipravenosti komunikace se zdá být u SMS 
z korpusu SOUKR vyšší.“ není nijak překvapivé – bylo by při obhajobě možné uvést jazykové 
(popř. i jiné) prostředky, jež k vyšší míře spontánnosti a nepřipravenosti odkazují? S tím do 
jisté míry souvisí i otázka vztahující se ke s. 41: v čem konkrétně autorka spatřuje „větší 
volnost ve vyjadřování“ typickou pro korpus SOUKR?
- Bylo by možné vyjádřit se k věkové „kategorizaci“ autorů zpráv? Čím byly dány hranice 30 a 
60 let?
- Na s. 18 a 21 se uvádí, že možností okamžité reakce se „komunikace ... stává interaktivní“. 
Znamená to, že komunikace „bez“ okamžité reakce interaktivní není?
- Bylo by možné uvést příklady toho, kdy je obtížné zjistit, zda se jedná v SMS o překlep, a 
kdy o jazykovou neznalost? (s. 25)
- Hezitační zvuky (s. 40-41) jsou tedy pouze záležitostí idiolektickou?

Po „technické“ stránce je bakalářská práce na dobré úrovni, pravopisné problémy se 
takřka nevyskytují, problémy se stylizací jsou řídké a jen velmi zřídka ztěžují porozumění, 
např. s. 58: „V jedné studii (Power – Power – Horstmanshof, 2007, s. 90) naznačují, že to (tj. 
kombinace speciálních „výrazů“, které „kombinují písmena s čísly“, A.M.) může být dáno tím, 
že je tento jev založen na fonetickém zápisu, což neslyšící znevýhodňuje v jejich používání.“
Občas by mohlo být vyjadřování (viz např. výše otázky ke s. 42 nebo 41) explicitnější.
Ne úplně vstřícné ke čtenáři je nečíslování stránek rozsáhlé přílohy.

Závěr: 
Bakalářská práce kol. Růženské je solidní, po stránce formální dobře vyvedenou prací, která 
shromažďuje cenný materiál textových zpráv psaných českými neslyšícími, materiál, který 
rozhodně obohatí korpus DEAF. Úsilí, které diplomantka věnovala shromáždění materiálu (to 
jistě nebyla snadná práce) a jeho přepisu, je třeba ocenit. Škoda je, že analytická část se 
věnuje spíše jen popisu SMS zpráv než hlubší úvaze o předpokladech jejich fungování 
(úspěšného? neúspěšného?) v mezikulturní komunikaci neslyšících.
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