
Oponentský posudek bakalářské práce Jany Petříčkové Vizuální motivovanost ve slovní 
zásobě českého znakového jazyka 

Téma, které si autorka vybrala pro svou bakalářskou práci, je bezesporu zajímavé, jeho výběr 
je třeba ocenit a při hodnocení vzít v úvahu jeho náročnost. V otázce motivovanosti jde totiž o 
jeden ze základních problémů jazyka, ať už audioorálního, nebo znakového, tj. vizuálně

motorického. Problém má však několik rovin či aspektů, zastřešuje mnoho zásadních otázek 
obecnělingvistických a sémiotických (řada z nich vyplývá také z rozličné povahy obojího 
typu jazyků), a nej sem si úplně jista, zda jsou (a zda vůbec mohou být?) v této práci náležitě a 
s porozuměním vyloženy. O tom však dále. 

Teoretický výklad o vizuální motivovanosti znakových jazyků (s použitím zahraniční 
odborné literatury i domácích prací o českém znakovém jazyce a příruček uvádějících do 
studia obecné lingvistiky a sémiotiky), včetně kapitoly o roli vizuální motivovanosti 
v kognitivních procesech, tvoří první část práce. Jádrem práce a pokusem o samostatný 
příspěvek k tématu (od s. 60 + 2 x CD-ROM) je však vlastní autorčin výzkum, prováděný 
prostřednictvím anketního dotazníků s padesáti (resp. čtyřiceti osmi) informanty. Výzkum byl 
inspirován podobnými výzkumy zahraničními a přinesl podle původního předpokladu také 
podobné výsledky stran vizuální motivovanosti ve slovní zásobě českého znakového jazyka. 

Jak už bylo naznačeno, spatřuji několik zásadních problémů v pn/ní, teoretické části 
práce, zejména v práci s odbornou literaturou a pak ve vymezení základních pojmů. Myslím, 
že by autorce pomohlo pochopit (a ukázat) problémy spojené s motivovaností daleko jasněji, 
a přitom diferencovaněji, kdyby namísto zjednodušujících stručných přiruček typu "úvod 
do ... " používala (a citovala) původní práce, a to nejen z oblasti obecné lingvistiky a 
sémiotiky, ale i z bohemistiky. (Znovu se ukazuje, jak je lingvistické a bohemistické vzdělání 
pro studenty češtiny v komunikaci neslyšících důležité, aby mohli odborně uchopit problémy 
spojené se znakovým jazykem.) Jde tu zejména o sám pojem motivovanosti. Co to vlastně 
znamená? Autorka tvrdí, že "výskyt motivovaných slov v mluvených jazycích je relativně 
vzácný", a to nás značně překvapí, než si dáme dohromady, že má na mysli zřejmě jen tzv. 
motivaci mimojazykovou, resp. fonetickou, a slova jako třeba "kapesník", "stavitel", 
"zčernat", "nosatý" apod. by podle ní motivovaná nebyla. Kdyby si však např. jenom přečetla 
v Encyklopedickém slovníku češtiny heslo "motivace", dostalo by se jí na daný problém 
daleko strukturovanějšího pohledu, mnohé by se jí třeba ujasnilo a analogie se znakovým 
jazykem (včetně "stupňů" motivovanosti) by možná vystoupily plastičtěji. 

Zásadní připomínku mám k práci s pojmy "ikoničnost", "vizuální motivovanost", 
"vizuální kódování". Ani z kapitoly začínající na s. 20 (která o nich pojednává) jsem 
nepochopila, v čem se podle autorky tyto pojmy liší (a zda se vůbec liší), a také mi tudíž není 
jasné, proč byl původní název práce, v němž figurovala "ikoničnost", změněn ve prospěch 
"vizuální motivovanosti". Snad to bude objasněno při obhajobě. 

Četné otázky se objevují v souvislosti s metaforou a "motivovanými znaky 
metaforickými" (viz od s. 30). Autorka uvádí, že "metafory se objevují ve všech jazykových 
plánech znakových jazyků" (tomu příliš nerozumím a prosila bych o vysvětlení, příp. 
příklady), a pak píše (parafrázujíc zřejmě Brennanovou) v souvislosti s metaforou o procesu 
vytváření nových znaků. "Ty jsou v momentě jejich vzniku vizuálně motivovány. Tato 
motivovanost se může užíváním znaku zcela vytratit. Znak se pak stane arbitrárním" (s. 30). 
Znamená to tedy, že předtím arbitrární nebyl? Že byl motivován! motivovaný jen "vv 
momentě vzniku"? 

Tento - zásadní! - problém naznačují i další formulace, s nimž se v práci setkáváme: 
může slovo či znak motivaci/ motivovanost "ztratit"? Míní se tu ovšem, že mluvčí ztratí 



povědomí o jazykových souvislostech určitého výrazu, nedokážou určit, od čeho je odvozen, 
chápou jako značkové to, co pro ně dřív bylo popisné (řečeno pojmy Mathesiovými, na něž by 
si tu autorka mohla vzpomenout z lexikologie a slovotvorby češtiny). Ale je to "ztráta 
motivovanosti"? 

Rovná se motivovanost v autorčině pojetí pociťování motivovanosti (všemi/ 
některými?) mluvčími? Nebo je to objektivně formulovatelný faktor, který je se slovem! 
znakem spjat bez ohledu na pociťování (všech! některých) mluvčích? Např. v perspektivě 

bohemistické lingvistiky jsme zvyklí na dvojí možný horizont zkoumání, na to, že otázku lze 
zodpovědět bud' z hlediska synchronního, nebo diachronního (a počítat pak s odhalováním 
zatemněné motivace za pomoci etymologie). Zajímalo by mě: lze tu uvažovat o etymologii a 
jak se etymologie chápe v souvislosti se znakovými jazyky? 

V této souvislosti mě také napadá pojem "lidová etymologie". Určitě se tento jev 
(jakožto běžná psychologická potřeba zvýznamňovat si jakkoli neprůhledné) vyskytuje i 
v kontextu ČZJ (např. když se vyučují znaky, hledají se různé mnemotechnické pomůcky, 
proč se toto ukazuje tak a tak). Motivace, jichž se dopátráme, tedy mohou být pouze domnělé! 
Na s. 66 nacházíme formulaci "pravá motivovanost znaku" (v souvislosti se znakem pro 
jablko, který respondenti dávali do souvislosti s "líčením"). Vidíme tedy, že opozice 
"pravého" a "domnělého" (a také cítěného a necítěného, průhledného a neprůhledného) by 
v otázkách motivovanosti měla být vzata v úvahu, že bychom se k ní nějak měli postavit. 

V souvislosti s metaforou, ale i v souvislostech širších (protože se autorka významně 
dotýká různých kognitivních procesů spojených s jazykem) by bylo užitečné prostudovat 
základní práce z kognitivní lingvistiky, určitě alespoň Lakoffa a Johnsona, zejména Metafory, 
kterými žijeme. Jasnou formulací o pojetí metafory jakožto metafory konceptuální (nikoli jen 
"přeneseného pojmenování") i pochopením obecných mechanismů fungování metafory 
(mapování, oblast zdrojová a cílová apod.) by se autorka vyhnula nejasným a vágním 
konstatováním. Důležitým pojmem je v daných souvislostech také metonymie (resp. 
synekdocha) - asi by bádání v tomto okruhu mohl hodně posunout, protože motivovanost se 
opírá vždy o výběr nějakého (více či méně významného) rysu spjatého s danou věcí (kapesník 
- nosí se v kapse, zelenina - je zelená, u znaku pro mléko - dojení, u znaku pro kočku -
vousky ... ), funguje tedy na základě metonymickém. 

Daleko více pozornosti než teoretickým pasážím autorka evidentně věnovala praktické 
části, anketnímu výzkumu (včetně zpracování v podobě CD-ROM). I zde se ovšem nabízejí 
otázky, zda je postačující a relevantní kritérium, nakolik mluvčí znaky dokážou určit v takto 
postavené anketě, a zda stupeň vizuální motivovanosti je takto postižiteln)'. Ještě jednou bych 
také - tentokrát při obhajobě - poprosila o výklad rozdílu mezi znaky určenými (viz s. 40, 
podle Klimy a Bellugiové) jako transparentní (v anketě jíst, kniha a dům) a translucidentní 
(např. loď, stůl). Souvisí to opět s "pociťováním" (a: rodilých i/ nebo nerodilých?) mluvčích, 
anebo i s něčím jiným, "objektivnějším" (třeba s tím, že v prvním případě se předmět znázorní 
nějak komplexněji, třeba "nakreslí ve vzduchu", příp. se v pantomimické zkratce předvede 
činnost, a v druhém pouze prostřednictvím jednoho rysu - dojení u znaku pro mléko, vousky 
u znaku pro kočku) ? 

V závěru se bohužel musím zmínit o četných nedostatcích práce po stránce jazykové a 
po stránce technického zpracování textu. Nebudu zde vypočítávat vše (opravy jsem uváděla 
přímo ve svém exempláři tužkou), pouze namátkou: v seznamu literatury nejsou zařazeny 
položky, na něž se v práci odkazuje (např. Macurová, 1998 - s. 6, 11, 10, 19 ... , Hrubý, 2000 
- s. 63, aj.), údaje nejsou uváděny přesně (za všechny: Lingvistické články místo Lingvistické 
čítanky), vyskytuje se nezvyklé množství překlepů včetně interpunkčních a jiných 
pravopisných chyb. Za opravu by stály i různé nedostatky formulační ("náročnost této cesty je 
vykoupena velkým obohacením", s. 73, "objasnění role metafor není dostatečně 
zpracováno", s. 30 ... ). Technické zpracování výsledků ankety (včetně tabulek a grafického 



znázornění) i materiály na CD-ROM mají však velmi dobrou úroveň a. je patrné, že sám 
výzkum autorka prováděla s velkým zaujetím. 

Celkové hodnocení: dobře (bude-li obhajoba uspokojivá). 

V Praze 18. září 2006 

/ C / 4 Ct-l ! 
PhDr. Irena Vaňková, cSc. 
Ústav českého jazyka a teorie komunikace 
FF UK Praha 


