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

Kol. Petříčková ve své bakalářské práci navazuje na výsledky, které byly v souvislosti 
s ikoničností cizích znakových jazyků publikovány jinde (zvl. v podnětné práci Klimy a 
Bellugiové The Signs of Language). 

Seznámila se - v dostatečném rozsahu - se základní literaturou k zpracovávanému 
problému a tu ve své práci reprodukuje. Přitom bohužel ne vždy je práce s literaturou bez 
problémů. Ne vždy totiž autorka uvádí správně jméno autora: (P.B.) Braem (v textu např. na 
s. 9, 31, 36, 56, 58, v soupisu literatury na s. 76) se jmenuje Boyes Braem (a není to muž - s. 
31), ne vždy jsou přesně uváděny tituly prací, k nimž se odkazuje, resp. které se reprodukují, 
namátkou práce Ogdena a Richardse (s. 13), Macurové (s. 76) nebo práce Morrisova (zde 
konkrétně: na s. 77 se namísto Lingvistické čítanky I uvádí Lingvistické články I). Ne vždy 
přesně jsou uváděny roky vydání (např. u Salzmanna na s. 26 + v soupisu literatury). To je 
samozřejmě škoda, protože ověření a opravení těchto údajů by nebylo nijak náročné. 

Ne vždy se také v textu práce uvádí opravdu to, jak se autor k sledovanému problému 
vyjádřil: přehled na s. 17 např. neuvádí, že i Morris vyděloval ikonické znaky (v Signs, 
Language and Behavior 1946: " a sign is iconic to the extent to which it itselfhas the 
properties of its denotata" - a dokonce uvažuje i o stupních ikoničnosti). To ale zde není 
úplně vinou autorky, čerpá totiž nikoliv přímo z Morrise, ale odjinud, totiž z Šoltysovy 
kapitolky v publikaci Jazyk ve společenském kontextu. (Obecně by bylo lépe citovat přímo 
spíše Morrise než Šoltyse, jinde spíše Hocketta než Bímovou a spíše Stokoeho než 
Macurovou). K reprodukci Morrisových názorů ještě otázku (odpověď bych prosila při 
obhajobě): autorka uvádí v této souvislosti jako zdroj také Černého - je v jeho publikaci 
opravdu výklad ikonických znaků usouvztažnitelný s příslušnou partií bakalářské práce? Na 
kterých stránkách Černý o ikonických znacích pojednává? A poslední otázku k práci 
s literaturou: např. na s. 56 se odkazuje k titulům, které nejsou uvedeny v seznamu literatury 
- mohla by to autorka vysvětlit? 

Při reprodukci /parafrázi názorů cizích autorit je ne vždy autorčino vyjádření úplně 
jasné, neposkytuje čtenáři očekávané informace - nebo není dost explicitní. Proto bych prosila 
o vysvětlení při obhajobě: 
- Když autorka (na s. 30) parafrázuje názor M. Brennanové na metaforičnost znakových 
jazyků, uvádí, že znakové jazyky jsou metaforami naprosto prolnuty. Lze se s nimi setkat na 
všech jazykových rovinách. Mohla by autorka příklady metafor jednotlivých jazykových rovin 
uvést konkrétně? Příklady bych prosila doložit také tvrzení ze s. 60: Vizuální motivovanost je 
pozorována v různé míře na všech rovinách znakového jazyka. A k tomu: jak by autorka 
odlišila vizuální motivovanost a metaforu? 
- Obdobně je třeba při obhajobě vysvětlit formulaci na s. 31: autorka píše o tom, že objasnění 
role metafor není dostatečně zpracováno a pokračuje: Výjimkou je popis "zmrazených" 
lexikálních forem ... amerického znakového jazyka, který zpracoval P.B. Braem. Zmrazené 
lexikální formy se tedy řadí mezi metafory? (na okraj k tomu: v článku, na který se odkazuje, 
nezpracovala Boyes-Braemová americký znakový jazyk - mohla by autorka při obhajobě 
tuto její studii charakterizovat přesněji?) 
- K formulacím ještě otázku drobnější: co autorka rozumí formulací komunikace gest 
neslyšících (s. 9)? 



Další otázky jsou vztaženy spíše k obsahu práce, k otázkám, které zpracované téma 
klade: 
- Je opravdu možné klást na stejnou rovinu (viz s. 20) ikoničnost, vizuální motivovanost a 
vizuální kódování (a byla tedy autorkou provedená změna názvu diplomové práce - původně 

jako Ikoničnost v slovní zásobě českého znakového jazyka - na místě)? K tomu prosím i o 
vyjádření ke s. 28, kdy se znaky českého znakového jazyka MYSLET a PAMATOVAT 
označují za vizuálně motivované. Lze je tedy (pokud platí ikoničnost = vizuální 
motivovanost) označit za ikonické? A pokud ano, jsou stejně ikonické jako např. DŮM? A jak 
se liší vizuální motivovanost a motivovanost (srov. na s. 37, kde autorka píše o znacích ČZJ 
NOS a HLAVA jako o znacích, v jejichž označující složce je možné pozorovat jistou 
motivovanost mimojazykovou skutečnostz). V souvislosti s tím by autorka při obhajobě měla 
objasnit i tvrzení, že Proto je výskyt motivovaných slov v mluvených jazycích relativně vzácný 
(s.20) a objasnit rozdíl mezi motivovaností a pravou motivovaností (a k s. 66 ještě uvést, jaká 
je "pravá motivovanost" znaku JABLKO)? 
- Úplně zřejmé není, zda si je autorka jista pojetím prostorových metafor Gejich podstatou) a 
jejich specifičností ve znakových jazycích (s. 31). Mohla by se k tomu obšírněji vyjádřit při 
obhajobě? 

- Na s. 42: je si autorka opravdu jista tvrzením, že V českém znakovém jazyce k inkorporaci 
čísla do klasifikátoru osoby nedochází? 
- Jak rozumět (s. 46-55) rozlišení mezi historickými a gramatickými změnami "na znacích"? 

Je dost možné, že pečlivější stylizace práce by leccos ujasnila. Jazykové stránce práce 
autorka bohužel velkou pozornost nevěnovala - v práci jsou četné nedostatky pravopisné 
(nejenom v interpunkci!) i četné problémy se stylizací, které mnohdy ztěžují porozumění. 
Odstraněny nejsou (i když máme k dispozici textové editory) ani hojné překlepy. 

Pečlivěji než text zpracovala kol. Petříčková dva CD romy, které jsou součástí 
bakalářské práce a více úsilí než do zpracování první části práce napřela diplomantka do 
zprávy o svém výzkumu (kap. 4 - na s. 60-74, v níž autorka o výzkumu referuje, vykazuje i 
menší počet problémů zmiňovaných výše). Jeden CD rom je "svědectvím" o východiscích 
výzkumu, na druhém jsou znaky seřazené podle stupně své "vizuální motivovanosti". Sám 
výzkum byl založen obdobně jako výzkum Klimy a Bellugiové a potvrdil to, co autorka na 
základě výsledků Klimy a Bellugiové očekávala. Nicméně jsou výsledky výzkumu kol. 
Petříčkové (s. 67 - 72) zajímavé. 

Závěr: Kol. Petříčková v návaznosti na výzkumy prováděné jinde ve světě prokázala, že teze 
o "ikoničnosti" je neudržitelná i v souvislosti s českým znakovým jazykem. V dostatečné 
míře shrnula literaturu o ikoničnosti, o jejím vlivu na osvojování / učení se znakovým 
jazykům i relevantní literaturu ostatní. Věřím, že při obhajobě diplomantka vyloží všechny 
nejasnosti, zodpoví všec~,y položené otázky a svou bakalářskou práci obh~jí. 

14. září 2006 
Alena Macurová /~I 
Návrh klasifikaceféÍobře 


