
Posudek diplomové práce Hany Weiserové
Úpravy textů pro děti a mládež pro neslyšící děti

Diplomová práce kol. Weiserové, věnovaná úpravám Říhovy Honzíkovy cesty, se vztahuje, 
byť ne úplně přímo, k aktuálnímu problému českých neslyšících dětí (a neslyšících Čechů 
vůbec), totiž k stupni jejich gramotnosti, konkrétně k schopnosti číst (s porozuměním) české 
texty. Zvl. speciální pedagogové soudí, že pro neslyšící děti je třeba české texty upravovat, 
přizpůsobovat je jejich jazykovým, komunikačním i dalším kompetencím. Potíž spočívá 
v tom, že o těchto kompetencích adresáta upravených textů stále víme velmi málo, pokud 
vůbec něco rozumného. Texty literatury pro děti a mládež jsou tak upravovány (dost možná i 
proto, že vznikají jako diplomové práce na oboru speciální pedagogika) více méně intuitivně. 
Svým záměrem upozornit na tento problém je diplomová práce H. Weiserové nepochybně 
záslužná – stejně jako byly záslužné dřívější závěrečné práce oboru (např. Gregorová, 2002, 
Souralová, 2002 nebo Fuková, 2010), které se této problematice věnovaly – byť bez většího 
dopadu na praxi úprav. 

Nebudu zde popisovat podobu diplomové práce, soustředím se spíš na otázky, které 
práce klade. Jen některé z nich se přitom řadí k otázkám, jejichž zodpovězení by mohlo 
úroveň upravovaných textů snad alespoň nějak posunout.

K takovému posunu směřuje i diplomantka, zvl. tím, že nahlíží jednu část Říhovy 
Honzíkovy cesty tzv. měřítky čitelnosti. V této souvislosti se nabízí otázka, z jakého důvodu 
autorka volila z výrazů čitelnost – čtivost (oba se v této souvislosti v odborné literatuře 
užívají) právě výraz čitelnost, a ne čtivost. Ve vysvětlivkách k Mistríkovu vzorci (s. 39) je 
pak jako ekvivalent k „readability“ uvedeno „srozumitelnost“, vedle toho se v práci objevuje
také snadnost / obtížnost a přístupnost. Text tedy může být, jak z práce vyplývá, čitelný nebo 
čtivý, snadný / obtížný, srozumitelný, přístupný. Bylo by žádoucí vztah (hierarchii) mezi 
všemi výše jmenovanými termíny (a jejich negativními protějšky) vysvětlit, resp. ujasnit.
Když se píše (s. 42), že ... je upravená verze přes všechny úpravy stále nedostatečně 
přístupná, znamená to, že i upravený text je obtížný, nesrozumitelný, „nečtivý“? A od čeho 
autorka onu „nedostatečnou přístupnost“ odvozuje? Od čeho odvozuje „pokřivenost“ 
upravené verze (s. 63)? A co „pokřiveností“ rozumí? To všechno by si žádalo ujasnění. 

Vhodné by bylo vyložit i řadu ne úplně jasných tvrzení uváděných zvl. v kap. Analýza;
v ní především by práci prospěl odbornější úhel pohledu, jenž by doložil lingvistické školení 
autorčino (získané na magisterském stupni studia) – srov. např. výraz „předělání věty“ (s. 45).
K této části práce alespoň tři otázky. Píše-li autorka Díky vynecháním nebo záměnou výrazů 
automaticky dochází ke vzniku kratších vět. (s. 51), znamená to mj., že zaměním-li jeden 
výraz druhým, věta se „automaticky“ zkrátí? – Žádoucí by bylo vysvětlení k úplnému 
„předělání“ věty (definuje se jako Věta je přepsána aktuálnějšími prostředky a okleštěna., s. 
45) – např. v souvislosti s uvedeným příkladem Kocour sedá na sloupku u našich vrátek a 
vyhlíží, jestli Honzík už přijíždí X Kocour sedí před domem a také čeká, až Honzík přijede.
Zajímalo by mne (a) co autorka rozumí „aktuálnějšími prostředky“ a konkrétně jaké 
prostředky v upraveném celku za „aktuálnější“ považuje, (b) jak by vypadala analýza, která 
by doložila, že a jak je „věta“ adaptace „okleštěna“ (vysvětlení by si zasloužil i sám výraz 
„okleštěna“). – Podobně pokud jde o částečné „předělání“ věty (spojuje se mj. ... s narušením 
struktury děje...): jak, resp. v čem či čím je struktura děje narušena např. v úpravě Našemu 
dědovi i mně je moc smutno (oproti Našemu dědovi i mně se po něm moc stýská)? A v této 
souvislosti: jak by autorka vymezila „děj“?

Dále by bylo užitečné alespoň ještě vyjádření k „chybám“, ... které vyplývají z úprav a 
objevují se v celé knize (s. 52). Autorka jmenuje (v tomto pořadí) nesystémovost, překlepy, 
posuny ve významu, nedostatečné vysvětlení neznámých slov, zploštění a nedynamičnost textu. 
Bylo by možné tyto „chyby“ nějak utřídit, hierarchizovat? Poněkud šíře (ne široce) se autorka 



vyjadřuje o nesystémovosti a překlepech; zvl. zploštění a nedynamičnost textu by bylo třeba
vysvětlit obšírněji než na s. 54 – a doložit tyto „chyby“ konkrétními příklady.

Diplomová práce se opírá o řadu titulů odborné literatury (první část reprodukuje zvl. 
názory Mocné a Peterky, Vašáka, Adama aj.). Ne vždy je úplně jasné, jak reprodukce „cizího“ 
zaměření práce slouží (např. shrnutí názorů na ediční úpravy kvantity), ne vždy jsou úplně 
jasné hranice mezi reprodukcí a citátem (např. na s. 21 není očividný citát z Komárka opatřen 
počátečními uvozovkami – třeba jde ale jen o typografické opomenutí?). K práci s literaturou
mám několik poznámek: Vašák není jediným autorem práce Textologie: teorie a ediční praxe 
(jak by se z bibliografické položky na s. 66 mohlo zdát), Ivanová, Lenochová, Linková a 
Šimáčková nejsou autorkami Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Není 
jasné, proč se bibliografické údaje k některým titulům (Havel, s. 16) uvádějí v poznámkách 
pod čarou (ne už v seznamu literatury), jiné i v poznámce pod čarou i v seznamu literatury 
(Vašák, s. 17), když většina titulů, k nimž se v textu odkazuje, je uvedena jen v seznamu 
literatury. Práce kolektivu bohemistů, na jejichž publikaci se odkazuje na s. 20, v seznamu 
literatury uvedena není, uveden není ani SSJČ. V textu, kde se se slovníkem pracuje, nejsou u 
odkazů k „heslům“ uvedeny stránky. K tomu, jak autorka (v opoře o SSJČ) pracuje se 
slovníkovými údaji k upraveným a neupraveným „výrazům“, také několik otázek: Proč se 
(např. na s. 54) neuvádí citátový tvar vykládaného výrazu? Proč se „hesla“ ze slovníku 
neuvádí v úplnosti? Je skutečně význam „naplněn smutkem, stižený smutkem, zarmoucený“ 
ve slovníku spojován (stejně jako v diplomové práci) s „heslem“ „být smutno“ (v diplomové 
práci: být smutno – dle slovníku: naplněn smutkem, stižený smutkem, zarmoucený)? Proč se u 
výrazu „už“ uvádí jen druhý slovníkový význam?

Dost možná by na řadu výše položených otázek nebylo třeba odpovídat, kdyby byla 
větší pozornost věnována stylizaci práce tak, aby text splňoval nároky kladené na odborný 
text. Stranou nechávám formulace zřejmě související s ne dost pečlivou závěrečnou 
korekturou, např. Ilustrace je u LPDM je rovnocenná,s. 13 nebo výraz substantiv :... se objeví 
... substantiv označující ..., s. 51. (S povahou závěrečné korektury lze doufám spojovat např. i 
chybějící obr. 1 na s. 53 nebo ne jasnou funkci kurzívy na s. 84). Často se v práci vyskytují 
formulace, s jejichž stylizací se čtenář nějak vyrovná – a rozumí, byť jejich užití do 
diplomové práce nepatří, jen např. Tato práce se snaží o objektivní reflexi těchto děl, jejich 
efektivitě a předložit případné návrhy na jejich zkvalitnění (abstrakt), ... nahrazení slovesa být 
v záporném tvaru za sloveso nevidět (s. 55), Četba nevyžaduje žádné nároky na čtenáře.(s. 
23), Cílem této práce bylo shromáždění poznatků o edičních zásadách v upraveném textu jak 
u dospělých, tak pro dětské čtenáře, dále ... (s. 63). Často je text málo explicitní, např. Úpravu 
tedy chápu jako usnadnění (s. 55) – usnadnění čeho? Nebo ...vynechala všechny zmínky 
odkazující na minulý režim a knihu tak nemůžeme použít ani jako pedagogickou pomůcku 
k vysvětlení nebo porovnávání.,s. 59 – vysvětlení čeho? porovnávání čeho? Vedle toho se 
ovšem v práci vyskytují i formulace, jejichž smysl čtenář ani při nejlepší vůli „nesloží“, resp. 
„skládá“ jen s velkými obtížemi. Takovými formulacemi pak diplomová práce klade otázky 
jako: Jsou Úpravy skutečně detailní jazykovou analýzou díla, která slouží k přiblížení, nikoli 
nivelizaci.? (s. 24) Jak rozumět vyjádření Na převyprávění se podíleli renomovaní autoři, 
často z důvodu zákazu činnosti. Díky tomu panovalo tedy větší kontinuum, co se týče úprav, a 
především úcta k dílu a autorovi.? (s. 25) Jaké záznamy má autorka na mysli na s. 27 (Dalším 
místem, které se upravování věnuje více a existují už i záznamy, je obor Speciální pedagogika 
...). Na s. 38 se mluví (v opoře o Smolíka a Šlerku, v literatuře je Šlerka, Smolík) o dvojím 
typu souvislosti mezi délkou slov a srozumitelností textu, jeden typ souvislosti je souvislost 
percepční, jaký je ten druhý? V jakém smyslu je (s. 28) „ponechání“ „metajazykovou 
úpravou“? –  srov. k obrazným pojmenováním a ustáleným výrazům: Z toho důvodu jsou 
vypouštěna, nebo upravena tak, aby byla co nejnázornější a nejkonkrétnější, nebo vysvětlena 
pomocí vysvětlivky (v případě ponechání by šlo o jinou metajazykovou úpravu). A



v souvislosti s tím: jak autorka chápe metajazyk? Dost možná jsou některé překážky 
porozumění do diplomové práce převzaté odjinud (např. vyjádření přisuzované na s. 31 
Souralové, že upravovatel Začne jednoduchými jazykovými prostředky upravovat děj). 
V takových případech by bylo na místě, kdyby diplomantka, jsouc přece jen více lingvisticky 
školena než speciální pedagogové, pojednala reprodukované názory s jistým kritickým 
nadhledem (také např. pokud jde o citát ze Souralové na s. 30). Autorskou perspektivou by 
bylo záhodno stylizovat i informace získané prostřednictvím písemné korespondence: v partii
komentované na s. 37 (Část sepsala autorka na základě písemné korespondence s ...) srov. 
např. Originální verze pohádek jsme četli Kvaka a Žbluňka, úryvky z ....

Vedle toho, co bylo řečeno výše (problémy typografické, pravopisné, morfologické a 
slovosledné, jež by v diplomových pracích figurovat neměly, nechávám stranou), je ale třeba 
uvést, že práce kol. Weiserové prokazuje jistou snahu ujasnit problémy, s nimiž se adaptace 
Honzíkovy cesty pro neslyšící děti potýká. Zpracování materiálu obsaženého v přílohách 
(počítání slabik a vět zkoumaného vzorku, vytvoření tabulky „Lemmatizovaný text“ nebo 
tabulky „Lemma“) bylo jistě pracné. Uniká mi ovšem, čemu posledně dvě zmíněné tabulky 
slouží – autorka je v textu práce neinterpretuje. Chvályhodné je, že autorka se pokusila (s 
využitím vzorce čtivosti textu) nakročit snad k „vědečtějšímu“ (?) pohledu na adaptace dětské 
literatury pro neslyšící. Výsledek aplikace tohoto vzorce a autorčiny závěry v té věci však 
nejsou nijak přesvědčivé. V diplomové práci jsou podány i některé návrhy, jak adaptace 
zlepšit, zvl. jak je oprostit od subjektivnosti. Oprostit se od subjektivnosti při adaptování textu 
by jistě bylo na místě. Na místě by to ale bylo i při hodnocení adaptovaných textů – tak na s. 
50 píše autorka o dalších slovech, která by si dle jejího názoru zasloužila vysvětlení (uvádí 
výrazy prut, rezatý, náruč, zaradoval se, trknout). Proč právě tyto? O co se autorčin soud 
opírá? Na s. 57 pak diplomantka konstatuje, že Pro neslyšící je tvar sedá neznámý. V této 
souvislosti se nabízí otázka – odkud to diplomantka ví? A jak by úhlem pohledu lingvistiky
rozdíl mezi slovesy „sedí“ a sedá“ viděla?

Závěr: Diplomová práce je pokusem poměřit jednu část jedné (pro neslyšící čtenáře 
adaptované) dětské knížky Mistríkovým vzorcem čtivosti textu a na základě popisu této části
Říhova textu vyvodit obecnější závěry k adaptacím dětské literatury pro dětského neslyšícího 
čtenáře. Ocenit je třeba úsilí, jež autorka věnovala (časově jistě náročnému) zpracování 
jazykového materiálu. Ovšem zejména v pasážích věnovaných jeho popisu by byl na místě 
lingvisticky poučenější pohled, jímž by autorka prokázala své kompetence získané na 
magisterském stupni studia, v pasážích reprodukujících názory „odjinud“ zase kritické 
uchopení „cizího“ jistým autorským nadhledem. Celé práci by pak prospělo vyjadřování
respektující normy odborného textu z oblasti lingvistiky, resp. dodržující požadavky na 
odborné vyjadřování (i v diplomových pracích) kladené.

Vzhledem k výše uvedenému nemohu diplomovou práci Hany Weiserové Úpravy textů pro 
děti a mládež pro neslyšící děti doporučit k obhajobě. 

Alena Macurová
28.8.2015

Návrh hodnocení: nedoporučuji k obhajobě


