
Oponentský posudek bakalářské práce Michala Brhela Pojmenování základních barev 

v českém znakovém jazyce

Autor si zvolil téma dnes oblíbené jak v lingvistice obecně, tak v lingvistice znakových 

jazyků – jemuž už byl věnován dostatek pozornosti nejen v zahraničí, ale i v českém 

kontextu; s ohledem na český znakový jazyk je tu potřeba připomenout především nejnovější 

obsáhlou studii Radky Zbořilové. V posuzované bakalářské práci si Michal Brhel předsevzal

empiricky prozkoumat existující znaky (a varianty znaků) pro základní barvy a míru jejich 

rozšíření mezi Neslyšícími České republiky, a to v aspektu geografickém i generačním; 

podobně jako Zbořilová se při tom soustředil i na hledání možné motivace znaků a v tomto 

ohledu zapojil do svého výzkumu též otázky směřující k lidové etymologii.

Dalo by se očekávat, že v případě tématu natolik zpracovaného nebude problém 

pojednat v úvodních částech o badatelském kontextu a možnostech i mezích zkoumání a

včlenit vlastní výzkum do patřičných souvislostí. Očekávání (přestože se týká standardní 

součásti bakalářské práce) však bohužel zůstává zklamáno. Slušelo by se aspoň stručně 

charakterizovat základní literaturu, z níž autor teoreticky vychází, ale o ní se nedovídáme nic. 

Ne že by se autor v literatuře nepoučil vůbec – o širším porozumění zkoumanému tématu a

obeznámenosti s některými důležitými texty svědčí mnohé pasáže popisující jeho výzkum; je 

však na pováženou, že v práci chybí systematické uvedení do lingvistického (resp. 

kognitivnělingvistického) kontextu zkoumání barev. Nejsou vyloženy ani základní termíny, 

s nimiž se ve výzkumu a jeho komentářích pracuje. Je to např. už sám titulní termín „základní 

barva / barvy“ – o co vlastně jde? Proč jich autor do svého výzkumu zařazuje právě jedenáct a 

proč jsou to právě tyto? Proč je o nich pojednáváno právě v tomto pořadí?  - Alespoň na tyto 

otázky bych ráda slyšela odpovědi při bakalářské obhajobě. Nevíme ani, jak autor chápe

prototyp, co míní motivací, co etymologií? Jaký je vztah mezi zkoumáním barev (a tzv. 

základovosti barev) v mluvených a znakových jazycích, resp. mezi pojmenováním té či oné 

barvy (např.) v češtině a českém znakovém jazyce?

Závěrečný seznam literatury přitom obsahuje velké množství relevantních 

bibliografických položek (v souladu se zadáním práce); je s podivem, že je zde autor v takové 

míře uvádí, ačkoli se k nim ve většině případů v textu práce nijak nevztahuje. Naopak zásadní 

článek, který na několika místech své práce cituje a z něhož vychází (Zbořilová, v tisku),             

v seznamu literatury uveden není.

Ve své práci měl však Michal Brhel za úkol především provést výzkum mezi 

mluvčími ČZJ a zmapovat terén co do užívání těch či oněch znaků pro základní barvy (ať už 

je autor chápe jakkoli). Svůj výzkum (o němž podrobně referuje už na prvních stránkách 

práce) představuje autor obsáhle, promyšleně a rozumně a je patrné, že se mu věnoval 

odpovědně a s velkým zájmem. V souladu se zadáním získal potřebné údaje (tj. celkem 54 

znaků pro 11 základních barev) od 40 respondentů ze čtyř měst (Praha, Brno, Hradec Králové 

a Valašské Meziříčí), tak, aby mohl porovnat varianty znaků českých a moravských a podle 

možností i varianty dané generačně. Vycházel při tom z dosavadního výzkumu barev v ČZJ

(Myslivečková a kol., 2001, Zbořilová, v tisku); získané znaky pak navíc komparoval se 

znaky pro barvy uvedenými ve Slovníku znakové řeči od Gabrielové a kolektivu (1998) a 

Potměšilova Všeobecného slovníku ČZJ (2002, 2007). Zmíněné údaje autor uvádí přehledně 

v subkapitolkách s opakující se strukturou, s fotografiemi znaků, tabulkami a odpovídajícím 



výkladem: ve výkladu znaky popisuje a současně i komentuje jejich podobu, uvádí je do 

patřičných souvislostí. V závěrečné kapitole podává v souhrnu nejzajímavější zjištění, která 

vyplynula z porovnání jeho údajů s daty uvedenými v dosavadních zdrojích. Snad bude o 

některých řeč při bakalářské obhajobě.

Kromě toho, že Michal Brhel shromáždil a uspořádal cenný, dosud nepopsaný 

materiál, dospěl tedy k poměrně zajímavým závěrům (většinou – ale ne vždy zcela -

potvrzujícím dosavadní poznatky R. Zbořilové).  Navíc získal, uspořádal a dobře vyložil

teritoriálně a generačně dané varianty příslušných znaků. (Je ovšemže otázkou, jak sám uvádí, 

kde jde o varianty znaku a kde o dva či několik znaků samostatných – resp. kde jde o varianty 

fonologické a kde o lexikální: to však překračuje možnosti bakalářské práce; jde o podstatné

téma dalších, mnohem obecnějších a mnohaletých výzkumů a diskusí nad povahou 

znakových jazyků.)

Výzkum kolegy Brhela mě velmi zaujal a měla bych k němu mnoho dotazů či

poznámek; zde se omezím jen na jednu otázku. Lze něčím zdůvodnit rozdílné množství 

existujících znaků (či „variant znaků“?) pro jednotlivé barvy? Je to nápadné např. při 

porovnání jediného znaku pro hnědou barvu a proti tomu deseti znaků (či variant) pro barvu 

růžovou, osmi pro oranžovou či sedmi pro fialovou. 

Pravopisné a interpunkční chyby se vyskytují v přijatelných mezích, v práci však na 

některých místech nacházíme určité defekty formulační – pozornost upoutá zejm. název 3. 

kapitoly na s. 11 – „Seřazeny jednotlivé znaky“ (takto je uveden i v obsahu); nevhodných 

formulací, resp. formulačních nedopatření bychom našli ještě několik (s. 38 dole, s. 50 dole 

aj.), co do množství však snad nejsou za hranicí únosnosti. V každém případě by textu 

prospěla pečlivější závěrečná redakce. V seznamu literatury jsou na mnoha místech problémy 

s mezerami v názvech uvedených děl.

Co se týče závěrečného hodnocení bakalářské práce Michala Brhela, jsem poněkud na 

rozpacích. Za její nejzávažnější nedostatek pokládám absenci teoretické části, která je 

obvyklou součástí kvalifikačních prací tohoto typu, tj. fakt, že bakalarand svůj výzkum 

neuvedl do patřičného teoretického kontextu. Na druhé straně – při změně perspektivy –

bychom však měli nejen vytknout to, co v práci není, ale zaměřit se na to, co v ní je – tj. co

bakalarand v dlouhodobém horizontu dokázal. Co se týče výzkumu a jeho prezentace totiž

podle mého soudu práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci kladeným a představuje 

pro zkoumání barev v českém znakovém jazyce zajímavý přínos – jednak potvrzuje 

dosavadní poznatky, jednak je rozšiřuje o další dimenzi. V tomto ohledu tedy bakalarand 

zadání práce splnil. (Také bych ráda podotkla, že šlo o téma ve srovnání s jinými pracemi 

v mnoha ohledech dosti náročné.)

Proto nakonec práci Michala Brhela k bakalářské obhajobě doporučuji. Očekávám 

však při obhajobě, že bude výzkum uveden do širšího teoretického kontextu – a to alespoň 

v rámci odpovědí na otázky naznačené v tomto posudku. Ponechávám potom na zvážení celé 

komise, zda práce bude moci být na základě úspěšného vystoupení obhájena. V tom případě 

navrhuji hodnocení stupněm „dobře“.
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