
Posudek vedoucí bakalářské práce Michala Brhela 

Pojmenování základních barev v českém znakovém jazyce  

 

Michal Brhel se ve své bakalářské práci zaměřil na repertoár znaků pro základní barvy 

v současném českém znakovém jazyce. Jeho konkrétním cílem bylo jednak zaznamenat 

znaky, které užívají mluvčí pocházející ze čtyř měst (Brna, Hradce Králové, Prahy a 

Valašského Meziříčí), jednak zjistit, jak si neslyšící nelingvisté vysvětlují motivaci těchto 

znaků.  Materiál pro svou analýzu diplomant získal prostřednictvím řízených rozhovorů se 

40 neslyšícími.  

Oceňuji, že se kol. Brhel nenechal odradit náročností terénního výzkumu a 

podařilo se mu tak shromáždit mimořádně rozsáhlý materiál (počet 40 respondentů je u 

sondy jak v případě českého znakového jazyka, tak některých cizích znakových jazyků 

opravdu úctyhodný). V práci je podrobně představena skladba vzorku respondentů i 

způsob průběhu rozhovorů (nezaznamenala jsem pouze informaci o znacích uváděných 

v tabulkách pod hlavičkou „nezná“). Některé informace, které by bylo vhodné zmínit před 

stěžejní 3. kapitolou, věnovanou analýze, však v práci chybějí: např. bylo by žádoucí 

vymezit autorem často užívané pojmy-termíny jako motivátor, příbuzný znak, základový 

znak, prototyp aj., které nebývají vždy chápány jednotně. Jasně vysvětlen by také měl být 

význam vyjádření znak X souvisí se znakem Y nebo znak X souvisí se skutečností Y. 

 Analýza shromážděného rozsáhlého materiálu kladla na diplomanta mimořádné 

nároky, avšak celkový výsledek jeho rozboru lze považovat za zdařilý. Shromážděné 

znaky jsou pečlivě utříděny, odpovědi jednotlivých respondentů jsou přehledně 

zaznamenány v tabulkách, které umožňují snadnou orientaci a operativní využití všech 

dat. 

 Předložená práce však má bohužel i nemálo slabin. Za hlavní nedostatek praktické 

části pokládám, že znaky, od kterých by měly být znaky pro barvy odvozeny, nejsou 

zachyceny fotografiemi, ale pouze přepsány pomocí glos. Protože o tomto problému jsme 

s diplomantem diskutovali a poslední jeho vyjádření znělo, že tyto fotografie budou do 

práce doplněny, chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu tento záměr neuskutečnil. 

Některé další poznámky a otázky: 

Dávám k uvážení, zda pasáže věnované srovnání motivace uváděné respondenty 

s poznatky v odborné literatuře by nebylo vhodnější koncipovat trochu jinak. Nebylo by 

např. užitečné vždy nejprve představit jednotlivé znaky, o kterých pojednává 

Myslivečková a kol., dokumentovat je pomocí obrázků z článku a až poté se zabývat 

otázkou motivace? 

Odlišují-li se znaky ZELENÁ 1 a 2 pouze orientací dlaně (jak naznačují 

fotografie), podle kritéria uváděného na s. 9 by neměly být hodnoceny jako dva 

samostatné znaky. Proč jsou?    

Diplomantovo shrnutí není příliš zdařilé. Například je nezvyklé, že se v něm uvádí 

srovnání repertoáru znaků shromážděných diplomantem s repertoárem znaků 

zaznamenaném v článku Myslivečkové a kol. (2001), ačkoli nikde v práci nejsou znaky z 

článku explicitně popsány; v důsledku toho se na nevhodně odkazuje pomocí čísel 

obrázku v citovaném článku. To, že se v závěru uvádějí skutečnosti, které v předchozí 

analytické části práce nebyly zmíněny, se týká i některých dílčích jevů, jako např. znaků 



‚barva‘ a ČERNÁ 4 nebo nejasně formulované motivace znaku FIALOVÁ 1, která by 

zasluhovala bližší vysvětlení. Jiná autorova tvrzení lze považovat za zavádějící nebo 

neodpovídající výsledkům analýzy: např. při srovnání motivace předpokládané odborníky 

na straně jedné a laiky na straně druhé není zohledněn různý repertoár forem, které byly 

sledovány. Mylné je konstatování, že Slovník znakové řeči zaznamenává všechny 

varianty znaků, které uvedli respondenti (s. 54); poznamenejme však, že pravdivé by 

nebylo opačné vyjádření, tj. že všechny znaky ze Slovníku znakové řeči byly zmíněny 

respondenty.  

Enormní množství práce vložené do sběru, roztřídění, popisu a analýzy materiálu 

je však bohužel do značné míry znehodnoceno velmi slabou formální stránkou práce. 

Vedle množství překlepů, chyb v interpunkci a četných typografických problémů se 

v práci nezřídka vyskytují i podstatně závažnější nedostatky, zejména negramatická 

vyjádření  a formulační problémy, které někdy vedou až k nesrozumitelnosti textu (srov. 

např. „[znak ZELENÝ] je v tomto na obrázku je trochu divné, že, to vypadá jak ignoruje 

je možno špatné notační zápis“, s. 38). Na několika místech navíc zřejmě chybějí části 

textu (např. na s. 15, 20, 38 aj.). Nejspíš omylem byl do práce vložen seznam literatury, 

který se zjevně vztahuje k jiné verzi práce, než která byla odevzdána (což by 

vysvětlovalo, proč z padesáti položek v seznamu uvedených se v textové části práce 

odkazuje pouze na pět a proč dvě studie citované v práci naopak seznam literatury 

nezahrnuje). Množství i povaha těchto a podobných nedostatků svědčí o tom, že práce 

zřejmě v časové tísni neprošla závěrečnou redakcí a v případě některých pasáží ani 

žádnou korekturou rodilého mluvčího češtiny.  

Stejný důvod – časová tíseň – zřejmě stojí i za poměrně zásadním problémem 

obsahovým, totiž že práce nezahrnuje žádnou teoretickou část. V této souvislosti bych 

prosila diplomanta o dodatečné informace k několika vybraným otázkám. Bylo by 

žádoucí, kdyby při obhajobě mohl alespoň (a) stručně shrnout klíčové poznatky                 

o problematice barev v mluvených a znakových jazycích, (b) zobecnit svá zjištění             

o motivaci znaků českého znakového jazyka pro barvy, kterou zmiňovali respondenti, a 

(c) výsledky své sondy na obecné rovině usouvztažnit s výklady Zbořilové o 

motivovanosti lexémů pro barvy v českém znakovém jazyce, příp. i znakových jazycích 

jiných.  

Diplomanta také prosím, aby při obhajobě explicitněji rozvedl poslední větu své 

práce a vysvětlil, v jakém smyslu by jeho práce mohla být prospěšná komunitě 

Neslyšících a jak by mohla zamezit zániku některé z varianty znaků (s. 55).  

 

Závěr: Celkové hodnocení bakalářské práce Michala Brhela je obtížné. Na jedné straně je 

třeba vyzdvihnout shromáždění velmi rozsáhlého a přínosného materiálu a řadu 

zajímavých dílčích poznatků, na straně druhé se však práce vyznačuje vážnými 

obsahovými a formálními nedostatky, které ji podle mého názoru staví na samotnou 

hranici přijatelnosti. Po zralé úvaze se domnívám, že přes veškeré naznačené výhrady lze 

bakalářskou práci předložit k obhajobě, a to zvláště ze dvou důvodů: za prvé, přínos 

shromážděných dat je nezpochybnitelný a za druhé, diplomant by podle mého názoru měl 

dostat možnost prezentovat poznatky a zjištění, která do svého textu nestihl zapracovat. 

V případě úspěšné obhajoby navrhuji hodnocení stupněm dobře. 

 

V Praze 2. září 2015     Klára Richterová 


