
Posudek bakalářské práce Žofie Nedbalové
Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících

Bakalářská práce Žofie Nedbalové velmi ústrojně spojuje výklady o sledovaném jevu, které 
jsou podané v českých mluvnicích, a analýzu originálního jazykového materiálu – propojení 
obého chci zdůraznit, protože v bakalářských pracích se ona „praktická“ část s částí 
„teoretickou“ ne zřídka (a obvykle ke škodě věci) míjí. 

Odborná literatura k tématu prostudovaná je vybraná uvážlivě;  cenné je přitom, že 
své zdroje kol. Nedbalová otrocky necituje, resp. neparafrázuje, ale dokáže poznatky v nich 
formulované usouvztažnit, hodnotit, ztotožnit se s nimi, resp. se od nich s kritickým 
nadhledem distancovat. Svým způsobem výjimečný je pak rozsah materiálu, s nímž se 
pracuje (1310 výpovědí od 167 autorů) – proto je více než na místě, že od původního záměru 
využít ještě dotazníkovou metodu autorka upustila. Východiska práce s materiálem, o 
prostudované zdroje opřená (vlastní pojetí příčiny a důsledku), formuluje autorka rozumně 
realisticky. Za rozumný považuji také postup popisu získaného materiálu, jeho analýzu a 
uvážlivou interpretaci, i když ta samozřejmě ne vždy může být zcela jednoznačná (to souvisí s 
„neprůhledností“ řady struktur, jež se v češtině psané českými neslyšícími zhusta objevují). 
Ne vždy tak musí čtenář s autorčinými soudy (např. o vhodnosti užití předložky od, s. 73) 
bezvýhradně souhlasit; takové soudy, formulované zde i jinde velmi „opatrně“, jsou ale svým 
způsobem inspirací – a výzvou k diskusi. 

Bakalářská práce je na velmi dobré úrovni nejen koncepčně a obsahově. Formulována 
je jasně, srozumitelně, kultivovaně, bez pravopisných, jazykových, stylizačních atd. 
nedostatků (s výjimkou několika drobných opomenutí, např. s. 81,83, 86), vstřícně ke čtenáři 
(mj. i prostřednictvím tabulek v přílohách).

Závěr: Bakalářská práce Žofie Nedbalové, první rozsáhlá sonda do jednoho aspektu češtiny 
psané českými neslyšícími, podstatným způsobem prohlubuje poznatky o této češtině; spolu 
s tím a vedle toho dokládá užitečnost korpusu DEAF, poukazujíc na nové obzory, které jeho 
existence analýze, výkladu a interpretaci psané češtiny českých neslyšících otvírá. Práce 
dokládá výbornou autorčinu orientaci ve sledované problematice, schopnost pojednat ji
s patřičným nadhledem a inspirativně – a se zralostí, jež nebývá v bakalářských pracích 
běžná. Bakalářská práce Žofie Nedbalové Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině 
českých neslyšících nejenže splňuje, ale v mnohém překračuje požadavky na bakalářské práce 
kladené. Velmi ráda ji doporučuji k obhajobě. Bylo by na místě, kdyby autorka poznatky, 
k nimž v práci dospěla, publikovala.
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