
Vedoucovský posudek bakalářské práce Žofie Nedbalové 

Vyjadřování příčiny a důsledku v psané češtině českých neslyšících 

Žofie Nedbalová si pro svou bakalářskou práci zvolila téma, jehož zpracování je nepochybně 

potřebné: podobně jako některé jiné studentské práce vzniklé na oboru Čeština v komunikaci 

neslyšících (příp. Český jazyk) se i diplomantka zabývá jedním aspektem psané češtiny 

českých neslyšících soustřeďujíc se přitom na problematiku vyjadřování příčiny a důsledku. 

Práce kol. Nedbalové se však od podobně zaměřených absolventských prací současně 

v mnohém odlišuje, zvláště svou celkovou vyzrálostí a rozsáhlostí analyzovaného materiálu 

(zahrnujícího celkem 1310 výpovědí od 167 autorů), jehož stěžejní část diplomantka čerpala  

z pracovních verzí korpusu DEAF.  

 Posuzovaná práce má promyšlenou koncepci, jednotlivé části na sebe vhodně navazují 

a vytvářejí kompaktní celek. Její obsah i postup výkladu je přehledný a logický. V teoretické 

části, ústrojně propojené s částí praktickou, kromě čtenářsky vstřícného zobrazení různých 

pojetí klasifikací kauzálních vztahů formou grafů stojí zvlášť za vyzdvihnutí autorčina 

kritická reflexe odborné literatury, viz např. četné diplomantčiny výstižné komentáře k 

rozvolněnosti definic jednotlivých vztahů v některých gramatikách. S potěšením též kvituji, 

že kol. Nedbalová se rozhodla ilustrovat prostředky většinové češtiny vlastními příklady, resp. 

doklady excerpovanými z korpusů psané češtiny řady SYN. Za zdařilou lze pokládat i 

podrobnou analýzu prostředků pro vyjádření příčiny a důsledku ve vzorku psané češtiny 

neslyšících, jež jsou uspořádány podle frekvence výskytu. Výsledky analýzy, při níž 

diplomantka nezřídka zohledňuje různé výklady ne zcela jednoznačně interpretovatelných 

konstrukcí zkoumaného materiálu, vyznívají podle mého názoru přesvědčivě a přinášejí řadu 

cenných konkrétních, materiálově podložených zjištění. 

V souvislosti s analýzou textů neslyšících bych se diplomantky chtěla zeptat, zda 

nezaznamenala rozrůzněnost prostředků v závislosti na druhu textu. (Neprojevuje se např. 

rozdíl mezi prostředky užívanými ve školních slohových pracích a prostředky v chatech nebo        

e-mailech?) Dovolila bych si ji také požádat, jestli by pro čtenáře ovládající český znakový 

jazyk na nízké úrovni – k nimž patří i autorka tohoto posudku – blíže neobjasnila 

„nepříčinný“ význam konstrukce českého znakového jazyka VLIV + OD (s. 78). Podnětem k 

diskusi by mohly být i některé dílčí diplomantčiny komentáře ke konkrétním výpovědím 

neslyšících (např. v případě konstrukce rozebírané na s. 79 by se možná nabízelo zvážit i užití 

spojky protože, na s. 73 příliš nerozumím „vhodnému“ užití předložky od, … od stálo 

malírem.), což je však myslím s ohledem na povahu analyzovaných textů obsahujících řadu 

nejednoznačných či obtížně srozumitelných konstrukcí pochopitelné.   

Po jazykové a formální stránce je předložená práce na velmi dobré úrovni, mj. vyniká 

formulační jistotou a jasností, drobné formální nedostatky (např. na s. 81, 84, 122) se 

vyskytují zcela ojediněle.   

 

Závěr: Žofie Nedbalová prokázala schopnost pečlivé, fundované a spolehlivé odborné práce i 

interpretace. Její zralý text, který více než splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a 

jenž se může stát podnětným zdrojem poznatků při výuce češtiny neslyšících, vřele 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. Uvítala bych, kdyby vybrané výsledky 

své analýzy autorka publikovala.  
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