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Stereotypy národností a znaky pro národy v českém znakovém jazyce  

Diplomová práce Lucie Břinkové se zaměřuje na problematiku, která je nesporně zajímavá, avšak 

pokud jde o jazyky znakové, zatím zůstávala mimo oblast odborného zájmu, a to nejen v českém 

prostředí, nýbrž i ve světě. Diplomantka se tedy při zpracovávání práce nemohla opírat o dosavadní 

výzkumy věnované přímo sledovanému tématu, mohla však – což také činila – vycházet ze studií o 

stereotypech národností v mluvených jazycích a pokusit se na český znakový jazyk aplikovat 

metodologii polské etnolingvistické školy J. Bartmińského. Netřeba zdůrazňovat, že využitím metody 

vypracované pro mluvené jazyky musela při řešení svého úkolu překonávat řadu komplikací, a je 

nutno hned dodat, že se s nimi vyrovnala dobře.  

Úvodní kapitoly, v nichž diplomantka shrnuje základní teoretická východiska svého zkoumání, 

mají logickou kompozici, představované pojmy a koncepty kognitivní lingvistiky jsou vybírány 

uvážlivě, zdroje jsou však vesměs pouze reprodukovány. V některých pasážích by bylo na místě 

explicitněji usouvztažnit parafrázované informace (např. s. 9, 11), někdy by výklad mohl mít o něco 

jasnější strukturu (např. poslední odstavec kap. 2.1 na s. 6), několik pasáží by si myslím zasloužilo 

bližší dovysvětlení (např. objasnění toho, jak se vztahuje „integrálnost a kontextuálnost“ jazykového 

obrazu světa k nativnímu pragmatismu, s. 6). V souvislosti s tvrzením, že pojmy stereotyp a prototyp 

„do značné míry jsou vnímány synonymně“ (s. 7), by mě zajímalo, zda se diplomantka domnívá, že 

všech pět „aspektů“ stereotypů (s. 9-10) lze vztáhnout i na prototyp.  

Tvůrčím způsobem si autorka počíná v následující části práce, v níž představuje metodologii 

zkoumání stereotypů J. Bartmińského prostřednictvím příkladu stereotypu Němce v češtině. Aby do 

své analýzy zahrnula všechny tři typy dat (jazyková, textová a empirická), kromě jazykových dat 

převzatých z prací Nekuly a Filippovové vyexcerpovala z korpusu SYN vzorek dokladů na lemmata 

Němec, Němka a německý, provedla dotazníkové šetření mezi 42 respondenty a také čerpala materiál z 

internetových zdrojů. Zatímco relevance zahrnutí antroponym při zkoumání obrazu národností by snad 

mohla být podnětnou otázkou k diskusi, autorčinu klasifikaci příznakových etnonym, resp. způsob 

prezentace této klasifikace shledávám značně problematický. Diplomantka totiž nejprve typy etnonym 

rozlišované Nekulou a Filippovou představuje v značně redukovaném přehledu, neuvádějíc např. 

žádné podtypy ideografických etnonym jako etnonyma motivovaná cizími vlastními jmény, hmotnou 

kulturou jako poživatinami; průmyslem, využitím surovin aj. Poté konstatuje: „jelikož tato [Nekulova 

a Filippovové] klasifikace pro účel naší práce plně nevyhovuje, pokusíme se níže vytvořit klasifikaci 

ne na základě formy, ale obsahových souvislostí” (s. 15) a následně představuje své pojetí, v němž 

ovšem vyčleňuje např. skupinu etnonym „motivovaných kulturními reáliemi Německa“ (s podtypy 

etnonym vzniklých podle typického křestního jména, typických národních jídel apod.), tedy typy, o 

nichž pojednává Nekula a Filippovová a které nezařadila do svého redukovaného přehledu zmíněného 

výše. 

Stěžejní částí diplomové práce je několikametodový materiálový výzkum postojů českých 

neslyšících k desíti promyšleně vybraným národnostem, resp. etnik. Hlavní metodou při získávání dat 

byla interview se 17 neslyšícími respondenty; z těchto rozhovorů diplomantka čerpala jak většinu 

jazykový dat (lexémy pro sledované národy), tak data empirická (tj. odpovědi respondentů na otázku, 

jaký je typický Francouz/Rom…). Textová data – zastoupená ojedinělými doklady – pak excerpovala 

z videí na serveru Paměť národa. Dalšími zdroji, využívanými zvláště při excerpci nebo ověřování 

jazykových dat, byly i některé absolventské práce (kromě Kuchařové i kol. Novákové) a tři překladové 

slovníky (dva ČZJ a internetový slovník znakových jazyků Spread the Signs). V souvislosti s 

materiálovou bází českého znakového jazyka by mě zajímalo, co diplomantka soudí o vhodnosti 

možného využití BUT testu, zařazeného i v dotazníku při výzkumu stereotypu Němce v češtině v 

první části práce. Rozsáhlý materiál je pečlivě popsán, utříděn i přehledně prezentován. Výsledkem 

analýzy jazykových, textových a empirických dat je kognitivní definice sledovaných národností. Mezi 



znaky pro jednotlivé národnosti diplomantka vždy určuje neutrální etnonymum (přihlíží přitom 

zejména k frekvenci výskytu) a na základě původu a motivace, kterou znakům přikládali neslyšící 

respondenti, vyčleňuje několik typů příznakových etnonym. Jednotlivé typy jsou stanoveny účelně, 

výklad motivace je hojně konfrontován s Kuchařovou (soudy Kuchařové, často vycházející z intuitivní 

reflexe, však někdy do značné míry absolutizuje). Je škoda, že typy příznakových etnonym v českém 

znakovém jazyce nejsou usouvztažněny, resp. hierarchizovány (například do jedné dílčí skupiny by 

bylo vhodné zařadit všechny přejímky) a že nejsou soustavněji porovnávány s typy příznakových 

etnonym Němce v češtině.  

Jako podklad pro obhajobu vybírám alespoň tři obecnější problémy: 

- Nerozumím tomu, proč data českého jazyka pocházející například z Nekulovy stati z roku 1999 nebo 

od 25letých-59letých respondentů považuje diplomantka za „současná“, zatímco data českého 

znakového jazyka, která získala při rozhovorech s neslyšícími tří generací, jak se zdá za současná 

nepovažuje (s. 42-43, 109-110).  

- Nejasná je mi úvaha, že znaky přejaté z cizích znakových jazyků, které diplomantka považuje za 

úplná synonyma (tedy „shodující se ve všech rysech a volně zaměnitelná ve všech kontextech“ podle 

Greplova a Karlíkova vymezení citovaného v poznámce č. 40), a jako taková „nestojí v centru 

znakové zásoby českého znakového jazyka, ale vlivem kontaktu se zahraničními komunitami 

Neslyšících při různých mezinárodních setkáních se zařadila do její periferie“ (s. 38). A není v 

rozporu, že v téže pasáži uvádí diplomantka jako příklad takového periferního znaku znak 

VIETNAMEC 1, zatímco na s. 91 je tentýž znak považován za neutrální/základní etnonymum?  

- Vzhledem k mé velmi omezené znalosti nových médií bych si také diplomantku dovolila požádat o 

shovívé vysvětlení, z čeho vyplývá „nemožnost citace“ dat z facebookové skupiny Zábava pro 

neslyšící v České republice (s. 40).  

- Pokud by to pro diplomantku nebylo příliš pracné, byla bych ráda, kdyby z podkladů pro svou práci 

mohla při obhajobě uvést, kolik znaků se shoduje s materiálem Kuchařové. 

Po jazykové a formální stránce má práce spíše jen drobné nedostatky; za zmínku stojí zejména 

některá terminologická vymezení (např. „etnonyma spojená s událostí, kterou zaznamenal celý svět“); 

nepříliš vhodné je podle mého názoru označování znakových jazyků jednotlivých národů jako 

domorodých znakových jazyků (autorka tak nazývá například znakový jazyk francouzský nebo 

německý); zvážila bych jiné formátování přílohy č. 2.   

Nad připomínkami a některými výtkami, které k diplomové práci Lucie Břinkové mám, nicméně 

jednoznačně převládají pozitiva. Kromě cenných dílčích zjištění přináší práce i řadu obecnějších 

poznatků, přehledně shrnutých v závěru práce (nemohu nevyzdvihnout alespoň autorčino zjištění, že 

existují také příznaková etnonyma utvářená změnou parametrů znaku) a shromážděný materiál může 

být cenným příspěvkem i pro další výzkum v oblasti lexikologické, sociolingvistické aj. Ocenit je 

třeba jak diplomantčinu odvahu zpracovat značně komplikované téma, tak velké úsilí, které při plnění 

svého úkolu vynaložila. Celkově lze konstatovat, že předložená průkopnická práce představuje značně 

zdařilý pokus aplikace metod etnolingvistiky na český znakový jazyk, a může se tak stát vhodnou 

inspirací pro další badatele. 

 

Překládaná práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, ráda ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji klasifikaci velmi dobře. 
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