
 

Posudek diplomové práce Karla Redlicha  

Nos v českém znakovém jazyce ve srovnání s češtinou 

 

Předkládaná diplomová práce se tematicky řadí do širšího kontextu výzkumu 

somatismů  z hlediska kognitivní lingvistiky. V Úvodu autor srozumitelně formuluje cíle 

práce i metody a techniku jejich naplnění. Práce je rozdělena klasickým způsobem na část 

teoretickou a empirickou s podrobnějším vnitřním členěním. Teoretická část svědčí o tom, že 

k vlastnímu výzkumu diplomant přistoupil vybaven znalostmi o lingvistice znakových jazyků, 

i odpovídajícími znalostmi lingvistiky kognitivní, zejména teorie pojmových profilů; dalším 

důležitým kontextem jsou lidské smysly. V počátečních kapitolách se orientuje na široké 

souvislosti tématu čerpané z odborné literatury: 1. kapitola přináší zajímavé výklady o pojmu 

NOS z jazykového i nejazykového hlediska, 2. kapitola uvádí a komentuje vybrané základní 

pojmy lingvistiky znakových jazyků a lingvistiky kognitivní. Široká problematika se tak 

postupně zužuje směrem k vlastnímu tématu práce – nosu jako místu artikulace v českém 

znakovém jazyce (dále ČZJ). Je to téma velmi plodné, nos se v ČZJ podílí na tvoření mnoha 

znaků významově heterogenních. 

Cílem empirické části práce je vytvoření videoslovníku znaků ČZJ s místem artikulace 

nos. Ve 3. kapitole diplomant popisuje jednotlivé fáze získávání materiálu; zde je třeba ocenit 

četné revize shromážděného materiálu, v případech pochybností konzultace s dalšími rodilými 

mluvčími ČZJ o proměnách některých znaků v čase, příčinách těchto proměn a dalších 

okolnostech.  

Jádrem celé práce je podrobně členěná 4. kapitola, která uvádí analýzu shromážděného 

materiálu na základě teorie pojmových profilů. Je zřejmé, že diplomant zde využil nejen 

svých odborných znalostí, ale také vlastní zkušenosti rodilého mluvčího ČZJ a tlumočníka. 

Uznání si zaslouží především jeho úvahy o tom, v čem mají některé pojmové profily při 

studiu znakových jazyků jiný charakter než při studiu jazyků mluvených. Právem to 

zdůrazňuje především u pojmového profilu GESTO: navrhuje proto v rámci tohoto profilu 

orientovat se na etymologii a vizuální motivaci daného znaku, jeho ikoničnost (s. 40). 

V souvislosti s tím upozorňuje, že také mimiku je třeba vnímat ve znakových jazycích 

jazykově, nikoli parajazykově (s. 42). Stejně tak profil VZHLED/MANIFESTACE má ve 

znakových jazycích jinou povahu, protože znaky jsou vizuální a vizuálnost se do jisté míry 

prolíná do dalších pojmových profilů. Bohatě je členěn profil FUNKCE; nejvýraznější je tu 

subprofil čich, u kterého zaznamenal diplomant řadu významových extenzí souvisejících 

především s negativním hodnocením. V oddíle o profilu LOKALIZACE mě zaujaly úvahy o 

skupině znaků pro národy, kde diplomant naznačuje, že místo artikulace nos tu může být 

zprostředkovaně přejato z některých asijských znakových jazyků (s. 94). Znaky pro CIRKUS 

dává do etymologických souvislostí se znaky pro ROMY; nabízí se otázka, zda 

zprostředkujícím prvkem tu nemůže být význam stanu. 5. kapitola má kontrastivní charakter, 



diplomant v ní porovnává vlastní poznatky s pojmovými profily nosu v češtině; konstatuje 

určité rozdíly, kognitivní definice nosu však jsou v obou jazycích velmi blízké. 

Diplomová práce Karla Redlicha na jedné straně rozšiřuje výzkum somatismů o pojem 

NOS na český znakový jazyk, na straně druhé přispívá k hlubšímu poznání systémových 

vlastností ČZJ. Autor zde představuje původní výzkum vycházející ze solidních teoretických 

znalostí, empirická část je zpracována pečlivě, závěry formulovány opatrně. Výstupem je 

videoslovník znaků ČZJ s místem artikulace nos, který je k dispozici na DVD. V textu a 

přílohách je uloženo velké množství práce. Z výkladu je zřejmé, že autor o věci hodně 

přemýšlel, svědčí o tom i řada drobnějších postřehů na různých místech textu, např. 

opakovaně se zabývá vztahem arbitrárnosti a ikoničnosti u vybraných znaků, zamýšlí se nad 

problémy zápisu znaků do videoslovníku se zřetelem k pragmatickým faktorům jejich užití 

atd.  Předložená práce obsahuje všechny požadované formální náležitosti, abstrakt v češtině i 

v angličtině, seznam literatury, přílohy i videoslovník na DVD. 

Připomínky: V textu diplomové práce je však řada nepřesností a dalších nedostatků. 

Ve 3. kapitole by čtenář uvítal bližší informace o respondentech: věk, pohlaví, vzdělání, 

region, sociální zařazení. – Diplomant umí pracovat s odbornou literaturou, časté jsou však 

citace „z druhé ruky“, poněkud zarážející je to u publikací běžně dostupných (např. 

Encyklopedický slovník češtiny na s. 26). – Termín varieta není užíván vždy ve správném 

významu (jazykový útvar, jazykový kód), např. na s. 42, s. 50, s. 90 jde o varianty znaku. – 

Chyba je v číslování subkapitol v Obsahu i v záhlaví příslušných subkapitol, dvě přílohy mají 

č. 3, jedna z nich, Nos ve slovnících českého jazyka, je (bez odkazu) pravděpodobně převzatá 

z diplomové práce Elišky Černé, z níž diplomant často cituje. – Co jsou „slovesné kategorie 

pro zvířata“? (s. 106) – Formulace „spojitost s užíváním drog jsem nezaznamenal“ na s. 107 

není v souladu s textem pod obrázkem na s. 74. – V textu se opakovaně užívají nespisovné 

tvary pro plurál neuter (např. s. 40, 52). – Bohužel nikoli ojediněle se v textu objevují 

formulační nedostatky (s. 38, 50, 106, 109) a překlepy (s. 3, 6, 8, 11, 13, 16, 30, 41, 66, 82, 

109).  

Závěrem: Přes uvedené připomínky diplomová práce Karla Redlicha Nos v českém 

znakovém jazyce ve srovnání s češtinou splňuje požadavky na tyto práce kladené a 

doporučuju ji k obhajobě. Navrhované hodnocení: velmi dobře. 
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