
Oponentský posudek bakalářské práce Zdenky Ondráčkové 

Korpusy znakových jazyků 

 

Na úvod posudku bakalářské práce Zdenky Ondráčkové by se nabízelo napsat extatické 

konečně! Kolegyně Ondráčková se totiž jako první v českém prostředí odhodlala zaměřit se 

ve své práci na aktuální problematiku korpusů znakových jazyků, kterou česky psané práce 

dosud opomíjely a jejíž zpracování zákonitě musí vycházet z anglické, resp. cizojazyčné 

odborné literatury. Již tak náročný úkol si kol. Ondráčková navíc ztížila tím, že se – jak 

naznačuje i samotný název práce – pokusila v tomto prvotním vhledu obsáhnout celou šíři  

dílčích témat a problémů diskutovaných v souvislosti s korpusovou lingvistikou znakových 

jazyků. Cílů své práce, které v abstraktu definuje jako popsání specifik tvorby a struktury 

korpusu znakového jazyka a navržení podoby korpusu českého znakového jazyka, se přitom 

rozhodla dosáhnout převážně prostřednictvím zprostředkování detailních informací týkajících 

se korpusů australského a německého znakového jazyka.  

Přílišná rozsáhlost tématu a jeho vhodnost pro bakalářskou práci by nepochybně mohla 

být k diskusi, jak ale autorka prokazuje zejména ve stěžejní druhé a třetí kapitole (s. 33–110), 

s řadou potenciálních úskalí se dokázala vyrovnat nadmíru dobře. Kromě  probrání všech 

vytyčených okruhů a množství prezentovaných relevantních poznatků je třeba ocenit zejména 

kvalitu uváděných informací (odhlížím od některých významových nepřesností vyplývajících 

z chybného překladu anglického textu, např. na s. 22, 27).  

 

Obsahová stránka práce však současně vyvolává řadu otázek a poznámek, konkrétně 

např. ke sledu jednotlivých částí práce (2. a 3. kapitoly nebo některých subkapitol z oddílu 1.3 

aj.), k volbě pojmů-termínů představovaných v 1.2 či k jejich jasnějšímu vymezení, jehož 

součástí by mohlo být vzájemné usouvztažnění (užitečné by např. bylo objasnění vztahu mezi 

termíny metadata – lemma – anotace – tag – strukturní jednotky a atributy nebo vysvětlení, 

proč – je-li mezi základními pojmy-termíny uveden token – není zmíněn také jeho doplněk, 

resp. protějšek type aj.). Protože v kontextu celku posuzované práce se jedná spíše o 

marginální připomínky, uvádění dalších konkrétních příkladů nepovažuji za účelné.  

Ačkoli při zběžném seznámení by autorčina práce na některé čtenáře neorientující se 

v korpusové lingvistice mohla působit dojmem vyspělého odborného textu, při bližším 

pohledu je zřejmý její hlavní problém, a to způsob, jakým kol. Ondráčková zacházela 

s odbornou literaturou a jak svůj text „vystavěla“. Velkou většinu textu bakalářské práce tvoří 

totiž doslovně  přeložené nebo jen v malé míře parafrázované pasáže z několika vybraných 

anglicky psaných studií. Alespoň pár ilustračních příkladů: převážná část kapitoly 1.3 se 

zakládá na reprodukci informací ze statě van Herreweghe – Vermmerbegn  2012, která je 

rovněž předlohou pro první věty této kapitoly (srov. „In sign language linguistics, corpus (at 

least in its more restricted sense of machine-readable corpus) linguistics is still in its infancy, 

although rapidly growing. Johnston (2008, 82) expresses the need for sign language corpora 

as follows: 

Signed language corpora will vastly improve peer review of descriptions of signed 

languages […]“ van Herreweghe – Vermmerbegn  2012, s. 1034) X „V lingvistice znakového 

jazyka je korpusová lingvistika stále ještě považována za mladou disciplínu, která se ale 

rychle rozvíjí. Johnston (2008) vyjádřil potřebu korpusu znakového jazyka následovně: 

„Korpus znakového jazyka výrazně zlepší […]“, s. 18), kapitola 3.3 je složena z překladu 

vybraných pasáží studie Elicitian method in DGS (German Sign Language) Corpus Project 

(Nishio et al. 2010), kap. 3.1 představuje parafrázi čtvrtého a pátého oddílu ze studie Hanke – 



König et al. 2010, atd. apod.  Třebaže se tak text kol. Ondráčkové podle mého názoru blíží 

spíše  práci z oboru translatologie, bylo by způsob jeho výstavby snad možné přijmout s 

ohledem na to, že jde o práci bakalářskou, nikoli magisterskou nebo doktorskou – to vše 

ovšem za předpokladu, že citace/překlady budou v souladu s citačními normami vždy 

jednoznačně odlišeny od vlastního autorčina výkladu. Jako podstatný nedostatek se proto jeví, 

že citovaný/překládaný zdroj kol. Ondráčková ne vždy uvádí, popřípadě  na něj nezřídka 

odkazuje v takové nestandardní podobě, která znemožňuje jeho jednoznačnou identifikaci a 

která mj. vede k tomu, že v práci na řadě míst dochází k setření hranice mezi textem vzniklým 

překladem/parafrází anglického originálu a textem autorčiným. Výsledkem je, že přeložený 

nebo jen v malé míře obměněný text budí často dojem, že je dílem autorky bakalářské práce, 

nikoli pouhým překladem nebo dílčí parafrází. Konkrétně jde  především o případy, kdy 

bibliografické odkazy na zdroje jsou uvedeny až v závěru parafrázovaných/přeložených 

pasáží, přičemž tyto pasáže jsou i několikastránkové, formálně členěné (odstavci, odrážkami 

apod.) nebo obsahují další bibliografické odkazy převzaté z parafrázovaného dokumentu. To 

je mj. i případ již výše zmiňovaných úvodních čtyř odstavců kapitoly 1.3.: zdrojový 

dokument, jehož informace, resp. formulace zde kol. Ondráčková zprostředkovává, je citován 

na posledním řádku, jako by se citace týkala pouze posledního odstavce; skutečnost, že 

například úvodní věty této kapitoly („V lingvistice znakového jazyka je korpusová lingvistika 

stále ještě považována za mladou disciplínu, která se ale rychle rozvíjí. Johnston (2008) 

vyjádřil potřebu korpusu znakového jazyka následovně: „Korpus znakového jazyka výrazně 

zlepší…“) jsou  překladem z van Herreweghe – Vermmerbegn  2012, s. 1034 nemůže čtenář 

neznalý zdrojového dokumentu vůbec odhalit. Rozhodně se nedomnívám, že kol. Ondráčková 

by normu při citování zdrojů nedodržovala záměrně, je však nutné upozornit na to, že 

uvedeným způsobem citování, resp. necitování zdrojů se autor odborného textu vystavuje 

možnému nařčení z plagiátorství.  

Vedle nestandardního/nenoremního odkazování na zdroje by si revizi zasloužila i další 

práce s bibliografií. Mnohočetné jsou především různě závažné nedostatky ve formátu 

bibliografických odkazů i ve způsobu zpracování Seznamu literatury a zdrojů (s. 120–126). 

Například u dokumentů s více autory (se třemi a více zásadně, u dvou spíše ojediněle) 

obsahuje citace v textu bakalářské práce pouze jméno jednoho autora (bez poznámky et 

al./aj.), nezřídka nikoli prvního (např. zdroj Nishio – Hong – König – Konrad – Langer – 

Hanke – Rathmann  2010 v bakalářské práci na s. 78 a dalších je uváděn jako Hanke 2010, tj. 

stejně jako Hanke – Lütz – König – Wahner – Matthes 2010 – v práci Hanke 2010, s. 83 aj.). 

Pro čtenáře se tak opět značně ztěžuje identifikace zdroje, z něhož kol. Ondráčková čerpá. 

Pokud jde o seznam literatury, ze značného množství nedostatků v něm obsažených patří k 

nejnápadnějším řada chybějících položek; například pravidelně nejsou uváděny položky, na 

něž je odkazováno v textech, jejichž překlad sloužil autorce  k výstavbě její bakalářské práce, 

a to i když se jedná o zdroje, z nichž autorka uvádí citát noremně signalizovaný grafickými 

prostředky; např. Lucas – Bayley 2005 (s. 19), Costello – Fernández – Landa 2008, (s. 26). U 

položek do seznamu zahrnutých zaráží především časté vynechání jména spoluautora/autorů 

(např. namísto Nishio – Hong – König – Konrad – Langer – Hanke – Rathmann jsou jako 

autoři uvedeni pouze Hanke a Rathman (!); autorem hesla lemma v ESČ není Hladká, nýbrž 

Cvrček, Hladká aj.). Autorčino důsledné vynechávání zkratky ed./eds. u odkazů i u položek 

v seznamu literatury naznačuje, že kol. Ondráčková dostatečně nerozlišuje mezi editorem 

publikace a autorem textu; dochází tak např. k tomu,  že pasáže, které pocházejí ze dvou studií 

v Sign Language: An International Handbook  (Pfau – Steinbach – Woll (eds.) 2012) a které 

autorka tak hojně využívá v první kapitole své práce, jsou přisuzovány editorům (Pfau; Pfau, 

Steinbach, Woll),  místo skutečným autorům (van Herreweghe a Vermeerbergen, ; Frishberg,  

Hoiting a Slobin). 



Při naznačených problémech s využíváním zdrojů se autorčin komentář ke sledovanému 

tématu logicky nejvýrazněji uplatňuje ve čtvrté, sedmistránkové kapitole, nazvané snad až 

příliš vzletně Návrh korpusu českého znakového jazyka. V ní kol. Ondráčková detailně 

popisuje možnou podobu elicitačních materiálů a vyjadřuje se i k dalším aspektům, které pro 

vytvoření korpusu znakového jazyka pokládá za důležité. Vedle samotného autorčina pokusu 

o zhodnocení poznatků nabytých v průběhu plnění bakalářského úkolu je na místě ocenit i 

určitou míru autorčiny invence (např. návrh na elicitaci specifických znaků) a sympatická je i 

snaha po vyústění bakalářské práce k formulaci „manuálu“, o němž se autorka domnívá, že by 

mohl být využit při tvorbě korpusu českého znakového jazyka. Takovéto završení bakalářské 

práce se jistě nabízí, uvažovala bych ale i o jiném řešení, které by myslím více prospělo 

kvalitě práce: některé autorčiny poznámky by bylo možné zakomponovat do předchozích 

částí bakalářské práce, a autorka by se tak mohla vyhnout alespoň  některým příliš obecným 

nebo povrchním formulacím (srov. např. odstavec o financování na s. 111 a navazující 

odstaveček, v němž se autorka vypořádává s problematikou metadat: „Je nezbytné stanovit, 

která metadata by se o respondentech zjišťovala a shromažďovala. Metadata by se mohla 

soustředit na následující informace: pohlaví, věk, vzdělání, velikost ztráty sluchu, příp. 

kompenzační pomůcky, mateřský jazyk a preferovaný jazyk respondenta v komunikaci. 

Všechna data jsou přínosná svým zaměřením na zjišťování podoby znakového jazyka.“, s. 

111).  

 

Formální stránka posuzované práce je průměrná. V práci se vyskytuje nemálo 

nedostatků převážně gramatických, formulačních, stylizačních, které jsou snad zčásti 

vysvětlitelné  interferencí z angličtiny. Zarážející je někdy jejich kumulace v jednotlivých 

pasážích (srov. např. „V této kapitole bych ráda přednesla svůj návrh na vytvoření korpusu 

českého znakového jazyka, protože tak, jako v ostatních případech, i čeští odborníci na 

lingvistiku znakového jazyka, a především česká komunita Neslyšících by měla mít možnost 

přístupu k informacím, týkajících se českého znakového jazyka.“, s. 111). Porozumění textu 

většinou ale nezabraňují a s výjimkou chyb v interpunkci, jichž množství je na samotné 

hranici tolerance, se snad vyskytují v přijatelném množství.  

 

Domnívám se, že text Zdenky Ondráčkové lze v závislosti na výsledcích obhajoby ještě 

hodnotit jako vyhovující požadavkům kladeným na bakalářské práce, a proto ho doporučuji 

k obhajobě. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům při práci se zdroji, na níž je posuzovaná 

práce založena, ji však podle mého názoru nelze klasifikovat lepším stupněm než dobře.  

 

V Praze 27. srpna 2017       Klára Richterová 

 


