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Téma bakalářské práce Lucie Schneiderové je velmi aktuální zejména pro náš studijní obor a pro 

jakoukoli školní jazykovou výchovu vedenou v českém znakovém jazyce (ČZJ) nebo z něj či do něj 

tlumočenou. Autorka se zaměřuje na oblast lingvistické terminologie v českém znakovém jazyce, 

primárně pak na způsoby jejího utváření. Odborná terminologie ve znakových jazycích obecně není 

z rozličných důvodů tak rozvitá, jako je terminologie v jazycích mluvených. V oblasti lingvistické 

terminologie může omezenost znakové zásoby pro vyjádření lingvistických pojmů vést 

k nedostatečnému, nepřesnému nebo obtížněji srozumitelnému referování o jazyku jako takovém, 

natož o jazycích znakových. Speciální terminologie pro oblast znakových jazyků je totiž poměrně 

mladá i ve vyjadřování jazyků mluvených, např. češtiny. Zároveň je ovšem klíčovou oblastí znakové 

zásoby pro fungování a rozvíjení lingvistického výzkumu a povědomí o jazyce. Z toho důvodu 

pokládám práci tohoto typu za potřebnou a jsem ráda, že se jí Lucie Schneiderová ujala s postupně 

rostoucím zájmem a odpovědností. 

Předkládaná bakalářská práce mapuje užívané znaky pro lingvistickou terminologii, všímá si zejména 

způsobů jejich utváření, artikulace a jejich variability. Jako materiál využívá nahrávky výukových 

hodin jazykovědných předmětů oboru Čeština v komunikaci neslyšících FF UK a předmětů 

vyučovaných na Vyšší odborné škole Tlumočnictví českého znakového jazyka v Hradci Králové. 

Z nahrávek autorka vyexcerpovala každý jednotlivý terminologický znak, utvořila jejich přehled a po 

konzultaci a vlastní úvaze vybrala 113 znaků, u některých zaznamenala několik variant. U všech 

znaků, tedy i u odlišných variant, potom provedla kompletní anotaci, tj. anotovala je na úrovni glos, 

významu, způsobu utváření i artikulace. 

Potenciální slabina práce leží v materiálu, s nímž autorka pracuje. Jde o zbytečně překotný výběr 

daný aktuálními možnostmi, které autorka měla během zpracovávání tématu. Vytvořila tak jakýsi 

vzorek, který nikdy nemůže být plně reprezentativní. Autorka si však je tohoto omezení vědoma. Vím, 

že byly použity nejen nahrávky získané přímo pro bakalářskou práci, ale i nahrávky, které si pořizovaly 

tlumočnice pro osobní potřeby a které autorce dobrovolně poskytly. Takový postup se dá odůvodnit 

rozšířením spektra získaného materiálu, materiál tak nebyl omezen na nedlouhé období psaní 

bakalářské páce a na předměty v tomto období vedené. Pestrost materiálu ovšem bohužel znamená 

i rozdílnost technické kvality nahrávek. Z fotodokumentace je patrné, že někteří znakující byli 

natáčeni zpředu, někteří diagonálně, lišila se i blízkost kamery, velikost zabíraného prostoru a 

zejména ostrost obrazu. Lze se důvodně domnívat, že se v některých případech (viditelné je to u 

nahrávky Radky Novákové) musel zápis artikulace opírat i o jemné interpretace nebo domýšlení. 

Domnívám se, že by tuto situaci výrazně napomohlo vylepšit to, kdyby byla autorka začala s psaním 

bakalářské práce dříve a s větším rozmyslem. Jen ona sama však ví, zda někde opravdu s analýzou 

parametrů znaku váhala a zda nevložila do popisu nějaká vlastní očekávání nad rámec skutečně 

viděného. 

Hlavní přínosy práce bych rozdělila do tří provázaných skupin. První je vůbec upozornění na 

potřebnost propracované a ideálně i sdílené problematiky odborné lingvistické terminologie užívané 

v ČZJ. Jenom díky tomu bude možné jednak tvořit kvalitní popis ČZJ a znakových jazyků celkem, 

jednak zprostředkovat dobrou jazykovou výuku pro žáky s vadou sluchu, kteří komunikují v ČZJ. 

Z tohoto pohledu by se měla autorčina práce chápat jako počáteční fáze a měla by se v součinnosti 

s dalšími odborníky rozpracovat. Materiál, který autorka shromáždila, je sice značně výběrový 



(k tomu komentář viz níže), ale dostatečně rozsáhlý. Pro jakoukoli další práci by bylo ovšem třeba ho 

nahradit nahrávkami vizuálně kvalitnějšími. Druhým zjištěním, které považuji za velmi zásadní, pro 

mě v dané míře až překvapující, je stávající nejednotnost užívaných znaků. Práce Lucie Schneiderové 

tedy může být impulsem pro diskusi rodilých mluvčích ČZJ a tlumočníků o rozvoji a sjednocování 

terminologie. Třetí přínos je pak individuální. Od velmi váhavých počátků si k výsledné verzi prošla 

autorka prošla dlouhou cestou, na níž se nebývale zlepšila v práci s odbornou literaturou, schopnosti 

uvažovat o dílčích problémech a na tomto základě formulovat odborný text. Osobně jsme se 

s takovým zlepšením zatím nesetkala a musím ocenit snahu a houževnatost autorky. 

Jazyková úroveň práce je na vysoké úrovni, sporé nepřesnosti leží zejména v pásmu větné 

interpunkce. Autorka se v průběhu psaní znatelně zlepšila ve formulování myšlenek i v konstruování 

koherentního textu. Do budoucna je ovšem jistě stále na čem pracovat. Za nepěknou bych označila 

typografickou úpravu textu: autorka nechává na konci řádků dokonce i neslabičné prepozice, 

v poznámkách pod čarou se často střídá písmo, u popisů tabulek a v anotaci není dodržován 

typograficky jednotný zápis.  

 

Otázky k obhajobě: 

Použití prstové abecedy vysvětlujete tím, že tlumočník daný znak nezná (s. 30–31). Bylo by také 

možné, že by tlumočník některý znak znal, ale cíleně ho nepoužil proto, že by se domníval, že ho 

nemůže znát student, pro nějž tlumočí? Jak se v takovém případě postupuje? 

Jak by si autorka představovala ideální materiál? Jak by mohl být nasbírán, aby byl opravdu 

reprezentativní? Jaké technické parametry při nahrávání materiálu by autorka preferovala? 

 

Bakalářskou práci Lucie Schneidrové s radostí doporučuji k obhajobě a vzhledem k jediné výtce ke 

kvalitě materiálu navrhuji hodnotit známkou velmi dobře až výborně podle obhajoby. 
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