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Posudek oponenta bakalářské práce Lucie Schneiderové Znaková zásoba ČZJ v oblasti 

lingvistické terminologie  

Naďa Hynková Dingová, Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, 2018  

  

Téma, které si vybrala Lucie Schneiderová, je nesmírně zajímavé a pro oblast tlumočení ve 

vzdělávání také velice přínosné. Přestože se na půdě FFUK podařilo od roku 1998 vytvořit hned 

několik slovníků lingvistické terminologie různého rozsahu, typu a pro různé účely (např. 

Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2003; Slovník český jazyk – český 

znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol [CD-

ROM]. Praha: FF UK, 2007; slovník obecné lingvistiky, psycholingvistiky a sociolingvistiky – 

veřejně nepublikovaný) po teoretické stránce však terminologii jako specifické části lexika 

českého znakového jazyka nebyla v našem prostředí doposud věnována dostatečná pozornost. 

Pro autorku práce byly tyto skutečnosti velkou výzvou, ale zároveň závazkem – očekávaný 

materiál měl přispět k dalšímu poznání českého znakového jazyka. 

Zadání slibovalo mnohé – alespoň jak jsem jej měla šanci pochopit.  

 

Cílem bakalářské práce je zmapovat vybrané znaky českého znakového jazyka z oblasti 

lingvistické terminologie.  

Očekávala jsem, že autorka samotném úvodu jasně vytyčí kritéria výběru znaků a bude je 

analyzovat na základě lingvistických principů. V práci je zpracován zlomek lingvistické 

terminologie, ale kritéria výběru termínů mi z vysvětlení v práci jasná nejsou. 

 

Teoretická část práce se zaměří na výklad toho, jak je pojímána odborná terminologie jakožto 

konkrétní oblast lexika a jaké postavení a specifika má ve znakových jazycích.  

V této části autorka, pokud se nemýlím, vychází z jediného článku MACUROVÁ, A. Slovní 

zásoba a terminologie českého znakového jazyka. Speciální pedagogika, 18, 2008, č. 2, s. 138–

148. O terminologii ve znakových jazycích obecně se nedozvídáme bohužel nic. Prostudování 

materiálů o znakových jazycích s delší tradicí výzkumu bych považovala za jeden ze základních 

kroků. 

 

Zvláštní pozornost bude věnována oblasti lingvistické terminologie, a to včetně jejího 

metalingvistického aspektu, užívané na oboru čeština v komunikaci neslyšících.  

Z této oblasti se nedozvídáme také mnoho, na str. 14-15 autorka na základě článku prof. 

Macurové (zmíněného výše) pouze shrne, co je obecně termín v českém znakovém jazyce. 

 

Ve druhé části práce bude vytvořen přehled vybraných znaků z lingvistické terminologie 

užívaných v ČZJ, zejména pak při výuce lingvistiky a Deaf studies na oboru čeština v 

komunikaci neslyšících na FF UK. Zaměří se zejména na formální a sémantickou motivaci 

znaků, resp. slovotvorný princip jejich utvoření (arbitrárnost, ikoničnost, kalkování aj.). V 

případě koexistence více variant znaku bude popsána jejich podoba a vzájemný vztah.  
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Podle mého soudu měla být tato kapitola ústřední částí celé práce. Opět musím projevit 

zklamání. Slovotvorné principy utváření znaků z oblasti terminologie se autorce zúžily pouze 

na prstovou abecedu, inicializaci a kalky – odhlédneme-li od toho, že zmíněné autorka 

neuchopuje jako procesy, ale celkem nesystematicky popisuje často jen výsledky vybraných 

procesů, čtenář musí nabýt dojmu, že v ČZJ nemůže termín vzniknout jiným způsobem než na 

základě využití podoby termínu z češtiny. Opravdu není možné, aby v jazyce českých 

neslyšících vznikl termín jako „nové slovo“ nezávisle na většinovém jazyce? Kde se 

autorka zmiňuje o složeninách a „opisech“, které jsou podle mého názoru pro 

terminologii ČZJ typické? Pro vnímání českého znakového jazyka by zveřejnění autorčiných 

závěrů v této podobě mohlo být „silně zavádějící“ a snadnou zbraní v hodnocení „kvality 

znakového jazyka“ např. vzdělavateli neslyšících, kteří nejsou příznivci vzdělávání v českém 

znakovém jazyce. 

 

Jako materiál poslouží primárně nahrávky z výuky od rodilého mluvčího ČZJ, tlumočníků ČZJ 

a další existující výukové materiály.  

Jako velký nedostatek práce vnímám nevyužití většího množství již existujících materiálů (viz 

výše) a především průběžné nekonzultování (minimálně) výstupů analýzy s rodilými mluvčími 

ČZJ s lingvistickým vzděláním.  

Podle mých informací práce Lucie Schneiderové není prvním krokem ke zmapování zmiňované 

odborné terminologie, které by mohlo vést k oficiálnímu zpracování, zpřístupnění a sjednocení 

potřebných termínů. Jedná se o tvrzení, které na jedné straně hovoří o autorčině nedostatečném 

zmapování existujících materiálů, a na druhé straně může být jejím projevem neúcty 

k odborníkům – autorům slovníků, kteří společnými silami vytvořili velmi kvalitní „oficiálně 

zpracované“ materiály zcela jistě přispívající k poznání ČZJ a k případnému sjednocení užívání 

terminologie v českém prostředí. 

Nemohu se zbavit dojmu, že zadání nebylo ve všech směrech naplněno. 

Práce celkově na mě působí uspěchaným a „nezralým“ dojmem. Na str. 7 autorka slibuje, že 

přinese přehled vývoje odborného termínu v proměnách času a dále se zaměří na způsob tvoření 

odborného lexika v obou jazycích. Zvláštní pozornost budu věnovat oblasti lingvistické 

terminologie a popisu lingvistického termínu v českém jazyce a českém znakovém jazyce. 

Vycházet budu z odborné bohemistické a na znakové jazyky zaměřené literatury a cílem bude 

vytvořit souhrnný přehled možností tvorby odborné terminologie, a to převážně v českém 

znakovém jazyce. Tady se přímo nabízí vybrat si několik znaků z dříve zpracovaných slovníků 

a porovnat je se současnými podobami znaků a z toho vyvodit závěry alespoň na úrovni 

pojmenování tendencí ve vytváření terminologie a jejich případného praktického užívání. 

Nebylo by nutné analyzovat velké množství znaků, ale přínosnější by bylo precizně vybrat 

několik znaků a s nimi nadále pracovat. Bohužel o autorkou zmiňovaných záměrech výzkumu 

se v práci dále mnoho nedočteme.  

V teoretické části je větší část textu věnována terminologii v češtině, vybrané poznatky nejsou 

žádným způsobem propojené s vlastním výzkumem a podobou materiálu českého znakového 

jazyka, přestože na str. 15 uvádí V oblasti odborného názvosloví se lze však opírat o obecnou 

charakteristiku stanovenou v mluvených jazycích.  (např. termín se vyvíjí a časem 

zpřesňuje; vyvíjí se také samotné chápání termínu „odborný termín“; termín má jiný 
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význam než stejná forma v běžném jazyce; primární a sekundární tvoření termínu a 

pod…), nejsou tyto skutečnosti zajímavé i z pohledu českého znakového jazyka? Propojení 

by podle mého názoru bylo vhodné především prostřednictvím konkrétních příkladů. Ty však 

autorka užívá jen velmi nesystematicky (např. na str. 19 u prstové abecedy příklady nejsou 

žádné, u inicializace a kalky příklady sice jsou, ale ne ze zkoumané oblasti). Na str. 18-20 

autorka podává relativně rozsáhlý výklad o kalcích. V části praktického výzkumu dochází ke 

strohému závěru, že kalků nashromáždila v terminologii ČZJ nejvíce, ale už je dále netřídí 

podle žádného dělení uvedeného v teoretické části práce.  

V práci se objevuje mnoho soudů, tvrzení a sdělení, které autorka dále nijak nedokládá ani 

nevysvětluje (např. na str. 14 V současné době již tato terminologie existuje, není ovšem dosud 

plně ustálená a nepokrývá veškeré oblasti lingvistiky mluvených jazyků; na str. 14 Do doby, než 

by teoreticky proběhla určitá kodifikace českého znakového jazyka…. nám bude muset stačit 

soubor znaků, na kterých se neslyšící (a tlumočníci) vzájemně domluvili; na str. 19 Dle mého 

názoru je při tvorbě nových odborných znaků pro oblast lingvistiky nejvíce využíváno 

sémantické kalkování; na str. 21 Mou snahou bylo také vytvořit co nejrelevantnější průřez 

tématy z co nejvíce oblastí jazyka; na str. 33 Kalk z jiného jazyka jsem při analýze materiálu 

určila jeden. Jedná se o termín DUÁL. Spojitost s číslovkou dvě je zjevná, nebyl však použit 

znak z českého znakového jazyka, ale pravděpodobně z amerického znakového jazyka…) 

Jak jsem již uvedla výše, největší problém spatřuji v kapitole 2.2.1 Procesy utváření termínu v 

českém znakovém jazyce. Nejenže autorka procesy nepojala komplexně a vybrala jen některé, 

ale formulované závěry jsou nevěrohodné. Prof. Macurová ve svém článku, na který je 

odkazováno, popisuje jednu specifickou situaci, kdy v konkrétní chvíli promluvy není 

k dispozici již existující termín – tam si mluvčí českého znakového jazyka „vypomáhá“ 

češtinou. Jaké jsou ale procesy, kterými se mluvčí znakového jazyka dostanou k termínu 

vytvořenému v jiných komunikačních situacích přímo v ČZJ? Nebo snad tyto procesy 

neexistují? Proč se jimi práce nezabývá? 

V odborném textu Lucie Schneiderové se na mnoha místech objevují nešťastné formulace např. 

na str. 16: v případě užití prstové abecedy, inicializace a kalků se jedná o jakési výpůjčky 

(přejímky). Vzhledem k tomu, že přejímání je jeden z produktivních způsobů rozšiřování slovní 

zásoby, tedy i v oblasti terminologie, měl by být problém pojmenován přesněji a komplexněji 

(k přejímání podle mého soudu nedochází jen z češtiny, ale i z cizích znakových jazyků a 

troufám si tvrdit, že se jedná o způsob přejímání jiný než z češtiny. 

Jako problematický vidím rovněž samotný sběr materiálu. Autorka 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. Jedná se však o tlumočení pro studenty různého stupně „odbornosti“. Zcela 

jistě bude tlumočník, ale i neslyšící vyučující jiným způsobem využívat termín pro studentka 

1.ročníku bakalářského studia oboru ČNES, jinak pro 3. ročník stejného oboru a úplně jinak 

pro studenty navazujícího magisterského studia a zcela jiná tlumočnická situace bude na VOŠ. 

Autorka, přestože je tlumočníkem ČZJ, nijak nezohledňuje tuto skutečnost, a to ani 

v přehledové tabulce, ve které shrnuje konkrétní předměty, ze kterých jazykový materiál 

získala.  

V práci je na str. 24 uvedeno Znakující také předem nevěděli, na co je můj výzkum zaměřen a 

jak budu s poskytnutým materiálem dále pracovat. To je myšleno doslova. Já konkrétně (coby 
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tlumočnice) jsem nebyla předem srozuměna s tím, že z nahrávek pořízených ve výuce pro 

„výzkumné účely“ (se kterými jsem samozřejmě souhlasila), budou vytvořené fotografie do 

veřejné části práce. Ale to je však jen na okraj. Technická podoba materiálu by zcela jistě byla 

lepší, kdyby si ji zajišťovala vždy autorka sama. Jsem si skoro jistá, že by z textů, u jejichž 

produkce by byla bezprostředně přítomna, zjistila mnohem více. Minimálně o tlumočnických 

situacích, které podle mého názoru významně ovlivňují „výběr znaků“ ve formulacích 

v cílovém jazyce (v českém znakovém jazyce). 

Zajímala mě kritéria výběru znaků, ale z vysvětlení na str. 25 jsem spíše rozpačitá. Uváděný 

výběr jsem se snažila sestavit tak, aby byl co nejvíce reprezentativní. Znaky jsem vybírala podle 

několika různých faktorů. Jedním z nich byla frekvence výskytu určitého znaku (popř. odlišného 

znaku označujícího stejný význam) u více mluvčích v tematicky odlišných projevech. Dalším 

parametrem pro umístění do výběru byla příslušnost k jedné ze tří skupin, které jsem si předem 

stanovila: 1) obecné lingvistické termíny 2) termíny specifické pro mluvenou rovinu mluvených 

jazyků (češtiny) 3) termíny specifické pro znakové jazyky (český znakový jazyk). Autorka tedy 

udělala frekvenční analýzu použitých termínů a z nich vybrala ty nejčastější (v práci není 

uvedeno)?  Znamená to, že termíny specifické pro znakové jazyky (ČZJ), nejsou zároveň 

obecně lingvistickými termíny? Co vůbec sledovala autorka rozdělením termínů do 

zmíněných skupin? Co rozdělení do skupin a,b,c mělo přinést samotnému výzkumu 

terminologie? Jaké měla autorka v souvislosti s tímto očekávání? Dalšími faktory jsou 

vlastní zkušenost (jaké termíny se pocitově používaly nejčastěji v průběhu studia) a 

upřednostnění termínů, ke kterým je možné uvést komplementární antonyma. Konečný 

výběr byl tedy průnikem všech faktorů, nebo některé z nich byly nakonec upřednostněny? 

Postrádám přehlednou tabulku rozdělení termínů do jednotlivých skupin, ze které by se 

případně dalo o termínech „vyčíst“ více, než je autorkou popsáno. Co konkrétního má přinést 

pro výzkum graf na str. 28? Nebylo by pro práci přínosnější použít pro popis artikulace 

znaku (zápis podoby znaku) notační sytém než upřednostněný slovní popis, pro který je 

z notace stejně „zapůjčena“ část aparátu? Co si autorka přesně představuje pod „vlastní 

znak ČZJ“ jako speciální formální podoba znaku? Na str. 34 je uvedeno Jako vlastní znaky 

ČZJ jsem určila takové, které považuji za znaky základní. „Základní“ v jakém slova smyslu? 

V závěru práce je uvedeno, že nejvíce termínů je „kalků“ a dále Domnívám se, že pro obecný 

přehled lingvistické terminologie českého znakového jazyka není natolik podstatné, o jaký druh 

kalku se jedná, ale že pro představu o tendencích této specifické slovní zásoby stačí viditelný 

fakt, totiž, že kalků je zde opravdu velké množství. Myslím, že je dobré vědět, jaké typy kalků 

ČZJ využívá. Je zřejmé, že na první pohled je mezi „kalky“ mnoho významných rozdílů 

(SÉMANTIKA X ORÁLNÍ KOMPONENT X ZNAKOSLED). Zároveň musím oponovat 

autorce práce. V jejím závěrečném seznamu kalků je mnoho termínů, které podle mého soudu, 

zcela jistě kalkem (žádným z jejich podtypů) nejsou (např. MINIMÁLNÍ PÁR, 

NEVERBÁLNÍ, DVOJÍ ČLENĚNÍ, KALK, NEMANUÁLNÍ, PŘEDLOŽKA, 

SIMULTÁNNOST, STŘÍDÁNÍ ROLÍ a další…). Pro podobné závěry je zásadní spolupráce 

s neslyšícími odborníky, kterou jsem zde postrádala.  

V rámci hodnocení frekvence se nezohledňuje užití v kontextu (SIMULTÁNNOST „manuální 

a nemanuální složky znaku“ a SIMULTÁNNOST „obecně“, což je zřejmé, pokud analyzuji 

text jako celek tedy i v rámci kontextu (byl tak analyzován?). 
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Významné postavení v terminologii mají pohyby úst. Proč se autorka tomuto tématu ani 

zmínkou nevěnovala? Pokud byl zařazen slovníkový význam, nebylo by užitečné popsat 

úrovně vztahů mezi termínem v ČZJ a slovníkovým významem termínu v ČJ? Opravdu 

k některým slovníkovým významům nebylo možné najít vhodný zdroj a musela si autorka 

definici „vymyslet“ (minimální pár, místo artikulace, nevokální, prostor, znak, znakosled, 

znakovací prostor…)? 

Práce přináší mnohem více otázek a polemik než přijatelných závěrů. Zřejmě se na výsledné 

podobě textu odráží neúprosný boj s časem, který autorka podle všeho vedla. 

Jazyková úroveň práce není na špatné úrovni. Hůře hodnotím typografickou úpravu textu, např. 

různé typografické chyby u popisů obrázků apod. 

Závěr:  

Bakalářská práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené avšak jen s obrovskými 

výhradami, nicméně doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím stupněm dobře, ale o definitivní 

klasifikaci rozhodne vlastní průběh obhajoby. 

Praha, 6. června 2018  

  

Naďa Hynková Dingová 


