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Lingvistika a vyučování znakových jazyků a o znakových jazycích 

Je dobře známo, že výuka mluvených 
jazyků jako jazyků cizích se (stručné 
a dost možná zjednodušeně řečeno) opí-
rá jednak o popisy strukturních vlastnos-
tí daného jazyka a jeho užívání, jednak 
o poznatky aplikované lingvistiky,1 resp. 
její subdisciplíny označované jako ling-
vistika pedagogická.2 

Poznatky pedagogické lingvistiky 
jsou samozřejmě využitelné i pro výuku 
jazyků znakových; struktury znakových 
jazyků pak popisuje (některé více, jiné 
méně detailně) lingvistika znakových ja-
zyků. Její existence se odvíjí od zaklada-
telské práce Stokoeovy (1960)3 a intenziv-
ně se začíná rozvíjet od 70. let 20. století. 
Na jejich sklonku vychází první syntéza 
poznatků o americkém znakovém jazy-
ce (Klima, Bellugi, 1979) a v návaznosti 
na to pak v roce 1980 soubor jeho prv-

ních učebnic, populární „zelená řada" 
(American Sign Language Green Books); 
v jednom z jejích svazků je podáno také 
poučení o americkém znakovém jazyce 
a o kultuře, v níž je jazyk ukotven (Baker, 
Cokely, 1980). 

V učebnici Linguistics of American Sign 
Language. An Introduction, jejíž páté, roz-
šířené a přepracované vydání vyšlo v roce 
2011, je zřetel k poznatkům o americkém 
znakovém jazyce a o jeho užívání zřetelem 
primárním - určena je totiž studentům, 
kteří jazyk sám již ovládají. Jejím cílem tedy 
není jazyk naučit, ale podat o něm relevantní 
informace, poukázat k tomu, proč a do jaké 
míry jsou lingvistické poznatky pro pocho-
pení jazyka a jeho zvládnutí podstatné. 

K tomuto cíli směřují dva druhy tex-
tů: vlastní učební text, tj. výkladové partie 
o americkém znakovém jazyce (s. 1-202), 

1 Aplikovaná lingvistika (srov. např. Kaplan, 2002, s. 9)*je vymezována jako mediátor svého druhu, „most" mezi teorii 
(výzkumem) a praxi. Zahrnuje tak nejen problematiku jazykového vzdélávánl a gramotnosti, ale také oblasti dalSl: např. 
překlad a tlumočeni, zpracování slovníků, jazykové a řečové poruchy a jejich terapie, standardizace jazyka, jazykové pláno-
váni, jazyková politika, bilingvismus, multilingvismus, analýza a syntéza jazyka. 
' V jejím rámci srov. např. okruhy jako didaktická prezentace jazykových a řečových jevů, povaha a postupy vyučování 
a učení, kontrastivní analýza jazyků, transfery z jazyka mateřského do jazyka cizího, analýza chyb, interjazyk; také otázky 
kurikula, sylabu, testováni, hodnocení aj. Z rozsáhlé literatury k tomuto okruhu otázek jen např. L ightbown, Spada, 1999; 
Wei, Cook, 2009; Cook, 1991; Richards, 1985, u nás např. Hendrich, 1998. 
' Na materiálu amerického znakového jazyka dokládá Stokoe strukturní srovnatelnost amerického znakového jazyka s ja-
zyky mluvenými, např. jeho dvojí členénl (členéní na fonémy a morfémy). 
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Recenze 

a texty doporučené četby, jež výkladové par-
tie rozšiřují a prohlubují (s. 203-564). Vý-
kladové partie jsou rozděleny do šesti částí 
a pokrývají (1) definici jazyka a jazykovědy, 
(2) fonologii amerického znakového jazyka, 
jeho (3) morfologii4, (4) syntax, (5) séman-
tiku a (6) jeho užívání. Jednotlivé kapitolky, 
do nichž jsou tyto části členěny, podávají 
stručně a přístupnou formou základní lin-
gvistické informace (mnohdy ještě zhuštěné 
v závěrečném shrnutí); doplněny jsou tituly 
příslušné doporučené četby a ještě (případ 
od případu různě, v závislosti na prostřed-
kovaném obsahu) odkazy na odbornou lite-
raturu a úkoly k domácí práci (zhusta využí-
vajícími texty v americkém znakovém jazyce 
shromážděné na přiloženém DVD). Texty 
doporučené četby, uvedené v části VII, pak 
zahrnují jednak texty obecně lingvistické, 
jednak texty o americkém znakovém jazyce: 
ty „klasické" (autorů jako Stokoe nebo Batti-
son) i takové, které ilustrují zájmy lingvisti-
ky znakových jazyků v současnosti. Ty jsou 
orientovány jednak k otázkám stavby jazyka 
a textu (např. prostředky a postupy jednot-
livých rovin jazyka, prostor, metafora), jed-
nak k jeho užívání (např. variety a varianty 
jazyka).5 

DVD k učebnici přiložené obsahuje 
texty (příběhy a dialogy) v americkém zna-
kovém jazyce (shromážděné v rámci růz-
ných projektů na americký znakový jazyk 
zaměřených) a vedle toho také vizuálně-
-motorické prezentace znaků/vět/struktur/ 
textů amerického znakového jazyka před-

ložené v psaném textu ve formě obrázků 
nebo fotografií. 

Učebnice je doplněna rejstříkem, nikoli 
však souhrnným soupisem titulů, který by 
čtenáři zprostředkoval odbornou lingvis-
tickou literaturu, z níž učebnice čerpá, jako 
celek. 

O lingvistické poznatky - o znakových 
jazycích vůbec a konkrétně o českém zna-
kovém jazyce - je opřeno i DVD Multime-
diální cvičebnice pro kurz český znakový jazyk 
(Dingová, 2011)." Poznatky o jazyce zde mají 
úlohu podpůrnou, cvičebnice je primárně 
zacílena na výuku jazyka. Určena je přede-
vším (slyšícím i neslyšícím) lektorům čes-
kého znakového jazyka: jako metodickou 
podporu výuky jim poskytuje texty v českém 
znakovém jazyce, výklady vybraných jazyko-
vých jevů i cvičení k jejich osvojení. Záměr 
podpořit (různými způsoby) výuku českého 
znakového jazyka je realizován ve třech od-
dílech cvičebnice:7 Český znakový jazyk, Li-
teratura v českém znakovém jazyce a Přehled 
ukázek tvorby v českém znakovém jazyce. 

Přímo k výuce jazyka je orientován 
zvláště první z nich. Třicet lekcí, v podstatě 
na stejné úrovni obtížnosti, je zde struktu-
rováno obdobně jako tradiční učebnice ci-
zího jazyka: zahrnují výchozí text v českém 
znakovém jazyce vztahující se k tematickým 
oblastem vyžadujícím zvládnutí základní 
slovní zásoby (např. Můj den, Počasí, O škole, 
Na návštěvě) a/nebo k oblastem vztaženým 
k životu a světu neslyšících (např. Moje život-
ní zkušenost, O kultuře neslyšících, O škole pro 

' Vétíinou morfologii produktívni (derivační), tj. okruhy otázek řazených v české lingvistice obvykle ke slovotvorbé. 
1 Texty orientované na další oblast současného výzkumu znakových jazyků, totiž psycholingvistiku a neurolingvistiku (srov. 
např. Emmorey, 2002), překvapivé zahrnuty nejsou. 
' Na cvičebnici se podílelo na padesát autorů; zpracována byla v rámci projektu FRVS vedeném N. Dingovou. 
7 Vedle toho poskytuje DVD informaci o autorech, rejstřík a údaje o pracovišti, na némi DVD vzniklo. 
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neslyšící). Na text navazuje soupis nějak ob-
tížných nebo z hlediska slovotvorby zajíma-
vých znaků v textu užitých, dále výklad v tex-
tu exponovaného jazykového jevu (doplněný 
odkazy na odbornou literaturu) a nakonec 
cvičení na vykládaný jev zaměřená. 

Druhý oddíl nabízí příklady ilustrova-
ný výklad typických textů, jež tvoří jádro 
literatury v českém znakovém jazyce a jež 
jsou součástí kultury českých neslyšících; 
zahrnuto je sem vyprávění (storytelling), 
anekdoty/vtipy, básně a písně. I tady jsou 
- stejně jako v oddíle prvním - výkladové 
partie uváděny paralelně v psané češtině 
a v českém znakovém jazyce; lektor českého 
znakového jazyka otevřený samostatné prá-
ci tak může i zde najít (podobně jako v po-
měrně rozsáhlých medailoncích neslyšících 
autorů nebo v ukázkách zahrnutých do tře-
tího oddílu) mnohé podněty k výuce opřené 
o více či méně autentický materiál českého 
znakového jazyka. 

Poslední oddíl pak tvoří ukázky textů 
neslyšících autorů: zahrnují opět žánry tra-
dičně úzce spjaté s komunitou českých ne-
slyšících (a typické pro komunity neslyšících 
všude ve světě), ale také žánry, resp. útvary 
nové, spjaté s proměnou postavení nesly-
šících ve většinové společnosti (přednáška 
z lingvistiky, studentský referát). 

Multimediální cvičebnice tak poklá-
dá rozumný, lingvisticky ukotvený základ 
k efektivní výuce českého znakového ja- * 
zyka. Poznatky o jazyce jsou v ní vlastně 
dílčí: vyloženy jsou jen vybrané jazykové 
(gramatické a slovotvorné) jevy, ty, jež jsou 
exponované v úvodních textech jednotli-
vých lekcí. Vzhledem k tomu ale, že mno-
hé jazykové struktury jsou sdíleny napříč 

znakovými jazyky, lze další poučení o zna-
kovém jazyce čerpat i odjinud, například 
z učebnice lingvistiky znakového jazyka 
amerického. 

Alena Macurová 
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