
POZNÁVÁME ČESKÝ ZNAKOVÝ 
JAZYK V. (Specifické znaky) 

Jitka Motejzíková 

Vždy, když se učíme cizímu jazyku, 
učíme se jej na základě vědomí rozdílů, 
které se v jeho struktuře objevují oproti 
našemu mateřskému jazyku. Rozdíly se 
týkají všech rovin: fonetické, morfologic-
ké, lexikální i syntaktické. Pokud se za-
stavíme u slovní zásoby obou jazyků, tedy 
lexikálni roviny, velmi často se dostává-
me do situace, kdy nelze lexikální jednot-
ky cizího jazyka převést přímo do našeho 
mateřského jazyka a naopak 

Příčiny obtížného překladu 
Stává se tak z různých přičiň. Ta nejdů-

ležitějši vychází z odlišných přírodních 
podmínek daných zemi. ve kterých se ja-
zyk používá, a jejich odlišných kulturních 
zvyklosti. Např. u Eskymáků je mnoho 
různých pojmenováni pro jedno české slo-
vo - sníh. Záleží vždy na tom, jakou kv a-
litu, či vnější podobu snih má. 

Dalším z faktorů, které ovlivfiuji nesnad-
ný přimý překlad z jednoho jazyka do dru-
hého, je strukturní odlišnost obou jazyků, 
které jsou v kontaktu (existují různé typy 
jazyků: jazyky flexivní, introflexivni, izo-
lační, aglutinačni, polysyntetické). Jinými 
slovy, každý jazyk má odlišné možnosti jak 
tvořit nová slova, a to se projevuje i ve slov-
ní zásobě daného jazyka. Jedním ze způ-

sobů, kterým se v angličtině tvoří nová po-
jmenováni, je anieponováni základového 
slova různými slovními druhy. Např. spo-
jení Deaf Siudies (deaf- hluchý, neslyšící; 
studies - studium) čí ln-door / Out-door 
Sports (in - v; out - venku; doors - dveře; 
spon - spon) je nutno do češtiny přeložil 
opisem: obor zabývající se problematikou 
Neslyšících a spony, které se odehrávají 
uvnitř, v místnosti, a venku. 

Specifické znaky 
Také v lexikálni zásobě českého znako-

vého jazyka lze nalézt velké množstv í zna-
ků, pro které neexistuje v českém jazyce 
jednoslovný ekvivalent. Pro naše potřeby 
budeme používat pro označeni těchto ob-
tížně přeložitelných znaků termín speci-
fické znaky (také Motejzíková 2002, 
s. 198-199). 

Specifické znaky tvoří v rámci znako-
vého jazyka zvláštní skupinu znaků, které 
se vyznačuji tím. že v sobě velmi často 
nesou nějakou emoci, pozitivní či nega-
tivní, vyjadřují různé stavy lidské psy-
chiky nebo osobní postoj mluvčího 
k někomu anebo něčemu a jejich hod-
nocení. Odtud také pramení nesnadná 
uchopitelnost významů jednotlivých zna-
ků. Rodilí mluvčí je používají stejně čas-
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to jako jiné znaky. Mnoho z nich totiž ... 
vyjadřuje emoce a osobni názor (úsudek) 
stručné a přiléhavě („express emotions 
and opinions briejly and to the point") 
(Engberg-Pedersen; Hansen 1986, s. 211). 

Specifické znaky se vyskytuji v lexikál-
ni zásobé znakového jazyka pomémé čas-
to. Pokud se podíváme do dostupných 
slovníků, které zachycují lexikální záso-
bu znakového jazyka, tyto znaky tam ne-
najdeme (Gabrielová; Paur; Zeman 1988, 
Ptáček; Buberle 1999, Slovník znaků křes-
ťanských pojmů pro neslyšící 2000). Jed-
ná se totiž o slovníky překladové, jejichž 
výchozím jazykem je český jazyk. Slov-
níky obsahuji abecední seznam českých 
lexémů, k nimž jsou přiřazovány jednot-
livé ekvivalenty znakového jazyka. 

Přiklad č. I 
manuální složka: viz foto 
orální komponent znaku: ústa vytvářejí 

obraz jako při amkulaci hlásky „u"; 
vzduch je vdechován dovnitř 

význam: kladné hodnocení néjakého člo-
véka véci; objevuje se často v situaci, 
která vyjadřuje, že v dané chvíli je ne-
možné kladné hodnocený objekt zís-
kat, nebo ho dosáhnout 

příklady užiti:1 

• BYT - VEJÍT DOVNITŘ - SZ (= 
specifický znak) - DRAHÝ - gesto 
vyjadřující rezignaci2 

Byl jsem se podívat na ten byt. Byl 
perfektní, ale ta cena... 
SZ (jako hodnoceni ženy) 
To je ale kost (popř. To je fakt kočka.) 

• znak vyjadřující MINULOST1 

TY - DOVOLENÁ - EGYPT - SZ 
Tak ty jsi byl na dovoleně v Egyptě? 
To bych si taky nechat Ubit. 

Národní mluvený versus národní 
znakový jazyk 
Na rozdíl od případu, kdy stoji vedle 

sebe dva jazyky mající mluvenou formu, 
je vztah jazyka mluveného s jazykem zna-
kovým poněkud složitější. Oba jazyky se 
liší způsobem své existence, a tedy i způ-
sobem svého přenosu. Mluvená forma 
národního jazyka je přenášena kanálem 
audioorálnim (je produkována hlasem 
a vnímána sluchem), národní znakový ja-
zyk kanálem vizuálněmotorickým (je 



vytvářen pohybem rukou a jiných části těla 
a vnímán zrakem). 

To, jakým způsobem jazyk existuje, má 
vliv na jeho vnitřní organizaci a struktu-
ru. Zatímco v mluveném jazyce je projev 
vytvářen lineárně, řazením slov za sebou, 
ve znakovém jazy ce se kromě tohoto prin-
cipu objevuje i princip siinultánnosti jako 
jeden z jeho základních rysů. Znaky se 
skládají ze dvou částí. Nejsou vytvářeny 
pouze rukama (manuálni Část znaku), jak 
by se mohlo na první pohled zdát, na pro-
dukci sdělení ve znakovém jazyce se po-
dílejí i výraz obličeje a pohyby horní čás-
ti těla (nemanuální část znaku). Tak lze 
docílit toho, aby při produkcí znaku bylo 
vyjádřeno několik významů najednou. 

Úloha nemanuální části znaku 
Nemanuální prv ky přitom ve znakovém 

jazyce nevyjadřují jen různé nálady a emo-
ce, mimika a pohyby těla hraji důležitou roli 
v gramatice znakového jazyka. Funguji jed-
nak na rovině jedné lexikální jednotky, jed-
notlivého znaku, a také celých výpovědi. 
Mimikou se rozlišují např. typy slovesného 
způsobu, tj. imperativ, kondicionál a in-
dikativ, nebo druhy otázek, doplňovací či 
zjišťovací (např. Hronová 2002, s. 113-
123). Nemanuální složka znaku také suplu-
je v mluv eném jazy ce např. intonaci, která 
je schopná nést a modifikovat význam. 

Nemanuální složka specifických 
znaků 
Důležitým faktorem při popisu specific-

kých znaků je skutečnost, žejejich součástí 
je specifická nemanuální složka. Kromě 

mimiky a pohybů horní části těla totiž zna-
ky obsahují velmi často určitý orální kom-
ponent. Orálním komponentem se rozumí 
takový vizuální obraz, který- ústa vytvářejí 
v průběhu produkce znaku, např. široce ote-
vřená ústa ve tvaru hlásky „o"; pevně za-
vřená ústa; koutky úst staženy dolů; vypláz-
nutý jazyk; vibrující rty; rty se krátce ote-
vřou a pevně zavřou; vyceněné zuby aj. 

Orální komponent znaku není odvozen 
z mluveného jazyka, tzn. že se nejedná 
o artikulované slovo, které je českým ekvi-
valentem znaku, ani jeho část (Macurová 
1994,s. 124). Komponent je stálý, neměn-
ný, výraz v obličeji - mimika - se může 
měnit podle kontextu situací, ve kterých 
se znak používá. Bez příslušného orální-
ho komponentu by znak neměl smysl, byl 
by agramatický. (V souvislosti s popisem 
nemanuální složky znaku se mluví také 
o termínu „mluvní komponent". Ten je na 
rozdíl od orálního komponentu znaku od-
vozen od mluveného jazyka. Myslí se jim 
artikulace slov nebo jejich části při tvor-
bě znaků. Ve většině případů není toto do-
plnění nutné.) 

Přiklad č. 2 (viz foto č. 2) 
orální komponent znaku: koutky úst svě-

šeny dolů; ústa vytvářejí obraz jako při 
artikulaci hlásky „e" (negativní výraz 
ve tváři) 

význam: (popis vnitřního stavu); vyjádře-
ni nechuti k vykonání nějaké činnosti 

přiklady užiti: 
• PRÁCE - SZ 

Do práce se mi fakt nechce. 



ÚŘAD - ZAŘIZOVAT - OBČAN-
SKÝ PRŮKAZ - SZ 
Když si představím, kolik bude kolem 
té občanky běháni po úřadech, tak 
bych se na to nejradši vykašlal. 
OTEC - PROSIT MĚ (směrové slo-
veso)4 - KOUPIT - PIVO - BASA 
(tvarový specifikátor)4 - SZ 
Táta mé poslal pro basu piv. So, to 
se mi teda chce... 

Foto č. 2 

známu znaku a překlad je upravován podle 
konkrétní situace ěi kontextu, v nichž se 
znaky nacházejí. Překlad znaků proto vy-
padá pokaždé jinak (viz ukázky, př. č. 1: 
Byl perfektní - o bytě; To je ale kost. -
o ženě; To bych si taky nechal Ubit... -
0 zahraniěnim zájezdu) a záleží také do 
velké míry na individuálním přístupu kaž-
dého tlumočníka. Někdy staěí jen patřič-
ná expresivní intonace, s jakou je překlad 
předáván, někdy se využije fráze; jde o to, 
aby byl adekvátně zachycen obsah znaku 
1 jeho citové zabarvení. 

Překlad specifických znaků 
Význam znaku se vyjadřuje spíše jeho 

opisem abstrahovaným z mnoha situací, 
v jejichž kontextu se znak používá. Při 
překladu znaku se vychází z daného vý-

Přiklad č. 3 (viz foto č. 3 a 4) 
orálni komponent znaku: ústa vytvářejí 

obraz jako při anikulaci hlásky „u"; 
vzduch je rychle a krátce vdechnut do-
vnitř 

význam: reakce na událost, která člověku 
přináší nějakou ztrátu (např. finanční, 
časovou...), nějaké poškození 

příklady užití: 
• JÍDLO-SPECIÁLNÍ-vhazovat do 

hrnce - ZVONIT TELEFON - klasi-
fikátor označující osobu, která odchá-
zí z místa činnosti4 - VOLAT TELE-
FONEM - ZAVĚSIT TELEFON -
VRÁTIT SE (na misto činnosti) -
KOUŘ - SPÁLENÝ - VYHODIT -
SZ 
Po dlouhé době jsem si chtěl uvařil 

něco opravdu dobrého. Jak tak va-
řím. najednou zvoní telefon. Šel jsem 
ho zvednout a začal se vybavovat. Na 
jídlo jsem zapomněljak na smrt. Když 
jsem se vrátil (do kuchyně), všude 
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bylo plno kouře a všechno spáleně. 
Těch peněz, co lo stálo, a nic z toho 

• JA - CHTÍT - TISK - JEDNA -
STRANA (tvarový specifikátor) -
ZMÁČKNOUT TLAČÍTKO -
OMYL - STO - TISKNOUT (opa-
kované) - SZ 
Chtěl jsem si vytisknout jednu strán-
ku. jenomže jsem zmáčknul špatné tla-
čítko a tiskárna to začala chrlil sto-
krát. No, a papír je v háji. 

• DOM LU VIT - SRAZ - BRNO - JET 
- ČEKAT - ON - NEPRlJÍT - SZ 
Měl jsem domluvený sraz v Bmě, ale 
nikdo nepřišel. Tak jsem tam čekal pro 
nic za nic. 

Foto Č. 3 

Foto č. 4 

Intra- versus interkultumf 
komunikace 
Většina slyšících uživatelů českého zna-

kového jazyka specifické znaky nezná 
a pokud je zná, má velmi často potíže s je-
jich používáním ve správném kontextu. 
Malá znalost tčehto specifických lexikálních 
jednotek (jejích existence nebyla dosud ni-
kde v česky psané odborné literatuře popsá-
na, v zahraniční jen sporadicky) prameni ze 
skutečnosti, že se používají téměř výhrad-
ně v intrakulturni komunikaci Neslyší-
cích (tj. v komunikaci mezi dvěma a více 
lidmi, kteří sdílejí stejnou kulturu a jazyk, 
v tomto případě mezi Neslyšícími, v ko-
munikaci uvnitřjedné kultury). 
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Označeni Neslyšících s velkým písme-
nem „N" odkazuje na naše neslyšící spo-
luobčany jakožto příslušníky jazykové 
a kulturní menšiny. Jedná se totiž o spo-
lečenství lidí neslyšících a lidí se zbytky 
sluchu mající společně zkušenosti a hod-
noty a shodný způsob komunikace mezi 
sebou a se slyšícími, dále zvláštní zvy ky, 
způsoby a pravidla chování. Nejde tedy 
o minoritu národnostní, ale kulturní a ja-
zykovou (Kýle 1998, s. 143). 

V komunikaci interkultumi (tj. v ko-
munikaci mezi dvěma a více lidmi, kteří 
sdílejí různou kulturu a jazyk, v tomto 
případě mezi neslyšícím a slyšícím člo-
věkem), se specifické znaky téměř vůbec 
nevyskytuji. Neslyšící komunikační part-
ner většinou totiž očekává, že jim slyšící 
komunikační partner kvůli jejich nesnad-
né uchopitelnosti nebude rozumět, 
a proto je ve svém projevu nepoužívá. 
Nastává stejná situace jako v případě 
komunikace s cizincem, u něhož se před-
pokládá, že jeho znalost cizího jazyka 
není vysoká. Komunikant užívající ma-
teřský jazyk se, často podvědomé, vyhý-
bá složitým větným konstrukcím či např. 
frazeologismům ve snaze, aby vzájemná 
komunikace probíhala plynule a cizinec 
mu dobře rozuměl. 

Přiklad č. 4 (viz foto č. 5 a 6) 
orální komponent znaku: ústa otevřena, 

jazyk povystrčený 
význam: podlehnout někomu; ustoupit 

po předchozím usilovném přesvěd-
čování 

příklady užiti: 
• KAMARÁDI - NUTIT MĚ (směro-

vé sloveso) - HOSPODA - JÁ -
BRÁNIT SE - NECHTÍT - ONI -
NUTIT MĚ - JÁ - SZ - gesto rezig-
nace - JÍT TAM 
Kamarádi mě nutili, abych s nimi šel 
do hospody. Vůbec se mi nechtělo, ale 
nakonec mé ukecali (popř. nakonec 
jsem šel). 

• NĚKDO - KLEPAT NA DVEŘE -
OTEVŘÍT - MUŽ - deiktické gesto 
(směrem na místo, kde by měl stál 
příchozí m u ž ^ - i - ^ ^ ' - w ^ - f ^ 

'*»» - KABEL - deiktické gesto 
(směrem na kabel) - DOBRÝ - PRO-
GRAM - BOHATÝ -l™ť»*ra" 

m i ^ k a vyjadřující zvažová-
ní - SZ - PODPIS 
Někdo zaklepal na dveře, a když jsem 
je otevřel, stál za nimi muž a začat mi 
vykládat, jak je ta kabelová televize 
skvělá, kolik má programů... A tak to 
do mě lak dlouho hustil, až jsem se 
mu upsal. 

• JÁ -CHTÍT (opakovaně) -KOČKA 
- KOUPIT - MATKA 
«>*«L-ZAKAZOVAT -
- w - 4 * ! - PROSIT (opakovaně) - ! m í  

u mu / vTPt»v»co.m«io)_ gesjQ zvažováni -
52 - iBníB» ' amí^r *• "ít"*"®*! _ vítězné 
gesto 
Hrozně jsem chlěl kočku, ale máma 
o tom nechtěla ani slyšel. Tak jsem ji 
tak dlouho prosil, až mi ji nakonec 
koupila. 



Foto č. 5 Problémy s terminologii 
Při výzkumu specifických znaků v ji-

ných národních znakových jazycích vy-
vstal problém, jak znaky pojmenovat. 
V roce 1980 navrhla na Prvním meziná-
rodním sympoziu o výzkumu znakového 
jazyka (the First International Symposi-
um on Sign Language Research) jedna 
z účastnic, Ch. Bakerová, termín „multi-
kanálové znaky". Tento termín se nyní 
nezřídka objevuje v souvislosti s označe-
ním specifických znaků i u nás. Termín 
zdůrazňuje skutečnost, že na vzniku zna-
ků se podílí současné více kanálů, kromé 
manuálního kanálu také další kanály, např. 
výraz obličeje, pohyby nu, tváří, pohyby 
těla, tedy nemanuální aktivity (Lawson 
1983, s. 97-105). 

Toto označení v šak v sobé nese dvé úska-
lí. Za prv é, mluví-li se v odborné literatuře 
o kanálech, rozumí se tím cesta, kudy se 
informace přenáší, tj. v zásadč akustická, 
vizuální či taktilni, jinými slovy způsob 
přenosu informace (Čermák 1997, s. 23). 
Bakerová však termín kanál spojuje ne-
vhodné s pojmy manuálni a nemanuální -
to jsou jen složky znaku, nikoliv cesta, kte-
rou jsou přenášeny informace. Za druhé, 
pokud bychom spojovali terminy manuál-
ní a nemanuální s termínem kanál, mohl by 
se multikanálovým znakem stát prakticky 
každý znak, který vyžaduje néjaké nema-
nuální doplnéní. Tedy v zásadě všechny 
znaky znakového jazyka. 

Termin multikanálové znaky se pro 
označeni specifické skupiny znaků v za-
hraničí neujal. Zatímco Bakerová svým 



terminem zdůrazňovala, že znaky mají 
specifickou nemanuální část, švédští ba-
datelé akcentovali jinou charakteristiku 
znaků, když navrhli termín „Deaf Signs" 
(doslovný překlad: „hluché znaky' ) (ter-
mín lze nalézt u Lawson 1983, Engberg-
-Pedersen; Hansen 1986). Toto označeni 
totiž vychází ze skutečnosti, že znaky jsou 
charakteristické pro intrakulturní komuni-
kaci Neslyšících. 

Závěrem 
V českém jazyce dosud vhodný termín 

pro tuto rozsáhlou skupinu znaků neexis-
tuje. Zvolený pracovní termín „specific-
ké znaky" českého znakového jazyka si 
neklade nároky na to, aby byl definitivní. 
Považujeme však za vhodnější, aby zdů-
razňoval spíše zvláštní postaveni znaků 
v lexikálni zásobě znakového jazyka 
a v komunikaci Neslyšících než existenci 
speciálního nemanuálního doplněni. Jiný-
mi slovy, preferujeme raději sociolingvis-
tické faktory než faktory ryze lingvistic-
ké, protože i problematika života komu-
nity Neslyšících občanů jako jazykové 
a kulturní menšiny uvnitř majoritní spo-
lečnosti patři především do oblasti socio-
lingvistiky." 

In formace o jednotlivých znacích bvly zís-
kány metodou elicitace. na základě klade-
ni otázek a ujasňováni vhodných situaci, ve 
kterých se mohou znaky vyskytnout. Děkuji 
Petrovi ľysučkovi a Jiřímu Janečkovi, kle-
ři mi pomohli nejen s hledáním vhodných 
kontextů, v nichž lze specifické znaky pou-
žil. ale také s překladem výpovědi českého 
znakového jazyka do českého jazyka. 

Poznámky: 
1 U příkladů, které prezentují užiti speci-

fických znaků, není zachyceno nemanu-
ální chováni mluvčího vyjadřující pozi-
tivní čí negativní moce (mimika), ačko-
liv je jejich důležitou součásti. Kvalitní 
přenos této informace může zprostřed-
kovat pouze vizuální médium. 

1 Gesto, na rozdíl od znaku, jako lexikál-
ní jednotky znakového jazyka, nelze 
dělit na jeho jednotlivé složky (u znaku 
lze naopak rozlišovat tvar ruky, její ori-
entaci a umístění vzhledem k tělu mluv-
čího a pohyb, jakým je znak vytvářen). 
Gesta jsou prvkem sdíleným v ko-
munikaci slyšících i neslyšících lidí. 

1 Otázka je vyjadřována nemanuálními 
prostředky, v lomto případě výrazným 
zvednutím obočí a mírným předklonem 
horní části tčla. 

' Nčkicré znaky podléhají flexí a mohou 
vyjádřil kategorií osoby, jinými slovy 
původce nějaké aktivity a jejího adresáta 
(otec - 3. os. sg. prosil mí - 1. os. sg.) 
přímo, v jedné lexikální jednotce. Za-
tímco v českém jazyce se tak děje po-
moci osobních koncovek (-m, -š, -me, 
-te > prosím - 1. os. sg.; prosíme - 1. os. 
pl.; ...) a osobních zájmen, ve znako-
vém jazyce dochází k modifikaci směru 
pohybu, kterým je znak vytvářen. Po-
dobní se díje např. u znaků s významem 
„dát", „pozvat", „navštíviť", tzv. směro-
vých sloves (vicc viz Macurová; Bímo-
vá 2001, s. 291-292). 

5 Tvarovým spéci fikátorem se myslí do-
provodný znak, který specifikuje tvar 
popisovaného předmětu (v tomto přípa-
dě PIVO > BASA PIV). 

* Klasifikátor je znak, který zastupuje ně-
jakou skupinu objektů (klasifikuje ji). 



Např. tvar ruky „D"' (vztyčený ukazo-
váček) zastupuje osoby, tvar ruky 
(rozevřená ruka s prsty u sebe; v tomto 
případě směřuje dlani dolů) skupinu mo-
torových dopravních prostředků. 

' Deiktické gesto je artikulováno tvarem 
ruky „D" (vztyčený ukazováček), který 
odkazuje na objekty, umístěné na růz-
ných pozicích v prostoru. 

* Změna roli je vyjádřena pohybem horní 
části těla, jejím vytočením na levou 
a pravou stranu, kam mluvčí na začátku 
své promluvy situoval osoby, o nichž 
nčco sděluje. 
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