
S t a t i 

LINGVISTIKA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 
NA POČÁTKU TŘETÍHO TISÍCILETÍ* 

Alena Macurová 

Anotace: Článek podává stručný přehled problémů, na néi se lingvistika znakových jazyků 
zaměřuje po r. 2000. Poukazuje k přesunu jejího zájmu zvi. na otázky odlišnosti mluvených 
a znakových jazyků (a na typologii znakových jazyků), na otázky vzniku a historie znako-
vých jazyků a na tendenci zkoumat znakové jazyky v širších kontextech, výrazně a nově zvi. 
v kontextu kognitivní lingvistiky a v širokém kontextu neurověd. 
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I u nás je už dobře známo, že vznik lin-
gvistiky znakových jazyků (sign linguis-
tics) se spojuje s prvním fonologickým 
popisem amerického znakového jazyka 
(Stokoe 1960). Až od té doby začali lin-
gvisté brát jazyk, který existuje ve vizuálně 
motorické podobě, vážně: Stokoe totiž 
doložil, že americký znakový jazyk má 
základní rysy každého přirozeného jazyka, 
zvi. arbitrárnost a dvojí členění (podrob-
něji Macurová 2001a, 2001b). 

Soustavnější studium různých aspektů 
amerického znakového jazyka začalo na 
počátku 70. let (výzkumný tým E. Klimy 
a U. Bellugiové).1 Výchozí otázka výzkumu 
byla formulována značně široce: „laký 
je systém amerického znakového jazyka 
- a jak tento jazyk funguje v komunikaci?" 
Rozsáhlá je pak zákonitě i oblast, kterou 
výzkum už ve svých počátcích pokrývá -
včleňuje se sem fonetika a fonologie ame-

rického znakového jazyka, jeho morfolo-
gie, syntax, sémantika, dále lexikografie, 
také psycholingvistika a neurolingvistika 
a ne v poslední řadě i poetika, tj. využití 
amerického znakového jazyka v textech, 
které staví na jeho aktualizaci - ve vtipech, 
jazykových hrách, v poezii a písních. 

Od 70. let 20. století pak vznikají tisíce 
studií a stovky knižních monografií, sbor-
níků a také praktických příruček, které se 
nevěnují pouze americkému znakovému 
jazyku, ale i znakovým jazykům dalším, 
především tzv. západním. V počátečním 
období svého rozvoje se přitom lingvistika 
znakových jazyků soustřeďuje spíše na 
shody jazyků znakových s jazyky mlu-
venými (s cílem prokázat jejich totožný 
status). Poslední čtvrtstoletí se věnuje 
i oblastem, v nichž se znakové a mluvené 
jazyky liší, a soustřeďuje se tak přede-
vším na ty specifické rysy, které souvisejí 
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s vizuálně motorickým způsobem existence 
znakových jazyků (podrobněji Macurová 
2003). Zároveň se rozšiřuje a/nebo prohlu-
buje úhel pohledu na sledované problémy. 
To prokazují, v různé míře a různým způ-
sobem, všechny knižní publikace z oblasti 
lingvistiky znakových jazyků publikované 
na počátku tohoto tisíciletí. 

Některé z nich se profilují spíše v rámci 
lingvistiky strukturní, jiné v rámci pří-
stupu komunikačního, ještě jiné využívají 
rámce kognitivního - anebo pohledů neu-
rolingvistických. Jedny se věnují okruhům 
již monograficky zpracovaným (např. 
různým problémům gramatickým), jiné 
monograficky zpracovávají témata pro 
lingvistiku znakových jazyků relativně 
nová, např. metaforu. Vnitřní dění sou-
časné lingvistiky znakových jazyků je zde 
reprezentováno šesti vybranými tituly. 
Všechny byly vydány v posledních čtyřech 
letech a každý z nich vypovídá o povaze 
a směřování lingvistiky znakových jazyků 
jiným způsobem. 

Šíři zájmů lingvistiky znakových jazyků 
na počátku tisíciletí a různá hlediska, 
jimiž je možné znakové jazyky nahlížet, 
dokládá sborník příspěvků vydaný k poctě 
E. Klimy a U. Bellugiové (Emmorey; Lane 
2000). Šest oddílů, do nichž je rozčleněno 
celkem 28 příspěvků, je označeno tituly 
1. Reminiscence, 2. Historická a srovná-
vací analýza znakových jazyků, 3. Jazyk 
ve vizuálně prostorovém způsobu exis-
tence, 4. Lingvistická analýza znakových 
jazyků, 5. Osvojování jazyka a 6. Neurální 
organizace znakového jazyka. Už samy 

tituly oddílů naznačují, že většina pří-
spěvků se nějakým způsobem vztahuje 
k těžišti odborných zájmů oslavenců, tj. 
k problematice osvojování jazyka, jeho 
mentální reprezentace, jeho struktury 
a zpracování. V mnoha ohledech jsou 
ovšem tyto okruhy otázek dále rozvíjeny. 
To je dobře vidět například ve studiích 
o těch poruchách produkce a recepce 
znakového jazyka, jež vznikly v důsledku 
lokálního poškození mozku, nebo i ve stu-
diích mapujících „přeřeky" ve znakovém 
jazyce. Také v oblasti neurolingvistických 
výzkumů znakových jazyků přitom platí 
to, co od začátku 60. let platí obecněji: 
hlubší poznání jazyků existujících vizuál-
ně motoricky přispívá k hlubšímu poznání 
jazyka vůbec, zde konkrétně k hlubšímu 
pochopení vztahů mezi jazykem, myslí 
a mozkem. 

Druhý sborník studií zahrnutý do to-
hoto přehledu2 (Dively; Metzger; Taub; 
Baer 2001) se programové zaměřuje na 
srovnávání znakových jazyků různých 
proveniencí. 

V oddílech I. Fonologie, II. Morfo-
logie a syntax, III. Psycholingvistika, 
IV. Osvojování jazyka, V. Sociolingvistika 
a VI. Poetika je přitom popisován a analy-
zován jazykový materiál i těch znakových 
jazyků, které zatím nebyly předmětem 
soustavnějšího lingvistického zájmu: vedle 
amerického znakového jazyka, znakového 
jazyka britského, švédského, quebeckého 
a znakového jazyka Nizozemí tedy také 
izraelského a venezuelského znakového 
jazyka a znakového jazyka Hausa (užívaný 
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je v severní Nigérii). Na první pohled by se 
mohlo zdát, že jádro sborníku tvoří studie 
o „tradičních" problémech, dříve již zpra-
covávaných a zpracovaných - například 
0 klasifikátorech, o různých typech sloves 
nebo o varietách znakových jazyků, ale 
1 v pohledu na tyto problémy jsou patrné 
jisté posuny. Velký počet studií prokazu-
je přesun zájmu od popisu jazykových 
prostředků k jejich funkcím a k jejich 
užití v souvislém textu. Další studie zase 
cílené vybízejí k úvahám metodologic-
kým: umožňují totiž (jako např. studie 
o sociolingvistickém výzkumu variet 
znakových jazyků) nový úhel pohledu na 
staré metodologické problémy. Ještě jiné 
studie do sborníku zařazené pak otvírají ty 
okruhy otázek, jimž doposud v rámci lin-
gvistiky znakových jazyků velká pozornost 
věnována nebyla, možná i proto, že stojí na 
hranici pragmalingvistiky, sociolingvisti-
ky a etnografie řeči. Zajímavý je v tomto 
ohledu příspěvek o tom typu interkultur-
ního nedorozumění mezi slyšícími a ne-
slyšícími, který souvisí se zdvořilostními 
principy.3 Zdroje takového druhu nedo-
rozumění se odkrývají prostřednictvím 
analýzy gestické komunikace slyšících 
Venezuelanů a komunikace venezuelských 
neslyšících - spočívají (jak je na tomto 
materiálu doloženo) v zaměňování obecně 
kulturních gest a znaků venezuelského 
znakového jazyka. Zřetel k pragmatickým 
aspektům komunikace neslyšících - ať už 
intrakulturní nebo interkulturní - je zatím 
v oblasti lingvistiky znakových jazyků 
poměrně nový - a inspirativní. I tím, jak 

prostředkuje vhled do kultury neslyšících. 
Podobné kulturní rozměr a inspirativní 
povahu mají i dvě studie, které ve sborníku 
reprezentují zájem lingvistiky znakových 
jazyků o poetiku, totiž analýzy básní ve 
znakových jazycích. Analýzy jsou - a ne 
v zanedbatelné míře - zacíleny k aktuali-
zacím užití znakového jazyka, především 
k metafoře. 

Metafora je jedním z ústředních pro-
blémů tzv. kognitivní lingvistiky, tj. toho 
proudu lingvistického myšlení, který 
zhruba od počátku 80. let 20. století stu-
duje jazyk i jeho užívání v širokém rámci 
kognitivních aktivit člověka. Na jazyk 
se kognitivní lingvistika dívá především 
pohledem „lidského" významu, smyslu, 
rozumění a porozumění. Zdroje (jazyko-
vého) významu v širokém slova smyslu 
přitom vidí - přinejmenším jedna její 
větev - v tělesné zkušenosti člověka. 

Na těchto východiscích, konkrétné na 
pracích Lakoffa a Johnsona (např. Lakoff; 
Johnson 1980, český překlad 2002) staví 
studie o metafoře v americkém znako-
vém jazyce (Taub 2001).4 V návaznosti 
na dosavadní poznatky o metaforice 
znakových jazyků (např. Wilbur 1990) 
spojuje koncept metafory s typickým 
rysem jazyků existujících vizuálně moto-
ricky - s jejich ikoničností. Na rozsáhlém 
materiálu amerického znakového jazyka 
(jeho struktury jsou v knize přiblíženy 
fotografiemi, obrázky a schématy) je dobře 
vidět, do jaké míry i americký znakový 
jazyk využívá tělesného ukotvení významu 
(lidské tělo slouží jako zkušenostní základ 



pro porozumění takovým pojmům, jako 
např. uvnitř x vně, nahoře X dole, blízko 
x daleko), jak i v americkém znakovém 
jazyce jsou metafory (orientační, onto-
logické i strukturní) spjaty se smyslovou 
zkušeností člověka a jakou funkci metafo-
ra plní při organizování lidské zkušenosti 
neslyšících. 

Širším kontextem kognitivně orientova-
né lingvistiky (teorií mentálních prostorů 
a kognitivní gramatikou Langackerovou) 
se inspiruje také netradiční pohled na tzv. 
směrové znaky amerického znakového 
jazyka, tj. na znaky umístěné nebo směro-
vané do prostoru před jejich produktorem 
(Liddell 2003). Myslím, že zde není třeba 
reprodukovat lingvistické teorie, s nimiž 
autor polemizuje, popř. o které svůj výklad 
opírá, ani obšírně shrnovat úzce speciali-
zované lingvistické výklady. Na místě je ale 
uvést jeden z ústředních pojmů publikace 
(srov. i její titul), totiž význam. Vykládán je 
netradičně: v americkém znakovém jazyce 
je význam podle autorových zjištění pod-
ložených analýzou rozsáhlého jazykového 
materiálu vyjadřován interakcí gramatiky, 
parajazyka a gest. Takový názor je pro lin-
gvistiku samozřejmé výzvou k obecnějším 
úvahám, které daleko přesahují hranice 
lingvistiky znakových jazyků. Vyzývá 
např. k úvahám o tom, co je (ještě) verbál-
ní, lingvistické, a co (už) lingvistické není, 
v jaké míře se gesta podílejí na konstrukci 
významu v jazycích mluvených5 nebo také 
k úvahám o nelingvistických „zdrojích" 
znakových jazyků - a o „zdrojích" jazyka 
vůbec. 

Otázky původu jazyka a jeho povahy 
jsou ústředním tématem monografie kla-
sika lingvistiky znakových jazyků (Stokoe 
2001). Největší část výkladu je věnována 
odkazům na různé teorie vzniku jazyka 
a - především - výkladu argumentů, které 
podporují tzv. teorii posunkovou (podle 
ní dávno před vývojem mluvené řeči vy-
užívali hominidé posunky).6 Také podle 
autorova názoru je třeba hledat kořeny 
jazyka v přirozených pohybech rukou 
(v posuncích, gestech); jiným teoriím sice 
přiznává schopnost vysvětlit sémantiku, 
nikoliv však, jak je ukázáno na četných 
příkladech, syntax. V souvislosti s tímto 
výchozím názorem je v monografii vylože-
no, jak se přirozené pohyby rukou postup-
ně měnily (mohly měnit) v morfémy zna-
kových jazyků a jak tyto morfémy, snadno 
produkovatelné a vnímatelné, nesly slovní 
i větný význam. Od tohoto zlomového ob-
dobí (právě do něj klade autor začátek tzv. 
„human story") se odvíjejí další procesy: 
primárně gestické vyjadřování s vokálním 
doprovodem se proměňovalo a proměnilo 
v primárně vokální jazyk s gestickými 
doplňky. Teze o primárnosti vyjadřování 
gesty (a primárnosti znakového jazyka) 
se pak promítá i do výkladu o vybraných 
rysech znakového jazyka, zvi. o klasifiká-
torech a o jednom typu sloves. 

Na rozdíl od monotematicky zaměře-
ných výkladů Stokoeových je poslední 
monografie zařazená do tohoto přehledu 
(Emmorey 2002) vlastně souhrnem všech 
těch aktuálních otázek, jimž se lingvistika 
znakových jazyků v současné době věnuje. 



Dokumentuje zároveň sílící zájem lingvis-
tiky znakových jazyku o otázky spadající 
do širšího kontextu tzv. neurovéd. Výklad 
je podán přehledně a jasně, jednotlivé 
kapitoly jsou doplněny další doporučenou 
četbou - knížka tedy může dobře sloužit 
i jako základní příručka pro zájemce 
o hlubší vhled do problematiky. Jde v ní 
ale - zároveň - i o víc: totiž o všechny ty 
poznatky o jazyku vůbec, o kognitivních 
procesech, o mysli a mozku, které nám 
studium znakových jazyků prostředkuje 
a které v řadě ohledů proměňují náš po-
hled na jazyk vůbec. Výklad je rozdělen 
do devíti částí rámovaných předmluvou 
a závěrem: I. Úvod, II. Struktura americké-
ho znakového jazyka: jazykové univerzálie 
a způsob existence jazyka, III. Prolnutí 
jazyka a prostoru, IV. Psycholingvistické 
studie o percepci znaků, jejich zpracová-
ní a produkci, V. Osvojování znakového 
jazyka, VI. Hypotéza kritického období 
a důsledky pozdního osvojení jazyka, 
VII. Paměť pro znakový jazyk, VIII. Do-
pad znakového jazyka na vizuálně pro-
storové poznávání, IX. Znakový jazyk 
a mozek. 

V úvodu se autorka mj. vyrovnává 
s mylnými, „pověrečnými" názory na zna-
kový jazyk: s tím, že existuje jeden univer-
zální znakový jazyk, že znakové jazykyjsou 
tvořeny „obrázkovými" gesty a jsou tak 
srovnatelné s pantomimou, že jsou založe-
ny na mluvených jazycích, že nedokážou 
předávat stejné jemné a komplexní význa-
my jako jazyky mluvené.7 V návaznosti na 
to je podána stručná informace o „zrodu" 

nového znakového jazyka v Nikaragui 
v 80. letech 20. stol. „Případ Nicaragua", 
v lingvistice velmi populární, poskytuje 
zcela unikátní informace: jednak osvětluje 
otázku evoluce jazyka (lingvisté ji sledovali 
„na vlastní oči"), jednak umožňuje nové 
pohledy na lidskou kapacitu pro jazyk. 

Proti mylným představám o znakových 
jazycích pak staví autorka (v části dvě) 
poznatky, k nimž lingvistika amerického 
znakového jazyka dospěla při výzku-
mu jednotlivých jazykových plánů (od 
fonologického k plánu výstavby textu). 
Nemůže se přitom vyhnout otázce, které 
aspekty jazykové struktury jsou pro lidský 
jazyk univerzální, a které její aspekty jsou 
ovlivněny audio orální nebo vizuálně 
motorickou existencí jazyka, a jsou tedy 
odlišné. Podrobně se zabývá řadou těchto 
odlišností, zvi. pronominální referencí 
a slovesnou shodou. 

Další z takových výrazně odlišných rysů, 
totiž možnost znakových jazyků využít 
k vyjadřování prostorových i ne prostoro-
vých informací znakovací prostor, je po-
drobně vyložen v třetí části; využívání pro-
storu k reprezentování abstraktních vztahů 
a pojmů (tedy něco, co mluvené jazyky 
neznají) je typické pro všechny doposud 
známé (popsané) znakové jazyky. Úvahy 
o styčných plochách mezi prostorem, 
abstraktními konceptuálními strukturami 
a jazykovým vyjádřením jsou opřeny o po-
drobný výklad klasifikátorových konstrukcí 
amerického znakového jazyka. 

Část čtyři je věnována produkci a poro-
zumění znakovému jazyku, tj. problémům 
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psycholingvistickým. Dosavadní poznatky 
(jejich přehled je podán v úvodu kapitoly) 
ukazují, že porozuméní znakovému jazyku 
je řízeno týmiž základními principy jako 
porozuméní jazyku mluvenému. Oblast 
znakových jazyků však není z psycholin-
gvistického hlediska doposud popsána 
tak důkladně jako oblast jazyků mluve-
ných, zvláště pokud jde o oblast produkce 
(ostatné i obecně platí, že poznatků z ob-
lasti produkce řeči máme zatím k dispozici 
méně než poznatků z oblasti porozumění). 
Autorčiny výklady o některých problé-
mech této oblasti (např. o způsobech, jimiž 
uživatelé znakového jazyka parajazykově 
monitorují své projevy, dále o šeptání a kři-
ku ve znakovém jazyce, o chybách - „pře-
řecích" ve znakovém jazyce) naše poznání 
tematiky bezesporu prohlubují - i tím, že 
kladou otázky, na něž jednoznačně proka-
zatelná odpověď zatím neexistuje. 

Zatímco poznatky o produkci znako-
vého jazyka podané ve čtvrté části jsou 
v mnoha ohledech zcela nové, jsou infor-
mace páté části do jisté míry už známé. 
I ze studia jiných znakových jazyků dobře 
víme, že procesy osvojování mluveného 
a znakového jazyka jsou obdobné, a to 
i pokud jde o povahu osvojování, i pokud 
se jedná o fáze jeho načasování. Dobře 
známo je i to, že srovnatelný je způsob 
zpracování obou druhů jazyka v pracovní 
i dlouhodobé paměti. I v této oblasti ale 
existují otázky, které na svůj podrobný 
výklad teprve čekají, např. jakou roli hrají 
v osvojování znakového jazyka jako jazyka 
mateřského gesta nebo jakou povahu má 

„mateřský rejstřík", „mateřština" (mother-
ese) neslyšících matek. 

S výklady o osvojování jazyka je těsné 
spjata šestá část monografie: jsou v ní 
zmapovány důsledky, které s sebou nese 
pozdní osvojení jazyka (časté je v pří-
padech neslyšících dětí narozených do 
slyšící rodiny). Všechny dosavadní psy-
cholingvistické poznatky podporují tzv. 
hypotézu kritického období: efektivní 
osvojení prvního jazyka je možné pouze 
v průběhu několika prvních let lidského 
života. Pozdní osvojování jazyka negativné 
ovlivňuje gramatické znalosti, zpracovává-
ní jazyka, kognitivní schopnosti i neurální 
organizaci jazyka, a má tak pro jedince, 
který je vystaven jazyku opožděně, výraz-
ně negativní následky. 

Výše zmíněný posun směrem k neuro-
vědám ukazují další tři oddíly monografie. 
Protože jde o otázky značně speciální, 
zmíním je jen velmi krátce. Oddíly sedm 
a osm jsou věnovány poznatkům, který-
mi studium znakových jazyků přispívá 
k lepšímu porozuméní kognitivním sys-
témům a vztahům kognitivních procesů 
a jazyka. Východiskem sedmé části jsou 
dosavadní studie o ustrojení pracovní pa-
měti: všechny dokládají, že pracovní paměť 
(schopnost zapamatovat si slova/znaky) 
je postavena na jistých univerzálních 
principech. Výzkumy paměti pro znakový 
jazyk ale otvírají nové okruhy otázek, např. 
problém specifických rysů paměti verbální 
a vizuálně prostorové, otázku vztahu audiál-
ní a vizuální reprezentace a reprezentace 
lingvistické a nelingvistické. V osmé 



části se zvažuje vliv pravidelného užívání 
vizuálně prostorového jazyka (jako např. 
amerického znakového jazyka) na pozná-
vací procesy, devátá část se věnuje otázkám 
lateralizace (např. roli pravé hemisféry ve 
zpracování jazyka) a podává přehled již 
existujících studií o vlivu poškození mozku 
na produkci a recepci znakového jazyka. 
Poslední část, epilog, se svým způsobem 
kruhové vrací k mylným představám 
o znakových jazycích uvedeným v úvodu 
monografie a implicitně poukazuje na 
jejich neudržitelnost. 

Některým čtenářům Speciální pedago-
giky se mnohé z toho, čím se lingvistika 
znakových jazyků zabývá, možná může 
zdát poněkud odlehlé, vzdálené jejich 
zájmům - vzdělávání neslyšících dětí. Ta-
kové zdání by ale bylo mylné. Lingvistika 
podala v posledních desítiletích přesvěd-
čivé důkazy o tom, že znakové jazyky jsou 
přirozené jazyky plně srovnatelné s jazyky 
mluvenými, že jsou nezávislé na mluve-
ném jazyce, že znalost znakového jazyka 
nijak nebrání osvojení jazyka většiny, 
naopak, že znalost znakového jazyka je 
při učení se většinovému jazyku (v psané 
podobě) užitečná. Poznatky strukturní 
lingvistiky, sociolingvistiky, psycholin-
gvistiky, neurolingvistiky i lingvistiky 
kognitivní více než přesvědčivě vyvrátily 
donedávna přežívající předsudečné posto-
je k znakovým jazykům a jsou základem 
jejich uznání - v rámci širší lingvistiky, 
v rámci jiných vědních disciplín i v nej-
širším rámci celospolečenském.8 

Nejen to. Tytéž lingvistické poznatky 
zásadně proměňují názory na vzdělávání 
neslyšících a mění jeho podobu. V zákla-
du těchto proměn stojí dobře prokázané 
poznatky: Lidská bytost potřebuje jazyk 
už od raného věku (protože uspokojivý 
kognitivní, jazykový, neurální - a také 
osobnostní a sociální vývoj člověka může 
být zaručen pouze časným přístupem 
k jazyku). Potřebuje jazyk smyslově pří-
stupný - a tím je v případě dětí, které 
neslyší, jazyk, který mohou vidět, tj. jazyk 
znakový. 

Vzdělávání neslyšících se v opoře o lin-
gvistické poznatky postupně proměňuje 
všude ve světě. Nevidím žádný rozumný 
důvod, proč by tomu u nás mělo být jinak. 

Poznámky: 
' Kolektivní týmová publikace The Signs of 

Language (Klima; Bellugi 1979) patří ke 
klasickým dílům lingvistiky znakových 
jazyků; bez její znalosti se nikdo, kdo se 
vážné zabývá problematikou hluchoty, 
jazyka a komunikace neslyšících nebo 
jejich vzděláváním, nemůže obejít. 

2 Obsahuje 13 vybraných příspěvků z šesté 
konference věnované teoretickým pro-
blémům výzkumu znakových jazyků 
(konala se v r. 1998 na Gallaudetově 
univerzitě). 

3 Teoretickým východiskem výkladu je už 
klasická práce Brownové a Levinsona 
(1987). 

4 O aktuálnosti tématu svědčí skutečnost, 
že v průběhu dvou let byly o metaforách 
amerického znakového jazyka vydány 
hned dvě knižní monografie (srov. též 
Wilcox 2000). 
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5 K tomu srov. napr. práce McNeillovy, 
např. 1985. Obecné se má za to, zvl. 
v poslední dobé, že nejazyková gesta 
produkovaná v průbéhu mluvení jsou 
strukturovanější, než se předpokládalo. 

6 O tzv. posunkové teorii vzniku jazyka 
srov. i jinde, např. Hewes 1973. 

7 Je s podivem, jak u nás takové předsu-
dečné názory přežívají ještě dnes, a to 
i mezi profesionály, u nichž bychom 
předpokládali - když už ne alespoň 
minimální povědomí o tom, k čemu 
se v posledních 40 letech v lingvistice 
znakových jazyků dospělo - alespoň 
respekt k „jinakosti" (srov. názory 
„překladatelky znakové řeči" publiko-
vané v dvouměsíčníku Můžeš 1/2005, 
která charakterizuje znakový jazyk slovy: 
„...nemá gramatiku, je bez skloňování 
a časování. Jsou to většinou holé věty..." 
- a uživatele znakového jazyka pak slovy 
„.. .také myšlení lidí, kteří ho používají, 
je odlišné"). 

* Vedlo také k jejich oficiálnímu uznání, 
srov. např. doporučení Evropské komise 
členským státům Evropské unie chránit 
a podporovat národní znakové jazyky, 
u nás pak Zákon o znakové řeči schvá-
lený v r. 1998. 
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