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Abstrakt 

 

Práce je věnována jednomu aspektu intrakulturní komunikace českých Neslyšících, 

a sice tomu, jaká témata považují neslyšící mluvčí českého znakového jazyka za tabuová 

a jakým způsobem o nich hovoří. Problematika je nahlížena z perspektivy pragmalingvistiky. 

S východiskem v teoriích zdvořilosti jsou vyloženy pojmy tabu a eufemismus. Pojednáno je 

pak o okruhu tradičně vymezovaných tabuových témat v české kultuře (slyšících) 

a o způsobech eufemizace v několika cizích znakových jazycích. V opoře o tyto poznatky je 

vytvořena vlastní metodologie pilotního výzkumu, který zkoumá tabuizaci v komunikaci 

českých Neslyšících. Na základě polostrukturovaných rozhovorů s pěti neslyšícími 

respondenty je ověřováno, zda jsou jako tabuová nahlížena témata smrti, vážných nemocí, 

lidské anatomie a fyziologie, sexuálního chování, sociální nerovnosti ve smyslu bohatství 

a chudoby a prohřešků proti dobrým mravům, jako je opilost, lež, krádež, podvod. Ukazuje se, 

že stejně jako slyšící Češi, i neslyšící Češi mnohá z těchto témat v komunikaci tabuizují. Pokud 

o nich hovoří, pak nezřídka pomocí takových lexémů, které by mohly být v mnoha případech 

považovány za eufemismy. Pro potvrzení toho, kterým ze zachycených vyjádření lze však 

s větší určitostí připisovat eufemistickou platnost, bude ještě potřeba dalšího zkoumání. Tato 

práce se mu však může stát východiskem. 

 

Klíčová slova: český znakový jazyk, Neslyšící, pragmalingvistika, tabu, eufemismus 

 

 

  



 

Abstract 

 

The thesis investigates one aspect of intracultural communication among the Czech 

Deaf community. Namely, it surveys those themes which are considered to be taboo among 

Czech Deaf signers and in which ways they are discussed. This topic is explored from the 

pragmalinguistic perspective. The meanings of terms such as “taboo“ and “euphemism” are 

explained on the basis of theories of politeness. Thereafter, the topics that are regarded to be 

taboo in the Czech (hearing) culture are presented, as the source of euphemisms in some foreign 

sign languages. On the basis of such knowledge, the methodology for a pilot investigation into 

the tabulation of how communication within the Czech Deaf community was created. Based on 

semi-structured interviews with five Deaf informants it is examined whether the topics of death, 

serious diseases, human anatomy and physiology, sexual behavior, social inequality in regards 

to economic status, as well as socially unacceptable behavior such as drunkenness, lying, 

stealing and cheating are felt to be taboo during communication among the Czech Deaf 

community. It was proved that the community tabooed many of these topics in a similar way as 

the hearing Czech. If the Deaf users of Czech Sign Language need or want to talk about them, 

they often use such lexemes that could be, in many cases, proposed as being euphemisms. 

However,  further research is necessary in order to confirm the proposition. This thesis is an 

initial investigation into that topic. 

 

Key words: Czech Sign Language, the Deaf, pragmalinguistic, taboo, euphemism 
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Úvod 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na jednu z oblastí pragmalingvistiky, a sice na 

problematiku tabuových témat a eufemizace v komunikaci českých Neslyšících1. 

Komunikace Neslyšících obecně je často charakterizována jako přímá (Holcomb, 2012, 

s. 218 aj.). Někteří autoři (např. Roushe, 1999) však poukazují na to, že tato přímost není 

absolutní a že i v kultuře Neslyšících existují společensky nepřijatelná (tabuová) témata, 

kterým se mluvčí obvykle vyhýbají. Přesto může dojít k situacím, kdy se mluvčí chce či 

potřebuje k danému tématu vyjádřit. V takových případech může použít určité strategie, které 

mu umožní referovat o tabuovém tématu zdvořile, jemně a nepřímo. Právě tomu, která témata 

jsou mezi českými Neslyšícími považována za „zapovězená“, tabuová, a jakým způsobem 

o nich případně mluvčí českého znakového jazyka komunikují, je věnována tato diplomová 

práce.  

Rozdělena je do sedmi kapitol. 

V první kapitole bude přiblížen širší rámec celého zkoumání, a to prostřednictvím 

několika teorií popisujících základní pravidla mezilidské komunikace tak, jak je předkládá 

pragmalingvistika – obecně vzato přístup k jazyku zabývající se vztahem mluvčích a jazyka 

v konkrétní situaci. Stručně bude nastíněn obsah pragmalingvistiky jako jazykovědné disciplíny, 

neboť právě jejím prizmatem bude nahlížena komunikace Neslyšících v této práci. Dále budou 

představeny tři stěžejní teorie popisující klíč k úspěchu komunikace, a sice kooperační princip 

Paula Grice, zdvořilostní princip Geoffreyho Leeche a teorie tváře Penelope Brownové 

a Stephana Levinsona. 

V návaznosti na to druhá kapitola seznámí se situacemi, v nichž se specificky uplatňují 

právě tři uvedené teorie. Konkrétně bude pojednáno o tom, co znamená pojem tabu a proč 

a která témata bývají podle odborné literatury považována v komunikaci za tabuová. 

Třetí kapitola se zaměří na jeden z jazykových prostředků, který umožňuje vyjadřovat 

se o tabuových tématech tak, aby komunikace byla co nejhladší, všem stranám nejpříjemnější. 

Tímto prostředkem jsou eufemismy. Vysvětleno tedy bude jednak to, co termínem eufemismus 

rozumíme, a jednak budou předloženy různé způsoby eufemizace, které se v jazyce uplatňují. 

Ve čtvrté kapitole bude vše výše zmíněné uvedeno do kontextu výzkumu znakových 

jazyků. Představeny budou čtyři zahraniční studie věnující se tabuovosti a/nebo eufemismům 

                                                 
1 V celé práci budu používat (v případě substantivizovaných adjektiv) označení Neslyšící s velkým N, neboť práce 

bude zaměřena na tabuovost vybraných témat z jazykového a kulturního pohledu. Tabuovost je úzce provázána 

s každou jednotlivou kulturou a předmětem našeho zájmu bude zkoumání jazykového ztvárnění těchto témat 

v komunitě českých Neslyšících, tj. těch, kteří se cítí být členy této jazykové a kulturní menšiny. 
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v americkém, britském, hongkongském, japonském, srílanském a jakartském znakovém jazyce. 

U každého z výzkumů bude popsáno, na jakou oblast problematiky probírané v této práci se 

daný výzkum zaměřoval, jaká metodologie byla použita při sběru dat (pokud je tato informace 

dostupná) a k čemu autoři dospěli (poznámky k tabuovosti témat, k sociolingvistickým 

faktorům ovlivňujícím užívání eufemismů, k jednotlivým eufemizačním strategiím). Tato 

kapitola nám připraví půdu pro vlastní (pilotní) výzkum. 

Jeho metodologii – přípravě, procesu, kritériím vyhodnocování a respondentům bude 

věnována kapitola pátá. Vzhledem k tomu, že nepůjde o výzkum převzatý ze zahraničí, ale 

o návrh vlastní metody, jejímž cílem bude potvrdit či vyvrátit tabuovost vybraných témat a také 

zachytit eufemismy užívané v českém znakovém jazyce, bude detailněji popsáno, jak (a proč 

právě tak) bylo v jednotlivých krocích výzkumu postupováno. 

Šestá kapitola pak přinese závěry výzkumu – do jaké míry považují čeští Neslyšící za 

tabuová témata smrti, vážných nemocí, lidské anatomie a fyziologie, sexuálního chování, 

sociální nerovnosti a tzv. prohřešků proti dobrým mravům (lež, krádež atd.) a jak se tato témata 

ztvárňují v komunikaci, především po lexikální stránce. Vytvořen bude soubor eufemismů 

zachycených v českém znakovém jazyce k jednotlivým tématům a okomentovány budou 

okolnosti a situace jejich užívání. 

Sedmá kapitola se zaměří na formálně významové parametry elicitovaných eufemismů. 

Popsány a konkrétními příklady budou doplněny jednotlivé eufemizační strategie, které se 

v elicitovaných eufemismech českého znakového jazyka vyskytnou. 

Tak se snad podaří získat ucelenější představu o jedné specifické oblasti komunikace 

českých Neslyšících. Tyto informace by mohly být přínosné jednak pro samotné mluvčí 

českého znakového jazyka, jednak pro tlumočníky, příp. rodiny s neslyšícími členy, učitele 

a další, kteří přicházejí do kontaktu s komunitou a kulturou Neslyšících. 
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1. Pragmalingvistika 

 

V této práci se budeme zabývat tím, jaká témata považují neslyšící mluvčí českého 

znakového jazyka v intrakulturní komunikaci mezi neslyšícími členy této komunity  

za společensky nepřijatelná, tedy za tabuová, a jakým způsobem mezi sebou o těchto tématech 

případně hovoří. Naše úvahy se tak budou týkat především toho, jak Neslyšící užívají svůj jazyk 

ve specifickém kontextu tabuových témat. V obecnější rovině řečeno se budeme věnovat vztahu 

jazyka a jeho uživatele/ů v určité situaci. Tabuová témata a strategie, které při komunikaci 

o nich Neslyšící (na lexikální rovině) využívají, tak budeme nahlížet z perspektivy 

pragmalingvistiky. 

 

 

1.1. Vymezení pragmalingvistiky 

 

Pragmalingvistika je směr, který se v jazykovědě začal výrazněji prosazovat  

ve 2. polovině 20. století po tzv. komunikačně-pragmatickém obratu. Žádná z jejích definic není 

zcela jednotná a vyčerpávající. Obecně řečeno „zkoumá jazyk v souvislosti s komunikačním 

a společenským jednáním“ (Helbig, 1991, s. 131). Jedním z východisek tohoto zlomu 

v uvažování o jazyce se staly názory Charlese Morrise (Hisrchová, 2013, s. 12), které 

zformuloval v návaznosti na svého učitele Charlese Sanderse Peirce a jeho nauku o znacích – 

sémiotiku. 

Peirce zastával názor, že znakem může být cokoli (slovo, předmět aj.). Na rozdíl  

od známého Saussurova diadického pojetí znaku (Saussure, 2007, s. 95–97), které bere v úvahu 

jen dvě složky: označující a označované, prosazoval Peirce (Peirce, 1994, 2.228) názor,  

že jazykový znak se skládá ze tří složek. Jeho triadický model znaku zahrnuje tři komponenty: 

representamen (u Saussura „označující“), objekt (u Saussura „označované“) a interpretant  

(obr. 1). Zatímco Saussure uváděl, že znakem nazýváme kombinaci pojmu a akustického 

obrazu (Saussure, 2007, s. 97), přichází Peirce s teorií, že znak, resp. representamen, zastupuje 

něco (objekt) vzhledem k někomu (interpret) a vytváří v jeho mysli nějaký obraz, interpretaci 

representamenu (interpretant). Interpretant je tedy pojmem, obrazem representamenu 

(zjednodušeně řečeno slova) označujícího určitý objekt v něčí představě, v jeho chápání, tedy 

to, jak interpretant representamen vnímá, jak mu rozumí. Peirce tak do uvažování o jazykových 

znacích připojil „lidský faktor“. 
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Na Peircovu teorii navázal Charles Morris, který ve své knize Základy teorie znaků 

(1938) vytyčil tři souběžně se uplatňující složky sémiózy, tj. znakového procesu (obr. 2), a tak 

i tři odvětví sémiotiky a předměty studia každého z nich: (1) pragmatika – „vztah znaků 

k jejich uživatelům/interpretům“ (Hirschová, 2013, s. 12), resp. vztahy mezi jazykovými 

formami a těmi, kdo tyto formy užívají (srov. Yule, 1996, s. 4), neboli jaký význam mají 

výpovědi v různých situacích (Leech, 1983, s. 6); (2) syntaktika – „formální vztahy jednoho 

znaku ke druhému“ (Hirschová, 2013, s. 12), resp. vztahy mezi jazykovými formami a tím, jak 

jsou řazeny za sebou do sekvencí (Yule, 1996, s. 4); (3) sémantika – „vztah znaků k objektům, 

k nimž mohou být znaky vztaženy“ (Hirschová, 2013, s. 12), resp. vztah mezi jazykovou 

formou a předměty (objekty) ve světě, tj. jak se slova „spojují“ s věcmi (Yule, 1996, s. 4).  

 

 

Morris tedy položil základy pragmatiky, když ji vymezil jako jednu ze složek 

sémiotického procesu, které by si lingvistika měla blíže všímat, totiž vztahu jazykového znaku 

a jeho uživatelů. Toto vymezení pragmatiky, nebo někdy též pragmalingvistiky či lingvistické 

pragmatiky, je však velmi obecné. Jednotnou a zároveň obecně uznávanou a vyčerpávající 

definici bychom v odborné literatuře hledali jen těžko. Zjednodušeně bychom náplň této 

Obrázek 2: Ch. Morris – Složky sémiózy (zdroj: ŽN) 

SYNTAKTIKA 

objekt 

interpretant 
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A
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SÉMANTIKA representamen objekt 

interpretant 

P
R
A
G
M
A
TIK

A
 

SÉMANTIKA representamen 

Obrázek 1: Ch. Peirce – Triadické pojetí znaku (zdroj: ŽN) 

interpretant 

representamen objekt 
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disciplíny mohli shrnout slovy, že zkoumá „jak – říct – co – komu – kdy“ (Mašín, 2014, s. 13), 

nebo jinými slovy, že je to „vědecká disciplína, která se zabývá studiem významu a smyslu toho, 

co říká produktor (mluvčí nebo autor psaného textu) a jak jeho sdělení interpretuje recipient 

(posluchač nebo čtenář). Toto studium zahrnuje interpretaci toho, co lidé zamýšlejí v daném 

kontextu a jak kontext ovlivňuje to, co říkají“ (tamtéž). Právě těmito otázkami se budeme 

zabývat v této práci. Bude nás zajímat to, jak komunikaci ovlivňuje případná tabuovost určitých 

témat, a také to, jaké lexémy by při případné komunikaci o těchto tématech mluvčí užili a jak 

je sami hodnotí.  

Ačkoli je tedy pragmalingvistika relativně mladou jazykovědnou disciplínou 

s (prozatím?) ne zcela jasně vymezeným předmětem zkoumání, okruhy témat, kterým se věnuje, 

lze shrnout pomocí dvou základních proměnných – lidský faktor a situace/kontext. 

Pragmalingvistika tak zkoumá, jak situace ovlivňuje řečovou produkci, jak se kontext v řeči 

odráží, a také naopak – jaký má řečová produkce vliv na vývoj situace a na komunikačního 

partnera. My se budeme věnovat především první z uvedených dvou oblastí – tedy jak situace 

ovlivňuje řečovou produkci. 

 

 

1.2. Paul Grice – Kooperační princip, konverzační maximy a implikatury 

 

Pragmalingvistika, jak bylo zmíněno výše, zkoumá mj. to, jak probíhá konkrétní řečová 

událost – jakým způsobem, s jakým záměrem a s jakým komunikačním úspěchem spolu lidé 

hovoří. Jednou z vlivných osobností na tomto poli úvah se stal Herbert Paul Grice, který se 

zabýval tím, jak spolu komunikanti během rozhovorů spolupracují, jak se snaží navzájem 

pochopit myšlenky, pocity a záměry komunikačního partnera, resp. jak by měli mluvit, aby 

adresát jejich výpovědi – myšlenky, pocity a záměry – správně pochopil (srov. Saicová 

Římalová, 2014, s. 18). Svou teorii založil Grice na tom, že pro úspěch komunikace 

„[z]ákladním předpokladem, který platí oboustranně (tj. jak na straně mluvčího, tak na straně 

adresáta), je, že partneři v komunikaci spolu kooperují“ (Hirschová, 2013, s. 192).  

Tzv. kooperační princip verbální komunikace 2  rozpracoval do konkrétních pokynů,  

tzv. konverzačních maxim. Jejich dodržování by podle něj mělo zaručit úspěch komunikace. 

Jsou jimi (srov. např. Machová, Švehlová, 2001, s. 93; Levinson, 2001, s. 101–102):  

                                                 
2 Kooperační princip Grice definuje jako pokyn „[m]ake your conversational contribution such as is required, at 

the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are 

engaged“ (Grice, 1989, s. 26), tedy „tvůj příspěvek k rozhovoru má být takový, jak to v daném bodě (okamžiku) 

vyžaduje přijatý (zřejmý) účel nebo zaměření rozhovoru, jehož se účastníš“ (Hirschová, 2013, s. 192). 
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1) maxima kvality: říkej jen to, o čem jsi přesvědčen, že je to pravda, nelži a neříkej to, 

pro co nemáš dostatečné důkazy; 

2) maxima kvantity: sděluj přiměřené množství informací, ne více, ne méně, než je 

potřeba;  

3) maxima relevance: sděluj to, co je k tématu a vzhledem k adresátovi relevantní, mluv 

k věci; 

4) maxima způsobu: mluv jasně, stručně, srozumitelně, přehledně, vyhýbej se 

nejednoznačnostem, dvojsmyslům. 

 

Gricovy konverzační maximy byly definovány pro „ideální“ rozhovor, ve kterém jsou 

záměrně ponechána stranou estetická, sociální a morální hlediska, tedy byly stanoveny pro 

rozhovor, jehož cílem je maximálně efektivní výměna informací (srov. Grice, 1975, s. 47). 

Někteří lingvisté, ale i sám Grice, upozorňují na to, že se výše vymezené principy do jisté míry 

překrývají, a zároveň že maximy mluvčí v běžném rozhovoru často porušují (obvykle proto,  

že jsou vedeni ještě dalšími principy, např. zdvořilostí – viz kap. 1.3).  

Jedním z příkladů porušení konverzačních maxim, zejm. pak maximy způsobu, je 

i užívání eufemismů, neboť pojmenovávají skutečnosti jen nepřímo, náznakem (blíže viz  

kap. 3), nikoli jasně, zřetelně, bez dvojsmyslů a nejednoznačností (např. v češtině použití 

výroku babička už není mezi námi místo babička zemřela). To klade mnohem větší nároky na 

adresáta komunikace a z pohledu konverzačních maxim může ohrozit úspěch komunikace. 

Přesto však ze zkušenosti víme, že se někdy k eufemismům (a dalšímu porušování 

konverzačních maxim) uchylujeme, a přece si vzájemně rozumíme. A právě tomu, jak je to 

možné, se Grice také věnoval (srov. Leech, 1983, s. 101).  

Tvrdil, že porušení principu kooperace nevede nutně k selhání komunikace. Pokud totiž 

mluvčí některou z maxim poruší, může to adresát přikládat buď tomu, že mluvčí není 

dostatečně sociálně a jazykově kompetentní, nebo tomu, že porušení některé maximy bylo 

záměrné (srov. Auer, 2014, s. 94–95). Ve druhém případě pak „[r]ozdíl mezi předpokládanou 

všeobecnou kooperativností a porušenou maximou (…) vede adresáta k zamyšlení, jakým 

racionálně rekonstruovatelným způsobem lze překlenout rozdíl mezi řečeným a míněným.  

Na základě vědění, které oba účastníci rozhovoru sdílejí, (…) může adresát promluvu 

pochopit“ (Auer, 2014, s. 95). Grice tyto poznatky zformuloval v teorii konverzačních 

implikatur. Uvedl (srov. Hirschová, 2013, s. 193–194), že základním předpokladem úspěšné 

komunikace je nenarušení kooperačního principu. Pokud mluvčí poruší některou maximu, 

počítá i nadále adresát s tím, že mluvčí s ním kooperuje, zapojí tzv. konverzační implikaturu 
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a vyvodí význam promluvy mluvčího. Onou implikaturou má Grice na mysli právě „druh 

závěru, který je nutný, aby se došlo od řečeného (jemuž také říká ‚konvenční význam‘) 

k míněnému; tedy od (doslovného) významu věty (…) k významu této promluvy“ (Auer, 2014, 

s. 92).3 Konverzační implikatury Grice staví do protikladu k logickým implikacím. Ty vycházejí 

čistě z logického a sémantického (doslovného) obsahu výpovědi, zatímco konverzační 

implikatury nám pomáhají pochopit význam nepřímo vyjádřených skutečností (tedy i např. 

eufemismů) z výpovědi na základě interpretace, která vychází z naší dosavadní zkušenosti 

s komunikací a se světem.4  

 

 

1.3. Geoffrey Leech – Zdvořilostní princip, zdvořilostní maximy 

 

Na Gricovy teorie navázal ve svých úvahách Geoffrey Leech. Zatímco se Grice zabýval 

zjednodušeně řečeno tím, jak lidé komunikují, a tím, že někdy komunikují ne zcela v souladu 

s některými pravidly efektivní komunikace, tedy „v rozporu“ s konverzačními maximami, 

Leech se zaměřil především na to, proč někdy lidé Gricovy maximy „porušují“. Jeho úvahy ho 

přivedly k závěru, že samotný kooperační princip (rozvedený do maxim) je užitečný, ale 

nedokáže vysvětlit, z jakého důvodu lidé často komunikují nepřímo5 a jaký je vztah mezi tím, 

co je řečeno (sense), a tím, jaký to má následně dopad (force) (Leech, 1983, s. 79–80). 

Kooperační princip proto Leech doplnil o princip zdvořilostní. Zastával totiž názor,  

že pragmatické principy komunikace je potřeba nahlížet ne (jen) z pohledu logického 

vyvozování věcných významů, 6  nýbrž že je potřeba vzít v úvahu i (psycho)sociální, 

interpersonální hledisko komunikace. 

Leech se domníval, že kooperační princip nastavuje účastníkům konverzace 

„pravidla“ pro vzájemnou spolupráci v komunikaci, abychom mohli dosahovat svých cílů. 

K tomu je však nutné, aby s námi druhý vůbec komunikovat chtěl. To je zohledněno právě  

                                                 
3 Příkladem z komunikace, kdy jeden z účastníků bude muset být schopen použít konverzační implikaturu, je např. 

situace, kdy se účastník A zeptá: Dá si ještě někdo víno? a účastník B odpoví: Už se mi motá hlava. Účastník A 

musí na základě zkušenosti vyvodit, že když se někomu motá hlava a jde o situaci, jejímž předmětem je alkohol, 

zřejmě se mluvčímu B motá hlava z velkého množství požitého alkoholu, a protože také ví, že další pití alkoholu 

by v tomto stavu mohlo vést k nepříjemným důsledkům (pád pod stůl atd.), usoudí, že B pravděpodobně víno přilít 

nechce. Takováto komunikace a její vyhodnocování může nastat jak v češtině, tak v českém znakovém jazyce. 
4 Toto doplňování si informací do textu se nazývá proces inference. Inference jsou „v odborné literatuře definovány 

různě: jako doplňování informací, které nejsou výslovně vyjádřeny, jako procesy usuzování, vyvozování nových 

informací z informací známých, domýšlení, překlenování mezer, jako každá přidaná informace“ (NESČ, online, 

heslo Inference). 
5  Srov. Hirschová (2013, s. 211): kooperační princip „sám nedokáže vysvětlit, proč lidé tak často komunikují 

nepřímo, a tudíž nutí své partnery v rozhovoru zapojovat implikatury.“ 
6 Srov. s konverzačními maximami, které byly definovány pro co nejefektivnější předání faktických informací, 

bez ohledu na sociální a morální aspekty komunikace (viz kap. 1.2). 



 

14 

ve zdvořilostním principu. Ten má v porovnání s kooperačním snad ještě důležitější (regulační) 

funkci, totiž že umožňuje „zajistit“, aby s námi komunikační partner i nadále kooperoval 

(Leech, 1983, s. 82). Míra zdvořilosti v komunikaci totiž ovlivňuje nejen interpersonální vztahy, 

ale v důsledku i úspěch celé komunikace. 

Zdvořilostní princip Leech nadále rozvedl (podobně jako Grice) do dílčích pravidel, tzv. 

zdvořilostních maxim7 (Leech, 1983, s. 132). Každá z nich apeluje na mluvčího a říká mu, jak 

má v řečovém chování přistupovat k adresátovi, k sobě samému, ev. ke vzájemnému vztahu. 

Jednotlivé maximy se skládají ze dvou komplementárních submaxim (co minimalizovat, čemu 

se vyhnout, a co maximalizovat, o co se snažit v co nejvyšší míře):8 

1) maxima taktu9 – a) minimalizuj úsilí10 pro druhého, b) maximalizuj jeho prospěch; 

2) maxima velkorysosti – a) minimalizuj svůj prospěch, b) maximalizuj své úsilí; 

3) maxima ocenění 11  – a) minimalizuj kritiku 12  druhého, b) maximalizuj chválu 

druhého; 

4) maxima skromnosti – a) minimalizuj chválu sebe samého, b) maximalizuj kritiku 

sebe samého; 

5) maxima souhlasu 13  – a) minimalizuj nesouhlas mezi sebou a druhým,  

b) maximalizuj souhlas mezi sebou a druhým; 

6) maxima sympatie14 – a) minimalizuj projevy nesympatie mezi sebou a adresátem, 

b) maximalizuj projevy sympatie mezi sebou a adresátem. 

 

Mezi uvedenými maximami a submaximami nejsou rovnocenné vztahy (srov. Leech, 

1983, s. 132–133). Ze submaxim je vždy důležitější ta první (minimalizační), tedy pokyn 

                                                 
7 Někdy se tyto maximy spojují do dvojic – např. z níže uvedených 1) a 2) do jedné atd. (srov. Leech, 1983, s. 132; 

Hirschová, 2013, s. 212; Saicová Římalová, 2014, s. 24). K šesti základním maximám se občas připojuje ještě 

sedmá, tzv. maxima fatická, která zjednodušeně řečeno nabádá k tomu, abychom udržovali hovor a zabraňovali 

mlčení. 
8 Překlady jednotlivých maxim se v české literatuře různí a zdá se, že nejsou v odborných kruzích zcela sjednocené. 

Zde tedy pro úplnost uvádíme originální znění, v textu výše vlastní překlad a v následujících poznámkách budeme 

případně upozorňovat na případné rozdíly v některých českých příručkách. 

„(I) TACT MAXIM (…) (a) Minimize cost to other, [(b) Maximize benefit to other] 

(II) GENEROSITY MAXIM (…) (a) Minimize benefit to self, [(b) Maximize cost to self] 

(III) APPROBATION MAXIM (…) (a) Minimize dispraise of other, [(b) Maximize praise of other] 

(IV) MODESTY MAXIM (…) (a) Minimize praise of self, [(b) Maximize dispraise of self] 

(V) AGREEMENT MAXIM (…) (a) Minimize disagreement between self and other, [(b) Maximize agreement 

betweeen self and other] 

(VI) SYMPATHY MAXIM (…) (a) Minimize antipathy between self and other, [(b) Maximize sympathy betweeen 

self and other]“ (Leech, 1983, s. 132). 
9 V NESČ (online, heslo Zdvořilost) maxima taktu (ohleduplnosti). 
10 U Hirschové námaha (2013, s. 212), u Saicové Římalové nárok (2014, s. 23). 
11 U Hirschové maxima souhlasu (2013, s. 212), v NESČ (online, heslo Zdvořilost) maxima uznání (ocenění). 
12 U Hirschové neschvalování druhého (2013, s. 212). 
13 U Hirschové maxima shody (2013, s. 212), v NESČ (online, heslo Zdvořilost) maxima souladu. 
14 U Hirschové maxima souladu (2013, s. 212), u Saicové Římalové maxima účasti (2014, s. 24). 
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k tomu, čemu se vyhnout. Zdá se tak, že právě tato tzv. negativní zdvořilost 15  je obecně 

výraznějším kritériem úspěchu komunikace než zdvořilost pozitivní. Dále Leech uvádí,  

že důležitějšími maximami jsou 1–4 než 5–6 a mezi prvními čtyřmi jsou zásadnější ty, které 

jsou orientovány na adresáta, tj. 1 a 3. Tedy posloupnost maxim co do významnosti pro 

komunikaci je: 1 a 3, 2 a 4, 5 a 6.  

Právě zdvořilostní maximy částečně vysvětlují, proč někdy v komunikaci užíváme 

eufemismy. Ty nám totiž umožňují vyjadřovat se jemněji k tématům, která jsou, resp. mohou 

být účastníkům komunikace nepříjemná. Např. pokud se setkám s kamarádkou, která je celá 

bílá, můžu jí starostlivě říct: Vypadáš, jako bys dneska nebyla ve své kůži. Takovéto vyjádření 

tak minimalizuje kritiku adresátky komunikace (místo přímějšího vyjádření: Vypadáš dneska 

hrozně.), tj. jsme výrazně vedeni maximou ocenění, ačkoli tím porušujeme Gricovu maximu 

kvality. 

Stejně jako u konverzačních maxim však ani maximy zdvořilostní nemají absolutní 

platnost a jejich důsledné dodržování ve všech situacích by mohlo paradoxně vést  

ke komunikačnímu neúspěchu (např. kdyby se mluvčí neustále kritizoval či jen slepě 

vychvaloval adresáta apod.). Leech proto upozornil, že vždy musíme brát v úvahu kontext, 

situaci a okolnosti komunikace.  

Kromě maxim formuloval ještě tři principy – pragmatické škály – které ovlivňují míru 

zdvořilosti našeho vyjádření (Leech, 1983, s. 123): 

1) škála úsilí a zisku; 

2) škála nezávaznosti; 

3) škála nepřímosti.  

Tyto škály popsal Leech zejména ve vztahu k maximě taktu, ale jejich platnost je širší. 

Míra zdvořilosti stoupá se zvyšujícím se ziskem pro adresáta, s vyšší mírou nezávaznosti 

sdělení a především s mírou nepřímosti. Leech předpokládá, „že komunikant při volbě, zda 

a jak se zdvořile zachovat, zvažuje tyto škály a volí variantu, která se zdá nejvhodnější. Obvykle 

se očekává, že preferována bude varianta, která bude pro komunikanta či komunikanty nejméně 

náročná, a jako zdvořilejší bude hodnoceno to vyjádření, které je formulováno nezávazněji či 

nepříměji“ (Saicová Římalová, 2014, s. 24). Právě proto ve chvílích, kdy s druhým 

komunikujeme o nepříjemném či citlivém (tabuovém) tématu, používáme s oblibou 

a úspěchem eufemismy, tj. posouváme se na třetí ze zmíněných škál výrazněji směrem 

k nepřímosti.  

                                                 
15 V tomto významu je tedy negativní a pozitivní zdvořilost myšlena jinak než u Brownové a Levinsona (srov.  

kap. 1.4).  
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1.4. Penelope Brownová, Stephen Levinson – Teorie zachování tváře 

 

S výkladem G. Leeche si je v mnohém podobné pojetí zdvořilosti u Brownové 

a Levinsona (1978). I u nich je zdvořilost vnímána jako „soubor řečových strategií, způsobů 

užívání jazyka, které jako svůj hlavní cíl mají nejen bezproblémovou komunikaci (…), ale 

zejména seberealizaci a sebeobranu komunikujícího individua v interakci s jinými 

komunikanty“ (Hirschová, 2013, s. 229).16  

Brownová a Levinson navázali na sociální psychologii, zejm. na E. Goffmana (1972), 

který zkoumal, „jaký sebeobraz si člověk při interakci s ostatními přeje vytvářet a jak 

mezilidská interakce z tohoto hlediska funguje“ (Saicová Římalová, 2014, s. 26). Přišli s tzv. 

konceptem zachování tváře, v němž se snaží představit takové pojetí vyjadřování zdvořilosti, 

jež by bylo platné a interpretovatelné napříč kulturami (Brown, Levinson, 1978, s. 283). Jejich 

teorie je založena na tom, že člověk je tvor racionální a má dvě tváře: pozitivní a negativní.17 

Tváří se metaforicky míní sebepojetí, sebehodnota, sebeprojekce, tedy to, jak člověk vnímá sám 

sebe v interakci a jak by chtěl, aby ho vnímalo okolí. První, tzv. pozitivní tvář, je vymezena 

jako to, „co člověk chce“, tj. zájmy, záliby, vlastnosti, kterými se jedinec prezentuje navenek 

ve snaze, aby o nich druzí věděli a aby je uznávali. Druhá tvář, negativní, je souhrn všeho,  

„co člověk nechce“, co je mu nepříjemné, nevlastní, čemu se chce vyhnout, co ho ohrožuje. 

V komunikaci pak podle toho, čeho chceme dosáhnout, provádíme střídavě akty zachovávající 

tvář a akty ohrožující tvář, a to buď ve vztahu k sobě, nebo k adresátovi (celý koncept je 

založen na tom, že participanti komunikace spolu spolupracují a jejich snahou je neohrozit ani 

svoji tvář, ani tvář komunikačního partnera).  

Pozitivní a negativní tvář mluvčího a komunikačního partnera tedy spolu během hovoru 

vstupují do interakce a s ohledem na sociální postavení a vztah účastníků komunikace18  se 

v hovoru podle Brownové a Levinsona uplatňují dva typy zdvořilostních strategií: 

1) Pozitivní zdvořilost. Pozitivní zdvořilost se týká pozitivní tváře adresáta. Podle 

Machové a Švehlové (2001, s. 103) ji můžeme zjednodušeně popsat jako 

                                                 
16  Pojetí zdvořilosti jako souboru pragmatických pravidel pochází od R. Lakoffové (1973), podle které se 

pragmatická kompetence skládá z požadavku jasnosti a požadavku zdvořilosti a během komunikace se proměňuje 

to, který z těchto požadavků hraje významnější roli. Jinými slovy se podle ní produktor vzhledem ke 

komunikačnímu cíli rozhoduje, zda bude akcentovat zdvořilostní princip (důraz na pozitivní vztahy mezi 

účastníky), anebo kooperační princip (důraz na projednání nějaké věci). Zdvořilost pak popisuje jako soubor tří 

základních pravidel: „nikomu nic nevnucuj“, „dej možnost volby“ a „chovej se přátelsky, aby se adresát cítil 

dobře“ (srov. Hirschová, 2013, s. 229). 
17 Podobný obraz využíváme v češtině, když mluvíme o tom, že někdo ztratil tvář nebo se snažil zachovat si tvář. 
18 „Pro stanovení efektivní řečové strategie je (…) důležité, jaký vztah mají jednotliví komunikanti k faktorům (…) 

nazývaným moc, sociální distance (mezi komunikanty v dané skupině) a sociální status každého 

z nich“ (Hirschová, 2013, s. 230), resp. jsou tyto (nezávislé a kulturně sociálně citlivé) proměnné určitým 

měřítkem hodnocení míry ohrožení tváře, viz níže akty ohrožující tvář – FTA (Brown, Levinson, 1987, s. 74). 
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„projevování vzájemné solidarity mezi partnery a snahu o vzájemný souhlas – tedy 

pozitivní hodnoty, které účastníci chtějí do interakce prosadit (např. shodné cíle, 

zájmy, přání, hodnocení apod.“ Do této oblasti patří např. ocenění a pochvala 

adresáta, srdečnost, porozumění, vstřícnost, zájem, obdiv, vřelost…19 Tato pozitivní 

zdvořilost může být upřímná, ale také neupřímná (např. lichocení při jednání 

s nadřízeným, nebo zlehčování či zamlčování kritiky či vlastního názoru, který  

se liší od názoru adresáta, ve snaze vyhnout se nesouladu – např. zdržení se kritiky 

při hodnocení něčího bytu aj.).20 

2) Negativní zdvořilost. Negativní zdvořilost se vztahuje k negativní tváři adresáta,  

tj. k tomu, co druhý „nechce“. „Je kompromisem mezi snahou dosáhnout svého 

(komunikačního) cíle a povinností adresáta k ničemu nenutit. Výsledkem je 

konvencionalizované nepřímé vyjadřování“ (Hirschová, 2013, s. 233). Jinými slovy 

jde tedy o snahu dosáhnout při minimálním vstupu do prostoru druhého 

maximálního zisku. Mluvčí při tom kompenzuje ohrožení tváře komunikačního 

partnera a vyjadřuje se tak, „aby adresátova svobodná volba dominovala,  

tzn. nepředpokládá, že mu adresát musí vyhovět, pomoct atd.“ (Machová, Švehlová, 

2001, s. 104). Negativní zdvořilost se často popisuje jako zdvořilost formální.  

Do této oblasti se řadí prosby, žádosti, výhrady vyjadřované nejrůznějšími 

nepřímými způsoby (otázkami a frázemi typu Byl byste tak hodný a…? Máte toho 

teď asi hodně, ale moc by pomohlo, kdybyste…, vsuvkami snižujícími/upravujícími 

sílu výpovědi jako pokud vím, …, jestli dovolíte, …, ona má momentálně 

pravděpodobně větší množství práce, takže… aj.).21 

Úvahy Brownové a Levinsona o zdvořilostních strategiích tedy stavějí na trvalém 

konfliktu mezi upřímností (přímostí, pravdivostí) a zdvořilostí (respektem k druhému). 

Komunikace je tak do značné míry založena na předstírání, „hraní rolí“, které však paradoxně 

vede k hodnocení komunikace jako kooperativní, přestože porušuje jednu i více konverzačních 

maxim (srov. Machová, Švehlová, 2001, s. 104). 

                                                 
19 Pozitivní zdvořilost je bezpříznaková v případě, že jde o komunikanty, kteří jsou si blízcí (v rodině, přátelé atd.). 

Naopak příznaková je mezi těmi, kteří od sebe mají určitý sociální odstup (např. projevování souhlasu s tím, co 

dělá/má/myslí si někdo nadřízený aj.) Tento druhý případ bývá spojován s přeháněním a zveličováním pozitivní 

tváře adresáta (srov. Hirschová, 1987, s. 231). 
20  V takovém případě většinou dochází k porušení Gricovy maximy kvality, ovšem naše lež nebo zamlčení 

„pravdy“ nebývá vedeno snahou adresáta podvést, jen je principu zdvořilosti přiložena větší důležitost než 

konverzačním maximám. 
21 Je patrné, že jak pozitivní, tak negativní zdvořilost mohou mluvčího přivést k volbě konvencionalizovaných 

způsobů vyjádření zmírňujících ohrožení tváře komunikačního partnera. Zatímco v prvním případě je výpověď 

zjemňována ve snaze ochránit pozitivní tvář adresáta neboli předejít ohrožení jeho pozitivní tváře, ve druhém 

případě jde o zmírňování ohrožení negativní tváře komunikačního partnera (např. v situacích, kdy druhého chceme 

k něčemu donutit).  
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Strategie pozitivní i negativní zdvořilosti se liší v tom, které z tváří se která z nich týká. 

Přestože se mluvčí snaží ohrožení tváře vyhýbat (nebo ho zmírňovat), dochází v komunikaci 

k ohrožení něčí tváře (pozitivní, negativní, nebo obou) poměrně často. Mezi tzv. akty 

ohrožující tvář (face-threating acts, neboli FTA (Brown, Levinson, 1987, s.67–68)) patří: 

1) ohrožení pozitivní tváře adresáta – např. když ho budeme kritizovat, vysmívat se mu, 

obviňovat ho, urážet, nesouhlasit s ním aj.;22  

2) ohrožení negativní tváře adresáta – např. když se vůči němu budeme chovat 

direktivně, něco mu přikazovat, doporučovat, o něco ho žádat, něco mu navrhovat, 

varovat ho aj.; 

3) ohrožení pozitivní i negativní tváře adresáta – např. když mu budeme vyhrožovat, 

když budeme vyjadřovat stížnost na něj, když ho budeme přerušovat aj.; 

4) ohrožení vlastní pozitivní tváře – např. když přijmeme pochvalu, poděkujeme, 

omluvíme se druhému za něco (a tím přiznáme svou chybu/vezmeme na sebe něco 

nepříjemného, co se stalo) aj.; 

5) ohrožení vlastní negativní tváře – např. tím, že adresátovi něco slíbíme (tj. nutíme 

sami sebe udělat něco v zájmu adresáta), když přijmeme nabídku aj. 

 

Hirschová (2013, s. 239) za ohrožení pozitivní tváře adresáta, tj. nezdvořilost, pokládá 

„(…) uvádění témat, o nichž je známo, že jsou adresátovi nepříjemná (záměrné směřování  

ke konfliktu) nebo pro něj citlivá (přivádějí adresáta do rozpaků).“ 23  Proto do strategií 

zmírňujících akty ohrožující tvář nebo kompenzujících ohrožení tváře můžeme zařadit 

i vyhýbání se tabuovým tématům a/nebo používání eufemismů při komunikaci o nich. Právě 

předvídání možného a pravděpodobného dopadu zvolených témat (a slov) je totiž základním 

principem úspěšné komunikace a v souvislosti s naším tématem také bodem, který nás vede 

k užití eufemismů. Pomocí nich se totiž snažíme „preventivně“ vyjádřit tak, abychom druhého, 

ale potažmo i sebe neuváděli do příliš velkých rozpaků nebo nepříjemné situace, která je 

nasnadě vzhledem k „nepříjemnosti“ a „citlivosti“ tématu, o němž komunikujeme. Tedy 

„předem vyhodnocujeme“ potenciální ohrožení tváře komunikačního partnera, které může 

způsobit téma našeho hovoru. Úspěch komunikace o tabuových tématech je tak možný pouze 

v případě, že mluvčí „s respektem anticipuje přání a potřeby adresáta a (verbální) zdvořilostí 

zachovává jeho pozitivní a/nebo negativní tvář“ (NESČ, online, heslo Zdvořilost). 

  

                                                 
22 Podle Hirschové sem patří i komunikace o nepříjemných, citlivých tématech. Viz níže. 
23 Podobně také Saicová Římalová (2014, s. 27), která mezi akty ohrožující pozitivní tvář adresáta řadí i sdělování 

špatných zpráv.  
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1.5. Shrnutí 

 

Výše uvedené teorie (Gricova, Leechova a teorie Brownové a Levinsona) se vzájemně 

doplňují a celkově představují náhled na komunikaci jako na činnost dvou aktérů – mluvčího 

a adresáta. Všechny tyto koncepty předpokládají, že spolu oba komunikanti spolupracují. 

Zatímco Grice se zaměřil především na to, co a jak mluvčí fakticky sdělují (kooperační princip), 

Leech, stejně jako Brownová a Levinson se věnovali spíše tomu, proč účastníci komunikace 

volí některé strategie, kterými Gricovy maximy porušují. Podle jejich názoru je záměrné 

ignorování některých konverzačních maxim vedeno upřednostňováním principu zdvořilosti, 

který podle nich podmiňuje hladký průběh (někdy i samotnou existenci 24 ) komunikace. 

„Zdvořilost jakožto vlastnost komunikování souvisí s efektivitou komunikace (usnadňuje 

získávání a výměnu informací, podílí se na ovlivňování postojů adresáta), ale také s existujícími 

interpersonálními vztahy, jejich vývojem, případně i s jejich využíváním a řízením“ (Hirschová, 

2013, s. 228). Za zdvořilé můžeme považovat takové (v našem kontextu především řečové) 

chování, které respektuje osobnost, zájmy a potřeby účastníků komunikace.  

Není však možné hovořit o nějaké „univerzální“, celosvětově uznávané zdvořilosti,  

tj. o tom, co s obecnou platností je či není zdvořilé, nebo o univerzálních způsobech 

vyjadřování zdvořilosti, protože o míře hodnocené zdvořilosti „rozhodují kulturní a historické 

faktory určitého společenství“ (Hirschová, 2013, s. 228). Lze tedy předpokládat, že existují 

témata, o nichž v některých kulturách je možné s komunikačním partnerem vést konverzaci, 

zatímco v jiných společenstvích mohou být tato témata považována za citlivá (a musíme k nim 

přistupovat opatrně) nebo přímo „zakázaná“ (tj. nesmíme o nich s druhými za žádných 

okolností mluvit).  

Tomu, jaká témata jsou považována za tabuová v české („slyšící“) kultuře a co vůbec 

znamená výraz tabu, bude věnována následující kapitola. 

  

                                                 
24 Tzn. pokud bychom jednali s adresátem nezdvořile, mohl by se urazit a od komunikace ustoupit. 
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2. Tabu 

 

V předchozí kapitole jsme se zabývali několika teoriemi o tom, jakým způsobem a proč 

bychom měli s druhými komunikovat, aby naše komunikace neselhala a vedla k oboustranné 

spokojenosti. Několikrát však bylo poukázáno na to, že existují určitá témata, o kterých není 

úplně jednoduché s druhými mluvit. Zejm. se jedná o témata, která označujeme za tabuová. 

V této kapitole bude vyloženo, co výrazem tabu míníme, a také budou vyjmenována konkrétní 

témata, která jsou za tabuová považována v našich kulturních podmínkách, resp. v kultuře 

českých slyšících. 

 

 

2.1. Pojem tabu  

 

Výraz tabu vychází z polynéského tapu, což znamená posvátný, nedotknutelný.  

Do evropských jazyků se slovo tabu dostalo zřejmě v roce 1777 díky Jamesi Cookovi, který ho 

přivezl z cesty po Jižním ledovém oceánu (Schröder, 1997, 2003; Allan, Burridge, 2006,  

s. 3 aj.).25 

V původním významu šlo o zákaz užití určitého slova (nebo nakládání s určitým 

předmětem) z důvodů náboženských. Tabu bylo motivováno „strachem, že slovem může být 

přivoláno například nebezpečné zvíře, nemoc, mrtví, démoni, bohové“ (Rusínová, 2001, s. 30), 

resp. „představou magické síly slova, fatálního sepětí vyřčeného slova s věcí, již toto slovo 

označuje.26 Tabuové slovo (např. jméno nějaké osoby, zejm. příbuzné n. zemřelé, zvířete, jež je 

předmětem lovu, nemoci, místa, přírodních živlů, nebeských těles aj.) (…) se nepoužívalo 

z pověrečné bázně n. z úcty“ (NESČ, online, heslo Tabu). 27  Tabuizace tedy pramenila 

z přesvědčení, že vzýváním nadpřirozené síly a/nebo vyřčením tabuizovaného pojmenování28 

může člověk na sebe i na celou společnost přivolat prokletí. Snahou proto bylo se užití 

                                                 
25 Do češtiny se slovo tabu dostalo přes angličtinu (NESČ, online, heslo Tabu). 
26 Viz také Junková (2011, s. 29): „Primitivní lidé věř ili, ž e pravé pojmenování věci je její nedílnou součástí, kryje 

se s její podstatou. Neuvážené a ukvapené vyslovení jména předmětu, místa, osoby atp., jíž se báli nebo k níž 

chovali úctu, proto považovali za urážlivé, znevažující, drzé, příliš smělé nebo intimní a báli se jejího hněvu.“ 
27 U Reutnerové (2009, s. 7) najdeme v podstatě shrnutí výše uvedeného. Říká, že za tabu bylo považováno „něco 

(věc, člověk nebo místo), co je obdařeno tajemnou silou a vyňato z profánní sféry; kontakt s tím je považován za 

nanejvýš nebezpečný a je nutné se mu z principu vyhnout, pokud by s tím nebylo nakládáno s ohledem na určitá 

přísná kultická pravidla.“ (Překlad ŽN. V originále: „Etwas (ein Ding, ein Mensch, ein Ort) ist mit geheimnisvoller 

<Kraft> […] geladen und aus dem Bereich des Profanen herausgehoben, die Berührung damit ist äußerst gefährlich 

und grundsätzlich zu vermeiden, sofern dabei nicht bestimmte strenge kultische Vorschriften berücksichtig 

werden.“) 
28  Tabuizovanými pojmenováními jsou míněna neutrální slova, která ovšem pojmenovávají „zapovězený 

jev“ (např. pojmenování boha, božstva, ďábla aj.). 
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tabuizovaného výrazu vyhnout, aby člověk sebe i své okolí chránil. Někdy jsou tato tabu (slova 

a konkrétní oblasti, s nimiž souvisí) označována jako tabu pověrečná (srov. např. Bečka, 1992, 

s. 122). My je budeme nazývat jako tabu pověrečná a náboženská (tato oblast totiž zahrnuje 

i např. braní jména Božího nadarmo, rouhání apod. – srov. kap. 2.2). 

Tabu, jak ho chápeme dnes, už ale nemá čistě náboženský význam.29 Balle (online), 

Schröder (1997, 2003 aj.), Bečka (1992)30 a další uvádějí, že chápání významu pojmu tabu se 

posunulo do roviny společenské, proto se můžeme setkat s označením tabu společenská.  

Ta tvoří součást „sociálního kodexu společnosti“, tj. souvisí s životem člověka uvnitř 

společnosti a s jeho chováním. 31  A nejen s chováním. „Pojmem tabu (…) míníme jednak 

(negativní) konvence jednání (to, co se nesmí dělat), jednak ne-témata (to, o čem se nemluví) 

a také témata, která podléhají určité řečové etiketě (tj. o čem se smí mluvit jen nějakým přesně 

daným způsobem)“32 (Balle, online). V současném pojetí se tedy tabu váže (a) jak na konkrétní 

témata, příp. (tabuová) slova s nimi spojená (rovina jazyková), (b) tak na některé činnosti, 

způsoby chování ve společnosti (rovina mimojazyková).33 Druhé oblasti (b) se nadále věnovat 

nebudeme, a naopak zaměříme pozornost na oblast první (a), zejm. na to, o jakých tématech se 

v českých kulturních podmínkách nemluví a pokud ano, tak jen určitým způsobem  

(např. s použitím eufemismů).34 

 

  

                                                 
29 Přesto ve většině kultur a různých sociálních skupin můžeme nalézt určité zákazy, zejm. pak ve vztahu k potravě, 

které obvykle pramení z náboženských „předpisů“ – např. zákaz jedení vepřového masa u muslimů, jedení košer 

jídla u židů, vegetariánství u hinduistů aj. Kromě čistě náboženských pravidel najdeme ve většině  

i tzv. vyspělých národů ještě v nedávné historii společenské zvyky a nepsaná pravidla (nepsané zákazy) spojené 

s např. kastováním společnosti– např. co mohou/nesmí příslušníci určité sociální vrstvy dělat apod. (srov. Allan, 

Burridge, 2006, s. 4). 
30 V české literatuře nemáme k tomuto tématu mnoho zdrojů. Naproti tomu v sousedním Německu se otázkou toho, 

co je v jazyce, kultuře a společnosti tabu, věnují soustavně, zejm. pak na Evropské univerzitě Viadrina, především 

na Kultur-Wissenschafliche Fakultät pod vedením prof. Hartmuta Schrödera. V opoře o jejich závěry proto bude 

vyložen pojem tabu na následujících řádcích.  
31 Tabu tedy „striktně předepisuje, jaké činnosti/jednání a chování se nesmí provádět“31 (Zöllner, 1997, s. 25) – 

překlad ŽN. V originále: „Der festschreibt, welche Handlungen und Verhaltensweisen nicht ausgeführt werden 

sollen.“ 
32 Překlad ŽN. V originále: „Wir meinen also mit dem Begriff Tabu sowohl (negative) Konventionen des Handelns 

(das, was man nicht macht), Nicht-Themen (das, worüber man nicht spricht) sowie Themen, die einer besonderen 

sprachlichen Etikette bedürfen (das, worüber man nur in einer ganz bestimmten Weise spricht).“ 
33 Např. pravidla chování při stravování, pravidla tělesných projevů na veřejnosti, pravidla sexuálního chování aj. 

(srov. NESČ, online, heslo Tabu; Schröder, 1997, 2003). 
34 Je nutné podotknout, že oblasti (a) a (b) jsou úzce provázané a do určité míry se překrývají. Např. se mluvčí 

vyhýbají hovoru o tom, že někdo krade apod., protože takové chování je považováno za nevhodné, „společensky 

zakázané“. Zároveň se ale také běžně nehovoří o některých částech těla nebo o činnostech s nimi spojenými, které 

nejsou společensky nevhodné, „jen“ jsou považovány za příliš intimní. Naše pozornost se proto zaměří ne na výčet 

společensky nepřijatelného chování, ale na výčet toho, o čem se v komunikaci s druhými nemluví nebo mluví jen 

určitým způsobem. To se s tabuizovaným chováním může částečně překrývat, ale ne nutně. 
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Pro upřesnění považujeme za nutné tabuovost ještě blíže specifikovat a odlišit od dvou 

termínů, s nimiž by bylo snadné ji zaměnit, totiž od zákazu a zamlčování. 

Reiman (1989, s. 421) a Kuhn (1987, s. 26) uvádějí, že tabu jsou „společenskou 

samozřejmostí“, která reguluje naše chování.35  Není však možné je ztotožňovat se zákazy. 

Zákazy totiž mohou (a musí) být formulovány. Naproti tomu tabu nikde napsaná nejsou, ale 

vyžaduje se, aby je každý znal. Dodržování tabuovosti podléhá silné sociální kontrole. Balle 

(online) je označuje za „axiomy komunikace“, tj. za „nesporné základní pravdy určitého 

společenství, kterých se nikdo nesmí dotknout“ (tamtéž). Na rozdíl od dodržování zákazů není 

možné dodržování tabu po někom vymáhat. Jediný „trest“ pro toho, kdo tabu poruší, je jeho 

pocit viny, odpor sám k sobě a pocit studu, ev. následně tabuizování tohoto „viníka“ – jeho 

vyloučení ze společnosti, izolace a vyhýbání se mu. 

Tabuizování se také odlišuje od mlčení či zamlčování. Když o něčem mlčíme nebo něco 

zamlčujeme, děláme to proto, že předmět hovoru, kterému se vyhýbáme, nebo o němž pouze 

„mlžíme“, je nám osobně nějak nepříjemný (např. když zapomeneme splnit daný úkol apod.). 

Na rozdíl od toho o tabuových tématech musíme mlčet, protože to, že se o dané věci nemluví, 

je společensky dané a my nemáme jinou možnost než „držet ústa a krok“ a k tomuto tématu  

se nevyjadřovat (Schröder, 1997, s. 93).  

Tím, že je určité slovo, resp. téma tabu, je i tabu se na něj dotazovat a/nebo pátrat  

po kořenech jeho tabuizace. Tak se tabu udržuje a přenáší z generace na generaci. To potvrzuje 

i sociální psycholog Rudas (1994, s. 19), který uvažuje o tabuizaci v kontextu předsudků. Říká, 

že tabuová témata z předsudků vycházejí a tím, že tabuovost určitého tématu/slova/situace 

přijímáme, přejímáme spolu s tím automaticky i předsudky (tj. tabuizací tématu se přenášejí 

i předsudky s ním spojené). 

 

Můžeme tedy shrnout, že tabu je slovo, resp. lexém, který se neříká, protože je vázán 

na téma, o kterém se nemluví – dříve z důvodů pověrečných a náboženských, dnes (i) z důvodů 

společenských.36 Tabuizace se tak posunula od výrazů spojených s působením nadpřirozených 

sil k pojmenovávání skutečností z dalších tematických okruhů, které jsou považovány za příliš 

citlivé, intimní nebo společensky nevhodné. V následující kapitole se proto zaměříme  

na tabuizovaná témata, tedy ty oblasti, s nimiž jsou tabuizované výrazy svázány. Následná třetí 

                                                 
35 Schröder (1997, s. 1) označuje tabuizaci dokonce za nástroj společenské a politické moci, resp. za prostředek, 

kterým je řízena, potlačována a manipulována řeč (srov. „Tabus und Tabuisierungen hingegen sind immer ein 

ausgesprochenes Herrschaftsmittel, durch das soziale und politische Kontrolle ausgeübt wird. Wo Tabus existieren 

wird nicht nur geschwiegen, sondern auch verdrängt, manipuliert und Sprachlenkung betrieben“ (Schröder, 1997, 

s. 1)). 
36 Tabuizované jsou ty lexémy z určitých oblastí (pověrečných i společenských), které daný jev označují přímo. 
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kapitola se pak bude věnovat tomu, jak je možné o tabuizovaných tématech mluvit bez použití 

tabuizovaných výrazů. 

 

 

2.2. Tabuizovaná komunikační témata 

 

Již bylo řečeno, že v jazyce existují tematické okruhy, jejichž obcházení původně 

pramenilo ze strachu z nadpřirozených sil, dnes je určováno především nepsanými pravidly 

společensky vhodného chování. Tabuizování určitých témat spočívá jednak v tom, že některé 

výrazy s nimi spjaté jsou považovány za tabuové, tedy podléhají společenskému zákazu, jednak 

v tom, že se o těchto tématech obecně buď vůbec nemluví, nebo mluví jen určitým způsobem. 

Která témata to však konkrétně v našich (českých) kulturních podmínkách jsou? 

Výčet tabuových témat se u různých autorů různí. Odlišnosti nacházíme zejm. v (1) šíři 

tématu (některé odborné studie se snaží identifikovat celou paletu tabuizovaných témat 

v různých typech textů, jiné se zaměřují jen na vybranou oblast a na to, jak je jazykově 

ztvárňována, např. na tabuizování sexuality apod.), (2) množství uvažovaných jazyků (některé 

texty se drží jednoho jazyka a kultury, jiné k této otázce přistupují kontrastivně, resp. 

interkulturně a porovnávají tabuová témata mezi různými národy, jazyky a kulturami) a (3) 

celkového charakteru textu (stručný výčet v rámci slovníkové příručky či článku vs. rozsáhlé 

studie s bohatým množstvím příkladů, rozlišováním drobných nuancí aj.).  

V zásadě se však autoři v hlavních okruzích shodují. 37  Za tabuová témata jsou 

pokládána tato: 

 

1) NADPŘIROZENÉ SÍLY – např. braní Božího jména nadarmo, oslovování ďábla, 

rouhání se, tematizace některých přírodních jevů a katastrof (způsobovaných, jak 

někteří věří, právě „nadpřirozenými silami“) 

2) SMRT – přivolávání smrti a hovoření o umírání a o posmrtných představách 

3) NEMOC – zejména velmi obávané nemoci jako rakovina, ev. onemocnění 

pohlavních orgánů, která jsou spojena s velmi intimní částí těla a zároveň mohou 

být vnímány jako důsledek nezodpovědného sexuálního života, což je jev 

vymykající se žádoucím společenským konvencím 

                                                 
37 Následující výčet vychází především z Junkové (2011), NESČ (online, heslo Eufemismus) a Egortschenkové 

(2013). Sestaven byl na základě literatury, která reflektovala tabuizaci z pohledu českého jazyka (a kultury). 

Nicméně je možné a velmi pravděpodobné, že mnoho těchto tabuizovaných témat bude univerzálně platných  

i v jiných (zejm. evropských) kulturách. Zároveň je potřeba upozornit, že to, co je tabuizováno, se postupně mění 

(např. o některých věcech bylo tabu mluvit před sto lety, ale dnes dané téma za tabuové nepovažujeme). 
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4) některé oblasti LIDSKÉ ANATOMIE A FYZIOLOGIE  

a) názvy některých intimních částí těla 

b) pojmenování některých procesů a stavů lidského organismu, jako je zejm. 

trávení a vyměšování 

c) pojmenování, která souvisejí s některými procesy a stavy ženského organismu, 

jako je ženský rytmus, těhotenství 

d) fyzické nedostatky, psychické nedostatky 

5) SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 

6) SOCIÁLNÍ NEROVNOST – nerovnost různých vrstev a skupin ve společnosti je 

pokládána za nežádoucí společenský jev, proto je tabu hovořit o odlišnosti lidí  

na základě jejich náboženského vyznání, věku, vzdělání, příjmu, národnosti, 

sociálního a ekonomického postavení, sexuální orientace aj., zejm. tehdy, pokud 

jsou tito lidé pro danou skutečnost vydělováni z většinové společnosti 

a) vydělení jedince/skupiny na základě skutečnosti, která je pokládána za negativní 

(nízký příjem, chudoba aj.); tj. takové vydělení jedince/skupiny, které vzbuzuje 

opovržení, podezíravost apod. 

b) vydělení jedince/skupiny (s vysokým sociálním statutem) na základě skutečnosti, 

která je obecně považována za pozitivní (vysoký příjem, dobrá práce…), ovšem 

jejíž vysoká míra vzbuzuje u většinové společnosti závist, pohrdání apod. 

c) vydělování etnických minorit a národnostních menšin38  

7) PROHŘEŠKY PROTI DOBRÝM MRAVŮM 

a) opilost 

b) nevěra39 

c) lhaní 

d) podvod 

e) krádež 

 

První ze zmíněných témat (které obsahuje řadu podtémat) budeme považovat za tabu 

pověrečná a náboženská, tj. taková, které jsou spojena s představou, že vyřčením určitých slov 

nebo vyjadřováním se k danému tématu může mluvčí na sebe či někoho blízkého přivolat hněv 

a pomstu nadpřirozených sil.  

                                                 
38  Toto téma úzce souvisí nejen s předsudky, ale i se stereotypy. V souvislosti s českým znakovým jazykem  

a s komunikací Neslyšících se mu nebudeme dále věnovat, neboť o něm již bylo částečně pojednáno v diplomové 

práci Lucie Břinkové (2016). 
39 V našich dalších úvahách bude tato oblast pojednávána v rámci tématu sexuálního chování. 
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Někdy je oslovování těchto nadpřirozených sil spojováno i s představou přivolávání 

smrti a nemoci – téma 2 a 3 (nemoc či smrt jako Boží trest aj.), ne však nutně. Mohou být 

považována např. i za důsledek nevhodného a/nebo nezodpovědného společenského chování, 

za přirozenou součást života, kterou však neovlivňují nadpřirozené síly aj. Tato témata proto 

budeme zahrnovat spolu s dalšími do okruhu tabu společenských (témata 2–7). Právě těm se 

budeme dále věnovat v souvislosti s komunikací českých Neslyšících. 
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3. Eufemismus 

 

V předchozí kapitole bylo vysvětleno, co znamená, když je něco tabu (tedy že jde o cosi 

„zapovězeného“); byl zmíněn posun ve vnímání tabu od tabu pověrečných a náboženských 

k tabu společenským a zároveň byla představena témata, která jsou v současné době 

označována různými autory za (v české kultuře) tabuová, tedy „zakázaná, obcházená“. 

Tato témata jsou ovšem úzce spojena s našimi každodenními životy, s naším tělem 

a jeho vnímáním a s naším fungováním uprostřed společnosti. To jsou skutečnosti, o kterých 

někdy chceme nebo potřebujeme s druhými hovořit. Zároveň jsme ale vedeni zdvořilostním 

principem a tím, že nechceme ohrozit tvář ať svoji, nebo svého komunikačního partnera.40 

Jinými slovy provádíme určitou formu vědomé nebo nevědomé autocenzury, nejvýrazněji  

ve formálních, kontrolovaných řečových situacích (srov. NESČ, online, heslo Eufemismus). 

Jsme zvyklí vyjadřovat se tak, abychom se jako mluvčí vyhnuli ztrapnění sebe samých a/nebo 

si nevysloužili kritiku ostatních, a vyhýbáme se i tomu, abychom svým vyjádřením neztrapnili, 

nepřivedli do rozpaků, neurazili nebo nepohoršili adresáta nebo třetí stranu (srov. např. Allan, 

Burridge, 2006, s. 33; Ruiz, 2009, s. 56). Existují proto určité strategie, jak o tom, co je tabu, 

komunikovat, aniž bychom my, komunikační partner nebo někdo z dalších přítomných ztratili 

tvář. Jednou z nich je užívání eufemismů.41  

 

Odborný termín eufemismus vznikl z řeckého eu „dobrý, dobře“ a phḗmē „mluva“ (srov. 

Allan, Burridge, 2006, s. 29). Tímto termínem se označují zjemnělá pojmenování, která se 

užívají „zvláště k označování trapných, nelibých, nežádoucích jevů“ Čechová (2000, s. 64). Jde 

o vyjádření, která nahrazují výraz v dané situaci nevhodný (Adam a kol., 2014, s. 169), 

tabuizovaný (NESČ, online) a která se snaží zastřít nepříjemnost nějaké nepříjemné nebo 

společensky nevhodné skutečnosti (PMČ, 2001, s. 95–96) – např. odejít na věčnost místo 

zemřít. Eufemismy (nebo jinak též meliorativa) se tedy snaží zmírnit, zamlžit nebo záměnou 

konotací vylepšit negativně pociťovaný obsah (NESČ, online, heslo Eufemismus). Jde o výrazy, 

které nesou kladný expresivní příznak. Tyto výrazy jsou součástí jazyka, ale zároveň se v nich 

odráží společenský postoj (a vývoj tohoto postoje) k tabuizovaným jevům (tamtéž).  

                                                 
40 Viz kap. 1. 
41  Dalšími možnostmi, které pro komunikaci o tabuových tématech uvádí NESČ, jsou: (1) noa, z polynéštiny 

„obyčejný, obecný“, je takové slovo, které nepodléhá tabuovému zákazu; jde o jakýsi krycí výraz nahrazující 

tabuové pojmenování (např. jako noa vzniklo čert místo ďábel apod.); (2) tabuová antifráze, jejíž podstatou je 

„snaha nahradit slova označující něco špatného, nebezpečného, nešťastného apod. výrazy vyjadřujícími jejich 

přímý opak, tj. něco dobrého, bezpečného, šťastného“, příp. i naopak (NESČ, online, heslo Tabuová antifráze), 

např. zlom vaz ve významu hodně štěstí; (3) hlásková obměna tabuových slov, např. čerchmant místo čert aj. 



 

27 

Je nezbytné také zmínit to, že eufemismy nejsou zcela stabilní oblastí slovní zásoby, 

protože postupně zastarávají. Výrazy, které dříve byly považovány za eufemistické, postupně 

mohou svůj příznak ztrácet a stávají se z nich výrazy bezpříznakové, příp. mohou získat 

i příznak negativní (např. dnešní záchod vzniklo jako eufemismus pro označení toalety, dnes ho 

vnímáme jako neutrální a nahrazujeme ho jinými eufemismy – např. místo jít na záchod říkáme 

často jít si odskočit; jiným příkladem jsou původní odborné lékařské pojmy debil, imbecil aj., 

které jsou v současné době používány jako vulgarismy apod.). K postupnému vytlačování 

eufemistické platnosti daného pojmenování dochází v případě, že se toto pojmenování 

ztotožňuje s určitou (tabuizovanou) skutečností pravidelně. Poté totiž uživatelé daného jazyka 

přestávají vnímat, že je tento výraz původně eufemismem, považují ho za přímé pojmenování 

dané skutečnosti a stává se z něj sekundární tabu, které opět „musí“ být nahrazeno jiným 

pojmenováním – novým eufemismem (srov. Junková, 2011, s. 43; PMČ, 2001, s. 96 aj.). 

Platnost určitého výrazu jakožto eufemismu je proto dána do jisté míry časově. Tedy stejně 

jako se vyvíjí to, co je a není pokládáno za tabu (viz tabu pověrečná a náboženská vs. tabu 

společenská, kap. 2.1), prochází vývojem i slovní zásoba, kterou o těchto tabuizovaných 

skutečnostech hovoříme. 

Warrenová (1992) se však domnívá, že eufemistická platnost lexému, resp. ztráta 

eufemistického příznaku nezávisí primárně na frekvenci užívání daného lexému, nýbrž na 

existenci kontrastu („sémantického“ nebo „formálního“, viz kap. 5.2). Uvádí, že za eufemismus 

lze pokládat to, k čemu existuje opozice v podobě lexému bez eufemistické platnosti. Jinými 

slovy, dokud bude k eufemismu existovat (bezpříznaková? 42 ) alternativa, bude lexém 

považován za eufemismus (tj. např. výše zmíněné slovo záchod budou mluvčí češtiny 

považovat za eufemismus do té chvíle, dokud bude existovat jiné, neeufemistické, pojmenování 

stejného referentu; a právě proto, že v současné češtině ke slovu záchod neexistuje 

„neutrální“ výraz, nevnímáme záchod jako eufemismus; zatímco např. toaletu v kontrastu se 

záchodem považujeme pravděpodobně za příznakovou (s kladným příznakem, tj. eufemismus)). 

I přes zdůrazňování existence kontrastu místo frekvence užívání výrazu však Warrenová sama 

upozorňuje, že tento náhled na eufemismy s frekvencí užívání úzce souvisí – zvyšující se 

frekvence užívání určitého pojmenování totiž vytlačuje postupně to „kontrastní“, čímž mluvčí 

přestávají vnímat kladný expresivní příznak původního eufemismu a stává se z něj lexém 

bezpříznakový.  

                                                 
42  Warrenová neuvádí explicitně, že by alternativa musela být bezpříznaková. Hovoří jen o kontrastu, resp. 

alternativě. Je proto otázkou, zda roli kontrastního pojmenování může zastávat lexém např. s negativním 

expresivním příznakem (hajzl vs. záchod).  
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Hodnocení toho, co je a není eufemismus, je ovšem podmíněno i dalšími aspekty, 

především aktuálními okolnostmi užití daného výrazu, tedy kontextem – to, co v určité situaci 

pokládáme za eufemismus, tak nemusíme v jiné jako eufemismus vůbec vnímat. Dokonce 

stejný lexém může kontextem užití (ironie, nadávání aj.)  místo kladného expresivního příznaku 

získat příznak negativní. To znamená, že stejný lexém může být stejnou osobou v jedné situaci 

hodnocen jako eufemismus, zatímco v jiné jako vulgarismus, nadávku, dysfemismus43 (např. 

budeme zřejmě vnímat rozdílně, když matka řekne svému dítěti po tom, co ho dokrmí: „Pojď, 

ještě musíme umýt ručičky a tu tvoji papulu.“, a když se někdo oboří na druhého slovy: „Drž už 

papulu!“). Příznakovost lexému tak může záviset na kontextu užití, na vztahu komunikantů  

i na subjektivním vnímání daného lexému jak z pohledu mluvčího, tak z pohledu adresáta, 

příp. třetí osoby.44 Ruiz (2009, s. 57) je dokonce přesvědčen o tom, že není možné o něčem 

prohlásit, že je to eufemismus, pokud nevysvětlíme kontext jeho užití.45 

Je tedy patrné, že je velmi obtížné, ne-li nemožné, označit určitý výraz za eufemismus. 

Proměnných, které hodnocení eufemističnosti tohoto výrazu ovlivňují, je celá řada. Pro účely 

této práce budeme proto při elicitaci eufemismů v komunikaci českým znakovým jazykem 

vymezovat jednotlivé kontexty a při hodnocení eufemismů bude vycházet přednostně  

ze subjektivního vnímání daných lexémů mluvčími. K tomu budeme navíc přihlížet zejména 

k existenci opozice, jak o ní mluví Warrenová (podrobněji viz kap. 5.2).  

 

 

3.1. Jazykové prostředky eufemizace v češtině 

 

Výše bylo představeno, co rozumíme termínem eufemismus a proč eufemismy 

v komunikaci někdy používáme. Je to z toho důvodu, že eufemismy představují jeden  

ze způsobů, jak se vyhnout přímému (tj. tabuovému) pojmenování (tabuizované) skutečnosti. 

Jejich funkcí je tedy danou skutečnost pojmenovat nepřímo a jemně. Po formální stránce 

mohou být jednoslovné i víceslovné a utvářeny jsou různými způsoby. NESČ (online, heslo 

Eufemismus) jako prostředky eufemizace v českém jazyce uvádí tyto: 

                                                 
43  Dysfemismus je výraz zveličují nepříjemnost dané skutečnosti, často vycházející z přenesení pojmenování 

užívané v kontextu mluvy o zvířatech na kontext mluvy o lidech, např. chcípnout místo zemřít, žrát místo jíst (srov. 

Ruiz, 2009, s. 57). 
44 S odkazem na Peirce (kap. 1) je dobré si uvědomit, že jeden repersentamen (slovo) může vyvolávat u různých 

mluvčích (interpretů), v různých situacích různé představy (pojmy, obrazy, interpretanty). Každý totiž jinak 

subjektivně vyhodnocuje danou situaci, což může vést k tomu, že jeden účastník komunikace bude vnímat slovo 

jako např. eufemismus, zatímco jeho komunikační partner jako dysfemismus (např. při nepochopení ironie), popř. 

že jedno slovo bude jeden a ten samý mluvčí v závislosti na situaci hodnotiti různě. 
45  I z toho důvodu budou pro výzkum tabuových témat a eufemizace připraveny určité situace, které kontext 

vymezí (viz. kap. 5). 
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1) výrazy označující menší míru jevu (např. podnapilý místo opilý); 

2) cizí slova, zejm. odborné termíny (např. toaleta místo záchod, obézní místo tlustý); 

3) metafory, tj. obrazné pojmenování na základě podobnosti (např. špinavé peníze 

místo ukradené, nelegálně získané peníze); 

4) metonymie, tj. obrazné pojmenování na základě vnitřní souvislosti (např. mít dobrou 

práci místo vydělávat hodně peněz, dříve narozený místo starý); 

5) elativ, tj. užití komparativu mimo stupňování a srovnávání (např. je tu chladněji 

místo je tu zima); 

6) litotes, tj. užití negace antonyma toho, co chceme pojmenovat (např. nehezký místo 

ošklivý, nebýt pilný místo být líný); 

7) výrazy s obecným významem (např. věnovat dar místo uplácet, být nemocný místo 

mít rakovinu, bylo to… zajímavé místo nelíbilo se mi to); 

8) slova s tzv. „difuzní sémantikou“ (např. někteří lidé, určitá místa); 

9) perifráze (např. prohrát poslední bitvu místo zemřít); 

10) multiverbizace (např. člověk s poruchou autistického spektra místo autista); 

11) apoziopeze, tj. nedokončení výpovědi (např. ona je taková…); 

12) elipsa, tj. vypuštění části syntaktické struktury věty, kterou v ní očekáváme (např. 

ona už čeká…); 

13) deminutiva, tj. slova zdrobnělá (např. zadeček místo zadek aj.). 

 

Výše uvedený výčet tedy poskytuje přehled eufemizačních prostředků, které se uplatňují 

v češtině, tj. v mluveném jazyce. Ve srovnání s ním budou (v kap. 7) představeny eufemizační 

strategie zachycené v českém znakovém jazyce. 
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4. Tabu a eufemismy v cizích znakových jazycích 

 

V předchozích kapitolách jsme se věnovali tomu, jak se u mluvčích proměňuje užívání 

jazyka v závislosti na situaci. Právě tímto aspektem lidské komunikace se (spolu s dalšími 

tématy) zabývá jazyková disciplína zvaná pragmalingvistika. Na jejím poli se vyvinulo několik 

teorií, které se snaží vysvětlit, proč a jak spolu mluvčí komunikují nebo by měli komunikovat, 

aby dosáhli svého cíle. K tomu je jednak potřeba, aby spolu mluvčí v hovoru spolupracovali 

(kooperační princip P. Grice a jeho konverzační maximy), a zároveň se ukázalo jako důležité 

to, aby k sobě byli zdvořilí (zdvořilostní princip G. Leeche a jeho zdvořilostní maximy a teorie 

tváře P. Brownové a S. Levinsona). Právě zdvořilost, tj. určitá ohleduplnost a vstřícnost 

k adresátovi je jedním ze základních klíčů k úspěšné komunikaci. Může nám pomoci nejen 

v situacích, kdy od druhého něco žádáme, ale také ve chvílích, kdy s druhým chceme hovořit 

o tématu, které je dotyčnému a/nebo nám nepříjemné. Ve společnosti totiž existují témata, 

kterým se obvykle v komunikaci vyhýbáme, protože je z různých důvodů považujeme za citlivá 

(viz kap. 2.2). Pokud o nich chceme hovořit, můžeme zvolit postup, kdy (vedeni principem 

zdvořilosti) pojmenováváme daný jev nepřímo. Jednou ze strategií je užívání eufemismů, tj. 

zjemnělých, nepřímých pojmenování dané skutečnosti. 

Několik základních teorií pragmalingvistiky, které byly představeny v první kapitole,  

si všímalo pouze komunikace v mluvených jazycích. Otázkou, kterou si tedy nyní klademe, 

proto je, zda i mezi Neslyšícími, kteří komunikují v českém znakovém jazyce, se uplatňují 

zdvořilostní principy, případně v jakých situacích a jak se zdvořilost v českém znakovém 

jazycích projevuje – konkrétně nás bude zajímat to, zda existují v komunikaci českých 

Neslyšících nějaká tabuová témata, která mluvčí považují za citlivá či nevhodná, a pokud ano, 

zda k referování o nich používají eufemismy a jak tyto eufemismy „vypadají“.  

Bohužel téma zdvořilosti v komunikaci Neslyšících je ve světě prozatím nedostatečně 

prozkoumáno. Z toho důvodu byly v předchozích kapitolách představeny teorie vycházející 

z mluvených jazyků, protože právě ty se nám mohou stát určitým východiskem k úvahám 

o jazycích znakových, resp. o českém znakovém jazyce. Na poli lingvistiky znakových jazyků 

se nám podařilo dohledat jen několik málo ojedinělých zdrojů, které se této problematice věnují. 

V následujících podkapitolách bude shrnuto, na jakou oblast se který výzkum zaměřoval, jaká 

metodologie byla použita při sběru dat (pokud je tato informace dostupná) a k čemu dotyční 

autoři dospěli (poznámky k tabuovosti témat, k sociolingvistickým faktorům ovlivňujícím 

užívání eufemismů a k jednotlivým typům eufemismů). Tyto poznatky nám poslouží jako 

inspirace pro náš výzkum.  
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4.1. Americký znakový jazyk 

 

Zřejmě jako první si povšiml eufemizace ve znakovém jazyce, konkrétně v americkém 

znakovém jazyce (ASL), James Woodward (1979), který se zabýval znaky pro sexuální 

chování.46  Hlavním předmětem jeho zájmu nebyly eufemismy, nýbrž shromáždění souboru 

znaků užívaných pro tuto oblast (podobně později postupovali např. Colville, Stewart, 1988 aj.). 

Doložil však, že některé znaky jsou často z oblasti pod pasem posunuty nahoru do běžného 

znakovacího prostoru, čímž se z nich částečně vytrácí jejich ikoničnost a přizpůsobují se více 

jazykovému systému ASL, resp. vlastnostem ostatních znaků ASL47  (Brennan a kol., 1990, 

s. 65–66). 

Dalším výzkumem věnujícím se tabuovosti v ASL byla studie Mirusové a kol. (2012).48 

Ta se ovšem nevěnovala tabuovým tématům a tomu, jak o nich mluvit, ale tabuizovaným 

výrazům v ASL – jak se v ASL vyjadřují vulgární pojmy. Kromě jednotlivých znaků si všímala 

toho, že tabuové výrazy často narušují tradiční syntaktické vzorce a např. toho, že tabu může 

být i zdánlivě neutrální vyjádření (co se týče manuální složky), kterému je však přidána 

negativní mimika. 

 

 

4.2. Britský znakový jazyk 

 

Co se týče evropského prostředí, informace o zdvořilosti a eufemismech v komunikaci 

Neslyšících jsou dostupné v Británii. Rachel Sutton-Spenceová a Bencie Wollová ve své knize 

věnované lingvistice britského znakového jazyka (BSL)49 v jedné kapitole uvádějí, že stejně 

jako v jiných jazycích, i v BSL existují tabuová témata a tabuové znaky (tzv. socially 

unacceptable signs). Tabuovými znaky ovšem nemyslí (neutrální) lexémy přímo 

pojmenovávající tabuizované skutečnosti, ale znaky vulgární (Spence, Woll, 2003, s. 243).50 

                                                 
46 WOODWARD, J. Signs of Sexual Behavior: An Introduction to Some Sex-Related Vocabulary in American Sign 

Language. Silver Spring: T. J. Publishers, 1979. 
47 Pravděpodobně vycházel z toho, že pro označování částí těla se běžně užívá odkazování na tyto části přímo  

na těle znakujícího, příp. jsou znaky artikulovány na místě, kde se daná část těla nachází. Jak však poznamenal, 

znaky – např. ty, které jsou spojeny s pohlavím – tuto ikoničnost (pro znakové jazyky přízačnou) nedodržují. 
48 MIRUS, G.; FISHER, J.; NAPOLI, D. J. Taboo expressions in American Sign Language. In: Lingua. 2012, 122, 

1004–1020. 
49  SUTTON-SPENCE, R.; WOLL, B. The Linguistic of British Sign Language: An Introduction. Cambridge: 

Cambridge Univesity Press, 2003. 
50  Autorky vysvětlují, že výzkum vulgarismů je (obecně ve všech jazycích) poměrně problematický, neboť je 

komplikované získat potřebná data Respondenti se totiž při výzkumech často ostýchají tyto znaky použít (srov. 

„[M]any people see coarse language as something to use only with their friends, so they will not use it in front  

of a researcher“ (Spence, Woll, 2003, s. 241)). Dalo by se tedy zřejmě říci, že respondenti tyto znaky vnímají jako 

vhodné jen v určitém kontextu (nejen jazykovém, ale i mimojazykovém), a právě výzkumy (ať už slyšících nebo 
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Pro lepší pochopení je snad na místě stručně představit rozdíl mezi tabuovými znaky 

(tak, jak je chápou Spenceová a Wollová) a tabuovými tématy v mezilidské komunikaci. 

Tabuová témata a tabuové znaky se totiž nemusí vyskytovat současně, naopak dochází 

k různým kombinacím:  

1) předmětem komunikace je tabuové téma a mluvčí užívají tabuové znaky, tj. takové, 

kterým je připisován negativní expresivní příznak (v češtině např. výpověď,  

že někdo chcípnul místo umřel; podobně i v českém znakovém jazyce znak 

CHCÍPNOUTd místo UMŘÍTn, viz obr. 3 a obr. 4); 

 

 

2) předmětem komunikace není tabuové téma a mluvčí užívají tabuové znaky 

(v češtině např. výrok prezidenta Zemana, že vláda zkurvila služební zákon);51 

3) předmětem komunikace je tabuové téma a mluvčí neužívají tabuové znaky, nýbrž 

znaky nahlížené jako neutrální, nebo znaky hodnocené společensky přijatelnější, 

které tabuovost tématu zastírají a vyjadřují se o něm nepřímo, tj. eufemismy 

(podrobné příklady viz kap. 6). 

Spenceová a Wollová uvádějí několik poznámek k sociolingvistickým faktorům 

ovlivňujícím užití společensky nepřijatelných znaků, resp. ke způsobu referování o společensky 

nepřijatelných tématech. Zmiňují obecné tvrzení, že starší lidé používají výrazně menší 

množství vulgarismů než mladší generace. Zároveň však upozorňují, že nižší frekvence 

sprostých slov (či znaků) neznamená automaticky vyšší styl či společensky přijatelnější 

vyjádření. Setkáváme se totiž často s tím, že starší mluvčí užívají výrazy, které mladší hodnotí 

jako příznakové a nevhodné, ale starší lidé si nevhodnost (a ofensivnost) svých znaků vůbec 

                                                 
N/neslyšících odborníků) do konceptu vhodného mimojazykového kontextu pravděpodobně nezapadají. Přesto 

musí podle autorek lingvisté tabuovým tématům a tabuovým znakům věnovat pozornost, neboť jsou součástí 

jazyka („[L]inguists have a duty to describe language as it is used, not as some people might wish it was 

used“ (Spence, Woll, 2003, s. 241). 
51 Viz ZEMAN, M. Hovory z lán – 2. 11. 2014 (online). 

Obrázek 3: CHCÍPNOUTd Obrázek 4: UMŘÍTn 
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neuvědomují, resp. zvolené znaky jako nevhodné nepociťují.52  Kromě toho hraje při volbě 

užitých znaků a komunikačních témat roli i povaha člověka a jeho celkové založení. Jsou lidé, 

kteří by např. nikdy nepoužili sprosté slovo nebo vyjádření, které by nějak hanělo Boha, další 

se vyhýbají sexuálním tématům atd. Tento fenomén je známý jak v komunitě slyšících, tak 

Neslyšících (Spence, Woll, 2003, s. 242). 

Tabuovým znakům se vzhledem k zaměření této práce nebudeme podrobněji věnovat. 

Za povšimnutí však stojí to, co Spenceová s Wollovou píší v souvislosti s tabuovými tématy. 

Obecně je definují jako taková, která mohou druhého urazit, znepokojit a znervóznit, nebo 

uvést do rozpaků či do trapné situace (viz kap. 1 a 2). Poznamenávají, že tabuová témata nejsou 

univerzální, ale kulturně podmíněná. Ohledně kultury Neslyšících autorky uvádějí, že 

v komunitě britských Neslyšících je velmi ožehavá problematika BSL a SSE53, proto je toto 

téma tabu. Stejně tak je v mnoha klubech neslyšících nepřípustné mluvit o jakýchkoli 

sexuálních záležitostech, a někde dokonce i o zdraví žen a o zneužívání dětí. Poslední dvě 

témata byla dlouho tabu i ve slyšící anglické společnosti. Dnes54 už se v komunikaci majoritní 

(slyšící) společnosti začínají objevovat, ale v komunikaci Neslyšících se s nimi prakticky 

nesetkáme. 

Spenceová s Wollovou se dále věnují tomu, jak referovat o něčem, co je tabu. Jednou 

z možností je užití eufemismů, což jsou v jejich pojetí společensky přijatelné znaky, které 

nejsou tabu, ale kterými referujeme o něčem, co je tabu (Spence, Woll, 2003, s. 244).55 Uvádějí 

pak různé způsoby eufemizace v BSL. Tvrdí, že v porovnání s tabuovými znaky v BSL jsou 

eufemismy po vizuální stránce výrazně méně explicitní.56 K zastření vizuální motivovanosti 

znaku může dojít několika způsoby:  

1) Nahrazení vizuálně motivovaného znaku vyjádřením vycházejícím 

z mluveného jazyka, což je mluvčími nahlíženo jako společensky přijatelnější, 

neboť hláskovaná forma a označovaná skutečnost mají arbitrární vztah. 

(a) Hláskování celého ekvivalentu z příslušného mluveného jazyka (angličtiny) 

pomocí prstové abecedy (např. S-E-X). 

                                                 
52 „Older people may not blaspheme as much as younger people, or use ‚strong‘ swear words, yet younger people 

may see older people’s language as full od ‚bad‘ signs, such asi ‚politically incorrect‘ signs. (...) Old-fashioned 

singns like XDISABLED, XJEWISH , or XCHINESE maybe seen as insulting and unacceptable to younger people, 

but older people use them and may not consider them to be offensive“ (Spence, Woll, 2003: 242). Označení glos 

tabuových znaků symbolem X vyjadřuje, že nejde o znak chybný (tradičně označovaný *), ale jen o znak 

„nevhodný“, resp. tabuový. 
53 SSE je Sign Supported English zjednodušeně řečeno způsob znakování, v němž se mísí jak prvky BSL, tak 

angličtiny (Spence, Woll, 2003, s. 16). 
54 Resp. v roce 2003, kdy kniha vyšla poprvé tiskem. 
55 Na rozdíl od toho, co bylo o eufemismech uvedeno v kap. 3 tak vůbec neuvažují mj. o kladném expresivním 

příznaku eufemismu, o různém vnímání jednoho lexému různými účastníky komunikace aj. 
56 Na stejnou charakteristiku eufemismů poukázal i Woodward, viz výše. 
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(b) Hláskování prvního písmene ekvivalentu z příslušného mluveného jazyka 

(angličtiny) pomocí prstové abecedy (např. podle Spenceové a Wollové 

eufemismus -p-p- pro označení ‚menstruace‘, který zřejmě odkazuje 

k anglickému period). 

(c) Užití inicializovaného znaku, resp. znaku založeného na grafické podobě 

ekvivalentu z příslušného mluveného jazyka (angličtiny). Příkladem je např. 

znak SEX založený na hláskách s a x (viz obr. 5).57 

2) Nahrazení vizuálně motivovaného znaku znakem, který odkazuje k jiné 

skutečnosti.58 Do této kategorie bychom mohli zařadit i opisná vyjádření. 

3) Změna místa artikulace znaku, resp. jeho posun do neutrálního znakovacího 

prostoru u znaků, které by mohly svou vizuální motivovaností působit pohoršlivě 

(Spence, Woll, 2003, s. 246). 59  Příkladem takového znaku je v BSL znak 

TESTICLES (viz obr. 6).60 

4) Změna dalších parametrů znaku – „zjemnění“ pohybu a neutrálnější (decentnější) 

mimika.  

 

 

Spenceová a Wollová bohužel neuvádějí, jakým způsobem získávaly svá data. Nicméně 

je pro naše úvahy důležitá jejich poznámka o tabuovosti témat v závislosti na kultuře 

s poukazem na to, že možná existují rozdíly mezi tabuovými tématy z pohledu slyšících 

                                                 
57 Převzato z BSLsignbank. Dostupné z: http://bslsignbank.ucl.ac.uk/dictionary/words/sex-1.html [cit. 2016-12-

10]. 
58 Podle Spenceové a Wollové např. tři různé eufemismy pro označení ‚menstruace‘, všechny tři by bylo možné 

glosovat jako TIME (nebo WHEN). Bohužel Spenceová a Wollová nedokládají toto tvrzení žádnou 

fotodokumentací a z dostupných slovníků BSL se nepodařilo zjistit, jaké znaky mají na mysli. 
59 Tuto tendenci popisují už Brennanová a kol. v souvislosti s ASL (Woodwardův výzkum) a znaky s atypickým 

znakovacím prostorem (Brennan a kol., 1990, s. 65–66).  
60 Spence, Woll, 2003, s. 248. 

Obrázek 5: znak SEX v BSL Obrázek 6: znak TESTICLES v BSL 
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a z pohledu Neslyšících. Kromě toho mohou být podnětné i různé způsoby eufemizace v BSL, 

ačkoli není patrné, z čeho přesně autorky závěry vyvozovaly (jakým způsobem shromažďovaly 

materiál, nebo např. zda vycházely jen z intuitivní reflexe).  

 

 

4.3. Hongkongský znakový jazyk 

 

V souvislosti s touto prací jsou velmi zajímavé poznatky z asijských výzkumů 

znakových jazyků, které se zřejmě jako úplně první a jediné věnovaly systematicky eufemizaci 

v daných znakových jazycích a jejichž závěry vycházejí z empirických dat. Na rozdíl od 

Woodwarda v nich nejde jen o shromáždění znaků, přestože se také zaměřují pouze na oblast 

lidské sexuality, ale o detailnější popis těchto znaků. Přínosné jsou i v porovnání se Spenceovou 

a Wollovou, protože předkládají přehled eufemizačních strategií, které jsou podloženy 

konkrétními daty, a vysvětlen je i postup, jak ke svým závěrům autoři dospěli. 

Prvním z asijských výzkumů je diplomová práce z roku 2013 od autorky Xiao Wei, 

která se věnovala znakům pro sexuální chování v hongkongském znakovém jazyce (HKSL).61 

Nezabývala se pouze pojmenováními pro pohlavní styk, ale i dalšími oblastmi spojenými 

s lidskou sexualitou, jako jsou pojmenování pohlavních orgánů, ženského cyklu aj. Její výzkum 

si kladl tři otázky: (1) jaké znaky pro sexuální chování se užívají v komunitě Neslyšících 

v Hong Kongu; (2) jestli se objevují variace v užívání těchto znaků na základě pohlaví 

respondenta a zároveň zda je pohlaví faktorem pro klasifikaci těchto znaků na neutrální,62 

tabuové a eufemistické; (3) zda věk jakožto sociální faktor ovlivňuje variantnost těchto znaků 

a jaký bude vztah věku respondenta k přímosti vyjádření (srov. Wei, 2013, s. 8). Cílem byl tedy 

jednak sběr samotných znaků užívaných mluvčími hongkongského znakového jazyka pro 

pojmenování skutečností z oblasti lidské sexuality a jednak výzkum sociolingvistických 

faktorů (pohlaví a věk), které by mohly ovlivňovat variantnost v užívání těchto znaků, jak je 

v literatuře často uváděno (srov. Wei, 2013, s. 2–3). 

Výzkumu se účastnilo šest respondentů – tři ženy a tři muži, všichni neslyšící mluvčí 

hongkongského znakového jazyka, přičemž tři z nich pocházeli z neslyšících rodin. Tito 

respondenti byli rozděleni do tří věkových skupin (mladí do 30 let, střední věk 30–50 let a starší 

50 let), vždy po dvou respondentech, každý jiného pohlaví. Všichni byli vzděláváni ve školách 

pro neslyšící.  

                                                 
61 WEI, X. Signs of Sexual Behavior in Hong Kong Sign Language. Diplomová práce. Hong Kong: The Chinese 

University of Hong Kong, 2013. 
62 Zřejmě jsou tím myšleny lexémy bezpříznakové. 
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Sběr materiálu byl založen na seznamu 99 lexémů vytvořeném podle Woodwarda 

(1979). Na základě něho byl vytvořen obrázkový materiál, na některých místech doplněný 

o překlady do čínštiny, pokud z obrázku nebyl význam jasně patrný (např. sexuální touha apod.).  

Jazyková data byla sbírána dvěma způsoby: (1) konverzace dvou mluvčích KHSL, oba 

měli před sebou na obrazovce promítnuté příslušné obrázky a diskutovali spolu o znacích pro 

jejich pojmenování; oba respondenti se velmi dobře znali, aby se před sebou nestyděli znaky 

používat; na místě byl ještě k dispozici neslyšící asistent, který případně do rozhovoru 

zasahoval a usměrňoval ho; respondenti byli instruováni, aby si zkusili vzpomenout na co 

nejvíce znaků; každý respondent byl čelně zabírán na jednu kameru, následně byly záznamy 

synchronizovány, přepsány, byly uvedeny znaky a příklady jejich užití a to vše bylo 

zkontrolováno neslyšícím konzultantem a případně i samotným respondentem, pokud to bylo 

potřeba; (2) každý respondent byl ještě jednotlivě požádán, aby sám ukázal znaky ke všem 

obrázkům, a to proto, aby i přes veškerou snahu eliminovat stud před komunikačním partnerem 

bylo respondentům poskytnuto ještě prostředí zajišťující absolutní soukromí a mohly být 

zaznamenány případné znaky, které respondenti v první situaci z ostychu před komunikačním 

partnerem neužili. 

Veškeré videomateriály byly zpracovány v programu ELAN, kde byly zaznamenaným 

tokenům přiřazeny následující specifikace: (a) self (znak, o kterém respondent uvedl, že ho sám 

používá) nebo seen (znak, který respondent sám podle svých slov nepoužívá, ale zná ho od 

jiných mluvčích); (b) direct nebo indirect (pokud se respondent sám jasně vyjádřil o přímosti 

nebo nepřímosti daného znaku); (c) male nebo female (pokud respondent sám uvedl, že daný 

znak užívají buď muži, nebo ženy); (d) young nebo elder (pokud respondent uvedl, že se jedná 

o znak jen jeho generace, zatímco starší, resp. mladší ho neužívají). 

Ze získaného materiálu pak byly vyvozeny závěry vzhledem ke stanoveným 

výzkumným otázkám. Podle autorky bylo signifikantní, že se v získaných znacích hojně 

objevovaly klasifikátorové konstrukce, a to zejména s užitím klasifikátoru pro živé bytosti63 

(nejčastěji v situacích pojmenovávání pohlavního styku). Některé z těchto znaků byly 

lexikalizované (tj. ve stejné formě je ukázalo několik respondentů), jiné procesem lexikalizace 

neprošly (tj. respondenti neměli standardizovaný znak64).  

                                                 
63 Wei (2013, s. 13) používá označení animate classifiers, které uvádí jako příklad sémantického klasifikátoru  

(s odkazem na terminologii Trevora a Schembriho, 2007). Není přesně vysvětleno, jaké klasifikátory má tímto  

na mysli. V doprovodném ilustračním obrázku je uveden klasifikátor pro osobu a klasifikátor pro zvíře, 

v následujících příkladech konkrétních znaků je používán tvar ruky ve tvaru klasifikátoru pro osoby. 
64 Resp. autorka užívá pojmenování standardized lexical sign, ale není zcela patrné, co si pod tímto označením 

představuje (srov.: „Some other signs, on the other hand, do not indicate the proces od lexicalization as different 

signers do not have a standardize lexical sign to represent relative spoken language word“ Wei, 2013, s. 16). 

Příkladem nelexikalizovaného pojmenování s použitím sémantického klasifikátoru pro živé bytosti je např. 
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Vedle sémantických klasifikátorů byly v některých znacích používány klasifikátory pro 

části těla. V takovém případě byl znak artikulován v tom místě, kde se daná část těla nachází. 

Z produkovaného znaku bylo také patrné, zda je popisováno mužské nebo ženské pohlaví, 

případně aktivita s ním spojená.  

Kromě těchto klasifikátorů Wei také v některých znacích zaznamenala specifikátory 

tvaru a velikosti (např. ve znaku VAGÍNA, PRSA, VARLATA aj.)  

Další skupinu znaků tvořily výpůjčky, buď z angličtiny nebo z kantonské čínštiny. 

Jednalo se o pojmenování, kdy bylo celé slovo mluveného jazyka vyhláskováno prstovou 

abecedou nebo byla při znakování použita část slova mluveného jazyka (např. první písmeno 

nebo nějaká charakteristika výrazu z kantonské čínštiny). Dalším typem byly (sémantické?) 

výpůjčky, např. ‚menstruace‘ byla znakována jako MĚSÍC, což je obrazné vyjádření objevující 

se i v kantonské čínštině. 

 

Co se týče porovnání znakování v souvislosti s pohlavím, poukazuje autorka na několik 

skutečností. První z nich je, že v mnoha znacích je patrné, jakou roli kdo tradičně 

v sexuálním styku zastává. Obecně například ve znacích pro význam ‚mít pohlavní 

styk‘ aktivní ruka zastupovala muže, zatímco ženu zastupovala spíše ruka pasivní. Dalším 

zajímavou skutečností bylo to, že respondenti někdy postrádali pojmenování pro danou 

skutečnost pro jedno nebo druhé pohlaví. Např. všichni shodně ukazovali význam 

‚panna‘ jako složeninu VAGÍNA^NOVÝ, ale mezi respondenty nebyl zaznamenán 

lexikalizovaný znak pro pojem ‚panic‘. Dále se ukázalo, že pro některé skutečnosti znaly 

pojmenování jen ženy a pro některé jen muži.65 Zaznamenaným rozdílem bylo i to, že ženy 

vykazovaly mnohem více studu, když měly hovořit o pohlavním styku. Ve znakování se 

snažily vyhýbat přímým pojmenováním, a tak se v jejich odpovědích objevily některé 

eufemismy, které u mužů ne (např. znak ZHASNOUT-SVĚTLO pro význam ‚mít pohlavní 

                                                 
‚foreplay‘ (milostná předehra), kde byly od respondentů elicitovány znaky popisující nejrůznější činnosti 

předcházející souloži – líbání, dotyky aj. Je otázkou, nakolik k variantnosti různých vyjádření případně přispělo 

to, že respondenti mohli ovlivněni předloženým obrázkovým materiálem, který byl pro elicitaci užit. Zároveň není 

zřejmé, jestli respondenti vybírali pro pojmenování této situace jeden znak (byť každý respondent jiný) nebo zda 

popisovali obrázek/situaci sledem samostatných znaků, příp. jestli tyto znaky tvořily složeninu. Na jednu stranu 

autorka uvádí, že každý respondent ukazoval něco jiného, ovšem na s. 24 dodává, že respondenti inklinovali 

k pojmenování činností ve stejném sledu. 
65 Např. všechny ukázaly shodný znak BÝT-ZNÁSILNĚN (a to směrem ke svému tělu), zatímco muži ne; jeden 

z mužských respondentů dokonce uvedl, že on znak pro tuto skutečnost ve své slovní zásobě nemá, že se jedná jen 

o ženskou záležitost. Podobně muži „selhávali“ ve variantnosti pojmenování např. pro ‚menstruaci‘ nebo 

‚vložky‘ (muži znali jen jeden až dva znaky, zatímco ženy ukazovaly mnoho různých znaků). Opačným případem 

bylo např. ‚žádat o prostituci‘, což je činnost připisovaná především mužům. Ti měli široký repertoár 

eufemistických pojmenování, některá z nich velmi těžko pochopitelná mimo konkrétní situaci, neboť jejich 

význam byl silně zastřen (např. znak vypadající jako dloubání se v nose nebo jiný jako škrabaní se v podpaží – 

Wei, 2013, s. 31). 
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styk‘; u některých eufemistických vyjádření nebyla jejich motivace patrná). Zároveň však 

autorka v závěru výzkumu poznamenala, že nebylo prokázáno, že by ženy užívaly větší 

množství eufemismů než muži (Wei, 2013, s. 47). Mezi pohlavími se ale vyskytly rozdíly 

v hodnocení přímosti některých vyjádření, zatímco např. ženy považovaly určitý znak (např. 

PRSA) za přímý, muži ho označovali za zjemnělé, nepřímé pojmenování.66 

V souvislosti s věkem respondentů byly také zaznamenány některé odlišnosti. Jedna se 

týkala výpůjček. Výpůjčky z angličtiny a kantonské čínštiny používali většinou jen mladší 

respondenti. Pokud se nějaká výpůjčka objevila v produkci starších respondentů, nikdy se 

nejednalo o výpůjčku z angličtiny. Další rozdíl představovaly v některých případech zcela 

odlišné lexémy pro pojmenování téže skutečnosti v závislosti na stáří respondenta. 

Nejednalo se o historické změny ve znacích, ale o zcela rozdílné znaky.  

Ne příliš výrazné byly i některé fonologické změny, jako změna místa artikulace 

některých znaků, zejm. posun některých znaků směrem do centra znakovacího prostoru – viz 

obr. 7 a 8.67. Z výzkumu se také ukázalo, že mladší respondenti mají tendenci k používání 

méně ikonických znaků než starší. 

 

Autorka poukazuje také na to, že u starších respondentů zaznamenala absenci 

pojmenování pro určité skutečnosti spojené se sexuálním chováním druhého pohlaví. 

Domnívá se, že to může být způsobeno tím, že starší generace byly ve školách vychovávány 

odděleně podle pohlaví, a navíc některá témata byla zcela tabu. Proto jim, na rozdíl od mladších 

respondentů, chybí některé části slovní zásoby. Obecně větší zásobu znaků autorka získala od 

respondentů mladších. U těch zároveň zaznamenala, že pokud se jednalo o sexuální chování 

                                                 
66 Nikde ve studii ovšem není vysvětleno, na základě čeho respondenti přímost nebo nepřímost hodnotili a jestli 

jim např. bylo v úvodu vysvětleno, co má autor pojmy přímé a nepřímé pojmenování, příp. eufemismus na mysli. 
67 Z této jediné obrazově dokumentované ukázky se jednalo o posun v oblasti hlavy, a to z čela do středu obličeje. 

Takovýto jev je poměrně zvláštní, protože pokud odborná literatura pojednává o historických změnách v místech 

artikulace v oblasti hlavy, jedná se o posun naopak z centra na periferii obličeje, aby se nezastíral jeho střed (srov. 

Frishberg, 1979, s. 74). 

Obrázek 7: znak PROMISKUITNÍ-MUŽ a 

PROMISKUITNÍ-ŽENA v HKSL – starší respondenti 
Obrázek 8: znak PROMISKUITNÍ-MUŽ a 

PROMISKUITNÍ-ŽENA v HKSL – mladší respondenti 
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typické pro jejich vlastní pohlaví (nebo nějakou oblast s ním spojenou), měli tito respondenti 

pro danou oblast více pojmenování a mezi nimi i eufemismů (např. ženy ukázaly více různých 

znaků pro pojmenování ‚menstruace‘, zatímco muži např. znali a ukázali více různých znaků 

pro ‚masturbace muže‘ (Wei, 2013, s. 46)). 

Protože byl výzkum proveden pouze na šesti respondentech, upozorňuje autorka, že 

bylo by vhodné uvedené závěry ověřit na větším vzorku respondentů, ačkoli získaný materiál 

je poměrně obsáhlý. Pro naše účely je z tohoto výzkumu zajímavá jednak metodologie a jednak 

poznámky k faktorům ovlivňujícím způsob komunikace o tomto tématu v HKSL. Kromě 

podobností a rozdílů v eufemizačních strategiích užívaných v HKSL je v porovnání s českým 

znakovým jazykem otázkou, jestli i u nás existují rozdíly v množství slovní zásoby vázané 

k situaci typické pro jedno pohlaví, nebo také jestli existují nějaké rozdíly v případných 

užívaných eufemismech mezi staršími a mladšími mluvčími českého znakového jazyka. 

 

 

4.4. Hongkongský, jakartský, srílanský a japonský znakový jazyk 

 

Autorka předchozího výzkumu se zapojila i do výzkumu dalšího, který byl prováděn na 

čtyřech asijských znakových jazycích 68  – hongkongský znakový jazyk (HKSL), jakartský 

znakový jazyk (JakSL), srílanský znakový jazyk (SLSL) a japonský znakový jazyk (JSL). Ten 

se zaměřil opět na eufemizaci v oblasti lidské sexuality, konkrétně na to, „jestli přímá vizuální 

reference k částem těla a pojmům spojeným se sexualitou je mezi Neslyšícími uživateli 

znakového jazyka tabu a pokud ano, tak jaké strategie jsou užívány k vytvoření odpovídajících 

eufemistických vyjádření“ (Sze, Wei, Wong, 2017, s. 153).  

Autoři poukázali na tvrzení některých amerických lingvistů (např. Mirus a kol., 2012), 

že mezi uživateli znakových jazyků v Americe a stejně tak i v Evropě nejsou ani silně vizuálně 

motivované znaky považovány za nezdvořilé nebo tabuové, a to pravděpodobně proto, že 

Neslyšící jsou vzhledem k samotné povaze znakového jazyka k vizuální explicitnosti vyjádření 

velmi tolerantní (Sze, Wei, Wong, 2017, s. 155).69 Autoři asijského výzkumu se však domnívají, 

že toto tvrzení možná neplatí o asijské kultuře a uživatelích tamních znakových jazyků. 

                                                 
68 SZE, F.; Wei, X.; Wong, A: Taboos and euphemisms in sex-related signs in Asia sign languages. In: Linguistics. 

2017; 55(1), s. 153–205. 
69 Zdá se nutné podotknout, že ve studii Mirus a kol. (2012, s. 1005) takovéto tvrzení není, resp. je omezeno pouze 

na kontext popisu určité osoby (srov. „It is comon practice within Deaf communities (…) describe a person based 

on physical characteristics that are visually obvious (...), whether or not mentioning those characteristics might be 

considered vulgar in spoken language. (…) This is perfectly acceptable behavior; it is not rude or even politically 

incorrect, regardless of the situation. Such descriptions are not taboo in ASL.“). 
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Vycházejí z přesvědčení, že některé silně ikonické znaky vztahující se k sexuálnímu chování, 

částem těla spojeným se sexualitou a oblečení, které se těchto částí těla přímo dotýká (Sze, Wei, 

Wong, 2017, s. 154) mohou působit ofensivně – nezdvořile, a Neslyšící uživatelé znakového 

jazyka pro ně proto užívají eufemistická pojmenování.  

Jednou ze strategií eufemizace může být snaha o snížení vizuální explicitnosti daného 

znaku. Kromě toho existují i další strategie, které jsou velmi podobné těm, které se užívají 

v jazycích mluvených (autoři vycházejí z klasifikace eufemismů podle Warrenové (1992)).  

Stejně jako Weiová ve své diplomové práci, vyšla i skupina složená ze Szeové, Weiové 

a Wonga z Woodwardova seznamu pojmů spojených se sexualitou (Woodward, 1979). Ty 

rozdělila tematicky do deseti kategorií. Celkem bylo respondentům představeno 90 pojmů,70 

a to formou obrázků a fotografií, které byly (stejně jako u výzkumu Weiové) doplněny 

anglickými a čínskými slovy.71 

Výzkum byl prováděn s celkem třinácti respondenty (každý ze čtyř zkoumaných 

znakových jazyků zastupovalo dva až pět respondentů).72  Data byla od účastníků výzkumu 

elicitována jednotlivě v rámci řízených rozhovorů vedených Neslyšícím výzkumníkem – 

mužem či ženou vždy podle přání respondenta. Neslyšící výzkumník postupně promítal 

respondentovi na počítači jednotlivé obrázky a u každého se ho zeptal na následující čtyři 

otázky: 

„(a) Jak znakujete tento pojem? 

(b) Myslíte si, že tento znak je73 přímý nebo nepřímý?74 

                                                 
70 Podle úvodu pracovali autoři s 90 pojmy od Woodwarda, v závěru je však připojen seznam pojmů zahrnutých 

do studie, a těch je 126. 
71 Je možné, že byly užity identické obrázky s popisky jako u Weiové (2013). Ve studii to však zmíněno není. 

Poznamenává se jen, že pojmenování z mluvených jazyků byla psána jen malým písmem, aby příliš nerušila  

a neovlivňovala respondenty, zároveň aby však případně vysvětlila obrázek, pokud by nebyl zcela jasný. Tato 

metoda byl použita z toho důvodu, aby pojmy nemusel vysvětlovat Neslyšící výzkumník a neovlivňoval svým 

projevem respondenta, a zároveň bylo upuštěno od původního nápadu použít pro vysvětlení pojmů videa, která by, 

zejména respondentky, mohla pohoršit a odradit je od účasti na výzkumu. Je však diskutabilní, jestli pak 

respondenti nemohli být ovlivněni výrazy z mluvených jazyků. 
72 Konkrétní složení respondentů je patrné z následující tabulky (Sze, Wei, Wong, 2017, s. 160). 

 
73 Resp. v originálu: „Do you think the sign looks direct or indirect?“ (Sze, Wei, Wong, 2017, s. 163).  
74 Bohužel není z celého textu patrné, jestli a příp. jak byla respondentům přímost a nepřímost vysvětlována a jak 

jí kdo z respondentů rozuměl.  
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(c) Pokud byl elicitovaný znak považován respondentem za ‚přímý‘, výzkumník se 

zeptal: ‚Pokud byste potřeboval být nepřímý nebo zdvořilý, jaký znak byste použil místo 

tohoto?‘  

(d) Pokud byl elicitovaný znak považován respondentem za ‚nepřímý‘, výzkumník se 

zeptal: ‚Znáte nějaký jiný znak pro stejný pojem, který je přímý?‘“ (Sze, Wei, Wong, 2017,  

s. 163). 

Sze, Wei, Wong (2017, s. 164) se rozhodli v hodnocení toho, co je a není eufemismus, 

řídit se perspektivou mluvčího, tj. respondentů.75 Elicitované znaky třídili do skupin jednak 

podle formy, jednak podle přítomnosti nebo absence eufemistického příznaku. 

Celkově bylo sesbíráno 393 jednotlivých eufemistických vyjádření, což podle autorů 

znamená, že pro respondenty představuje daná oblast tabu. Ke všem eufemismům respondenti 

používali nebo alespoň znali nějaká alternativní přímá vyjádření (neplatilo to ovšem naopak).76 

Největší množství eufemismů bylo zaznamenáno v JSL, následoval HKSL, pak SLSL a JakSL. 

Vzhledem k malému vzorku z toho nelze i podle autorů dělat příliš závazné závěry, ale tato 

skutečnost poukazuje na kulturní rozrůzněnost jednotlivých komunit užívajících dané znakové 

jazyky. Autoři také uvádějí, že na rozdíl od amerických výzkumů, např. Mirus a kol. (2012), 

zjistili, že nejen sexuální aktivity, ale také části těla představují pro respondenty tabu, neboť 

i pro ně existují eufemistická pojmenování77 (Sze, Wei, Wong, 2017, s. 173). 

 

Co se týče formy, ve všech zkoumaných znakových jazycích byly zaznamenány 

lexikalizované i nelexikalizované 78  konstrukce s použitím klasifikátorů 79  a/nebo 

                                                 
75 Srov. kap. 3 – aspekty ovlivňující hodnocení lexému jako eufemismu. 
76 Z celkových 126 pojmů zahrnutých do studie jich 87 mělo i eufemistickou variantu (Sze, Wei, Wong (2017,  

s. 173). 
77 Vzhledem k hodnocení eufemismů je důležitá poznámka pod čarou (Sze, Wei, Wong, 2017, s. 174), kde autoři 

naznačují, co eufemismem rozumí. Píší, že ne všechny eufemismy v jejich studii jsou nutně spojené s tabuovými 

tématy. V některých případech totiž respondenti užili znak, který označili jako eufemismus, v žertu. Ve většině 

případů však byla eufemistická vyjádření používána pro zdvořilost a nepřímost (srov. „We are not taking an 

extreme stance that all euphemisms in the data are motivated by taboo status of these concepts. According to our 

informants, some euphemistic expressions are used by them for joking, and sometimes an expression can be used 

in both joking and polite situation. In the majority of cases, the euphemistic expression are used for politeness and 

indirectness.“). 
78 Autoři se rozhodli do výzkumu zařadit i nelexikalizovaná vyjádření, tj. parafráze, neboť eufemismy nemusí být 

nutně lexikalizované (Sze, Wei, Wong, 2017, s. 168). Stejný názor zastává i Warrenová (1992).  
79 Užité klasifikátory odpovídaly vzhledu, umístění a pohybu, který se s pojmem pojil. „Klíčovými vlastnostmi 

lexikalizované klasifikátorové konstrukce je redukce času produkce znaku, formální jednotnost mezi mluvčími  

a nedoslovná interpretace obsaženého pohybu, tj. že např. opakovaný pohyb nahoru a dolů ve znaku PENIS 

v JakSL neznamená, že by se takto nějaký penis pohyboval, ačkoli by to bylo fyzicky možné.“ (překlad ŽN, 

originál: „The key features of a lexicalized classifier construction include a reduction in signing duration, 

formational consistency across signers, and nonliteral interpretation of the movements involved, e. g., the repeated 

up and down movements of PENIS in JakSL (Figure 8 above) does not actually mean that a certain penis moves 

in such a way, as this is physiologically impossible“ (Sze, Wei, Wong, 2017, s. 167).). Lexikalizované znaky se 

pojily především se skutečnostmi, o nichž mluvčí běžně hovoří, nelexikalizované se pojily se skutečnostmi, které 

nejsou příliš běžné. 
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specifikátorů tvaru a velikosti. Kromě znaků s klasifikátorovými konstrukcemi v manuální 

složce znaku se vyskytly také takové, kde byl účastník sexuální aktivity zastoupen přímo tělem 

respondenta80 (např. znak MUŽ-MÁ-POHLAVNÍ-STYK-SE-ŽENOU, kde muž byl zastoupen 

osobou respondenta a ruce ikonicky odrážely to, že muž drží ženu před sebou, ev. pod sebou). 

Kromě klasifikátorových konstrukcí se vyskytovaly také znaky, které byly vyjádřeny 

neikonickými lexémy. 

Autoři se dále zaměřili na konkrétní podobu jednotlivých eufemismů a na to, jaké 

strategie se při vzniku eufemismu uplatnily. Vyšli při tom z klasifikace Warrenové (1992), která 

se zabývala eufemizací v mluvených jazycích, a došli k závěru, že mnohé strategie užívané 

v mluvených a znakových jazycích pro konstruování eufemismů jsou shodné. 81  Konkrétně 

v elicitovaném materiálu zaznamenali eufemismy v podobě:  

(1a82) nově vzniklých lexémů (některé s jasnou vizuální motivací, jiné bez ní),83 

(2a) fonemických změn existujících znaků (změna tvaru ruky, změna místa artikulace, 

změna části znaku84 a další změny85),  

(3a) výpůjček (z jiného znakového jazyka, nebo z jazyka mluveného, a to v podobě 

doslovných kalků, prstové abecedy86 a záměny znaků na základě podobné výslovnosti dvou 

slov mluveného jazyka87),  

(4b) partikularizace,88  

(5b) implikace,89  

                                                 
80 Takové konstrukce jsou někdy označovány jako tzv. body classifiers (Sze, Wei, Wong, 2017, s. 169). 
81 Studie předkládá konkrétní ukázky eufemismů roztřízené do kategorií vycházejících z Warrenové. Na mnoha 

místech jsou uvedeny konkrétní fotografie znaků nebo jejich sekvencí, ne však vždy. Zde vybíráme (kde to bylo 

možné) k jednotlivým eufemizačním strategiím jen příklady (uvedeny v poznámkách pod čarou). Pro bližší 

představu viz Sze, Wei, Wong (2017, s. 164–196).  
82 Písmeno a v závorce odkazuje na klasifikaci Warrenové, a označuje eufemismy vzniklé tzv. formální inovací,  

b eufemismy vzniklé tzv. sémantickou inovací a c je skupina, která se u Warrenové neobjevuje. 
83  Např. pro pojem ‚menstruační křeč‘ je v JSL neutrálním pojmenováním složenina KREV^BOLEST a jejím 

eufemistickým protějškem je spojení znaků BOLEST a nový znak, který vznikl blendingem znaků ŽENA 

(vztyčený malíček) a NEMOC (místo artikulace čelo). 
84 Zřejmě dvouručního. 
85 Podle příkladů patří do této skupiny eufemismy, v nichž se uplatňuje několik fonemických změn souběžně). 
86 Např. neutrální znak pro ‚konečník‘ je v JakSL VYLUČOVAT^OTVOR, zatímco eufemismus je hláskování A-

N-U-S pomocí dvouruční prstové abecedy 
87 Tato skupina je poměrně zajímavá. Příkladem je eufemismus motivovaný tím, že v kantonské čínštině se prsa 

(‚breasts‘) nazývají neformálně bol (‚ball‘), zároveň se v tomto jazyce cvrnkací kuličky (‚marble ball‘) vyslovují 

jako bolzi2, a tak uživatelé HKSL na základě zvukové podobnosti ‚ball‘ a ‚marble ball‘ mají eufemismus pro 

BREASTS, která se ukazuje jako cvrnkání palcem do kuličky. V českém znakovém jazyce jsme žádný takový 

eufemismus nezaznamenali. 
88 Partikularizace je taková strategie, kdy jde cílový pojem pojmenován významově blízkým termínem a jeho 

obsah je konkretizován kontextem, bez něj by užitý znak nedával smysl – např. znak pro ‚orgasmus‘ se v JSL může 

v eufemistické podobě ukázat jako VRCHOL (nebo špička, angl peak). 
89 Implikací se rozumí, že cílový pojem není explicitně pojmenován, místo toho se pojmenuje něco, co je s cílovým 

pojmem často nebo neodmyslitelně spjato, a to „implikuje“ existenci cílového referentu; ve většině případů se 

jednalo o vizuální asociace a asociované děje, obojí mělo silnou spojitost s vizuálním vnímáním tabuizovaného 
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(6b) metonymií,90  

(7b) metafor91 a  

(8c) eufemismů utvořených jinými strategiemi, např. úmyslné vynechání nebo 

náhrada znaku arbitrárním pojmenováním, příp. znaky používané jako „tajný kód“ např.  

ve vrstevnických skupinách. 

 

 

4.5. Shrnutí 

 

Jak vyplývá z předchozího textu, výzkum eufemismů je ve světě v lingvistice 

znakových jazyků jen ojedinělý. Pokud už se nějaké poznámky o tabuovosti či eufemismech 

objevují, jsou zpravidla zaměřeny na oblast lidské sexuality. Nikde se však nepodařilo zjistit, 

jestli jsou pro Neslyšící tabuová i některá další témata z těch, která jsou jako tabuová uváděna 

napříč různými mluvenými jazyky (např. v češtině – viz kap 2.2).  

Klíčovými informacemi z předchozích výzkumů jsou pro účely této práce především 

metodologie sběru materiálu a také různé způsoby eufemizace ve znakových jazycích. 

Metodologie ukazuje, jakým způsobem je možné při výzkumu eufemismů ve znakových 

jazycích postupovat. Eufemizační strategie popsané v ASL, BSL, HKSL, JakSL, SLSL, JapSL 

jsou pak cenné především proto, že teorie uplatňované pro mluvené jazyky uvádějí do kontextu 

znakových jazyků. Znakové jazyky se totiž od mluvených výrazně liší – především svou 

modalitou, tj. tím, jakými prostředky je přenášen jazykový význam (ve znakových jazycích 

motoricky – manuálně a nemanuálně, v mluvených jazycích „jen“ vokálně, srov. Macurová, 

2012). Závěry ze zahraničí jsou tak důležité z toho důvodu, že popisují některé eufemizační 

strategie, které se mohou od postupů užívaných v mluvených jazycích lišit, resp. se v nich 

realizovat jiným způsobem (např. přenášení významu především na základě vizuální 

podobnosti dvou skutečností, eufemizace prostřednictvím změn vybraných parametrů znaků 

aj.). 

V neposlední řadě jsou uvedené výzkumy důkazem toho, že existuje (minimálně jedna) 

oblast, která je Neslyšícími vnímána jako tabuová, tedy že i v komunikaci Neslyšících je možné 

a někdy žádoucí bavit se v určité situaci nepřímo, konkrétně za použití eufemismů.  

                                                 
referentu mezi uživateli znakového jazyka, např. v HKSL znak TŘESE-SE-POSTEL pro nepřímé pojmenování 

pohlavního styku. 
90 Např. v SLSL znak HÁČEK-OD-PODPRSENKY, nebo kulturně podmíněná metonymie – např. v SLS znak 

‚500‘ pro prostitutku, neboť to je běžná cena, kterou prostitutky dostávají za každou svou službu 
91 Např. v HKSL znak PINGPONGOVÉ-MÍČKY pro varlata. 
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5. Vlastní výzkum 

 

Jak již bylo zmíněno, podle dostupných informací neexistuje nikde ve světě literatura, 

která by se komplexněji věnovala tabuovým tématům v komunikaci Neslyšících. Zdá se však, 

že některá témata tabuová jsou (minimálně oblast lidské sexuality, některé oblasti anatomie 

a fyziologie a podle náznaků z výzkumu BSL možná i oblasti další).  

Předmětem našeho zájmu bude zjistit, která témata vnímají jako tabuová čeští Neslyšící 

a jakým způsobem o nich komunikují. Tyto poznatky nám mohou pomoci nahlédnout do 

jednoho aspektu komunikace Neslyšících obecně a zároveň mohou poskytnout zajímavý 

pohled na lexikální zásobu českého znakového jazyka. Domnívám se, že získané informace 

mohou být zajímavé jak pro neslyšící mluvčí českého znakového jazyka, tak pro slyšící, kteří 

s Neslyšícími přicházejí do kontaktu (tlumočníci, učitelé aj.) nebo je kultura Neslyšících zajímá.  

Vzhledem k tomu, že výzkum našeho zaměření nebyl zřejmě nikde prováděn, bylo 

nutné vytvořit vlastní postup práce. Kromě samotného předmětu výzkumu (tabuová témata 

a eufemismy) tak bylo naším cílem ověřit i funkčnost zvolené metodologie, případně upozornit 

na její úskalí a problémy. Jedná se tedy o pilotní výzkum, který snad přinese první základní 

poznatky k této oblasti a případně naznačí směr, jímž by mohl výzkum tabuových témat 

v komunikaci Neslyšících dále postupovat. V následujících podkapitolách bude vysvětlena 

metodologie výzkumu a podána charakteristika respondentů. Kapitola šestá pak představí 

závěry výzkumu. 

 

 

5.1. Metodologie 

 

Náš výzkum byl koncipován jako kvalitativní a zaměřoval se na dvě hlavní výzkumné 

otázky:  

1) Která témata jsou českými Neslyšícími pokládána v komunikaci za tabuová (pokud 

vůbec nějaká taková existují)? 

2) Jaké eufemismy při komunikaci o těchto tématech čeští Neslyšící používají (pokud 

vůbec nějaké eufemismy používají)? 

 

Na rozdíl od výzkumů tabuových témat mezi slyšícími, popř. v některých komunitách 

Neslyšících, nebylo možné vycházet pro identifikaci tabuových témat, resp. eufemismů 

v komunitě českých Neslyšících z literatury v českém znakovém jazyce, a to z toho důvodu, že 
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v současné době bohužel takové zdroje prakticky nemáme. Kromě toho také zatím postrádáme 

korpus českého znakového jazyka, který by mj. mohl alespoň částečně materiál pro výzkum 

této oblasti poskytnout. Proto bylo nezbytné získat vlastní materiál přímo pro účely této práce. 

S ohledem na rozsah a charakter výzkumu se zdálo nemožné postupovat tím způsobem, kterým 

postupovali autoři výzkumů asijských znakových jazyků, tj. vycházet z obrazového materiálu, 

neboť nebylo cílem shromáždění znaků jen k jedné významové oblasti.92 Jako nejvhodnější se 

proto ukázala metoda polostrukturovaného rozhovoru, jehož cílem bylo pracovat 

s intuitivní reflexí samotných respondentů o konkrétních znacích a citlivosti daných 

témat a dále navodit takové situace, které by umožnily elicitovat znaky v co nejpřirozenějších 

kontextech.93  

K zodpovězení první výzkumné otázky, tj. co je a není v kultuře českých Neslyšících 

tabu, byl jako výchozí materiál užit seznam tabuizovaných komunikačních témat z kap. 2.2. 

Vzhledem k tomu, že, jak bylo uvedeno, dochází v současné společnosti k posunu ve vnímání 

tabuovosti od tabu pověrečných a náboženských k tabu společenským, ale i vzhledem 

k celkové šíři tématu, jsme se zaměřili pouze na tabu společenská, konkrétně na téma smrti, 

vážných nemocí, lidské anatomie a fyziologie, sexuálního chování, sociální nerovnosti 

a prohřešků proti dobrým mravům. Tato témata se stala východiskem pro elicitaci eufemismů 

v českém znakovém jazyce a pro hodnocení tabuovosti jednotlivých témat rodilými mluvčími 

toho jazyka. 

Ke každému z výše zmíněných potenciálně tabuových témat byly připraveny jedna až 

čtyři situace, které se snažily přiblížit konkrétní okolnosti, za nichž by se snad slyšící Čech 

vyjadřoval pomocí eufemismů. Tyto situace se snažily zohlednit několik aspektů užívání 

eufemismů – jednak se v nich střídalo to, koho se tabuové téma týká (mluvčí, adresát, třetí 

osoba), jednak byla nemalá pozornost věnována kontextu dané situace – bylo snahou připravit 

                                                 
92 Zároveň se domnívám, že výzkum z oblasti lidské sexuality v podobě, v jaké byl prováděn v zahraničí, by nutně 

vyžadoval překonání pocitu studu jak u výzkumníka, tak u respondentů. Ačkoli se Weiová a další pokoušeli 

vytvořit takové prostředí, v němž by byli respondenti zcela otevření, a tedy by „stačilo“ vytvořit respondentům 

stejné podmínky jako v jejím výzkumu, jsem přesvědčena o tom, že i užívání velmi názorných obrázků by mohlo 

vyvolat u respondentů silné rozpaky a nemuselo by se podařit získat kvalitní materiál. Je možné, že by takovýto 

materiál dokázal lépe od respondentů získat rodilý mluvčí znakového jazyka. Přesto však má toto téma určité 

limity, které jedna i druhá strana výzkumu nemusí chtít překročit. 
93 Výběr této metody vychází jednak z konzultací s neslyšící lingvisticky vzdělanou rodilou mluvčí znakového 

jazyka, a zároveň z vlastní zkušenosti s psaním seminární práce na toto téma (NEDBALOVÁ, Ž. Společensky 

nepřijatelná témata a znaky ve znakových jazycích. Nepublikovaná seminární práce. Předmět: Současný český 

jazyk III. – Pragmalingvistika. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017). Při výzkumu v této seminární 

práci byla respondentům předkládána jednotlivá témata (z kap. 2.2) a respondenti byli žádáni o to, aby ukázali 

různé možnosti, jak lze o daných tématech hovořit. Během tohoto postupu vyplynuly nejasnosti pramenící 

především z toho, že chyběla specifikace kontextu (kdo s kým o daném tématu hovoří, resp. chce hovořit; zda jsou 

komunikace účastni neslyšící nebo/i slyšící), chyběla také přesněji definovaná kritéria toho, co je a není 

eufemismus. Tyto zkušenosti byly zúročeny při přípravě výzkumu v této diplomové práci. 
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takové situace, do nichž se neslyšící mluvčí mohou reálně dostat, a zároveň se pokud možno 

vyhnout interkulturním situacím, kde by do způsobu referování o tématu mohlo významně 

zasáhnout jednak případné odlišné vnímání míry tabuovosti v kultuře slyšících a Neslyšících, 

jednak také případná nižší znalost či neznalost českého znakového jazyka ze strany slyšícího 

účastníka komunikace, resp. snaha Neslyšícího přiblížit se ve znakování více k češtině.94  

Každý respondent byl v úvodu seznámen s tím, co je cílem výzkumu a že veškerá 

získaná data budou zcela anonymní (nikde se neobjeví ani jména, ani fotografie či videa 

respondentů). Bylo vysvětleno, že se budeme věnovat tématům, která možná budou někdy 

trochu nepříjemná, že ke každému z nich budou vysvětlovány konkrétní situace typicky 

zakončené nějakou otázkou a úkolem respondenta bude na tyto otázky odpovědět. Každý 

respondent byl předem také upozorněn na to, že pokud mu bude některé z témat či situací 

nepříjemné, není jeho povinností odpovídat.95  Když respondent nějakou variantu referování 

o tématu ukázal, byl požádán dále o to, zda ho napadá ještě jiný způsob, jak stejný obsah 

vyjádřit jinými znaky. Během toho, co respondent na otázky odpovídal, byl průběžně dotazován 

na to, jak se domnívá, že by se on sám cítil, kdyby byl v dané situaci na místě mluvčího, příp. 

adresáta daného sdělení, zda se domnívá, že by mohlo být dané téma některému z účastníků 

komunikace nepříjemné, nebo zda jde o téma neutrální. Respondentům bylo také umožněno 

připojovat k nastoleným tématům a situacím vlastní zkušenosti, čehož hojně využívali. Díky 

tomu bylo možné buď zachytit taková vyjádření, která v připravených situacích nezazněla, nebo 

ověřit použití daného vyjádření v přirozeném kontextu. Pokud se stalo, že některý 

z respondentů hned po uvedení tématu nebo některé situace začal sám o tématu vyprávět 

a k tomu, kam směřovaly otázky k jednotlivým situacím, se vyjádřil už sám v přirozeném 

kontextu, nebyly od něj následně odpovědi na připravené situace vyžadovány. To proto, že by 

se tak jednak neúměrně protahoval již tak obsáhlý výzkum, a jednak proto, že se nezdálo 

potřebné data zachycená z přirozeného projevu ještě následně „uměle“ ověřovat. Celé tyto 

polostrukturované rozhovory byly zaznamenávány na kameru, aby mohly být následně 

                                                 
94  To, že o volbě konkrétních znaků a způsobu referování o předložených tématech v mnoha případech může 

rozhodnout právě přítomnost slyšícího účastníka komunikace, potvrdil i náš výzkum. Ukázalo se, že v některých 

kontextech by respondenti byli jinak otevření vůči slyšícímu a jinak vůči neslyšícímu adresátovi komunikace. 

Možná překvapivě však ne nutně v tom smyslu, že by k Neslyšícím jakožto členům stejné komunity a kultury byli 

přímější a otevřenější, ale v některých situacích právě naopak. Podrobněji viz kap. 6. 
95  Ani u jednoho z pěti respondentů k takové situaci nedošlo. Všichni se sice nejprve zarazili u tématu lidské 

sexuality (anatomie mužského a ženského těla, ale především pohlavní styk). Po prvotních rozpacích a opětovném 

upozornění, že pokud se nechtějí k danému tématu vyjadřovat, je možné postoupit dále, však všichni byli velmi 

ochotni na položené otázky odpovídat a nakonec i připojit různé vlastní zkušenosti s komunikací na toto téma. 

Ukázalo se zřetelně, že otevřenost respondentů vyplývala z toho, že se osobně velmi dobře znali s výzkumníkem, 

a také to, že získaná data byla anonymizována. Díky tomu, že mezi nimi panovala důvěra, byli respondenti ochotni 

sami od sebe vyprávět i o jiných citlivých tématech (nejen z oblasti sexuality, ale např. o nedávné smrti velmi 

blízkého člověka, o změně sexuální orientace blízkého člověka, kterou těžce prožívali atp.). 



 

47 

podrobeny důkladné analýze. Každý takový rozhovor trval přibližně 2,5 až 3 hodiny (na což 

byli respondenti upozorněni již při prvním oslovení). Ukázalo se, že ani taková délka 

respondenty od ochoty účastnit se výzkumu neodrazovala. Naopak většinou projevovali velký 

zájem o danou problematiku a při výzkumu se s chutí rozpovídávali a témata a znaky bohatě 

komentovali.  

Ze získaného materiálu byly následně zaznamenávány (1) obecné komentáře 

respondentů k jednotlivým tématům a situacím, (2) konkrétní znaky a příkladové věty, v nichž 

byly znaky užity (ať už v uměle navozeném, nebo ve zcela přirozeném kontextu volného 

vyprávění), ev. doplněné o (3) komentáře respondentů k příznakovosti daných lexémů, příp. 

k dalším respondenty zmíněným sociolingvistickým faktorům ovlivňujícím užívání daného 

lexému (např. že znak používají spíše či výhradně starší nebo mladší mluvčí, příp. že ho 

používají spíše či výhradně muži či ženy aj.). Ačkoli sledování těchto faktorů nebylo hlavním 

předmětem zájmu tohoto výzkumu, pokládáme tyto informace za velmi cenné.  

 

 

5.2. Hodnocení eufemističnosti 

 

Jak již bylo zmíněno, eufemismy jsou takové lexémy, které používáme v situaci, jež je 

považována za tabuovou, abychom v zájmu spolupráce s adresátem komunikace a vedeni 

zdvořilostním principem předešli ztrátě tváře ať už své, nebo komunikačního partnera, nebo 

i třetí osoby, která se hovoru účastní. Zároveň však bylo opakovaně zmiňováno, že hodnocení 

toho, co v dané situaci je a není eufemismem, se může u každého účastníka jedné a téže 

komunikační situace lišit v závislosti na jeho povaze, vztahu k ostatním přítomným, 

subjektivnímu vnímání daného tématu, lexému aj. A tak právě proto, abychom alespoň částečně 

zajistili vzájemnou srovnatelnost získaného materiálu, tj. sjednotili kontext užití konkrétních 

znaků, byly k tématům připraveny konkrétní situace (viz kap. 5.1). Při hodnocení toho, co je 

a není eufemismus, jsme se po vzoru výzkumů asijských znakových jazyků rozhodli řídit 

především pohledem konkrétních mluvčích. Pokud to bylo možné, byli respondenti dotazováni 

na to, jak sami hodnotí použité znaky (ev. znaky ukázané předchozími respondenty). Ne u všech 

znaků se však podařilo toto hodnocení od respondentů získat, a to především z těchto důvodů: 

(1) časová náročnost výzkumu a s ní hrozící postupná ztráta „objektivity“ hodnocení – pokud 

by byl hodnocen každý jednotlivý znak, výzkum by se protáhl o několik hodin a navíc by 

hrozilo, že s postupujícím časem by respondenti ztráceli odstup a nadhled a jejich hodnocení 

by bylo zavádějící, z toho důvodu se zdálo vhodnější nevyžadovat hodnocení každého znaku 
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a případné ověřování eufemistické platnosti daného znaku ponechat na další výzkumy v této 

oblasti; (2) nevhodnost vyptávání se na hodnocení znaku v dané situaci, především pak ve 

volném vyprávění – někdy se zdálo nevhodné přerušovat projev respondenta a přednost byla 

dána volnému vyprávění a zachycování případných dalších znaků, eventuálně ověřování 

použití znaků dříve ukázaných daným respondentem nebo respondenty jinými.  

Právě hledisko jednotlivých respondentů bylo v hodnocení eufemističnosti zvoleno 

jako primární. Jako eufemismy tak byly označeny ty znaky, které respondenti explicitně 

označili za „jemné“, „nepřímé“, „zastírající dané téma“, eventuálně ukázali, že v dané situaci 

je možné konkrétní znak použít, a doplnili ho sami od sebe vysvětlením, že „to je jako že…“, 

„to znamená, že…“. V případě, že pak nenásledoval komentář toho, že by šlo o znak 

s negativním příznakem (ani u dalších respondentů, u nichž byl znak ověřován), bylo se 

znakem nakládáno jako s eufemismem, tj. s vyjádřením, u nějž jsou si mluvčí vědomi, že nejde 

o zcela přímé (neutrální, bezpříznakové) vyjádření dané skutečnosti, ale zároveň ho nehodnotí 

negativně. 

Jak bylo řečeno, ne u každého znaku se podařilo hodnocení získat. Jako sekundární 

hledisko tak bylo využito srovnávání daného znaku s dalšími, kterými je možné danou 

skutečnost pojmenovat. Vycházeli jsme při tom z úvahy (ačkoli jsme si vědomi její částečné 

zjednodušenosti), že při komunikaci o tabuových tématech míváme potenciálně tři možnosti, 

jak se o nich vyjádřit: buď použijeme vulgarismus či dysfemismus, resp. lexém s negativním 

expresivním příznakem, nebo neutrální výraz (bezpříznakový lexém), nebo eufemismus,  

tj. lexém s kladným expresivním příznakem. Jinak řečeno se pohybujeme na určité škále 

expresivnosti od negativní k pozitivní (např. v češtině chcípnout – umřít – odejít na věčnost). 

Pokud se mluvčí řídí principem zachování tváře a není-li jeho cílem druhého urazit, naštvat či 

ztrapnit, pravděpodobně se vyhne vulgarismům. Zároveň si uvědomuje, že použití neutrálního 

výrazu je možné, ovšem při jeho použití se pohybuje „na tenkém ledě“. Hrozí, že někdo 

z dalších účastníků vyhodnotí výraz jako nedostatečně citlivý vzhledem k citlivosti tématu, tj. 

bude to považovat za ohrožení vlastní tváře. Proto pokud chce mluvčí předejít nedorozumění 

a pokusit se zajistit, že žádný z účastníků komunikace nepocítí ohrožení vlastní tváře, zvolí pro 

vyjádření eufemismus. Ten v dané situaci nahradí jak dysfemismus či vulgarismus, tak výraz 

neutrální. Na základě tohoto předpokladu tak budeme za eufemismus považovat to, co nebude 

respondenty hodnoceno na pomyslné škále ani na straně negativního příznaku, ani 

uprostřed v oblasti bezpříznakových lexémů. 

V této souvislosti je nutné upozornit ještě na jeden na důležitý fakt, a sice že existují 

oblasti či jevy, pro něž nemáme neutrální pojmenování. Typicky se jedná o téma lidské 
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fyziologie a např. pojmenování pohlavních orgánů. Pro ně zřejmě neexistuje neutrální 

pojmenování, ale buď výrazy vulgární či dysfemistické, nebo eufemistické (nebo 

terminologické – medicínské). I z toho důvodu bylo snahou získávat od respondentů znaky  

na celé šíři naší pomyslného kontinua, aby nám to pomohlo následně určit, který znak můžeme 

pokládat za eufemismus a který ne.  

Třetí hledisko, které doplňuje předchozí dva pohledy a bylo rozhodné při uvažování 

o tom, zda daný znak je nebo není eufemismem, vychází z Warrenové (1992). Ta eufemistickou 

platnost vyjádření podmiňuje existencí (bezpříznakového) kontrastu. Podle toho, jak je daný 

eufemismus utvořen, pak jde buď o (1) sémantickou inovaci, tj. kontrast mezi základním 

a přeneseným významem (u vyjádření vzniklých na základě metafory, metonymie či jiného 

sémantického posunu),96  nebo (2) o formální inovaci, tj. kontrast mezi vulgárním, běžným 

výrazem a výrazem naučeným, vznešenějším u vyjádření, kde jde o formální změnu výrazu 

bezpříznakového nebo s negativním příznakem (v našem případě např. změna parametru 

znaku)97 nebo o vznik pojmenování zcela nového.98 

 

 

5.3. Respondenti 

 

S ohledem na to, že se jednalo o pilotní výzkum, a také na časovou náročnost elicitace 

s jednotlivými respondenty a následného zpracovávání tohoto materiálu, byl výzkum proveden 

s pěti osobami (viz tabulka č. 1). Všichni byli vzděláváni ve školách pro žáky se sluchovým 

postižením, všichni žijí od dětství v Praze. Tři z nich byly ženy, dva byli muži. Dvě ženy a jeden 

muž byli rodilými mluvčími českého znakového jazyka (ČZJ) z neslyšících rodin. Jedna žena 

a jeden muž, kteří pocházejí ze slyšících rodin, si ČZJ osvojili během vzdělávání ve školách 

pro žáky se sluchovým postižením a považují ho za svůj mateřský a primární jazyk. Neslyšící 

žena slyšících rodičů má neslyšící sourozence, s nimiž už ve svém raném dětství ČZJ používala. 

Neslyšící muž vyrůstal na internátu obklopen neslyšícími spolužáky. Co se týče věku, byli dva 

respondenti (oba z neslyšících rodin) starší (55–60 let), tři respondenti mladší (35–45 let). 

  

                                                 
96 Např. ČERNÝ DENe pro pojmenování ‚menstruace‘ (viz kap. 6.5). 
97 Např. srovnání znaků UMŘÍTn a ZEMŘÍTe (viz kap. 6.1). 
98 Např. znak VLOŽKA1,2e (viz kap. 6.5). 
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respondent pohlaví Věk rodiče sourozenci osvojení ČZJ 

1 žena 35–45 let slyšící neslyšící škola, sourozenci 

2 žena 55–60 let neslyšící neslyšící rodina 

3 muž 55–60 let neslyšící --- rodina 

4 žena 35–45 let neslyšící --- rodina 

5 muž 35–45 let slyšící slyšící škola 

 

Tabulka 1: Složení respondentů 

 

Z těchto pěti rozhovorů vznikl videozáznam o celkové délce přibližně 13,5 hodiny, 

který byl podroben následné analýze podle kritérií a cílů uvedených v kapitolách 5.1 a 5.2. 

Výsledkům této analýzy bude věnována následující kapitola. 

 

 

5.4. Vyhodnocení metodologie výzkumu 

 

Použitá metoda výzkumu – polostrukturovaný rozhovor na základě seznamu témat a 

otázek uvedeného v příloze č. 1 této práce – se ukázala jako poměrně nosná. Od respondentů 

se podařilo získat informace ke všem předem připraveným situacím. Jak již bylo zmíněno, 

připravené situace také napomohly tomu, aby respondenti o daných tématech sami volně 

vyprávěli. Díky tomu bylo možné ověřovat znaky dříve ukazované jinými respondenty nebo 

přímo dotyčným mluvčím a zároveň elicitovat takové znaky, které se v odpovědích respondentů 

k připraveným tématům nevyskytly. (Z hodnocení však bylo vyřazeno téma fyzických 

nedostatků a téma homosexuality, protože bohužel došlo k technické chybě v záznamu jedné 

respondentky. Vzhledem k už tak malému vzorku respondentů a tomu, že jejich hodnocení míry 

tabuovosti daných témat a jednotlivých znaků bylo výrazně nekonzistentní, nebylo možné ze 

získaných dat učinit žádný jednoznačný závěr).  

Zároveň však měl tento postup i svá úskalí. Prvním z nich byla časová náročnost 

každého rozhovoru (2,5 – 3 hodiny) a následné analýzy videonahrávky. 

Dalším problémem se ukázalo, že ne ke všem znakům bylo možné získat stejně 

obsáhlé hodnocení, co se týče jejich příznakovosti. To proto, že znaky zachycené u prvního 

respondenta byly předkládány ke zhodnocení druhému respondentovi atd., až by pátý 

respondent měl hodnotit znaky všech předchozích. To vzhledem k množství znaků nebylo 

bohužel vždy možné. Zároveň pokud byl v odpovědích pátého respondenta zaznamenán znak, 
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který zatím nikdo jiný nepoužil, nezbyl už žádný jiný respondent, u kterého by mohl být znak 

ověřen (v tom případě byla situace konzultována alespoň s neslyšícím konzultantem).  

Kromě výše uvedeného je nutné jako riziko výzkumu uvést to, že materiál, na jehož 

základě probíhala elicitace, byl vytvořen v českém jazyce a následně každému 

respondentovi jednotlivě představován v českém znakovém jazyce. Na jednu stranu tak bylo 

možné reagovat na konkrétního respondenta (a např. se se ho neptat na situace, ke kterým se 

sám vyjádřil v rámci vyprávění o jiném tématu), zároveň však bylo potřeba dát velký pozor na 

volbu konkrétních znaků. Zpětně je nutné podoktnout, že zvýšení validity výsledků výzkumu 

by prospělo, pokud by jednotlivé situace byly zadávány standardizovaně (např. ve formě 

videa v českém znakovém jazyce). 

V mnoha situacích by také bylo pravděpodobně možné pracovat místo slovního popisu 

s obrazovým materiálem, který by dané situace zobrazoval (např. formou komiksu apod.). 

Tím by se mohl eliminovat vliv jazykového projevu výzkumníka na celkový projev respondenta. 

V případě této práce nebyl navíc výzkum veden rodilým mluvčím českého znakového jazyka. 

Pokud by se v budoucnu předběžné závěry uvedené v této práci ověřovaly na větším vzorku 

respondentů (což by bylo jistě vhodné), bylo by také žádoucí, aby elicitaci byl přítomen 

rodilý mluvčí českého znakového jazyka.  

Dále by zřejmě bylo možné za určitých podmínek také provádět rozhovor se dvěma 

respondenty zároveň. Tím by bylo snazší nechat respondenty vyjadřovat se k jednotlivým 

znakům, ev. na základě projevu druhého respondenta si vzpomenout na další znaky, příp. 

zachytit zajímavé komentáře k tématu. Takový postup by byl však funkční pouze za podmínky, 

že by se oba respondenti vzájemně velmi dobře znali a měli k sobě absolutní důvěru. 
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6. Tabu a eufemismy v českém znakovém jazyce 

 

V následující kapitole budou představeny eufemismy, které byly zaznamenány 

v rozhovorech s pěti neslyšícími respondenty v pilotním výzkumu. Je potřeba opět připomenout, 

že se jedná o první závěry, které by bylo potřeba ověřit na výrazně větším vzorku respondentů. 

Přesto snad i prozatímní výsledky mohou leccos naznačit z oblasti toho, jaká témata jsou mezi 

Neslyšícími považována za tabuová a jakými eufemismy o nich mluvčí referují. 

tO TO 

Elicitovaný materiál je rozdělen do kapitol podle jednotlivých tabuových témat (z kap. 

2.2), která jsou případně členěna na další podtémata. Každá kapitola nejprve shrnuje názory 

respondentů k tabuovosti daného tématu. Následně jsou představeny jednotlivé znaky.99  

Nejprve jsou uvedeny ty, které respondenti považovali za bezpříznakové (u každého 

z nich je fotografie znaku,100  glosa,101  překlad znaku do českého jazyka a stručný popis 

nemanuální složky, resp. mluvního či orálního komponentu).  

Následně jsou zařazeny eufemismy.102 Vybírány byly podle kritérií vysvětlených v kap. 

5.2. Každý eufemismus je stejně jako znaky bezpříznakové ilustrován fotografií a doplněn 

o popis, který zahrnuje glosu, uvedení významu znaku v českém jazyce a jednoduchý popis 

mluvního či orálního komponentu (tak, jak byl zaznamenán u respondentů v tomto výzkumu). 

Následuje informace o tom, čím a jak/proč je eufemismus motivován a zda případně došlo 

k formální změně znaku, kterým je daný eufemismus motivován. (1) Buď dochází k formální 

motivaci jiným znakem,103 čímž rozumíme situaci, kdy eufemismus vzniká změnou jednoho 

nebo více parametrů jiného (obvykle neutrálního) znaku. V takovém případě je uveden jak znak, 

kterým je eufemismus pojmenován, tak je popsána změna formy znaku. (2) Druhou možností 

motivace eufemismu je přenos významu z jiného znaku na základě metafory, metonymie aj.104 

V takovém případě je vždy uvedena sémantická motivace znaku, popř. i formální změna znaku, 

                                                 
99 Jednotlivé znaky jsou lepší orientaci a pro případnou další práci s nimi očíslovány. Seznam všech těchto znaků 

je uveden v příloze č. 2. 
100 U každé fotografie jsou připsány tvary ruky ve formátu (L: __, P: __), kde L znamená levou (nedominantní) 

ruku, P pravou (dominantní) ruku. Za dvojtečkou je vždy uveden tvar ruky podle tabulky (viz Příloha 3). Pokud je 

znak pouze jednoruční, je uveden pouze tvar aktivní ruky. Pokud se tvar ruky při artikulaci znaku mění, je 

zaznamenán tvar výchozí a koncový a změna zaznamenána šipkou (např. L: 5 => As, P: 5 => As).  
101 Za glosou neutrálního znaku je vždy pro přehlednost připojen horní index n (‚neutrální‘). Zejm. proto, aby bylo 

možné na znak případně odkazovat u eufemismů, resp. u těch eufemismů, které vznikly formální změnou 

neutrálního znaku. 
102 Za glosou eufemismu je připojen horní index e. Na několika místech je uveden dysfemismus nebo vulgarimus. 

Mezi nimi není dále rozlišováno, za glosu je připojen index d. Pokud znak (bezpříznakový, eufemismus, 

dysfemismus/vulgarismus) má více variant, jsou od sebe odděleny čísly taktéž uvedenými v horním indexu. 
103 U Warrenové jeden z případů formální inovace, viz. kap. 5.2. 
104 U Warrenové (1992) nazýváno sémantická inovace, viz kap. 5.2. 
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pokud k ní v porovnání se znakem, z něhož byl význam přenesen, v eufemismu dochází.  

(3) Třetí možností jsou takové eufemismy, které vznikly jako zcela samostatné, jinými znaky 

(pravděpodobně) nemotivované pojmenování, resp. tato motivace nebyla respondenty uvedena, 

ani nebyla patrná. V takovém případě jsou pole pro formální i sémantickou motivaci prázdná 

(resp. obsahují pomlčku). Následují jeden a více příkladů užití daného znaku z rozhovorů 

s respondenty.105  Tyto příklady jsou zaznamenány glosami znaků a překladem výpovědi do 

českého jazyka. V závěru jsou připojeny komentáře respondentů k danému znaku,  

ev. srovnání s významově blízkým a sémanticky podobně motivovaným vyjádřením 

v češtině,106 a informace o užívání konkrétního znaku/ů respondenty při výzkumu (kolik 

osob znak znalo, kolik ho podle svých vlastního názoru má ve své aktivní lexikální zásobě,  

ev. zda byl znak zaznamenán i ve volném vyprávění respondentů). 

 

V přepisu znaků a příkladových vět jsou užívány tyto značky: 

xxx-xxx víceslovný český ekvivalent odpovídající významu jednoho znaku 

v ČZJ (např. ŽENSKÉ-POHLAVÍe) 

xxx^xxx kompozitum, tj. složenina ze dvou znaků (např. HLAVA^SNÍŽIT-

ÚROVEŇe) 

INDEX: xxx  odkaz na subjekt či osobu (tvar ruky D) 

INDEX: mě, jeho, 

jí 

odkaz na osobu v nepřímém pádu (tvar ruky ɤ) 

KLF: popis klasifikátor zastupující věc, osobu, vymezující oblast atd. 

SLOVESO (ty–

jemu, on-mě…) 

směrové sloveso (subjekt–objekt) 

gesto: popis popisuje prostředek, který se v promluvě použil, ale je spíše gestem 

+++ opakování znaku 

SZ-xxx (Y, 2003) specifický znak s jednoduchým popisem významu/výrazné artikulace, 

číslování podle Vysuček (2003) (př. SZ-dlouho-nepotkat (24, 2003))  

SZ-xxx (Y, 2009) specifický znak s jednoduchým popisem významu/výrazné artikulace, 

číslování podle Vysuček (2009) (př. SZ-nemoct (71, 2009)) 
  

                                                 
105 V případě příliš citlivých a osobních informací, které by mohly napomoci identifikaci respondentů, byly pro 

zachování anonymity změněny příbuzenské vztahy mezi osobami, popř. pohlaví osob, o nichž se v příkladech 

hovoří. 
106 Při srovnávání s češtinou bylo vycházeno ze Slovníku spisovného jazyka českého (Havránek a kol., 1964), 

Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (kol. autorů, 2000) a ze čtyřdílného Slovníku české frazeologie  

a idiomatiky od Čermáka a kol. (2009). Tyto zdroje nejsou dále v textu přesně uváděny, neboť informace v nich 

se nezřídka opakovaly a množství odkazů by pravděpodobně vedlo k znepřehlednění textu. 
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6.1. Smrt, umírání 

 

Téma smrti a umírání považují respondenti za citlivé – ne ve chvíli, kdy se jedná o smrt 

nějakého člověka, s nímž nemáme osobní vztah (např. smrt slavné osoby),107 ale především 

v situacích, kdy se smrt týká nás samotných a/nebo našich blízkých. V takových případech 

Neslyšící sdělují např. diagnózu smrtelné choroby nebo úmrtí blízkého člověka obvykle jen 

rodině a několika málo blízkým přátelům (a to téměř vždy i s přesnou příčinou úmrtí – nemoc 

(jaká konkrétně), věk, sebevražda (jak konkrétně) apod.). Pokud je umírající nebo zemřelý 

Neslyšící, počítají dotyční s tím, že se to od kamarádů dozví téměř vzápětí celá komunita, a to 

i v takových případech, kdy pozůstalý vyjádří přání, aby přátelé o smrti jeho blízkého s nikým 

dále nemluvili a informaci nešířili. Dotyční totiž buď informaci předají sami od sebe „pod 

rouškou nejvyššího tajemství“ svým blízkým a ti zas dalším, nebo zprávu sdělí alespoň  

na přímý dotaz (příp. dotaz: Nevíš, co se s ním děje? Vypadá nějak smutně apod.). Při sdělování 

informace o něčí smrti (zejm. pokud tuto zprávu dostali jako neveřejnou) si však musí dát pozor, 

aby je neviděl pozůstalý.108 

Všichni respondenti uvedli, že je obvyklé, že se Neslyšící začnou vyptávat na přesné 

podrobnosti smrti (na co dotyčný zemřel, kdy, kde atd.). Takové otázky jsou v komunikaci 

Neslyšících běžné a jejich kladení není považováno za projev nedostatečného vychování nebo 

sociální necitlivosti. Zároveň ale čtyři z pěti dotázaných respondentů uvedli, že oni sami toto 

vyptávání nemají rádi a myslí si, že by bylo lépe se neptat (zvláště když tazatel zemřelého ani 

příliš dobře osobně neznal).109  To proto, že se pak informace často překrucují, případně se 

z nich dělá senzace a informace se nekontrolovaně šíří dále. 

Tři respondenti v souvislosti s tím uvedli, že je obvyklé, že se kromě rodiny, ev. několika 

málo pečlivě vybraných a velmi důvěrných přátel, nesděluje ani datum pohřbu. Důvodem 

k tomu je, že pak často přijde mnoho osob, které zemřelého vůbec neznaly a považují pohřeb 

                                                 
107 V takovém případě se při vyjadřování o smrti používají neutrální znaky. 
108 Dva respondenti uvedli, že pokud by měli informaci o něčím úmrtí, rozlišovali by v odpovědi podle toho, jaký 

vztah měl tazatel k zemřelému nebo k pozůstalým (případně jakou má povahu a jak by s informací dále nakládal). 

Pokud tyto vztahy nebyly příliš dobré, pak by na otázku Proč je XY (pozůstalý) smutný? odpověděli např.: NEVÍM 

DŮVOD MÁ NEVÍM (tj. Nevím přesně, má nějaký důvod, ale podrobnosti neznám). Stejnou odpověď by dali  

i někomu, komu by nechtěli říct pravdu kvůli jeho povaze (např. jde o člověka, který by zprávu překrucoval apod.). 

Tato skutečnosti ukazuje, že tedy není „nutné“ informaci o něčí smrti sdělovat, že existují i strategie, jak se přímé 

odpovědi vyhnout, přesto ve většině případů Neslyšící zprávu o úmrtí a podrobnosti k němu běžně říkají. 
109 Pátý respondent otázky na přesnou příčinu a okolnosti smrti považuje za zcela přirozené. Je podle něj v kultuře 

Neslyšících běžné, že všichni chtějí získávat plné a přesné informace. 
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spíše za příležitost potkat mnoho Neslyšících a popovídat si s nimi než za chvíli rozloučení se 

zesnulým.110 

Z rozhovorů s respondenty vyplynula také velmi zajímavá skutečnost ohledně volby 

jazyka při oznamování smrti blízkého člověka. Tři explicitně uvedli, že pokud by oznamovali 

úmrtí někomu z rodiny či přátel, kdo je momentálně na jiném místě a není možné s ním vést 

komunikaci tváří v tvář, nikdy by zprávu nepředávali v ČZJ, a to i přesto, že v jiných situacích 

pokládají posílání videozpráv v ČZJ (přes různé služby jako Whatsapp, Facebook aj.) v rámci 

komunikace za naprosto běžné. Místo oznámení úmrtí v ČZJ používají (nejen oni, ale podle 

jejich zkušeností i další Neslyšící) výhradně psanou češtinu (ať už formou parte, nebo SMS 

zprávy či přes nějakou jinou službu umožňující přenos textových zpráv).111 Jako zdůvodnění 

tohoto postupu jedna respondentka uvedla, že by písemnou komunikaci volila proto, aby 

nemusela ukazovat své emoce (pláč aj.). Sdělení psanou češtinou považuje za neutrálnější, 

stejně jako dva mužští respondenti. Jiná respondentka sdělila, že podle ní české fráze 

oznamující úmrtí vyjadřují více emocí, tedy nejsou tak neutrální jako v ČZJ. Poslední 

respondentka se vyjádřila, že nemá představu o tom, jak by smrt blízkého člověka komukoli 

oznámila, protože s tím nemá žádnou osobní zkušenost a ani si nevybavuje zkušenost z okruhu 

svých známých.112  Je však zajímavé, že (minimálně někteří) Neslyšící volí pro komunikaci 

o tak citlivém tématu, jakým je smrt blízkého, jiný jazyk (češtinu), než který považují za svůj 

mateřský a preferovaný (ČZJ), a to dokonce i v případě, že zprávu sdělují někomu, s nímž mají 

stejný mateřský/preferovaný jazyk a pro něhož je čeština také druhým/cizím jazykem. 

 

  

                                                 
110 Pokud náhodou někdo příčinu smrti nebožtíka neznal už před pohřbem, je podle všech respondentů obvyklé  

a nijak neslušné či nemístné, že se na tuto informaci zeptá na pohřbu někoho ze smutečních hostů nebo přímo 

pozůstalých.  
111 Oznámení smrti blízkého člověka videozprávou v ČZJ považují všichni respondenti za ojedinělé. 
112 Tato situace je částečně podobná tomu, co v závěrech svého výzkumu popisovala Weiová (viz kap. 4.3), kdy 

někteří respondenti neměli pro určité významy znaky. Zde respondentka nevěděla, jak by smrt oznamovala ani 

v ČZJ, ani v českém jazyce. 
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6.1.1. Zemřít 

 

A. Bezpříznakové znaky 

 

1. UMŘÍTn 

 

(P: B0) 

 

 

Glosa: UMŘÍTn 

Význam v ČJ: „umřít, zemřít“, „mrtvý“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace zemřít, umřít nebo bez artikulace 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

LONI MÁMA MOJE UMŘÍTn Loni mi zemřela maminka. 

DĚDA UMŘÍTn INDEX: já ROKŮ 4-

ROKY 5-LET 
Děda umřel, když mi bylo čtyři nebo pět let. 
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2. SMRT(1,2)n 

 

Varianta 1 (L: Y, P: Y)  Varianta 2 (L: B1, P: B1) 

     

 

Glosa: SMRT(1,2)n 

Význam v ČJ: „smrt“, „mrtvý“, „umřít“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace mrtvý  

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

DĚDA SMRT1n DÁVNO BABIČKA DÁL 

ŽÍT DÁL 
Děda umřel už dávno, ale babička ještě žije. 

INDEX: on LÉČIT BOJOVAT ROK UŽ 

NEBAVIT DÁL ŽIVOT JAKO BLÁZNIVÝ 

SLAVIT+++ PÍT+++ VĚDĚT BUDE DO 

SMRT2ⁿ BUDE HOTOVO 

Rok se s tím léčil, ale pak už ho takový život 

nebavil. Začal proto chodit na všelijaké 

párty a pít, i když věděl, že ho to zabije. 
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B. Eufemismy 

 

3. ZEMŘÍTe 

 

(P: B0) 

 

 

Glosa: ZEMŘÍTe 

Význam v ČJ: „zemřít“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: ZEMŘÍTn 

Změna formy znaku: jemná mimika vyjadřující lítost, posun výš v neutrálním prostoru, 

menší, „nedokončený“ pohyb 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VČERA BABIČKA UŽ ZEMŘÍTe Včera babička zemřela. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Zřejmě se jedná o nejčastější způsob vyjádření smrti, zejm. blízkého člověka, především 

pokud se jedná o nedávnou smrt. Tento znak používá všech pět respondentů. 

Ve srovnání s českým jazykem se zdá, že znaky UMŘÍTn a ZEMŘÍTe se doplňují 

podobně jako dvojice českých slov umřít a zemřít. Znak UMŘÍTn se ale navíc užívá při 

referování o smrti někoho, ke komu nemáme blízký, osobní vztah, nebo o smrti někoho, kdo 

zemřel před delší dobou. 
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4. NEBEe 

 

(L: P, P: P) 

 

 

Glosa: NEBEe 

Význam v ČJ: „být v nebi“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace už 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: jemná mimika vyjadřující lítost 

Sémantická motivace: NEBE jako místo, kde podle české, resp. křesťanské tradice 

přebývají zemřelí 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MÁMA MOJE POVÍDAT LEPŠÍ ZEMŘÍTn 

ZBYTEČNÝ DCERA MOJE OBĚ 

STAROST ZAMĚŘIT-SE-NA-NĚCO+++ 

ZBYTEČNÝ LEPŠÍ ZEMŘÍTn KLF: osoba 

stoupá nahoru NEBEe BUDE KLID OBA 

BUDE KLID 

Moje maminka říkala, že už chce zemřít. Že 

nechce, abychom se o ní se sestrou musely 

starat, že je to zbytečné a lepší je umřít. 

Bude mít klid a my také. 

KAMARÁD SZ-dlouho-nepotkat (24, 2003) 

PTÁT (on–mě) DĚDA TVŮJ CO? UŽ 

NEBEe TAM 

Kamarád, se kterým jsme se potkali po 

dlouhé době, se mě ptal, jak se má dědeček. 

Ten už je v nebi, odpověděl jsem mu. 

BABIČKA MOJE BYLO HODNÝ SZ-mít-

moc-rád (17, 2003) UŽ NEBEe BYLO 

HODNÝ 

Moje babička byla moc hodná, měla jsem ji 

strašně ráda. Teď už je po smrti, ale byla 

opravdu hodná. 
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Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak NEBEe používají všichni respondenti. Jedna z respondentek prý však úplně nově. 

Uvedla, že ještě nedávno žádné znaky kromě UMŘÍTn nebo ZEMŘÍTe pro vyjádření něčí smrti 

neznala. Znak NEBEe ve významu úmrtí začala používat po tom, co v titulkách televizního 

pořadu zhlédla mnoho vyjádření, která se pro tuto skutečnost používají v češtině. Ostatní 

respondenti si případné ekvivalence s českým jazykem nebyli vědomi (nebem motivované 

ekvivalenty související se smrtí a umíráním bychom však v češtině našli, srov. být už v nebi, 

přijít do nebe, dostat se do nebe). 

Ve volném vyprávění dvou respondentů se vyskytly i dvě zajímavé výpovědi, které 

evidentně byly motivovány nebem jakožto místem věčného odpočinku, ovšem bez použití 

znaku NEBEe. Jedním s nich byl pouhý deiktický odkaz na místo: BABIČKA MOJE UŽ TAM 

(nahoře). 

Druhým případem byla výpověď: JÁ VĚŘIT INDEX: ona MÁMA VZÍT (někdo něco 

zespoda nahoru) NEBEe ŠŤASTNÝ CESTA gesto: mávnout rukou směrem k nebi KLID. To 

bychom mohli přeložit přibližně jako Věřím, že máma už je v nebi. Přeju jí, aby tam byla. Tam 

už bude mít klid. Zde stojí za povšimnutí jednak neosobní konstrukce se slovesem VZÍT, kde 

není vyjádřeno, kdo je subjektem (podobně jako v pasivní české konstrukci být vzat do nebe), 

jednak spojení ŠŤASTNÝ CESTA a gesto naznačující směr do nebe.  

Respondentka později uvedla, že výpověď PŘÁT ŠŤASTNÝ CESTA NEBE se používá 

také jako kondolence. 
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5. PRYČe 

 

(P: B) 

 

 

Glosa: PRYČe 

Význam v ČJ: „být pryč někde nahoře“, „už nebýt (mezi námi)“, „být v nebi“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace nebe 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: pohyb artikulován směrem nahoru (k nebi) 

Sémantická motivace: PRYČ ve významu nebýt na stejném místě jako mluvčí 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

DĚDA PRYČ Dědeček už tady není. 

BABIČKA VĚDĚT STARÝ ČLOVĚK UŽ 

PRYČ 

Babička už tady není. No jo, už na to měla 

věk.  

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Oba příklady byly zachyceny ve volném vyprávění respondentů. Stejně jako v ČZJ, 

i v češtině existují pojmenování smrti motivovaná nepřítomností, absencí osoby, ovšem ne  

ve spojení se slovem pryč – srov. např. už tu není, už není mezi námi. 
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6. KLIDe 

 

(L: P, P: P) 

 

 

Glosa: KLIDe 

Význam v ČJ: „mít klid“, „být na věčném odpočinku“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: jemná mimika vyjadřující lítost, znak posouván v prostoru  

do místa, kam je umístěna osoba, o jejíž smrti se mluví, malý pohyb 

Sémantická motivace: KLID jako stav nečinnosti, nehybnosti, odpočinku, ticha, míru, 

pokoje apod.  

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: ona DLOUHO NEMOCNÝ 

TRÁPIT UŽ KLIDe gesto: nech KLIDe 

Byla dlouho nemocná, hodně se trápila, ale 

teď už má klid. Přeju jí to. 

RAKOVINA DLOUHO BOJOVAT 

BOHUŽEL VYLÉČIT NEPOVEDLO 

ZEMŘÍT UŽ HROB KLIDe BOHUŽEL 

Dlouho bojoval s rakovinou, ale bohužel se 

ji nepovedlo vyléčit a zemřel. Teď už 

odpočívá v hrobě. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak použili ve volném vyprávění tři respondenti.  
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7. KONECe 

 

(L: P, P: P) 

 

 

Glosa: KONECe 

Význam v ČJ: „ukončení života (ne vlastním přičiněním)“, „zemřít“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace ko 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: jemná mimika 

Sémantická motivace: KONEC jako ukončení života, příp. smrt, která ukončí trápení, 

nemoc 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VÍŠ ON RAKOVINA? UŽ DLOUHO 

NEMOC DLOUHO UŽ KONECe 

Víš, jak měl už dlouho tu rakovinu? Tak už 

bohužel zemřel. 

KAMARÁDKA PTÁT (ona–mě) RODINA 

DĚTI BABIČKA BABIČKA UŽ KONECe  

Kamarádka se mě ptala na rodinu, jak se kdo 

má, děti, babička a tak. Babička už je po 

smrti, řekla jsem jí. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak použili tři respondenti, dva z toho i ve volném vyprávění. Ačkoli tedy tento 

znak nepřímo pojmenovává smrt, není uveden ho v seznamu přenesených významů znaku 

KONEC u Novákové (2009, s. 105–107). 

Výraz konec, resp. skončit se užívá i v českém jazyce, často ve spojení skončit jak – srov. 

skončit tragicky, skončit smrtí, život skončil aj. Ve srovnání s ČZJ je tedy v češtině nutné skončit 

doplnit ještě o další výrazy. 
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8. ODEJÍTe 

 

(L. B1, P. B) 

 

 

Glosa: ODEJÍTe 

Význam v ČJ: „odejít (na věčnost)“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: jemnější mimika, pomalejší, menší pohyb 

Sémantická motivace: ODEJÍT jako definitivní opuštění určitého místa, smrt jako 

odchod člověka, který se už ovšem nevrátí 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

BABIČKA STARÝ 94 BYLO DOMOV 

DŮCHODCŮ UŽ ODEJÍTe SPÁT VTOM 

ZEMŘÍT KRÁSNÝ VŽDYCKY PŘEJE 

KRÁSNÝ UŽ KLID 

Babička už byla hodně stará, bylo jí 94 let 

a žila v domově důchodců. Teď už je po 

smrti. Odešla ve spánku. Vždycky si to tak 

přála a splnilo se jí to. Teď už má klid. 

BABIČKA UŽ ODEJÍTe PROSIT MODLIT 

PRO INDEX: ji 

Babička už zemřela. Prosím, pomodlete se 

za ni. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak používají dva respondenti. Další tři znak nepoužívají, jeden z nich ho ale 

vídá u jiných mluvčích. Domnívá se, že je málo srozumitelný a že ho používají jen ti mluvčí, 

kteří lépe ovládají češtinu. Podle jeho názoru je možné znak použít pouze v případě, že 

mluvčímu i adresátovi je dobře znám mimojazykový kontext (např. že babička už byla dlouho 

nemocná).  

Ke znaku ODEJÍTe bychom našli ekvivalent i v češtině, kde se výrazu odejít také někdy 

používá v přeneseném smyslu ve významu zemřít – srov. odejít na věčnosti, odejít navždy.  
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9. DÁT-INJEKCIe 

 

(P: V => P^) 

  

 

Glosa: DÁT-INJEKCIe 

Význam v ČJ: „dát smrtící injekci“, „eutanázie“, „zemřít (ne vlastním přičiněním)“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: – 

Změna formy znaku: jemná mimika vyjadřující lítost, posun do neutrálního prostoru  

(tj. činnost není vázána na osobu či místo na těle) 

Sémantická motivace: DÁT-INJEKCI bývá zřejmě častěji spojováno s podáváním léků, 

zde ve významu usmrtit, podat smrtící látku 

Často ve spojení se znakem: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on KLUK INDEX: on 

PSYCHATRIE SZ-už-bylo (29, 2003) 

NARODIT SILNÝ PSYCHICKÝ KLF: 

uvnitř těla PROBLÉM VYRŮST PUBERTA 

HORŠÍ BLÁZEN HRŮZA 

ZNÁSILNIT+++ HRŮZA RODINA 

ZOUFALÝ DÁL NEMŮŽE DÁT-INJEKCIe 

BOHUŽEL JINÝ MOŽNOST NEBYLO 

OPRAVDU HRŮZA 

Ten kluk měl od narození těžkou 

psychiatrickou poruchu. Když dorostl do 

puberty, ještě se to zhoršilo, začal 

znásilňovat lidi a nebyl k zastavení. Už to 

bylo absolutně nezvladatelné. Nešlo dělat 

nic jiného, než ho usmrtit. Bylo to hrozné. 
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Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl zachycen ve volném vyprávění jednoho respondenta. Nikde explicitně 

nezaznělo, že chlapec zemřel. Jen že „byla dána injekce“. Podání injekce ale nebylo vázáno na 

místo v gramatickém prostoru, na které mluvčí předtím pomyslně umístil chlapce, o němž 

vyprávěl. Význam smrti, eutanázie potvrzen zpětně po skončení celého dalšího vyprávění  

na přímý dotaz. 

V češtině se někdy používá spojení podat smrtící injekci. Pouhé vyjádření dát injekci, 

které by přesně odpovídalo vyjádření v ČZJ, by zřejmě ve smyslu eutanázie bylo nedostatečné, 

nesrozumitelné. 
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10. DOPLATITe 

 

(L: B0, P: B0 => A) 

 

 

Glosa: DOPLATITe 

Význam v ČJ: „doplatit na něco smrtí“, „zemřít“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace dopla 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: jemnější mimika vyjadřující lítost 

Sémantická motivace: DOPLATIT zřejmě od významu doplatit určitou částku peněz 

a tím „mít škodu“, trochu trpět, nemít v důsledku velkého výdaje pohodlí posunuto k významu 

mít škodu „definitivní“, utrpět něčím 

Často ve spojení se znakem: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VÍM BYLO ŠPATNÝ ŽIVOT DOPLATITe 

RODINA SMUTNÝ NIC POHŘEB 

NEBYLO 

Nevedl dobrý život a doplatil na to smrtí. 

Ale jeho rodina tím příliš sklíčená nebyla, 

ani pohřeb mu neudělali. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu: 

Znak byl zaznamenán u jednoho respondenta ve volném vyprávění, u další 

respondentky bylo následně ověřeno, že významem znaku DOPLATITe může být úmrtí. 

V češtině se výraz doplatit objevuje také ve významu utrpět něčím nebo z něčeho škodu 

(doplatit na něco něčím). V případě úmrtí je však zřejmě nutné lexikální doplnění doplatit  

(na něco) smrtí. 
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6.1.2. Pohřeb 

 

A. Bezpříznakové znaky 

 

11. POHŘEB(1,2)n 

 

Varianta 1 (L: D, P: D) Varianta 2 (L: Y, P: Y) 

     

 

Glosa: POHŘEB(1,2)n 

Význam v ČJ: „pohřeb“ 

Mluvní/orální komponent: neutrální mimika, artikulace pohřeb 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

POHŘEB1n LIDI KLF: moc lidí přijde na 

místo 
Na pohřbu bylo mnoho lidí. 

DCERA JEJÍ OZNÁMIT+++ DEN 

POHŘEB2n BUDE KDY 
Její dcera oznámila datum pohřbu. 
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12. KONEC ROZLOUČIT-SEe 

 

(L: P, P: P) (L: C, P: C) 

 

 

Glosa: KONEC ROZLOUČIT-SEe 

Význam v ČJ: „poslední rozloučení“, „pohřeb“, „rozloučit se se zemřelým“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace nebo s artikulací poslední rozloučit 

Formální motivace znakem: ‒  

Změna formy znaku: neutrální nebo jemnější mimika vyjadřující lítost 

Sémantická motivace: ROZLOUČIT-SE jako pozdravení se s někým, koho už (nikdy) 

neuvidím; KONEC ve významu naposled, možná motivace znakem KONECe pro vyjádření 

něčí smrti (viz výše) 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

CHTÍT INDEX: oni VĚDĚT MÍT 

MOŽNOST KONEC ROZLOUČIT-SE 

Chtěl, aby měli možnost se s ní naposled 

rozloučit. 

MINULÝ-TÝDEN BABIČKA MOJE 

ZEMŘÍT ZÍTRA KONEC ROZLOUČIT-SE 

Minulý týden babička zemřela a zítra bude 

poslední rozloučení. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak znají a používají čtyři z pěti respondentů. Poslední z dotazovaných znak 

nepoužívá a s významem pohřbu si ho nespojuje. Pod tímto spojením rozumí poslední 

rozloučení rodiny doma se zemřelým, než je převezen pryč, ale ne pohřeb ve smyslu větší, 

„společenské“ události. 

Spojení znaků KONEC ROZLOUČIT-SEe je velmi blízké českému poslední rozloučení. 

Dva respondenti právě poslední rozloučení artikulovali při manuální produkci znaků KONEC 

ROZLOUČIT-SEe.  
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6.2. Nemoc 

 

Mezi tabuová témata bývají řazeny i nemoci – zejm. vážné jako rakovina nebo také 

pohlavní choroby (viz kap. 2.2). 

Všichni respondenti se shodli v tom, že mluvit s někým o rakovině (své nebo někoho 

blízkého) bývá těžké a nepříjemné. Někteří Neslyšící o nemoci mluví otevřeně, jiní to tají nebo 

alespoň nesdělí diagnózu přímo. Podle respondentů záleží především na povaze konkrétního 

člověka.  

Jedna respondentka uvedla, že je lepší diagnózu přátelům a známým netajit, neboť tak 

člověk může získat cenné informace. Vnímá totiž bariéru, kterou mají Neslyšící při recepci 

(česky) psaných textů, a domnívá se, že pro komunitu Neslyšících je to jedna z mála možných 

cest, jak získat rady, příp. najít někoho, kdo prodělal stejnou nemoc, a vyměnit si s ním 

zkušenosti.113 

Pokud se někdo s nemocí svěřuje, tak většinou (mimo rodinu) jen osobám stejného 

pohlaví (ženy ženám, muži mužům). Respondenti sdělili, že pak není běžné ptát se dotyčného 

průběžně na jeho stav, pokud nejde o velmi blízkého člověka.  

Pro pojmenování samotné rakoviny nepoužívali respondenti jiná označení 

pojmenovávající přímo tuto konkrétní chorobu. Za nejběžnější eufemismus považovali 

VÁŽNÝ NEMOCe, popř. TĚŽKÝ NEMOCe. Ve volném vyprávění (o jiném tématu než nemoci) 

se vyskytla i výpověď o rakovině, která byla pojmenovaná jen jako NEMOCe, bez přívlastků: 

STALO MÁMA INDEX: ona NEMOCe UPŘÍMNĚ MÁMA PLAKAT ŠOK, což bychom mohli 

přeložit jako Když mámě zjistili tu nemoc, úplně jí to vzalo, plakala a byla v šoku. (že jde 

o rakovinu, bylo potvrzeno až později na přímý dotaz, že jde o rakovinu nevyplývalo ani 

z předchozího vyprávění). Ve všech těchto třech způsobech se tedy odráží stejný postup – 

pojmenování rakoviny hyperonymem, tj. lexémem s obecnějším významem.  

Zobecnění se projevilo i v situacích, kdy respondenti popisovali, jak by sdělili kolegům, 

že jejich kolegyně má rakovinu (prsu) za předpokladu, že tato kolegyně nechce, aby se o nemoci 

všichni dozvěděli. Respondenti ve vyprávění o této situaci použili několikrát výpověď 

DLOUHO NEMOCe OPERACE PO UVIDÍM DÁL (tj. Vypadá to na dlouhodobou nemoc, je po 

operaci/operacích a uvidíme dál), kde znak OPERACE byl artikulován v neutrálním 

znakovacím prostoru. Ačkoli v jiných kontextech, v nichž respondenti vyprávěli o svých 

známých s rakovinou a její léčbou, používali znak OPEROVAT artikulovaný na tom místě těla, 

které bylo operováno, zde se respondenti uvedení místa záměrně vyhýbali. 

                                                 
113 Situaci přirovnávala k různým pacientským spolkům slyšících, kde si nemocní vyměňují zkušenosti. 
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Co se týče pohlavních chorob, nepanovala mezi respondenty shoda v tom, zda se jedná 

o téma citlivé, zamlčované a obcházené. Podle účastníků výzkumu záleží jen na povaze člověka. 

Všichni si vybavili situaci, kdy někdo Neslyšící o své nemoci otevřeně mluvil a pojmenoval ji. 

Dva respondenti dodali, že oni sami by diagnózu sdělili bez ostychu nebo strachu z posměchu 

či opovrhování. Zásadně by ji ale říkali jen osobám stejného pohlaví. Podobně jako u sdělování 

úmrtí by počítali s tím, že budou mít brzy informaci v komunitě „všichni“ (ženy to řeknou 

manželům, ti svým přátelům atd.). 

Jako velmi citlivou vyhodnotili však všichni dotázaní situaci, kdy by měli sdělit 

kamarádce před svatbou, že její přítel (nebo kamarádovi, že jeho přítelkyně) má nějakou 

pohlavní chorobu. Za předpokladu, že by se respondenti znali dobře s oběma z daného páru 

a oba by byli Neslyšící, nevěděli by, jestli a jak o této skutečnosti mluvit. Všichni uvedli, že by 

se vyhnuli přímému pojmenování nemoci a použili by stejné (zobecňující) obraty jako 

u rakoviny (VÁŽNÝ NEMOCe, TĚŽKÝ NEMOCe, MÍT NEMOCe) a apelovali by, aby se 

adresát svého partnera/partnerky sám zeptal, o jakou nemoc se konkrétně jedná. 

Co se týče znaků pro různé pohlavní nemoci, užívali respondenti znaky založené na 

kalkování z mluveného jazyka. Tyto znaky byly označeny za běžná, neutrální pojmenování 

(HIV hláskované jednoruční nebo dvouruční prstovou abecedou;114 kapavka ukazovaná jako 

KAPAT nebo syfilis jako S). 

 

 

  

                                                 
114 Pro HIV a aids existují i samostatné znaky. Znak pro aids znali čtyři z pěti respondentů, znak pro HIV jen jedna 

respondentka. Ukázala ho s komentářem, že jde o znak, který používají jen mladí Neslyšící. Ačkoli tedy např. 

výzkum BSL uváděl jako jeden z možných způsobů eufemizace kalkování z mluveného jazyka, domnívám se,  

že v případě znaků pro tyto nemoci se nejedná o eufemismy, ale o bezpříznakové lexémy, které vznikly kalkováním 

z mluveného jazyka. 
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A. Bezpříznakové znaky 

 

13. RAKOVINA(1,2)n 

 

Varianta 1 (L: V, P: V) Varianta 2 (L: V0 => P^, P: V0 => P^) 

     

 

Glosa: RAKOVINA(1,2)n 

Význam v ČJ: „rakovina“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova rakovina nebo jeho části 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MÍT (já) NEMOC RAKOVINA1n Mám rakovinu. 

BYLO TĚŽKÝ NEMOC DŮVOD 

RAKOVINA2n BOJOVAT 3-ROKY 

BOJOVAT POTOM UMŘÍTn 

Byla těžce nemocná – měla rakovinu. 

Bojovala s ní tři roky a nakonec zemřela. 
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B. Eufemismy 

 

14. VÁŽNÝ NEMOCe 

 

(L: V, P: V) (L: P, P: P) 

 

 

Glosa: VÁŽNÝ NEMOCe 

Význam v ČJ: „vážná nemoc“, „vážně nemocný“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace váž nemoc 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

SESTRA MOJE MÍT VÁŽNÝ NEMOCe Moje sestra je vážně nemocná. 

ZNÁŠ LIDÉ HOLÁ-HLAVA VÍDAT 

PARUKA POUŽÍVAT TAKY 

KAMARÁDKA MOJE BYLO VÁŽNÝ 

NEMOCe POTOM PARUKA 

Lidé, kteří přijdou o vlasy, nosívají často 

paruky. I moje kamarádka ji používala, když 

se léčila s tou vážnou nemocí. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Ačkoli znak NEMOC je hyperonymem pro rakovinu, použití spojení VÁŽNÝ NEMOCe 

ve významu rakoviny je podle všech pěti respondentů velmi časté a obecně srozumitelné. 

Kategorie vážných nemocí totiž sice označuje všechny nevyléčitelné choroby, ale vzhledem 

k tomu, že rakovina je v současné době vnímaná jako nejběžnější z této skupiny, je také tou 

první, tedy prototypickou nemocí, kterou si uživatelé ČZJ pod tímto spojením znaků představí. 
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Podobně jako v ČZJ se vyjádření mít vážnou nemoc, být vážně nemocný používá 

i v češtině. Obvykle je tím myšlen člověk, který je ve vážném stavu a/nebo jeho léčba bude 

náročná a bude trvat dlouho. Ne nutně musí toto spojení znamenat rakovinu, ale pravděpodobně 

by se jednalo o jednu z prvních diagnóz, která by mluvčí českého jazyka v této souvislosti 

napadla. 
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15. TĚŽKÝ NEMOCe 

 

(L: As, P: As) (L: P, P: P) 

 

 

Glosa: TĚŽKÝ NEMOCe 

Význam v ČJ: „těžká nemoc“, „těžce nemocný“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace těž nemoc 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MÍT KLF: v těle TĚŽKÝ NEMOCe Jsem těžce nemocný. 

DLOUHO LÉČIT DŮVOD MÍT TĚŽKÝ 

NEMOCe DÁL ŽÍT NEVĚDET 

Dlouho se s tou těžkou nemocí léčil. Ani 

nevím, jestli ještě žije. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Spojení TĚŽKÝ NEMOCe uvedli tři z pěti respondentů. Jeden z nich ho vnímá jako 

kalk z češtiny (na rozdíl od VÁŽNÝ NEMOCe). O konotacích spojení TĚŽKÝ NEMOCe však 

platí totéž co o VÁŽNÝ NEMOCe (viz výše) jak v ČZJ, tak v češtině. V té slovo těžká v těžká 

nemoc, (být) těžce nemocný také neodkazuje k váze, ale k závažnosti, kritičnosti stavu 

nemocného.   
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6.3. Intimní části těla 

 

Z rozhovorů s respondenty vyplynulo, že všichni považují za tabu bavit se o intimních 

částech těla (mužské a ženské pohlaví, ňadra) s osobami jiného pohlaví. Zároveň se respondenti 

shodovali v názoru, že muži se velmi často a otevřeně baví o ženském těle (a jeho atraktivnosti), 

ale téměř nikdy o svém vlastním těle (např. při problémech v nějaké intimní části těla). Ženy se 

v porovnání s muži o svém těle (i jeho intimních částech v případě nějakých obtíží s nimi) baví, 

ale zásadně jen mezi sebou. Ženy také dodaly, že pokud by popisovaly atraktivního muže, nikdy 

by nezmiňovaly jeho intimní části těla (na rozdíl od mužů a jejich způsobu popisu ženského 

těla). Čtyři z pěti respondentů dále uvedli, že pokud by si dva neslyšící muži popisovali 

atraktivní neslyšící ženu a ta se na ně při tom otočila, okamžitě by muži převedli nebo měli 

převést řeč na jiné téma. Respondenti se domnívají, že je totiž neslušné něčí tělo popisovat, 

a žena by se proto mohla urazit. 

Účastníci výzkumu byli dále dotazováni na situaci, v níž by měli sdělit lékaři, že mají 

nějaký kožní problém v místě pohlaví (např. vyrážku). Všichni shodně uvedli, že by v takové 

situaci nepovažovali za nutné používat „slušné“ znaky. Spolehli by se na tlumočníka, že sdělení 

předá tak, jak je to v kultuře slyšících zvykem (s ohledem na situaci tedy i zdvořile).115 Pokud 

by se o stejném tématu (vyrážka na pohlaví) bavili s Neslyšícími, tak vždy jen s osobou 

stejného pohlaví. Jedna respondentka by při tom použila znak PÍČA1d nebo PENISd a vyrážku 

by lokalizovala v simultánní konstrukci na přesné místo. Další respondenti však uvedli, že by 

o takovém tématu s nikým nemluvili, popř. jen s použitím znaků, které vyjadřují obecně 

význam pohlaví, tj. ne konkrétně mužské nebo ženské. (Ve výpovědích respondentů byla užita 

např. věta: MÍT(já) PROBLÉM DOLEe; jedna respondentka ukázala spojení znaků VYRÁŽKA 

ŽENA POHLAVÍ2e, ovšem ne v simultánní konstrukci, nýbrž jako tři samostatné znaky, přičemž 

VYRÁŽKA byla artikulována na pasivní ruce v neutrálním prostoru). 

 

Při elicitaci znaků z této významové oblasti se ukázalo, že je respondenti nerozdělují 

dysfemismus/vulgarismus – bezpříznakový lexém – eufemismus.116  Podle soudů uváděných 

respondenty se znaky dělí jen na dvě základní skupiny, které bychom zjednodušeně mohli 

nazvat jako „slušné“ a „neslušné“. „Neslušné“ byly popisovány charakteristikami příznačnými 

                                                 
115 Tlumočníka by si v takové situaci objednali k lékaři i ti respondenti, kteří jinak navštěvují lékaře často sami, 

bez využití tlumočnických služeb. U tohoto tématu jsou si však vědomi jeho citlivosti z pohledu slyšících,  

a protože by si byli velmi nejisti, jak o tématu s lékařem komunikovat (např. v písemné formě), raději by si 

objednali tlumočníka. 
116 Podobná situace nastávala i v některých jiných oblastech (vyměšování, pohlavní styk aj.). Zde se však tato 

skutečnost projevovala velmi výrazně. 
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pro dysfemismy a vulgarismy (hrubost, ofenzivnost, posměšnost aj.), „slušné“ popisovali 

respondenti charakteristikami jak pro lexémy bezpříznakové, tak pro eufemismy (např. 

normální znak, neutrální, jemný, „méně vizuální“) – proto tyto „slušné“ řadíme v této kapitole 

mezi eufemismy.  

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti tedy tato kapitola neobsahuje oddíl se znaky 

bezpříznakovými, ale pouze znaky eufemistické. Na některých místech jsou však pro lepší 

srozumitelnost toho, jaké konkrétní vlastnosti znaků se jevily jako klíčové pro znaky „slušné“, 

uvedeny také znaky „neslušné“. Právě ty totiž zřejmě tvoří pomyslné kontrastní pojmenování 

ve vztahu ke znakům „slušným“ (srov. kap. 5.2), a mohou tak prozradit leccos o tom, jakým 

způsobem jsou formovány příslušné eufemismy. 
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Eufemismy („slušné“ znaky) 

 

16. POHLAVÍ1e 

 

(L: B0, P: B‘‘1) 

 
 

Glosa: POHLAVÍ1e 

Význam v ČJ: „pohlaví“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace nebo pohlaví 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ŽENA POHLAVÍ1e PROBLÉM NEZNAT 
Nevím, jaké problémy mohou být spojeny 

s ženským pohlavím. 

ŽENA KLF: osoby shromážděné do kruhu 

VYPRÁVĚT VĚC MUŽ POHLAVÍ1e 

NIKDY ALE MUŽ INDEX: oni ŽENA 

TĚLO DETAIL ČASTO ZNÁT 

To víš, my ženy se nikdy nebavíme 

o mužském pohlaví, ale muži o ženském 

těle? Často a velmi detailně. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak uvedli jako „slušný“ všichni respondenti. Nejčastěji se podle nich vyskytuje 

ve spojeních ŽENA POHLAVÍ1e nebo MUŽ POHLAVÍ1e. 

Dvě respondentky znak použily ve vyprávění o zdravotních problémech s ženským 

pohlavím. V tomto volném vyprávění znak POHLAVÍ1e ukázaly jen s velmi malým rychlým 

pohybem. Je možné, že právě zmenšení znaku, který se pak stal „méně nápadný“, bylo vedeno 

snahou o zjemnění projevu (podobně jako dále u ZÁCHODe). U dalších tří respondentů se 

velikost pohybu neměnila.  
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17. POHLAVÍ2e 

 

(L: B0, P: B‘‘1) 

 

 

Glosa: POHLAVÍ2e 

Význam v ČJ: „pohlaví“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace nebo pohlaví 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: POD jako odkaz na něco, co je umístěno níže než něco jiného, je 

přenesen na pohlaví, zřejmě kvůli jeho umístění relativně nízko na těle 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VĚC POHLAVÍ2e VYPRÁVĚT DETAIL 

NESLUŠNÝ NEMÍT-RÁD 

Přijde mi neslušné popisovat do detailu 

pohlaví. Nemám rád, když to někdo dělá. 

DOKTOR VĚC ŽENA PROBLÉM 

POHLAVÍ2e VYJÁDŘIT OZNÁMIT JAK? 

JEDNODUCHÝ SZ-přesunout-

zodpovědnost (6, 2003) TLUMOČNÍK 

DŮVOD INDEX: on VĚDĚT SLYŠÍCÍ 

TYP JEHO MLUVÍ INDEX: já VŮBEC-

NEVĚDĚT 

Kdybych šla k doktorovi s nějakým 

problémem s pohlavím, tak bych si 

objednala tlumočníka. Ten totiž na rozdíl 

ode mě ví, jak o těchto věcech mluví slyšící. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak POHLAVÍ2e znají všichni respondenti, používají ho dva.  

Při vyprávění o osobních zkušenostech, pocitech a postojích k tomuto tématu ukazovala 

jedna z respondentek znak s výrazně menším, rychlejším pohybem, výše v neutrálním prostoru 

a bez artikulace na rozdíl od znaku, který samostatně ukázala jako neutrální. Zdá se, že ani 
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posun ve znakovacím prostoru nebyl způsoben fonologickým okolím znaku, neboť znaky před 

i po POHLAVÍ2e byly artikulovány v neutrálním prostoru. 
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18. DOLEe 

 

(P: D‘‘) 

 

 

Glosa: DOLEe 

Význam v ČJ: „dole“, „pohlaví“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: odkaz k místu na těle, posunutý vysoko do neutrálního prostoru 

a dále od těla, pohyb malý, rychlý 

Sémantická motivace: DOLE ve významu něčeho nízko umístěného přeneseno na 

pojmenování nízko umístěné části těla – pohlaví 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VĚC ŽENA MUŽ DOLEe VYPRÁVĚT 

NIKDY NESLUŠNÝ 

Já o ženském a mužském pohlaví nikdy 

nemluvím, přijde mi neslušné se o tom 

bavit. 

PAMATUJU DĚDA MŮJ BYLO 

PROBLÉM DOLEe PLUS PROBLÉM 

RŮZNÝ UŽ ROKŮ NORMÁLNÍ 

Pamatuju si, že děda měl hodně zdravotních 

potíží, nejen s pohlavím, ale i další. Ale to je 

v takovém věku normální. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak použili ve volném vyprávění tři respondenti. Ačkoli jde o odkazování na 

přesnou část těla, došlo u všech respondentů k posunu znaku vysoko do neutrálního prostoru 

a od těla. Na místo tak bylo odkázáno nepříliš zřetelně. 
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19. PENISe 

 

(L: C1, P: D) 

 

 

Glosa: PENISe 

Význam v ČJ: „penis“, „mužské pohlaví“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace penis nebo bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku (v porovnání s dysfemismem/vulgarismem): znak výše 

v neutrálním prostoru, malý, nevýrazný pohyb 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MUŽ STARÝ KLF: oni PROBLÉM PENISe 

VÍDAT MÍT NORMÁLNÍ 

Je běžné, že starší muži mívají problémy 

s pohlavím. 
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Srovnání s dysfemismem/vulgarismem: 

 

20. PENISd 

 

(L: C1, P: D) 

 

 

Glosa: PENISd 

Význam v ČJ: „pinďour“, „čůrák“, „koule“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace penis nebo čůrák nebo bez artikulace 

Manuální složka znaku: nízko ve znakovacím prostoru, prudký zřetelný pohyb 

 

 

21. ČŮRÁK(1,2)d 

 

Varianta 1 (L: O, P: O)  Varianta 2 (P: O) 

     

 

Glosa: ČŮRÁK(1,2)d 

Význam v ČJ: „čůrák“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace čůrák 

Manuální složka znaku: znak velmi nízko ve znakovacím prostoru  
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Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Oproti elicitovaným dysfemismům se jako hlavní charakteristika slušného znaku 

ukázalo umístění znaku vysoko v neutrálním znakovacím prostoru. Ačkoli znak PENIS byl 

stejně jako dysfemismy motivovaný vizuální podobou mužského pohlaví, byl umístěn vysoko 

– zřejmě proto, aby se snížila jeho ikoničnost, a tím možná i citlivost, nevhodnost. V porovnání 

s tím oba zachycené dysfemismy nejen že odrážely ikonicky nějakou vizuální charakteristiku 

pohlavního údu, ale ještě navíc byly umístěny nízko, což jejich ikoničnost znásobilo. 

Kromě umístění znaku ve znakovacím prostoru byly zaznamenány rozdíly v mluvních 

komponentech znaku. Jeden respondent např. ukázal znak PENIS zhruba uprostřed 

znakovacího prostoru, ale artikuloval při tom čůrák a znak označil za neslušný (jako ještě hrubší 

pak ukázal stejný znak posunutý dolů ve znakovacím prostoru). 
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22. ŽENSKÉ-POHLAVÍ(1,2)e 

 

Varianta 1 (L: B0, P: Ot)  Varianta 2 (L: B0, P: B^) 

     

 

Glosa: ŽENSKÉ-POHLAVÍ(1,2)e 

Význam v ČJ: „ženské pohlaví“, „pipinka“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace píča 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

DCERA INDEX: ona MALÝ BYLO 

ČASTO PROBLÉM ŽENSKÉ-POHLAVÍ1e 

PÁLÍ+++ DOLEe ODKUD NEVĚDĚT 

JÍDLO ALERGIE SOUVISET NEVĚDĚT 

UŽ VYRŮST ZMIZET 

Když byla dcera malá, často ji pálila 

pipinka. Nikdo nevěděl, čím to bylo 

způsobené, jestli třeba nějakým jídlem, 

alergií nebo tak něco. Naštěstí s věkem jí to 

ustalo. 
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Srovnání s dysfemismem/vulgarismem: 

 

23. PÍČA(1,2)d 

 

Varianta 1 (L: B0, P: Ot)  Varianta 2 (L: B0, P: B^) 

     

 

Glosa: PÍČA(1,2)d 

Význam v ČJ: „píča“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace píča 

Manuální složka znaku: u varianty 1 výrazný, velký pohyb; u varianty 2 malý, ale velmi 

prudký pohyb 

 

24. PÍČA3d 

 

(L: D0, P: D0) 

 

 

Glosa: PÍČA3d 

Význam v ČJ: „píča“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace píča 

Manuální složka znaku: nízko ve znakovacím prostoru  
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Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Jako charakteristika odlišující slušné a vulgární pojmenování ženského pohlaví se 

ukázal nejen posun „slušných“ znaků výše ve znakovacím prostoru, ale také velikost pohybu 

rukou (např. ŽENSKÉ-POHLAVÍ(1,2)e vs. PÍČA1d). Jako nepodstatný se pro rozlišení 

„slušných“ a „neslušných“ znaků ukázal mluvní komponent, který byl u všech znaků shodný 

bez ohledu na hodnocení jejich slušnosti.  

Je nutné ovšem podotknout, že dvě respondentky se domnívají, že i znak uvedený zde 

jako eufemismus (na základě hodnocení tří dalších respondentů) je podle jejich názoru 

„neslušný“, a samy by ho nikdy v bezpříznakovém kontextu neužily (místo toho by volily 

pojmenování ŽENA DOLEe, ŽENA POHLAVÍ1e, ŽENA POHLAVÍ2e). 
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25. PRSA1e 

 

(L: B0, P: B0) 

 

 

Glosa: PRSA1e 

Význam v ČJ: „prsa“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace prsa nebo bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

KAMARÁDKA RAKOVINA PRSA1e 

BYLO DLOUHO BOJOVAT ŠTĚSTÍ 

DOBRÝ POVEDLO 

Kamarádka se dlouho léčila s rakovinou 

prsu, ale naštěstí léčba byla úspěšná. 
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26. PRSA2e 

 

(P: D0) 

 

 

Glosa: PRSA2e 

Význam v ČJ: „prsa“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace prsa nebo bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

HOLKA JINÝ ZNÁT STAROST PRSA 

KLF: velikost prsou ALE INDEX: já 

JEDNO  

Jiné holky mají starosti, jestli budou mít 

dost velká prsa, ale mně jsou tyhle věci 

jedno. 
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Srovnání s dysfemismem/vulgarismem: 

 

27. PRSA1d 

 

Varianta 1 (L: D, P: D)  Varianta 2 (L: D, P: D) 

     

 

Glosa: PRSA1d 

Význam v ČJ: „prsa“, „kozy“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Manuální složka znaku: ikonicky odráží pohyb bradavek při chůzi 

 

 

28. PRSA2d 

 

(L: 5 => B^, P: 5 => B^) 

 

 

Glosa: PRSA2d 

Význam v ČJ: „prsa“, „kozy“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Manuální složka znaku: ikonicky odráží tvar prsou  
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29. PRSA3d 

 

(L: 5 => A, P: 5 => A)117 

 

Glosa: PRSA3d 

Význam v ČJ: „prsa“, „kozy“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Manuální složka znaku: ikonicky odráží přesný tvar prsou a bradavek 

 

 

30. PRSA4d 

 

(L: 5, P: 5) 

 

 

Glosa: PRSA4d 

Význam v ČJ: „prsa“, „kozy“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Manuální složka znaku: ikonicky odráží tvar prsou 

 

                                                 
117 Ve tvaru A palec mezi prsty. 
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31. PRSA5d 

 

(L: 5, P: 5) 

 

 

Glosa: PRSA5d 

Význam v ČJ: „prsa“, „kozy“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Manuální složka znaku: ikonicky odráží oblý tvar prsou 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Všechny znaky zde uvedené jako dysfemismy považovaly za hrubé a neslušné 

především ženy, muži z uvedených dysfemismů cítili jako bezpříznakové znak PRSA1d, 

PRSA4d, PRSA5d. O znaku PRSA1d jeden z respondentů uvedl, že ho používali žáci ve škole, 

než se naučili znak PRSA2e, ale oba dva znaky považuje za stejně nepříznakové. 

Zajímavá poznámka zazněla od jednoho respondenta, který uvedl, že znak PRSA2e se 

používal v Ústavu pro hluchoněmé v Holečkově ulici dlouho s dvojím významem: prsa a být 

nahý, až později se pro nahý začal používat jiný znak a PRSA2e se zúžil jen na význam ženských 

prsou. 

Podobně jako u znaků popisujících mužské pohlaví (PENISe, PENISd, ČŮRÁKd) se 

mezi „slušnými“ a „neslušnými“ znaky pro pojmenování prsou projevily rozdíly především 

míře ikoničnosti znaku, tj. za „neslušné“ byly považovány ty znaky, v nichž se ikoničnost 

projevovala jak v umístění znaku, tak v tvaru a/nebo pohybu rukou (tj. ve dvou parametrech). 

Na rozdíl od toho byl za „slušný“ označen znak PRSA2e, který není vůbec ikonický, a také znak 

PRSA1e. Ten byl sice umístěn na přesném místě na těle, ale tvar rukou ani jejich pohyb 

nezobrazovaly ikonicky další vizuální vlastnosti ženských ňader – tvar, velikost, bradavky, 

pohyb aj. 
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32. ZADEKe 

 

(L: B0, P: B0) 

 

 

Glosa: ZADEKe 

Význam v ČJ: „zadek“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace nebo artikulace zadek či prdel 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VČERA CELÝ-DEN SEDĚT TEĎ 

ZADEKe BOLET 

Včera jsem celý den proseděla a teď mě 

z toho pěkně bolí zadek. 
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Srovnání s dysfemismem/vulgarismem: 

 

33. PRDELd 

 

(L: 5‘‘‘, P: 5‘‘‘) 

 

 

Glosa: PRDELd 

Význam v ČJ: „prdel“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace prdel či bez artikulace, nebo nafouklé tváře, popř. 

orální komponent, kdy je jazyk mezi zuby nebo zuby na rtech jako při artikulaci v 

Manuální složka znaku: v neutrálním prostoru, pohyb může být i relativně malý (jen 

v zápěstí) 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

U tohoto znaku byl opět zaznamenán rozdíl ve znakování žen a mužů. Zatímco ženy  

za „slušnou“ variantu považovaly jen znak ZADEKe bez artikulace nebo s artikulací zadek, 

muži jako nepříznakový vnímali i znak ZADEKe s artikulací prdel a znak PRDELd s neutrální 

mimikou a artikulací prdel nebo bez ní. Jako dysfemismy označili muži až ty znaky, které 

obsahovaly posměšnou mimiku odrážející velký rozměr či větší množství tuku na této části těla. 

Jako prvek určující „slušnost“ a „neslušnost“ byl tak podle žen u tohoto znaku označení mluvní 

komponent, u mužů velikost pohybu.118  

                                                 
118 S odkazem na Mirusovou a kol. (2012) můžeme připomenout, že i silně vizuálně motivované znaky mohou být 

Neslyšícími hodnoceny jako bezpříznakové, resp. „slušné“ a/nebo v komunitě Neslyšících běžné, pokud se jedná 

o popis osoby – příkladem je např. jmenný znak jedné Neslyšící, který bychom mohli přeložit jako Velká prdel 

(srov. Faltínová, 2005, s. 52). 
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6.4. Vyměšování 

 

Všichni respondenti shodně uvedli, že téma vyměšování není mezi Neslyšícími tabu. 

Naopak je tématem, o kterém se Neslyšící baví často (např. v rámci rodiny, kruhu přátel aj.) 

i do velkých detailů a není to považováno za neslušné, nepatřičné či citlivé. Respondentky 

uváděly, že více podrobností často ukazují muži a že ony už to někdy vnímají jako neslušné 

(zejména pokud se toto téma stane předmětem hovoru při jídle). Přesto ale respondentky 

nevnímají téma jako tabuové a vyprávění detailů vnímají jako součást kultury Neslyšících. 

Respondenti dané téma jako tabuové nepociťují, a to ani v kontextu stolování aj. Stavy 

a procesy lidského těla považují za přirozenou součást života, o které je také přirozené se bavit 

i s ostatními. S výše uvedeným korespondovalo také hodnocení respondentů ve věci tabuovosti 

sdělování zažívacích obtíží. Čtyři z pěti respondentů uvedli, že na návštěvě mezi Neslyšícími 

je zcela běžné z pozice hosta omluvit se hostiteli s přesným zdůvodněním, proč si nenabídneme 

připravené občerstvení. Až na jednu respondentku všichni shodně odpovídali, že znak pro 

PRŮJEM ani samotné téma nevnímají jako tabuové. Jen jedna respondentka by se vyjádřila 

nepřímo např. tím, že má v současné době dietu, ale uvedla, že je to dáno spíše její povahou 

než „kulturními pravidly“ komunity Neslyšících apod. 

Zajímavé však je, že když byli všichni respondenti požádáni o to, aby si představili, že 

mají veřejnou přednášku (jednak pro samé Neslyšící, jednak pro smíšené publikum slyšících 

a Neslyšících), kterou potřebují neplánovaně přerušit kvůli tomu, aby si mohli dojít na záchod, 

všichni používali taková vyjádření, kde znaky pro záchod a vyměšování posouvali  

ve znakovacím prostoru výše. Obvykle to doprovázeli i výrazným zmenšením pohybu, čímž se 

zkracovala celková doba produkce znaku. Jedna z respondentek si tuto strategii sama na sobě 

uvědomila a komentovala ji tím, že na přednášce „nemusí přece všichni vědět, že potřebuje jít 

na záchod, a když někdo přesné znaky vzhledem k rychlosti a malým pohybům při produkci 

sdělení nepostřehne, bude to jen lepší“. 

Ačkoli se tedy podle respondentů nejedná o tabuové téma, způsoby vyjádření, která 

používali v situaci, kterou bychom možná mohli považovat za formálnější, se nezdály neutrální. 
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6.4.1. Vyměšování 

 

A. Bezpříznakové znaky 

 

34. KAKATn 

 

(L: B0, P: Y) 

 

 

Glosa: KAKATn 

Význam v ČJ: „mít stolici“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace kakat nebo bez artikulace 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

LIDÉ NORMÁLNĚ PRAVIDELNĚ 

KAKATn 

Lidé by měli správně mít pravidelnou 

stolici. 
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35. ČŮRATn 

 

(P: D) 

 

 

Glosa: ČŮRATn 

Význam v ČJ: „močit“, „čůrat“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova čůrat nebo jeho části 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ZÁCHOD ČŮRATn KAKATn HOTOVO 

BĚŽ MUSET UMÝT-RUCE SLUŠNÝ 

Po záchodě si musíš vždycky umýt ruce, to 

je slušnost. 
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B. Eufemismus 

 

36. KAKATe 

 

(L: B0, P: Y) 

 

 

Glosa: KAKATe 

Význam v ČJ: „kakat“, „jít na velkou/být na velké“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace kakat nebo bez artikulace 

Formální motivace znakem: KAKATn 

Změna formy znaku: posun výš ve znakovacím prostoru, změna orientace aktivní ruky, 

změna směru pohybu 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MUSET KAKATe Musím na velkou. 

 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak použili čtyři respondenti ve vyprávění. Oproti znaku, který označovali za neutrální, 

došlo u všech k posunu výše do neutrálního prostoru a změnila se orientace prstů aktivní ruky. 

Místo pohybu dolů, který je ikonický, byl u všech zaznamenán pohyb aktivní ruky směrem od 

těla.  
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37. ČŮRATe 

 

(P: D) 

 

 

Glosa: ČŮRATe 

Význam v ČJ: „čůrat“, „jít na malou/být na malé“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova čůrat nebo jeho části 

Formální motivace znakem: ČŮRATn 

Změna formy znaku: posun výš ve znakovacím prostoru, změna orientace aktivní ruky, 

změna směru pohybu 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

OMLOUVÁT CHVILKA MUSET ČŮRATe 
Omluvte mě na chvilku, prosím, musím na 

malou. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

O znaku ČŮRATn a ČŮRATe platí totéž co o dvojici 

KAKATn a KAKATe – viz výše. Navíc respondentky – ženy 

– uváděly, že muži někdy používají znak MUŽ-ČŮRAT 

(s tvarem ruky tO, viz níže obr. 9), který je velmi vizuální 

a obvykle se artikuluje nízko ve znakovacím prostoru. Ženy 

znak považovaly za neslušný, zatímco oba respondenti – 

muži – ho vnímali jako neutrální, ale uváděli sami, že ženy 

tento znak nemají rády. Muži znak podle svého vyjádření 

používají ve společnosti mužů nebo v rodině.  

Obrázek 9: MUŽ-ČŮRAT 
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6.4.2. Záchod – omluva z konverzace 

 

A. Neutrální znak(y) 

 

38. ZÁCHODn 

 

(P: B0) 

 

 

Glosa: ZÁCHODn 

Význam v ČJ: „záchod“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace záchod 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

UŽ NEVYDRŽET ZÁCHODn 
Už to nevydržím, už vážně potřebuju na 

záchod. 

OMLOUVAT POTŘEBOVAT ZÁCHODn Omlouvám se, musím na záchod. 

ZÁCHODn ZA-ROHEM DVEŘE BÍLÝ Záchod je tam za rohem, ty bílé dveře. 
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39. WC(1,2,3)n 

 

Varianta 1 (P: WC) Varianta 2 (P: V0 => D‘‘‘0) 

     

 

Varianta 3 (L: V, P: V => D‘‘‘0) 

 

 

Glosa: WC(1,2,3)n 

Význam v ČJ: „WC“, „záchod“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace vc 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

POTŘEBOVAT WC1n Musím na záchod. 

WC2n KDE? Kde je tady záchod? 
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B. Eufemismy 

 

40. ZÁCHODe 

 

(P: B0) 

 

 

Glosa: ZÁCHODe 

Význam v ČJ: „záchod“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace zá nebo bez artikulace 

Formální motivace znakem: ZÁCHODn 

Změna formy znaku: posun znaku z břicha na hrudník, výrazné zmenšení pohybu 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

OMLOUVAT MUSET ZÁCHODe ODEJÍT 
Omlouvám se, potřebuju si na chvilku 

odskočit. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Všichni respondenti uvedli, že znak ZÁCHODn považují za neutrální a slušný. V situaci, 

kdy si představovali sebe na veřejné přednášce, kterou musí přerušit, aby si mohli odběhnout 

na záchod, však shodně ukazovali znak ZÁCHODe, v němž je posunuto místo artikulace z místa 

odkazujícího k trávení na hrudník. Zmenšením pohybu se také výrazně zkrátila celá artikulace 

znaku. 
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41. TELEFONe 119 

 

(P: Y) 

 

 

Glosa: TELEFONe 

Význam v ČJ: „jít na záchod“, „odskočit si“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace nebo telefon 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: znak pro TELEFONování jako činnost, při které se (slyšící) 

člověk zavře do kabinky a nechce být rušen (často odejde telefonovat stranou) přenesen  

na vykonávání tělesné potřeby 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

POTŘEBOVAT SMĚR TELEFONe Musím si odskočit. 

 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Všichni respondenti uvedli, že se jedná o starý znak, který se dnes už téměř nepoužívá. 

Jeden respondent se dokonce domnívá, že znak pro mladší generaci přestává být ve významu 

„jít na toaletu“ srozumitelný – zažil situaci, kdy někdo ukázal POTŘEBOVAT TELEFONe  

ve smyslu, že si musí odskočit, a jiný mu na to odpověděl, že telefon má omylem pod nějakými 

papíry na stole, že si ho tam všiml. 

  

                                                 
119 Srov. Nováková, 2009, s. 140–141. 



 

104 

42. CHVILKAe 

 

(P: D‘‘‘ => D^) 

 

 

Glosa: CHVILKAe 

Význam v ČJ: „na chviličku“, „odskočit si (na chviličku)“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace chvilku nebo jen část tohoto slova 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: časovým určením CHVÍLE je pojmenovaná celá činnosti, která 

by měla trvat krátký časový úsek 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

OMLUVIT CHVILKAe 
Omluvte mě na chviličku, musím si 

odskočit. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak použili tři respondenti jako jeden z možných způsobů, jak se ve společnosti 

omluvit, že si musí odskočit. Jedna respondentka uvedla, že by z takového vyjádření 

nepochopila nutně, že dotyčný jde na záchod. Pod takovou omluvou by se totiž mohlo skrývat 

mnoho činností (jít se napít, jít si pro zapomenutý papír do vedlejší kanceláře aj.). Ona sama by 

prý preferovala explicitnější vyjádření (POTŘEBOVAT ZÁCHODe).  
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6.5. Procesy a stavy ženského organismu 

 

Téma procesů a stavů ženského organismu považují respondenti za tabuové zejm. 

v období dospívání, kdy jsou změny související s dozráváním těla pro dívky velmi citlivé. 

Z toho důvodu si také děvčata vymýšlejí mnoho různých znaků, obvykle srozumitelných jen 

dané skupině, kterými pojmenovávají menstruaci (KEČUP, RAJČE, RUDÁ ARMÁDA aj.) 

a s ní související hygienické potřeby. Tyto znaky ve většině případů nemají dlouhého trvání 

a přestávají se používat ve chvíli, kdy kamarádi a spolužáci (chlapci) význam znaku pochopí. 

Několik eufemismů pojmenovávajících menstruaci, vložky a gynekologii se však užívá už více 

generací – tyto znaky jsou uvedeny v této kapitole. 

Co se týče těhotenství, byli všichni respondenti názoru, že jde o téma sice pozitivní, ale 

přesto se o něm nemluví. Mezi manželi nebo partnery každý z respondentů uváděl jiný způsob 

oznámení těhotenství (někdo měl zkušenosti s přímým oznámením INDEX: já TĚHOTNÁ, 

někdo s nějakým náznakem – např. dárkem, nebo s písemným vzkazem aj.). Při sdělování 

radostné novinky příbuzným se respondenti nejčastěji setkávají s používáním fráze ČEKAT 

RODINA (pokud jde o prvního potomka). Rodině se však často taková zpráva nesděluje hned 

po otěhotnění, ale až později, kolem druhého až třetího měsíce těhotenství.  

Všichni respondenti se shodli dále v tom, že se informace o tom, že někdo čeká miminko, 

v komunitě Neslyšících nikdy nesděluje přátelům a známým. Zásadně se čeká do chvíle, kdy si 

těhotenství ženy někdo všimne a sám se jí zeptá, aby se ujistil.120 Ve chvíli, kdy žena jednomu 

člověku potvrdí, že je skutečně těhotná, zpráva se v komunitě Neslyšících (stejně jako jiné 

zprávy) velmi rychle rozšíří. 

  

                                                 
120  Pokud by se dotyčný ptal ženy ve chvíli, kdy na ní těhotenství ještě není příliš vidět, zřejmě by se podle 

respondentů žena vymluvila, že jen trochu přibrala. 
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6.5.1. Menstruace 

 

A. Bezpříznakové znaky 

 

43. MENSTRUACE(1, 2)n 

 

Varianta 1 (P: D => A)  Varianta 2 (P: A) 

     

 

Glosa: MENSTRUACE(1, 2, 3, 4)n 

Význam v ČJ: „menstruace“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace měsíčky 

 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

HOLKA MLADÝ VĚC MENSTRUACE1n 

STYDĚT 
Dívky se za menstruaci stydí. 

SZ-ne-a-ne (5, 2003) DOSTAT 

MENSTRUACE1n DOSTAT121 

Už jsem měla mít menstruaci, ale pořád 

jsem to nedostala. 

MANŽELKA MENSTRUACE2n TYP 

NÁLADA NAHORU-DOLŮ 

Když má manželka menstruaci, bývá hodně 

náladová. 

 

 

  

                                                 
121  Lze použít i pouze elidovanou formu bez přímého pojmenování menstruace: DNES DOSTAT? ZVLÁŠTNÍ 

SPRÁVNĚ PŘÍŠTÍ-TÝDEN (To je zvláštní, měla jsem to dostat až příští týden, ne teď.) 
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44. MENSTRUACE3n 

(P: Y) 

     

 

Glosa: MENSTRUACE(1, 2, 3, 4)n 

Význam v ČJ: „menstruace“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace měsíčky 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

KAMARÁDKA KLF: plocha lidí VĚC 

MENSTRUACE3n OTEVŘENĚ 

DISKUTOVAT-NAVZÁJEM 

O menstruaci se s kamarádkami bavíme 

normálně otevřeně. 

VĚC MENSTRUACE3n DCERA 

UPŘÍMNĚ VYSVĚTLIT NORMÁLNÍ 

ŽIVOT LEPŠÍ DŘÍV INFORMACE 

VĚDĚT NORMÁLNÍ HOLKA 

O menstruaci jsem se bavila s dcerkou, už 

když byla malá. Musí vědět, že je to 

normální součást života, čeká ji to taky, 

vždyť je to holka. 
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B. Eufemismy 

 

45. ČERNÝ DENe 122 

 

(P: B1) (P: 5 => Ot) 

 

 

Glosa: ČERNÝ DENe 

Význam v ČJ: „mít měsíčky“, „dostat to“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace če den 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: symbol ČERNÉ barvy jako něčeho negativního, nepříjemného, 

nepovedeného 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: ona DNES ČERNÝ DENe Má měsíčky. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak zná a používá všech pět respondentů, a to i muži, když hovoří o ženách. 

  

                                                 
122 Srov. Nováková, 2009, s. 64–65. 
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46. ČERVENÝ PRAPORe 

 

(P: D) (L: sA, P: B0) 

 

Glosa: ČERVENÝ PRAPORe 

Význam v ČJ: „mít měsíčky“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace č prapor 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ČERVENÁ barva odkazuje k barvě krve, PRAPOR možná 

k symbolu, který zastupuje určitý stav či rozpoložení123  

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

BYLO MALÝ PLAVAT MÁMA KLF: 

pohybující se osoba na břehu  

POJĎ SZ-nemoct (3, 2003)  

ČERVENÝ PRAPORe ROZUMĚT 

PRAPORe VĚDĚT?  

VĚDĚT 

Když jsem byla malá, jednou jsem byla 

s mámou na plovárně. Volala jsem na ní 

z vody, ať jde taky, ale ona řekla, že má 

„červený prapor“ a jestli prý vím, co to 

znamená. Věděla jsem to. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak ČERVENÝ PRAPORe uvedli všichni respondenti s komentářem, že znak začíná 

zastarávat a přestává se používat. Někdy se užívá jen elidovaná podoba PRAPORe. Dva 

respondenti (oba muži) používají také variantu BÍLÝ PRAPORe.  

  

                                                 
123 Srov. např. bílý prapor na lodi znamenající, že posádka se vzdává; vyvěšení černého praporu na znamení 

držení smutku aj. 
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47. KREVe 

 

(P: D) 

 

 

Glosa: KREVe 

Význam v ČJ: „krev“, „mít menstruaci“, „mít měsíčky“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace krev 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: KREV jakožto součást menstruačního cyklu je použita pro 

pojmenování tohoto procesu ženského organismu 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

gesto: nechej to KREVe ZNÁŠ 
Ále, nevšímej si toho, má měsíčky a nemá 

náladu, však to znáš. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak pro pojmenování menstruace použili dva mužští respondenti. Podle jejich 

názoru znak používají muži při hovoru o ženách. Tuto domněnku částečně potvrdily 

respondentky, které uvedly, že znak od mužů znají, ale samy by ho nikdy nepoužily. 
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48. BOLET BŘICHOe 

 

(P: D0) (P: B) 

 

 

Glosa: BOLET BŘICHOe 

Význam v ČJ: „mít měsíčky“, „mít bolest břicha (od menstruace)“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova bolí nebo jeho části 

Formální motivace znakem: ‒  

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

OMLOUVAT DNESKA CVIČIT SZ-nemoct 

(3, 2003) BOLET BŘICHOe 

Omlouvám se, dneska nemůžu cvičit, bolí 

mě břicho. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak použili všichni respondenti. Tři z nich s komentářem, že ho často používají 

dospívající dívky (např. pokud se jdou omlouvat z tělocviku apod.).  
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6.5.2. Vložky 

 

A. Neutrální znak(y) 

 

49. VLOŽKA(1,2)n 

 

Varianta 1 (P: D‘‘‘0) Varianta 2 (P: D‘‘‘0) 

 

Glosa: VLOŽKA(1, 2)n 

Význam v ČJ: „vložka“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova vložka nebo jeho části 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ŠKOLA KLUK SPOLUŽÁK HOLKA 

VLOŽKA1n+++ MLADÝ PUBERTA gesto: 

nechej to, přestaň 

Ve škole se kluci holkám posmívali, že 

používají vložky. No jo, puberťáci. 

DNES DOBA VLOŽKA2n TYP+++ 

RŮZNÝ DÁVNO NEBYLO POUZE VATA 

Dneska už se vyrábějí vložky nejrůznějších 

tvarů, materiálů, tlouštěk. To dříve nebylo. 

Používaly se jen takové vatové. 
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B. Eufemismy 

 

50. VLOŽKA(1,2)e 

 

Varianta 1 (P: P0 => P^) Varianta 2 (P: P0 => P^) 

 

Glosa: VLOŽKA(1,2)e 

Význam v ČJ: „vložka“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace v nebo bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

KAMARÁDKA NAVŠÍVIT (ona–mě) 

AKORÁT SILNÝ KRVÁCET PŮJČIT (já–

jí) VLOŽKA1e KALHOTKY POHODA 

NORMÁLNÍ ŽENA OBA 

Jednou mě navštívila kamarádka a zrovna 

dostala nečekaně silnou menstruaci. Tak 

jsem jí samozřejmě půjčila vložky a čisté 

kalhotky. Z toho není potřeba dělat vědu. 

Přece jsme obě ženy. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Čtyři respondenti znají a občas použijí znak VLOŽKA1e, variantu VLOŽKA2e používá 

jedna respondentka a jedna ji zná, ale sama nepoužívá. Nikdo z respondentů neví, čím by mohl 

být znak motivován. Považují ho za zcela arbitrární. 
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6.5.3. Gynekologie 

 

A. Neutrální znak(y) 

 

51. GYNEKOLOGIEn 

 

(L: D‘‘‘, P: D‘‘‘) 

 

 

Glosa: GYNEKOLOGIEn 

Význam v ČJ: „gynekologie“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova gynekologie nebo jeho části 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: ona PROBLÉM ŽENA BŘICHO 

DOPORUČIT BĚŽ GYNEKOLOGIEn 

VŠECHNO VEN-Z-TĚLA LEPŠÍ 

BEZSTAROSTNÝ 

Měla problém s břichem, s ženskými věcmi. 

Tak jsem jí doporučila, ať si zajde na 

gynekologii. Lepší, aby jí to vyndali 

a nemusela už to řešit. 

CHTÍT ZDRAVÝ HOLKA CHTÍT MUSET 

GYNEKOLOGIEn PRAVIDELNĚ 

DOCHÁZET MUSET 

Když chtějí být dívky zdravé, musí docházet 

na pravidelné prohlídky na gynekologii, to 

se nedá nic dělat, prostě musí. 
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B. Eufemismy 

 

52. ŽENA ODDĚLENÍe 

 

(P: A^) (L: B0, P: B0) 

 

 

Glosa: ŽENA ODDĚLENÍe 

Význam v ČJ: „gynekologie/gynda“, „ženský lékař“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace ženské oddělení nebo jen části tohoto pojmenování 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MUSET OBJEDNAT ŽENA ODDĚLENÍe 

DOKTOR KONTROLA 

Musím se objednat na kontrolu na 

gynekologii. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak zná všech pět respondentů, ale nikdo z nich ho aktivně nepoužívá. Všichni ho 

označili za starý znak, který používají jen starší Neslyšící (důchodového věku). 

Ve srovnání s češtinou je zajímavé, že ženské oddělení se používá v českém jazyce 

zřejmě spíše pro označení části pro ženy v rámci jiného odborného oddělení (např. ženské 

oddělení v psychiatrické klinice apod.). Ve významu gynekologie se příp. používá spojení 

ženský lékař (viz níže). 

 

 

  



 

116 

53. ŽENA LÉKAŘe 

 

(P: A^) (L: B0, P: tO) 

 

 

Glosa: ŽENA LÉKAŘe 

Význam v ČJ: „ženský lékař“, „gynekologie/gynda“ 

Mluvní/orální komponent: neutrální mimika, artikulace žena nebo jen část tohoto slova 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

TĚHOTNÝ POVINNOST DOCHÁZET 

ŽENA LÉKAŘe BEZPEČÍ OCHRANA 

LEPŠÍ DŮVOD INDEX: to MIMINKO 

MÁMA MUSET MYSLET INDEX: to 

MIMINKO 

Těhotné ženy musejí docházet pravidelně na 

kontroly k ženskému lékaři. Už kvůli 

prevenci a miminku. Nesmějí myslet na své 

pohodlí, ale na to dítě. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak ŽENA LÉKAŘe používá jedna z respondentek a jedna znak zná a sama nepoužívá, 

ale uvádí, že se v současné době začíná rozšiřovat. Běžně se používá znak GYNEKOLOGIEn, 

ev. starší používají ŽENA ODDĚLENÍe (tento znak ale nepoužívá mladší generace). Některým 

mluvčím se znak GYNEKOLOGIEn jeví příliš vizuální, a začínají ho proto nahrazovat 

spojením ŽENA LÉKAŘe. Všichni dotázaní respondenti však znak GYNEKOLOGIEn vnímají 

jako bezpříznakový. 
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6.5.4. Těhotenství 

 

A. Bezpříznakové znaky 

 

54. TĚHOTNÁn 

 

(P: 5) 

 

 

Glosa: TĚHOTNÁn 

Význam v ČJ: „těhotná“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace těho nebo tě 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

TRAMVAJ SPRÁVNĚ SEDNOUT ŽENA 

TĚHOTNÁn PŘEDNOST PROSÍM 

V tramvaji bychom měli dát přednost 

k sezení těhotným. 

INDEX: ona TĚHOTNÁn Je těhotná. 

 

 

 

  



 

118 

B. Eufemismy 

 

55. TĚHOTNÁe 

 

(P: 5) 

 

 

Glosa: TĚHOTNÁe 

Význam v ČJ: „těhotná“, „v jiném stavu“, „v očekávání“ 

Mluvní/orální komponent: jemná, pozitivní mimika, bez artikulace 

Formální motivace znakem: TĚHOTNÁn 

Změna formy znaku: posun výš ve znakovacím prostoru před hrudník, krátký pohyb 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: já BUDE TĚHOTNÁe Jsem těhotná. 

INDEX: já ČEKAT TĚHOTNÁe PODRUHÉ Čekám druhé. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak TĚHOTNÁe s posunutým místem artikulace používali všichni respondenti ve 

volných vyprávěních o přírůstcích ve své rodině nebo u přátel. Nejčastěji tomuto znaku 

předcházel znak BUDU nebo ČEKAT. 

U všech pěti respondentů se vyskytla výpověď se spojením BUDE TĚHOTNÁe, které 

však i přes odkaz do budoucnosti BUDE znamenalo současný stav (jsem těhotná). Podobná 

situace nastala i se znakem ČEKAT, který zde byl používán ve smyslu očekávání. Obvykle 

očekáváme něco, co se má stát v budoucnosti, ovšem i v tomto případě spojení znaků ČEKAT 

TĚHOTNÁe znamenalo současný stav ženy (obdobné i výpověď BUDE ČEKAT MIMINKO 

znamenala, že žena je teď těhotná).  
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56. ČEKAT RODINAe 

 

(L: D0, P: D0) (L: 5 => B^, P: 5 => B^) 

 

 

Glosa: ČEKAT RODINAe 

Význam v ČJ: „čekat (první) přírůstek do rodiny“, „čekat (první) miminko“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace čekat rodinu nebo jen části těchto slov 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VĚDĚT INDEX: on ČEKAT RODINAe? Víš, že budou mít miminko? 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Spojení znaků ČEKAT RODINAe užili všichni respondenti. Tento výraz je však vázán 

pouze na očekávání prvního potomka. V případě druhého a dalšího dítěte se respondentům jeví 

takové vyjádření jako nepatřičné. Místo něj se podle nich používá ČEKAT 

PODRUHÉ/POTŘETÍ atd. 
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57. ČÁP PŘINÉSTe 

 

(P: D‘‘‘ => D^) (L: P, P: P) 

 

 

Glosa: ČÁP PŘINÉSTe 

Význam v ČJ: „přiletěl čáp“, „čekat miminko“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace čáp 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: ona UŽ ČÁP PŘINÉSTe Už čeká miminko! 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak znali tři respondenti, ačkoli ho sami nepoužívají. Uvedli, že se jedná o starý 

znak, který používala generace jejich rodičů a prarodičů. 

Podobná (čápem motivovaná) fráze jako v ČZJ v souvislosti s narozením dítěte existuje 

i v českém jazyce – srov. přiletěl k nim čáp, čáp jim přinesl děťátko, čáp jim zaťukal na okno. 

Všechny tyto fráze však pojmenovávají stav, kdy je dítě už narozené. Pokud fráze v ČZJ vznikla 

kalkováním z češtiny, je potřeba si tedy uvědomit jistý významový rozdíl: zatímco v češtině 

„přílet čápa“ do rodiny odkazuje k narození dítěte, v ČZJ k jeho početí. 
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6.6. Intelektové (a psychické) nedostatky 

 

Všichni respondenti uvedli, že za zcela tabuový považují znak HLOUPÝn. Jde sice 

podle jejich názoru o znak bezpříznakový, ovšem neohleduplný vůči tomu, koho jím mluvčí 

popisuje. Z rozhovorů vyplynulo, že tematizovat něčí nižší intelektové schopnosti vede jednak 

k ohrožení tváře adresáta, a jednak i tváře samého mluvčího (sám sebe uvádí do trapné situace, 

kdy může být ostatními příslušníky komunity Neslyšících hodnocen jako pyšný a netolerantní). 

Pokud se mluvčí k nižším rozumovým schopnostem někoho jiného potřebuje z nějakého 

důvodu vyjádřit, může k tomu použít např. eufemistická pojmenování, která jsou uvedena v této 

kapitole. Tyto znaky se používají především v situacích, kdy mluvíme o někom třetím (např. 

vyprávíme o spolužákovi či kamarádovi, který není příliš bystrý atd.).  

Eufemismy, které jsou představeny níže, mohou podle všech respondentů snadno 

posloužit jako nadávky, pokud jsou používány mluvčím směrem k adresátovi a jeho 

hodnocení.124  V takovém případě se ale obvykle změní některé parametry znaku (mimika, 

zvýraznění pohybu). Kromě těchto „eufemistických“ znaků existují v ČZJ i další pojmenování 

toho, že někdo je hloupý, nešikovný, že se mu něco nedaří, něco neumí, nezvládá apod. Jedná 

se o různé vulgarismy, ale také o řadu znaků, jejichž hlavním příznakem je podle respondentů 

ironičnost (proto zde tyto znaky nebyly zařazeny mezi eufemismy) – např. HLAVA SLEPICE 

(mít slepičí mozek), HLAVA OŘECH (mít mozek velikosti ořechu), HLAVA MALÝ1 (mít malý 

mozek), HLAVA MALÝ2 (mít mikroskopický mozek), HLAVA DÍRA+++ (mít děravý mozek), 

HLAVA ROZTÁHNOUT-A-PODÍVAT-SE-DOVNITŘ NENÍ (nemít mozek), PRÁZDNÉ-ČELO 

(mít v hlavě prázdno) aj.  

Odpovědi respondentů ukázaly, že někdy ani eufemismus není „dostatečně jemný“ pro 

pojmenování dané skutečnosti. To se jevilo jako signifikantní např. v situaci, kdy by chtěl 

(neslyšící) učitel sdělit (neslyšícím, ale i slyšícím) rodičům, že jejich dítě nepatří mezi chytré 

a šikovné děti, a má proto např. horší známku na vysvědčení. Všichni respondenti se shodli 

v tom, že by učitel nepoužil ani jeden z níže uvedených eufemismů, ale obtíže dítěte by pouze 

popsal podle jejich projevů (např. že mu dlouho trvá, než pochopí pravidlo v českém jazyce,  

                                                 
124 Podobná situace, kdy mluvčí pravděpodobně rozlišují, vůči komu označení za „hloupého“ použijí a zda se jedná 

v závislosti na tom o eufemismus či nikoli, nastává zřejmě i v češtině. NESČ (online, heslo Eufemismus) uvádí 

jako příklad eufemismu nemít to v hlavě v pořádku (ve smyslu nebýt psychicky v pořádku – srov. SSČ, heslo 

Pořádek). Domníváme se, že pokud bychom toto vyjádření použili směrem k adresátovi komunikace, 

pravděpodobně bychom tím porušili princip zachování tváře a o eufemismus by se nejednalo (Ty to nemáš v hlavě 

v pořádku.). Stejné pojmenování vzhledem ke třetí osobě (Máme ve třídě jednoho spolužáka, který to nemá v hlavě 

úplně v pořádku.) by však mluvčí zřejmě hodnotili pozitivněji (např. i ve srovnání s bezpříznakovými výrazy jako 

Máme ve třídě spolužáka, který je hloupý a chová se divně). Jak již bylo opakovaně upozorňováno, je tedy vždy 

nutné všímat si kontextu, v němž je daný lexém užit (srov. kap. 3). 
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že v matematice zatím zvládá počítání pouze do deseti, že je potřeba mu hodně věcí vysvětlovat 

opakovaně atd.). Nikdy by však podle respondentů neslyšící učitel neoznačil neslyšící dítě 

jakoukoli „nálepkou“ zařazující žáka do kategorie méně inteligentních (pokud by to učitel 

udělal, bylo by to vnímáno Neslyšícími v dané situaci jako velmi nevhodné). Podobnou strategii 

by mluvčí volili i v případě, že by chtěli sdělit spolužákovi, že špatnou známku z testu apod. 

nemá kvůli nespravedlnosti učitele, ale kvůli tomu, že má určité mezery ve vědomostech (ačkoli 

si to sám třeba neuvědomuje a pracuje, jak nejlépe umí). V takových případech by mluvčí 

spolužáka neoznačili ani znakem HLOUPÝn, ani žádným z eufemismů, ale spíše by mu řekli, 

že si musí víc opakovat, doučit se konkrétní téma apod., nebo by se k výsledkům spolužáka 

raději nijak nevyjadřovali.  

Eufemismy uvedené v této kapitole tedy, jak již bylo řečeno, užívají Neslyšící při popisu 

třetí osoby, která může a nemusí být přítomna. V některých situacích však pro označení třetí 

osoby, k níž má adresát velmi blízký vztah, nebo přímo vůči adresátovi, preferují strategii 

popisu konkrétních „obtíží“ dotyčného, anebo mlčení. 
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A. Bezpříznakové znaky 

 

58. HLOUPÝn 

 

(P: B^) 

 

 

Glosa: HLOUPÝn 

Význam v ČJ: „hloupý“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova hloupý nebo jeho části 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

SLYŠÍCÍ MYSLET NESLYŠÍCÍ HLOUPÝn 

INFORMACE NEMÁ 

Slyšící nemají informace a myslí si, že 

neslyšící jsou hloupí. 

ČASTO DĚTI POSMÍVAT INDEX: on 

HLOUPÝn+++ MUSET DOSPĚLÝ 

VYSVĚTLIT CHOVÁNÍ POSMÍVAT 

OŠKLIVÝ 

Děti se často někomu posmívají, že je 

hloupý. Je potřeba, aby jim dospělý 

vysvětlil, že takové chování není v pořádku. 
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B. Eufemismy 

 

59. HLAVA^SNÍŽIT-ÚROVEŇe 

 

(P: D) (L: B‘‘0, P: B‘‘0) 

 

 

Glosa: HLAVA^SNÍŽIT-ÚROVEŇe 

Význam v ČJ: „hloupější“, „mít nižší inteligenci“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: znak artikulován u hlavy, s velmi jemným, malým pohybem 

Sémantická motivace: myšlení přeneseno na škálu pomyslných stupňů – úrovní, 

SNÍŽIT-ÚROVEŇ vyjadřuje nižší inteligenci, HLAVA zastupuje myšlení 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

TŘÍDA MOJE MÍT IDEX: ona HOLKA 

HLAVA^SNÍŽIT-ÚROVEŇe ALE SNAHA 

HODNÁ  

Máme ve třídě spolužačku, která není moc 

chytrá, ale hodně se snaží a je hodná. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak používají tři respondenti. Další dva ho znají, ale považují ho za nový znak mladé 

generace. Sami ho nepoužívají, protože ho často vídají s negativní posměšnou mimikou 

a velkým výrazným pohybem jako nadávku. Ovšem s jemnou mimikou a malým pohybem 

vnímají znak také jako eufemismus (ačkoli sami preferují jiný – HLAVA^POMALUe).  

Dva respondenti, kteří znak sami používají, uvedli, že ho považují za velmi jemný, 

zdvořilý, s kladným expresivním příznakem především z toho důvodu, že se z něj nepozná 

přesná míra snížení inteligence. Proto ho hodnotí přijatelněji než „nálepku“ HLOUPÝn.  
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60. HLAVA^POMALU(1,2)e 

 

(P: D) 

 

 

Varianta 1 (P: B1) Varianta 2 (P: B1) 

     

 

Glosa: HLAVA^POMALU(1,2)e 

Význam v ČJ: „myslí mu to pomaleji“, „nebýt bystrý“, „být hloupější“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: jemná mimika, nepříliš výrazný pohyb, ve variantě 2 změna směru 

pohybu 

Sémantická motivace: rychlost myšlení jako předpoklad snadného učení, POMALU 

odkazuje k pomalejšímu osvojování vědomostí a dovedností, HLAVA zastupuje myšlení 

  



 

126 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

PAMATOVAT TŘÍDA MOJE SPOLUŽÁK 

HLAVA^POMALU1e MÍT JÉ 

PODPORA++ POMOCT++ TAJNĚ 

PORADIT PRSTOVÁ-ABECEDA 

DNESKA JINÝ BOHUŽEL 

Pamatuju si, že u nás ve třídě jsme měli 

spolužáky, kteří nebyli zrovna bystří, ale 

pomáhali jsme si navzájem, podporovali se, 

radili si, napovídali. To se už dneska 

bohužel nevidí. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak všichni respondenti označili za starší, dnes už se podle nich téměř nepoužívá. Dva 

starší respondenti ho užili ve volném vyprávění. 

  



 

127 

61. HLAVA^SLABÝe 

 

(P: D) (P: Y) 

 

 

Glosa: HLAVA^SLABÝe 

Význam v ČJ: „být slabší v učení“, „hloupější“, „být slabšího ducha“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace nebo slabý 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: jemná mimika, SLABÝ posunuto výše ve znakovacím prostoru, 

s malým, nevýrazným pohybem 

Sémantická motivace: SLABÝ, resp. slabost jako nedostatek síly přenesena do významu 

slabosti jako nedostatečnosti v myšlení a/nebo učení, HLAVA zastupuje myšlení 

Často ve spojení se znakem:  

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MÍT HLAVA^SLABÝe MUSET 

ROZTÁHNOUT VYSVĚTLIT 

POSKYTNOUT (ty–jim) 

Jsou i někteří se slabším vzděláním. Musíš 

to vysvětlovat jasně, aby to i oni pochopili. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak byl zaznamenán u všech pěti respondentů. Tři z nich explicitně uvedli,  

že tento znak vnímají jako kladně expresivně zabarvený. 

 

  



 

128 

62. CHYTRÝ NENÍe 

 

(P: D => sA) (L: B0, P: D0) 

 

 

Glosa: CHYTRÝ NENÍe 

Význam v ČJ: „nebýt chytrý“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova není nebo jeho části 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

UČITEL INDEX: oni MUSET UVĚDOMIT 

MÍT DĚTI CHYTRÝ NENÍ MÍT TAKY 

POTŘEBOVAT VZDĚLÁNÍ 

POSKYTNOUT (oni–jim) STEJNÝ 

POTŘEBOVAT 

Učitelé si musejí uvědomit, že jsou i děti, 

které nejsou nejchytřejší. I ty ale potřebují 

vzdělání. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Toto spojení znaků bylo zaznamenáno ve volném vyprávění tří respondentů o jejich 

zkušenostech se vzděláváním. 
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63. NORMÁLNÍ NENÍe 

 

(P: B0) (L: B0, P: D0) 

 

 

Glosa: NORMÁLNÍ NENÍe 

Význam v ČJ: „nebýt normální“, „chovat se nestandardně“, „být divný“, „chovat se 

divně“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace normá 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

BRATR MŮJ NORMÁLNÍ NENÍe 

CHOVÁNÍ JEHO UVIDĚT POCHOPIT 

LEPŠÍ DŘÍV OZNÁMIT VĚDĚT 

Víš, můj brácha se chová trochu divně, tak 

jen abys to věděl radši už teď. Až ho uvidíš, 

tak pochopíš, co myslím. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento způsob vyjádření byl elicitován z výpovědí dvou respondentů ne přímo ve smyslu 

jejich nižší inteligence, ale spíše nestandardních projevů určité osoby, která zpravidla také 

nebývá příliš inteligentní a jejíž chování se v určitém ohledu vymyká normě (ovšem ne  

ve významu nadprůměrných schopností hodných obdivu). 
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64. V-POŘÁDKU ZDRAVÝ NENÍe 

 

(L: B0, P: B0) (L: ɤ, P: ɤ) 

 

(L: B0, P: D0) 

 

 

Glosa: V-POŘÁDKU ZDRAVÝ NENÍe 

Význam v ČJ: „nebýt normální“, „chovat se nestandardně“, „být divný, zvláštní“, 

„chovat se divně“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace vpo zdra není 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 
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Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

KAMARÁDKA MOJE MÍT SESTRA 

INDEX: ona++ V-POŘÁDKU ZDRAVÝ 

NENÍe NEVADÍ NÁVŠTĚVA SPOLEČNĚ 

ZNAKOVAT PROCHÁZKA MY-3-OSOBY 

CHÁPAT KAMARÁDKA MUSET 

STARAT INDEX: ji 

Kamarádka měla sestru, která byla taková 

zvláštní. Ale vždycky, když jsem u nich byla 

na návštěvě, bavily jsme se i s ní, šly na 

procházku ve třech a tak. Musely jsme na ni 

brát trochu ohled, ale to je přece 

pochopitelné. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento způsob vyjádření byl zaznamenán u tří respondentů, z toho u jedné respondentky 

i ve volném vyprávění. Znak byl použit ne ve smyslu fyzického, ale psychického zdraví. 

Toto vyjádření je podobné českému obratu nebýt (úplně) v pořádku. V českém jazyce 

se však v tomto vyjádření nepoužívá slovo zdravý (resp. nebýt zdravotně v pořádku odkazuje 

spíše k jiné než psychické poruše). Pro přímý odkaz na to, že je někdo zvláštní ve svém způsobu 

chování se případně užívá slovního obratu nemít to v hlavě (úplně) v pořádku. 
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6.7. Bohatství a chudoba 

 

Z rozhovorů s respondenty vyplynulo, že téma vydělování jedinců a skupin  

ze společnosti na základě jejich ekonomické situace je tabuové zejm. v tom smyslu, když určitá 

osoba vydělává velké množství peněz (viz níže).  

V komunitě Neslyšících se totiž za „normální“ považuje mít nedostatek peněz (nebo 

nemít nadbytek), což souvisí s obtížemi při uplatňování se na trhu práce (ať už z důvodu 

nekvalitního vzdělání, nebo kvůli komunikační bariéře). Pro téma chudoby (zřejmě v přímé 

souvislosti s touto skutečností) nebylo zaznamenáno ani příliš velké množství eufemismů. 

Zároveň však všichni respondenti považovali za nevhodné používat znak CHUDÝ(1,2)n 

vzhledem k osobě, o níž mluví, zejm. pokud by dotyčná osoba byla přítomna (přímo 

u rozhovoru nebo v jeho blízkosti). V takovém kontextu označovali respondenti znak za 

tabuový. Zdá se, že by respondenti znak CHUDÝ(1,2)n nepoužili ani při referování o sobě, pokud 

by chudoba přímo ovlivňovala danou situaci, v níž se nachází (např. kdyby sdělovali, že kvůli 

nedostatku finančních prostředků si nemohou momentálně něco koupit). Na jednu stranu by tak 

podle respondentů Neslyšící nepoužili „základní, neutrální“ 125  znak pojmenovávající stav 

chudoby, zároveň však uváděli, že není tabuové (a jen málokdo cítí ostych před větší skupinou) 

přímo říct, že si něco nemůže z finančních důvodů dovolit (ať už pro sebe, nebo pro své děti). 

Pro tyto situace mají totiž podle respondentů všichni v komunitě Neslyšících pochopení 

a obvykle s takovou situací mají i osobní zkušenost. Znaky, kterými by respondenti nepřímo 

vyjádřili chudobu bez použití znaku CHUDÝ(1,2)n, jsou v této kapitole uvedeny jako eufemismy.  

Silně tabuizovaným tématem je na rozdíl od chudoby podle respondentů to, když někdo 

Neslyšící vydělává hodně peněz.126  Respondenti však všichni shodně vypověděli, že znak 

BOHATÝn, který obdobně jako znak CHUDÝ(1,2)n považují za „základní“, „neutrální“, 

nepříznakový, vnímají jako tabuový a nevhodný pro označení někoho s dostatkem peněz. Místo 

něj používají jiné znaky (v této kapitole uvedené mezi eufemismy), které považují za méně 

přímé a/nebo slušnější.127 Jako nevhodné by však hodnotili použití těchto znaků přímo vůči 

adresátovi (Ty máš dost. Ty si můžeš dovolit všechno. Ty máš peněz, že nevíš, co s nimi aj.).  

O osobách s dostatkem peněz hovoří Neslyšící často s opovržením, dotyčný bývá 

srovnáván s ostatními, „průměrnými“ Neslyšícími (v rozhovorech s Neslyšícími se objevovaly 

výpovědi např.: „Jeden Neslyšící měl stejnou práci jako já, brali jsme stejný plat, byli jsme 

                                                 
125 Právě tyto atributy respondenti znakům připisovali. 
126 Takový člověk o svém příjmu nikdy nemluví a pokud dává najevo, že peníze pro něj nejsou problém, bývá 

komunitou často odsuzován. Srov. s krabí teorií (Harrington, 2014, online). 
127 Je však otázkou, zda se nejedná spíše o různá obrazná vyjádření, ev. frazeologismy bez eufemistické platnosti. 
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dobří kamarádi, ale on potom UHNUL128 – našel jiného zaměstnavatele a za stejnou práci bere 

mnohem víc peněz, což všem dává pěkně najevo“; „Dříve míval normální plat. Teď má výrazně 

víc než kdokoli z nás. Už se s námi nebaví a my s ním“ apod.). Dva respondenti ve spojitosti 

s „průměrnými Neslyšícími,“ jako jsou oni sami, používali znak DĚLNÍK ve významu 

obyčejných lidí („my dělníci“).129 Oproti tomu ti, kdo vydělávají hodně, byli označováni mj. 

jako PODNIKATEL(é). Celkově byly znaky pro vyjádření toho, že někdo má nepoměrně hodně 

peněz, provázeny mimikou vyjadřující znechucení a opovržení.130 

Kromě eufemismů ve smyslu samostatných znaků uvedených v této kapitole pro 

vyjádření něčích finančních možností užívali respondenti také taková vyjádření, která bychom 

mohli považovat zřejmě za elipsy – např. DOKÁZAT(ft), SZ-nemoct (3, 2003), MÍT, NEMÍT, 

tj. ne/moct (si dovolit), ne/mít na něco (peníze). Dále respondenti užívali znaky pro vyjádření 

velkého množství, které používali často pouze s odkazem na danou osobu. Zřejmě bychom i to 

mohli považovat za elipsu, kde je vynechán znak PENÍZE – např. INDEX: on MOC; 

INDEX: on DOST; INDEX: on BLAHOBYT; INDEX: on VONĚT2 aj. 

  

                                                 
128 Tento znak jako by odkazoval k tomu, že se dotyčný odchýlil od „životní cesty“, která je běžná pro Neslyšící, 

tj. nevydělávat příliš mnoho peněz. 
129  Tento znak použili respondenti, kteří však sami nepracují přímo jako dělníci. DĚLNÍK zde znamenal 

„obyčejné“ zaměstnání. 
130 Někdy bychom mohli výpovědi hodnotit jako vyjádření cizosti – často se uplatňuje opozice on vs. my (dotyčný 

bohatý byl umísťován ke kraji znakovacího prostoru). 
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6.7.1. Chudoba 

 

A. Bezpříznakové znaky 

 

65. CHUDÝ(1,2)n 

 

Varianta 1 (P: B‘‘‘1) Varianta 2 (P: B‘‘‘1, P: B‘‘‘1) 

 

 

Glosa: CHUDÝ(1, 2)n 

Význam v ČJ: „chudý“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace chu 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

DEVÁTÝ TŘÍDA KONEC PŘÍMO PRÁCE 

HNED DŮVOD MÁMA BYLO CHUDÝ1n 

Po deváté třídě jsem šel rovnou do práce, 

protože jsme byli hodně chudí. 

ŠKOLKA PLÁN VÝLET SAMOZŘEJMĚ 

MÍT DĚTI CHUDÝ1n DOPLATIT SZ-

nemoct (3, 2003) 

Když jsme se školkou plánovali výlet, 

samozřejmě nejeli všichni, chudé děti si to 

nemohly dovolit. 

KAMARÁD RODINA CHUDÝ2n Kamarád byl z opravdu velmi chudé rodiny. 
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B. Eufemismy 

 

66. BÍDAe 

 

(L: Y, P: Y) 

 

 

Glosa: BÍDAe 

Význam v ČJ: „bída“, „nedostatek“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace jazyk mezi zuby 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

NEMOCT DOVOLIT OPRAVDU 

FINANCE BÍDAe 

To si opravdu nemůžu dovolit, nemám na to 

peníze. 

MÍT NESLYŠÍCÍ ŽIVOT BÍDAe DŮVOD 

PRÁCE BARIÉRA+++ KARIÉRA SZ-

nemoct (3, 2003) 

Někteří neslyšící žijí opravdu v nouzi, 

protože nemohou sehnat dobrou práci 

a často žádnou práci. 

PĚKNÝ SPOLUŽÁK DOMLUVIT 

PENÍZE PŘÍSPĚVEK KLF: dávat něco do 

nádoby PODPORA INDEX: on DŮVOD 

RODINA JEHO BÍDAe OPRAVDU SILNÝ 

BÍDA 

Bylo pěkné, že se ti kamarádi domluvili 

a vybrali peníze na podporu svého 

spolužáka. Ten byl z tak chudé rodiny, že si 

tu bídu ani neumíme představit. 
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Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak používají všichni respondenti. Tři z nich toto pojmenování chudoby hodnotí 

na pomyslné škále expresivnosti směrem k pozitivní (na rozdíl od znaku CHUDÝn, který 

všichni shodně hodnotili jako bezpříznakový). Dva další respondenti však znak BÍDA hodnotí 

jako bezpříznakový.131 

Podobně jako znaky pro vyjádření velkého množství (viz výše) je možné znak BÍDA 

použít i ve výpovědích, které bychom možná mohli hodnotit jako elipsy (INDEX: on BÍDAe – 

Je chudý.) 

  

                                                 
131 Názory na ne/expresivnost znaků se u respondentů značně odlišovali. Vzhledem ke kritériím stanoveným 

v kap. 5.2 byl znak zařazen mezi eufemismy, ale bylo by velmi vhodné získat hodnocení od většího množství 

respondentů. 
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67. KOUSAT-NEHTYe 

 

(P: C1) 

 

 

Glosa: KOUSAT-NEHTYe 

Význam v ČJ: „nemít co do huby“, „třít bídu s nouzí“, „nemít ani vindru“, „nemít vůbec 

peníze“ 

Mluvní/orální komponent: ‒ 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: KOUSÁNÍ NEHTŮ naznačuje, že daný člověk nemá ani na to, 

aby si koupil něco k jídlu, a tak si musí jen kousat nehty, aby měl alespoň něco k snědku 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MÁMA MOJE KOUSAT-NEHTYe 
Moje máma byla opravdu chudá, neměla ani 

na jídlo. 

INDEX: on PENÍZE PROBLÉM KOUSAT-

NEHTYe 
Nemá ani vindru. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak znají a používají všichni respondenti. 
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68. ŠETŘIT-KAŽDOU-KORUNUe 

 

(L: B^, P: B^) 

 

Glosa: ŠETŘIT-KAŽDOU-KORUNUe 

Význam v ČJ: „muset šetřit každou korunu“, „počítat každý haléř“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace z 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: znak motivován žmouláním bankovky v ruce 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

BABIČKA VYPRÁVĚT MALÁ ŠETŘIT-

KAŽDOU-KORUNUe 

Babička vyprávěla, že když byla malá, byli 

hodně chudí a museli šetřit každou korunu. 

TEĎ DOBA MLADÝ VŠIMNOUT 

PENÍZE PROBLÉM MÁ MOC DĚTI 3 4 

DĚTI ŠETŘIT-KAŽDOU-KORUNUe 

V dnešní době mají rodiny s více dětmi 

finanční problémy, musí hodně šetřit. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak použili tři respondenti jednak samostatně, jednak následně i ve volném vyprávění. 
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69. DĚRAVÝ-LOKETe 

 

(P: sA => 5) 

 

Glosa: DĚRAVÝ-LOKETe 

Význam v ČJ: „žebrák“, „velmi chudý člověk“ 

Mluvní/orální komponent: ‒ 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: DĚRAVÉ-LOKTY odkazují k poškozenému oblečení, které 

dotyčný z nedostatku financí nemůže nahradit koupí oblečení nového 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

SPOLUŽÁK KLF: plocha s osobami 

NORMÁLNÍ AKORÁT PENÍZE MÍT 

POUZE JEDEN VĚDĚT DĚRAVÝ-

LOKETe 

Spolužáci měli všichni tak normálně, akorát 

peněz, jen jednoho si pamatuju, co byl 

opravdu hodně chudý. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak byl zaznamenán pouze u jednoho respondenta. Vzhledem k tomu, že se 

jednalo o posledního, nebylo možné ověřit užívání tohoto znaku u ostatních. Použití však 

potvrdila ještě konzultantka – neslyšící rodilá mluvčí ČZJ. 
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70. SOCIÁLNĚ SLABÝe 

 

(P: D‘‘‘) (P: Y) 

 

 

Glosa: SOCIÁLNĚ SLABÝe 

Význam v ČJ: „sociálně slabý“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace sociál slabý 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

RODINA SOCIÁLNĚ SLABÝe BYT 

DRAHÝ NÁJEM SZ-nemoct (3, 2003) 

Ta rodina je sociálně slabá, takový nájem si 

nemůže dovolit. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak byl elicitován od čtyř respondentů. Dva uvedli, že se domnívají, že jde 

o nový znak, který se dříve nepoužíval. 

Je možné, že se jedná o kalk z češtiny, kde se označení sociálně slabý používá pro 

člověka, který nemá příliš mnoho prostředků (a často ani vzdělání).  
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71. PRÁZDNÉ-KAPSYe 

 

(L: tO, P: tO) 

 

 

Glosa: PRÁZNÉ-KAPSYe 

Význam v ČJ: „mít prázdné kapsy“, „nemít peníze“ 

Mluvní/orální komponent: ‒ 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: KAPSA jako místo, kam se ukládají peníze 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

PENÍZE PŮJČIT (ty–mně)? 

BOHUŽEL PRÁZDNÉ-KAPSYe PENÍZE 

NEMÍT PRÁZDNÉ-KAPSYe 

Půjčíš mi peníze? Bohužel, nemám z čeho. 

ZAČLENIT SPOLEČNĚ SZ-nemoct (3, 

2003) PRÁZDNÉ-KAPSYe 
Nemůžu tam jít s vámi, nemám peníze. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl použit čtyřmi respondenty. Tři uvedli, že se jedná o starý znak používaný často 

v ironickém smyslu. Čtvrtá respondentka se domnívá, že znak má dva významy: (1) nemít 

momentálně u sebe peníze (ale mít je např. doma, na bankovním účtu, v zapomenuté peněžence 

aj.), (2) žít od výplaty k výplatě a nemít proto momentálně (např. na konci měsíce) peníze. 

Podobně jako v ČZJ se kapsa užívá i ve frazémech a idiomech v češtině – srov. jedna 

kapsa prázdná, druhá vysypaná; na to moje kapsa nestačí aj. 
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6.7.2. Bohatství, ziskuchtivost 

 

A. Bezpříznakové znaky 

 

72. BOHATÝn 

 

(P: A^) 

 

 

Glosa: BOHATÝn 

Význam v ČJ: „bohatý“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace nebo artikulace bo 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

DÁVNO CHUDÝ BOHATÝn ZAVŘÍT-OČI 
Dřív se nehledělo na to, kdo je chudý a kdo 

bohatý. 

DĚTI CHUDÝ KAMARÁD KLF: plocha 

BOHATÝn SPRÁVNĚ DOHROMADY 

NAVZÁJEM 

Chudé a bohaté děti by spolu měly umět 

vycházet a bavit se společně. 
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B. Eufemismy 

 

73. MILIONÁŘe 

 

(L: B^, P: B^) 

 

 

Glosa: MILIONÁŘe 

Význam v ČJ: „milionář“, „mít peněz jako želez“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace mi nebo bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: MILION ve smyslu (nepředstavitelně) velkého množství 

přenesen na pojmenování člověka, o kterém se domníváme, že má velké množství peněz 

(nemusí mít doslovně miliony, ale hodně) 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on MILIONe Ten má peněz jako želez. 

SOUSED MILIONe AUTO MÍT (on) DŮM 

MÍT (on) BAZEN MÍT (on) MILIONe 

Soused je boháč, má auťák, dům, bazén, 

prostě milionář. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl zaznamenán u tří respondentů. 

Ve srovnání s ČZJ se v češtině se podle SSČ a SSJČ užívá výraz milionář pro označení 

člověka, který vlastní jeden a více miliónů peněz. V ČZJ není význam takto doslovně vázán na 

přesné množství peněz, ale jen obrazně na velké množství peněz. 
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74. PODNIKATELe 

 

(P: B1) 

 

 

Glosa: PODNIKATELe 

Význam v ČJ: „žit si na vysoké noze“, „být bohatý“, „žít si jako pán“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova podnikatel nebo jeho části 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: PODNIKATEL jako člověk, který hodně vydělává (ačkoli sám 

podnikatelem nemusí být) 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

TYP PODNIKATELe DĚLNÍK MOJE 

PROBLÉM NEROZUMĚT 

Ti, co si žijí na vysoké noze, vůbec 

nechápou problémy nás, obyčejných lidí. 

INDEX: on UMĚT KARIÉRA 

PODNIKATELe 
Ten ví, jak si vydělat. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak PODNIKATELe byl zaznamenán u všech pěti respondentů, u tří z nich  

i ve volném vyprávění. Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly 6.7, někdy je toto označení použito 

jako opozice k DĚLNÍK, tj. ten, kdo vydělává málo. 
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75. BŘICHOe 132 

 

(P: B1) 

 

 

Glosa: BŘICHOe 

Význam v ČJ: „sedět si na teplém místečku“, „mít bezpracně hodně peněz“, 

„nespravedlivě hodně vydělávat na to, kolik a jaké práce dotyčný vykonává“ 

Mluvní/orální komponent: ‒ 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: dvakrát krátký pohyb směrem k břichu  

Sémantická motivace: velké BŘICHO jako symbol sytosti a blahobytu – ten, kdo má 

hodně peněz, může si dovolit hodně jídla, ten, kdo žije pohodlný život na jednom místě, bez 

námahy a pohybu 

Často ve spojení se znakem: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

POLITIK PENÍZE BŘICHOe 
Politici vydělávají pěkné peníze, ale práce 

za nimi není skoro žádná. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak znají tři respondenti, ale sami ho nepoužívají. Jedna z respondentek uvedla, 

že se jedná o starý znak, který se už přestává používat, a pokud, tak jen ve spojení s politikou. 

Dva respondenti znak nikdy neviděli, neznají ho a nerozumí mu. 

  

                                                 
132 Srov. Nováková, 2009, s. 164–165. 
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76. PENÍZE RŮSTe 

 

(P: A^) (L: B0, P: sA => 5) 

 

 

Glosa: PENÍZE RŮSTe 

Význam v ČJ: „mít dost peněz“, „vydělávat“, „penízky se sypou“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace pe růst 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: RŮST jako přirozené nabývání velikosti a objemu přenesen  

na peníze, jejichž množství se někomu pod rukama zvětšuje 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

NECHAT INDEX: já ZAPLATIT NECHAT 

SZ-nedělat-si-starosti (20, 2003) RŮSTe 

PENÍZE RŮSTe 

Nech to, já to zaplatím, to je v pořádku, 

začal jsem teď vydělávat. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl zaznamenán pouze u jedné respondentky. Neslyšící konzultantkou – rodilou 

mluvčí ČZJ byl však potvrzen jako vyjádření toho, že dotyčný na něčem dobře vydělal anebo 

pravidelně vydělává. 
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77. BOHATÝ1e 

 

(P: A^ => D0) 

 

 

Glosa: BOHATÝ(1,2,3,4)e 

Význam v ČJ: „bohatý“, „mít plné kapsy“, „mít pěkně naditou peněženku“, „být 

v balíku“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace bz 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: motivace balíčkem peněz, který je vsunut do náprsní kapsy 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on BOHATÝ1e SZ-ft KOUPIT 

BARÁK AUTO KOUPIT DOKÁZAT(ft)  

Ten má peněz, že si může koupit, na co si 

vzpomene – auto, barák, prostě všechno. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak zná a používá všech pět respondentů. 
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78. BOHATÝ(2,3)e 

 

Varianta 1 (5‘‘‘) Varianta 2 (L: B0, P: 5‘‘‘) 

     

 

Glosa: BOHATÝ(1,2,3,4)e 

Význam v ČJ: „bohatý“, „mít plné kapsy“, „mít pěkně naditou peněženku“, „být 

v balíku“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace bz 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: motivace balíčkem peněz, který je vsunut do náprsní kapsy 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

BANKA ŠÉF BOHATÝ2e SZ (76, 2009) 
Bankovní manažeři mají peněz, že o tom se 

ti ani nezdá. 

VÝBOR PŘEDSEDA BOHATÝ3e 

SPOJIT+++ UMĚT 

Předseda toho výboru je pěkně prachatý, ten 

ví, s kým se kamarádíčkovat. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znaky zaznamenán ve volném vyprávění tří respondentů.  
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79. BOHATÝ4e 

(L: sA, P: 5‘‘‘) 

 

Glosa: BOHATÝ(1,2,3,4)e 

Význam v ČJ: „bohatý“, „mít plné kapsy“, „mít pěkně naditou peněženku“, „být 

v balíku“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace bz 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: motivace balíčkem peněz, který je vsunut do náprsní kapsy 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on VÝPLATA VELKÁ-VÝPLATA 

BOHATÝ4e 
Ten je teď pěkně v balíku. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak zaznamenán ve vyprávění dvou respondentů. Jeden další znak zná, ale sám 

nepoužívá. 

První ze znaků používá všech pět respondentů. Další tři byly zaznamenány v projevech 

tří respondentů.  
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80. DOUTNÍKe 

 

(P: O) 

 

 

Glosa: DOUTNÍKe 

Význam v ČJ: „žít si nad poměry“, „moct si všechno dovolit“, „mít peněz, že nevědět, 

co s nimi“ 

Mluvní/orální komponent: ‒ 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: DOUTNÍK jako drahá komodita pojmenovává člověka, který má 

tolik peněz, že si ji může dovolit koupit 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

DŮM MŮJ MAJITEL DOUTNÍKe Majitel našeho domu je pěkný pracháč. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl zaznamenán u dvou respondentů.  
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81. JÍSTe 

 

(P: B^) 

 

 

Glosa: JÍSTe 

Význam v ČJ: „žít si jako prase v žitě“, „zadarmo přijít k velkým penězům“, 

„nespravedlivě hodně vydělávat na to, kolik a jaké práce dotyčný vykonává“ 

Mluvní/orální komponent: opovržlivá mimika 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: dostatek JÍDLA jako symbol blahobytu 

Příklady užití:  

ČZJ Překlad do ČJ 

ZNÁM MUŽ INDEX: on JÍSTe 

DOVOLENÁ LUXUS SZ-pravidelně (1, 

2003) ROK+++  

Jeden známý vydělává neskutečné peníze  

za absolutní nic. Každý rok si jezdí  

na luxusní dovolené. Je to nespravedlivé. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak použila ve vyprávění jen jedna respondentka. Jeden další respondent následně 

potvrdil, že znak zná, ale sám nepoužívá. 
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82. ZABRAT ŽIDe 

 

(L: 5‘‘‘, P: 5‘‘‘) (P: 5) 

 

 

Glosa: ZABRAT ŽIDe 

Význam v ČJ: „přijít si na nekřesťanské peníze“, „mít hodně peněz“, „být bohatý“ 

Mluvní/orální komponent: ‒ 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: stereotyp ŽIDA jako podezřele obratného obchodníka, lichváře 

a velmi majetného člověka přenesen na pojmenování bohatého člověka 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

HOSTINA-ROZDAT ANO? ZABRAT ŽIDe 

DOKÁZAT(ft) 

Tak co, zveš nás? Vždyť máš peněz, že 

nevíš, co s nimi. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl elicitován od dvou respondentů. Oba uvedli, že se používá málo. Možná je prý 

starší a přestane se brzy používat úplně. Jedna z respondentek poznamenala, že je možné 

používat i pouze znak ZABRATe. 
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83. KOUPIT HOTOVOSTe 

 

(L: sA, P: D) (P: B, L: C) 

 

 

Glosa: KOUPIT HOTOVOSTe 

Význam v ČJ: „moci nakupovat (i drahé věci) za hotové“, „mít hodně peněz“, „být 

bohatý“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace hoto 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

DOKÁZAT(ft) KOUPIT AUTO 

HOTOVOSTe SPLÁTKA NE 

Ten má peněz, že může za auto zaplatit 

rovnou na ruku, nepotřebuje to na splátky. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl zaznamenán ve volném vyprávění dvou respondentů. 
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84. VONĚTe 133 

 

(P: 5 => tO) 

 

 

Glosa: VONĚTe 

Význam v ČJ: „nechat se zlákat vidinou velkého výdělku“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova voní nebo jeho části 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: příjemná VŮNĚ, za kterou dotyčný jde 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on PRÁCE POHODA 

KANCELÁŘ VÝPLATA VELKÁ-

VÝPLATA VONĚTe 

Komu by se to nelíbilo, mít tak pohodovou 

prácičku a brát za to takové peníze. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Jedna respondentka uvedla, že znak nepoužívá, ani nezná. Všichni ostatní znak znali. 

Podle nich se pojí s významem, který uvádí i Nováková (2009, s. 151), že někdo jde za nějakou 

materiální hodnotou. Podle respondentů se ve znaku ještě odráží částečně závist, kterou vůči 

druhému mám za to, jak se má dobře. 

Nováková (tamtéž) uvádí jako druhou možnou ještě moravskou variantu znaku 

(VONĚT v přeneseném smyslu). Z výpovědí elicitovaných respondenty v tomto výzkumu však 

zdá, že znak VONĚT2 (viz obr. 10) užívají spíše ve smyslu mít hodně peněz bez ohledu na to, 

jakým způsobem k nim dotyčný přišel (např. dlouhodobou poctivou prací a šetřením). Znak 

                                                 
133 Srov. Nováková, 2009, s. 151–152. 
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VONĚT2 má tedy zřejmě význam „pouze“ velkého množství (peněz) a je možné ho užít stejně 

jako jiné znaky vyjadřující množství (viz úvod kap. 6.7) – např. INDEX: on PENÍZE VONĚT2 

(Má hodně peněz.), INDEX: on VONĚT2 (Je velmi bohatý.) aj. Proto zde není uváděn jako 

varianta znaku VONĚTe. 

 

  
Obrázek 10: VONĚT2 



 

156 

6.8. Opilost 

 

Všichni respondenti uvedli, že téma opilosti není v komunitě Neslyšících tabuové. 

Nepovažují ho za nijak citlivé, naopak se o něm baví otevřeně (např. komu se co stalo, když se 

opil apod.), a to i s těmi Neslyšícími, s nimiž nemají blízký vztah (znají se jen od vidění, pokud 

vůbec).  

Respondenti v souvislosti s dotazem připraveným jako podklad k polostrukturovanému 

rozhovoru uvedli následující. V případě, že by někdo Neslyšící přišel v důsledku požití 

alkoholu k úrazu a v následujících dnech by se objevil na veřejné akci, např. na přednášce, kde 

by vystupoval, zcela jistě by se ho ostatní Neslyšící ihned veřejně ptali, co se mu stalo (takové 

dotazy nejsou nijak tabuizované, i kdyby tazatel tušil, že příčinou úrazu byl alkohol). 

„Zraněný“ by podle názoru respondentů odpověděl nejen, že se opil, ale také by pravděpodobně 

do podrobností vylíčil celou situaci. Nad takovou odpovědí by se nikdo nepohoršoval. Naopak 

by Neslyšící hodnotili spíše negativně, kdyby dotyčný odpověděl jen stroze nebo se odpovědi 

vyhýbal. 

I přesto, že téma alkoholu není Neslyšícími považováno za tabu, uváděli respondenti, 

že pokud je někdo opilý, obvykle se jeho stav nepojmenovává přímo znaky OPILÝ(1,2,3)n. 

Zdůvodňovali to tím, že by jim znak přišel v dané situaci nevhodný. Z odpovědí respondentů 

se zdá, že by použití znaků OPILÝ(1,2,3)n působilo jako přílišné ohrožení tváře člověka, který 

zkonzumoval větší množství alkoholu.134 Místo znaku OPILÝ(1,2,3)n proto respondenti používali 

jiné, které jsou v této kapitole uvedeny jako eufemismy.135 Několik znaků bylo motivováno 

činností, která předcházela stavu opilosti (NOSIT-PANÁKYe, OSLAVAe, PŘIHONUT-SIe aj.), 

nebo popisem stavu/tělesných projevů následujících po požití velkého množství alkoholu 

(MOTAT-SEe, TÁHNOUT-Z-ÚSTe aj.). U těchto znaků nepovažujeme za nutné v porovnání 

s eufemismy v předchozích kapitolách uvádět u každého zvlášť jejich motivaci. Ta je zde 

doplněna jen u těch eufemismů, u nichž se motivace zdá být zastřenější. Kromě motivace není 

k jednotlivým znakům ve většině případů připojován ani komentář k získanému jazykovému 

materiálu, neboť níže uvedené znaky znají a používají všichni dotázaní respondenti136 a až na 

několik výjimek (které jsou případně uvedeny) k nim nebyly u respondentů zaznamenány 

zvláštní komentáře (např. o tom, že by určitý znak byl hodnocen jako starý nebo naopak nový 

apod.).  

                                                 
134 Dva respondenti uvedli, že by se dotyčný podnapilý mohl urazit. 
135 Tři respondenti zároveň uvedli, že tyto znaky jsou i částečně žertovné. 
136  Jedinou výjimkou jsou znaky SPADNOUT-HLAVA-NA-STŮLe a POSTELe, které byly zaznamenány u tří 

respondentů. 
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A. Bezpříznakové znaky 

 

85. OPILÝ1n 

 

(P: Y) 

 

 

Glosa: OPILÝ1n 

Význam v ČJ: „opilý“, „opít se“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace opilý nebo alkohol nebo části těchto slov 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

BYLO OPILÝ1n SPADNOUT NEVĚDĚT 

CO BYLO 

Opil jsem se, spadnul a dál už nevím, co se 

dělo. 
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86. OPILÝ(2,3)n 

 

Varianta 1 (P: Y) Varianta 2 (P: V) 

     

 

Glosa: OPILÝ(2,3)n 

Význam v ČJ: „opilý“, „opít se“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova opilý nebo jeho části 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VČERA AUTOBUS MUŽ OPILÝ2n 

ZVRACET 

Včera jsem jela autobusem, kde jel i jeden 

opilý muž a pozvracel se tam. 

LONI PLES MÍT OPILÝ3n DOST MÍT Loni na plese se opilo hodně lidí. 
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B. Eufemismy 

 

87. TÁHNOUT-Z-ÚSTe 

 

(P: 5‘‘‘) 

 

 

Glosa: TÁHNOUT-Z-ÚSTe 

Význam v ČJ: „táhne mu z pusy“, „je z něj cítit alkohol“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace o 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

SYN DOMŮ RÁNO 3-HODINY 4-

HODINY DOMŮ TÁHNOUT-MU-Z-ÚSTe  

HRŮZA 

Syn se vrátil domů až nad ránem a pěkně to 

z něj táhlo. 
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88. KLIČKOVATe 

 

(P: A0) 

 

 

Glosa: KLIČKOVATe 

Význam v ČJ: „kličkovat“, „motat se“ 

Mluvní/orální komponent: jazyk mezi zuby 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

PODÍVAT UŽ KLIČKOVATe Podívej se na něj, už se pěkně motá. 
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89. CHODIT-OPILEe 

 

(L: D‘‘, P: D‘‘) 

 

 

Glosa: CHODIT-OPILEe 

Význam v ČJ: „chodit opile“, „neudržet při tom rovnováhu“, „motat se“ 

Mluvní/orální komponent: jazyk mezi zuby 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

KLUK MLADÝ ROKŮ 13-ROKŮ 14-

ROKŮ VIDĚT CHODIT-OPILEe HRŮZA 

Viděla jsem onehdy jednoho kluka, mohlo 

mu být tak třináct, čtrnáct, a jak ten se zlil 

a motal, to bylo hrozné. 
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90. PROTÁČET-PANENKYe 

 

(L: D, P: D) 

 

 

Glosa: PROTÁČET-PANENKYe 

Význam v ČJ: „všechno se mu (v opilosti) motá před očima“ 

Mluvní/orální komponent: jazyk mezi zuby nebo bez artikulace 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

JEŠTĚ NALÍT? NE UŽ PROTÁČET-

PANENKYe 

Ještě si dáte? Jemu už nepřilévej, s tím už se 

točí celý svět. 
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91. SPADLA-HLAVA-NA-STŮLe 

 

Varianta 1 (P: D‘‘) Varianta 2 (P: A) 

     

 

Glosa: SPADLA-HLAVA-NA-STŮLe 

Význam v ČJ: „být namol“, „skácet se na stůl“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Příklady užití:  

ČZJ Překlad do ČJ 

MINULÝ-TÝDEN PÁRTY KAMARÁD 

INDEX: on STALO SPADLA-HLAVA-NA-

STŮLe ZÍTRA PROVOKOVAT (já–ho) 

VYPRÁVĚT NEVĚŘIT OPILÝ1n 

NEBYLO NEVĚŘIT BLBOST 

Minulý týden jsme byli na jedné párty 

a kamarád se tam tak opil, že vůbec nevěděl, 

co se kolem něj děje. Druhý den jsem mu to 

vyprávěl, ale on mi vůbec nevěřil, že prý je 

to blbost, že přece vůbec opilý nebyl. 
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92. OMDLÍTe 

 

(L: 5, P: V) 

 

 

Glosa: OMDLÍTe 

Význam v ČJ: „skácet se k zemi“, „být namol“, „mít dost“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace b 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: oni CHTÍT+++ JEŠTĚ POSTAVIT-

PŘED-NĚKOHO-PANÁKA+++ 

LEGRACE SMÁT-SE  

BLBOST INDEX: on UŽ OMDLÍTe 

Kamarádi si z něj dělali legraci a chtěli mu 

nalévat ještě další a další panáky, ale já jim 

říkám, ať toho nechají, vždyť ten už je 

totálně namol. 
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93. PODLAHA SPÁTe 

 

(L: sA, P: sA)  (L: B‘‘1, P: B‘‘1) 

 

 

(P: 5 => B^) 

 

 

Glosa: PODLAHA SPÁTe 

Význam v ČJ: „být pod stolem, být na zemi (z velkého množství alkoholu“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace po spát 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MATURITA PLES SPOLUŽÁK UČITEL 

SPOLEČNĚ ALKOHOL INDEX: on 

OKAMŽIK PODLAHA SPÁTe POSMÍVAT 

(my–jemu) NEMÍT ZVYK INDEX: my 

POHODA MLADÝ ANO 

Na maturitním plese jsme popíjeli společně 

s naším učitelem, ale jeho to hned sklátilo. 

Všichni jsme se mu smáli, že asi není 

zvyklý. To my mladí vydržíme víc. 
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94. OSLAVAe 

 

(L: D‘‘‘0, P: D‘‘‘0) 

 

 

Glosa: OSLAVAe 

Význam v ČJ: „oslavovat“, „pít alkohol“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on MONOKL ODKUD?  

VČERA OSLAVAe 

„Z čeho má ten monokl?“ „Ale, včera 

oslavoval.“ 
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95. PŘIHNOUT-SIe 

 

(P: C) 

 

 

Glosa: PŘIHNOUT-SIe 

Význam v ČJ: „přihnout si“, „popíjet“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

RÁNO ZASPAT ŠKOLA POZDĚ DŮVOD 

VČERA PŘIHNOUT-SIe+++  

Včera jsem trochu popíjela a ráno jsem kvůli 

tomu přišla pozdě do školy, protože jsem 

zaspala. 
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96. PÍT-MOCe 

 

(P: Y) 

 

 

Glosa: PÍT-MOCe 

Význam v ČJ: „pít přes míru“, „být hodně opilý“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace móc 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MOJE NESLYŠÍCÍ KLF: osoby sedí dokola 

SLUŠNÝ ALKOHOL 2 3 LÁHEV 

VYČERPAT++ ZNAKOVAT SMÁT-SE 

PRIMA VEDLE MÍT SÁM OSAMOCENÝ 

INDEX: on PÍT-MOCe gesto: mávnout 

rukou 

My jsme byli samí neslyšící, vypili jsme 

dohromady tak dvě, tři láhve, zkrátka tak 

akorát. Povídali jsme si, smáli se, prostě 

jsme si to užívali. Ale vedle nás byl chlap. 

Seděl u stolu sám, ale jak ten byl zlitej. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Podle jedné respondentky používají tento znak Neslyšící jen vůči slyšícím pro označení 

velmi opilého slyšícího člověka. 
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97. NOSIT-PANÁKYe 

 

(L: D‘‘‘0, P: D‘‘‘0) 

 

 

Glosa: NOSIT-PANÁKYe 

Význam v ČJ: „opít se se do němoty“, „vypít hodně alkoholu“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace b 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VČERA NEPŘIJÍT PROČ?  

NOSIT-PANÁKYe 

„Proč jsi včera nepřišel?“ „Ale, trochu víc 

jsem toho vypil.“ 
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98. HROBe 137 

 

(L: B‘‘‘1, P: B‘‘‘1) 

 

 

Glosa: HROBe 

Význam v ČJ: „být namol“, „opít se do němoty“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace hrob  

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: HROB jako místo, kde se pohřbívají mrtví, mrtvola se nehýbe, 

nepřemýšlí (srov. Nováková, 2009, s. 96) 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on ROKŮ 18 POPRVÉ 

OBČANSKÝ-PRŮKAZ VEJÍT HOSPODA 

OPILÝ HROB  

Když mu bylo osmnáct a dostal občanku, 

vyrazil rovnou do hospody, kde se opil do 

němoty. 

 

 

 

  

                                                 
137 Srov. Nováková, 2009, s. 96–97. 
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99. POSTELe 

 

(L: P, P: P) 

 

 

Glosa: POSTELe 

Význam v ČJ: „být namol“, „opít se do němoty“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace hrob 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: POSTEL jako místo, kde člověk spí, neví o sobě (artikulací navíc 

spojeno s významem znaku HROBe, viz výše) 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

HOSPODA MUŽ NEZNÁM INDEX: on 

NÁHODA TAKY NESLYŠÍCÍ ZAPOJIT-

SE (on k nám) ZNAKOVAT PÍT+++ 

VÝSLEDEK OPILÝ1n POSTELe ZA-14-

DNŮ POTKAT VYPRÁVĚT LEGRACE 

INDEX: on ŘÍKAT (on–mně) UŽ NIKDY 

SKONČIT HOTOVO 

Byli jsme v hospodě a přidal se tam k nám 

jeden neslyšící, kterého jsem do té doby 

vůbec neznal. Povídali jsme a pili a on byl 

pak úplně namol. Za čtrnáct dní jsem ho 

potkal, tak jsem se mu smál, jak se v té 

hospodě opil, a on na to, že tohle už nikdy 

nechce zažít, že s tím už skončil. 

 

 

  



 

172 

100. MRTVICEe 138 

 

(L: B0 => D, P: B0 => D) 

 

 

Glosa: MRTVICEe 

Význam v ČJ: „opít se do němoty“, „být namol“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova mrtvice nebo jeho části 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: změna tvarů rukou, místa i pohybu 

Sémantická motivace: MRTVICE jako znehybnění části těla přenesen na stav opilosti, 

kdy člověk leží často bez hnutí, neví o sobě 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on PIVO PÍT+++ VYČERPAT+++ 

OPILÝ1n MRTVICEe 
Vypil tolik piv, že skončil úplně namol. 

 

 

  

                                                 
138 Srov. Nováková, 2009, s. 185–186. 
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101. ZHASNUTO-V-HLAVĚe 

 

(P: 5‘‘‘ => sA) 

 

 

Glosa: ZHASNUTO-V-HLAVĚe 

Význam v ČJ: „mít okno“, „opít se tolik, že už si pak člověk nic nepamatuje“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace b 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ZHASNUTÍ jako způsobení tmy, ve které člověk ztrácí přehled 

o tom, co se děje, unikají mu informace, nemůže se dorozumět 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

BYLO HOSPODA PRIMA PÍT+++ 

ZNAKOVAT POTOM ZHASNUTO-V-

HLAVĚe NEVĚDĚT 

Byli jsme v hospodě, pili, povídali si a pak 

už nevím. 
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102. BÝT-V-NÁLADĚe 

 

(P: 5) 

 

 

Glosa: BÝT-V-NÁLADĚe 

Význam v ČJ: „být v náladě“, „začínat být opilý“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

UŽ DOST BÝT-V-NÁLADĚe 
Už si další skleničku nedám, už se začínám 

motat. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak používají podle tří respondentů spíše ženy. 
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6.9. Lež, podvod, krádež, přetvářka 

 

Lhaní, podvod a přetvářka jsou Neslyšícími považovány za společensky velmi 

nevhodné způsoby chování. Tři respondenti se domnívají, že však (zejm. co se týče podvodů 

a krádeží) funguje v komunitě Neslyšících poměrně silná sociální kontrola. Pokud by se někdo 

dopustil (nebo pravidelně dopouštěl) zvlášť závažné lži, podvodu aj. a poškodil tím jiného 

Neslyšícího, pravděpodobně by se tato informace velmi rychle rozšířila mezi všechny členy 

komunity. Ti by se navzájem před „pachatelem“ začali varovat, čímž by ho de facto vylučovali 

ze své společnosti.  

Pro pojmenování lží, krádeží, podvodů a přetvářky byla mezi respondenty zaznamenána 

řada různých vyjádření, která jsou níže uvedena jako eufemismy. Je ovšem nutné podotknout, 

že respondenti si hodnocením znaků nebyli příliš jisti. Jako problematické se totiž ukazovalo 

oddělování tabuovosti tématu od tabuovosti konkrétního pojmenování. Jako bezpříznakové 

jsou uvedeny ty znaky, které respondenti považovali za přímé (a zároveň bez negativního 

příznaku). Mezi eufemismy jsou zde zařazeny ty znaky, které respondenti označili za nepřímé, 

ev. jemnější pojmenování dané skutečnosti a zároveň jim nepřipisovali negativní příznak,  

tj. snahu ohrozit tvář toho, kdo se nepřípustného chování dopouští.139 

Kromě jednotlivých znaků byla v odpovědích zaznamenána zajímavá skutečnost: 

respondenti byli dotazování, zda a jak by sdělili svému neslyšícímu kamarádovi negativní 

zkušenost s neslyšícím opravářem z autoservisu. Všichni se shodli na tom, že by takovou 

informaci jednoznačně kamarádovi předali, aby ho varovali.140 Následně byla respondentům 

položena otázka, jak by se podle nich kamarád zachoval (resp. jak by se oni zachovali na jeho 

místě), kdyby už s automechanikem měli dříve sjednáno, že k němu auto do servisu přivezou. 

Všichni respondenti jako první odpověď uvedli, že by do servisu došli s tlumočníkem nebo přes 

tlumočníka zavolali a opraváři by na rovinu sdělili, že se dozvěděli, že je podvodník a že 

k němu auto na opravu nedají. Jako třetí byl položen respondentům dotaz, v němž bylo 

zopakováno, že se jedná o neslyšícího automechanika, a zda by se zachovali stejně a sdělili na 

rovinu, že a proč k němu auto dát nechtějí. Čtyři z pěti respondentů uvedli, že neslyšícímu by 

nic takového (samozřejmě) v žádném případě přímo neřekli, protože by si takovou informaci 

mohl vzít osobně. A protože i on je součástí malého světa Neslyšících, nechtěli by způsobit 

zbytečné rozbroje. Na dodatečnou otázku, co by tedy neslyšícímu opraváři řekli nebo jak by se 

                                                 
139 Otázkou je, zda se skutečně jedná ve všech případech o eufemismy – zda tyto znaky mají kladný expresivní 

příznak. Některé eufemismy respondenti charakterizovali také tím, že znak vyjadřuje i větší míru daného chování 

(např. HOUSLE ve významu neuvěřitelně hodně lhát). 
140 Viz výše poznámka o sociální kontrole. 
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zachovali, odpověděli, že by museli trochu mlžit nebo si něco vymyslet (např. by sdělili,  

že mají teď finanční problémy a opravu si nemohou dovolit zaplatit,141  nebo že se jim teď 

bohužel nehodí termín a že opravu budou muset odložit na někdy jindy).142 

  

                                                 
141 Takový důvod by byl pravděpodobně neslyšícím automechanikem pochopen a přijat, neboť, jak bylo zmíněno 

v kap. 6.7, téma chudoby není v komunitě Neslyšících považováno za nic, co by bylo potřeba tabuizovat. 
142 Zdá se tedy, že existují (minimálně nějaké) situace, v nichž Neslyšící postupují podle zdvořilostního principu 

popsaného Leechem, zde především podle maximy skromnosti, která mluvčímu „ukládá“ minimalizovat kritiku 

druhého a maximalizovat kritiku svou, a to i přesto, že se mluvčí sám nedopustil (nebo ne v takové míře) toho, za 

co se kritizuje. 
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A. Bezpříznakové znaky 

 

103. LHÁTn 

 

(P: D) 

 

 

Glosa: LHÁTn 

Význam v ČJ: „lhát“, „lež“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace lež nebo lže 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ŠKOLA UČITELKA VYSVĚTLIT LEPŠÍ 

UPŘÍMNĚ PŘIZNAT ÚKOL 

ZAPOMENOUT NEŽ LHÁT NESMĚT 

LHÁTn NESMĚT  

Ve škole nám učitelka vysvětlovala, že je 

lepší se na rovinu přiznat, že jsme 

zapomněli úkol, než si něco vymýšlet. Lhát 

se nesmí. 
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104. KECATn 

 

(P: B) 

 

 

Glosa: KECATn 

Význam v ČJ: „lhát“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on VYPRÁVĚT DOKÁZAT(ft) 

KNIHA ČÍST KLF: vyčerpat hromadu 

papírů DO TÝDEN DOKÁZAT(ft)  

KECATn KNIHA ČÍST NIKDY 

Vyprávěla mi, že prý přečte knihu za týden. 

Takový nesmysl, pěkně lže. Vždyť ta ještě 

nikdy žádnou knihu do konce nepřečetla. 

 

 

  



 

179 

105. FALEŠNÝn 143 

 

(P: D) 

 

 

Glosa: FALEŠNÝn 

Význam v ČJ: „lhát“, „vymýšlet si“, „nemluvit pravdu“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace falešný nebo lže 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on STRČIT (on–mě) 

PROVOKOVAT (on–mně)  

NE++ FALEŠNÝ NEBYLO INDEX: on 

PROVOKOVAT (on–mě) 

„On do mě strčil a provokuje mě.“ „Nene, 

on lže, tahle to není, to on provokuje mě.“ 

  

                                                 
143 Znak znají a používají všichni respondenti. Jedna z respondentek uvedla, že jde o znak používaný především 

ve školách – mezi dětmi i směrem od učitelů k dětem. 
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106. KLAMATn 

 

(L: sA, P: V) 

 

 

Glosa: KLAMATn 

Význam v ČJ: „klamat“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace kla 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ZKLAMANÝ PROČ KECATn PROČ 

KLAMATn (ty–mně) PROČ? 

Jsem z tebe zklamaný. Proč jsi mi lhal? Proč 

jsi mě klamal? 
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107. PODVÁDĚTn 

 

(L: sA, P: V) 

 

 

Glosa: PODVÁDĚTn 

Význam v ČJ: „podvádět“, „lhát“  

Mluvní/orální komponent: bez artikulace nebo artikulace faleš 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

SPOLU (on a já) HRÁT NEBUDE KONEC 

NEZAJÍMAT PODVÁDĚTn HRÁT 

NEBUDE 

Už si s tebou nebudu hrát. Vždycky jenom 

podvádíš a na to já nejsem zvědavý. 

INDEX: on PODVÁDĚTn CHLUBIT-SE 

BUDE+++ VÝSLEDEK NIC JÉ PENÍZE 

VYDĚLAT ANO  

To je strašný lhář a podvodník. Slibuje, co 

všechno neudělá, a skutek utek. Ale peníze 

si shrábnout pro sebe, to umí. 
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108. KRÁST(1,2)n 

 

Varianta 1 (P: 5 => sA) Varianta 2 (L: B0, P: => sA) 

     

 

Glosa: KRÁST(1, 2)n 144 

Význam v ČJ: „krást“, „ukrást“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ZPRÁVY VČERA VYPRÁVĚT INDEX: on 

KRÁST1n NĚKOLIK MILION PÁNI 

DOKÁZAT(ft) KRÁST1n  

Včera ve zprávách říkali, že ukradl několik 

miliónů. Jak tohle může dělat… 

 

 

  

                                                 
144 Podle jedné respondentky se jedná o dětský znak, který dospělý nepoužívají. Dva další respondenti však znak 

sami použili ve volném vyprávění. 
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109. UKRÁST3n 

 

(L: P, P: P) 

 

 

Glosa: UKRÁST3n 

Význam v ČJ: „ukrást“ 

Mluvní/orální komponent: vyfouknutí vzduchu mezi rty, podobné artikulaci b  

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

PAMATOVAT STALO PREZIDENT PERO 

UKRÁST3n HANBA 

Pamatuješ, jak tenkrát prezident ukradl to 

pero? To byla ostuda. 
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B. Eufemismy 

 

110. LHÁŘe 145 

 

(L: Y, P: Y) 

 

 

Glosa: LHÁŘe 

Význam v ČJ: „lže jako když tiskne“, „přehání“, „vymýšlí si“, „nemluví vůbec pravdu“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace ú 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

KAMARÁDKA SPOLU (já a ona) 

VYPRÁVĚT VĚC PŘÍTEL CHODIT-

SPOLU KLF: přijít 1 osoba CHLUBIT-SE 

TAKY MÍT (já) PŘÍTEL BOHATÝ AUTO 

DŮM MÍT(on)+++ LHÁŘe INDEX: ona 

PŘÍTEL-CHODIT-SPOLU NIKDY  

S kamarádkou jsme si vyprávěli o tom, 

s kým která z nás chodí, a uprostřed našeho 

hovoru přišla ta holka a začala se chlubit, že 

má taky přítele, jak je prý bohatý, že má 

auťák, barák... Taková lež. Nikoho nemá. 

S ní by ani nikdo nechodil. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu: 

Znak zná všech pět respondentů. Jedna respondentka uvedla, že se domnívá, že jde 

o vulgarismus. Ostatní tento názor nesdíleli. Dva však sdělili, že se znak v současné době již 

moc nepoužívá, ačkoli generace jejich rodičů znak používala velmi často. 

  

                                                 
145 Vysuček SZ č. 26, 2003. 
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111. MLŽITe 

 

(L: 5, P: 5) 

 

 

Glosa: MLŽITe 

Význam v ČJ: „mlžit“, „neříkat na rovinu“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace l l l  

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

NESLYŠÍCÍ PŘÍMO OZNÁMIT (já–jemu) 

INDEX: ty PODVODn SZ-nemoct (3, 2003) 

MUSET MLŽITe 

Kdyby šlo o neslyšícího, rozhodně bych mu 

nemohl na rovinu říct, že je lhář 

a podvodník. Musel bych to nějak zaobalit. 

INDEX: ona SLIB KNIHA VRÁTIT (ona–

mně) SKUTEČNOST NIC PTÁT (já–jí) 

DŮVOD INDEX: ona VYPRÁVĚT 

MLŽITe gesto: rozhodit rukama LHÁTn 

PŘESTAT ZBYTEČNÝ JEDNODUCHÝ 

ODPOVĚDĚT (ty–mně) ZAPOMENOUT 

Slíbila mi, že mi vrátí tu knížku, ale zase 

nic. Ptal jsem se jí, kde tu knihu má, a ona 

se začala vymlouvat na kdesi cosi. Tak jsem 

jí řekl, ať přestane lhát a řekne radši rovnou, 

že ji zapomněla. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl zaznamenán u všech pěti respondentů, u dvou i ve volném vyprávění. 
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112. HOUSLEe 146 

 

(L: tO, P: tO) 

 

 

Glosa: HOUSLEe 

Význam v ČJ: „okecávat něco“, „říct velkou lež“, „být známý, prolhaný lhář“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace uuu 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: HOUSLE jako starý hanlivý znak pro označení Romů 

motivovaný jejich častým provozováním hudby, spojený se stereotypní představou Roma jako 

toho, kdo často lže 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: ona VYPRÁVĚT DOVOLENÁ 

JET BYLO PERFEKTNÍ HOTEL 

LUXUSNÍ JÍDLO SPECIÁLNÍ gesto: 

mávnout rukou HOUSLEe INDEX: ona 

DOVOLENÁ SZ-nemoct (3, 2003) 

Vyprávěla, jak byla na dovolené, prý že 

v luxusním hotelu s plnou penzí. Kecá, 

vždyť ta na žádnou takovou dovolenou 

nemá. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak zná všech pět respondentů, tři z nich ho běžně používají. 

Motivaci znaku, která je zde uvedena, sdělili ve výzkumu shodně dva respondenti. 

U Novákové (2009) však tato motivace uvedena není.  

 

  

                                                 
146 Srov. Nováková, 2009, s. 92–93. 
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113. DIVADLOe 147 

 

(L: 5‘‘‘, P: 5‘‘‘) 

 

 

Glosa: DIVADLOe 

Význam v ČJ: „hrát divadlo“, „vymýšlet si“, „přetvařovat se“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace slova divadlo nebo jeho části 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: DIVADLO jako něco, co se neděje ve skutečnosti, co je 

vymyšlené, ne opravdové 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ŠKOLA KLUK TYP DIVADLO 

VŽDYCKY OZNÁMIT (on–mně) NENÍ-

MI-DOBŘE BOLET HLAVA BOLET 

BŘICHO AKORÁT ZAČÍT PŘESTÁVKA 

VYSKOČIT HONIT-SE DIVADLOe 

ZDRAVÝ 

Máme ve škole jednoho kluka, který 

vždycky začne hrát divadýlko, že mu není 

dobře, že ho bolí hlava, břicho a co já vím, 

ale jakmile začne přestávka, okamžitě je na 

nohou a už se honí s ostatními. Prostě 

divadlo. Vůbec nic mu není. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak zná a používá všech pět respondentů. 

 

  

                                                 
147 Srov. Nováková, 2009, s. 78‒81. 
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114. REKLAMAe 148 

 

(L: B0, P: B0) 

 

 

Glosa: REKLAMAe 

Význam v ČJ: „předvádět se“, „vymýšlet si“; „hodně toho namluví, ale skutek utek“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace reklama 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: REKLAMA jako předvádění, sebeprezentace, která nemusí 

odpovídat skutečnosti, ukazování své lepší stránky 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ŘEDITEL TŘÍDA VEJÍT REKLAMAe 

DĚTI POCHVALA MOTIVACE 

AKTIVITA REKLAMA NORMÁLNĚ 

CHOVÁNÍ JINÝ REKLAMA 

Vždycky, když vejde ředitel do třídy, hned 

se začne tvářit, jak je aktivní, chválí děti, 

motivuje je k další činnosti a tváří se, jako 

by to takhle dělal normálně. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak zná a používá všech pět respondentů. Dva už ho ale dlouho nezaznamenali 

a domnívají se, že znak možná začíná zastarávat. 

 

  

                                                 
148 Srov. Nováková, 2009, s. 133‒135. 
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115. VYMÝŠLET-SI(1,2,3)e 

 

Varianta 1 (L: tO => 5‘‘‘, P: tO => 5‘‘‘)  Varianta 2 (P: tO => 5‘‘‘) 

 

 

Varianta 3 (L: D => sA => D0, P: D => sA => D0) 

 

 

Glosa: VYMÝŠLET-SI(1,2,3)e 

Význam v ČJ: „vymýšlet si“, „nemluvit pravdu“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace vymýšlet nebo fantazie 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: VYMÝŠLENÍ jako činnost spojená s lidskou fantazií, která nemá 

hranice 

Často ve spojení se znakem: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

IDEX: ona SZ-přesunout-zodpovědnost (6, 

2003) CHYBA MOJE VŮBEC 

VYMÝŠLET-SI1e NEBYLO 

Snažila se to na mě svést, že prý je to moje 

chyba. Taková nehoráznost. Pěkně si 

vymýšlí, takhle to vůbec nebylo. 
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Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znaky VYMÝŠLET-SI1e a VYMÝŠLET-SI2e zná a používá všech pět respondentů. 

Variantu VYMÝŠLET-SI3e uvedli jen dva respondenti s poznámkou, že ho používají, 

ale že se jedná o znak používaný ve škole pro žáky se sluchovým postižením v Radlicích. Jedna 

další respondentka znak zná, ale sama ho nepoužívá. Zbývající dva respondenti tuto variantu 

znaku vůbec neznali. 

Motivace znaku je podobná jako v češtině – srov. vymýšlet si.  
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116. PRÁZDNÝe 149 

 

(L: B, P: B) 

 

 

Glosa: PRÁZDNÝe 

Význam v ČJ: „vymýšlet si“, „lhát“, „skutečnost je úplně jiná“, „plané řeči“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace uuu 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: kompletní změna formy znaku (viz Nováková, 2009, s. 190) 

Sémantická motivace: PRÁZDNOTA neexistence něčeho je přenesena na neexistenci 

pravdy anebo ověřitelných faktů ve vyprávění či chování člověka 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

FIRMA TEN CHLUBIT-SE NESLYŠÍCÍ 

POSKYTOVAT KLF: výčet JÁ VEJÍT 

ŽÁDÁT DÁT (oni–mně) NIC PRÁZDNÝe 

Ta firma se chlubí, co všechno že pro 

neslyšící nedělá. Když jsem tam tedy zašel 

a žádal o jejich služby, ničeho se mi 

nedostalo. Byly to jen plané řeči. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak zná a používá všech pět respondentů. 

  

                                                 
149 Srov. Nováková, 2009, s. 190‒192. 
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117. DVA OBRAZ(1,2)e 150 

 

Varianta 1  

(P: D0) (P: 5 => B^) 

 

 

Varianta 2 

(P: D0) (P: 5 => B^) 

 

 

Glosa: DVA OBRAZ(1,2)e 

Význam v ČJ: „mít dvě tváře“, „přetvařovat se“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace dva obraz 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: „dvě různé podoby tváře jedné osoby“ (Nováková, 2009, s. 82) 

  

                                                 
150 Srov. Nováková, 2009, s. 82‒83. 
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Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

UČITEL TYP DVA OBRAZ2e DĚTI 

INDEX: jim PROTIVNÝ MÁMA TÁTA 

SETKAT-SE ZMĚNA ÚSMĚV 

SAMOZŘEJMĚ BEZ PROBLÉM ANO+++ 

DVA OBRAZ2e 

Ten učitel se ale umí přetvařovat. Na děti je 

protivný jak noc, a jakmile se setká s rodiči, 

úplně otočí a tváří se jako mílius. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

První variantu znaku zná a používá všech pět respondentů. 

Druhou variantu znaku používá jen jedna respondentka, ostatní variantu znají, ale sami 

nepoužívají. 
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118. NEPRAVDAe 

 

(P: D) 

 

 

Glosa: NEPRAVDAe 

Význam v ČJ: „není to pravda“, „lhát“, „lež“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace nepravda 

Formální motivace znakem: PRAVDA 

Změna formy znaku: nemanuální vyjádření záporu 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: on VYPRÁVĚT DNESKA  

OBĚD KAŠE  

NEPRAVDA DNES POLÉVKA VĚDĚT 

INDEX: on NEPRAVDA INDEX: on 

VĚDĚT INDEX: já NESNÁŠET KAŠE 

PROVOKOVAT (on–mě) 

Snažil se mě obalamutit, že je dneska 

k obědu krupicová kaše. „Lžeš,“ řekl jsem 

mu. Dneska je polévka. Chtěl mě 

vyprovokovat, protože ví, že já kaši 

nesnáším. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl zaznamenán u tří respondentů.  
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119. UMĚT PŘESOUVATe 

 

(P: B) (L: B^, P: B^) 

 

 

Glosa: UMĚT PŘESOUVATe 

Význam v ČJ: „umět šmelit“, „umět si najít cestičku k osobnímu prospěchu“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace jazyk mezi zuby 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: PŘESOUVAT něco z jednoho místa na jiné přeneseno  

na přesouvání určitých předmětů nebo skutečností za účelem vlastního zisku 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

PENÍZE UMĚT PŘESOUVATe UMĚT Ten ví, jak šmelit s penězi. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak byl zaznamenán ve volném vyprávění jednoho respondenta, následně ověřen 

u dalších tří. Jeden z nich uvedl, že znak používá, dva znak znají, ale sami nepoužívají. 
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120. BAVIT ZABAVIT VĚCIe 

 

(P: Y) (L: B0, P: 5 => A) 

 

 

(L: tO, P: tO) 

 

 

Glosa: BAVIT ZABAVIT VĚCIe 

Význam v ČJ: „rád bere věci“, „krade“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace baa věc 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ZABAVIT ve smyslu vzít něco a nevrátit to (např. při exekuci aj.) 

přenesen na popis povahy člověka, který si rád bez dovolení bere věci a nevrací je 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

POZOR INDEX: on TYP BAVIT 

ZABAVIT++ VĚCIe POZOR 
Dej si na něj pozor, ten si rád bere, co vidí. 
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Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Toto vyjádření bylo zaznamenáno ve volném vyprávění jedné respondentky. Jinému 

respondentovi byla výpověď zopakována a byla mu srozumitelná, ačkoli by sám takové 

vyjádření nepoužil. 
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6.10. Sexuální život 

 

Respondenti uváděli, že téma sexu nevnímají jako něco příliš citlivého. Toto téma bývá 

podle nich předmětem hovoru i ve větší společnosti, a to i tehdy, když se účastníci diskuze 

neznají příliš důvěrně. Dvě respondentky však uvedly, že se o těchto věcech se mezi sebou baví 

jen muži, ne ženy. Obě dvě sice nevnímají otázku sexuálního života jako tabuové téma, ale ženy 

o něm spolu podle jejich názoru a zkušeností na rozdíl od mužů nemluví.  

Všichni respondenti se však shodli na tom, že považují za tabu probírat s ostatními 

vlastní sexuální zkušenosti s manželem/partnerem. Tato oblast je vnímána jako velice intimní. 

Je nutné také poznamenat, že ve všech příkladech, které respondenti uváděli jako běžné téma 

hovoru, se vyskytovalo vyprávění takových situací, kdy byl dotyčný v této aktivitě 

„úspěšný“ (ani jeden ze třinácti uvedených příkladů nereferoval o situaci, kdy se dotyčnému 

„nedařilo“).151 

Zdá se tedy, že v komunitě Neslyšících nebudí žádné pohoršení, pokud se někdo začne 

otevřeně bavit o sexu. Ovšem jde o téma, o kterém se obvykle baví jen muži, a to pouze 

v případě, že se jim v daném ohledu něco „povedlo“ (i kdyby šlo o jednorázový pohlavní styk).  

Kromě detailů intimního manželského soužití a nezdarů při pohlavním styku, je jako 

společensky nepřijatelná, a tím pádem v hovoru různě obcházená a zastíraná nevěra. 

V následující kapitole budou představeny eufemismy popisující obecně pohlavní styk, 

i kdyby byl pouze jednorázový, druhá oblast se věnuje těm znakům, jimiž je nazývána nevěra. 

Kromě jednotlivých znaků se vyskytly ve vyprávění respondentů dvě výpovědi,  

ve kterých bychom našli elipsy: MANŽEL CHCE KAŽDÝ-DEN SZ: otrava (Manžel to chce 

každý den, co nadělám), VADIT POUZE OBČAS MĚSÍC 2-MĚSÍCE JEDNOU (Vadí mi, že 

manžel na ty věci nemá vůbec pomyšlení, maximálně jednou za jeden dva měsíce). Tyto 

výpovědi byly užity mimo vyprávění o sexu. Respondentky potvrdily, že obě výpovědi jsou 

zcela srozumitelné, pokud se spolu budou bavit dvě dobré přítelkyně. Po srozumitelnost toho, 

že jde o sex, není potřeba dalšího (zpřesňování) kontextu.  

 

 

  

                                                 
151  S oběma těmito body (tabuovost sexu ve vlastním manželství/partnerství, tabuovost „neúspěšného“ sexu) 

souvisí zřejmě i odpověď na jednu z otázek výzkumu, kdy všech pět dotázaných uvedlo, že by nikdy na rovinu 

neřekli, že se rozvádějí kvůli sexu. 
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6.10.1. Pohlavní styk 

 

A. Bezpříznakové znaky 

 

121. SEXn 

 

(L: V, P: V) 

 

 

Glosa: SEXn 

Význam v ČJ: „sex“, „mít sex“ 

Mluvní/orální komponent: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ROZVOD DŮVOD SEXn PROBLÉM 

NIKDY NEPROZRADIT 

Nikdy bych nahlas neřekla, že se rozvádíme 

kvůli tomu, že nám spolu nefunguje sex. 

HOLKA NĚKDY UTÉCT VOJÁK SEXn 

DŘÍV MÍT 

Někdy ty holky utíkaly do kasáren a tam 

spaly s vojáky, i když byly ještě strašně 

mladé. 
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B. Eufemismy 

 

122. MILOVAT-SEe 

 

(L: B0, P: B0) 

 

 

Glosa: MILOVAT-SEe 

Význam v ČJ: „milovat se s někým“, „mít pohlavní styk“, „spát se s někým“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace milu 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: milování osoby ve smyslu pociťování velké náklonnosti k ní 

přeneseno na pojmenování pohlavního styku 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

INDEX: ona VYPRÁVĚT UŽ CHCE 

MILOVAT-SEe++ ŽÁDAT VYSVĚTLIT 

SZ-nemoct (3, 2003) MLADÝ 13 14 

Říkala, že by chtěla zažít, jaké je to vyspat 

se s někým. Musela jsem jí vysvětlit, že to 

má pustit z hlavy. Vždyť jí bylo teprve 

třináct nebo čtrnáct.  

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak uvedli tři respondenti. 

Podobné vyjádření se používá i v českém jazyce. Je možné, že jde o kalkování. 
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123. TŘESE-SE-POSTELe 

 

(L: B‘‘‘1, P: B‘‘‘1) 

 

 

Glosa: TŘESE-SE-POSTELe 

Význam v ČJ: „třese se pod nimi postel“, „mít divokou noc“, „mít sex“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace b 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: pohybem postele jako jevem, který doprovází sexuální aktivitu, 

vykonávanou nejčastěji v posteli, pojmenována daná aktivita 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

SLYŠET TŘESE-SE-POSTELe PÁNI Á, u sousedů mají divokou noc. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak zná všech pět respondentů, ale používají ho málo nebo vůbec. Jedna respondentka 

uvedla, že se domnívá, že jde o starý znak, který už se přestává používat. 
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124. TŘESE-SE-STĚNAe 

 

(L: B‘‘0, P: B‘‘0) 

 

 

Glosa: TŘESE-SE-STĚNAe 

Význam v ČJ: „mít divokou noc“, „mít pohlavní styk“, „spát s někým“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace b 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VĚDĚT INTERNÁT NĚKDY TAJNĚ 

SLYŠET TŘESE-SE-STĚNAe SZ-nechat-v-

klidu (22, 2003)  

Na internátu někdy spolu holky a kluci tajně 

spali. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tento znak uvedl jeden respondent jako znak, který sám dříve používal, ale dnes už 

prakticky ne. Jedna respondentka potvrdila, že znak zná, ale sama nepoužívá. 
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125. MÍT-SEXe 

 

(L: D‘‘‘, P: D‘‘‘) 

 

 

Glosa: MÍT-SEXe 

Význam v ČJ: „mít sex“, „mít s někým pohlavní styk“, „spát s někým“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: pohyb ženských nohou při souloži (?) 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

PARTA JET-NA-VODU VEČER SPOLU 

(on-ona) MÍT-SEXe 

Byli jsme s partou na vodě a ti dva tam 

spolu spali. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Uvedeno jen dvěma staršími respondenty. Ostatní znak nikdy neviděli. Podle jednoho 

respondenta je znak motivován pohybem nohou při souloži a dámskými podpatky, které ženy 

nosí. 
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126. NEROZUMĚT-SIe 

 

(L: B0, P: B0) 

 

 

Glosa: NEROZUMĚT-SIe 

Význam v ČJ: „mít problém se sexem“, „neklape nám to (v posteli)“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace nerozumí 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: manuálně artikulován znak BAVIT-SE-S-NĚKÝM 

Sémantická motivace: neporozumění jako selhání komunikace přeneseno na jiný druh 

mezilidského kontaktu 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ROZVOD DŮVOD OBA (já a on) 

NEROZUMĚT-SIe 
Rozvádíme se, protože nám to neklape. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tuto větu k vysvětlení fiktivní situace, že se rozvádějí s manželkou, protože si spolu už 

„nerozumí“ v posteli, uvedli čtyři z pěti respondentů. 

  



 

205 

127. SVATEBNÍ NOCe 

 

(L: B0, P: B0) 

 

 

(L: B0, P: B0) 

 

 

Glosa: SVATBA NOCe 

Význam v ČJ: „mít s dotyčným sexuální zkušenosti“, „už se s někým vyspat“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace sva noc 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: (první) zkušenost s pohlavním stykem tradičně spojovaná se 

SVATEBNÍ NOCÍ přenesena obecně na pojmenování pohlavního styku (poprvé s danou osobou) 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

UŽ BYLO SVATEBNÍ NOCe UŽ BYLO Už jsme spolu spali. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak ve volném vyprávění užili dva respondenti, jeden další znak nepoužívá, ale zná.  
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128. TĚHOTNÁe 

 

(P: 5) 

 

 

Glosa: TĚHOTNÁe 

Význam v ČJ: „chtít sex“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace těho 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: TĚHOTENSTVÍ jako možný přirozený důsledek pohlavního 

styku přeneseno na pojmenování samotné aktivity 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MANŽEL PÍT VÍNO PÍT++ NÁLADA 

gesto: tak jo HNED VYUŽÍT PROSÍM 

HNED TĚHOTNÁe 

Manžel si dal několik skleniček vína a pak 

byl pěkně v náladě. Tak jsem usoudila, že 

toho musím využít, a dostat ho do postele. 

„Pojď na to,“ řekla jsem mu. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Tuto výpověď ve volném vyprávění použila jedna z respondentek. Jedna další 

respondentka, které byla výpověď zopakovaná, potvrdila, že je jí srozumitelná.  
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129. CHTÍT-SEX(1,2)e 

 

Varianta 1 (jazyk do tváře) Varianta 2 (jazyk do tváře, P: O) 

     

 

Glosa: CHTÍT-SEX(1,2)e 

Význam v ČJ: „chtít sex s někým“ 

Mluvní/orální komponent: jazyk strká zevnitř do tváře, ev. doplněno o manuální složku 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

VEČEŘE KLF: osoby sedí kolem stolu 

MANŽEL PODÍVAT-SE-NA-SEBE CHTÍT-

SEX1e 

Jednou při večeři jsme seděli u stolu, pak 

jsme se na sebe podívali s manželem a on mi 

naznačil, že dneska večer by to se mnou 

chtěl…  

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak uvedli tři respondenti, ale všichni ho používají za starý, dnes už neužívaný.  
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6.10.2. Nevěra 

 

A. Bezpříznakové znaky 

 

130. PODVÁDĚTn 

 

(L: B‘‘‘1, P: D) 

 

 

Glosa: PODVÁDĚTn 

Význam v ČJ: „podvést“, „podvádět“, „zahýbat“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace nebo artikulace b 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

MUŽ TEN RÁD PODVÁDĚTn+++ Všichni o něm ví, že podvádí. 

NAPŘÍKLAD TETA MOJE ROZVOD 

PROČ STRÝC JINÝ ŽENA PODVÁDĚTn 

TETA OKAMŽIK CITLIVÝ ROZVOD 

HOTOVO ŠPINAVÝ PRYČ HOTOVO 

ROZVOD 

Například moje teta se rozvedla, protože 

strýc ji podvedl s jinou. Jakmile se to teta 

dozvěděla, hodně ji to vzalo a okamžitě se 

nechala rozvést a strýce vyhodila, že 

s takovým prasetem doma nebude. 
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B. Eufemismy 

 

131. SZ-pravidelněe 152 

 

(L: sA, P: sA) 

 

 

Glosa: SZ-pravidelněe 

Význam v ČJ: „podvádět manžela/partnera“, „být milenci“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace b b b 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

ŠKOLA PAMATOVAT UČITELKA 

UČITEL TĚLOCVIK SPOLU SZ-

pravidelněe 

Pamatuju si na jednu učitelku, která tajně 

spala s učitelem tělocviku. 

VIDĚT TÁTA SPOLU (on a ona) SZ-

pravidelněe VIDĚT PŘÍSAHAT 
Přísahám, že jsem tátu viděl s jinou. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak znají a používají všichni respondenti. Jedna z respondentek ho vnímá jako elipsu 

(SZ-pravidelněe SEX). Ostatní respondenti tuto domněnku nepotvrdili. 

  

                                                 
152 Vysuček, SZ č. 1, 2003. Dále pro přehlednost textů už odkaz na číslo specifického znaku není uváděn. 
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132. MILENECe 

 

(L: B0, P: B0) 

 

 

Glosa: MILENECe 

Význam v ČJ: „být milenci“, „mít spolu (tajně) vztah“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace milenec 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

OBA SPOLU MILENECe VĚDĚT? Víš, že ti dva jsou milenci? 

POSTOUPIT-VÝŠ ODKUD? AHA 

MILENECe 

Říkala jsem si, jak je možné, že byla 

povýšena, a ona to byla šéfova milenka. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak znají a používají všichni respondenti. Jedna respondentka se domnívá, že jde 

o kalk z češtiny. 
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133. ŽÍT SPOLUe 

 

(L: D0, P: D0) (P: D0 => D^) 

     

 

Glosa: ŽIT SPOLUe 

Význam v ČJ: „žít spolu (sexuálně)“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace žít spolu 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

KAMARÁDKA ŘÍCT (ona–mně)  

OBA ŽÍT SPOLUe  

CO? BLBOST MÍT CHODIT-SPOLU 

OPRAVDU VĚDĚT 

Kamarádka mi říkala: „Víš, že ti dva jsou 

milenci?“ „Cože, vždyť mají své partnery, to 

je nějaká blbost.“ „Vážně, už je to bohužel 

tak.“ 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Toto vyjádření bylo zaznamenáno u tří respondentů ve vyprávění o nevěře. 
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134. HESLOe 153 

 

(P: Y) 

 

 

Glosa: HESLOe 

Význam v ČJ: „mít spolu tajně sex“ 

Mluvní/orální komponent: artikulace heslo 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: HESLO jako něco tajného, co není známé všem, v přeneseném 

významu pravidelný (tajný) styk dvou osob (srov. význam b. nepřímého pojmenování HESLO 

u Novákové, 2009, s. 85) 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

EVA SPOLU (on a Eva) HESLOe 

NEVĚŘIT INDEX: ona TYP ŠPRT 

NEVĚŘIT 

Nevěřím, že by s ním Eva mohla tajně spát. 

Zrovna ona? Taková spořádaná holka? To 

není možné. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak znají a ve významu nevěry používají tři respondenti. Dva znak znají, ale v tomto 

kontextu by ho nepoužili. 

  

                                                 
153 Srov. Nováková, 2009, s. 84‒85. 
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135. VENKUe 

 

(L: D => D‘‘, P: D => D‘‘) 

 

 

Glosa: VENKUe 

Význam v ČJ: „mít spolu poměr“ 

Mluvní/orální komponent: bez artikulace 

Formální motivace znakem: ‒ 

Změna formy znaku: ‒ 

Sémantická motivace: ‒ 

Příklady užití: 

ČZJ Překlad do ČJ 

KDYBY VIDĚT TÁTA VENKUe+++ 

NEVÍM MÁMA ŘÍCT (já–jí) ANO NE 

Kdybych zjistil, že má táta poměr s nějakou 

jinou ženou, nevím, jestli bych to mámě 

řekl. 

 

Komentář k získanému jazykovému materiálu:  

Znak uvedl jeden respondent, o jeho sémantické motivaci se nezmínil. U dvou dalších 

respondentek byl znak ověřován – jedné byl srozumitelný, ačkoli ho sama nepoužívá, druhá 

znak v tomto významu nezná a nepoužívá. 
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7. Prostředky eufemizace v českém znakovém jazyce 

 

V předchozí kapitole byly představeny lexémy, které byly respondenty hodnoceny jako 

eufemismy. U jednotlivých znaků byla mj. popisována motivace jejich vzniku (formální, 

sémantická, příp. znaky bez zřetelné motivace). V návaznosti na to nyní stručně shrneme, 

jakými prostředky jsou eufemismy v českém znakovém jazyce utvářeny. Při popisu 

jednotlivých skupin budeme vycházet jak z jazykových prostředků eufemizace v češtině, které 

byly popsány v kap. 3.1, tak z eufemizačních strategií uvedených v závěrech výzkumu čtyř 

asijských znakových jazyků (viz kap. 4.4). 

 

 

7.1. Formální změna existujícího znaku 

 

Do této kategorie řadíme takové eufemismy, které vznikly pouze změnou jednoho či 

více parametrů existujícího bezpříznakového znaku (tvar ruky, místo artikulace, pohyb),  

ev. doprovázené změnou mimiky. 154  Při pouhých formálních změnách nedošlo ani jednou  

ke změně tvaru ruky. Měnilo se jen místo artikulace a pohyb. Ve všech zaznamenaných 

případech byly při eufemizaci bezpříznakové lexémy posunuty výše ve znakovacím prostoru 

a artikulovaný pohyb se výrazně zmenšil (např. ZÁCHODe, TĚHOTNÁe, DOLEe aj.) a/nebo 

zjemnil, tj. nebyl tak výrazný jako u znaku, který s eufemismem tvořil pomyslnou opozici (např. 

PENISd, ZEMŘÍTd aj.). 

Je zajímavé, že podobně jako znaky označující určitou tabuizovanou skutečnost byly 

někdy měněny i další znaky s tabuizovaným tématem související (např. posun znaku 

KRVÁCET (při menstruaci) výše do neutrálního znakovacího prostoru; znak UMÝT-SI-

POHLAVÍ posunut výše ve znakovacím prostoru a dále od těla; artikulace znaku OPERACE 

v neutrálním prostoru, tj. bez vazby na přesné místo na těle aj.).  

 

  

                                                 
154 Je sporné, zda je vhodné nazývat tento způsob tvoření eufemismů formální změnou (viz Warrenová, 1992). 

Výzkum z kap. 4.4 dokonce používá označení fonemické změny. Domníváme se, že takový termín nemusí být 

v tomto kontextu vhodný s ohledem na to, zda jednotlivé parametry znaku (tvar ruky, místo artikulace, pohyb) 

mají ve znakových jazycích funkci fonému nebo morfému. Pro účely této práce však tuto otázku nepokládáme za 

stěžejní. 
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7.2. Sémantický posun existujícího znaku 

 

Do této kategorie řadíme ty znaky, které vznikly jazykovou realizací metafory, 

metonymie nebo metaftonymie. Ne vždy je snadné konkrétní eufemismy k procesu jejich 

vzniku přiřadit, protože mluvčí s jazykem tvárně pracují, a tak v některých pojmenováních není 

snadné (a někdy ani možné) postup jejich vzniku vysledovat. Z toho důvodu zde uvedeme opět 

jen vybrané příklady.  

 

Příkladem eufemismů, které bychom snad mohli považovat za realizací metafory, jsou 

např. ČERNÝ DENe (menstruace), ODEJÍTe (zemřít), možná také PRYČe (zemřít) aj. 

 

Příkladů eufemismů, v nichž se realizovala metonymie, byla zaznamenána celá řada 

(v elicitovaném materiálu se jednalo zřejmě o nejproduktivnější způsob tvoření eufemismů). 

Tyto metonymie se však realizovaly různými způsoby – např.  

a) stav člověka pojmenován jeho průvodním jevem, který následuje poté, co se jedinec 

do daného stavu dostane – např. mnohé eufemismy, které pojmenovávají opilost – 

např. PROTÁČET-PANENKYe, KLIČKOVATe, TÁHNOUT-Z-ÚSTe, OMDLÍTe, 

z oblasti pohlavního styku např. TĚHOTNÁe (chtít sex) aj.; 

b) stav člověka pojmenován jeho průvodním jevem, který je se stavem typicky 

asociován jako přirozený důsledek daného stavu – např. eufemismy 

pojmenovávající ekonomické zajištění určité osoby – např. BOHATÝ1,2,3e, 

MILIÓNÁŘ, DĚRAVÝ-LOKETe, OKUSOVAT-NEHTYe, ŠETŘIT-KAŽDOU-

KORUNUe aj.; 

c) stav člověka pojmenován jeho průvodním jevem, který předchází tomu, že se do 

daného stavu dostane – např. některé eufemismy, které pojmenovávají opilost – např. 

OSLAVAe, PŘIHNOUT-SIe, NOSIT-PANÁKYe aj.; z oblasti ekonomického 

zajištění určité osoby např. PODNIKATELe aj.; 

d) činnost pojmenována událostí, při které se typicky vykonává – např. SVATEBNÍ 

NOCe (mít s někým (poprvé) sex) aj. 

Výše uvedené kategorie metonymií nepředstavují kompletní výčet, ani jediný možný 

náhled na ně. Zaznamenané eufemismy bychom mohli dělit i podle jiných kritérií – např. 

metonymie, v nichž se realizuje pojmenování celku prostřednictvím části (děje, stavu, činnosti) 

– např. KREVe pro pojmenování menstruace, TŘESE-SE-POSTELe pro pojmenování 

pohlavního styku aj. 
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Důležité je také poznamenat, že v mnohých eufemismech vzniklých metonymizací se 

uplatňují stereotypové charakteristiky – např. bohatý člověk je konceptualizován jako 

podnikatel, který má naditou náprsní kapsu plnou peněz, ev. velké, do sytosti naplněné břicho, 

kouří si doutník apod. Dalšími příklady, v nichž se silně projevoval stereotyp, bylo pojmenování 

lháře znakem HOUSLEe, který původně označoval osobu romského etnika (stereotyp Roma 

zahrnuje jednak hru na housle, jednak lhaní), podobně i znak ZABRAT ŽIDe (mít mnoho možná 

i nepoctivě vydělaných peněz), což odkazuje k stereotypu Žida aj.  

 

Jako příklad metaftonymie, tedy takového procesu, v němž se uplatňuje jak metafora, 

tak metonymie (srov. Vaňková, 2013, s. 49) bychom mohli uvést např. eufemismus 

ZHASNUTO-V-HLAVĚe, kde se realizuje metonymie v pojmenování celku jeho částí (opilost 

označena jedním z jejích „průvodních“ jevů – ztráta paměti), tato část je však metaforicky 

vyjádřena jako zhasnutí, zatmění (tma jako stav, v němž se těžko orientujeme v prostoru, při 

uvažování o komunikaci Neslyšících by v této metafoře mohla být tematizována také 

komunikační bariéra, která ve tmě při komunikaci českým znakovým jazykem může nastat aj.). 

 

 

7.3. Vznik zcela nového pojmenování 

 

Některé eufemismy nebyly utvořeny ani formální změnou existujícího bezpříznakového 

znaku, ani přenesením významu existujícího znaku na jinou skutečnost na základě metaforizace, 

metonymizace, popř. metaftonymizace, ale jednalo se o samostatné, jinými znaky významově 

ani formálně nemotivované lexémy. Do této skupiny řadíme ty znaky, u nichž se motivaci 

nepodařilo blíže určit – např. VLOŽKA1e, VLOŽKA2e, PRSA2e. 

 

 

7.4. Generalizace 

 

Procesem, který můžeme nazvat generalizací, tedy zobecněním, vzniklo několik 

eufemismů – např. VÁŽNÝ NEMOCe, TĚŽKÝ NEMOCe, ev. jen NEMOCe pro pojmenování 

rakoviny či pohlavní choroby. V těchto případech bylo tedy místo přímého pojmenování 

použito hyperonyma. 
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7.5. Litotes 

 

Mezi eufemismy se vyskytly i takové, které vznikly negací antonyma toho, co 

pojmenováváme. K této skupině bychom mohli zařadit např. CHYTRÝ NENÍe (je hloupý), 

NEPRAVDAe (lež) aj. 

 

 

7.6. Přejímka z jiného jazyka 

 

Některé z eufemismů bychom mohli považovat také za přejímky.  

Mezi elicitovanými eufemismy se neobjevil žádný, který by byl výpůjčkou z cizího 

znakového jazyka.  

Objevilo se však mnoho eufemismů, které vznikly zřejmě v důsledku kontaktu českého 

znakového jazyka s češtinou. Nebyl sice zaznamenán žádný kalk, který by vnikl hláskováním 

eufemismu prstovou abecedou,155 ale vyskytly se takové, které mohly vzniknout kalkováním 

z češtiny – např. ODEJÍTe (odejít na věčnost), KONEC ROZLOUČIT-SEe (poslední 

rozloučení), MILENECe (mít milence), ČÁP PŘINÉSTe (přiletěl čáp)156, SOCIÁLNĚ SLABÝe 

(sociálně slabý) aj. V některých případech bylo hodnocení lexému jako eufemismu závislé na 

užitém mluvním komponentu – např. u znaku ZADEKe (srov. kap. 6.3). 

 

 

7.7. Elipsa 

 

Při pojmenovávání tabuizovaných skutečností se u respondentů opakovaně vyskytovala 

strategie, kterou bychom mohli označit za elipsu. Příkladem tohoto postupu byla např. vyjádření 

pojmenovávající něčí ekonomickou situaci – např. INDEX: on BLAHOBYT, INDEX: on SZ-

nemoct (3, 2003) aj., kde jen z kontextu bylo patrné, že je o elipsy INDEX: on (PENÍZE) 

BLAHOBYT, INDEX: on SZ-nemoct (3, 2003) (DOVOLIT) apod.   

 

                                                 
155 Na rozdíl např. od BSL, viz kap. 4.2. Důvodem k tomu může možná celková povaha slovotvorby v českém 

znakovém jazyce, kde inicializace k výrazně produktivním slovotvorným postupům nepatří. Jediným případem, 

který by možná mohl být eufemismem ovlivněným hláskovou podobou slova mluveného jazyka, je několik znaků 

pro WC. Všichni respondenti sice uvedli, že se podle jejich názoru jedná o znaky neutrální, ovšem všechny příklady, 

v nichž tento znak používali, se týkaly „veřejných situací“ (jít na záchod ve škole, na přednášce aj.). Naopak se 

zdálo, že by respondenti znak nepoužili v komunikaci např. uvnitř rodiny. Je tedy možné, že tedy znaky WC přece 

jen nejsou bezpříznakové a možná bychom je k eufemismům mohli přiřadit. 
156 Pokud se jedná o přejímku z češtiny, došlo u ní k mírnému významovému posunu – viz kap. 6.5. 
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Ve srovnání s češtinou se tedy při eufemizaci v českém znakovém jazyce uplatňuje 

několik shodných procesů, které byly popsány pro český jazyk (viz kap. 3.1)157 – konkrétně se 

jedná o metaforizaci, metonymizaci, litotes, užívání výrazů s obecným významem a elips. Mezi 

přejímky cizích slov, které jsou jedním z prostředků eufemizace v češtině, bychom snad mohli 

v českém znakovém jazyce zařadit ty znaky, které vznikly kalkováním z češtiny. Ani jednou 

nebyla v elicitovaném materiálu zaznamenána apoziopeze a užití slov, resp. znaků s tzv. difúzní 

sémantikou. NESČ mezi prostředky eufemizace uvádí také perifrázi. Ta v podobě frazému byla 

elicitována z projevu dvou mluvčích, kteří užívají větu KOLIK PTÁK KLF: ptáci létají nad 

hlavou (Kolik ptáčků vidíš?), ev. jen elidovaná forma KOLIK PTÁK? (Kolik ptáčků?), příp. ve 

variaci s hvězdami – KOLIK HVĚZDA? (Kolik hvězdiček?). Těmito otázkami se dotyční 

dotazují na množství alkoholu, který adresát vypil. Odpovědí na tuto otázku je počet hvězd či 

ptáčků.158  

V českém jazyce byly dále jako prostředky eufemizace uvedeny lexémy označující 

menší míru daného jevu, elativy a deminutiva, naproti tomu v českém znakovém jazyce byly 

zaznamenány takové eufemismy, které vznikly změnou některých parametrů a obvykle také 

byly doprovázeny jemnou mimikou vyjadřující lítost, soustrast apod. (např. u tématu úmrtí 

nebo něčích psychických nedostatků). Je otázkou, jestli se tyto prostředky eufemizace v určitém 

ohledu nepřekrývají. V českém jazyce totiž byly realizovány především specifickými morfémy. 

Pokud bychom výše popsané formální změny znaků považovali za změny na úrovni morfémů, 

možná bychom mezi těmito skupinami našli určité podobnosti – např. znak HLAVA^SNÍŽIT-

ÚROVEŇ, kde druhá část složeniny by mohla být vzhledem ke změně pohybu možná 

považována za elativ (srov. komentář k získanému jazykovému materiálu, kap. 6.6), nebo 

změny v místě artikulace a zmenšení pohybu, které má možná některé funkce shodné 

s deminutivy v češtině apod. 

I přes výše uvedené je však třeba upozornit, že český jazyk a český znakový jazyk jsou 

jazyky zcela rozdílné povahy. Právě proto je jejich srovnávání někdy ne příliš snadné a ne vždy 

vhodné, neboť každý z nich využívá k vyjádření významu jiný repertoár prostředků. Ty 

eufemismy, které jsou používány v českém znakovém jazyce, jsou blíže popsány u jednotlivých 

znaků v kap. 6. Tato kapitola slouží pouze jako jejich stručné a do jisté míry zjednodušující 

                                                 
157  Zde pro základní představu a srovnání jazykových prostředků eufemizace v češtině a v českém znakovém 

jazyce z NESČ vycházíme, ovšem je nutné podoktnout, že ne všechny jím vymezené kategorie se zdají přesvědčivé 

– např. vydělování perifráze, která je však „jen“ prostředkem realizace metafory či metonymie aj. 
158 Frázi s PTÁČKY znali jen dva respondenti a oba ji také používají. Frázi s HVĚZDAMI znala navíc ještě jedna 

respondentka. První respondentka uváděla, že odpovědí na tuto otázku musí být počet do deseti (každá jednotka 

odpovídá přibližně jednomu pivu či skleničce vína). Druhý respondent, který frazém užívá, se domnívá, že počet, 

který dotyčný může udat v odpovědi, nemá pevně stanované hranice.  
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shrnutí. Jak bylo zmíněno, mluvčí českého znakového jazyka, tak jako mluvčí jiných jazyků, 

jsou totiž hraví a vynalézaví, proto žádná snaha o podání vyčerpávajícího strukturovaného 

přehledu používaných strategií nemůže být pravděpodobně zcela spolehlivá a ve všech 

ohledech funkční. Vzhledem k tomu, že se v našem případě jedná o pilotní výzkum, však 

považujeme za cenné shrnout i tyto první (a v mnohém dílčí) poznatky, které v souvislosti 

s otázkou prostředků eufemizace v českém znakovém jazyce z výsledků výzkumu vyplynuly.  
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Závěr 

 

Tato diplomová práce se zaměřila na jeden aspekt intrakulturní komunikace českých 

Neslyšících, totiž na problematiku tabuizace určitých témat neslyšícími mluvčími českého 

znakového jazyka. V České republice, ale i v širším mezinárodním měřítku se jedná o oblast 

prakticky neprobádanou. Zatímco zahraniční studie věnované tabuizaci a eufemizaci 

v konkrétních znakových jazycích se téměř všechny orientovaly na tabuizaci lidské sexuality, 

byl cíl této práce v jistém ohledu širší.  

Na základě teorií o vyjadřování zdvořilosti v mluvených jazycích, reflexe témat tradičně 

považovaných za tabuová v české (slyšící) kultuře a v opoře o poznatky a zkušenosti na poli 

výzkumu tabuizace a/nebo eufemizace v cizích znakových jazycích byl vytvořen pilotní 

výzkum zaměřující se na vybraná tabuová témata v kultuře českých Neslyšících. Výzkum 

v podobě polostrukturovaného rozhovoru s pěti neslyšícími respondenty měl za cíl jednak  

od mluvčích českého znakového jazyka zjistit, která témata považují v komunikaci za tabuová, 

jednak zachytit eufemismy, kterými případně o daných tématech s druhými hovoří.  

V neposlední řadě bylo cílem práce také ověřit danou metodologii sběru materiálu.  

Na některé její limity bylo poukázáno v kap. 5.4. Při případném opakování podobného 

výzkumu by bylo vhodné především to, aby elicitaci vedl rodilý mluvčí znakového jazyka. Za 

zvážení stojí i případné používání obrazového výchozího materiálu a dále rozvážení celkové 

délky rozhovorů. I přes časovou náročnost se však zdálo, že samotní respondenti měli 

o projednávanou problematiku velký zájem. Připravené situace se ukázaly ve většině případů 

jako nosné a umožnily získat nemálo informací z oblasti tabuizace v komunikaci Neslyšících. 

Za tabuová jsou v komunikaci Neslyšících (podle informací oslovených respondentů) 

považována především témata smrti a umírání, intelektových nedostatků, těhotenství, nevěry 

a dobrého ekonomického zajištění jedince. Pokud se o těchto tématech mluví, pak téměř vždy 

s použitím eufemismů.  

Za tabuové komunikační téma byly v jistém ohledu pokládány též oblasti intimních částí 

těla, ženského cyklu, pohlavního styku (mimo nevěru) a nemocí. U těchto témat se jako klíčové 

pro hodnocení tabuovosti ukázalo to, jakého pohlaví jsou účastníci komunikace – za tabuové 

bylo respondenty hodnoceno komunikovat o těchto tématech s osobami opačného pohlaví. Co 

se týče intimních částí ženského těla, ukázalo se jako netabuové, pokud o něm spolu hovoří buď 

jen ženy, nebo jen muži. Nikdy však ne společně. Naproti tomu mužské tělo se zdálo 

tabuizované jak mezi ženami, tak mezi muži. O ženském cyklu se mezi sebou běžně a otevřeně 

baví (zejm. dospělé) ženy, avšak dospívající dívky, příp. dospělé ženy s dospívajícími dívkami 
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spíše výjimečně (pokud nejde o matku s dcerou). Muži o tématu nemluví nikdy, což však 

nemusí být způsobeno tabuizací tématu, ale tím, že o tom společně hovořit „nepotřebují“. Muži 

však na rozdíl od žen velmi otevřeně hovoří o pohlavním styku. V souvislosti s nemocemi 

uváděli respondenti, že záleží především na povaze dotyčného nemocného, zda o tomto tématu 

otevřeně diskutuje. Pokud ano, obvykle jen s osobami stejného pohlaví. Jako tabuové však 

všichni hodnotili hovořit o nemoci druhého, pokud si on sám nepřeje diagnózu sdělovat. 

Za netabuizované bylo respondenty označováno téma vyměšování, opilosti 

a pohlavního styku, u toho však jen v případě, že se nejedná o sex mezi manželi nebo partnery 

nebo o problémy s pohlavním stykem celkově. Ohledně vyměšování se ukázalo, že otevřenější 

jsou muži. Ženy některé znaky užívané muži považují za nevhodné, stejně jako uvádění příliš 

velkých detailů. Zároveň z výzkumu vyplynulo, že v některých situacích možná téma 

vyměšování částečně tabuizované je (např. na větších veřejných akcích, kde mluvčí volili jiné 

strategie k oznámení toho, že potřebují na záchod, než které uváděli jako běžné v rámci rodiny 

či kruhu přátel).  

Co se týče tématu opilosti, není podle odpovědí respondentů tabuizované mezi 

Neslyšícími samotné téma, ale v přítomnosti osoby pod vlivem alkoholu se mluvčí vyhýbali 

použití bezpříznakových znaků OPILÝ1,2,3n a preferovali nepřímé pojmenování skutečnosti. 

Můžeme se tedy domnívat, že opilost není sice tabuizovaným komunikačním tématem, ovšem 

existují lexémy z této významové oblasti, které mohou být v některých kontextech pokládány 

za tabuové. Tématem, které bylo hodnoceno jako zcela netabuové, byla chudoba. Tu 

respondenti nehodnotili jako jev nežádoucí, nýbrž v komunitě Neslyšících běžný a domnívali 

se, že je běžné i o ní mluvit. I přesto se však vyhýbali jejímu přímému pojmenování znaky 

CHUDÝ1,2n, které se zdály být tabuizovaným výrazem. 

Spornou oblastí se zdálo být tabuizování společensky nevhodného chování jako lhaní, 

přetvářky, podvodů a krádeží. Respondenti je hodnotili jako tabuové, uváděli také některé 

tabuové znaky a znaky, které považovali za eufemistické. Zároveň ale sami připouštěli, že 

v tomto ohledu se více než kde jinde těžko rozlišuje tabuovost na třech úrovních – v oblasti 

chování (tam se zcela jistě jednalo podle respondentů o tabu), v oblasti komunikačního tématu 

a v oblasti jednotlivých pojmenování (na těchto úrovních si respodenti příliš jisti nebyli, 

podobně jako v případě již dříve zmíněné nevěry). Proto je třeba (a nejen v této oblasti) 

přistupovat k uvedeným závěrům opatrně. 

Respondenti byli dále při výzkumu mimo jiné dotazováni na případná další témata, která 

v komunikaci Neslyšících považují za tabuová. Žádné takové si nevybavili. Spenceová 

s Wollovou (viz kap. 4.2) zmiňovaly jako tabuové mezi britskými Neslyšícími téma kochleární 



 

222 

implantace. To však v souvislosti s komunitou českých Neslyšících respondenti vyvraceli. 

Respondentům byla také předložena situace, kdy se určitý Neslyšící „příliš 

přizpůsobuje“ kultuře a komunikaci slyšících a začíná se vzdalovat kultuře Neslyšících. 

Respondenti uvedli, že by takový jev hodnotili negativně (jako velmi tvrdou kritiku v této 

souvislosti zmiňovali, když někdo Neslyšící řekne jinému Neslyšícímu, že se chová jako slyšící 

– srov. Basovníková, 2017, s. 34–37). Zároveň se ale nedomnívali, že by se jednalo o tabuové 

komunikační téma. 

 

O všech tématech, která byla výše uvedena jako tabuová, však není zakázáno mezi 

Neslyšícími mluvit zcela. Respondenti se ovšem domnívají, že je žádoucí se o nich vyjadřovat 

nepřímo, mj. pomocí eufemismů. Některé z nich byly uvedeny v této práci. V souvislosti s nimi 

ale považujeme za nutné poznamenat několik zásadních skutečností.  

V žádném případě nelze považovat výčet znaků a vyjádření zde uvedených jako 

eufemistických za jednoznačný a konečně platný. Jak bylo opakovaně připomínáno, jako hlavní 

kritérium hodnocení eufemističnosti daného pojmenování byl názor konkrétního mluvčího. Už 

na malém vzorku respondentů se však projevovalo to, že jednotliví mluvčí se v hodnocení 

rozcházejí, a tak výsledky zde představené jsou skutečně jen předběžné. Mimo výzkum se navíc 

ukázalo, že některé zaznamenané znaky někteří Neslyšící dokonce považují za gesta (konkértně 

CHTÍT-SEX1,2e). Při větším vzorku respondentů by tak se zřejmě proměnil repertoár uváděných 

znaků (ať eufemismů, nebo znaků bezpříznakových) jak ve své šíři, tak v příp. komentářů 

k jednotlivým znakům. V práci ovšem byly zaznamenány pouze ty, které ukázali oslovení 

respondenti během výzkumu. 

Jednou z nezodpovězených otázek vztahujících se k eufemismům uvedeným v této 

práci je také to, zda některé z nich nepředstavují ne eufemismus, ale např. bezpříznakový lexém, 

který jen označuje např. vyšší míru nebo intenzitu daného děje či stavu (např. u LHÁTn  

vs. LHÁŘe (hodně lhát), BOHATÝn vs. BOHATÝ1,2,3e (hodně bohatý)), tedy zda je mezi 

znakem považovaným za bezpříznakový a znakem pokládaným za eufemisimus rozdíl 

v expresivním příznaku, anebo spíše v lexikálním významu. 

Dalším aspektem, který by bylo vhodné dále prozkoumat, je, zda u znaků, u nichž 

dochází k „formální změně“ (viz kap. 7.1) nemůžeme uvažovat o tom, že se nejedná o změny 

na úrovni lexikální, ale spíše o paralingvální prostředek vyjadřování zdvořilosti, podobně jako 

např. zjemnění mimiky aj. Tomu by částečně nasvědčovalo i to, že byly ve výpovědích měněny 

parametry i dalších znaků jako KRVÁCET, OPEROVAT aj. (viz kap. 7.1). 
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Je tedy jisté, že všechny znaky uvedené v této práci jako eufemismy, popř. znaky 

bezpříznakové, by si (stejně jako hodnocení tabuovosti jednotlivých témat) zasloužily dalšího 

hlubšího prozkoumání. Snad tedy předložený materiál poslouží alespoň jako určitý výchozí 

podklad, který upozorní na sporné aspekty této problematiky, jimž by při případném dalším 

výzkumu měla být věnována pozornost. 

 

I přes všechny pochybnosti a některé výše uvedené nedořešené otázky však z výzkumu 

vyplynulo mnoho zajímavých poznatků o jedné oblasti komunikace Neslyšících.  

Celý výzkum byl zaměřen na komunikaci intrakulturní. Stejně jako v některých 

zahraničních studiích se i zde prokázalo, že ne vždy komunikují čeští Neslyšící zcela přímo. 

Zdá se, že existují minimálně některá témata, která jsou v komunikaci tabuizována, 

„obcházena“ a o nichž se případně Neslyšící vyjadřují nepřímo. Z výzkumu vyplynulo také, že 

přímost a nepřímost zvolených vyjádření může souviset s tím, zda se komunikace odehrává 

mezi příslušníky téže kultury nebo kultur různých. Ukázalo se, že někdy je komunikace 

intrakultuní, tedy mezi dvěma Neslyšícími, méně přímá (srov. kap. 6.9 – situace s neslyšícím 

automechanikem) než interkulturní, a to dokonce i tehdy, když jsou si neslyšící mluvčí vědomi 

tabuovosti daného tématu v kultuře slyšících (srov. kap. 6.3 – návštěva u lékaře kvůli vyrážce 

na intimních částech těla). V takové situaci totiž Neslyšící spoléhají na tlumočníka. Ačkoli se 

zdá, že mají ve svém jazyce prostředky k tomu, aby se o tématu vyjádřili „jemněji“, popisují 

někdy problém bez použití eufemismů (podle některých respondentů dokonce i s použitím 

znaků, které byly označeny za vulgarismy) a očekávají, že tlumočník přizpůsobí projev kultuře 

slyšících a případně eufemismy v českém jazyce použije. 

Dalším postřehem, který je hodný bližšího prozkoumání, je hodnocení formálnosti 

zkoumaných komunikačních situací. Ačkoli totiž respondenti některá témata považovali za 

netabuová, způsob komunikace o nich se odlišoval v závislosti na prostředí, v němž se hovor 

odehrával a/nebo v závislosti na tom, jaké role zastávali jednotliví účastníci (srov. kap. 6.4 – 

způsoby oznámení toho, že dotyčný potřebuje na záchod v rodině vs. na veřejné přednášce pro 

Neslyšící; kap. 6.6 – způsob, jakým učitel sděluje rodičům, že jejich dítě nepatří k nejbystřejším 

ve třídě vs. komunikace o tomto tématu mezi přáteli). 

Za připomenutí stojí také to, že o tématu smrti a umírání, které je považováno za 

tabuové, Neslyšící nejen že se někdy vyjadřují pomocí eufemismů v českém znakovém jazyce, 

ale že v některých situacích dokonce přecházejí do jazyka, který není jejich jazykem 

mateřským/preferovaným (srov. kap. 6.1). 
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Kromě tabuovosti některých témat v komunikaci bylo také poukázáno na to, že je 

v komunitě Neslyšících tabuizováno určité chování (lež, přetvářka, nevěra aj.). Podle 

respondentů však (alespoň některé způsoby) podléhají silné sociální kontrole. Pokud někdo 

nedodržuje nepsaná pravidla chování, tato informace o něm se v komunitě velmi rychle rozšíří 

a dotyčný může být ostrakizován. Rychle se však mezi Neslyšícími šíří i velmi osobní zprávy, 

které ti, jichž se informace týká, považují za velice citlivé (např. smrt, nemoc, těhotenství aj.). 

Přesto však počítají s tím, že se dostane k poměrně širokému publiku, a rozšiřování zprávy 

nepovažují za něco nevhodného. Možná tento postup souvisí se skutečností, na kterou většina 

respondentů poukazovala, a sice na pociťovaný informační deficit. Neslyšící zmiňovali, že jim 

často chybí mnoho informací, a tak nepovažují za tabuové se na ně ptát a získané informace 

předávat dalším členům komunity (srov. kap. 6.2 – svěření se s nemocí osobám stejného pohlaví 

a vzápětí rozšiřování informací dále; kap. 6.1 – oznamování úmrtí nebo zjišťování přesné 

příčiny smrti aj.). 

 

Závěrem se tedy domnívám, že ačkoli provedený výzkum byl pouze pilotní a jak v jeho 

průběhu, tak při vyhodnocení vyvstávala řada otázek, na něž bylo průběžně poukazováno, mohl 

by otevřít případnou další diskuzi o této problematice, a to nejen na akademické půdě, ale také 

v komunitě Neslyšících. Hlubší porozumění této otázce by mohlo přispět jednak k předcházení 

případným interkulturním nedorozuměním mezi slyšícími a Neslyšícími, ale také 

k sebeuvědomování Neslyšících, co se týče jejich vlastní kultury a s ní spjaté komunikace. 
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Přílohy 

 

Příloha 1 – Výzkum 

 

1) SMRT, UMÍRÁNÍ 

(I.) Chci oznámit známým, že zemřela moje maminka/manžel/babička a kdy bude 

pohřeb. 

(II.) Dozvím se, že kamarádce zemřel manžel. Co jí řeknu?  

(III.) Zemřel neslyšící muž. Jeho manželka mi to řekne, ale nechce to rozhlašovat. Brzy 

potom je akce, kde je i manželka zemřelého, ale je smutná. Přijde za mnou neslyšící 

kamarád a ptá se, jestli nevím, co se se ženou děje. Co odpovím? 

 

2) NEMOC 

(I.) Učím ve škole. Kolegyně, se kterou učím ve třídě, se dozví, že má rakovinu a je 

v nemocnici. Ve škole se mě kolegové ptají, proč žena nepřišla do práce a kdy přijde. 

Co jim řeknu? 

(II.) Vím o kamarádovi, že má HIV. Kamarád má přítelkyni, která je mojí dobrou 

známou, a kamarád s ní o tomto tématu s ní nemluví. Vím, že mají před svatbou. 

Řeknu té přítelkyni něco? Co? Jak? 

 

3) některé oblasti LIDSKÉ ANATOMIE A FYZIOLOGIE 

a) intimní části těla 

(I.) V práci se neslyšící kolegové se baví o tom, že jednomu z nich se líbí kolegyně. 

Varianta a) žena je v místnosti, je možné, že se otočí a část hovoru zachytí; 

varianta b) žena není v místnosti. 

(II.) Maminka říká dítěti ve vaně (holce/klukovi), že si ještě má umýt zadeček – vepředu 

i vzadu. 

(III.) Mám vyrážku v rozkroku. Jdu k doktorovi. Jak mu vysvětlím svůj problém? 
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b) vyměšování 

(I.) Mám přednášku (na Znakovárně, ve škole…). Najednou se mi udělá špatně  

a potřebuji uprostřed přednášení na záchod. Co udělám? (Je jiné, když na přednášce 

budou jen neslyšící a když tam budou i slyšící? Je jiné, když to bude  

na Znakovárně/v klubu a když to bude na vysoké škole?) 

(II.) Jdu na návštěvu, ale necítím se dobře, mám trochu průjem. Kamarádka mi nabízí 

různé zákusky. Kvůli svým střevním potížím si nechci vzít. Co jí řeknu? 

(III.) Jedu jako vychovatel s puberťáky ze střední školy na sportovní kurz. Někdo byl  

na záchodě a záchod je velmi špinavý. Zavolám si všechny a zjišťuji, kdo to 

způsobil. Co a jak žákům řeknu? 

 

c) procesy a stavy ženského organismu  

(I.) Dívka má menstruaci. Omlouvá se učiteli na tělocvik, že nemůže cvičit/plavat.  

(Je jiné, když tělocvik bude učit učitelka a když učitel? Bude jiné, když u omluvy 

budou i chlapci – spolužáci a když tam budou jen dívky?) 

(II.) Manželé si pozvou na návštěvu kamaráda. Žena je protivná, protože jí není dobře 

od menstruace. Když na chvíli odběhne, host se ptá hostitele, co se manželce stalo. 

Co jí řekne? 

(III.) Žena oznamuje, že je těhotná – 1) manželovi, 2) kamarádce, 3) zaměstnavateli 

v práci. Jak? 

 

d) fyzické nedostatky, psychické nedostatky 

(I.) Pracuji jako učitel ve škole. Jeden žák se nedostal na střední školu. Rodiče to 

nechápou, myslí si, že jejich dítě je velmi chytré. Ale ve skutečnosti je to žák spíše 

hloupý. Nemá na to, aby střední školu studoval. Rodiče si přijdou stěžovat. Jak jim 

to vysvětlím? 

(II.) Studuji na střední škole. Spolužák si stěžuje na špatnou známku z testu. Vím, že 

špatnou známku nedostal kvůli nespravedlnosti učitele, ale proto, že test napsal 

špatně (jako obvykle). Myslím si, že spolužák je hloupý. Jak mu to řeknu?  

(III.) Zvu svého kamaráda domů. Mám ale bratra, který se chová trochu divně. Obávám 

se, že se kamarád možná bude hodně divit. Chci ho na situaci připravit. Co mu 

řeknu? 
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4) SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ 

(I.) S manželkou/manželem se rozvádíme. Kamarád se ptá proč. Důvod je,  

že manželka/manžel se vyhýbá sexu. 

(II.) Žena vypráví kamarádce, že vždycky, když se její muž napije, hned chce sex. 

 

5) NEVĚRA 

(I.) V práci se kolega diví, jak je možné, že kolegyně byla povýšena. Vysvětluji mu, že 

kolegyně má poměr se zaměstnavatelem. 

(II.) Zjistím, že můj otec má poměr s jinou ženou. Co řeknu mamince? (Je mi 18 let, 

jsem dospělý.) 

 

6) SOCIÁLNÍ NEROVNOST –  

a) vydělení jedince/skupiny na základě skutečnosti, která je pokládána za negativní 

a vzbuzuje opovržení, podezíravost apod. (nízký příjem, homosexualita, etnická 

skupina) 

(I.) Jdu na třídní schůzku. (Neslyšící) učitelka oznamuje, že třída pojede na školu  

v přírodě. Já si ale nemůžu dovolit svému dítěti školu v přírodě zaplatit. Co učitelce 

řeknu? 

(II.) Otec se dozvěděl, že jeho syn je gay. Zatím to nepřijal a mluví o tom se svým 

dobrým kamarádem. 

(III.) Byl mi přidělen sociální byt. Přijdu na prohlídku, ale zjistím, že všude je nepořádek, 

špína, dům je neudržovaný, ani v jednom bytě nebydlí ČešiDo bytu se nechci 

nastěhovat. Jak to sociální pracovnici vysvětlím? 

 

b) vydělení jedince/skupiny s vysokým sociálním statutem na základě skutečnosti, 

která je obecně považována za pozitivní (vysoký příjem, dobrá práce…), ovšem 

jejíž vysoká míra vzbuzuje u většinové společnosti závist, pohrdání apod. 

(I.) Kamarád měl dříve průměrný plat. Potom změnil práci a má mnohem větší příjem. 

Začal si kupovat značkové oblečení, má nové luxusní auto a teď jsem se dozvěděl, 

že si postaví svůj domek. Docela mu závidím. Vyprávím o tom svému jinému 

kamarádovi. Co mu řeknu? 

(II.) Učím ve škole s (neslyšícím) kolegou. Třída pojede na hory, ale budou hodně drahé. 

Říkám kolegovi, o kom z dětí s myslím, že pojede. Některé děti jsou z chudých 

rodin, některé z bohatých. Co řeknu?  
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7) PROHŘEŠKY PROTI DOBRÝM MRAVŮM 

a) opilost 

(I.) Kolega po včerejší párty přišel do práce a chová se zvláštně. Nikdo nesmí vědět,  

že má v sobě ještě alkohol. Přijde šéf a vysvětluje nám další práci. Vysvětlím šéfovi 

chování kolegy? Co mu řeknu? 

(II.) Jdu s přítelkyní/přítelem na ples. Přítelkyně/přítel si dá několik skleniček, neudrží 

se na nohou, do všech strká, polije kamaráda vínem. Jak její/jeho chování omluvím? 

(Stojíme vedle sebe.) 

(III.) Včera jsem potkal jednoho velmi známého (slavného) neslyšícího A v hospodě a on 

byl úplně opilý. Při pádu pod stůl se uhodil a teď má oko zalité modřinou. Zítra se 

potkáme na přednášce (na VŠ/v klubu neslyšících), kde má A přednášku. Neslyšící 

se ho ptají, co se mu stalo. Co A odpoví? Co řeknu kamarádům já, pokud se mě 

budou ptát? 

 

b) lhaní (nemluvit pravdu, mystifikovat 

(I.) Kamarádka mě přesvědčila, abych jela s ní na dovolenou. Slibovala, že to bude 

skvělé, hotel luxusní. Nakonec se tedy rozhodnu s ní jet. Dovolená se blíží  

a kamarádka mi oznámí, že nikam nepojede. Nakonec se dozvím, že ani sama si 

dovolenou nezaplatila. Už od začátku chtěla jet s jinou partou a jen nechtěla, abych 

tam jela taky. Takhle se mě zbavila. Vyprávím o tom jiné kamarádce. Jak? 

(II.) Mám děti. Chodí do soukromé školky. Na začátku školního roku ředitel říkal,  

že školné bude stejné jako v předchozím roce. Teď mi přijde výměr, že máme 

zaplatit za každé dítě o 1000 Kč víc. Jsem naštvaný. Jdu si do školy stěžovat panu 

řediteli. Co mu řeknu? 

 

c) podvod 

(I.) Jeden neslyšící pracuje v autoservisu. Nechal jsem mu auto, aby mi ho opravil – 

natržený potah na sedačce. On mi vyprávěl, jak to všechno udělá do tří dnů, všechno 

bude perfektní, rychlé atd. Jediná podmínka byla zaplatit předem. Zaplatil jsem mu, 

ale čekal jsem tři dny, týden, čtrnáct dní. Po třech týdnech jsem do servisu došel. 

Nic opravené nebylo. Budu varovat neslyšícího kamaráda, který si chce dát auto  

do stejné autoopravny? Co mu řeknu? Vím, že kamarád už je v servisu s neslyšícím 

automechanikem domluvený. Po tom, co mu vyprávím, se rozhodne tam auto nedat. 

Co v autoservisu řekne? Jaký důvod uvede? 
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(II.) Manžel sedí ve vězení kvůli zpronevěře. Sousedé se ptají, kde manžel je. Co jim 

řeknu? 

 

d) krádež (přivlastnit si, půjčit si, změnit majitele) 

(I.) V práci dělám administrativu. Dostal jsem nedávno velmi drahé speciální pero  

od manželky k narozeninám, používám ho v práci. Najednou mi pero zmizí. Jsem 

z toho smutný a manželka je naštvaná, že jsem její dárek ztratil. Po třech měsících 

spatřím pero u kolegy, jak s ním píše. Co řeknu doma manželce? Co řeknu kolegovi? 

 

8) SLYŠÍCÍ VS. NESLYŠÍCÍ 

(II.) Moje dobrá neslyšící kamarádka, která používá český znakový jazyk, chodí na akce 

komunity Neslyšících atd. má malého neslyšícího syna. Dozvím se, že mu chce 

nechat voperovat kochleární implantát. Divím se tomu a nechápu to. Řeknu jí něco? 

Co a jak? 

(III.) Mám neslyšícího kamaráda. Nastoupil do nové práce a je na ni velmi hrdý. 

Vydělává dost peněz, a protože se chce v práci udržet, začíná se hodně 

přizpůsobovat svým slyšícím kolegům. Všiml jsem si, že dneska na akci neslyšících 

nepoužíval český znakový jazyk ani v kontaktu např. se slyšícími tlumočníky. 

Řeknu kamarádovi něco?  

Varianta b) vyprávím o něm svému jinému neslyšícímu kamarádovi na akci, kde je 

dotyčný přítomen. 
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