
Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

Diplomová práce 

, v v v, ...,., , 

PSANA CESTINA CESKYCH NESL YSICICH 

V INTERNETOVÉ KOMUNIKACI 

vypracovala: Helena Šebková 

vedoucí práce: Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 

rok: 2008 



"Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených 

pramenů a literatury." 

,~~-,~~~ 
V Praze, dne 1.1.2008 Helena Šebková 



Na tomto místě bych ráda poděkovala prof. PhDr. Aleně Macurové, CSc. za ochotu a 

podnětné připomínky při vedení této práce. Dále bych chtěla poděkovat Mgr. Marii Komomé 

za cenné informace především z oblasti typografie a v neposlední řadě děkuji Janu 

Andrejskovi za pomoc a technickou podporu při konečném typografickém zpracovávání. 



Obsah 

Úvod ........................................................................................................................................... 5 
1. Neslyšící a mluvený jazyk ...................................................................................................... 7 
2. Neslyšící a psaný jazyk ........................................................................................................ 14 

2.1 Typické rysy psané angličtiny neslyšících v anglicky mluvících zemích ...................... 14 
2.2 Typické rysy psané češtiny českých neslyšících ............................................................ 20 

2.2.1 Typy chyb ................................................................................................................ 21 
2.2.2 Vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu českých neslyšících ................ 23 
2.2.3 Typy chyb podle jednotlivých jazykových rovin .................................................... 25 

3. Psaná čeština v internetové komunikaci ............................................................................... 31 
3.1 Internetová komunikace ................................................................................................. 31 
3.2 Čeština na internetu II slyšících Čechů ........................................................................... 34 

3.2.1 Pravopis ................................................................................................................... 36 
3.2.2 Diakritika ................................................................................................................. 37 
3.2.3 Překlepy ................................................................................................................... 39 
3.?.4 Grafická simulace paralingválních a extralingválních prostředků .......................... 39 

3.3 Ceština na internetu u českých neslyšících .................................................................... 42 
3.3.1 Podrobnosti o excerpovaném materiálu .................................................................. 42 
3.3.2 Stav sluchu respondentú ajejich vlastní sebeurčení ............................................... 43 
3.3.3 Postoje jednotlivých respondentů k českému jazyku .............................................. 44 
3.3.4 Průběh a obsah diskuze ........................................................................................... 47 

3.3.4.1 Zvolená přezdívka (nick) ................................................................................. 48 
3.3.4.2 Úvodní repliky .................................................................................................. 49 
3.3.4.3 Způsoby argumentace (vyjádření souhlasu/nesouhlasu) .................................. 51 

3.3.5 Jazykový rozbor psané češtiny českých neslyšících v internetové komunikaci ..... 53 
3.3.5.1 Typy chyb ......................................................................................................... 55 
3.3.5.2 Vliv českého znakového jazyka ....................................................................... 61 
3.3.5.3 Typy chyb podle jednotlivých jazykových rovin ............................................. 63 

3.3.6 Specifika internetové komunikace českých neslyšících .......................................... 78 
3.3.6.1 Překlepy ............................................................................................................ 79 
3.3.6.2 Zkratky ............................................................................................................. 79 
3.3.6.3 Emotikony (smajlíky) ....................................................................................... 80 
3.3.6.4 Grafické zdúrazněnÍ textll ................................................................................ 80 
3.3.6.5 Diakritika .......................................................................................................... 82 
3.3.6.6 Nespisovnost .................................................................................................... 82 

Závěr ......................................................................................................................................... 84 
Seznam použité literatury ......................................................................................................... 85 
Příloha Č. 1 - Seznam přezdívek jednotl ivých účastníků diskuzí ............................................ 91 
Příloha Č. 2 - Vlastní materiál komunikace českých neslyšících v internetových diskuzích .. 92 



, 
Uvod 

Tato diplomová práce se zabývá psanou češtinou českých neslyšících v internetové 

komunikaci. Ačkoli není první prací, která by se zabývala tématem psané češtiny ve vztahu 

k neslyšícím lidem, je patrně prvním pokusem o zmapování psané češtiny v jiné než učební či 

soukromé komunikaci. 

Internet je bezpochyby velkým zdrojem materiálu pro rúzné výzkumy, z nichž jedním 

z nejzajímavějších je právě vý~zkum jazyka, jímž se v rámci tohoto média komunikuje. 

V našem prostředí se tímto tématem zabývala pr·edevším konference Čeština na internetu 

pořádaná v roce 2005 fakultním a akademickým bohemistickým ústavem Filosofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. 1 

V oblasti psané češtiny českých neslyšících v internetové komunikaci zatím žádný 

podobný výzkum proveden nebyl. Domnívám se, že je tomu tak především proto, že výzkum 

psaného jazyka neslyšících (stejně jako samotný výzkum znakového jazyka neslyšících, 

v našem případě českého znakového jazyka) stojí teprve na svém počátku. 

Ve své práci jsem se zaměřila na rozbor internetové komunikace, konkrétně na rozbor 

diskuzních příspěvkú neslyšících osob v diskuzní sekci internetových stránek 

www.neslysici.cz.. Před samotn)'ll1 rozborem jsem však považovala za důležité uvést 

informace ze dvou tematických oblastí, které se v tématu psané češtiny českých neslyšících 

v internetové komunikaci střetávají. Jednou z nich je psaný jazyk neslyšících jako takový, 

jeho specifika a charakteristické rysy, jimiž se odlišuje od standardní podoby psaného jazyka 

produkovaného slyšícími. Tomuto tématu se věnuji ve dvou kapitolách. Nejprve se zaměřuji 

na psaný jazyk neslyšících, pro nčž je většinovým mluveným jazykem angličtina (tedy na 

psanou angličtinu neslyšících), pok se zabývám samotnou psanou češtinou českých 

neslyšících. Druhou tematickou oblastí je pak čeština na internetu u slyšících Čechů, pro niž 

čerpám informace z příspěvků z vý'še uvedené konference, jež mi posloužily jako inspirace 

pro vlastní rozbor zkoumaného materiálu psané češtiny českých neslyšících v internetové 

komunikaci. 

Neméně důležitá je v této práci kapitola první, v níž se zaměřuji na vztah neslyšících 

k většinovému mluvenému jazyku a v níž je obsažena i'ada ll10žných vysvětlení pro to, proč je 

psaná čeština neslyšících od psané češtiny slyšících C'cchú tak odlišná. 

I Vybranť příspěvky z této konrerence jsoll uvedeny ve čtyřčís!c časopisu Čd/inu doma a ve svč/č /-1. 20()(í, 
c.I-4. 
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Cílem této práce je přispět k rozšíření pozllatkú o psané češtině českých neslyšících. 

Zkoumání této "jiné" češtiny je nejen zajímavou lingvistickou oblastí z hlediska učení se 

druhému jazyku a problémy s ním spojenými, ale - což je daleko důležitější - jeho výsledky 

mohou být také velice důležitým zdrojem informací pro ty, kdo se pokoušejí neslyšící naučit 

českému jazyku co možná nejlépe, stejně jako pro tvůrce výukových materiálů českého 

jazyka pro neslyšící. 
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1. Neslyšící a mluvený jazyk 

V této práci bych se chtěla věnovat tomu, jak neslyšící lidé2 používají český jazyk 

v internetové komunikaci. Nejprve však bude vhodné zaměřit se na vztah neslyšících 

k mluvenému jazyku obecně, neboť z něj vyplývá řada příčin odlišnosti psaného jazyka 

neslyšících od standardní podoby psaného jazyka užívaného slyšícími. 

Ze zjednodušeného pohledu by se mohlo zdát, že obývají-li neslyšící stejný 

komunikační prostor, stejnou zemi jako my, žijí-Ii s námi, pak přirozeně užívají a musí užívat 

český jazyk. Nesmíme však zapomenout na skutel~nost že neslyšící většinový jazyk neslyší, 

tj. není pro ně smyslově dostupný (srov. Macurová, 199~, s. 185). Neslyší-li tento jazyk, 

nemohou si jej ani plně osvojit, nebof jak uvádí Andersonová (1993, s. 45, 46): ,'pro osvqjeni 

jazyku je nutné, ahy hyl člověk schopen inlemkce s lidmi, kleN jej užívují, v reálných 

situacich(. . .) ... pro dítě, kleré okolo sehe nesly!ií žúdnJJ jazyk, je osvojování jazyka velmi 

obtížné."'> Hebaže se většina neslyšících dětí rodí slyšícím rodičům4 (srov. Macurová, 1998, 

s. 1~5), a mohlo by se tedy zdát, že mají ideální podmínky pro rozvoj většinového mluveného 

jazyka, tento jazyk si zpravidla nikdy neosvojí do takové míry jako slyšící děti. Nelze 

uvažovat ani o tom, že by si neslyšící děti mluvený jazyk osvojily prostřednictvím odezírání. 

Odezíráním totiž lze vnímat pouhé "fragmenty" jazyka, navíc mluvní obrazy se u mnoha 

hlásek překrývají (např. ústa ph artikulaci hlásek "h" .. ,ch'·, "k" vypadají stejně) (srov. 

Strnadová, 1998, s. 159, 160). Odezírání také pfTdpokláclá předchozí znalost jazyka, jinými 

slovy: "lVelze odezřít slovo, které člověk dosud nezná." (Strnadová, 1998, s. 162). 

Důsledky obtížného osvojování většinového mluveného jazyka neslyšícími dětmi na 

rozdíl od jejich slyšících vrstevníků dobře ilustruje Andersonová (1993, s. 44): ,,Aby byl 

aověk schopen zacházet s mhlven.~'ln jazykem, musí si osmji! pravidla různých ,systémů, které 

JSOll s /lim spojené; ( ... ) jeho fonologii, ( ... ) Illorťoloxii a syntax, slovni zásobu 

2 V této práci používám termínu .. neslyšící" pf-edevším ve VÝLIJaI1lU prelingválně neslyšící. Důležitým kritériem 
pro 7ařaLcní do této skupiny je užívání znakového jazyka jako jazykél mateřského (např. českého znakového 
jazyka). Nemám tedy na mysli osoby nedoslýchavé nebo oh lLH.:h lé. jej iehž mateřským jazykem je většinou jazyk 
mluvený. v našcm phpadě mluwná češtilla. 
·' .. To acquire a lill1gl/age, tlze lamel' ml/sl he able to ill[('IlIU lvitlz people who use that language in re({l 
setlillgs(. . .) ... a child who hears no lungl/uge ellvironmen{al!y h({s (/ vay difficl/lt time acquiring langl/age. " 
(překlad H. Š.; platí u všech překladů z anglického jazyka, není-li uvedeno jinak). 
~ Odborná literatura uvádí, žeje to dokonce 90'% neslyšících dčtÍ (srov. např. Gregory, Knight, 2001). 
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a pra;;matiku."s První problém však podle Andersonové (1993. s. 44) nastává už u fonologie, 

kdy neslyšící. kteří neslyší žádné nebo pouze sporadické izolované zvuky, nemohou dospět 

k analýze mluveného jazykah na jednotlivé fonémy, a nemohou tedy začít "s procesem 

separace jednotlivých fonému jazyka a s objevovúním jejich možných kombinací".7 

Nedostatečné osvojení mluveného jazyka vede k tomu, že se neslyšící děti začínají učit číst 

a psát, aniž by předtím měly plně internalizovaný systém pravidel mluveného jazyka8 (srov. 

Andersonová, 1993, s. 45). Andersonová (tamtéž) v této souvislosti cituje Moskowitze

Breyna (1985, s. 49): ,,zatímco proces osvojováníjazyka II sly.'í:ících děti probíhá hladce skrze 

revidování a zpFesňování jejich vnilFních pravidel pro "ystém angli(':tiny až do té doby, než 

jsou schopny tvořit komplexní věty phměFeně k dC!I1):m okolnostem (obvykle ve věku šesti až 

sedmi let)(. .. ), neslyšící dítě musí zúpolit s hhí.\/úJ\~Ú71 systémem, slovní zásobou a syntaxí 

ang/iainy po celý život."CJ Není tedy divu, že ,,({L~k()1i i'):U/W Dení a psaní zaujímá podstatnou 

čúst 1'):'Cl1Ovně-vzdělávacího pl'OLeSU II neslyšících dětÍ, ncné sludie a výzkumy realizované ve 

světě doklúdají (srov. napF. King. Qlligley 1985), že dosažené výsledky neodpovídají 

vynaloženému úsilí, námaze a času." (Poláková, 2()(1l, s. 2(7). 

Není-li mluvený jazyk neslyšícím smyslově dostupný, múžeme jej vúbec pokládat za 

jejich první (mateřský) jazyk, skrze který se učí vnímat svět a rozumět mu? Nejprve se 

podíváme na definici mateřského jazyka z pohledu bilingvismu. JO Jak uvádí Doskočilová 

(2002, s. 229), která cituje finského jazykovědce Skutnabba-Kangase (1984, s. 12-15), 

mateřský jazyk je možné definovat podle čtyř kritérií: 

1) kritérium púvodu - "mutdský jazyk je lell ja::yk. kterým mluví nwtka jedince, 

jJopNpadě osoba, která Se na jeho výchově nejríce podílí" nebo "ten jazyk, který se 

jedinec naučiljako první ", 

" ., ... To mallipu/ate an acollstic langllage, lIsers need to aCijuire lhe rules oľ lhe various systems associated wi/Iz 
il; these inelude tlze sOllnd ,Iyslem Ol' pllOllology oj the lunglluge, Ihe .I'hape oj tlze language Ol' its morph%gy 
pllls .\yl/tax, Ihe lexicoll of the languLlge, illld Ihe pragmatics oť thc lallguage. " 
r, " ... nemohou dospěl k anal):-:::e angli(;fin)" l1ujeJnotlivéfonémy ... ": (., ". Dea{people cannot break Englislz dmvl1 
into discrele sounds because they heur IIlllv isolated Ol' sporadic s()ll/uls ... "). 
7 .. ... Izearing impaired CLlll110t (. .. ) begin' the proces,l' ar sCjJLlraling the phollel1les o{ the langllage to discover 
thei,. jJos,lihle comhinatiol1s. " 
~ ., ... alli:: hy pi-edtím měly plně in/emu! i:; o Villl.\', ,\Jistél71 pravidel ullg! iL'! iny ..... ( ... the prime educative task jí)}" tlze 
hearing illlpaired student - leaming to reud and write in English - is complicated becal/se he ar she ml/st 
accomplish zl witlwut having Jully zntemahzn! the system rules gOl'erning Englisll.") 
') "T//llS, ,v/úle lize lunguage ucqllisitioll proces.l' proceeds SIIl(}othly fá the Izearing child who contil111ully revises 
(llld refines his or Izer internal nt/es jiJr the systems of English l/nli! he Ol' she can create complex senlel/c.~e 
uppropriate to :,peáJic árCWl1stallces, lIsl/ully by the age or () or 7 (' . .J, lhe deaJ child must strllggle with the 
sOlll/d .Iyslem, lexicol1, and :,ylltax oťEnghsh throughollt llis or her liIL'. " 
III Cílem této llcfinice je pomoci odlišit, který jazyk je li bilingvních osob "tím hlavním", prvním nebo jinými 
slovy jej ieh jazykem matef·ským. 



2) kritérium kompetence - "nwldsk)íjuzykjc lenju:::yk. klel)} mluvčí umí nejlépe", 

3) kritérium používání (funkce) - "nzatdskJ" jazyk je len jazyk, který jedinec.: nejvíc.:e 

!J0užívú" , 

4) kritérium identifikace - "matel::sk)J jazyk je len, se kterým se jedinec sum 

identifikuje", nebo "ten, ktoJ/je mu phpisovún rodi/)Jmi mluvčími danéhojazyka". 

Přihlédneme-li k tomu, jaký komunikační kód používá většina dospělých prelingválně 

neslyšících osob, lze se podle mého názoru domnívat, že tato kritéria pro ně splií.uje znakový 

jazyk. Třebaže ne vždy tento jazyk užívá jejich matka (jak již bylo zmíněno výše, pouze 

menšina neslyšících dětí se rodí neslyšícím rodičům), přesto se domnívám, že většina 

neslyšících označuje znakový jazyk za svůj jazyk matcJ-ský, ve smyslu prvního osvojeného 

jazyka (srov, Čeština doma a ve světě, 2002. s. 104-112). Jak vyplývá z předcházejícího 

tvrzení, znakový jazyk nemusí být prvním jazykem, který si neslyšící dítě pokouší osvojit. 

navzdory tomuto faktu však podle Andersonové (IYY}, s. 67,68) např. britští či američtí 

neslyšící často uvádějí, že prvním jazykem je pro nč jazyk znakový, třebaže z časového 

hlediska byla jejich prvním osvojovaným jazykem angličtina, V tomto případě se zdá být lépe 

vyhovující definicí prvního jazyka ta, kterou uvádí Cryslal (1992, s. 138): první jazyk je 

"jazyk, kler)} si ditě osvojuje jako první (také nWfehk)~' jazyk) nebo který je pre.ferovu/1)! 

v multijazykové situaci." 11 

Zde je zapotřebí připomenout, že čím dříve získá dítě pJ-ístup k jazyku, který je pro něj 

smyslově dostupný, tím lepší to bude pro jeho budoucí vývoj. Obvykle se uvádí věk pěti let 

jako kritická hranice pro osvojení jakéhokoli jazyka, srov. např. Wollová (2001, s. 68): "Děli, 

kleré si do věku 5 lel neosvoji dokonale prvnijuzyk, své zpožděni už nedohoni - ani vjazyce 

k , . I ,,,I? zna ovem, um v m llvenem. -

Budeme-li tedy pojímat znakový jazyk u neslyšících za jazyk první, stává se jazyk 

mluvený pro neslyšící osoby logicky jazykem druhým neboli jazykem cizím. Rozdíl mezi tím, 

jakým způsobem člověk nabývá znalosti jazyka prvního a jazyka druhého dobře vyjadřují 

termíny pro samotný proces tohoto nabývání. Zatímco pro nabývání znalosti prvního jazyka 

se podle Yula (1996, s. 1(1) zpravidla používá termín osvojování, pro nabývání druhého 

jazyka užíváme pojmu učenÍ. Ll 

II "TlIC [ul1g11age firts acquires by {/ chilcl (a[so ca!led the mo/her lungl/e Ul' native language) Ol' pref'erred in a 
fIlll/lilil/gl/al sitllalion ... ". 

12 Srov, také Mayberry a Eichen, 1991: Loncke s kol., 1990. 
n Není tomu tak vždy. Jiní autor'i, např Gallaway (200 I), pOllživaj í termín "osvojování" i pro nabývání znalosti 
druhého, pr-ípadně třetího jazyka. 
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Yule (tamtéž) definuje oba termíny takto: "lermin 'osvojováni' (v souvŽc';loslŽ 

sjaz:vkem) znamená poslupně se Z\Y!iující rozvoj jazykových schopnosti tím, že je jazyk 

pNrozeně užíván v komunikačních si/uucích",14 zatímco "termin 'učení' odkazuje k vědomému 

procesu nabýváni znalosti slovni zá.,>'oby a gramatiky daného jazyka".15 Učení podle Yula 

(tamtéž) probíhá zpravidla ve škole, zatímco osvojování v rodinném prostředí (u dětí) nebo 

skrze dlouhodobou interakci v dané zemi (u dospělých). Velká většina lidí je tak podle Yula 

(1996, s. 190) vystavena druhému jazyku mnohem později než jazyku prvnímu, proto si jej 

"neosvojí" v takové míře, jako jazyk první. 16 Neboli jak Yule (1996, s. 191) uzavírá, učení se 

jazyku většinou nevede k získání takové zběhlosti v jazyce jako jeho osvojování. 

Pokud bychom přijali toto Yulovo rozdělení zpúsobů nabývání jazyka na osvojování 

a učení, vyplývalo by z něj. že neslyšící se mluven)' jazyk pouze učí. To je ještě 

komplikováno již zmíněným faktem. že jim tento jazyk nťní smyslově dostupný (na rozdíl od 

vizuálnč-motorického jazyka znakovťho). Navíc v tomto druhém, cizím jazyce probíhá již 

samotná učební komunikace. aniž by byl ph:dtím na školách vyučován prostředky 

adekvátními pro vyučování cizího jazyka (srov. např. Komorná, 2007, s. 16). 

Nutno však podotknout. že alespoň částečnč došlo ve vzdělávání neslyšících ke 

změně.Od dříve převládajícího tzv. orálního přístupu. jenž byl většinovým vzdělávacím 

přístupem přibližně od roku 1880,17 a jehož hlavním cílem bylo naučit neslyšící vnímat 

mluvený jazyk (odezírat) a produkovat jej (mluvit). se pozornost těch, kteří se podílejí na 

vzdělávání neslyšících, v posledních třiceti letech obrátila ke vzdělávacímu přístupu, jehož 

cílem je naučit neslyšící myslet a dorozumět se (srov. Macurová, 1998, s. 182). Tento ph stup 

je zcela logicky orientován na psaný jazyk, protože pouze psaná forma mluveného jazyka je 

pro neslyšící dostupná. Z orientace na psaný jazyk vyplývá, jak uvádí Macurová (1998, 

s.182), že .,zvládnutí psané formy \'ět.l;inového jaz}'ku (schopnost psát texty a rozumět jim) je 

považováno za nejdůležilěj.l;i IněH/ko ú.\pěšnosli rzdělLÍ"ú/lí neslyšících." 

Zúžíme-li tedy nyní svůj pohled na psanou češtinu neslyšících, můžeme si klást 

otázku, jak tato čeština produkovaná neslyšícími vlastně vypadá. Vzorky soukromé 

korespondence neslyšících (Macurová, 1995), textú z prostředí učební komunikace 

(Macurová, 1998; Hudáková, 20(2), ukázky z průběhu testování čtenářské gramotnosti 

14"The tam 'acquisitiol1', when l/sed (Jť langllilge, revers to the gmdllul development of ability in a language by 
llsi/lg it naturalfy ill CUl1l1Jlllnicative sitllatio/ls." 
l'i ,.7'lIC tam 'Iearning', howeva, applies fu (/ conscious process (Jľ ucclIl/llllating knowledge of the vocatm/ary 
al/cl gra/llmary of (l langllage." 
1(, Toto neplatí u dětí rodičů. kteří mlUVÍ núnými jazyky. neboť ty si mohou osvojit druhý jazyk za podobn)'eh 
okolností jako jazyk první. V této souvislosti pak hovoříme () bilingvi:-'lI1L1. 
17 V roce 1880 proběhl tzv. Milánský kongres, na němž se učitelé neslyšících dohodli na tom, že preferovanou 
metodou ve vzdělávání neslyšících bude tzv. orální metoda (srov. Macurová. 1998, s. 180, Hrubý, 19(7). 
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(Poláková, 2001) a jiné doklady psané komunikace neslyšících (např. Strnadová, 1(98) 

ukazují, že tato čeština se od češtiny slyšících Čccbú v rnnohém liší. Tuto rozdílnost nelze 

jednoduše shrnout či postavit na roveíl rozdílnosti textú produkovaných cizincil~ tvrzením. že 

pro neslyšící je čeština cizí jazyk, a proto činí ve svém psaném projevu podobné chyby jako 

by činili například slyšící Angličané. 19 Srovnáme-Ii výsledky výzkumů zahraničních 

odborníků (lingvistů, psychologů, aj.)20 zaměřené na psanou angličtinu neslyšících žijících 

v anglicky mluvících zemích se závěry výzkumů psané češtiny českých neslyšících, 

zjišťujeme, že psaný jazyk českých i anglických(či amerických) neslyšících vykazuje jisté 

podobné rysy. Nelze také opomenout vliv národních znakových jazyků, které se do psaného 

jazyka neslyšících v obou případech promítají (srov. např. Hudáková, 2002). 

Jak již bylo naznačeno vý'šc, neslyšící se ve svém psaném projevu dopouštějí chyb. 

Jakým způsobem lze na tyto chyby pohlížet? Podle Yula (1996, s. 194) lze na chyby, kterých 

se dopouštějí ti, kdo se učí druhý (cizí) jazyk, pohlížet huď negativně jako na něco. co je 

potí'cba .,vymýtit", také je však podle něj můžeme hrát jako indikátor probíhajícího aktuálního 

proccsu učenÍ. Z tohoto pohledu pak "chyba není vnílllú!7({ jako něco, co brzdí (zpomaluje) 

studentul' pokrok v učení, ale ,.,pí.í;ejalw klíč k aktivnímu lI(~ebnimu pola'oku, který činí student 

lim, že se snaží komunikovat novýnlja::ykem (Yule, 1 Y%, S. 1(4)?1 Podobně jako dítě, které si 

osvojuje svůj první jazyk, v prúběhu tohoto osvojování produkuje jisté agramatické tvary, tak 

i ten, kdo se učí druhému jazyku, činí v jistých obdobích procesu učení jazyka podobné 

chyby. Příkladem takovýchto chyb je podle Yula (tamtéž) například "přelmaná 

generalizace".22 Přehnanou generalizací rozumí Yule aplikování jednoho pravidla, které se 

student naučil, na všechny případy - tedy např. nesprávný tvar "womans" je výsledkem 

aplikování pravidla, že v angličtině se tvoří plurál přidáním plurálového morfému "s". 

Jak uvádí Yule (1996, s. 1(4), "některé chyhy mohou být důsledkem tran4eru23 

1:}'rCCU neho struktur z prvního jazy!w:,24 Například špan0lský mluvčí, který se učí angličtinu. 

vytvoří větu: "Lake it [rom the side i1~ľerior". Použití špančlského adjektiva "inferior" namísto 

IX Tedy lidmi, pro něž čeština není matef'sk)'m jazykem. 
i<! Jakých konkrétních chyb se neslyšící ve svých textech dopouštějl (míním v kapitole 2.2. Typické rysy pswzé 
L'e,\,[ illy I1csly!iicich a 2.1. Typické 1)'.\)' psuné angličtiny nelil ',í ideI?, Zde jen dodávám, že podobnost psaného 
jazyka nl:slyšÍeÍeh s psaným jazykem cizineC! nevylučuji, v této oblasti však nevím o žádném výzkumu, který by 
se této oblasti systematicky věnoval. 
211 Srov. např. Quigley a Paul (1985, 1994). 
21 ".,. An 'error', then, is not somethúIK which hindas a stude/ll ',I lJrugress, hut is probabaly a clue to the actil'e 
lamillK proKress bánK made by a studelll as I/C or she trie,\' Olll 11'(/)'.1 oľ cO/lll1111llicating in the new language. " 
22 V originál\: "overgeneralization". ' , 
2.1 Zvýrazněno H. Š, Crystal (1992, s, 393) defínuje transfer jako ,,1'lil"ja::ykových prostředkii/fysújednoho jazyka 
na ja::yk druh):', l' kontextu bilingvislIIlI Ll lIčení se ja::yku". 
"4 - " .... \'(Jme' errors 'may be due to the transfer o{ expressio/ls Ol' st/'llclllresji'mn the Ll." 
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správného anglického "lower" a umístění tohoto adjektiva za podstatným jménem, jak je 

obvyklé ve slovosledu španělštiny. dobře ilustruje transfer z pisatelova mateřského jazyka 

(španělštiny) neboli způsob. jakým se pisatelův matdsk)' jazyk do druhého jazyka promítá 

(srov. Yule, 1996, s. 1(4). V souvislosti s transferem hovoi'í Yule (1996, s. 194, 195) o dvou 

typech. ledním z nich je pozitivní transfer, k němuž může docházet, pokud mají první 

a druhý jazyk podobné rysy. V takovém případě múže podle Yula (1996, s. 194) ten, kdo se 

učí druhý jazyk, těžit ze znalosti prvního jazyka, neboli jak uvádí Crystal (1992, s. 3(3), 

"pozitivní tratL\fer usnadňuje učení. protože Ivary/proslredky z mateřského jazyka, fungují 

stejně doMe i v jazyce cizím." Tam, kde je transferován z prvního jazyka prostředek, který je 

ve druhém jazyce odlišný, dochází naopak k negativnímu transferu, který není efektivní pro 

komunikaci v druhém jazyce (Yulc, 1996, s. 194, I <)5). Negativní transfer (který bývá 

označován také jako interfen~ncť) je podle Yula (tamtéž) "mnohem běžn~j.\:i v rallých 

stadiích učení se druhému jazyku a snižuje se ve shodě s tím, jak se daný jedinec postupně 

blíie seznamuje s druhýmjazykem. ,,25 

Kromě termínu transfer se často v souvislosti s procesem učení druhého jazyka uvádí 

také termín interjazyk,26 Interjazyk (bývá také nazývún jako přechodný jazyk nebo 

idiosynkratický dialekt) je pojem, který zavedl Selinker (1<)72) (Andersonová, 1993, s. 64, 

65). Jak uvádí Andersonová (1993. s. 65), která čerpá z Lenneberga (1967), když se člověk 

začne učit druhý jazyk, aktivuje se v jeho mozku latentní jazyková struktura, která začne 

vytvářet nezávislý jazykový systém nazývaný interjazyk (srov. Selinker, 1972, s. 206). 

,J((J/lstrukce tohoto intel:iazyka zahrl/lije hypoletizovúnf ({ experimentování s cílovým jazykem 

... d\Andersonová, 1993, s. 65). Během tohoto procesu si ti, kdo se učí druhý jazyk, vytvMí 
y 

konstrukce, které se druhému jazyku blíží rytváří si tedy mnoho přechodných inteljazykú 

a pl'echodných gramatik (Andersonová. 1993, s. 65). Ph vytváření těchto interjazykú čerpají 

ze svých matdských jazykú, z toho. co už ví o cílovém jazyce, z jiných jazykú, které znají, 

z principú univerzální gramatiky a ze strategií učení se jazyku, které si už osvojili 

(Andersonová, 1993, s. 67). Vytváření a revidování inkljazyka pokračuje až do té doby, 

" ... dokud si ten, kdo se učí cizÉ jazyk, neosvojí p(vnu!osl rodilého mluvčího, nebo dokud se 

2'i ..... nL'~1I1il'L' Iralls!"er (. .. ) is !nore COI7lIl/()I1 in the early s{ilf{es (Jr r2 lcurninf{ and typÍcally decreases as thc 
bm/cr dc\dops familiarity with the L2. " 
21, Cryslal (1l)l)2. s. 190) definuje inlerjazyk jako: ,Jazyk()\~\' svstém. k/crj'· si 1J'lváří v procesu učení len. kdo SL' 

1IL'í ci::.íju::.yk. " CA fangllage systcm crea1u/ hy someone who is in Illc process oj /earning a Joreign fangl/ugc.") 
'7 ,Jl1tcr/anglluge COllstrllctioll ÍnvolvL's hyjJ(J1L'sizÍng and L'xfJcrilllcnlÍng v . .'Ítll the target language ... ". 
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clzyhy nestallou natolik zaflxovallé vjeho illterjazyce (. .. ). že už je nemúže změnit.,,2~ 

(Andersonová, 1993, s. 65). 

Z tohoto úhlu pohledu. jak už bylo zmÍnčno výše, neJsou chyby důkazem 

nedostatečného osvojení jazyka, ale podávají nám informaci o daném pisateli a jeho chápání 

cílového jazyka (Andersonová, 1993, s. 65). Jinými slovy chyby lze např. podle Bartholomea 

(1980), jak uvádí Andersonová (1993, s. 65, 66), vnímat jako důkaz formování interjazyka. 

Je tedy otázkou, nakolik jsou chyby, kterých se neslyšící dopouštějí ve svých textech, 

důsledkem negativního transferu (interferencí) z jejich mateřského jazyka Gazyka 

znakového), nakolik vypovídají o existenci interjazyka jakožto systému mezi těmito dvěma 

jazyky a nako1ik odrážejí omezené možnosti kontaktu neslyšících s většinovým mluveným 

jazykem v přirozeném prostředí a zpiJ soby, jimižjsou neslyšící tomuto jazyku vyučováni. 

CK" ... linlil lhe learner acquires a nali\'('-like .tluency, ar lIIllil errors bcome so fixcd in the learner's interlanguage 
(. . .), lhat they can no {onger be changed. " Zafixování některých forem. které neodpovídají druhému jazyku. se 
nazývá fosilizace. Jejím důsledkem může být například pf"etrvávaj íci cizi pr-ízvuk ve druhém jazyce (Yule, 1996, 
s. 1(5). 
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2. Neslyšící a psanv jazyk 

2.1 Typické rysy psané angličtiny neslyšících v anglicky mluvících zemích 

Cílem této kapitoly je ilustrovat, že většinové mluvené jazyky ve své psané podobě 

nejsou zpravidla sluchově postiženými dobře zvládnuty, nezávisle na tom, o jaké mluvené 

jazyky se jedná. 

Také angličtí/američtí neslyšící, tedy neslyšícL ktdí jsou obklopeni angličtinou jako 

většinovým mluveným jazykem, mají problémy s psanou podobou tohoto jazyka. Hlavním 

důvodem jejich obtíží je fakt. že angličtina je pro nč ve většině případů druhým jazykem. 

První jazyk pro ně představuje britský či americký' jazyk znakový. Zajímavé je, že toto uvádí 

často i tehdy, kdy byla angličtina z časového hlediska jejich prvním osvojovaným jazykem 

(Anderson, 1993, s. 67, 68). 

Specifikům psané angličtiny neslyšících se věnovala řada autorů. Podobně jako 

u výzkumu znakových jazyků m<.~jí zahraniční lingvisté nad českými v délce zkoumání této 

problematiky značný náskok (jeden z prvních výzkumú psané angličtiny neslyšících učinil již 

v roce 1936 Thompson,29 v roce 1940 jej následovali F. Hcidcr a G. A. Heider). 

Psané angličtině neslyšících se věnovali také Quigley a Paul (1984, 1994). Ti citují 

další autory, kteří se tímto tématem taktéž zabývali. Jsou to zejména Simmons (1963), 

Myklebust (1964), Cooper a Rosenstein (1966), Coopcľ (1967), Stuckless a Marks (1966), 

Perry (1968), Taylorová (1969), Marshall a Quigley (1<)70), Q'Neillová (1973), Quigley, 

Wilbur, Power, Montanelli a Steinkamp (1976), lvimcy a Lachterman (1980), Powers 

a Wilgus (1983), Quigley a Paul (1984, 1994), Andersonová (1993) a Gregoryová (1999). 

Řada tčchto autorů~o podle Quigleyho a Paula (l <)84, s. 144) prokázala, že neslyšící děti 

dosahují ve srovnání se svými slyšícími vrstevníky, ale i mladšími slyšícími dětmi v psané 

angličtině nižších výkonů a jejich produkce v psaném jazyce se velmi liší od standardní 

angličtiny (Quigley, Paul, 1984, s. 144). 

2') Thompson zkoumal 16 tisíc jazykových vzorků nasbiraných od osmi set neslyšících dětí a provedl detailní 
analýzu počtu a typů chyb v psaném jazyce neslyšících dětí (Quiglcy a Paul, 1984, s. 161). 

JO Srov. např. I-Ieider a Heider (1940), Ivimey a Lachterman (1080), Powers a Wilgus (1983), Stuckless a Marks 
(1966). 
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Jak dále uvádějí Quiglcy a Paul (1994, s. 17i:)), neslyšící se v psaném projevu 

dopouštějí specifických chyb, které lze rozdělit do čtyř základních typů: přidání, vynechání, 

nahrazení a chyby ve slovosledu.'J Q všech těchto typech chyb píší Quigley a Paul vždy 

v souvislosti se slovy. Ta mohou být v psaném projevu neslyšících nadbytečně přidána, 

vynechána (ačkoli je jejich přítomnost pro dodržení pravidel standardní angličtiny ve větě 

nutná), nahrazena jiným (nesprávným) slovem nebo ve větě nesprávně umístěna (vzhledem ke 

slovnímu pořádku běžnému ve standardní angličtině) (Quigley a Paul, 1994, s. 178). Na 

konkrétních příkladech z angličtiny vypadají jednotlivé typy chyb takto: 

phdání: přidání předložky - "The anl .valked to home . .. (Quigley a Paul, 1994, s. 178), 

vynechání: vynechání předložky - "The ant sleplO tllc hed." (Quigley a Paul, 1984, s.148)'2 

vynechání členu - " The ant saw O grassflOpper. ,. 

vynechání přímého objektu - "A gir/llirev-.' () ill the water. " 

vynechání slovesné spony - "The bird O away. ", 

nahrazení: "Many people had mistake" (Anderson, !YY3, s. Y4),:n 

chyby ve slovosledu: "I am trying to best doing myse(f ., (Anderson, 1993, s. 127)34 

Quigley a Paul (1984, s. 146) uvádějí, že podle nezávislých zjištění Perryho (1968) 

a Myklebusta (1964) nejčastějším typem chyb u neslyšících dětí bylo vynechání, poté 

nahrazení a přidání, nejméně děti chybovaly ve slovosledu. 

Také podle Taylorové (1 Y6Y) a Q'Neíllové (I Y73) se chyby ve slovosledu v psané 

angličtině neslyšících vyskytují relativně málo často (Quiglcy. Paul, 1984, s. 149 a 156). Jiní 

autoři. napi·. Quigley, Wilbur, Power. Montanelli a Steinkamp (1976), namítají, že výsledky, 

k nimž dospěla Taylorová, mohou být zkreslené tím. že ve svém výzkumu používala převážně 

jednoduchých oznamovacích vět v činném rodě. LI s!ožitC:jších syntaktických konstrukcí jako 

je např. tvoření otázek a pasivních konstrukcí, které v)'še Lmínění autoři do svého výzkumu 

naopak zahrnuli, se již chyby ve slovosledu vyskytovaly častt::ji (Quigley, Paul, 1984, s. 149) . 

.11 Voriginák "aooition", "omission" .. ,substitution" a "oroer". Srov. také Thompson, 1936, Simmons, 1963. 
Peny. 196K 
12 Všechny pr-íklady vynechání uvádí Quigley a Paul (1984, s. 148), kteří citují Taylorovou (1969). Ve vzorku 
jazykového materiálu, který zkoumala Taylorová (1969). se nejvíce vyskytovalo vynechání členů, poté 
předložek. přímých objektů a nakonec sluves (Quigley, Paul. 19K4. s. 14K). 
:ll Anderson tuto větu neuvádí explicitně jako příklad nahrazeni. pouze jako ukázku nesprávného vyjádf·ení. 
Domnívám se však. že by se mohlo jednat o nahrazení. 
:q Tento příklad s chybným slovoskdem se vyskytuje v eseji neslyšícího muže, kterou cituje Andersonová. 
Nejedná se zde pouze o chybu ve slovosledu. protože taktéž U7,Ítí pr-itomného prllběhového času u slovesa .. to 
ou" ("doing") a zájmena "myse\f" není v dané větě správné. Správná forma by byla: "I am trying to 00 my besl." 
Vhodnější příklad se mi však bohužel nepUllaf'ilo nalézt. 
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Kromě výše uvedených čtyř základních typl! chyb jsou podle Coopera a Rosensteina 

(!LJ66), jejichž závěry citují Quigley a Paul (1984. s. 146). pro psaný projev anglicky píšících 

neslyšících typické tyto rysy: kratší a jednodušší včty. jiná distribuce slovních druhů a častý 

v)/skyt vyjadřovacích stereotypů. 

Délku vět v psané angličtině neslyšících zkoumali F. Heider a G. A. Heider (1940). Na 

základě svého výzkumu dospěli ke zjištění, že neslyšící děti v porovnání se slyšícími tvoří 

kratší věty a teprve v sedmnácti letech dosahují stejné prúměrné délky vět jako osmileté 

slyšící děti (Quigley a Paul, 1984, s. 144). Totéž podle Quigleyho a Paula potvrzuje také 

Simmons (1962) a Myklebust (1964). 

Co se týče složitosti vět, í zde se podle Heidera a Heidera (1940) neslyšící děti 

opožďují za slyšícími. Podle jejich zjištění teprve sedmnáctiletí neslyšící tvoří stejně 

komplexní věty jako desetileté slyšící děti. Podobné opoždění zaznamenali u používání všech 

typl! vedlejších vět (Quigley a Paul. 1984, s. 144. 145). 

Jiná distribuce slovních druhú u anglicky píšících neslyšících znamená, že neslyšící ve 

větší míře než slyšící používají substantiva a slovesa. méně příslovce, spojky a pomocná 

slovesa (Quigley a Paul, 1984, s. 145):'s 

Dále se podle Quigleyho a Paula ()LJ84, s. 145), kteří citují Myklebusta 

(1964), v psaném projevu neslyšících vyskytuje daleko více tzv. "nosných frází" než u jejich 

slyšících vrstevníků (např. "Therc is a ... ", ,,1 sec ... "). To podle Quigleyho a Paula (1984, 

s. 145) potvrzuje také Simmons (1962), podle něhož navíc neslyšící děti mají tendenci užívat 

stejných frází (např. frázi "They had an idea ....• použilo v jeho výzkumu ve svém textu 50 

respondentů z 52). Díky tomuto častému opakování púsobí psaný jazyk neslyšících značně 

rigidně. Quigley a Paul (1984, s. 145) citují van Udcna (1977) a Tervoorta (1967), podle nichž 

je však takové stereotypní užívání omezeného počtu frází spíše důsledkem formálně 

konstruktivistických výukových metod, než že by bylo zpúsobeno vlivem hluchoty na 

osvojování jazyka. 

S rigidností a častým stereotypním opakováním. které se objevuje v textech anglicky 

píšících neslyšících dětí. podle Quigleyho a Paula (1984. s. 145), kteří uvádějí závěry 

Simmonse (1962), těsně souvisí také nižší slovní zúsoba, kterou mají neslyšící ve srovnání se 

svými slyšícími vrstevníky. Šíře slovní zásoby se, jak uvádí Quigley a Paul (1984, s. 145), 

kteří reprodukují zjištění Tervoorta (1967), zvyšuje s věkem, přičemž nejvíce se slovní zásoba 

u neslyšících rozšiřuje o podstatná jména a funkční siova (slova, u nichž převažuje 

'5 Totéž podle Quigleyho a Paula (1984) uvádí také. Simmolls (1962) a Myklebust (1964). 
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gramatický význam nad lexikálním, např. předložky. spojky, zájmena, pomocná slovesa, 

členy)"'('. Méně se slovní zásoba s věkem rozšiřuje o slovesa. příslovce a adjektiva. 

V oblasti morfologie mají neslyšící podle Quigleyho a Paula (1984, s. 150), kteří citují 

Taylorovou (1969), problémy se slovesnou i jmennou flexí. Taylorová (1969) uvádí, že 

u sloves dochází především k vynechávání flektivních koncovek ("She fly O and get a leaf"), 

dále k nesprávnému užití správného tvaru slovesa (.,The circle broked. ") nebo ke 

zevšeobecnění správného slovesného tvaru ("The dove was scared and flied away. "). U jmen 

podle ní činí neslyšícím problémy především plurálový morfém - někdy dochází k jeho 

redundantnímu užití ("The sheeps wellt to slep."), jindy je vynechán ("Six boyO went to the 

party.") - a posesivní ,,'s", případně "s'''. 

Větší problém než flexe však podle Quiglcyho a Paula (1984, s. 157), kteří uvádějí 

závěry Coopera (1967), pr-edstavuje pro neslyšící derivace (odvozování). Obtížnost 

odvozování nových slov, pl'edevšÍm jmen, potvrzuje podle nich také Taylorová (1969).:\7 

Taylorová uvádí, že mnoho neslyšících si nikdy plně neosvojí pravidla vytváření podstatných 

jmen v angličtině, a pokud si některá osvojí, osvojí si je v pľúběhu procesu osvojování jazyka 

relativně pozdě (Quigley a Paul, 19i-l4, s. 151)."'R 

Kromě odvozování podstatných jmen představují pro neslyšící problém také spojovací 

výrazy, spojování vět a dále vztažné včty (Taylorová, 1969, In Quigley a Paul, 1994, s. 157). 

U samotných spojovacích výrazů podle zjištění Taylorové (1969), které uvádí Quiglcy 

a Paul (1994, s. 150), často dochází k tomu, že spoj ka spoj uj ící dvě věty bývá vynechána 

(,A anI see a tree O a bird and AnI walk found ([/linUlls'-') nebo je umístěna na nesprávném 

místě ("The dove got aut of the Irce and took a leaj' O threw žt down."). Mnoho neslyšících 

dětí v jejím výzkumu mělo tendenci umisťovat spojku mezi každé spojení dvou vět ("The ant 

ran to its home and get the scissor.'" and hit a mall 's 1<::/;).'<) 

Jiný problém se objevil při spojování dvou vČt. Quiglcy a Paul (1994, s. 150, 151) zde 

opět citují zjištění Taylorové (]969), podle níž neslyšící děti při spojování dvou vět často 

nevěděly, které výrazy mohou ve druhé větě vynechat v phpadě, že již vyplývají z věty první. 

Tento problém se objevil u subjektu, objektu a predikátu. Co se týče subjektu, většina 

neslyšících má podle Taylorové za to. že pokud je suhjekt pro obě věty stejný, může být ve 

ll, Quigley a Paul (1984, s. 145) uváděj í termín "function wonJs". Dclinici tohoto termínu, kterou uvádím 
v závorce, cituji volně z E/lcyklopedie Wikžpedia IOlllincl. Icit. 2iU2.2007]. Dostupné na WWW: 
<http://cn.wikipcdia.org/wiki/FullctÍlHl_W()fll>. 
'7 Neslyšící vjejím výzkumu měli velký problém ve správném užití podstatných jmen vytvořených ze 
slovesných gerundií a inťinitivú (pL: ,.Thé' mall hegan screamcd. ") (Ouiglcy a Paul, 1984, s. 151). 
IX Srov. také Quiglcy, Powcr, Wilbur. Montanclli a Steinkamp (í (76). které uvádí Quigley a Paul ( 19K4, s. 151). 
1') Kladení spojky mezi každé spojení dvou vět je typické pro mluvellý' projev. 
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druhé větě vynechán. Oba predikáty (tedy predikát v první a ve druhé větě) se potom vztahují 

k témuž subjektu, který je uveden ve větě první ("The /llll1fcr scared the dove alld flew 

") 40 away . 

Podobně jako se subjektem zachází neslyšící při spojování dvou vět s objektem. Pokud 

je objekt stejný pro obě věty, často podle Taylorové (1969, In Quigley a Paul, 1994, s. 151) 

dochází ve druhé větě k jeho vynechání ("The anI threw ({ ball on the ground and pul O in his 

room."). 

Vynechání subjektu i vynechání objektu ve druhé větě objevili v textech anglicky 

píšících dětí Quigley, Wilbur, Power, Montanelli a Steinkamp (1976, In Quigley a Paul, 1994, 

s. 151). Ti užívají pro vynechání subjektu ve druhé větě následující termín "object-subject 

dcletion", pro vynechání objektu termín "object-objcct deletion·'. 

U predikátu dospěli Quigley, Wilbur. Power, Montanelli a Steinkamp (1976, ln 

Quigley a Paul, 1994, s. 151) k zajímavému :tjištění. Došlo-li ke spojení dvou vět, ve 

správném gramatickém čase byl uveden pouze první predikát, následující predikáty již byly 

v pí'ítomném čase prostém ("The ({Ill went off alZd ride Ihc dFaKoll/ly."). 

Kromě výše uvedených příkladú spojování rúzných elementů řada neslyšících podle 

Taylorové (1969, In Quigley a Paul, 1994, s. 151) chybuje v užívání vztažných vět ("The ({nt 

held thc t/zinK O look like circlc.,,).41 

Co naopak neslyšícím v psaném projevu včtšinou problémy nečiní, je užívání zájmen 

a číslovek (Quigley, Wilbur, Power, Montanelli a Steinkamp, 1976, ln Quigley a Paul, 1994, 

5 47 s. 1 2). -

Výše uvedený výčet charakteristických zvláštností psané angličtiny anglických či 

amerických neslyšících, jimiž se jejich psaný projev odlišuje od standardní angličtiny, lze 

souhrnně označit jako "mechanické chyby". Ty jsou podle Andersonové (1993, s. 19, 20) 

vetšinou snadno odhalitelné a také literatura věnující se psané angličtině neslyšících se o nich 

často zmiúuje.4J Vedle těchto mechanických chyb se však v textech neslyšících objevuje ještě 

jiný druh chyb tzv. chyby ve výstavbě textu.44 

Chyby ve výstavbě textu jsou podle Andersonové (1993) daleko větší překážkou 

srozumitelnosti textů neslyšících autorú než pouhé mechanické chyby. Protože však nemusí 

být na první pohled vždy zřejmé, odborná literatura se jimi dosud (na rozdíl od mechanických 

~rJ "Lovec vyděsil holubici a uletěl pryč'" (hunter = subjekt. scan:d c I. predikát, tlew away = 2. predikát). 
~I Srov. např. Anderson (1993, s. 14). 
~2 Tento závěr vyplývá ze společného V)'ZKUIl1U těchto autorll. jehož se zúčastnilo 400 neslyšících dětí ve věku 
10-19 lel. 
~~ Viz výčet autorů ajejich děl uvedený v poznámce v úvodu této kapitoly. 
~~ V originále "ll1cchanical errors" a "discoursc crrors" (Andersonová, 1993, s. 19 a 20). 

l~ 



chyb) příliš nezabývala. Tyto chyby se projevují se na úrovni textové a podle Andersonové 

(1993, s. 19 a 20) mezi ně path například častý výskyt odboček v textu a celková tematická 

nesoudržnost (hlavní téma je napi·íklad představťno na začátku textu, pisatel se však k nemu 

později opomene vrátit). 
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2.2 Typické rysy psané češtiny českých neslvšících 

Výzkum psaného jazyka neslyšících je u nás na rozdíl od USA, Švédska, Dánska nebo 

Velké Británie teprve na svém počátku (srov. Komorná, 2007, s. 15). Od poloviny 90. let 20. 

století až doposud se tématu psané češtiny neslyšících věnovalo jen několik málo autorů. 

Nemáme zatím k dispozici žádný ucelený přehled charakteristických rysů psané češtiny 

neslyšících, který by vycházel z obsáhlejšího materiálu komunikace věkově, sociálně a jinak 

rozvrstveného vzorku neslyšících pisatelů (srov. Komorná. 2007, s. 15). Přesto však máme za 

tuto nepříliš dlouhou dobu, a díky pouze několika málo autorům, k dispozici poměrně obsáhlý 

soupis chyb nebo přesněji řečeno odchylek od standardní češtiny, které se v textech českých 

neslyšících objevují. 

Jako první se této problematice systematičtěji věnovala Macurová, která analyzovala 

psanou komunikaci v dopisech českých neslyšících (Macurová, 1995) a texty psané 

neslyšícími studenty v rámci učební komunikace (Macurová, 1998). Psané češtině českých 

neslyšících se věnovala také Zýková (1997), jež v rámci své diplomové práce zkoumala 

podobou slovesa v psané češtině neslyšící mládcže. Dále se psanou češtinou neslyšících 

zabývala Hudáková (2002) a ve vztahu ke člení s porozuměním také Poláková (2001) 

a Komorná (2007, rkp). Kromě těchto autorek se o psan0 češtině neslyšících zmiňuje ještě 

Strnadová (1998, s. 240-248) a Kozubíková (2006, s. 64-71). 

Na psanou češtinu neslyšících se lze díval z mnoha hledisek. Jednotlivé chyby 

můžeme klasifikovat podle jejich typu, jako to činí napl". Thomson u psané angličtiny (1936, 

In QuigIcy a Paul, 1984, s. 161). Tcn dělí chyby na přidání, nahrazení, vynechání a chyby 

ve slovosledu. Stejně tak se však můžeme zamýšlet nad příčinami těchto chyb, např. tím, 

nakolik jsoLl psané texty neslyšících pisatelů 0\ livnčné jejich mateřským jazykem, tedy 

českým znakovým jazykem. Konecnč lze chyby, které neslyšící v psané češtině činÍ, rozdělit 

podle jazykových rovin, v nichž se objevují. 

Protože se tyto výše zmíněné pohledy na psanou češtinu českých neslyšících vzájemně 

prostupují a žádn)! z nich nelze pro popis všech odchylek od standardní češtiny uplatnit 

absolutně, zmíním se postupně o každťm z nich. 
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2.2.1 Tvpy chyb 

Přidání, nahrazení a vynechání představuj í typy chyb, které byly identifikovány na 

materiálu psané angličtiny (Quigley a Paul (1994) odkazují například na Thompsona (1936), 

Simmonse (1963), Myklebusta (1964), Perryho (ll)68) a Browna (1980). Jejich existenci 

v psané češtině českých neslyšících dokládá např. Macurová (1998, s. 183 t 5
• Tyto typy chyb 

se mohou projevovat v mnoha jazykových rovinách - lexikální, syntaktické, fonologické 

i morfologické.46 

Příkladem přidání v textech českých neslyšících je výskyt nadbytečných slov (srov. 

Hudáková 2002, s. 128; Macurová 1l)98, s. 183; Komorná 2007, s. l7; Zýková 1997, s. 18, 

19). Nadhytečně přidány mohou být například zvratná zájmena "si'" "se", předložky, slovesné 

tvary, aj.: 

"Mám sefajll a praxi se mi dohi;ejde. ,,47 

"NesZvWcí se znakovanú {dtina nepoužívají. " 

., Lenka je pracuje. " 

"Renata má {ekú" 

Kromě přidání nadbytečných slov můžeme uvažovat také o přidání v oblasti grafického 

záznamu slov. např. o nadbytečném dloužení u samohlásek. jejichž správná podoba v daném 

slově má být krátká (Strnadová, 1l)98, s. 241): 

"ne5jtá6 ". "fw/x·ját ", "ztrátila ", "nuli". 

Vynechání nebo jiným slovem výpustky se v textech neslyšících často projevují jako 

vynechání jedné nebo více hlásek ve slově: 

"jes-oli" (jestli), .. pěknOu" (pěknou). 

Vynechání jedné hlásky múže v nčkterých případech vést ke změně významu slova, jako 

např. II slov ,. kopOec" (kopanec) a "poOpis" (podpis). 

Může také dojít k vynechání celých slov (Kozubíková, 2006, s. 65; Hudáková, 2002, s. 

128): 

.. Možnú O domu v neděli . .. 

~, Macurová používá pro vynechání termín ,.výpustky" (viz Macurovú. 1998, s. 183). 
~(, Bližší klasifikaci těchto chyb podle jazykových rovin se budu věllovat v podkapitole 2.2.3 Typy chyb podle 
jed!lotlÍ1"Jích jazykových rovin. 
H Všechny pl"íklady uvedené v této kapitole čerpám z těchto zdroiCt: Macurová (1995, s. 23, 28, 1998, s. 181. 
IS3-IS4), Hudáková, (2002, s. 128-129), Komorná (2007. s. 17), Z~'k()vá (1997, s. 18-24), Strnadová (199S, 
s. 241, 243), Kozubíková (2006, s. (5) a z vlastního materiálu soukromé korespondence formou sms. 
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" Úvodem mého O tě nejsrddněji :::dmvim. " 

".Já už nu tehe O ty O neposlala halfk. " 

Nejčastěji bývají vynechána Lvratná zájmena "si" a "se" (Hudáková, 2002, s. 128; 

Zýková, 1997, s. 23): 

" Babi(~ku O nezlobí. " 

" Ve vlukuje hodně §pinuvé ajájsem O musela doma vykoupat. " 

"Lepši sejít O Phy. ", 

předložky (Hudáková, 2002, s. 128; Strnadová, lLJLJ8, s. 242). U sloves pak dochází 

k vypouštění slovesné spony (Zýková, 1997, s. 23; Macurová, 1998, s. 184; Hudáková, 2002, 

s. 129): 

"Sestra O nemocná měsíc. " 

" ,,,kola O malá ,( 

"Renata O lajn holka." 

" Ty O opravdu hodná. ", 

pomocných tvarů slovesa být (při vyjadřování minulého času) (Zýková, 1997, s. 22): 

" (já) O neměl vúbec (~as. " 

" (my) potom O ,,,li do H. " 

"Já už O čekul. " 

., ... ty O neposlala balík. " 

a infinitivu ve spojení s modálními slovesy (Zýková, J l)l)7, s. 22, 23): 

" Ty nesmí." O kluka ", 

" Pavelllmi O fotku" 

.. A1uže O penzion také?" 

Také může být vynecháno dloužení u samohlásek (Strnadová, 1998, s. 241): 

"vypúda,,4c. (vypadá) 

Dalším typem chyb, které se objevují v texlech neslyšících pisatelů, je nahrazení. 

Nejčastěji se jedná o nahrazení nějakého slova slovem nevhodným: 

"mouka hladká Cl drsná" 

" hlu!Joké a nízké vody (, 

"já jsem pracovala cukroví" 

"lUl poslední času" 

.JK U tohoto slova se jedná zároveií o phJání (dloužení nad prvním .. a" v kořenu slova) i vynechání (čárky 
v koncovce ,.a'"). Také však l11úžejit II záměnu (nahrazení). kdy je čúrka uvedena nad "a" v kořenu slova namísto 
u rodové koncovky "a"). 
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Pokud bychom chápali nahrazení jako záměnu. lze sem zařadit také záměnu hlásek: 

"zapladim" (zaplatím), "táme" (dáme). 

Posledním typem chyb, které vymezuje Thompsol1 (193f,), jsou chyby ve slovosledu. 

V češtině je na rozdíl od angličtiny slovosled volný. proto chyby ve slovosledu nejsou 

v textech českých neslyšících tolik markantní. Přesto se v nich objevují, a to nejčastěji vlivem 

interference z českého znakového jazyka: 

"Jídlo bez" (Bez jídla) 

"Kdo výhrafirma číslo" (Jaké je číslo firmy, která vyhrála'?) 

Často však tento vliv není patrný: 

"Petrjsem učí zkoušky na phjímací. ".(Petr se učí na přijímací zkoušky) 

Ačkoli takovéto rozdělení typl:! chyb vyznívá celkem přehledně a jasně, je zapotřebí 

poznamenat, že ne vždy lze daný typ odchylky od standardního užití jazyka určit a zařadit 

jednoznačně (Macurová, 1998, s. 183). Takovýto sporný pr'íklad představuje podle Macurové 

11apL věta: "Muž ([ žena se ,\;li domll O.", kterou lze hodnotit buď jako přidání reflexivního 

morfému ,.se", nebo jako vypuštění slovesa (např. "podívat", atp.). Další příklad, který uvádí 

Macurová (tamtéž), pochází z angličtiny. Větu ,John alld Mary were whispered" lze hodnotit 

buď jako přidání "were", nebo jako chybu gramatickou (užití "whispered" namísto 

"whispering"). 

2.2.2 Vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu českých neslyšících 

Jak jsem již uvedla výše na příkladu slovosledu, psaná čeština neslyšících je nemalou 

měrou ovlivněna interferencemi zjejich mateřského ja/.yka - českého znakového jazyka 

(srov. např. Macurová, 1998, s. 184: Hudáková, 2002, s. 129, Komorná, 2007, s. 17). 

Macurová (1998, s. 184), Zýková (1997, s. 18, 21, 23), Hudáková (2(J02, s. 129) 

a Komorná (2007, s. 17) se shodují na tom, že pí'íldadel1l vlivu českého znakového jazyka na 

psanou češtinu neslyšících je záměna sloves existence a vlastnictví ("být" a "mít,,)4<J: 

,,"Mě/a plekvupená . .. 

"On má smutný" 

-I') Nl:fl)zlišovúnÍ slovl:s "b)IC a "mír' sc objevuje také u anglickych Ilcslyšícíh pisatelů (Zýková, 1997, s. 19,20). 
Jak uvádí Quigley, Montanneli a Wilburová (1976), u příkladu věty "The ml//1 is a coat" pouze 44(/rJ neslyšících 
odhalilo, že došlo k záměně těchto sloves, podobně u VČ ly ,,TlIe haliy has /zappy" pouze 54% neslyšících 
odhalilo záměnu (Zýková, 1997, s. 20). 
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" Myslím znakový jazyk má velmi dúležité pro neslY,\'Ící" 

"PNtel je hodně kamarádi doma v Liberci" 

"jsem velkou radost" 

"potom měla smutná" 

"potom má trochu unavená" 

"já jsem byla narozeniny", 

vypouštění sponového slovesa "být": 

" škola O malá" 

" Renata O [ajn holka" 

"prezident O v Anglie" 

" kolo O nové" 

" sestra O nemocná měsíc" 

"Ty O opravdu hodná. " 

a vyjadřování absolutního záporu slovem "vůbec"so: 

" Ve ,,,kole vllbec líbilo. " 

"potom operace pracoval v dílně vl/bec. " 

" vllbec vypravuje mně" 

"já vllbec () sobě vypadám ". 

Dále se vliv českého znakového jazyka na psanou češtinu neslyšících projevuJe 

lexikálním vyjadřováním času: 

,,Minulý chodit na vánoce" 

".Já s rodiče jsme v minulý čas v sobotu jeli se podívat ... ", 

lexikálním vyjadřováním zpúsobu: 

"buď musí vydržet' 

"ptá se bude domll", 

lexikálním vyjadřováním vidu (Macurová, 1998, s. 184; Zýková, 1997, s. 57; Hudáková, 

2002, s. 129): 

"bude možná koupit motorku", 

nerozlišováním dúsledkových a důvodových vztahl! (zúmcna spojek "proto" a "protože) 

(Macurová, 1998, s. 184; Hudáková, 2002, s. 129; Komorná, 2007, s. 17): 

'II Strnadová (1998, s. 241) v souvislosti s vlivem českého znakového jazyka na vyjadřování záporu v psané 
češtině uvádí příklad ,Já dává penlze nikdo." ve významu "Nikdy nedám peníze." Domnívám se, že vhodný 
překlad by byl spíše: "Nedávám peníze nikomu" a že jde o podobn)! příklad inference, protože výrazy "nikdo", 
"nikdy" a "vůbec" se v českém znakovém jazyce vyjadřují stejným znakem. 
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"Potom žárovky, proto zjistíme lak, že v pořádku. " 

" Zítra pojedeme na vlaku lyžoval, proto zítra tu budou múlo lidí, proto oni chodí do práce. " 

" ty hylo here ddtník, proto pr,~í" 

"nemůže chodit, proto on starý" 

"dětem nerozumějí učitele, proto neuměji skutečně znak01')~'I11jazyk", 

vyjadřováním příčiny/důvodu slovem "důvod" (Hudáková, 2002, s. 129): 

" Mlha dl/vod ,{patně vidí na tobě", 

vyjadřováním časových a podmínkových vztahů spojkou "potom" (Macurová, 1998, s. 184; 

Hudáková, 2002, s. 129): 

"Bude dělán'l zapojit dobře, potom žárovka svítí", 

absencí pasivních konstrukcí (Macurová, 1998, s. 184; Hudáková, 2002, s. 129; Komorná, 

2007, s. 17) a naopak nadbytečném používání zájmen (lexikalizace gramatické osoby) 

(Hudáková, 2002, s. 129): 

"Já pujde ty domll. " 

" Ty hude vidí strom." 

V neposlední řadě se - jak už bylo uvedeno II v)'še zmíněného přehledu typů chyb -

vliv znakového jazyka projevuje také ve slovosledu (Hudáková, 2002, s. 129; Komorná, 2007, 

s. 17; Strnadová, 1998, s. 241): 

"Bude.\' dělal co?" (Co budeš dělat?) 

2.2.3 Typy chyb podle jednotlivých jazykových mvin 

Jak uvádí Kozubíková (2006, s. 68), potíže v psaném projevu neslyšících se objevují 

ve všech jazykových rovinách. V rovině fonetické/fonologické jsou to podle Kozubíkové 

například chyby v označování kvantity hlásek, v rovině morfologicko-syntaktické chyby 

v deklinaci"l, konjugaci'i2 a ve slovosledu a v rovině lexikálně-sémantické se jedná například 

o vyšší výskyt substantiv, adjektiva sloves, méně zájmen. adverbií, předložek a spojek. 

Na zvláštnosti psané češtiny neslyšících podle jednotlivých jazykových rovin bych se 

nyní chtěla zaměřit trochu podrobněji. 

V rovině fonologické se kromě výše zmíněnÝ'ch chyb v grafickém záznamu kvantity 

hlásek ("mam rádost", "ztrátila", "vIdím", "nevědela") objevuje také přemístění hlásek ve 

slově (metateze) (srov. Kozubíková, 2006, s. 65; Hudáková. 2002, s. 128): 

~ I ~kloiíování podstatných jmen . 
. '2 Casovúní Ll sloves. 
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"kle.~lár" (klášter), "mhla" (mlha)., 

jejich vynechání nebo vynechání celých slabik (srov. Hudáková, 2002, s. 128), např.: 

"jesOli", "koloOč" (kolotoč), "kopOec"(kopanec). 

V rovině morfologické dochází k záměně slovních druhú: 

"Princ má hodně bohatě" , 

" Měj se hezky a hezký vyspinkej si"';:'> , 

k chybám v předložkových pádech (je uvedena žádná nebo špatná předložka, případně žádná 

či špatná koncovka) (srov. Hudáková, 2002, s. 128): 

"Já půjde O ty domů" 

"Okolo v les blízko u pták' 

a k chybám ve shodě podmětu a přísudku, ve shodc adjektiv se substantivy atd., jež jsou 

důsledkem neznalosti rodu u substantiv (srov. Komornú, 2007, s. 17): 

"Pitoma manžel opakováni dmkrál kopec" 

.. Oh_ývák leží na velkým gllrážem ". 

Zajímavou oblast v této rovině představuje hojné užívání sloves ve tvaru 3. osoby 

singuláru přítomného času oznamovacího způsobu, který v textech neslyšících funguje 

jako"absolutní/nepříznakový tvar" (Zýková, 1997, s. 17; srov. Hudáková, 2002, s. 128). Podle 

Zýkové (1997, s. 21) může slovesný tvar ve 3. osobě singuláru nahrazovat infinitiv: 

"já musí hlídá" 

"ty bude má svátek" 

" budeme sprchuje ", 

rozkazovací způsob: 

"prosím tě pomůže", 

tvary jiných slovesných osob: 

"pPWě li pi.\'u a nebo fě uvidí" 

,,(ty) nemusí dopis" 

"ty pošle balík,ó4 

,,(my) může" 

" (já) poletí". 

')1 Tento phklad by bylo možné interpretovat také jako chybu v grafickém záznamu slova, totiž jako přidání 
dloužení u samohlásky "y". 
:'4 Tento příklad pochází z vlastního materiálu H. Š. (sms). 
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Jak uvádí Zýková (1997, s. 21), je v těchto phpadech často srozumitelnost možná 

pouze díky lexikálnímu vyjádření 1. a 2. osoby (to signalizuje, že ve skutečnosti nejde 

o 3. osobu singuláru). 

V některých pi'ípadech nám však užití slovesné osoby ve větě svou formou nijak 

nenapoví: 

"Helena nechce hada" (píše Helena o sobě) 

" Světlana je čas domú" (píše Světlana) 

"Pavla mělajótbal a potom nakupovala chodila do H .. (píše Pavla). 

Výše uvedené příklady odkazování k sobě samému ve 3. osobě singuláru (srov. 

Zýková, 1997, s. 18; Hudáková, 2002, s. 128) mohou být ještě komplikovány užitím 

nesprávného rodu (Zýková, 1997, s. 23): 

.. S'věl!ul1u sám "~o 

Kromě odkazování k pisateli se v textech neslyšících objevuje 3. osoba singuláru také 

při odkazování k adresátovi (Macurová, 1995, s. 2~): 

" Renata je moc .tajn a prima holka" (dopis je adresován Renatě). 

Neméně zajímavou oblast představuje v textech neslyšících tendence k "analytickému 

vyjadi'ování" (Zýková, 1997, S. 17). To se projevuje především při vyjadřování přítomnosti, 

budoucnosti a u imperativu dokonavých sloves (Zýková, I (N7, s. 18, 19). 

Při vyjadřování přítomnosti dochází k rozšiřování phtomného tvaru plnovýznamového 

slovesa o přítomné tvary slovesa "být": 

"Lenka je pracuje" 

"J á jsem pomáhám" 

" Já jsem zlobí" 

nebo o přítomné tvary slovesa "mít": 

"Renata má čeká" 

"jo mám tebe vzpomínám ". 

Při vyjadřování budoucnosti neslyšící často používají analytický tvar, jímž se v češtině 

vyjadřuje budoucnost u sloves nedokonavých, i u sloves dokonavých: 

"Já budu nakupovat", ,Já budu koupit". 

Tento "jednotný" způsob tvoření budoucího času II sloves lze vysvětlit " ... snahou 

zjedl1odu.\'it komplikovaný gru111utick.-[: .\ystém če.l;tiI1J' u nejistotou v rozlišování dokonavých 

a nedokonavých sloves ... " (Zýková, 1997, S. 18). 

Zvláštní typ analytického vyjadřování budoucího času představují podle Zýkové tvary, 

v nichž místo infinitivu dokonavého slovesa následuje po slovesu "být" tvar určitého slovesa: 
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"Já hude pNjedu", 

"Bude začíná", 

"Otec bude přiveze stan ". 

Problémy neslyšícím činí také vyjadřování imperativu u dokonavých sloves. 

Nevyjadřují jej jedním tvarem dokonavého slovesa (např. "Vydrž!"), jak je v češtině obvyklé, 

ale použitím pomocného slovesa "být" v rozkazovacím způsobu ve spojení s infinitivem 

slovesa (Zýková, 1997, S. 19): 

"Buď vydržet!" 

Častěji se však podle Zýkové neslyšící autoři užívání imperativu vyhýbají a vyjadřují 

jej raději " ... opisem pomocí modálního slovesa ... " (Zýková, 1 YY7, s. 19): 

"Musíš se uklízet. " 

"Ty nesmí zapomenout". 

Další "zvláštností", jíž se vyznačuje psaná čeština českých neslyšících v morfologické 

rovině, je lexikalizace gramatických významů u sloves. Konkrétně se jedná o lexikální 

vyjadřování času, způsobu, případně vidu (srov. Zýková, 1997, S. 17; Macurová, 1998, S. 184; 

Hudáková, 2002, S. 129). 

Lexikální vyjadřování času se v textech neslyšících objevuje především u času 

minulého (Zýková, 1997, S. 19). Zatímco v češtině stačí pro vyjádření minulosti slovesné 

tvary minulého času, neslyšící často vyjadřují minulost lexikálně, a to pomocí příslovcí, např. 

"včera": 

" Včera Zdeněk koupit knihu" 

nebo minulého tvaru pomocného slovesa "být" nebo .,mít" ve spojení s určitým tvarem 

slovesa: 

,,Bratr měl dvakrát propadl.". 

Vlastní činnost nebo stav mohou být také vyjádřeny minulým příčestím: 

"Já se byla dostala tebě dopis" 

nebo tvarem přítomným: 

,,' á b.vla jsem pohladím". 

U slovesného zpúsobu se lexikalizace objevuje především při vyjadřování 

podmi6ovacího způsobu. Neslyšící často namísto užití tvaru podmi60vacího způsobu "by" 

a minulého příčestí, použijí pouze tvar minulého času (Zý"ková, 1997, S. 20): 

"Neclltělajsem být hloupá, že nevím." (Nechtěla bych vypadat hloupě, že to nevím.). 

Příklad lexikalizace při vyjadf'ování vidu uvádí napl·. Hudáková (2002, S. 129): 

" Ty bude vidí strom. ". 



V rovině lexikální neslyšící chybují buď přidáním nadbytečných slov, nebo naopak 

absencí nezbytných slova dále záměnou slov. s') U mnoha z nich vede malá slovní zásoba 

k častému opakování slov (srov. Hudáková, 2002. s. 12~·n. Podle Hudákové se v písemném 
\: ~: 

projevu neslyšících navíc projevuje neznalostí\ a tedy nepoužívání synonym a antonym, 

neznalost vztahů významové podřazenosti a nadřazenosti, absence abstrakt a přemíra 

konkrétních slov. 

Slova, jež se v textech neslyšících objevují, jsou často v nesprávné podobě (komolení 

slov) (srov. Hudáková, 2002, s. 128; Komorná, 2007, s. 17), což může souviset s jejich 

nepřesným osvojením. Některá takto "zkomolená" slova se nápadně podobají své správné 

formě, kterou však není možné z úst mluvčího správně odezřít (Hudáková, 2002, s. 128): 

"Oulúkol", .. želeva ", "brdit ", "Ou!Joval". 

Neznalost pravidel slovotvorby u neslyšících múže vést k analytickému způsobu 

tvoření slov (srov. Zýková, 1997, s. 19): 

"bylajsi prádlo na žehlička" (žehlila jsem) 

"ložnice škola" (internát). 

Celkově se, jak už jsem uvedla výše, v textech neslyšících vyskytuje více substantiv, 

adjektiva verb, méně pronomen. adverbií, prepozic a konjunktiv (Macurová, 1998, s. 183, 

Kozubíková, 2006, s. 68). 

V rovině syntaktické jsou pro psanou češtinu neslyšících charakteristické především 

krátké a jednoduché věty, nejčastěji oznamovací. v činném rodě.56 Patrný je nízký výskyt 

souvětí (Komorná, 2007, s. 17) a časté opakování nčkolika málo naučených větných vzorců, 

např. podmět - přísudek, případně podmět - přísudek - příslovečné určení (Hudáková, 2002, 

s. 128). 

Jak uvádí Komorná (20U7, s. 17): "Věty {o,.,'lo pitsohí nesouvisle, ne5pojitě, věty do 

textu (i v souvětích) jsou skládúny za sebe mechanicky. l'z/ahy mezi nimi nejsou naznačeny 

spojovacími l:}'razy ani prvstFedky odkazování." 

Při spojování dvou vět je častým typem chyby. kterou neslyšící činí, již zmíněná 

záměna spojek vyjadřujících dOslcdek a příčinu (Macurová, 1998, s. 184; Hudáková, 2002, 

s. 129; Komorná, 2007, s. 17). Dále dochází celkem pravidelně k vyjadí'ování vztahú 

Si Viz kapitola 2.2.1 Typy chyb. 
s(, O absenci trpného rodu v textech neslyšících srov. Macurová (ll)l)I:), s. 184), Hudáková (2002, s. 121:)), 
Komorná (2007, s. 17). 
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příčiny/důvodu slovem "důvod" (Hudáková, 2002. s. 129) a k vyjadřování časových 

a podmínkových vztahů slovem .,potom" (Hudáková, 2002, s. 129; Macurová, 1998, s. 184).57 

Uvnitř věty se objevují chyby ve slovoslcdu'ik a také chyby ve valenci sloves 

(Hudáková, 2002, s. 128; Komorná, 2007, s. 17): 

"Jdtě nemám v práci, nemohu najít v práci. Zatím asi prádelnu pracuji. (( 

"musím 110 důvěřovat" 

"slyšící na nás nevěiY, že neslYc\'Ící pUIFebuje znakOl:1;'jazyk" 

Na úrovni textu se v psané češtině českých neslyšících projevuje několik 

charakteristických rysů. Především je třeba říci, že neslyšící lidé píší ve srovnání se slyšícími 

celkově kratší texty (srov. Hudáková. 2002, s. 128; Komorná, 2007, s. 17). Tyto texty jsou 

většinou poměrně jednorodé (Hudáková, 2002, s. 125). kdy je zde patrná nerozlišenost podle 

pisatele: " ... nelze z nich vy'úst nic () věku, pohlaví. tJ'PIl Ll slupni ztráty sluchu autoru ... " 

(Hudáková, 2002, s. 125), adresáta, typu projevu, funkce textu atd. (srov. Komorná, 2007, 

s. 17). 

Samotný text pak podle Hudákové (2002. s. 128) působí často "strnulým (neosobním, 

mrtvým) dojmem(. .. )". Nápadná je absence koheze a koherence - věty i jednotlivá slova jsou 

mechanicky vrstveny za sebou (Hudáková, 2002, s. 128). 

Jak uvádí Zýková (1997, s. 23) "nápadný rys. klel:ým se vyznačuje mnohý z psaných 

projevú nesly.Š:icích, je oddělení jazykové formy a ohsuhu( ... )". Oddělení jazykové formy 

a obsahu podle Zýkové (tamtéž) znamená, že neslyšící často používají v psaném projevu 

určitá slovní spojení či syntaktické struktury (nemusí vždy rozumět jejich smyslu), které si 

osvojili v určité komunikační situaci a používají je mechanicky, v jiném jazykovém kontextu, 

nebo jejich části volně kombinují (srov. také Macurov<t, 1995, s. 27, 28; Macurová, 1998, 

s. 181): 

"Otec .{fou ",polu Helenka, která je šikovná a mnohé Vám vysvětlí. " 

"Posilúm li s pozdravem. " 

"Pledem mého dopis." (uprostřed textu). 

Dále je pro texty neslyšících pisatelů typickým rysem absence přímé řeči (Hudáková, 

2002, s. 1 28).:i<J Výjimkou není ani střídání tykání a vykání v rámci jednoho textu (Hudáková, 

2002, s. 128). 

~7 Příklady uvádím v kapitole 2.2.2 IIiv ú!ského :::nakovéhoja::,r/w I/U pSU/10U češtinu českých neslyšících. 
'íK Chyby ve slovosledu zmif'íuji již v kapitole 2.2.1 Typy chyb. 
'í') Zde považuji za důležité poznamenal. že dosavadní výzkum)' psané češtiny českých neslyšících se zaměřovaly 
pf"edevším na texty učební komunikace a texty maj ící charakter soukromé korespondence, II nichž použití pt"ímé 
f-eči není nijak nutné. 
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3. Psaná čeština v internetové komunikaci 

3.1 Internetová komunikace 

Odhlédneme-li od češtiny a od toho, co se s ní při písemné internetové komunikaci 

děje, můžeme se zaměřit na to, jaké výhody a nevýhody internetová komunikace přináší, kdo 

se jí účastní, z jakých důvodů a s jakými pocity, a v neposlední řadě na to, v čem je tato 

komunikace jiná, než komunikace "tváří v tvář". 

Odpovědi na některé z tčchto otázek naznačují výsledky výzkumu (Šmahel, 20(5), 

který se zaměřil na komunikaci na internetu z pohledu psychologie. Šmahel (2005, s. 2) uvádí 

výsledky získané od reprezentativního vzorku 1832 respondentů60 metodou přímého 

rozhovoru. 

K jakým výsledkům tedy Šmahel dochází? Témeř polovina zjeho respondentů uvedla, 

že internet používá (49,6 %) (Šmahel. 2005, s. 3). Castčji tak odpovídali muži (53,9 %) než 

ženy (45.7 %) (tamtéž). Z hlediska generačního je používání internetu více rozšířeno u mladší 

generace než u generace starší (ve skupině 12-15 let: 88 (J,{, u obou pohlaVÍ, naopak ve skupině 

61 a více let: muži 15 %, ženy 10 %) (tamtéž).61 

Z odpovědí respondentů dále vyplývá, že komunikace na internetu má ve srovnání 

s komunikací tváří v tvář řadu výhod. Vyjadřování na internetu je například oproti živému 

rozhovoru pociťováno jako snazší (pro 32,2 % dotazovaných, u věkové skupiny 12-20 let 

dokonce 48,7 % u dívek a 42,8 % u chlapců) (ŠmaheL 2005, s. 6),31,9 % respondentů uvádí, 

že se v internetové komunikaci vyjadřují otevřeněji než ve skutečnosti (Šmahel, 2005, s. 16). 

Více než čtvrtině respondentů (27,4 %) se na internetu lépe vyjadřují emoce (Šmahel, 2005, 

s. 13). 

S poslední uvedenou položkou je poněkud v rozporu fakt, že internet narozdíl od 

komunikace tváří v tvář, v níž si navzájem můžeme sdělovat informace verbálně i neverbálně. 

neverbální složku vyjadřování postrádá a může ji sdělovat pouze zprostředkovaně.h2 To má 

podle Šmahela dalekosáhlé důsledky (2005, s. 8). Tento fakt reflektují také jeho respondenti -

"II Respondenti byli celkem v sedmi věkových skupinách: 12-15 lel. 16-20 let, 21-30 let, 31-40 let, 41-50 let, 
51-60 lel, 6J a více lel. 
1>1 U věkových skupin 16-20 lel, 21-30 let, 31-40 let, 41-50 kl a 51-60 let používání internetu s věkem 
obdobně klesá (16-20 let: muži 78 %. ženy 84 %, 21-30 let: muži 69 %, ženy 59 %, 31--40 let muži 61%, ženy 
69 (;r,_ 41-50 let: muži 60 %, ženy 38 ~ó, 51-60 let: muži 33 o/(), ženy 34 ~o). 
(O , 
,- Cáslečně se tuto nevýhodu snaží nahradil tzv."smajlíky". 
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více než polovina z nich (57,9 %) uvádí, že jim na internetu neverbální složka komunikace 

velmi chybí, a to více ženám (61,5%), o něco méně mužúm (54,5%) Šmahel, 2005, s. ll). 

Méně absenCÍ neverbální složky komunikace na internetu trpí nejmladší generace (44,8 % 

u skupiny respondentů ve věku 12-15 let) (Šmahel, 2005, s. ll). 

Internetovou komunikaci Pl'ed komunikací "tváří v tvář" upřednostňuje pouze 11,6 % 

dotazovaných (Šmahel, 2005, s. 9). V tomto ohledu je patrn)! rozdíl generační: čím jsou lidé 

mladŠÍ, tím více preferují internetovou komunikaci (24 % 12-15 let, 14,1 % 16-20 let, 12,4 % 

21-30 let, 9,3 % 31 a více let) (Šmahel, 2005, s. 9). 

Výše zmíněná absence neverbální složky komunikace v internetové komunikaci je 

způsobena faktem, že komunikanti se (alespoň při písemné komunikaci)63 vzájemně nevidí. 

Mohou se přitom osobně znát ale také nemusÍ. Nezm~jí-li se, nemohou se vždy spoléhat na 

pravdivost údajů o věku, pohlaví a jiných charakteristikách, které o sobě komunikanti 

v internetové komunikaci uváděj í. S nemožností "vidět se" mizí možnost hodnotit druhého 

člověka podle vizuálních charakteristik, namísto toho daleko větší roli hraje to, jakým 

zpúsobem člověk komunikuje (Šmahel, 2005, s. 17). Celkově lze říci, že na internetu dochází 

k větší symetričnosti vztahll mezi lidmi - jak uvádí Šmahel" ... dominance, autorita, věk, atd. 

hrají mell.~í roli ... " (2005, s. 15). 

Samotná komunikace na internetu je podle Šmahela (2005, s. 18) oproti běžnému 

hovoru více fragmentovaná, vykazuje celkově nižší časovou kontinuitu. Komunikanti namísto 

držení se tematické linie hovoru v r{lITIci jednoho komunikačního aktu častěji odbočují od 

tématu (srov. Šmahel, 2005, s. 17, 18). Tato útržkovitost souvisí s okolnostmi, za nichž 

internetová komunikace nejčastěji probíhá. Na rozdíl od hovoru tváří v tvář, kde se přirozeně 

stí'ídají role mluvčího a adresáta, múžeme na internetu vést několik konverzací simultánně 

a být tak v danou chvíli zároveň adresátem jedné konverzace i mluvčím (pisatelem) 

konverzace jiné. Častější než komunikace pouze s jedinou osobou je tedy v rámci internetové 

komunikace možná živě probíhající synchronní online komunikace s více lidmi na více témat 

současně (srov. Šmahel, 2005, s. 19). To potvrzují i výsledky Šmahelova výzkumu: 61,8 % 

adolescentů udává, že na internetu se často baví s více lidmi zároveň, 50,1 % souhlasí, že se 

často baví o různých tématech s více lidmi najednou (2005, s. 6). Jak uvádí někteří Šmahelovi 

respondenti, je to jako být zárovet'í. na několika místech s rúznými lidmi, člověk se cítí žádaný, 

má pocit že "nestíhá", a v dúsledku toho múže zažívat příjemný, až opojný pocit (srov. 

Šmahel, 2005, s. 19). 

I,., Nemám zue na mysli komunikaci prostkunictvím web kamer, klerou hojně využívají zvláště neslyšícL a díky 
nimz lato bariéra pochopitelně odpadá. 
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Šmahel vidí vliv internetu na jazyk pozitivně: internet chápe jako "svět, kde se 

adolescenti uči komunikovat, zachúzet ,,>'jazykem, vyjádNl sami sebe(.,)." (Šmahel, 2005, 

s.20). 

V této souvislosti by bylo zajímavé porovnat výsledky Šmahelova (2005) výzkumu 

internetové komunikace z pohledu psychologie zaměf'eného na slyšící populaci s výsledky 

analogického výzkumu, který by se zabýval internetovou komunikací z pohledu neslyšících. 

Takovýto výzkum však bohužel zatím nemáme k dispozici. Nicméně alespoň nějaké 

informace o neslyšících ve vztahu k internetu nám podávají závěry z příspěvku Tomáše 

Wirtha na konferenci INSPO 2005, které uvádí Skolková čl Kotrlová (2005).64 

Wirth65 ve svém příspěvku uvádí, že internet zatím používá pouze přibližně deset 

procent neslyšících, především z mladší věkové kategorie. Clil Neslyšící podle Wirtha používají 

internet nejčastěji ke komunikaci. a to prostřednictvím elektronické pošty nebo pomocí 

programCt rychlého zasílání zpráv (lzv. instant messaging).1J7 Mimo to jim internet také často 

slouží jako prostředek k získávání informací (např. proslh~dnictvím zpravodajských serverů). 

Wirth podotý'ká, že neslyšící sami příliš nepíší, protože mají problémy se zvládáním českého 

jazyka. Pokud již tedy využívají chatu,út\ pak především ke komunikaci s jinými neslyšícími, 

ke komunikaci se slyšícími jen v malé míře. Nejnavštěvovanějšími servery pro neslyšící 

v České republice jsou podle Tomáše Wirtha servery www.neslysici.cz a www.ticho.cz. Jak 

Wirth uzavírá, internet celkově představuje pro neslyšící jednu z nejdůležitějších 

kompenzačních pomůcek k pi'ekonávání komunikačních bariér. 

h" Skolková, L.. Kotrlová. J. Zpráva o prúbčhu konference INSI'O 2005. Knihovlla plus [online]. 2005, č. I [cit. 
5. j 2.20071. Dostupné na WWW: htlp://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus51/INSP02005.htm. 
(l') Považuji za důležité zmínit, že pan Wirth jl' neslyšící, proto vše. Cll jl' uvedeno níže jako jeho tvrzení, pochází 
z překladu jeho projevu ve znakovém jazycc do českého jazyka. který je navíc parafrázován pro potr'eby zprávy 
o prlíbčhu konference. Originální záznam z konference INSPO 2005 se mi bohužel nepodařilo získat. 
h(, Tento údaj je platný k roku 2005, kdy výšc uvedená konfercnce proběhla. Novější zjištění jsem v době psaní 
této prúce bohužel neměla k dispozici. 
(,! Příkladem programů rychlého zasílání zpráv je například program ICQ nebo MSN, které umožňují onlinc 
komunikaci mezi dvěma i více účastníky. Tyto programy jsou obvykie používány pro komunikaci sjiž známými 
osooami, nejedná se tedy o náhodné chaty. 
(,K Slovo "cha!"' znamená v angličtině "popovídat si". Používá se pro označení minirozhovorů vedených online 
prostřednictvím internetové komunikace. 
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3.2 Čeština na internetu u slvšících Čechů 

Internet je v našem prostr'ecH relativně nov\m komunikačním médiem, proto 

i zkoumání jeho vlivu na český jazyk je teprve ve sV)ich počátcích. Jak uvádí Táborský/'<) 

"žádná z oficiálních institucí zatím nepracuje na projektu. který by vývoj češtiny na webu 

systematicky mapovaL" Kromě dílčích článků (např. ('mejrková, 1997) se češtině na internetu 

věnuje především časopis Čeština doma a ve světě (č. 1-4,2(06), v níž jsou uvedeny vybrané 

příspěvky z konference Če3itina na internetu poi-ádané na podzim roku 2005 fakultním 

a akademickým bohemistickým ústavem Filosofické fakulty University Karlovy. Odtud 

čerpám informace pro potřeby této kapitoly. Dalším dCtležitým informačním zdrojem byl pro 

mě článek Hladké (2006), která se zabývala pravopisem v současné korespondenci mladých 

lidí na materiálu dopisů, emailú a sms. Hebaže se lIIadká (2006) ve svém článku věnuje 

pravopisu, tedy pouze grafickému záznamu jazyka a ne tedy přímo jazyku a změnám, jimiž 

prochází v elektronické komunikaci, ve svém článku přináší cenné informace. Zajímavým, 

i když o něco méně systematickým zdrojem, byl pro mč také samotný internet - totiž to, jak 

sami uživatelé internetu reflektují změny ve svém už.ívání jazyka vlivem tohoto informačního 

a komunikačního média. 70 

Nyní bych se chtěla zaměřit na to, čím je podoba češtiny v internetové komunikaci71 

ovlivněna a jaké jsou v důsledku toho její charakteristické rysy. Hlavním rysem komunikace 

na internetu, a zárovel1 její výhodou oproti jiným komunikačním médiím je především její 

rychlost. Zrychlení kontaktu mezi pisatelem a adresátem v elektronické komunikaci přibližuje 

podle Hladké (2006, s. S7) tuto komunikaci mluvené konverzaci "tvái-í v tvái-." 

Větší důraz na rychlost. pohodlnost a spontánnost ph vzniku elektronických textů je 

však často na úkor jejich formální korektnosti (Hladká. 2006, s. 87) nebo, jak uvádí 

Táborský72, "na úkor kvality a .\prúv/losti jazyka". Namísto formální správnosti je hlavní 

dúraz kladen na elementární srozumitelnost sdělení (srov. Hladká, 2006, s. 87, Táborsk/\ 

!i) Sochor. V. Jak internet ovliv/íl/je ('e.\'linl/? [onlincl. 2()OS Icit. 21.10.2007]. Dostupné na WWW: 

<htlp://www.bbc.co. uk/czech/domcslicncws/:-'lory/2005/1 O/OS 1 () I X_CI. _inlcrnet_pckg.shtml>. 
7!1 Pro ly to potr'eby mi posloužil především server www.ccslina.cz a člúnek "Čeština na internetu" s následnou 
diskuzí. Zdroj: Alieniiv hlog: Cd/inu /h/ internetu [onlincl. 2()()() [cit. 21.10.2007]. Dostupné na WWW: 
<hllp:! íalien.is-a -geek. net/clanek/200CJ-( lX-OS -ccstina -na -in lcme 1 u>. 
71 lnternetovou komunikací označuji souhrnně všechny zpi'tsoby komunikace, které mohou na internetu probíhat. 
tj. komunikaci prostřednictvím emailL!. chatů. v rúzných tematických diskuzích, celých diskuzních serverech, 
ald. 
T2 Viz pozn. 57. 
7.1 Viz. pozn. 57. 
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Internetová komunikace však má také svá technická omezení. Sem patří především 

nemožnost používat diakritiku v některých jejích oblastech, která byla dříve faktickou 

překážkou pro užívání háčků a čárek například v emailové komunikaci (srov. Hladká, 2006, 

s. 81). Třebaže většina počítačových softwarú se jiz s tímto technickým omezením 

vypořádala, a je tedy možné vyjadřovat se jejich prostřednictvím ve formálně "správné" 

češtině, mnoho uživatelů si již na tuto dřívější nedokonalost natolik zvyklo, že píší bez 

diakritiky i nadále - argumentují přitom větší rychlostí a jednoduchostí a tím, že takovéto 

zjednodušení podle jejich názoru není na úkor srozumitelnosti textu (srov. Hladká, 2006, 

s. 81, Táborský, viz pozn. 88). 

Za druhé technické omezení Je možné považovat omezení plynoucí ze samotné 

podstaty internetové komunikace. totiž z její psanosti. Nčktcré paralingvální a extralingválnÍ 

prostředky mluvené komunikace psaný jazyk nedukáže vyjádřit plně, ale pouze 

prostřednictvím jejich grafické simulace (srov. Hladká. 2006, s. 82). Různé způsoby grafické 

simulace paralingválních a extralingválních prosti-cakú sc vesměs snaží nahradit jednu 

z nesporných nevýhod internetové komunikace - totiž fakt, že se komunikanti vzájemně 

nevidí ani neslyší. Těmto prosti-edkúm se budu podrobněji věnovat v podkapitole 3.2.4 

Grqfická simulace paralingl'álních a eXlralingválních proslh:Jkú. 

Jaké jsou důsledky rychlosti internetové komunikace, jejího přiblížení ke komunikaci 

mluvené (spíše než psané) a technických omezení, které s sebou přináší, pro psanou češtinu? 

Nejprve se zaměříme na mluvenost. Jak uvádí Hladká (2006, s. 87), jazyk internetové 

komunikace se přibližuje komunikaci mluvené, podle Mžourkové (2006, s. 127, 128) dokonce 

,,jazyk elektronické komunikace ohecně nese ry.\y mluvc!losti". Mezi rysy mluvenosti pam 

podle Encyklopedického slovníku češtiny (2002, s. 457): " ... !!!!phpravenost, spontánnost, 

nefárn~úln(}st, jednodu!i.Ví tématiku, si lná vazhu I/U sil ULici, dynamic~nost, subjekl ivnost, 

emocioJ1(ílni zaujetí, značná konkrétnost (. .. j", dále "nízký stupeň organizovanosti 

Ll usjJohídal1osti, ./i'agmentúrnosl, implicitnost, newú!osl ... ". Přiblížení se elektronické 

komunikace komunikaci mluvené má podle Hladké (2006, s. 87) za následek větší 

vyjadřovací volnost, vyšší výskyt nespisovných prosU-edkl! běžné mluvy, nedodržování 

pravopisných pravidel, posílení významu grafických prostí-edků "simulujících zvukovou 

a mimickou stránku mluvené kOlllllllikace ... " ajiné změny grafického obrazu psaných textů. 

Dalším ze zmíněných činitelú ovlivňujících podobu psaného jazyka v internetové 

komunikaci je rychlost. Rychlost, s jakou většina textl! vzniká (a jež je považována za hlavní 

výhodu elektronické komunikace obecně), nutně vede k tomu, že se v textech vyskytuje řada 

překlepů nebo nekorektních znakL!., dochází k eliminaci diakritiky, vynechávání mezer, 
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nerozlišování malých a velkých písmen atp. (srov. Hladká, 2006, s. 87). Potřeba rychlosti 

vede také ke snaze o úspornost vyjadřování, jež se projevuje vznikem a poměrně rozšíi'eným 

používáním řady zkratek. 74 

Důsledkem technických omezení internetové komunikace - byť nikoli nutně 

přetrvávajících - je již zmíněná absence diakritiky, která však může být stejně tak důsledkem 

snahy o rychlejší a jednodušší produkci psaného textu. 

Po stručném přehledu nejdůležitějších činitelů a jejich důsledků pro psaný jazyk 

internetové komunikace bych se nyní chtěla podrobněji zaměřit na některé výše jmenované 

jevy: dodržování či nedodržování pravopisných pravidel, užívání diakritiky, překlepy 

a v neposlední řadě různé podoby grafické simulace paralingválních a extralingválních 

prostředků. 

3.2.1 Pravopis 

Pravopis a jeho dodržování či nedodržování je otúzkoll velice citlivou a diskutovanou, 

jak dokládá Mžourková (2006, s. 126): " ... z rzt::I1)"ch j07.J'km:)lch jevů zaujímá vdejl10st 

postoje nej{ustěji k pravopisu.". 7'. I v internetové komunikaci 7h se podle Mžourkové (2006, 

s. 127) pravopisná správnost "čuslo l1udřazuje kultivovunému vyjadřování založenému na 

vhodném používání jazykových prostledků vzhledem k účelu sdělenÍ." Postoje k pravopisu 

bývají přímo i nepřímo vyjadřovány také v internetových diskuzích (srov. Mžourková, 2006, 

s, 127). Dokladem uvědomění si potřeby jazykové sprúvnosti jsou i nezřídka se objevující 

prosby o omluvení pravopisných chyb v internetových textech (srov. Hladká, 2006, s. 74). 

Přes tyto postoje se podle Hladké (2006, s. 73) internetová produkce "pravopisnými 

pruvid(v nenechává pNliš 'svazovat '(. .. )," Jak dále uvádí (Hladká, 2006, s. 73, 74), toto 

nedodržování pravopisných pravidel může být nezáměrné (neintencionální) (např. pokud 

nelze užít diakritiku), polointencionální (autor .,neplikládá pravopisné správnosti velký 

v);'znam ({ nijak zvlášt' se na ni nesoustřeďuje ... "). ale i zcda záměrné (intencionální), s cílem 

"oživit text a pobavit adresáta". Méně odborně formuluje pÍ"Íčiny nedodržování pravopisných 

pravidel přímo jeden z pisatelu - tedy účastníků internetové komunikace: " ... Dostáváme se 

N Pr-ikladem takovýchto zkratek jsou např. české zkratky .jj" (.jo jo'") nebo "nz" ("není zač"), daleko 
rozšif'enější je však užívání zkratek vzniklých zkrácením anglických slovních spojení "LOL" (..lot of laught'" ve 
významu ,.směju se, až se za bhcho popadám'"), "btw" ("by the way'" - "mimochodem"), "o mg" ("Oh, my god!" 
- ,,Proboha!" aj. (srov. např. Clzal()\'(/L'Í zkratky [onlincl. [cit. 27.12.2007]. Dostupné na WWW: 
<http://www.zkratky.cz/katalog!Chatovaci -zkratky> ). 
7<, Srov. např. Polívková (1992). 
7(, Mžourková se zmiňuje konkrétně o inll'rnetových diskuzích. 
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k problému, díky kterému je komllnikace na Internetll lL/k oFezaná, nesrozumitelná, a to 

nejlwr,~í - pravopisně Jpatná. A loje lenost či ignorace lómlelzl."n 

Jak uvádí Táborský (viz. pOZil. 88), "na očích vdejnoslijsou prostFednictvím internetu 

i sdělení dhve svěFovaná jen p(),~fě (j privátní komunikaci." Pravopisné chyby v elektronické 

komunikaci (např. v emailech) se vesměs shodují s chybami v ručně psaných dopisech, jejich 

frekvence výskytu je však větší (Hladká, 2006, s. 80). 

Pokud bychom měli zmínit konkrétní pravopisné chyby, jež se v internetové 

komunikaci vyskytují, patří mezi ně zejména nedodržování pravidel interpunkce a opomíjení 

psaní velkých písmen (Hladká, 2006, s. 80). Podle Hladké (2006, s. 81) např. v emailech 

téměř chybí zdvořilostní odlišení druhé osoby velk)iJTI písmenem, velká písmena jsou však 

užívána v jiných funkcích (např. pro zdůrazněnÍ. posílení emocionality, aj.). Dalším 

probřeškem proti pravopisu češtiny je .,pravopisně nesprúvné zachycení mluvenostních prvků, 

. např. zjednodušená výslovnost souhláskových skupin a znělostní asimilace ("mysim ", 

" čovcče", ,,zbalit", "nezhnil", ,,fšimnul") (Hladká. 2006, s. 81). Dále se vlivem angličtiny 

objevují různé způsoby počešťování anglických slov podle jejich výslovnosti ("bleK 

metál/black metal") nebo úmyslné napodobování cizího pravopisu v češtině ("tak ti pishu", 

,Jact", "crásně") (Hladká, 2006, s. 81). 

3.2.2 Diakritika 

Vynechávání nebo nedůsledné používání diakritiky je v internetové komunikaci, 

zvláště v emailech, častým jevem (srov. Hladká. 2006. s. 81, Táborský, viz pozn. 88). Dřívější 

nemožnost psát s diakritikou ovlivť1Uje podobu elektronických textů dosud. Ze vzorku 

materiálu obsahujícího 690 emailLi,7K které zkoumala Hladká (2006, s. 81), byla více než 

polovina psána bez diakritiky, v další části emailů byla diakritika používána nedůsledně 

(většinou na začátku nebo na konci textu) nebo chaoticky. Podle Hladké (2006, s. 81) však 

v současné době trend nepoužívání diakritiky v emailech mírně ustupuje. 

77 Aliel1l1F hlog: Čeština na inlcmelll [onlint:l. 2006 [cit. 2 1.1 O.2()()7j. Doslupné na WWW: <http://alit:n.is-a
gt:t:k.ndíclandJ2006-08-05-ct:slina-na-inlt:rndu>. 
7K Tylo t:maily byly napsány v klech !9%-2()()1. 
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Srozumitelnost takovýchto textů obvykle za probiém považována nebývá, jak dokládá 

napl". Táborsk/'!: "Když pLiieme texty hez diakritiky, fak lum ly háčky a čárky beztak vidíme. 

Vlaslnějsme timjen ziskali dal,lJ dovednost." 

Problém s diakritikou v'komunikaci zprostředkovávané internetem shrnuje jeden 

z pisatelů (účastníků internetové komunikace) ve svém sloupku "Čeština na internetu" (tento 

text má charakter soukromého blogu, na nějž navazuje diskuze jeho čtenářů):8o "Nejčastějši 

zpilsob ničení češtiny je odstraňováni diakritických zl1wnének (háčků a čárek). V pravěkém 

Internetu a počítačovém světě se diakritika skutečně nepoužívala, protože nebyla jistota, že 

bude druhá strana používat stejné kódování a bude schopna daný text přečíst. Naštěstí je dnes 

tento problémjiž vyřešen, jsou určitá standardní kódovúni a věL~ina softwaruje umí používat, 

duležité je prosazení Unicode, zejména UTF-8, ale 10 už hychom se dostali k úplně jiné 

prohlematice. Hlavní 'důvoď, proč uživatelé Internetu diakritiku nepoužívaji, je ten, že je 

údajně zdržuje. Jak ubohá vJ1mllll'LI." 

Jiný pisatel81 doporučuje uživatelům internetu (konkrétně v emailové komunikaci) 

v souvislosti s používáním diakritiky následující postup: ,j\iěkolik zásad slušného dopisovúni: 

1) Neznámému pi.iite be::: (~dfif1y (vhodné) - s i'esk)"m p6stupem k elektronické pO!itě 

dosud válči mnohem vice lidí, než je lomu u pNslllpU k www. Nemůžete si proto dovolil 

poslal do éteru nějaký (~eský text, uniž byste si bylijisti. že ke Členáh nedorazijako paskvil. 

ZvlúH v)íznamnéje tohle pravidlo v elektronických konferencích, 

2) Řekněte ostatním, že l}' česky umíte (vhodné) - pokud patříte mezi ty Hustlivce, 

kleN mohou čisl i psát české dopi.\}', nenechávejte si 10 pro sehe, Uveďte tuto informaci i do 

své patičky, např.: Muzete mj j:"lsat s hackallli. oJ ''':cuky (naladi.l jsem MIME/ISO~ 

La t in2) . " 

7') Citováno z internetového článku Sochor. V . .Jak inlemet odil'ill/je L1e.i/illl() l online]. 2005 [cit. 2L lO.2007 J, 
Dostupné na WWW: 
<http://www,bbc.co,uk/czcch/domcsticllcwsístory/2005/ 10/051 () 1o_cz _ intcrnct_pckg,shtml>. 
Kll Aliel11/1' hlog: éeWna nu internetu [onlinc J. 2006 [cil. 21.1().2007j. Dostupné na WWW: <http://alicn.is-a
gcck. nct/clanck/2006-08-05 -ccstinCl -na -inlt:rnctu>, 
Kl Bojar, 0, Spo/eéensk):' katechismus L1eskdw intemetu: Několik ::.úsud sluJ;ného dopisování na IYWřV [onlinc J. 
Dostupné na WWW: <http://www,ccstína.czíkatcchismus,html>. 
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3.2.3 Překlepy 

Dalším problémem internetové komunikace Je vedle nedůsledné diakritiky 

a pravopisných chyb také častý výskyt překlepů (srov. Hladká, 2006, s. 81). Příčinou vzniku 

překlepů je především již zmíněná (a vysoce ceněná) rychlost při psaní elektronických textů. 

Druhou, neméně významnou příčinou, je pak nechuť pisatelů k dodatečným opravám takto 

spontánně vzniklých textů (Hladká, 2006, s. 81). 

Jaké typy překlepů se velektronické komunikaci nejčastěji objevují? Jsou to 

především takové, které přímo souvisí s technikou psaní na počítači (Hladká, 2006, s. 81, 82): 

naphklad zdvojení grafému vlivem delšího stisknutí klávesy ("sillu"), záměna písmen, které 

jsou umístěny na klávesnici v tčsném sousedství (např. "c" a "x" - "xhatička"), nebo přidání 

takto těsně sousedícího písmena C,miožná"). Dále dochází vlivem rychlosti psaní k vynechání 

mezery (nejčastěji u dvojic slov, z nichž jedno je předložka, spojka nebo krátký slovesný tvar 

- "vzivote") nebo jejímu nesprávnému umístění ("lIorma!n iradny") (Hladká, 2006, s. 82). 

Specifickým typem překlepů je záměna grafému "y" a "z", zpúsobená antepozicí příslušných 

kláves na české a anglické klávesnici ("ahoj ydelli", "také le chci oblayit par yayitkama") 

(Hladká, 2006, s. 82). 

3.2.4 Grafická simulace paralingválních a extralingválních prostředků 

Jak už jsem zmínila výše, komunikace prostl'ednictvím internetu (a psaného textu 

vúbec) je specifická tím, že se její účastníci během interakce vzájemně nevidí. Jakým 

zpúsobem si však sdělují významy, které nejsou neseny verbálně, ovšem v mluvené 

komunikaci se běžně vyskytují a jsou vyjadřovány paralingválními a extralingválními 

prostředky (např. intonace, tempo řeči. mimika, aj.) (srov. Hladká, 2006, s. 82)? 

Zatímco v běžném psaném textu se pro tyto účely používá zesílení, podtržení, změna 

písma nebo interpunkční znaménka (např. vykřičník, otazník), v internetové komunikaci -

snad právě proto, že se více přibližuje komunikaci mluvené - mívají pisatelé ještě větší 

tendenci vyjadřovat své emoce a postoje a činí tak mnoha dalšími specifickými prostředky 

(srov. Hladká, 2006, s. 82). Jak uvádí Čmejrková (2006, s. 6): "Protože tato interakce nemú 

k di,<'jJozici neverbální, fj. jJaralinyyis/ické a kinezické jJJ'()sll~edky. kompenzujeje rladprodukcí 

grujick,):ch znakú ... " 
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Patří sem především příznakové užívání velk)'ch písmen, jež je např. v emailové 

komunikaci kvůli jejím omezeným technickým možnostem v podstatě jedinou možností 

zdůraznění prostřednictvím standardních grafických prosti'edků (Hladká, 2006, s. 82). Velká 

písmena se zpravidla vyskytují v kontaktových částech emailú (tj. v pozdravech a vlastních 

jménech osob v úvodních i závěrečných formulích), v rematické části výpovědi a všude tam, 

kde je cílem pisatele posílení emocionality nebo intenzifikace výrazu (,,A mimochodem si 

MOC mila.", "Takze: VSECHNO NEE1LEPS/fff) (Hladká, 2006, s. 82). 

Dalším specifickým prostředkem vyjadřování těchto významů Je podle Hladké 

(tamtéž) řetězení grafémů a interpunkčních znamének. Řetězení grafémů podle ní slouží jako 

kompenzace nemožnosti vyjádřit intonaci nebo emocionálně motivované kvantity ("mohla 

bys vytahnout konecne i Silvu, neeee!", ,,Nazdaaar Kocoure"'). často se vyskytuje u citoslovcí 

("júuuj", "hlavně je děsná zima - bleee"). Řetězení interpunkčních znamének (vykřičníků, 

otazníkú a dalších) se taktéž děje pro intenzifikaci a zdůraznění a může se objevovat 

i uprostřed věty (,,Desne me to stve, protoze bych se strasnc rada dostala mezi normální 

fff!!f!! lidi.") (Hladká, 2006, s. 82). 

Zajímavým grafickým prostředkem, který elektronická komunikace82 pro vyjadřování 

emocí. postojů, psychických stavů atd. používá, jsou emotikony. Ty Hladká83 (2006, s. 82) 

definuje jako "ikonické znaky nap(}dobl~jící lidskou mimiku. ,. Podle Čmejrkové (2006. s. 4) je 

emotikon "zástupný symbol, ikon i index autorova rozpoložení ( ... ) ... kj}'Zick)ím rysúm 

komunikace tváří v tvář odkazuje jen velmi o/)rJ'sově a stylizovaně, ve srovnání 

s diferencovanou mimikou, gestikulací a emocionúlním napětím konkrétní interakce ( ... ) Ve 

srovnání s otazníkem či vykřičníkem je emotikon zatíženě/ví . .Je to znak blízkého kontaktu na 

velkou vzdálenost a specifičnost jJo6tačové zpr()stl~edkov({né komunikace, kterou lingvisté 

popisují, ,\po6vá v tom, že smr.Š'tění světa reflektované jazykem má za následek vznik nového 

stylu, nového registru, a možná i nového existenčniho lnodujazyka." 

Ve zkoumaném materiálu emailové komunikace Hladké (2006, s. 83) se objevovaly 

především dva typy emotikonú - kladný (©) a záporný (G). V naprosté většině převažovaly 

emotikony kladné, a to v místech textu, kde chtěl pisatel upozornit na to, že by měl následovat 

smích nebo pousmání, nebo kde bylo jeho cílem adresáta pozitivně naladit. Kladné emotikony 

sloužily také jako prostředek vyjádÍ'ení ironie nebo zmírnění dopadu řečeného (". . . to sem 

Kl Pf'edevším komunikace prostřednictvím emailů, komunikace na internetu jako taková, ale i komunikace 
prostřednictvím sms. 
x' Emotikony se ve výzkumu Hladké objevily ve 13% ze zkoumaných emailů. V příslušných emailech se 
většinou neobjevovaly jednotlivě, ale opakovaně, až nadměrně (srov. Hladká, 2006, s. 83). 

40 



je,,,{ě nečel ... nemám dost odvahy ... O), výjimkou ncbylo ani jejich zal'azení na začátek či na 

koncc emailu ve spojení s pozdravem (tedy ve funkci kontaktové) (Hladká, 2006, s. 83). 
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3.3 Čeština na internetu u českých neslyšících 

3.3.1 Podrobnosti o excerpovaném materiáluN4 

Zdrojem excerpce psané elektronické komunikace neslyšících pro potřeby této práce 

byla webová stránka www.neslysici.cz.85 Na této stránce mohou neslyšící (kromě jiného) 

diskutovat na rozličná témata. Je zde k dispozici historie diskuzí od roku 2002 až do roku 

2007. Diskuzí se pochopitelně neúčastní jen neslyšící uživatelé, ale také nedoslýchaví, 

ohluchlí a slyšící lidé, kteří se pohybují v komunitě neslyšících nebo o ni jeví z různých 

dúvodů zájem.86 Nutno podotknout, že diskuze jsou často "plamenné" a řada neslyšících 

z těchto dúvodů tyto stránky nenavštěvuje příliš ráda, nebo se jim dokonce přímo programově 

vyhýbá.K7 

Nejprve bych ráda uvedla některé statistiek0 údaje. Všechny diskuze (od roku 2002) 

JSou řazeny celkem do patnácti rubrik: 1) Kultura, společnost 2) Láska, sex, vztahy, 3) 

Obchod, finance, 4) Počítače, Internet, 5) Rekreace, sporty. 6) Rodina, domov, 7) Skoly, 

vzdělání, 8) Telefony, komunikace. 9) Televize. 10) Tlumočení, tlumočníci, 11) Vzkazy, 12) 

Záliby, koníčky, zábava, 13) Zdraví, krása, 14) Znakový jazyk, 15) Ostatní. U každé z rubrik 

je uveden počet diskuzí a celkový počet diskuzních příspěvkú v celé sekci. 

V roce 2007KK spadalo nejvíce diskuzních pf-íspčvku do rubriky Ostatní (2131), dále do 

rubriky Kultura, společnost (1591). Naopak nejméně pUspěvkli obsahovala rubrika Rodina, 

domov (71). Celkově nejvíce diskuzí (104) spadá do rubriky Ostatní (tj. nebylo je možné 

zal-adit do žádné ze čtrnácti výše jmenovaných rubrik). nejm0ně jich je opět v rubrice Rodina 

a domova také Láska, sex, vztahy (v obou diskuzích byla pouze čtyři diskuzní témata). Pro 

rok 2007 jsem ve výše uvedenýcb patnácti rubrikách napočítala celkem 399 diskuzních témat 

a 6615 jednotlivých diskuzních pJ-íspěvků. 

Ve svém výzkumu jsem se zaměřila pouze na aktuální diskuze, tj. diskuze vzniklé 

v roce 2006 a 2007. Při výběru diskuzních příspěvkú jsem se nejprve zaměřila na diskuze, 

II nichž bylo podle jejich tématu pravděpodobné, že se do nich budou zapojovat neslyšící 

K~ Všechny excerpované diskuzní příspěvky uvádím v Příloze č. 2. 
K' Ncs/ysici CZ [online]. 2()()7[cit. 29.12.2007j. Dostupné na WWW:<hup://www.neslysici.cz/>. 
Kf, Nejčastější zaznamenaný dotaz tčchto slyšících účastníkú diskuze vetšinou směřuje na kurzy "znakové řeči" 
v tom kterém regionu. 
K7 Ústni sděleni od několika neslyšících kolegú. 
KK Uvedené údaje jsou platné k 28.11.2007. 
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(a také tomu pak u některých bylo). Těchto diskuzí jsem zvolila celkem 1789 Gednu diskuzi 

z každé rubriky, u rubriky Kultura a společnost jsem zvoiila diskuze tři90). Pět diskuzí bylo 

z roku 2006, dvanáct z roku 2007, V každé diskuzi jsem potom vybrala diskuzní příspěvky, 

které vykazovaly shodné rysy s texty produkovanými neslyšícími.91 Takto vybraných 

diskuzních příspěvků bylo celkem 441. Nakonec jsem podle jednotlivých přezdívek92 

spočítala množství autorů zvolených diskuzních příspěvků, jichž bylo celkem 40, a podle 

toho, jak sami sebe prezentovali, jsem je rozdělila na muže (29) a ženy (11).93 

Ačkoli někteří pisatelé v průběhu svého pohybu na několika diskuzích současně 

postupně odhalili svou identitu (minimálně to, zda jsou slyšící či neslyšící, ale i zda jsou 

nedoslýchaví, ohluchlí, mají kochleární implantát, atd.), neměla jsem o jednotlivých pisatelích 

(dále účastníci diskuze) bohužel k dispozici žádné podrobnější informace týkající se jejich 

včku, vzdělání, regionální phslušnosti, atd. V diskuzích pochopitelně nevystupovali pod 

skutečn)'mi jmény, ale pod přezdívkou (tzv. nickcm).'i-+ 

3.3.2 Stav sluchu respondentů a jejich vlastní sebeurčení 

Z celkového počtu čtyl"iceti účastníků diskuze se jich devět přímo označilo jako 

neslyšící (z toho šest mužů a tf"Í ženy), jedna účastnice napsala, že je těžce nedoslýchavá. 

U dalších jsem na přítomnost sluchové ztráty usuzovala z jejich psaného projevu, jenž 

vykazoval rysy typické pro texty neslyšících. 

Mnohem důležitější než stav sluchu však pro mě bylo to, jak tito účastníci diskuze 

sami sebe pojímají, tedy zda se v jejich diskuzních phspěvcích objevují nějaké známky jejich 

X'J Seznam jednotlivých diskuzí, které jsem použila pro excerpci malťriálu internetové komunikace českých 
neslyšících, je uveden v seznamu literatury. U každé diskuze je odkal na konkrétní webovou stránku. na níž ji 
lze nalézt. 
'Jil Rubrika Kultura, společnost byla ve srovnání s ostatními rubrikami nejnavštěvovanější a objevovalo se v ní 
nejvíce aktuálních diskuzních tém~t "velk)'m množstvím diskuzních příspěvkú (u některých diskuzí bylo 
příspěvkú i 400, ve srovnání s desítkami příspěvkú v diskuúch "padajících do rubrik jiných). Proto jsem se 
rozhodla vybrat z ní diskuze tři. 
'JI Viz kapitola 2.2 Typické IJiSY psané l'cí:/iny l'esk)lch nesly.\·Íl·ich. 
'J2 Dva neslyšící účastníci diskuze vystupovali pod dvěma pi"ťzdívkami zárovet1. Každého z nich jsem proto 
počítala pouze jako jednoho autora, nikoli jako dva. Je samozřejmě možné, že více přezdívek používali i jiní 
účastníci diskuze. 
')' Pohlaví účastníkú diskuze jsem určovala především podle rodových koncovek, které se vyskytovaly v jejich 
psaném projevu. V menší míře se diskutující o svém pohlaví zmínili sami. Patťllý nepoměr mezi počtem mužú 
a žen lze přičíst jednak tomu, že vzol'\:'k zkoumané komunikace vznikal náhodně (podle příslušnosti k dané 
diskuzi, nikoli podle pohlaví respondentů), jednak nepřímo odkazuj\:' k možné hypotéze, že internet navštěvuj í 
častěji n\:'slyšící muži než neslyšící ženy. 
'J4 Jednotlivým přezdívkám se budu věnovat níže. Jejich seznam je uveden v Příloze Č.l. 
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sebeurčení, sebeidentifikace. apod. Ty Jsem zaznamenala právě u těchto deseti osob, 

u některých z nich opakovaně. 

Konkrétně tato sebeurčující prohlášení vypadala takto: "la jaka neslysici"')", j:·;em 

Neslyšící"%, ,,,jsem deat<J7, "i k(ŽVž jsem těžce nedosl.ú.'havi!". Někteří diskutující měli 

tendenci vyjádřit úplnost či opravdovost jéflf9ii' sluchové ztráty - ,,,jsem uplne Neslysici", "la 

j.\;ern skutecne neslysici", jsem ]OocYó Neslyšící". Jiní ve svém sebeurčení akcentovali dobu 

vzniku vlastního sluchového postižení a další okolnosti - jsem neslyšící ad narození 

a nemám CI.,,<J8, ,J'sem praveligně nesly.~ící, sly.~i111 zVlIky pouze se silnými sluchadly". Jeden 

diskutující popsal své vlastní rozhodnutí zařadit se do kultury neslyšících - ,/sem narodni 

nedoslychave, a byl jsem odmalicka naucit Zl')') od rodíce, a taky byl jsem maly chlapec 

a mIll vil jsem, ale byl jsem 6rokll lak jsem raz/wdllllti,zc ja vybral Z.l a deaf kllltura." Jiný 

vyjádřil svůj vztah ke znakovému jazyku - ,,Jsem dec{fo požívúm I DO % znakavoujazyk. Z.l je 

velmi duležitý ! I". Objevily se zde také příspěvky vyjadřující vlastní hrdost k přináležitosti ke 

komunitě neslyšících: ,,,ja mam se do/Jre zivat, a jsem slastny dea.f', ,/sem staslny ze jsem 

deať a mUZll videl mam tichy svef Cl ~~v nemate.", "Sll sfrasne spokojeny Cl muzu maznost víc 

cilim a vidím jak svet", 

3.3.3 Postoje jednotlivých respondentů k českému jazylm 

Před samotným rozborem materiálu internetové komunikace bych se ráda pozastavila 

nad problematikou postoje neslyšících k českému jazyku. Jak jsem zmiňovala již v úvodní 

kapitole 2. Neslyšící a mluvený jazyk, čeština je pro neslyšící jazyk cizí. Z toho vyplývá řada 

důsledků. Mimo jiné také to, že podoba českého jazyka (zde mám na mysli psaný český 

jazyk) produkovaného neslyšícími je zpravidla jiná, než standardní podoba psané češtiny. 

Neslyšící však toto sami také reflektují, zaujímají k češtinč a k vlastnímu psanému projevu 

určitý hodnotící postoj. Doklady toho, jaké postoje neslyšící k psané češtině zaujímají, jak se 

vypoi'ádávají s tím, že se ve svém psaném projevu dopouštějí chyb, a dokonce i zmínky 

'J) Diskuzní příspěvky nebo jejich části, které byly napsány bez diakritiky. ponechávám v jejich púvodní podobě. 
DiakriliL:e se budu podrobněj i věnoval v kapitole Specifika inlt:rnduvé komunikace českých neslyšících. 
<J(, Velké .. N" ve slově "Neslyšící" odkal.uje k pojímání neslyšících jaku kulturní a jazykové menšiny (srov. napl". 
Komárková,20(5). 
'JI Užití anglického slova ,.deať' (neslyšíci) se v mnou zkoulllaném vzorku komunikace vyskytovalo poměrně 
často, v mnoha souvislostech. Patrně odkaLuje k hrdé a svým zpúsobclll (pro neslyšící z ostatních zemí) vzorové 
komunitě amerických neslyšících, kteh dosáhli mnoha cílů (jako l1apl'. ruvnoprávnost se slyšícími, atd.), jichž se 
ostatní národní neslyšící komunity teprve snaží dosáhnout. 
'JX •• Cl'· je zkratka pro kochleárnÍ implanlúl (z anglického .• Cochkar lmplant"). V diskuzích byla tato zkratka 
používána velmi často. 
'J'I Znakový jazyk, rovněž často používaná zkratka. 
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o příčinách tohoto stavu jsem nalezla rovněž v materiálu, který jsem zkoumala. Ráda bych je 

zde alespoň ve zkratce uvedla. 

Některé příspěvky obsahovaly jednoduché doklady o tom, že neslyšícím dělá český 

jazyk problémy: 

"Ahojky vsem,predem mi prominte ze mam prahlemy s Kramatikoll ... " 

"ja vim mam spatne psat cesky jazyk. .. " 

" my dea( neni dokonal naucit CMl1 (Jo." 

V jiných se více či méně explicitně objevuje hodnocení českého jazyka jako jazyka 

těžkého: 

" Tuk knížka není vhodné pro deu/složité slovo i grw}[ufikll ... " 

" .. . chtí1 uby Neslyšici nuu6! (esk)! je mnoho prúce. Lépe hy hylo naučit se anglicky neho 

{ínsky. Tam skloňováni a ohýbání sloves není. " 

Několik účastníků diskuze vyjádřilo svúj negativní postoj či nedostatek motivace 

k učení se českému jazyku: 

" .. . mllZLl nal/cit Cl, ale me to nehavi,pze neni mu; cil Cl. " 

V nemalém počtu příspěvkl.l se objevuje dokonce zmínka o tom, že čeština je pro 

neslyšící cizí jazyk, zatímco jejich vlastním (prvním) jazykem je jazyk znakový: 

" .. . pokud jsi dea( a rozumis Cl, tak jasne pro tebe je cizi jazyk. Deafpatri prvni narodni Zl, 

pak ml/ze naudt druhy jazyk Cl a je to Cf jasne cizi jazyk. " 

" Uz jsem ti rikal Deafpro Cesky .Jazyk je CIZI. " 

" .. . prave ja porad vysvetlim, ze dealje cizi jazyk pro Cl. " 

"Naprosto jsem jiste.j , ze ty pri,'ljJevky ctou hodne Nl:'slysici, ale nechte.ji psat, proc - Cl !lenl 

jejich jazyk ale Zl. Podo/Jne je to ze mas vlastni jazyk Cl a cllces nauzit pelfektne druhy jazyk 

{/ vyjde jen 80% a nebo lleupsesne. S1ejne to u Neslyici. " 

., Tužka a papir je málo na kO/7ll1llikuci,pro{ože nesly/Jcí mají ('J za druholn)) jazyk a mají 

problémy s Kramatikou. " 

"Sluch lepe neexistuje, aja reld doktor Zl je moje materc,;'ky jazyk. " 

" ... a nemusis me rict ze ja newnim ce.",·ky jazyk, ale cesky jazyk pro me cizi jazyk. a jsem mqje 

narodili ZNAKOVY.JAZYK a mqje RUKA A MIMIKA. " 

Některé příspěvky uznávají důležitost psané ľormy českého jazyka pro neslyšící: 

"Deaľ spravne hodi vychova prvni jazyk co matersky jazyk je Z.J, pak druhy cesky psani 

jazyk. " 

11111 Zkratka CMJ patrně znamená "česk5c mluvený jazyk". 
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" ... a je pravda Zl neexistuje psat, ale a:-.pon nahradni psat CI" 

"l)eafjasne musi umet cesky jazyk ale ne mluvit, ale jen PSAT,pze ja mam zdravy mozekje to 

jasne PS'A T eesky jazyk ale MLUv'lTjsem vadi slltchy. " 

Vzájemný vztah češtiny a znakového jazyka dobře reflektují tyto příspěvky: 

"DeafjJouživaji znakový jazyk, tak není dívu,že neumí psát (esky pelfektně" 

" ... mys lis eesky jazyk a znakovy jazyk je stejne??? není pravda, Znakovy jazyk ma vlastni 

znak ta kove cesky jazyk nema slovo, myslis Znakovy jazyk je obycejne to neni pravda, pze 

Znakovy jazyk je plnohodnoty. " 

"Českýjazyk májiné slov pořadi : ZJjazyk znakuje (U) VĚK DOBRÝ, ale českýjazyk mluví 

DOBRÝ ČLOVĚK, nebo dobrý muž, dobrá žena, dobré dítě - thkrát pokaždé jinak, protože 

jsou mkrát dobro- on dobl~v. onu dobrá, ono dobré. U Zl jednou DOBRU A nemúžd; 

v českémjazyku Pikat muž dob'i ženu dobrá. Musí,,; opahu! : Johr)) muž, dobrá žena. V Č:Ije 

'maf:ý clU/n', ale v Zlje 'dúm ma/F. Aještě ma~}: - fIlen~í - Ilejmen.~í, to má koncovku -.~í. Ale 

Z/ (~usl() jen jeden znak. A to jsoll rozdíly. Jestli ly umí.\' (J. ale Neslyšící se musí u(~il tento 

jazyk slrukturajiná. Jinak myslel, jinak slova k sohě. /'v'esly.\ící se učí dvakrát: slovo a spojení 

slul'. " 

" ... deaľzije v zemi CESKA REPUBLIKA ma dva jazyk." 

" .. .ja rikal eesky ma dva jazyk. pochopis, cesky mluveny jazyk ma vetsina lide. a ee.'·;ky 

Zllakovy jazyk je mensina nase kultura. " 

Neméně zajímavé jsou phspěvky, v nichž účastníci diskuze vyjadřují, že si uvědomují 

problémy s vlastní psanou produkci v českém jazyce i problémy spojené s psanou produkcí 

neslyšících v českém jazyce obecně: 

" Vím mně je chyby gramatiku, ale pro mě neni dúležité.Jsem de ať a požívám 100 % znakovou 

jazyk. Z/je velmi důležitý I I" 

" .. . deat' má problémy psát česky a sl.v.Víci také ph pSÚl1í (~eskJ' chyby, tleba měkky i tvrd)l,je to 

ostuda?" 

" .. . driv sem dobre umela ej,a ted liL' nevis prae pze ja porad s deafsem bavit nejakejm v~vlete 

puznavat svete atd a proto ja II hy va pamatovat ej ...... a to je normal a stejne jako ze si ty 

ochlllcahl stejne jako deaf~'em ma prohlemy s dea{\'em a /() nikdo nepomuze ale krO/ne Ilekdo 

muze podle jak lidi bude chtit ucit ........ a je to prece l10rmal ale jenze ze nas vadi pme to 

doktori nuti. " 

" ... je ti z tebe smutny ?fakt ?IlO preee no me nevadi ze me z/wrsilo cesky jazyk hlavne ze mam 

zj,ziju si lajn prece ureite pro tebe je dulezitejsi eestillll, ..... hlavne uprava veta atd to je ale 

zhytf'cne hlavne jak my diskusi piseme ....... a ne koukat jen .ml1le vety to je ale primitvnil I I Ino 
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kdyz lobe nerozumi co ja piSll tak mas smulu tak musi,)' sama bojovat co je to smysl.. .. no ja 

taÁ-)i nerozumim co ty pises ale jde /0 bojovat a nemam chul opet opakovat psat co ja mam 

II mysli tak mas blbe ze nerozumis ..... jcn ty nerozwnis to je ale skoda ... " 

Hojně se objevovaly i pí'íspěvky vyjadřující postoj k chybám, které činí v diskuzi 

druzí, či hodnocení jejich psaného projevu: 

"jVJně děs/jak TY pOl~ádně neumLv psút .\právně čd/inu. Normálně nap:wt věty TY pořádně ani 

neumí3; CDTvým pF'íspěvkum já nerozumím, neboť věly napsané český jso u fakt ubohé ... / 

"Xl Ol, mě to děsí že pLfd pořadně iidilinu!!! !pro mě není duležilejakje sparvne cestinu stejne 

my nedostaneme známku jako zákoladni skola nebo materska skola nebo co ?no hlavne jak my 

piseme vzajemne,ne jen moudrosti to ale pro me hnllsi blc('cee! /! /! / !pro me dulezite jak nazor 

a to oni uprimne vysvetlit atd ake/yz nevis informace tak lilIe ze on te dava info a klid!!! !/1(' 

proti kvuli tomu cesky 'jazyk pro m(' j(' nejvetsi pi/orllce!!!! na.\'l/y ?pochopil si ?ncbo? " 

" ... chvalim X ci XY, kdyz sami vedi. ze nemají doMe ('.J napsany, ale snazi se napsat." 

" ... ale to nevadi spatne gramatika, Izlavne poznal co typ d('(lf.~ ,\patne psat to ma smysl. " 

"Milá.já se ak\pon domluvím ,,,vude al' mluvenou (di neho psanou formou ale domluvím se 

CI-Kdežto někteN jedinci nesly!iící se veřejně nedomlllví.nehol' nevědí jak správně napsat 

větu. " 

"X rikas ze Y mel byt to zlepsit ... 1O melo hlavne ze ukazuje zj ... jJrotoze je hje to jeho jazyk a ne 

ceskyjazykpro nejje to cizi ..... ž me (ake/!/!" 

3.3.4 Průběh a obsah diskuze 

Nyní již tedy víme, jak na tom mnou vybraní účastníci diskuzí z hlediska stavu sluchu 

a vlastního sebeurčení jsou a známe některé jejich postoje k českému jazyku. Ještě než 

přikročím k samotnému jazykovému rozboru zkoumaného materiálu, ráda bych se zaměřila 

na několik zdánlivě okrajových aspektů této internetové komunikace, konkrétně na jména, 

pod nimiž jednotliví neslyšící účastníci diskuze vystupuj í (cizím slovem nicky), oslovení, 

která ve svých příspěvCích používají (pokud vůbec nějaká používají), a výrazy, jimiž dávají 

najevo souhlas či nesouhlas s názorem někoho jiného. Domnívám se, že výše uvedené aspekty 

nám mohou nepřímo podat cenné informace o kultuře neslyšících. 

llil r'-íspěvky. v nichž se objevilo oslovení konkrétního účastníka diskuze_jsem anonymizovala. 
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3.3.4.1 Zvolená přezdívka (niek) 

Jak už bylo uvedeno výše, jednotliví účastníci nevystupovali v diskuzích pod svými 

skutečnými jmény, ale pod přezdívkami, jejichž cílem bylo především anonymizovat svého 

nositele. Vystupování pod přezdívkou je typické pro internetové diskuze, chaty, seznamovací 

servery aj., není tedy nijak specifické pro internetovou komunikaci neslyšících. Tyto 

přezdívky se označují jako "nieky·do2 (srov. David, 2006, s. 26). " ... Nick plní podobné 

ftl11kce jako osobní jméno - slouží především k idelltifikaci, diferenciaci a individualizaci 

svého nositele ( . .j, ale oproti standardní podobě osobního jména je v něm přúomna i složka 

jazykové hry." (David, 2006, s. 27). "Smyslem nickú ledy není jen zakrýt pravou totožnost 

uživatele, ale zároveň ho i nějak ,:)!stižl1ě charakterizoval." (Říhová, 2006, s. 33). 

Utváření přezdívek (niekú) se podle Říhové (2006. s. 34), která zkoumala internetovou 

komunikaci slyšících osob na chatu. řídí jistými zákonitostmi. Nejčastěji bývá podle ní jako 

pf'ezdívka užito vlastní jméno daného uživatele nebo jeho minimální modifikace, ]03 dále 

jméno nějaké známé osoby (např. fílmové nebo románové postavy, popř. známé osobnosti) 

nebo jméno úplně nové (tamtéž). Dúležitou součástí vytvúi"ení nicků je podle Říhové (tamtéž) 

výstižnost a originalita. 

Říhová (2006, s. 33, 34) zaznamenala také rozdíly mezi výběrem přezdívek u mužú 

(chlapcú) a žen (dívek). Ženy měly podle ní tendenci volit takové nicky, na základě nichž by 

púsobily roztomile, přitažlivě a sexy nebo různé podoby překladu vlastních jmen. Muži 

naopak volili jména snažící se vyznít tvrdě nebo vyjadf'ující nějaký temný podtext. Oblíbená 

u mužú byla také jména románových, filmových nebo počítačových postav či jiných známých 

osob. Takové přezdívky, tj. přezdívky vyjadřující identifikaci s nějakou známou postavou, se 

ve v)'zkumu Říhové (2006, s. 33) až na výjimky u žen nevyskytovaly. 

Volba a grafická podobu nickú u obou pohiaví je velmi silně ovlivněna angličtinou 

(srov. tamtéž). Angličtina ovliv(lUje Pl'edevším pravopisnou podobu jednotlivých nieků, často 

jsou užity jako přezdívky i celá anglická slova. Ta se podle Říhové (tamtéž) často kombinují 

s český'mi slovy nebo čísly a mohou obsahovat zámčrné i nezáměrné chyby. 

Jak vypadaly přezdívky jednotlivých účaslníkú diskuzí v materiálu, který jsem 

zkoumala? Těchto přezdívek bylo celkem 40 (stejně jako účastníků diskuzí), z toho 29 

1112 Z anglického "nickname" (přezdívka) (srov. Multilingual dicliollary [onlineJ. 2007 [cit. 30.12.2007]. 
DoslupnL: na WWW: < http://www.slovnik.cz/>). 
III.' Jméno bývá modifikováno například použitím pomlček nebo leček mezi jednotlivými písmeny, číslic za 
jmL:nel11, atd. (srov. Říhová, 2006. s. 33). 
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přezdívek mužských, 11 ženských. 10" Mezi těmito přezdívkami se vyskytovaly přezdívky 

mající podobu modifikace vlastních jmen, v nichž byla patrná snaha o ozvláštnění například 

přidáním či obměnou písmene (Juliee, Zusa) nebo napodohením anglického pravopisu (Marc 

Nicoles). Jiná vlastní jména ve zkoumaném vzorku modifikována nebyla, ovšem jejich 

podoba byla nápadně "nečeská" (Max, Mario). 

Pokud bych se měla zaměřit na rozdíly mezi volbou přezdívek u žen (dívek) a mužú 

(chlapců), nedá se říci, že by se tyto rozdíly na tak malém vzorku (čtyřicet osob) nějak 

výrazně projevily. Přesto jsem však zaznamenala u dívek přezdívky, jimiž se jejich nositelky 

pokoušely vyznít roztomile (Barbínka, Bobinka) a pouze jednu přezdívku inspirovanou 

známou osobou (Twain), zatímco u mužů (chlapců) jsem nalezla více přezdívek 

inspirovaných jmény známých postav (Einstein) nebo postav z oblasti počítačových a jiných 

her (JoBo, Wartcraftll, Zástup __ Nemrtvých). Jedna dívCÍ pľezdívka byla patrně ovlivněna 

místem příslušnosti (Bn'1ačka) a pouze dvě přezdívky chlapecké měly podobu k českých slov 

(slunisko, biskup). Chlapci volili také přezdívky mající podobu zkratek (VIP, sjb, DJD, JoBo) 

nebo se v jejich přezdívce zkratka vyskytovala (JeanK. tOI1ll11yCZ). Podobnou tendenci jsem u 

dívek nezaznamenala. 

Celkově lze říci, že u většiny přezdívek byl patrný silný vliv angličtiny (LaraRose, 

MobilMen, Speedo, Sprint). V porovnání se závěry. které uvádí Říhová (2006) a David 

(2006) na materiálu přezdívek většinové slyšící populace, jsem u přezdívek neslyšících 

neodhalila žádný aspekt jazykové hry a méně výraznú byla také hra s grafickou podobou 

slova (až na ojedinělé Juliee, Wartcraftll nebo slunisko). Přezdívky obsahující číselné údaje se 

u neslyšících účastníků diskuze nevyskytovaly vúbec. U některých přezdívek bohužel nebylo 

možné odhalit jejich přesnou motivaci. 

3.3.4.2 Úvodní repliky 

Zde bych se chtěla krátce pozastavit u tématu úvodních replik diskutujících ve 

zkoumaném materiálu internetových diskuzí. Jakým zpúsobem zahajovali jednotliví neslyšící 

své diskuzní příspěvky? Je třeba r-íci. že převážná včtšina příspěvků žádnou úvodní repliku 

neobsahovala. Pokud se již nějaké úvodní repliky vyskytly, byla to většinou různá obvyklá 

i méně obvyklá oslovení, například rúzné obměny pozdravu .. ahoj" (',Ahojí/ť', "ahojky", "a/1(~j 

deu/i,") nebo jiných používaných pozdravů (,,Nazdárek", .,zdravím vespolek", "zdravím all"). 

V několika případech zahájil diskutující svou repliku pozdravem "čest" (nebo "cest'). 

104 Seznam všech přezdívek uvádím v Phlozc I. 
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Objevilo se zde také oslovení spojené s konkrétním jménem ("Milý/á X") a formálnější 

pozdravy ("Hezký večer", "Vážení neslyšící"). Diskutující se často oslovovali také přímo 

svými přezdívkami. 

Považuji však za důležité zmínit Gak už jsem naznačila výše), že většina příspěvků 

nezačínala oslovením nebo pozdravem, ale obsahovala vyjádření názoru diskutujícího přímo 

nebo odkaz na předešlé vyjádření jiného diskutujícího ("souhlasim názor,,).105 Tento odkaz na 

předešlé vyjádření měl někdy (zvláště u některých diskutujících) podobu povzdechu, za nímž 

následovalo opakované vysvětlení již vysvětlovaného stanoviska/názoru nebo tvrzení. Tyto 

příspěvky začínaly nejčastěji slovem "zase", "ještě" nebo formulkou "už jsem ti říkal... ": 

"Zase filrt myslis ze deaf"neovlada cestina ... " 

"zase jes'fe nerozumis, co jsem rikal ... .. 

"zase jsi nepochopila, ja rika! ce:';/cy ma dva jazyk. .. " 

".Je.í;lě nepochopili že dea/nepol/ehllji čist knižku.jJroíože knížkuje hlbost. " 

"Jeste ty nerozumis... " 

"J este nerozumite ... " 

" Uz jsem ti rikal respektllju slysici kllltura ... " 

"uz jsem ti rikal fifl najit odkazy ... .. lOl> 

Některé příspěvky začínaly zvoláním "proboha" či jinými podobnými zvoláními

" Prohoha, X má pravdu ... " 

" PROBOHA!!!! V.§ichnije.í;tě nepochopite o tom!" 

"prohoha Kl nikdy nebude zlepsL. , . 

.. Prohoha .. co zase stěžujete mezi lidí ... .. 

., .Ježi.í;marjááá ,,:t::zase hádky mezi .\'lál'ii a Spartou < 
"oh hože. chtelo by alespoJl neiaky respekt a reseni l71ezi dl'enw svety ... " 

Jiné repliky začínaly citoslovci -

" Uau, toto hych nemohl ... . , 

" W()()()()W, to jsi ty ... " 

., uff:. Psal jsem kvllli motÍvaó lUl první strane. « 

Celkově lze říci, že absence oslovení nebo pozdravu II většiny replik se zdá být logická 

vzhledem k tomu,že ve většině případú se diskutující zapojovali do téže diskuze opakovaně 

III., Způsobům vyjádření názoru u jednotlivých diskutujícich, h.onkrétně způsobům vyjádření souhlasu 
a nesouhlasu se budu věnovat v následující podkapitole. 
IlJI, Toto vyjádření je velmi zajímavé z toho důvodu, že obsahuje transkripci orálního komponentu znaku českého 
znakového jazyka do psané češtiny CJifi"). Podrobněji se tomuto v)jáclC'cní budu věnovat při rozboru materiálu 
z jazykového hlediska, konkrétně z hlediska vlivu znakového jazyka Ila psanou podobu češtiny. 
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(nemuseli se tedy stále vítat a zdravit s ostatními účastníky) a také proto, že diskutující často 

komunikovali sice spolu, ovšem !ll' v tentýž čas. Proto mělo jl~jich vyjadřování spíše charakter 

pJ-ímé formulace názorů, na něž lze v případě potr-eby reagova1. 

3.3.4.3 Způsoby argumentace (vyjádření souhlasu/nesouhlasu) 

Jak už jsem uvedla v předcházející podkapitole. většina příspěvků od neslyšících 

diskutujících ve zkoumaném materiálu nezačínala pozdravem ani oslovením, nýbrž přímým 

vyjádřením názoru, často s odkazem na předešlé pJ-íspěvky. Pokud tento odkaz neměl podobu 

povzdechu nebo nezačínal zvoláním, měl často formu vyjádření souhlasu či nesouhlasu 

s názorem, tvrzením či postojem někoho jiného. Zpúsobúm vyjádření souhlasu či nesouhlasu 

bych se nyní ráda věnovala podrobněji, a to především proto, že u mnoha diskutujících 

vykazovaly podobné rysy. 

Předně, pokud již se v phspčvku vyskytl souhlas či nesouhlas s jiným názorem (bylo 

to ve 47 příspěvcích z celkových 441). byl vždy uveden hned na začátku daného diskuzního 

pI-íspěvku. Nezaznamenala jsem tedy jediný pr-ípad. kdy by byl souhlas či nesouhlas 

s názorem někoho jiného (v explicitní formě) uveden jillde než na začátku. Signalizace 

vlastního názoru či vyjádření sympatií s názorem jiným hned na počátku tak plní dobrou 

orientační funkci - jednotliví diskutující tak ihned vědí. kdo je "s nimi" a kdo "proti nim". 
~--'---. ~ . . 

Jak tato vyjádření souhlasu či nesouhlasu konkrétně vypadala? Vyjádření souhlasu 

s jiným názorem bylo daleko častější než vyjádj"ení nesouhlasu. Celkem se objevilo ve 34 

příspěvcích, oproti třinácti pt'íspěvkúm, v nichž neslyšící diskutující vyjadřovali nesouhlas. 

Podíváme-li se podrobněji na jazykovou formu vyjádh:ní souhlasu, často se zde objevovalo 

vyjádření .,souhlasím s někým/něčím ... " nebo "souhlasím názor/s názorem": 

"S'ouhlasim s X ... " 

"x, soulzlasim s tebou, ze fa vadi ... " 

" s X sOllhlasim. " 

" to s lim X souhlasim ... " 

"Sol/hlasím s lim uplne co napsala X. .. " 

., SU!1lo:dejmě s tím souhlasím, že nejsem ,~pokojel1.l" ... .. 

"fa fúkl sOllhlasim nazor X. .. " 

"Xja ,\'ouhlasim nazor ... " 

"Xja souhlasím s nazorem ... " 
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//,-; 
v jednom příspěvku došlo ph vyjádření souhlasu ke kontaFl~i9-aci vazby "souhlasit 

,--" 

s někým" a "souhlasit s něčím": 

"Soulzlasim nazor s X. .. " 

Řada diskutujících vyjadřovala svůj souhlas s názorem někoho jiného obecným 

tvrzením "mít pravdu": 

"Konecne X ma pravdu ... " 

"X ma pravdu ... " 

"Pravdu má co psal X a na druhé koleji Y. .. " 

"X a Y má pravdu." 

"J o má.~ pravdu ... " 

"x .. mě/sispravdu ..... 

"ostatni maji pravda!!!!" 

Vjedno!71 pHpadě: 

"mate rechl. " 

V jiném případě došlo ke kombinaci vyjádření "souhlasím s někým" a "mít pravdu'": 

"Ano má pravduX. ... souhlasím s ním ... " 

V několika případech byl vyjádřen souhlas jen částečný: 

"X mozna mas pravdu ... " 

"X, skoro máš pravdu výjimka Y. .. " 

"Pane X, máte docela pravdu 107, ... " 

Jako prosHedek vyjádření souhlasu neslyšící diskutující dále používali sloves "líbit se" 

a "chválit": 

"x me to libi jak nazor :-) ... " 

"X kOllecne me rozume/. jinak ml' to lihi,jakX. :-)" 

"X ja chválím . .. " 

" Chvahm x. .. ". 
Pro vyjádření souhlasu využívali diskutující také jiné prostředky, ty však již byly 

individuálně specifické a II jiných účastníků diskuze se neopakovaly, například: 

"Ano,prl'sne tak. .. " 

" Prave uplne stejny nazor jako x. .. " 
"X ma do/Jre napad ... " 

" ano ... ". 

lm V tomto pf"ípadě je však obtížné určit, zda měl daný diskutujíci na mysli, že druhý účastník diskuze má 
pravdu částečnou nebo úplnou. 
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Při vyjadřování nesouhlasu se objevovaly analogické konstrukce jako při vyjadřování 

souhlasu. avšak pochopitelně s opačným "znaménkem" (negace). Objevovaly se zde tedy 

konstrukce "nesouhlasím s někým": 

"Samozrejme ja ti respektuju tvoje volba. ale nesouh!a.',im s tehou,ze Kl lepe zit ... ", 

nebo" neni pravda, že ... ": 

" N eni pravda ze nema cenu z.l. " 

"X; neni pravda, že ... " 

Daleko častější však byla vyjádření upozorňující na to. že se daný diskutující mýlí: 

,)', jsi omyl... " 

".Jsi na omylu, veliký omyl, .. ! 

" roje omyl, ... ". 

Také, analogicky k použití slovesa .Jíbil se" při vyjadřování souhlasu. se 

u vyjadřování nesouhlas u objevovalo sloveso "nelíbit se'": 

".Ja hodne respektujll oS'fafni, ale ja fakt nelibi doklOl' fU/zor ... " 

"X .. mě se nelíbí za tvilj názo/" ... .. 

"X ja laky nelibim tvoje nazor ... ". 

Podobně jako u vyjadi"ování souhlasu sc zde objevovaly ojedinělé konstrukce. 

například: 

"X a Yjsou nesmyslně/;:3ía nemá vfc zkušenost ... " 

3.3.5 Jazykový rozbor psané češtiny českých neslvšících v internetové komunikaci 

Nyní bych se chtěla zaměht již na samotn)' jazykový rozbor zkoumaného materiálu 

internetové komunikace českých neslyšících. Vycházela jsem z jednotlivých diskuzních 

pf"íspěvků od výše zmíněných ctyhceti uživatelů. Č'etnosL s jakou se každý z nich zapojoval 

do diskuze, nebyla u všeeh už.ivatelú stejná. Z tohoto dúvodu neuvádím (až na výjimku 

u diakritiky) žádné číselné ani procentuální údaje. které by vyjadřovaly množství výskytu 

daného jevu, protože by vzhledem k častějšímu zapojení některého uživatele do diskuze 

mohlo dojít ke kreslení uváděn}ch závěrů. Uvedené příklady_ jimž se budu věnovat v této 

kapitole, slouží tedy pouze jako ilustrace toho. že se daný jev v internetové komunikaci 

neslyšících vyskytl. Pokud byl nějaký jev zpozorován pouze jednou, je to v textu zdůrazněné. 

Uvádím-Ii někde, že se některý jev vyskytoval častčji než jiný, jedná se pouze o údaj 

orientační. 
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V souladu s obsahovým členčním této práce, která se věnuje na jedné straně psané 

češtině českých neslyšících a na straně druhé specifikum internetové komunikace jako takové 

a jejímu vlivu na psaný český jazyk neslyšících, bych i samotný rozbor materiálu internetové 

komunikace ráda rozčlenila na dvě části. V první čústi se budu věnovat rozboru získaného 

materiálu z hlediska jazykového. Budu při tom postupovat analogickým zpúsobem jako 

v kapitole {ypické rysy psané češtiny českých neslyšících. V následující kapitole se pak 

zaměřím na specifika internetové komunikace českých nesiyšících, tedy na to, zda a jak se 

vliv komunikačního média (internetu) projevuje v psaném jazyce neslyšících v internetové 

komunikaci. V této části budu vycházet ze závěrů uvedených v kapitole Čeština na internetu, 

které byly učiněny jazykovědci zabývajícími se internetovou komunikací slyšících Čechů 

(Čmejrková, 2006, Hladká, 2006, IVlžourková, 2006, ř{íhová. 2006, David, 2006, aj.).IOS 

Jak jsem již uvedla výše, pro excerpci jsem vybírala takové diskuzní příspěvky, které 

se svou formou lišily od standardní češtiny. Tyto pi'íspěvky vykazovaly podobné rysy jako již 

dříve zkoumané vzorky psané češtiny českých neslyšících (viz Macurová, 1995, 1998, 

Komorná, 2001, Hudáková, 2002, aj.). Pro přehlednost uvedu tyto rysy ve stejném členění 

jako v kapitole Typické rysy psané češtiny českých neslyšících. Zaměřím se tedy na chyby 

z hlediska jejich typu, dále na vliv českého znakO\ého jazyka na podobu psané češtiny 

neslyšících a v neposlední řadě se pokusím chyby rozčlenit podle jednotlivých jazykových 

roV1l1. 

Podobně jako při zkoumání materiálu "neinternetové" psané češtiny, i zde se vyskytly 

případy, kdy se jednotlivé odchylky od standardní češtiny kombinovaly nebo kdy se na ně lze 

dívat z rúzných hledisek (a nelze je tedy jednoznačně klasifikovat). Pro ilustraci uvádím 

několik příkladů: 

"To se mě překvapuju, bože ... " (v této větě je kromě pl"idání zvratného zájmena "se" 

uvedemp sloveso v první osobě jednotného čísla namísto slovesa ve třetí osobě jednotného -

není tedy dodržena shoda podmětu s přísudkem. podobně jako ve větě "tak uz me to 

nebavím", což nabízí možnou hypotézu, že neslyšícím podobné konstrukce činí problémy) 

"Mvslim si,že tobě zajímá o filmu'?" (patrně se jedná o smísení dvou možných vazeb tohoto 

slovesa - "někdo se_zajímá o něco" a "někoho i',~~jímá něco", v každém případě je však 

zájmeno "tobě" uvedeno v nesprávném pádě a pokud by chtě] autor zachovat vazbu "zajímat 

se o", chybí ve větě zvratn)' morfém "se"; v tomto pf'ípadě by však byla vhodnější druhá 

jmenovaná slovesná vazba a správnú podoba věty by tedy byla: "Myslím si, že tebe zajímá 

III~ Články těchto autorů jsou uvedeny v l'asopise Čeština dmI/U LI 1'L' .m0lč 1./.2006, Č. 1-4. Přesné bibliografické 
citacI.: uvádím v seznamu literatury. 
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Elm'?", třebaže ani v této podobě nevyznívá příliš obratnč a bylo by zapotřebí analyzovat, co 

má pisatel danou větou konkrétně na mysli) 

" ... A tamní se ovládáš i znakovou řečí?" (zde je problém ve slovosledu, správně patrně 

"A ovládáš i tamní znakovou řeč?". je zde přidán nadbytečný morfém "se", který se sice se 

slovesem "ovládat" pojí, ovšem v jiném významu a v neposlední řadě je zde chyba ve 

slovesné valenci, neboť objekt je uveden v instrumentálu namísto náležitého akuzativu). 

3.3.5.1 Typy chyb 

Ve zkoumaném materiálu internetové komunikace českých neslyšících jsem nalezla 

případy všech typů chyb. jak je člení např. Quigley a Paul (1984. s. 161): přidání. nahrazení. 

vynechání i chyby ve slovosledu. Nejčastěji se vyskytovalo vynechání, poté nahrazení. 

Přidání a chyby ve slovosledu byly poměrně málo časté. Jak tyto chyby konkrétně vypadaly? 

Vynechání 

Vynechání se projevovalo na úrovni hlásek. konkréLně jako vynechání jedné hlásky: 

" . ..,1ysici neni dokonalO ... " 

'1jsem de4 a po Ožívám 100% znakovoujazyk 00' " 

nebo několika hlásek -

"Deaťs Kl umi prizpusohOO slysici ... ". 

V několika případech došlo k vynechání dloužení u samohlásky: 

" ... ,'·;tudent Vietnamsky se ptá ,1;tudenla českého ... ". 

Jinak se vždy jednalo o vynechání celých slov. Kunkrétně docházelo k vynechávání 

podstatných jmen: 

,,/W,I;C l'vehové O pro dea(" 

"mú/okdy volám, kdyžje O vehni dlllc5téhojinak ne ... ". 

zaJmcn: 

"neNkej. že je O ostuda, ... " 

"oh /)ože, chlelo by O ale,..,pon nejaky respekt ... " 

., Dám O moje ICQ, ... ", 

I'k?' "O I I 'I')?" ",. '. a t. OCl nemaJl spo ecne lO. :, , 

z nichž velkou část tvořilo vynechání zvratných zájmen "si"' nebo "se". Tato zájmena byla 

vynechána především II zvratných forem sloves: 
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" ... co byste O přáli. .. 

"Já bych O nejvíc pMI, aby ... " 

".Je to p6jemně představil O jak vypadá ten obsah ... " 

"Film'! Skoro kazdy den O koukam, ... " 

"Asi O známe spolu nebo ne?" 

" ... a mozna zapomnel na vas, jelikoz on O ve volnem case hodnl' venujl' T-Mobilu ... " 

" Ty O filrt mylis ... ", 

z nichž samostatnou kategorii tvořilo vynechání zvratného zájmena "se" u těch sloves, která 

se vyskytují pouze ve zvratné formě (reflexiva tantum): 

" ... moc doufám, že O mi to povede. " 

"Neumeli jste O zeptat rovnou ... " 

"doslelzljsem O, ze on poslal seznam klientu ... " 

"X, nemam O bat, ale vis ja ... .. 

" .. . musim O smat, ... ". 

Zaznamenala jsem také vynechání zvratného zájmcna .,si" v p1"ísudku jmenném se sponou: 

"jsem Ojislý, že něco máLo " 

Kromě vynechání zvratn)/ch zájmen "si" a .,se·· \'C výše uvedených případech jsem 

nalezla také vynechání zvratného zájmena "si" tam, kde vyjadřovala tutéž entitu jako výraz 

v podmětu (ve významu reciprocity): 

"Mužeme O psát soukromí },;J,SN a J('Q?". 

Dalším často vynechávaným slovním druhem byla slovesa, zvláště sloveso "být". To 

bylo vynecháváno v přítomném čase: 

" ... to O v~e. " 

"Film O SUPER. ", 

zvláště tam, kde toto sloveso plnilo ľunkci spony v phsudku jmenném se sponou: 

" ... pro ml' O lepsi Vodaf'one. " 

" ... celkové O nejlep,Š'í právě ~Vodu/(me. " 

" ... ty O stale tvrdohlava ... " 

i v minulém čase (vynechán byl pomocný tvar slovesa b)l): 

"Tukjsenz ráda, žejsem zuslala 11 melu/Dne, ale změnilo () tari{ .. " 

"Já O vzpomínal .. , " 

" •.. Cl tv O vedela davno,ze jsem v R!lG?", 

Jiným vynechávaným slovesem bylo například slovcso "mít": 

"Ano, X mysli ze deafO problem titulky ... " 
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" TitulÁy o váŠ'žnou amel'ický.fi/nz ... " 

či jiná slovesa, jako např. "dělat"'-

,,10 Je pravda ze deaf s Kl nemuze O "pickovy sport ... " 

" .. .. ';l}\~ící také O ph psání (esky L:hyh}' ... " 

nebo "dát": 

" ... rad ti O informace ... ". 

Kromě sloves byly vynechávány také předložky: 

" to Je O poradku. " 

" ... bež O slysici diskuze, ... . , 

" ... pNště J70Pádně koukej O TV. " 

Cl spojky: 

" ... druhy video skoda O nerozumis ... " 

" .. . skoda O vy neumíte z.l. ". 

V některých případech bylo v diskuzních příspevcích vynecháno v jedné větě či 

souvětí více slov, například: 

,/á mám zkušenost O O (/ platím le1'l1ěji než u Vodu!óne . .. (Jú mám zkušenost sT-Mobile ... ) 

" ... jen poslouchají a nevnimají O O O na olmlzOl'ce na 100%." ( ... jen poslouchají 

a nevnímají, co se děje na obrazovce na 100%) 

" .. . pze ostatni deaf stale O X O pravda. " ( ... protože ostatní deaf stále říkají, že X má pravdu) 

"kdo O 30let ohluchy tak bude O /lOrsi ziVOl, protoze () nezvykl jak O oei ... " (kdo je 30 let 

ohluchlý, bude to mít v životě těžšL protože není zvyklý použ.ívat oči ... ) 

"Mllj nazor je O nejlepsi () VODA FONE. " (Mítj mí::orje. ~e nejlep/Uje Voda/one). 

Celkově lze říci, že případy vynechání slov se hned po chybných valenčních vazbách 

sloves. jimž se budu věnovat pozdčji. objevovaly nejčaskji. 

Nahrazení 

Druhou velkou skupinu z hlediska typl! chyh. jež se v diskuzních příspěvcích 

neslyšících objevovaly také velmi často, jsou chyby. které lze označit jako nahrazenÍ. 

Nahrazována, resp. zaměúována byla především slova. která jsou si vizuálně nebo významově 

podobná. Vizuální podobnost byla patrně příčinou záměny II těchto slov: 

".Jsem Leva miluju slunicko, typicky cholera a boule/ar . .. (cholerik) 

" ... je to stejne jako Ll firemnich klientelu ... " (klicntú) 
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" ... cesky film trosku lllC moc vizualni a mrtvoU pochyb, lepsi amerika ma hodne pohyb 

a ostre ... " (pohyb), 109 

podobnost významová mohla zpúsobit záměnu například v těchto případech: 

"kdyz on me neodpoved ja ho hovor i.sekund, nebo sraz jde pozdeji, ja ho hovor to znamena 

co je?" (prozvoním) 

" ... deaf .. zrakujou TV ... " (dívají se na) 

"Humor o Vietnamcích a slovech." (vtip) 

"černý vtip" (humor) I 10 

U jiných slov mohla být příčinou záměny podobnost vizuúlní i významová současně: 

"Js'em měl naštěstí, ... " (štěstí) 

"Jsem naproti Kl ... " (proti) 

"Pokud nejaky slysici udelali reklamnimu triku a sami jste naskočili ... " (na to skočili) 

" Užjsi to zradil jaká znamení je X?" (prozradil/vyzradil) 

'" ( / V) " ... me nepoznas. neznas 

" ... svět má 8divní... " (osm divú) 

"Spatna informovanost od nekolw ... " (špatné informace). 

Zvláštní a poměrně častý případ představovalo užití nesprávného slovního druhu. lll 

Zde je těžké určit příčinu - múže jí být vizuální podobnost obou zaměněných slovních druhú, 

ale také nedostatečné znalosti větné stavby a nejistota v tom, jaký slovní druh by měl být 

v daném případě použit. Příklady záměny slovních druhú, které jsem zaznamenala, jsou tyto: 

užití přídavného jména místo příslovce: 

"Nejvic sexy je Halle Berry a navic je lehka nedosl,Vchavá ... " 

"Při.\'lě pořadnej přemy.Š:lej coje dl/ležité pro tebe ..... 

užití podstatného jména místo phslovce: 

".fllmje hrl/zy ... " 

.. Jv!úžeme psát soukromí MSN a ICQ?", 

a naopak použití příslovce místo podstatného jména: 

" T-mobile nabízí speciálně tarilpro neslyšící a není pro vei'ejně ... " 

nebo užití podstatného jména namísto přídavného: 

" ... herec není kvalita. " 

III') V tomto případě může jít také o překlep (vzhledem k tomu. že ve drllh~ větě je již slovo "pohyb" uvedeno ve 
správné formě. 
110 Záměna slov "vtip" a "humor" může být způsobena nejen významovou blízkostí, ale také tím, že pro obojí se 
v českém znakovém jazyce používá stejný znak. 
III Sem by bylo možné zařadit také pr-ípad záměny podstatného jména .• štěstí" a modální částice (nebo taktéž 
příslovce).,naštěstí" uvedený u podobnosti významové ("Jsem lIlěll1ll.~těstí."). 
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., .. . Zl neni primitiv ... « 

1 .. . I .. k "J J2 
" ... S yS1Cl pOUzLVat m uvent .lUZ)' ... 

Kromě zaměňování slov, která si jsou vizuálně n~bo obsahově podobná (případně 

obojí), a záměny slovních druhů byla zaměňována také zvratná zájmena "si" a "se": 

"Zeptejte si mi klidně jo ... ". 

Jeden případ záměny jsem zaznamenala u spojek .,prolo" a "protože": 

"Jinukjá moc nedívám na český.film,proto spím .. ale hodně vnimám iJ?!ormace ... " 

Daleko častěji byla zaměi10vána slova, u nichž nelze hovořit o nějaké vizuální nebo 

obsahové podobnosti, totiž slovesa tbýt" a "mít", jejichž zaměi10vání v písemném projevu 

českých neslyšících zmii1uje např. Macurová (1995, 1998). lludáková (2002) aj.: 

"Zl má dost chytrý ... « 

"CESKY FILM ma slaby vizuální, ... Amerika film ma h{)(/ne vizuulni, ... « 

" .. jsi stále 4smysl ... « 

" ... nejsi up/ne znalost deaf " 

"Oblíheni hereci i herečky jsou tolik, to by tady nev!ez/i'··-' 

" .. . pokud jsi slysici tak jasne jsi nu rodil i jazyk Cf. " 

Přidání 

Příklady přidání (nadbytečné hlásky, slova. apod.) nebyly tolik časté jako výše 

uvedené příklady vynechání a nahrazení. V několika případech se objevilo: 

přidání čárky u samohlásky: 

"Užjsi mmWvíla naši zemi!!" 

" zhraJlÍčni" 

"psáni", 

nebo přidání hlásky: 

" ... muze sam rozhnoudnout ... ", 
I 

častější však bylo přidání zvratného z<\jmena "si" nebo .. se": pi 

"Pohídjsem si přel11Ý.~lelu ... " 

... ./á jsem si o lom uvažovala ... " 

" ... vidím, ze se tu nikdo nep/~i.\pěl ... " 

Ilc Tento příklad je trochu problematick)'. protože se do něj krom':; podobnosti vizuální i obsahové se slovem 
•. mluvený"' může promítat také vliv českého znakového jazyka (znak ,.mluveni' i "mluvení" se ukazuje stejně). 
Stejně tak se však může jednat o chybu pravopisnou (měkké .. i" namísto ,fT 
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nebo přidání předložky: 

"Napsal, že má s 450 klienty a JSOll spokojení". 

Kromě zvratných zájmen "si" a "se" a předložek se v příspěvcích neslyšících pisatelú 

objevovala také jiná nadbytečná slova. Nejčastěji se jednalo o uvedení dvou slov (nebo slova 

a slovního spojení) s podobným významem namísto jediného (patrně za účelem zdůraznění 

d 'h' )113 ane o vyznamu : 

" ... musím se opravdu s nějakým lnanažerem domluvit v klidné dohodě o zrušení T-Mobile ... " 

" Tak mejte rozum a co je tady zde nap:mno,je pros'te nesmysl ... " 

" Voda/one na tar(f ODEPIŠ také použivám a může hovorně komunikovat ... " 

".Jednou bude provždy natrvalo ... ". 

Chyby ve slovosledu 

Poslední jmenovaný typ chyb - chyby ve slovosledu - nebyl v materiálu, který jsem 

zkoumala, příliš častý. Domnívám se, že je tomu tak proto, že relativně volný slovosled 

v češtině umoži1uje mnoho zpúsobú uspořádání slov ve větě, aniž by příjemce textu (ať už 

psaného nebo mluveného) pocifoval toto uspořádání jako nesprávné. Příklady, které lze podle 

mého názoru označit jako chyby ve slovosledu, jsou tyto: 

".Já vzpomínal a našel slov více c)' dvěma písmeny. " (Já vzpomínal a našel více slov s dvěma 

písmeny) 

., ... ale ti lidijsou pěkně narvaní, to asijsi viděla že'!" ( ... to jsi asi viděla, že?) 

"Muj nejohlíbenější je herec Denzel Washington (} ('hl'islÍt..tn Bale Herečka je Camero!1 

Diazová a .Jennifer Gamer. " (Můj nejoblíbenější herec je ... ) 

"Budll s'e smat a ste,jneja nesouhlasim s tebou." ( ... stejně s tebou nesouhlasím) 

"Student Vietnamsky se pta studenta českého ... " (Vietnamský student se ptá českého 

studenta ... ) 

" ... jakje mezi rozdíl Českýfi/m i Americkýfilm {i zahmnÍL:ní. " ( ... jaký je rozdíl mezi ... ) 

"Nazdárek, dlouho jsem nebyltu ... ". (Nazdárek, dlouho jsem tu nebyL.) 

" .. . ja porad vysvetlim, ze dea{je cizí jazyk pro cr " ( ... pro deafje Čj cizí jazyk.) 

11.1 Možn)'m vysvětlením je však i to, že si neslyšící nejsou jisti. které ze slov mají vybrat, proto uvádějí pro 
jistotu obě. 
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3.3.5.2 Vliv českého znakového .iazylm 

Na chyby, které neslyšící činí ve svém psaném projevu v češtině, se však lze dívat 

i z jiného hlediska. Podobně jako v kapitole 2.2 7)pické 'y.sy psané če!itiny český'ch 

nesly"~ících můžeme odhlédnout od pokusů o jejich rozčlenění a zaměřit se spíše na možné 

příčiny jejich vzniku. Jednou z pravděpodobných příčin jinakosti psané češtiny českých 

neslyšících jsou interference z českého znakového jazyka (srov. např. Macurová, 1998, s. 184; 

Hudáková, 2002, s. 129, Komorná, 2007, s. 17). Jinými slovy - do psané češtiny českých 

neslyšících se pravděpodobně promítají některé rysy z českého znakového jazyka a to nikoli 

ojediněle u několika málo pisatelů, nýbrž opakovaně. Jak konkrétně tyto interference 

z českého znakového jazyka do psané češtiny vypadají? Jak jsem již zmínila v kapitole 

Typické rysy psané češtiny českých neslyšících, mezi interference patří například absence 

sponového slovesa "být", záměna sloves existence a vlastnictví ("být" a "mít"), záměna 

spojek vyjadřujících důsledek a pr-íčinu ("proto" a "protože), vyjadřování příčiny/důvodu 

slovem "důvod", lexikální vyjadřování času, zpúsobu. vidu, absolutní zápor vyjadřovaný 

slovem "vůbec", specifický slovosled, nadbytečné používání z~jmen, aj. (srov. Macurová, 

1990, s. 184, Hudáková, 2002, s. 129). 

Některé z těchto interferencí z českého znakového jazyka jsem nalezla i ve 

zkoumaném materiálu psané češtiny v internetové komunikaci. Šlo především o absenci 

sponového slovesa "být": 114 

" Tak ta knižka O opravdu blbost ... " 

" . .. 250kc O pro me druhy ... " 

nadbytečné používání zájmen: 

" .. . proto ty stále mylis ... " 

" ... zasejdtě vy nerozumite ... " 

a specifický slovosled ve větě (viz. příklady v předchozí kapitole). 

Záměnu spojek "proto"' a .,protože" jsem zaznamenala pouze v jediném případě 

(příklad uvádím u nahrazení). rovněž případy vyjadí'ování důvody nebo příčiny slovem 

"dúvod" nebyly příliš hojné: 

"Film pro me super jen AMERIK4,duvod Ameriku dc/a na/aCl:llŽ Iwdne vizuální... ((. 

Vedle výše popsaných typů interferencí z českého znakového jazyka do psané češtiny, 

které uvádí např. Macurová (1998) a Hudáková (2002), jsem nalezla ještě jiné případy, jež by 

11-1 Příklady vynechání sponového slovesa být uvádím taktéž v kapitole 3.3.5.1 Typy chyb .. 
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se podle mého názoru daly mezi interference taktéž zahrnout. Patří mezi ně absence 

sklot1ování slov ve větě (většinou jsou slova užita pouze v prvním pádě), např. adjektiv: 

"profesionál tlumočník ,. (profesionální tlumočník) 

"ZJ neni primitiv ... " (znakový jazyk není primitivní) 

či substantiv: 

"ľilmpodle skutečnost" (film podle skutečnosti) 

"C'""tenÍ kniha ... " (čtení knihy). 

S tím souvisí i uvedení podstatného jména v prvním pádě tam, kde by v české větě 

Vl bOt I liS me o y s oveso: -

"od zari zase zmena tarif" (od září se zase mění tarif) 

"a len T-Mobile zakaz hovor". (a ten T-Mobile zakázal hovory). 

Dále by mezi interference z českého znakového jazyka mohl patřit doslovný přenos větných 

struktur používaných ve znakovém jazyce: 

., ... a nemúže být to dělal vtom titulky ???,,1l6 (a nemůže se to udělat s titulky?) 

"ptam jsi byla odmalicka Kllleho od pel roku ... ,,117 (Měla jsi kochleární implantát odmalička 

nebo až od pěti let. .. ) 

"kdo jOlef ohluchy tak bude horsi život ... ,,118 (Člověk, který je třicet let ohluchlý, bude mít 

horší/těžší život) 

"kdo chytrý člověk hodí čte knížku ... " (Čtení knížek je vhodné pro lidi, kteří jsou chytří) 

"kdo deaf neposlouchají že mlfsÍ 6s1 knihu ... ". (Neslyšící. kteří neposlouchají, že musí číst 

knihy ... ). 

Tyto větné struktury měly někdy podobu fráze běžně užívané v českém znakovém jazyce, a 

sice fráze, jejíž funkcí je charakterizovat nějakou osobu nebo včc: 

"X a Y typ není znalost nesly§ící kultura svět... " (X a Y neznají kulturu a svět neslyšících ... ) 

" ... 111C11Í<.~ko le vysvětlím co typ Dea( kultura." (Vysvětlím ti trochu, v čem spočívá kultura 

Neslyšících) 

" ... muj typ vzdy mluvim pravdu. " (Jsem pravdomluvný) 

11:i Na tyto příklady lze pohlížet také jako na phklady záměny slovního druhu. 
I JI. Znak,. V TOM" je často používaným znak~m českého znakového jazyka právě v této souvislosti - "V TOM" 
ve spojení se znakem pro podstatné jméno ve významu "v něčem" (např. spojení znaků FILM V TOM ve 
významu "ve filmu") (pozn. aul.). 
117 Č'asto používaná struktura otázky v českém znakovém jazyce obsahuje právě jako první znak "PTAM SE" 
neho "ZEPTAM SE". Neslyšící tím hned v úvodu signalizuje, ze se jedná o otázku. (pozn. aut., vlastní 
pozorování). 
II' Tam, kde se v českém jazyce používá vztažná věta, napl' . .,Č'lovck. který je chytrý ... ", "Člověk, který je 
ohluchlý ... ", je v českém znakovém jazyc~ obvyklé užití struktury:, počátečním znakem "KDO" ("KDO 
CHYTRY ... ", "KDO OHLUCHLY ... ") (pozn. aul.). 
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" .. . slysici typ hlas podle povaha ... " (Typ hlasu, který mají slyšící, závisí na jejich povaze ... ). 

Velmi zajímavým případem pravděpodobné interference z českého znakového jazyka 

je podle mého názoru citace orúlního komponentu znaku ll
\) znakového jazyka ve větě psané 

v k" 120 V ces 'em Jazyce: 

" ... rodiče i učitelkafifi učí děti slovo ... ,,121 (Rodiče i učitelka/učitelé si nedávají práci s tím, 

aby děti učily slova/Nechce se jim učit děti slova) 

., ... užjsem ti rikalfifi najít odkazy ... " (Už jsem ti říkal, že se mi nechce hledat odkazy) 

" .. . ja fifi vysvetlit pro X a Y. .. " (Nechce se mi to vysvětlovat pro X a Y ... ) 

" ... vim slysici dela fifi přizpůsobit deaf .. " (Vím. že slyšící se nechtějí přizpůsobovat 

neslyšícím ... ) 

" .. . bohl/zel te tezko vysvetlit steine j~fifififi .... " (Bohužel ti to těžko vysvětlím, stejně na mě 

nedáš/stejně se mi nechce('2 

Jak je vidět, případy rúzných typů interferencí z českého znakového jazyka do psané 

češtiny neslyšících jsou poměrně hojné. Příklady inlerľerencí, které jsem zaznamenala 

v materiúlu internetové komunikace a které dosud nebyly uvedeny v literatuře zabývající se 

psanou češtinou českých neslyšících. předkládám jako hypotézy. Domnívám se, že analý'za 

těchto a dalších typů interferencí by vystačila na samostatnou práci, při níž by bylo velmi 

užitečné zapojení neslyšících rodilých mluvčích znakového jazyka, neboť právě oni by mohli 

daleko přesněji určit, co se z jejich jazyka do psané češtiny skutečně promítá. 

3.3.5.3 Typy chyb podle jednotlivých jazykových rovin 

Nyní bych se chtěla zaměřit (podobně jako jsem to učinila v kapitole Typy chyb podle 

jednotlivých jazykových rovin II psané "neinternetové" češtiny českých neslyšících) na chyby 

v psaném projevu českých neslyšících z hlediska toho, v jakých jazykových rovinúch se 

objevují. Jmenovitě tedy v rovině fonologické. morfó]ogické, syntaktické, stylistické a 

textové (na úrovni textu). 

ll'! Ve znakových jazycích se obvykle rozlišují " ... tzv. m/lIl'ené komponenty (tj. pohyhy lÍst odvozené 
z pNslu,i'ného mluveného ja::yka) a tZl'. komponenty orálni (pu/z.l'hv LÍst z mluveného jazyka neodvozené) ... " 
(Macurová, 2001, s. 96). 
12!! Příklad citace orálního komponentu znaku v česky psané větě jSťm zaznamenala pouze u jediného znaku. 
avšak u několika neslyšících pisatelů (zde se podle mého názoru 1110hl projevit vliv nápodoby). Je tedy možné. že 
se jedná o ojedinělý případ použití orálního komponentu českého znakového jazyka v česky psané větě. 
121 Znak, jehož orálním komponentem je "Fl Fl" (také "FF"). má vý'znam ,.kašlat na něco" nebo také "nechce se 
mi". Artikuluje se v neutrálním znakovacím prostoru pf'ed tělem, Obč ruce ve tvaru "P" (prostředníček 

a ukazováček jsou natažené, ostatní prsty jsou schované v dlani) ph nčm vykonají krátký opakovaný pohyb 
směrem dolů (obvykle dvakrát - po dobu artikulace orálního komponentu). Dlaně jsou orientovány směrem 
k sobě, tj. pravá doleva a levá doprava. 
122 Tento příklad je obtížně srozumitelný, překlad v závorce nemusí b)t pi-esný, 
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Fonologická rovina 

V rovině fonologické se odlišnost psané češtiny neslyšících projevuje především ve 

změněné kvantitě samohlásek (přidání nebo vynechání čárky), nahrazením (záměnou) hlásek 

nebo vynecháním jedné či více hlásek. Příklady u jednotlivých vyjmenovaných typů chyb 

voblasti fonologické jsem již uvedla v kapitole 3.3.5.1 Typy chyb u přidání, nahrazení 

a vynechání. Z toho důvodu se jim zde již nebudu podrobněji věnovat. 

Morfologická rovina 

V rovině morfologické se pľojevují chyby v mnoha oblastech. Je to především 

v gramatické kategorii pádu (u podstatných jmen), jmenného rodu (u podstatných jmen, 

přídavných jmen a zájmen) a čísla (u podstatných jmen. p"ídavných jmen a sloves). U sloves 

činí neslyšícím problémy slovesl1)' způsob (podmiI1ovacL rozkazovací), osoba (objevuje se 

nepříznakové užívání slovesa ve tvaru 3.osoby čísla jednotného přítomného času 

oznamovacího způsobu) a čas (analytické vyjadřovúnÍ minulého a budoucího času). Další 

specifickou oblastí, v níž neslyšící často chybují. je SlupI10vánÍ přídavných jmen a příslovcí. 

Nejprve se zaměříme na kategorii pádu. Ncjčastčj i jsem zaznamenala takové případy, 

kdy byl místo náležitého pádu uveden pád první, kdy nominativ. Nominativ byl uveden 

například místo genitivu: 

".Já miluju českéfUmy ze 70 a ?jO teta, {řebafilm f~Jak dos/u/tatínka do polepšovny?", 

místo lokálu: 

, .... ale hodně vnímám informace () český film ... " 

,. Deaľvědí že kdo čtou knížku to znmnená rodiče i un/elku ve škola nutí at čtou, ... " 

nebo místo instrumentálu: 

" ... pled podepsání smlouvy ... ". 

V jiném případě byl uveden dativ místo genitivu: 

" ... do ktere alianci patris?" (protože je v případě slova "aliance" stejný tvaľ u dativu, 

akuzativu i lokálu, může jit taktéž o použití akuzativu nebo lokálu namísto genitivu. V tomto 

případě je však těžké určit, zda se jedná o chybu v morfologické rovině, tedy chybu 

v gramatické kategorii pádu, nebo zda se jedná o vynechání pr-edložky (spľávná podoba věty 

by pak vypadala" ... do které z aliancí patříš?" - slovo ,.aliance" by pak bylo v množném 

čísle). 

Zaznamenala jsem také výskyt chyb ve skíollovánL jejichž příčinou bylo patrně 

nesprávné určení rodu podstatného jména: 

64 



" ... vite co to je priheh z rukavy!" ("rukáv" byl urccn pravděpodobně jako ženský rod 

a skloI1ován podle vzoru "žena") 

" ... až dneska, když jsem projela tramvajem kOllsek od nús ... " ("tramvaj" byla určena jako 

podstatné jméno mužského rodu a skloI1ována pravděpodohně podle vzoru muž). 

"Ulož si moji kontaktu ... " (v tomto případě bylo slovo "kontakt" zřejmě určeno jako 

podstatné jméno ženského rodu, proto i přivlastňovací zájmeno "mllj" je uvedeno v ženském 

rodě). 

V gramatické kategorii rodu docházelo k záměnám. Neslyšící uváděli ženský rod 

místo mužského, a to u podstatných jmen (viz již uvedené příklady: " ... vite co to je pribeh 

z rukávy?",,, Ulož si moji kontaktu ... ") a zájmen (taktéž" Ulož si moji kontaktu ... "): 

" to je tv~je problém" 

., .. . napisete email treba Pilarovi () vasi inkasním po::adm-!w ... " 

a také u přídavných jmen: 

"./sem deaľa požívám J 00 % znakovoujazyk. .. ". 

Mužský rod místo ženského se vyskytoval u podstatný'ch jmen (viz již uvedený příklad 

., ... až dneska, kdyžjsem projelu tramvajem kousek od mls ... ") a u přídavných jmen: 

"knížkaje hroznej věc" 

" nemam zadnej stížnost .. 

"Koukaljsem z celého diskuze () prohlémech ... ,,12."\ 

V menším počtu případl't se objevovala záměna mužského rodu a středního rodu, např. 

v příčestí minulém u sloves, v dl'tsledku shody podmětu s přísudkem: 
------------

"Nelíbil se mi vyúčtování ... .. ( .. vyúčtování" bylo pravděpodobně určeno jako podstatné jméno 

mužského rodu). 

Sti"ední rod byl nesprávně uveden namísto mužského rodu. a to pouze u přídavných jmen: 

"Zuslavam věrné Vodafóne ... " (píše muž) 

"Ano je pravda tento tarit T-i\HH]/LE tariľDATA&,\A!,r..,"jc speciálně pro sluchově postižené 

o!J(WIJ' a není veřejné ... " 

"Neslysici ma ostre oci, Nevidomi ma ostre zvuk ... " (zde se: může jednat také o nepochopení 

rozdílu v gramatické kategorii čísla mezi podstatn)'ll1i jmény "oči" a "zvuk", nemusí jít 

o chybu v rodě podstatného jména; jiným možným vysvťtlením je mechanický opis slova 

"ostre" z předchozí věty. Také by se tento případ dal klasifikovat jako nahrazení - užití slova 

"zvuk" namísto "sluch".) 

10' 
-, Tento příklad lze hodnotit také jako uvedení přídavného jména ve stf-edníll1 rodě namísto v rodě ženském. 
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"x není ncslysíci, ale Xje nedoslychave ... " 

" ... ty stale tvrdohlava a tvrde mozek. .. ". 

Nalezla jsem také případy uvedení středního rodu místo ženského, a to taktéž pouze 

u phdavných jmen: 

" ... bylo lehke prace a pohode ... " 

" ... tvqje prezdivka je mi povedome ... ". 

Ve svém materiálu jsem nenalezla jediný případ, kdy by byl uveden ženský rod namísto 

středního rodu. 

Kromě výše uvedených příkladů, kdy neslyšící chybovali v gramatické kategorii pádu 

a rodu, jim činila problémy také kategorie čísla. A to jmenovitě u podstatných jmen, kdy 

v některých případech uváděli plurál místo singuláru: 

" ... už mám takovou zkušenosti ... " 

nebo naopak singulár místo plurálu: 

" ... doktor mysli ze jsme chudak ... " 

"Nikdy stale doktor nechapali ... " (tento a předchozí příklad by bylo možné interpretovat také 

jako nesprávné uvedení plurálové formy u slovesa namísto singuláru, avšak kontext, v němž 

je věta uvedena, vypovídá spíše o tom. že pisatel mel na mysli více doktorů než jen jednoho), 

" ... slysici ma 5smysl ... " 

" .. . samozrejme koukam s titulkem ce . .,ky jazyk, ale neni kmlila cesky ll/m ... " 

" .. . nebo mam uprimne ti koupit !lOVOU brylu silnejsi lleho?" ("brýle" jsou podstatné jméno 

pomnožné, které se může vyskytovat pouze v plurálu. V tomto případě je v nesprávném čísle 

- singuláru namísto plurálu - uvedeno i přídavné jméno, které se s podstatným jménem 

"brýle" shoduje.). "' / i 

Uvedení singuláru místo plurálu se objevovalo také u phdavných jmen: 

" .. . se slevou i vyhodami popsane v Ramcove smlouve.Orgallizace Neslysici CZ ... " 

Odhlédneme-li od gramatických kategorií pádu, rodu a čísla, dalším problémem, který 

se vyskytl v psané češtině neslyšících, bylo stup60vúní pr'[davných jmen a příslovcí. Nejprve 

se zamčříme na přídavná jména. Pokud chtěli neslyšící uvést druhý stupeň přídavného jména 

(komparativ), vyjádřili jej často použitím prvního stupně tohoto jména ve spojení se spojkou 

"než" : 

"Kniha je dokonalá než film ... " 

"Nevidomi ma ostre sluch nez slysici ... " 

"Deaľ ma ostre oci nez slysici ... " 

.. A také (~eské pohádky jsou fantasticky než pohádky :;:c ::uhruni6 ... ". 
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Méně častá byla záměna superlativu a komparativu (v pi-ípadech, kdy měl neslyšící na 

mysli komparativ, uvedl superlativ ve spojení se spojkou "než"): 

"Nepochlubíte žeje nejlepsší knížkul1ež obrazovka!!" 

U stupňování příslovcí jsem zaznamenala stejn)' zpúsob vyjadřování komparativu jako 

u přídavných jmen - tedy použití prvního stupně ve významu stupně druhého: 

"Dhv nebo pozdě je stejné. ,. " (zde se múže jednat o neznalost frazeologismu "dříve nebo 

později" - neslyšící pisatel tedy nemusel věděl. že v tomto případě je na místě použít 

komparativu ). 

Zvláštní případ představovala věta: 

"Obraz nestačí phběh knihy je hodně víc", 

v níž je zároveň použit první i druhý stupeň od pi'ís!cnce .,hodne'. Pravděpodobný význam 

této věty Qak vyplývá z kontextu) je "Obraz nestačí .. příběh, který je popsán v knize, je 

mnohem víc/mnohem obsáhlejší/podává daleko více informací.". 

Nyní bych se chtěla zaměřit na problémy neslyšících pisatelú v morfologické rovině se 

~()Vesy. Jednalo se především o nephznakové užití slovesných tvarú třetí osoby jednotného 

čísla pWomného času oznamovacího Zpllsobu ve spojení s jinou než třetí slovesnou osobou. 

V materiálu, který jsem zkoumala, jsem nalezla příklady užití slovesného tvaru ve třetí osobě 

jednotného čísla namísto tvaru ve ti'etí osobě čísla množného: 

.,Sollcasni zakaznici,pokud maji zajem o tarif Kredit 250,napise emaily administratorum 

a pripravi se smlouvy. " 

" .. . ale má výhodu pro slucho\'ě posližené, při měsíčním J}(IU,~álu dostává slevu 200kč od 

. 'll~ " socza "-J'... . 

Tento případ byl častý II slovesa "být" (ve funkci sponového slovesa ve funkci 

slovesa vyjadřujícího existenci): 

"Moji rodiceje nes/ysici" 

" ... vim dcaf s Kl je nevinily. pze hl/Jeje doktor a rodice . .. 

" ... lotoje kurzy ... " 

., .. . pak s1ysici mysli ze dea.fje pos·tizene ... " (zde však mobi mít pisatel na mysli také jednotné 

číslo - "deaf je postižený", pak by se jednalo o užití nesprávného rodu u jmenné části 

přísudku). 

Slovesný tvar třetí osoby jednotného čísla pi'ítomného času oznamovacího zpúsobu byl 

užit také místo tvaru druhé osoby čísla množného: 

"Vizl/a/ni nenl primitiv, protozc t}' nezvykl oci naostro ... " (v tomto případě došlo navíc 

k vynechání sponového slovesa být - "vy nejste zvyklí"), 
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dále místo infinitivu, který by měl následovat za pOl1locnymi slovesy: 

" ... LIZ zacalo dea! dela otrok. .. " 

"x, jJroL~ nechceš nyní napíše neKal il'l1i CI, až pFekmjJel1í ... " 

a místo podstatného jména slovesného: 

" .. . pak rozsiril dea! pouziva Zl. .. " ("používání zr - jedná se pouze o hypotézu, protože 

neslyšící pisatel mohl mít na mysli, že neslyšící "začali více používat ZJ". Potom by se 

jednalo o stejný případ jako jsem zmínila výše, tedy o užití slovesného tvaru ve třetí osobě 

namísto infinitivu). 

Další problém v textech představovalo užití slovesného způsobu, a to způsobu 

podmiňovacího a rozkazovacího. 

Podmiňovací způsob byl v některých případech vyjadřován jinak, než je v češtině 

obvyklé. Tyto způsoby byly poměrně rozmanité. Neslyšící pro vyjádření podmínky používali 

po morfému "by" místo příčestí minulého sloves9 v phtomném čase oznamovacího způsobu: 

"A Inužd mi Hel, jak fo že znáJ:; pravou L~ešlinu, kterou ()i'lúdá,~ perfektní vělujakoby jsi pravá 

('d/ku!! " 

" ... to by staci zalozil webove pro STOP Kl, pme I/('?" (v tomto případě se navíc vyskytuje 

také nepříznakový tvaľ slovesa ve tktí osobě jednotného čísia přítomného času oznamovacího 

způsobu). 

V dalších případech užili pouze sloveso v pf'ítomném čase oznamovacího způsobu 

("by" bylo vynecháno): 

" .. . proto je lepsi, kdyby na skole bylo minimum informace () 10m, jak se dela Zl. .. ". 

Jinde bylo "by" taktéž vynecháno a podmiňovací způsob byl vyjádřen pouze minulým časem

" .. . ale potrebuju s pohyb to byl lepsi ... " (zde je navíc problém ve shodě podmětu 

s přísudkem, je-li podmětem "to", pak správným tvarem slovesa je v této větě "by bylo") 

nebo pouze budoucím časem: 

" ... pokud budes naucit Zl, ... " (V tomto případě lze najít jdtě jiný problém, a sice vyjádření 

budoucnosti u nedokonavého slovťsa "naučit (se)" za pomoci slovesa "být" - jak je obvyklé 

pouze Ll nedokonavých sloves. Rovněž chybí zvratné "se".) 

Ojediněle jsem zaznamenala kombinace l"Llzných zpúsobů nesprávného vyjádření 

e~dmínky: 

" Bych rad te vysvetlim ale bude dlouho asi 1000 stranL!. " " (Rád bych ti to vysvětlil, ale by 10 

by to na dlouho, asi na tisíc stran ... ). V první části věty je použit morfém "by" a dokonavé 

sloveso v budoucím čase, namísto minulého příčestí, ve druhé části je místo minulého příčestí 

sloveso v budoucím čase. Z kontextu, v němž se daná formulace objevila, je zřejmé, že se 
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jedná o podmínku nereálnou, proto je použití budoucího času poněkud zvláštní, nicméně pro 

daného pisatele zřejmě toto spojení svou logiku má - to, co je v budoucnosti, není teď, 

nemusí tedy být reálné. 

Kromě podmiúovacího zpúsobu činil některým neslyšícím problém také způsob 

rozkazovací. Místo rozkazovacího způsobu byl v několika případech použit způsob 

oznamovací: 

" ... samijste naskocili, tak nestezujete ... " 

"X,prosim vaS,znOVll napisete email treba Y. .. " 

Ponecháme-li nyní stranou slovesný způsob, neméně zajímavou oblast představuje 

slovesný čas. Ve zkoumaném materiálu se vyskytovaly případy analytického tvoření 

minulého času: 

" ... byl jsem malicko tl' vysvetlim co typ dea( kultura ... " (v tomto příkladu je minulost 

vyjádj"ena minulým časem slovesa "být", po němž následuje sloveso "vysvětlit" v čase 

přítomném), 

analytického tvoření budoucího času: 

" .' . Lake me vubec neoznami/,ze bude zmenit pal/sal,utd ... " (zde je analogicky budoucnost 

vyjádřena slovesem "být" v čase budoucím, za ním však následuje infinitiv), 

i případy analytického tvoření času pi'ítomného: 

"Tak nejsi uplne rozumet () Dea{ku/tura ... " 

"X, jsi omyl ... " (v tomto případě se kromě analytického vyjádření přítomnosti může jednat 

také o nesprávné osvojení spojení - místo "být na omylu" "bý,t omyl"). 

Jiným případem analytického vyjadřování času byly konstrukce, které obsahovaly 

sloveso "dělat" ve spojení s jiným slovesem. Sloveso "dělat" v minulém čase ve spojení 

s infinitivem jiného slovesa (nebo dokonce s podstatn~m jménem ve funkci podmětu) sloužilo 

pro vyjadí'ování minulosti: 

"Nes/y~ícf, který nabízí nedělal změnit tarifa T-mo/Ji/e l'iL{r dělal změnit tarif" 

" ... tak by nedelal furt zmenit pausa/y,jako II vodafol/e ... " 

"Dělalj.',"em hovor ... ". (v tomto případě se jedná nejen o analytické vyjádření minulého času, 

ale analyticky je utvořeno rovněž. samotné sloveso - místo "dělal jsem volat" je uvedeno 

"dělal jsem hovor", doslova "volal jsem"). 

Sloveso "dělat' sloužilo také ve spojení s infinitivem pru vyjadřování budoucnosti: 

" ... kdyzja ti pisu iT~fo pro /lega/iv, li hudes delat vybehat. proto radsi nie. ", 

a dokonce i přítomnosti: 

" .,. delas diskriminace mcnisina ... ". 
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Ve všech uvedených případech se sloveso ,.dělat .. chová jako pomocné sloveso. 

Posledním specifickým rysem psané češtiny neslyšících v oblasti morfologie bylo 

užívání infinitivu namísto slovesného tvaru určitého. Pokud byl v tomto případě užit infinitiv. 

bylo to často místo třetí osoby množného čísla: 

"N eslysici pouzivat Zl. .. " 

"Deaf jednoduchy rozumet co je obsah. " 

"Davno historie deafvzdy nezije, protoze slysici automaticky zabit deafs ... " 

nebo třetí osoby jednotného čísla-

,,Deafpozna co lhat dik obraz ... " 

" ... a Eppee to bojovat ze je Dea(patri vlastní ZI. .. ". 

Infinitiv se však také objevoval ve větách. v nichž. bylo obtížné určit, co mělo být 

podmětem: 

"Priheh z rukavy to je ba sen prirodni deaf a nedokazaJ vy.wetlit pro slysicž ani tlwnoó1Ík ... ". 

Domnívám se, že možnou pf"íčinou užití infinitivu namísto určitého slovesného tvaru 

může být interference ze znakového jazyka, v němž nedochází k časování sloves. 124 

Lexikální rovina 

Další rovinou, v níž se projevovaly specifické rysy psaného projevu neslyšících 

v češtině, je rovina lexikální. .lak již jsem zmínila v kapitole o typech chyb, konkrétně 

u nahrazení, v příspěvcích neslyšících diskutujících docházelo k záměnám sloves "být" 

a "mít" a také k záměnám vizuálně nebo významově (případně vizuálně i významově) 

podobných slov. 

Z hlediska slovní zásoby byl v daných phspčvcich patrný vliv angličtiny12S, který byl 

demonstrován především pomcrnc častým užitím slova "dea1" v jinak českém textu. J2ťJ 

Označení .,deaf' (neslyšící) bylo užíváno ve třech l11ožn)ich tvarech: s malým "d" - "dea1''' 

v singuláru, "dea1's" v plurálu nebo s velkým "D" - "Dcat" v singuláru (výše zmíněné 

příklady). Tyto tři podoby slova .. deafl.· však nebyly podle mého názoru užívány systematicky, 

nýbrž spíše náhodně. 

12~ Ve znakových jazycích existují tři typy sloves: prostá (nelllčnÍ svLíj tvar v závislosti na osobě), shodová 
(jednotlivé osoby jsou rozlišené směrem pohybu při aliiku!aci znaku) a prostorová (slovesa se artikulují 
v příslušném prostoru). Nelze tedy říci, že se slovesa ve znakovém jazyce v žádném případě neohýbají. Pouze se 
jedná o jiný způsob vyjádření flexe - v prostoru. ne prostřednictvim flektivních koncovek. (srov. např. 

Macurová,2(01). 
12' Vliv angličtiny se projevoval také u přezdívek (viz kapitola (,iTzdívky). 
12(, O možném výkladu funkce anglického slova "deať' v textech českých neslyšících jsem se zmiňovala 
v kapitole 3.3.2 Slav s/uchu)ednul/iv.{ch respol1dentz'l ajejich "/as/ní schellrčení. 
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Označení "deať' tak neslyšící pisatelé používali jak pro singulár: 

"Jsem ,)fa5ítny deaf ", 

tak pro plurál: 

"X má pravdu, že deaf mají dobré vnímaní. .. " 

"Tak deaf kvalita očíjak zrakujou TV ... .. 

Pro vyjádření plurálu byl vedle singuláru "deaf" zároveň užíván tvar "deafs": 

" .. . protoze slysici automaticky zabit deafs ... " 

" ... vět.\:inou deafs se nesnaží číst a,\j7onjednoduchou (~el hll ... " 

nebo "Deať': 

" .. . prave muj povinnost chranim nase Deaj." 

Slovo "deať' (v různých podobách, jak jsem uvedla výše) se vyskytovalo ve větách ve 

funkci součásti jmenného přísudku, podmětu i pkdl1lClu (viz výše uvedené příklady, ve 

stejném pořadí), ale i ve funkci pj'ívlastku, v podobě pi'ívlastku neshodného: 

" Vím jediné kdo rodiče nutí děli deaf at čtou knížkZl /0 znamena nudný člověk a nemá 

informace o deafvzděláni i kullura. " (neslyšící děti, vzdělání i kultura neslyšících). 

" ... ty .fitrl mylis o nase Deaf kll/tura ... c, (kultura Nesl yŠících). 

Na!ezlajsem i takové pf"ípady, kdy neslyšící od slovo "deaf' skloňovali: 

.. Ví,v co,missky se vyh)íbaly pFed deafsem.tomu se Nkú rasismus .. .. 

" ... vymysli něco lepšiho,jak dea,lsem odláká soutěž"';) 11m'! '!!! ,~:" 

nebo od něj odvozovali nová slova ("deafista", .. dcalisll1us·'), která však nebyla ostatními 

diskutujícími příliš pozitivně přijata: 

"Se slovem Deafista - uz to trochu prehanite." 

" Víle, že nový pojem deafism (anglický deafismus), název je al/tol' Patrik Nordell ze Švédska. 

Co je tvé názor?" 

" ... ale skutecnost slovo DEAFISJ\;fUS neexistuje. Lukove jesle sem nevidel. " 

" ., .prosím vysvetlit slovo deafismus co znamena?!" 

Kromě vlivu angličtiny byl v oblasti slovní zásoby zajímavým jevem také výskyt slov, 

která se v češtině neužívají. V příspčvkujednoho diskutuiícího se například objevilo příslovce 

,.protiopatrně" (složenina): 

.. Ale nestači dokonalé bez inťeká, nestačí protiopatrně proti inťekci ... " (patrně ve významu 

"proti opatření"). 
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V jiném příspěvku jsem našla příslovce "hovorně": 

" Mitže hovorně komunikovat ... " (podle daného kontextu - diskuze o poskytovateli mobilních 

služeb. společnosti T-Mobilu - měl daný neslyšící pisatel nejspíše na mysli "komunikovat po 

telefonu" nebo "komunikovat prost\'ednictvím telefónickébo hovoru"). 

Jiným příkladem bylo slovo "supertlumočník" (taktéž složenina), které se vyskytlo 

u dvou diskutujících: 

"PN.~tě si sežeňte slIpertlllmočllik,prosím,prosím!" 

"Supertlumocnik nejde, pze slysici dela manipulace MISS NESLYSICI. ". 

Vedle neobvyklých slov jsem zaznamenala také případy neobvyklých slovních 

spojení, například antonymních dvojic "otevřené informace" versus "neotevřené informace", 

"pozitivní informace" versus "negativní informace", ,.zdravý deaf" proti "nezdravý deaf": 

"Otevřeno informace pro veh.:jnos( o CI mnohem dulek): "ět.{:žnou pozitivní informace. 

Negativní informace naopak ml10hem vět.vinou neotevřený informace." ("otevřené 

informace" zde patrně znamená .. objektivní, přesné. nic nezamlčující informace", zatímco 

"neotevřené informace" pravý opak - ,.subjektivní, nepřesné. neúplné informace") 

"x, prosím napi.l; do diskuze NEGATIVNÍ INFORJl.JACE ak\poň tři." ("negativní 

informace" jsou uvedeny ve významu "to, co je na dané včci negativního," oproti "pozitivní 

informace" - "co je na dané věci pozitivního") 

"pro zdrav)' deaf(bez Kl) komunikace Zl jde 1 ()or){," ("zdravý deaf" je tedy pro pisatele 

"neslyšící bez kochleárního implantátu") 

"pro nezdrav)' deaf (s Kl neznalost ZJ) nema ani J()(){;j)" (spojení "nezdravý deať' označuje 

neslyšícího s kochleárním implantátem). 

Poslední zajímavou oblastí z lexikální rovlIl} byl výskyt zkratek. Budu se jim 

podrobněji věnovat v kapitole 3.3.6 ,Specifika internet()\'(! komunikace českých neslyvÍcích. 

Syntaktická rovina 

Specifické rysy psané češtiny neslyšících. které se objevily v syntaktické rovině, jsem 

již zčásti zmínila. Patří sem vyjadřování příčinnýeh/dúvodových vztahů slovem "důvod": 127 

,j(NIHA je SLOVO proto vhodllc pro slysici. a NeslrsÍci pro FILM duvod je OBRAZ. ", 

a zaměúování spojek "proto" a "protože" (nerozlišování dúslcdkových a důvodových vztahů): 

".Jinakjá moc nedívám na českifilm,proto .\pÍm .. ale hodně vnÍmúm infórmace ... ,,128 

127 Tento případjsemjiž zminila v kapitole 3.3.5.2 Vliv L'cskJh(} ::'l1ok(Jl<dwja::yka. 
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Zatímco dva výše uvedené pl'ípady byly spísc okrc~j()vým jevem, chyby ve slovesné 

valenci byly naopak velmi čast)Tl1 typem chyb. Lze hci, že spolu s typem chyb, které zde 

označuji jako "vynechání"' (viz kapitola 3.3.5.1. Trpy chyh u vynechání), se chyby ve 

slovesné valenci vyskytovaly ze všech chyb nejčastěji. 

Jak konkrétně tyto chyby vypadaly? Byly to jednak případy záměny pádů, jež se 

s daným slovesem správně pojí. Nejčastěji se jednalo o slovesa, která se pojí s objektem 

v akuzativu. Namísto akuzativu byl u některých z nich uváděn objekt v nominativu: 

" .. . ja hych chtela take podat petice!! f" 

"Zase fúrt myslis ze deaf neovlada cestina ... " 

"Pozor americký film hodí pro primitivní lidí a nemá myšlenka ... " 

" ... kdo ma 4smysl a jeden chybu smysl, proto víc vel/ova! o/llulicka ... ,,129 

" ... říci otázka ... ", 

~e}!~j~~!I=:~1~š!~~spoj()vali s objektem v xenitivu: 

" .. , a ta"-y kdyz ja miluju mqjí holky ... ". 

S objekty v jiném než ve druhém a prvním p~ldě spojovali neslyšící slovesa pojící se 

s objektem v akuzativu méně často: 

"Pokud nejaky slysici udelali reklamnimu triku ... " (dativ) 

"Všichni ještě nepochopíte o tom !" (lokál) 

"A tamní se ovládáš i znakovou řečí?" (instrumentál). 

Některé případy výskytu objektu v nesprávném púdě nešlo přesně určit kvůli pádové 

homonymii: 130 

"Protože lidi zjednoduši chapát .filmu ... " (v této včtě nelze jednoznačně rozhodnout, zda je 

namísto akuzativu uveden genitiv, dativ nebo lokál). 

U sloves pojících se s objektem v akuzativu se vyskytl ještě jiný problém. Objekt byl 

sice uveden v akuzativu, avšak chyběla předložka, jež se se slovesem a objektem v daném 

pádě (v příslušném významu, tedy ne vždy) pojí. Nejcastčji byla vynechána předložka "na'": 

".Jinak se těším moc O Indiana Jones 4 a I Legend ... " 

"o., a delal jsem hovor,ze myslim O ji o •. " (vedle vynechání předložky je uveden navíc špatný 

ivar zájmena "ji" namísto "ni". Tvar usobního zájmena ti'etí usoby se s "n" na počátku uvádí 

právě tehdy, předchází-li mu ph:dložka), 

12X Stejný příklad uvádím také v kapitole 3.3.5.1 Typy chvh u nahraLení, neboť se vyskytl pouze v jediném 
případě. 

12') V tomto příkladě může j ít také o chybu v čísle podstatného jména (singulár namísto plurálu). 
Ull Srov. Encyklopedický slovník češtiny (2002. s. 169). 
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" Tl'eba když někdo se díváte O Ilovflllm v kině, .. .. 

"Sly,~ící nekoukají kvalitně obrazovky ... ", 

nebo byla tato předložka nahrazena jinou předložkou: 

" .. . slyš-ela jsem od někoho, že se stěžuji za měněni lari/ú ... ". 

, i 

Kromě předložky "na" chyběly u objektu v akuzativu pojícího se slovesem také jiné 

předložky, například "o": 

" Vzdy kdyz nejaky neslysici O neco snazi ... «. 

Vedle častých případů uvedení nesprávného pádu objektu u sloves, která se pojí 

s objektem v akuzativu, se často objevovaly případy, kdy byl uveden nesprávný pád objektu 

u sloves pojících se s dativem. Namísto dativu byl objekt uveden v nominativu: 

" ... odmalička jsem fandil Trilogie Terminátor ... " 

"Tak nejs'i llplne rozumet o dcať kllltura ... " (zde je navíc před objektem v nominativu 

uvedena předložka vztahující se k lokálu), 

jinde byl objekt v genitivu: 

" ... musím tě smát až moc ... " 

,..Já dávám přednost 11lyšjellky ... ", / J,' 

v mnoha případech také v akuzativu: 

" ... druhy video skoda nerozumís ... " (může se jednat také o objekt v nominativu - nelze to 

přesně určit, protože tvar podstatllého jména "video" je v Ilominativu i v akuzativu stejný) 

"Mě to Irvá v hlavě, že vuhec lUl to nevěřím ... " (zde je nuvÍc pi'edložka "na", jež se sice 

s tímto slovesem a objektem v akuzativu pojí, ovšem v jiném významu, např. "věřit na 

duchy"), 

často se opakovaly případy uvedení objektu v akuzativu namísto v dativu u téhož slovesa, 

napL "vysvětlit": 

"N eslysici ma sve myslenky, nevis pme? tak vysvetlim te ... " 
) 
, 

" Yamo,stejne nemusim te vysvetlim, poznal jsem jak jsi ... " 

" ... tak nehudu te vysvětlit ... «. 

Ve výše uvedených příkladech nesprávné valence u slovesa "vysvětlil" navíc chybí 

ještě druhé povinné valenční doplnění - objekt v akuzativu. správně tedy "vysvětlit něco 

(akuzativ) někomu (dativ). 

Slovesa, která se pojí s objektem v lokálu, hyla v několika případech uvedena 

s objektem v nominativu (avšak s pádovou předložkou, jC'1 sc pojí s lokálem): 
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., ~v lim mylis o Deaf kultura ... " 

, .... a nemluv o diskriminace deaf\' ... ". 

Nalezla jsem však i poněkud problematičtější rhklady. kdy bylo sloveso pojící se 

s ot)j_~~~e~_~_~ku~~jvu bylo uvedeno ve spojení s nominativcm: 

"Alpinusko, jsi omyl. .. " (múže se také jednat o analytické vyjádření slovesa "mýlíš se" - "být 

omyl") 

".Já Jsem to přemýšlela o tomhle ... " (ke správné vazbě s lokálem "přemýšlet o něčem" se 

připojuje nesprávná akuzativní vazba "přemýšlet něco"). 

Jinde byl uveden objekt v nesprávném pádě u sloves vyžadujících Jm~Ilo v genitivu: 

,_.Neumis pozorne precist nebo zeptat administratory ... ,. (objekt v akuzativu) 
~-

"Jsem .\pokojeny,protoze mam klid z otravne proZ1'OIlcni ... " (namísto objektu v genitivu --. 

spolu s předložkou "od" - .. mám klid od otravného prozvonění" je zde uveden objekt 

v nominativu či akuzativu). 

Posledním typem chyb ve slovesné valenci, které bylo možné poměrně jednoznačně 

zařadit, byl nesprávný pád objektu II sloves pojících se s objektem v instrumentálu. Objekt 

u těchto sloves byl v některých případech v nominativu: 

"Ahqj deaf.~, opravdu Jste !oJpokojeni s lim nm:v t-mobile ... " (zde ovšem se správnou 

pf'edložkou "s" pojící se s instrumentálem)J31 

,. Česk;í film nemá souvislost vzdělállí ... " (zde však múžc jit také o objekt v akuzativu, viz 

pádová homonymie), 

v jiných v lokálu: 

" .. . a!e.\!)()ň reagujte, na čem nej.'ile .\pokojení ... " (v tomto příkladě je i pádová předložka 

"na" pojící se s lokálem; druhý možný pohled na tento phklad je, že se objekt se skutečnosti 

spojí se slovesem reagovat, pak je tedy v adekvátním lokúlu - "reagovat na něco", avšak 

chybí objekt v instrumentálu v druhé části věty. Správná poduba věty by pak byla: ,," .alespol1 

reagujte na to, s čím nejste spokojení ... " 

Ul V tomto příkladě je možný' taktéž vliv toho, že společnost T-l\r1obilc sama prezentuje svůj název jako 
nesklonný (viz "Užijte si Vánoce s T-Mohilc). 
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Stylistická rovina 

V rovině stylistické se specifika psané Čt;štillY neslyšících projevovala například 

v nevhodném výběru slova slovních spojení vzhledem ke kontextu: m 

"Pruhuje hezké město, ule ti lidi jsou pěkně narvaní. fo usijsi )'idělu že?" 

"Černý vtip" (černý humor) 

,,Nesmysly nevitam ... " 

" ... házíte na Neslyšící CZ a T-Mobile jako "nesly.~ící zvíře" ... " (dále již zmíněné příklady 

"otevřené/neotevřené in!,ormace ", "zdravý deaf/nezdravý deaf', apod.). 

Do stejné kategorie by patřily také prvky knižnosti, napr-íklad: 

"student Vietnamský se ptá studellta českého .... ", "hoch český", " ... a tak hochovi 

Z Vietnamu f~ekl ... ", "hoch vietnamský" (knižní jé !lejen slovo "hoch", ale i neobvykl)' 

slovosled, kdy přídavné jméno následuje až za jménem podstatným) 

"U vás maji cizí český jazyk!!To se ani nedivím. I 'a,l;inol! jsou základy napFangliČ/inu, 

XpaněWina a dalši...če.Š'IŽnaje asi jJoslednijako hJ~miíjel1 ve vlasti." 

"Zús{avwn věrné Vodajóne už po Slet a Jsem spokojell};. " 

Domnívám se, že zapojení knižních prvkú do textu (vií': phxlchozí příklady) bylo u neslyšících 

pisateli:! zcela nezáměrné a neuvědomované. Pří(;inou je zřejmě neznalost stylistické 

rozrůzněnosti lexikálních jednotek. 

Jiný případ představují citace větných struktur, které se vyskytují v českém jazyce. To 

se týká nejčastěji větných frází: 

"Držím si vás na palce a nejlepší hodnocení ... " (spojení fráze "Držím vám palce." a "přeji 

vám, abyste dostali nejlepší hodnocení") 

" .. . dik za kladne pochopeni, X. .. " (smíšení dvou frází - "díky za pochopení" a "díky za 

kladné vyřízení. .. "), 

v jednom pi"ípadě šlo o pokus o citaci části textu: 

" ... je krasneho,jak b(~j(Jvllici ozyva/i bojove kriky a sekali ci mavali zbrani ve pocetne 

sarvafce. treba Statecne srdce,.fohunka z Arku,Pal1 Pr,'i/cllu,Královstvt' (tento příklad lze 

zařadit také do roviny textu). 

Zajímavým rysem psané češtiny neslyšících, ktcr)! se opakovaně objevoval v mém 

materiálu internetové komunikace, byly chyby v pOLlžívúní příslovečného určení zpúsobu 

(míry) při vyjadřování intenzifikace. Časté bylo užití slovního spojení "až moc" ve 

významu negativním: 

112 Tyto chyby by bylo možné klasifikovat taktéž jako nahrazeni. 
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" ... l11usil71 tě smát až moc ... " 

" .. . Ine to mrzí na tebe az moc ... " 

i pozitivním: 

., ... hadně ti doporzéuju až moc ... ". 

Jiným příkladem bylo používání příslovečného určení míry "velmi" ve spojení se 

slovesem v záporu: 

" Opravdu nejsem velmi spoko;ena ... " (namísto správného "Opravdu nejsem moc 

spokojena"). 

Příslovečná určení míry byla také často užívána nadbytečně, patrně pro zdůraznění: 

,,Davno doba komunista cesky film velmi super ... " 

" ... lOto ja hodne rozumim a fakt hodne vtipky ... " 

" ... to je moc skoda ... " 

" ... to je pro tebe velmi skoda fakt skoda ... ". 

Y některých případech obsahovaly v)'povědi také nadbytečně mnoho přívlastkú, 

například: 

" V tom jako Voda!óne múm výbornou ;-,polehlivoll dŮVČl'lI1I dí/(v tomu mám více než 7 let. ". 

Textová rovina 

Na úrovni textu se specifičnost psané češtiny neslyšících projevovala ve formě 

opakování slov v rámci jednoho diskuzního příspěvku: 

" ... a tak jsem zatím udělala doMe a zatím nikdy llC1'vpr.~el 350sms . .T sem s ním zatím 

spoko;enú. ". 

Dalším nápadným rysem z hlediska textu jako celku bylo v diskuzních příspěvcích 

]'ctčzcní vět. Namísto oddělených větný'ch celků se často vyskytovala dlouhá souvětí působící 

poněkud nesourodě: 

"Jsem měl na,vtěstí, už po dlouhol.1 dohu jsem u)'u:foru! ph:sfup na T-mobile nakonec /lení 

dobré věci. " 

,,Ano,presne tak,prave bych chlela !ake zrusit hned /-ll1ohile,douťam ze me povede ... " 

" Možná že jsme opravdu blbí, proi!jsme podepsali. ulc smlouva je na dva roky a musím se 

opravdu s nějakým manažerem domluvit v klidné dohodě (I zru.vení T-Mobile, a moc douťám, 

že mi fo povede í pro všechny lidi. kleN chtěji tak,V !" 

"Zdravim vespolek,jak tady ctu a vaZlle se mi udehtl .\pa/ne z vas a je mi na zvraceni ... " 

" .. . zmelli jeste spatne vyuctOVLllli a co vy na to?". 
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3.3.6 Specifika internetové komunikace českých neslvšících 

Po jazykovém rozboru materiálu internetové komunikace českých neslyšících 

z hlediska typů chyb, vlivu českého znakového jazyka a zařazení jejích specifických rysů do 

jednotlivých jazykových rovin zbývá ještě zamyslet se nad tím, jakým způsobem se do této 

psané komunikace promítá vliv komunikačního média. v němž se odehrává - tedy internetu. 

Jak již jsem uvedla v kapitole 3.2 Čeština na internetu u sly:Hcích Čechů, internetová 

komunikace má řadu specifik, mezi něž patří relativní rychlost vzniku produkovaných textů, 

nemožnost komunikujících se vzájemně vidětLn a technická omezení bránící užití češtiny 

v její správné podobě. Zároveň, ačkoli se jedná o komunikaci ve formě psané, se komunikace 

na internetu přibližuje komunikaci mluvené, tj. komunikaci tváří v tvář. Všechna tato 

specifika mají své důsledky. Rychlost vzniku textl! a rychlost internetové komunikace obecně 

vede k častému výskytu překlepl! a k tendenci použ.Ívat různé zkratky. Nemožnost 

komunikujících vzájemně se vidčt (což je ostatně typick)!m rysem téměř veškeré psané 

komunikace) má za následek rozličné prOjevy grafické simulace neverbální složky 

komunikace (emotikony) a grafického zdůraznění psaného textu. Technická omezení 

zpúsobovala zvláště v minulých dobách nemožnost používat diakritiku. Ačkoli se dnes již 

většina počítačových softwarů s tímto problémem vyrovnala, absence používání diakritiky 

v internetové komunikaci u mnoha uživatelů stále přetrvává (argumentem je rychlost 

produkce, srozumitelnost, atd.). Přiblížení komunikace na internetu komunikaci mluvené pak 

vede k pronikání rysů mluvenosti do psaného jazyka. např. ve formě nespisovných prvků, 

a dále k celkovému rozvolnění jazykové normy. jejímž důsledkem je pak například menší 

d o " 114 uraz na pravopIsnou spravnost - . 

Jevům, jež jsem nyní vyjmenovala, konkrétně ph~klepům, zkratkám, emotikonům, 

grafickému zdůraznění textů, diakritice a nespisovnosti. bych se nyní chtěla krátce věnovat 

také ve vztahu k internetové komunikaci českých neslyšících. 

IT' Nehereme-li v úvahu možnost vést komunikaci přes webkamcnL 
1:14 Pravopisu se v této kapitole věnovat nebudu, neboť problémy neslyšících s pravopisem se v mém materiálu 
téměř vLlbec neprojevily (nepočítám-li v to problémy s interpunkcí, které se sice objevovaly, ale vzhledem 
k častému způsobu výstavby textu pomocí řetězení vět se u chyb v interpunkci jedná daleko spíše o stránku 
obsahovou než o nějaké rozvolnění jazykové normy). 
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3.3.6.1 Překlepy 

Překlepy, jejichž nejčastějším důsledkem je rychlost psaní na počítači, se v mém 

materiálu příliš často nevyskytovaly. Ty, které se mi podal'jlo zachytit, měly podobu přidání 

grafému: 

"Nejlepsší" 

nebo zdvojení grafému: 

"Už chápette!!!", 

dále se vyskytovaly záměny písmen: 

"Ano duelzite je herec. .. " 

a vynechání písmen: 

., Vodafóne byO zlaticko ... " 

" .. . oOma/ičkajsem/ándil. .. . , 

..... už to pochopíOe?". 

V případech, kdy došlo k vynechání grafému, však nelze jednoznačně říci, zda se 

jedná o překlep nebo o skutečnou neznalost správné grafické podoby daného slova. Stejně je 

tomu i u následujících příkladů: 

"Amerika/lim ma dost viziul ... " 

" Filmje hrůzý ... " 

"Písemný zaznám ... ". 

3.3.6.2 Zkratky 

Zkratky, jež se v jednotlivých diskuzních příspěvcích objevovaly nejčastěji, souvisely 

se světem neslyšících. J 3S Byly to zkratky "Zl" 13(, (znakový jazyk), "Kl" nebo "CI" (kochleární 

implantát) a "Cl,,]37 (český jazyk): 

"Dcaf ma vlastni matersky Zl." 

. df'Kl" .' ... Jsem ea s ... 

"Boj proti Kl (CI) nebude LÍsp8né ... .. 

" . .. mUZll vedet proc CI je dobra fen me rekni proc. .. " 

" .. . ja re.~pekfL~ju Cl a ZJ ... ". 

lY, Opakovaný výskyt určitých zkratek je nepochybně dán tématy diskuzí. které jsem zkoumala. 
!l(, Řidčeji "CZ]" (český znakový jazyk). 
il7 ({idčeji "CMJ" (český mluvený jazyk) nebo "MJ" (mluvený jazyk). 
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Další zkratky, které se v diskuzních příspěvcích objevily, již nebyly nijak specifické 

(oproti tematicky specifickým zkratkám souvisejícím s prohlematikou neslyšících, které jsem 

uvedla výše) - například "sms", "vc." (včetně), ,,Kč"', .,DPH", "info", "atd.", "cca", "ks"', 

"pze"' (protože), "sry" (sorry): 

" ... sms utracim cca 400ks, ve. Emaily ... " 

" ... bohuzel doktor nikdy nerekl ú~f() ... " 

" ... musim smat pze ostatní neslysici stále X pravda ... " 

" ... mne tvoje argumenty nudi,sr)l'. 

3.3.6.3 Emotikony (smajlíky) 

Z celkového počtu 441 phspěvkú jich více než jednu čtvrtina (132) obsahovala nějak)! 

emotikon. Některé obsahovaly pouze jeden emotikon. jiné více. Celkový počet emotikonú ve 

všech diskuzních příspěvcích byl 189. Diskutující mohli pro vyjádření svých pocitů volit 

z přednastavené sady, která obsahovala 39 obrázkú. Z této sady zvolili celkem 28 různých 

emotikonů. Souhrnně lze říci, že v diskuzních příspěvcích převažovaly emotikony s kladným 

emocionálním nábojem (28) oproti emotikonům se záporn)'m emocionálním nábojem (7). nk 

3.3.6.4 Grafické zdůraznění textů 

Mezi způsoby grafického zdúraznění, které se objevovaly v diskuzních příspěvcích 

neslyšících, patřilo použití velkých písmen a řetězení interpunkčních znamének. Řetězení 

grafémú, běžné velektronické komunikaci slyšících osob (srov. Hladká, 20(6), se 

v komunikaci neslyšících příliš nevyskytovalo. lY) (Ojedinčlým příkladem bylo "MÍRRR", 

"eooo", "hlavne jak my piscmc vzajemne,ne jen moudrosti to ale pro me hnusí 

bleeeee!!!!!!! 'o). 

I1K Častější výskyt kladného emotikonll uvádí také Hladká na materiálu elektronické komunikace slyšících 
Čechů (srov. Hladká, 2006). 
U') To je poměrně logické, protože jednou z funkcí řetězení gratClIlll je kompenzace nemožnosti vyjádřit 
intonaci, což u neslyšících pisatelů užívajících především psanou formu češtiny není příliš aktuální. 
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Velká písmena byla většinou užita pro zdúraznění a vetší přehlednost: 

" Voda.ľone by zlaticko ODEPIS ME. .. " (název tarifu) 

"Film pro me superjenAMERlKA ... " 

"ale deaf ma dost umet oá, a vidi CESKY HEREC nic moc, pro sZysici neciti jak povaha 

a sZysici ma slaby oci a ciZ je zvuk, a deaf cil je OCl a vizuaZ, a CESKY FILM ma slaby 

vízllalni, ale vím CESKY FILM dobry cerrty vtip ale polrebu;u s pohyb to byllepsi" 

"Pro me lepsiKOMUNISTA CESKY FILM ... " 

"Nepocitam cesky jazyk, pro me dlllezíte je VIZUAL,OBSAH,POPIS,POHYB a ruzne ... " 

"la film milujll LOGlKA,DRAMA,KOMEDIE. " 

"X není neslysici, ale Xje nedoslychave, prave je UDOLNI a Neslysici je KOPEC. " 

" Uzjsem ti rikal Dea/pro Cesky Jazykje CIZI... " 

"Flirt "DOMA A ČTOU KNÍŽKU"co dál pro tebe ;':i1'01 ... .. 

"Film SUPER ... " 

"Dám ti mqje odkaz: a najdd si podivat KONTAKT. .. ". 

Domnívám se, že v těchto pr-ípadech se jednú plnicvsím o snahu zdůraznit dané slovo, 

nikoli však o vyjádření nějakého emocionálního náboje. 

V případě řetězení interpunkčních znamének docbúzdo nejčastěji k řetězení otazníkll: 

"A mužd mi Net, jak fo že zná!; pravou češtinu, k/erou o\'!á/ú.~ pelfektní větujakobyjsi pravú 

ev' e!; ku ? ? " 

" Užjsi nav/itívíla naši zemi??" 

"Stejne bych lepsi neslysici prace 17wderator, proe??" 

"Proc odzusujete nedosl)!chavé!! Chtěli prostě l}'zkol1.l;el miss Neslyšících,ne??" 

"Proe nemuze Brno,Hradec Kralova, Ostrava???" 

"Hm????" 

a k řetězení vykřičníků: 

" .•• Cl pro me nazor je .fclkt pitomec!! !" 

"ostatní mají pravda!!!! al kOI1Ullliste sbalí ku.fi'y {/ odejdou do kldr(severni korea)!!!!!!!!! 

nechci videt, slovo komuniste!!!!!". 

81 



3.3.6.5 Diakritika 

Z celkového počtu 40 uživalelú jich osmnáct ve všech svých příspěvcích používalo 

diakritiku a patnáct naopak nepoužilo diakritiku nikdy. Mezi diskutujícími užívajícími 

diakritiku převažovali muži (11) nad ženami (7). Taktéž i ti. kdo diakritiku ve svém příspěvku 

nikdy nepoužili, byli většinou muži (12 ku 3 ženám). Osm neslyšících diskutujících střídavě 

diakritiku používalo a střídavě ne, a to v rámci jednoho diskuzního příspěvku i nad jeho 

rámec (tj. občas byl celý jejich pi'"íspěvek psán s diakritikou. občas všude diakritika chyběla). 

Takto "nevyhraněných" bylo šest mužú a dvě ženy. 

3.3.6.6 Nespisovnost 

Prvky nespisovnosti se vyskytovaly především u tvrdých adjektiv mužského rodu. 

které hyly namísto koncovky "ý"zakončeny obecně českou koncovku "ej": 

"Pane CHYTREJ, tcbe jsem tu eekala ... " 

" .. . nemam zadnej stížnost. .. " (tento příklad uvádím také jako příklad záměny rodu 

II přídavných jmen v kapitole o typech chyb spadajících do morfologické roviny) 

"To jsem všechno zkušenej () fl/mu ... " 

"U nás nic moc jen takovejfllm úplné debil", 

opakovaně se objevovalo slovo .,hroznej": 

" Ticha Snowboard český film - nemá titulky (killo alli [) VD) fu je hroznej. .. " 

" ... vole hroznej český/ilm ... .. 

" U lIás hroznej. .. " 

.. Knižkaje hroznej věc ..... (zde taktéž dochází k zúmL'nt~ rodu přídavného jména). 

Dalším nespisovným prvkem bylo užití koncovky "f' místo .,í" u přídavných jmen 

mužského rodu shodujících se s podstatným jménem rodu mužského životného v prvním 

pádf 
ř 

"Pokud nejaky slysici udelali reklamnimu triku ... " 

, .... ale vidím většinou chytrý dea/moc nečtou knížku ... ", 

dále užití koncovky "ý" namísto .. é" u přídavného jména ženského rodu shodující se 

s podstatným jménem rodu ženského v prvním pádě množného čísla: 

., ... a budou postupne castecnc kompenzovany nahrad)' ... .. 

a výskyt nespisovné koncovky "Íma" místo spisovné "ími":" 

" N cni problém mezi slyšícíma ... ". 
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Dále se v příspěvcích někter)'Ch diskutujících ohje\ovalo nespisovné příslovce "fure: 

" .. .furt zmeni jeste spatne vyuctovani a co vy na to?" 

"FUlt "DOMA A ČTOU KNíŽKU ... ". 

slova obsahující protetické "v": 

" .. . kdyz jsem deaf a jeste Kl s integrovana do slysici nelli wmo ... ", 

částice "jo" ve funkci tázacího dovětku: 

" ... zeptejte si mi klidně jo ... " 

, .... ulož moji kontaktu a pošli mi jo ... ", 

a různé případy nespisovného zkracování u podstatných jmen: 

" Dostává slevu 200 Kč od sociálky ... ". 
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Závěr 

Tato práce se zaměřuje na psanou češtinu česk)/ch neslyšících v internetové 

komunikaci. Východiskem pro ni byly jednak dosavadní výzkumy psaných jazyků neslyšících 

(angličtiny a češtiny), jednak výzkumy zabývající se podobou internetové češtiny u slyšících 

Čechů). 

V úvodní kapitole se věnuje vztahu neslyšících k většinovému mluvenému jazyku 

a dospívá k závěru, že čeština je pro většinu neslyšících cizí jazyk, zatímco jejich mateřským 

jazykem je jazyk znakový (český znakový jazyk). 

V oblasti psaného jazyka těch neslyšících, pro něž je většinovým jazykem angličtina. 

podává souhrnný přehled o typech chyb, kterých se neslyšící v psané angličtině dopouštějí: 

přidání, nahrazení, vynechání a chyby ve slovosledu. Podobně postupuje v kapitole zabývající 

se psanou češtinou českých neslyšících. V té se vedle uvedení těchto čtyř typl! chyb pokouší 

rozdělit chyby v psaném projevu neslyšících do jednotlivých jazykových rovin. Zmiňuje také 

příklady možného vlivu českého znakového jazyka na psanou podobu českého jazyka 

neslyšících. 

Druhou částí práce je pak souhrn výsledků výzkumu internetové češtiny u slyšících 

Čechú, pro niž představuje krátký úvod kapitola o internetové komunikaci z pohledu jejích 

uživatelú. Kapitola o internetové češtině českých neslyšících se zaměřuje na několik 

tématických oblastí, jimž se věnuje i závěrečná kapitoia celé práce o specifických rysech 

internetové komunikace českých neslyšících. 

Samotným jádrem výzkumúkozbor 440 diskuzních příspěvků od čtyřiceti neslyšících 

uživatellt, jejichž sebeidentifikace z hlediska stavu sluchu. verbálně formulované postoje 

k českému a znakovému jazyku, úvodní repliky v diskuzích. způsoby vyjádření souhlasu 

a nesouhlasu a zvolené přezdívky jsou v práci taktéž pí·cdstaveny. Jazykový rozbor sleduje 

stejnou osu jako výsledky dosavadního výzkumu psané češtiny českých neslyšících. Nejprve 

jsou pi"edstaveny příklady chyb v psaném projevu z hlediska jejich typu, poté jsou uvedeny 

hypotézy možného vlivu českého znakového jazyka na psaný jazyk neslyšících a nakonec 

jsou chyby rozčleněny podle jednotlivých jazykových rovin. Za jazykovým rozborem poté 

následuje stručný rozbor zkoumaného materiálu z hlediska obecně platných specifik 

internetové komunikace. 
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Příloha č. 1 - Seznam přezdívek jednotlivých účastníků diskuzí 

přezdívka pohlaví 

Barbínka Ž 

biskup m 
Bobinka Ž 

BoDo m 
Brnacka Ž 

Carlos m 
DanBure m 

Den_Haag m 
Dieight lil 

DJD m 

eicnal lil 

Einstein m 

JatnaJus Ž 

JeanK 111 

JoBo lil 

J uliee Ž 

LaraRose Ž 

Mario m 
Marc m 
Max m 

Milipo m 
MobilMen 111 

Neve Ž 

Nicoles Ž 

Nikon 111 

mra m 

Norad lil 

NormadS. m 
Sazachi m 

sjb lil 

Slunisko m 

Speedo m 

Sprint m 
tommyCZ m 
Twain Ž 

vrp m 
vodafone Ž 

Wartcraftl m 
ZastupNe m 
Zusa Ž 

9l 



Příloha č. 2 - Vlastní materiál komunikace českých neslyšících 
v internetových diskuzích 

Re: Jste momentálně volní nebo nebo zadaní? 
A můžeš mi říct, jak to že znáš pravou češtinu, kterou ovládáš perfektní větu jakoby 
jsi pravá Češka?? 
LaraRose - 25.01.2007 23:07 Odpovědět 

Re: Jste momentálně volní nebo nebo zadaní? 
U vás mají cizí český jazyk??To se ani nedivím. Většinou jsou základy 
např.angličtina, španělština a další. .. čeština je asi poslední jako bývají jen ve 
vlasti. (~". 
LaraRose - 26.01.2007 12:37 Odpovědět 

Re: Jste momentálně volní nebo nebo zadaní? 
Aha ... u nás to zatím 
nemáme rozlišené jazky, u 
nás se většinou učíme 
anglicky, německy, 
španělsky, francouzsky, 
málokdy rusky ... takovou 
dálku jako je u vás nebo 
jinde tak se neučíme ... jen 
sami musejí prostudovat 
vlastní cizím slovníkem. Už 
jsi navštívíla naši zemi?? 

LaraRose - 26.01.2007 14:04 

To se máš C])Praha je hezké 
město, ale ti lidi jsou pěkně 

:~-t'~~ 

narvaní, to asi jsi viděla že? I.:s::. 
Jsi taky sluchově postižená? A 
tamní se ovládáš i znakovou 
řečí? 
LaraRose - 26.01.2007 15:45 

Pořád jsem si přemýšlela, že slovo Tramtárie už jsem někde viděla, ale nemohla jsem si 
vzpomenout, kde jsem to viděla a až dneska, když jsem projela tramvajem kousek od nás a 
máme Tramtárie a to byla restaurace s názvem Tramtárie '~3:® (Lara Rose) 
Ahoj deafs, opravdu jste spokojeni s tim novy t-mobile jako pausaly pro neslysici ??? Opravdu 
nejsem velmi spokojena, udelal hodne spatne vyuctovani a navic od zari zase zmena tarif za 58 
kc mesicne jen 100 sms zdarma,predtim bylo 11 kc mesícne 200 sms zdarma, furt zmeni jeste 
spatne vyuctovani a co vy na to? Dekuji. 
Brnacka - 20.08.2007 16:01 Odpovědět 

Muj nazor je nejlepsi VODAFONE(ODEPIS ME) vzdy nejlepsi a levne. (niro) 

Jsem měl naštěstí, už po dlouhou dobu jsem uvažoval přestup na T-mobile nakonec není dobré 
věci. Hrůza reklamní trik ("MJ!!! Zůstavam věrné Vodafone už po 51et a jsem spokojený. (Sprint) 

Samozřejmě s tím souhlasím, že nejsem spokojený. Konečně jsem měl s T-MOBILE špatnou 
zkušenost, přesně to napsali všichni o tom. Pan Pilař jako administrátor mi napsal emailem, snad 
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to nebylo soukromý. Napsal, že má s 450 klienty a jsou spokojení. Mě to trvá v hlavě, že vůbec 
na to nevěřím. Proto na tom trvám, abych chtěl už zrušit T.Mobile jenže ze špatných důvodů. 
Den_Haag_HS - 23.08.2007 22:56 Odpovědět 

V tom jako Vodafone mám výbornou spolehlivou důvěru a díky tomu mám více než 7 let. 
Den_Haag_HS - 23.08.2007 22:58 

Ano,presne tak,prave bych chtela take zrusit hned t-mobile,doufam ze me povede .... 
Brnacka - 23.08.2007 22:59 Odpovědět 

Možná že jsme opravdu blbí, proč jsme podepsali, ale smlouva je na dva roky a musím se 
opravdu s nějakým manažerem domluvit v klidné dohodě o zrušení T-Mobile, a moc doufám, že 
mi to povede i pro všechny lidi, kteří chtějí taky! 
Den_Haag_HS - 23.08.2007 23:02 

Alpinusko, jsi omyl. T-mobile nabízí speciálně tarif pro neslyšící a není pro veřejně. Neslyšící, 
který nabízí nedělal změnit tarif a T-mobile vždy dělal změnit tarif. 
Einstein - 25.08.2007 20: 16 Odpovědět 

Ja jako neslysici taky "kazdemu na vsechno neskocim". Ja jen sem proti, jak tim naznacujes, ze 
vy nedoslychavi jste chytrejsi, ale tak to neni, dik za klad ne pochopeni.z. 
Zusa - 26.08.2007 09:59 Odpovědět 

Pane CHYTREJ, tebe jsem tu cekala. mne tvoje argumenty nudi,sry.Ja jsem reagovala na jinou, 
ne tobe .... z. 
Zusa - 26.08.200713:13 

vidim, ze se tu nikdo neprispel, kterej pouziva t-mobajko. tak ja sam pouzivam t-mobajlo skoro 
rok a nemam zadnej stiznost, ackoliv se meni tarif. melo by dokoncit zaverecne ceny tarifu pro 
neslysici, co nejdrive. platim mesicne prumerne 250 korun ceskych za poslednich sest mesicu, 
sms utracim cca 400ks, vc. emaily.info-sms a roaming. vodafone zrusil tarif odepis mi! oproti 
tomu t-mobile si muze vybrat ruzne tarify pro neslysici, pro koho je vyhodnejsi a samozrejme 
levnejsi nez u vodafone, kdyz si to spocitate. jenze vy k tomu nemate na spolehnuti a obavate se, 
ze je to padelek, bohuzel tak to neni. 
slunisKo - 26.08.2007 15:41 

250kc pro me drahy. kdyz Vodafone 400ks sms a a 1 sms cena 0,35kc je celkem 140kc a plus 
email ruzne, celkem bude 200kc o 50 ke dolu, pro me lepsi Vodafone ::E: 
niro - 26.08.2007 19:39 

Zdravim vespolek,jak tady ctu a vazne se mi udelal spatne z vas a je mi na zvraceni.Jelikoz znam 
pana Pilare,on vetsinou ve volnem case travi hlavne o T-Mobile.Jeho pranim je,aby sluchove 
postizene meli moznosti ve forme vyhod i slev ... Jak vidi,ze stvete proti osobe jako neslysiciho a 
presto jste tez neslysici.My jsme maly svet a mel i byste podporovat ve snaze zlepsi podminky pro 
nas. Je vase chyba,ze jste sami naskocili,nekdo nejakou farnu napovidal a pak hazite kamenem 
na Neslysici CZ.Toto neni reklamni trik.Nikde nebylo napsano,pausal O kc s 200 sms na 2 roky 
nebo 11 kc s 200 sms na 2 roky. Pouze tam byly terminy akce.je prece logicke,ze nejde,aby byl 
pausal co nejnizsi s 200 SMS zdarma,spolecnost by prodelala .... Takze vase hlavy jsou chytre,ale 
skutecne idioti,kteri nemaji spetku rozumu. Neumeli jste zeptat rovnou administratory Neslysici 
CZ.Ti maji smlouvu s T-Mobile-Ramcova smlouva a ti dodrzuji ... Je neverejna a proto neni na 
webu T-Mobile,je to stejne jako u firemnich klientelu,ti take nejsou verejni.Jiste tohle chapete ... 
Pokud nejaky slysici udelali reklamnimu triku a sami jste naskocili,tak nestezujete.vzdy kdyz 
nejaky neslysici neco snazi a vzdycky je povaha nesiysicich stvat proti sobe,aniz by mel i pomahat 
navzajem a spolecne ... Nechapu vas ... jelikoz od zari bude nova Ramcova smlouva a organizace 
Neslysici CZ bude partnerem spolecnosti T-Mobile.Muzete uzavrit smlouvu kdekoli ve Znackove 
prodejne T-Mobile a dostanete slevu i vyhody diky partnerstvi. Tak mejte rozum a co je tady zde 
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napsano,je proste nesmysl a spatna informovanost od nekoho ... 
Speedo - 29.08.2007 08:07 Odpovědět 

nepíšu tobě ale všem.Ano je pravda tento tarif T-MOBILE tarif DATA&SMS je speciálně pro 
sluchově postižené občany a není veřejné. Musí to prostudovat a seznámit pokyny a tarify, texty 
malinké napsané si také důkladně čtěte před podepsání smlouvy. T-mobile mám taky a hodně 
využívám SMS a MMS a hodně vyplatí. Druhá nevýhoda je tento tarif T-MOBILE tarif 
DATA&SMS nejde volat na soukromný hovor Uako volání do všech síti) ale tísnové volání ano, 
Vodafone na tarif ODEPiŠ také používám a může hovorně komunikovat.... T-mobile a Vodafone 
není problém. 
eicnal - 29.08.2007 10:54 Odpovědět 

stejne T-Mobile neni vhod ne bez hovor. a potrebuju hovor, proto chcu vodafone jde hovor, a jsem 
uplne neslysici, a nemysli hovor, ale napr: kdyz on me neodpoved ja ho hovor 1.sekund, nebo 
sraz jde pozdeji, ja ho hovor to znamena co je? nebo taky nemusím psat odpoved OK, staci 
hovor, a taky kdyz ja miluju moji holky, a delal jsem hovor,ze myslím ji. vzdy jsem pouzival hovor 
bylo lehke prace a pohode, a ten t-mobile zakaz hovor, me to vadi, musel jsem psat, to je moc 
prace. 
(niro) 

To sissy: Ja jsem skutecne neslysici. .. Neni pravda,ze je zakaz hovor.Tarif Data&SMS ve 
skutecnosti nejde hlasove volani.Zkus zajit do obchodu T-Mobile a informuj se tam,pak mi dej 
vedet.Nesmysly nevitam ... 
Speedo - 30.08.2007 09:35 Odpovědět 

To carmen: Jelikoz jsem klientem T-Mobile a tudiz jsem mel spatne vyuctovani,upozornil jsem 
Pilare.On i administratori maji tez s89-tQe vyuctovani jako vsichni ostatni.Pan Pilar upozornil T
Mobile na situaci opakovane,doslehljsem,ze on poslal seznam klientu s chybnymi vyuctovanimi a 
budou postupne castecne kompenzovany nahrady ... Tak aby nekteri meli trpelivost.Pan Pilar si je 
vedom z ruznych cen pausalu,on take nepochopil proc tornu tak je a vzdy hned reaguje T-Mobile 
a jeli koz neni jednoduche s nimi jednat...Nakonec administratori jednali s T-Mobile a vyjde od zari 
uplne nova Ramcova smlouva,stara smlouva zanikne.Diky nove Ramcove smlouve novi klienti 
muzou poza dat ve Znackove prodejne T-Mobile a na miste podepsat smlouvy,musi upozornit,ze 
partnerem je organizace Neslysici CZ.Soucasni zakaznici,pokud maji zajem o tarif Kredit 
250,napise emaily administratorum a pripravi se smlouvy o Prevodu,tim se stanou samostatni 
klienti s vlastnim jmenem se slevou i vyhodami popsane v Ramcove smlouve.Organizace 
Neslysici CZ od zari bude smluvnim partnerem T-Mobile.Carmen,prosim vas,znovu napisete 
email treba Pilarovi o vasi inkasnim pozadavku,ze je neopravnene nauctovana na jineho 
klienta.On hned vyridi.Na Pilare je opravdu spoleh,ale bohuzei se mu hromadi emaily i sms a 
mozna zapomnel na vas,jelikoz on ve volnem case hodne venuje T-Mobilu a na vas ... Ze zacatku 
je chyba,ale postupne se administratori i manazeri T-Mobile poucili z chyb a proto od zari je nova 
Ramcova smlouva a klienti maji moznost si uzavirat smlouvu ve Znackove prodejne T
Mobile.Jedine tarif Data zustava na Neslysici CZ kvuli zdarma 100 SMS za pausal 58 kc.Jinak 
ostatni tarify ve Znackove prodejne.Pialr si pripravi do Aktuality dalsi info,kde si tam prectete .... 
Speedo - 29.08.2007 22:37 Odpovědět 

Vodafone by zlaticko ODEPIS ME (niro) 

Kdyz pises,ze vodafone byl zlaticko a proc jsi presel k tarifu data&SMS ... Neumis pozorne precist 
nebo zeptat administratory ... Ja jsem byl 6 let u Oskara od jeho zalozeni,jakmile Oskara prevzal 
Vodafone a nelibil se mi vyuctovani,tak jsem presel k Data&SMS a jsem spokojeny,protoze mam 
klid z otrav ne prozvoneni. .. 
Speedo - 30.08.2007 09:38 

Souhlasim s tim uplne co napsala Carmen .... ja bych chtela take podat petice!!! 
Brnacka - 30.08.2007 10:27 Odpovědět 

Prave uplne stejny nazor jako Carmen,proto se mi vubec nelibi,ze furt zmeni pausal,to neni 
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spravedlive,ale primo u firmy tak by nedelal furt zmenit pausaly,jako u vodafone.Prosim Vas,kdo 
z vas vubec nelibi u t-mobile jako pro neslysici,tak bychom podali uz petici, dekuji. 
Brnacka - 30.08.200710:31 Odpovědět 

Jestli vis,co znamena Ramcova smlouva.Pokud nevis,tak se do toho neplet a nesmysly 
neposloucham.Jen do toho dejte petici. .. Budu se smat a stejne ja nesouhlasim s tebou. 
Speedo - 30.08.2007 11: 15 

Někomu vyhovuje prozvonění a někomu ne.Je to záležitost někoho .... 
Speedo - 30.08.2007 18:08 

Koukal jsem z celého diskuze o problémech T-MOBILE tarif DATA&SMS celkové nejlepší právě 
Vodafone i~':. Hezký den, Sprint 

Presne tak,jak jsem porad nespokojena s tim t-mobile,take me vubec neoznamil,ze bude zmenit 
pausal,atd .. proste je nespravedlivy,chci uz vazne podat petice!!!!! Hodne stesti. 
Brnacka - 31.08.200719:22 Odpovědět 

Nepoužívejte, neposílejte, nepište už SMSky! Posílat EMAIL je daleko levnější a modernější, vy 
*** !!! Email: 1 kb (asi 200-250 znamenek) přípočítavá 0,035 kč plus měsíční paušál kolem 58 
korun. A budete bohatší. !!!! ---- Velice se divím a mrzí mě, že Vodafone je levnější než T-Mobile 
a házíte na Neslyšící CZ a T-Mobile jako "neslyšící zvíře". Zkuste být dobře informovaný, dobře 
spočítat (používejte kalkulačku (; ) a zeptat se. Já mám zkušenost a platím levněji než u 
Vodafone. Je fakt škoda, že u T-Mobile není na spoleh, mění se tarify, ale alespoň reagujte, na 
čem nejste spokojení a co byste přáli. Jednou bude provždy natrvalo. Já bych nejvíc přál, aby 
především pro neslyšící, nedoslýchaví a také slyšící používali internet v mobilu a společnou svět 
T-Mobile. 
slunisKo - 01.09.2007 12:32 Odpovědět 

Já s tím tarifem DATA*SMS nemám zkušenosti, ale slyšela jsem od někoho, že se stěžují za 
měnění tarifu. Já jsem si o tom uvažovala, ale není to věřejné v Tmobilu na netu a zdálo se mi, že 
může být v budoucnu změnit paušály i sms a pak mít nějaké problémy. Tak jsem ráda, že jsem 
zůstala u vodafone, ale změnila tarif z odepiš na nabito 300, aíe má výhodu pro sluchově 
postižené, při měsíčním paušálu dostává slevu 200kč od sociálky a navíc 300 sms či volání dle 
času, takže platím paušál včetně DPH 157kč a teď nám zvýšili sms z 300 na 350 sms / volání. 
Ale já ho skoro vůbec nepoužívám (málokdy volám, když je velmi důležitého jinak ne) i když jsem 
těžce nedoslýchavá, takže jen maximálně prozvonění.A druhou výhodou je, když málo píšu sms 
a zbývá mi třeba 30sms tak po měsíci po splatnosti přidá 30sms do 350 sms takže dohromady 
380sms a nevýhodou je, když hodně píšu a už nám vypršel 350sms a ještě není do posledního 
data a stále píšu po 350 sms tak už platím 1 ,50kč do všech sítí. Já jsem to přemýšlela o tomhle, 
jestli změním z odepiš na nabito a tak jsem zatím udělala dobře a zatím nikdy nevypršel 350sms. 
Jsem s ním zatím spokojená. (~~: 
LaraRose - 03.09.2007 15:40 Odpovědět 

Film? Skoro kazdy den koukam,hlavne thriller a mysteriózní. Herecka? Nejvic sexy je Halle Berry 
a navic je lehka nedoslychava (asi je na prave ucho) 
sjb - 24.09.2007 20:00 Odpovědět 

Můj nejoblíbenější je herec Denzel Washington a Christian Bale. Herečka je Cameron Diazová a 
Jennifer Garner :-0) To je nejlepší film The Punisher a omalíčka jsem fandil Trilogie Terminátor :
o) Líbí se mi dobrodružství (třeba zlatý poklad) a akční (třeba pomsta po smrti). Jinak se těším 
moc Indiana Jones 4 a I Legend (Will Smith). Splnil bych zahrát (po smrti najde povstat pomstu). 
To jsem všechno zkušenej o filmu a zeptejte si mi klidně jo. Držím si vás na palce a nejlepší 
hodnocení :-0) MARIO /;~~j 

MarioMario - 24.09.2007 23: 15 

Nazdarek Levandule :-0) Myslím si,že tobě zajímá o filmu? Určitě jsi holka? Můžeme psát 
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soukromí MSN či ICO? Dám ti moje odkaz: http://cod.czechdeaf.eu a najdeš si podívat 
KONTAKT :-0) ulož moji kontaktu a pošli mi jo dík. Asi známe spolu nebo ne?:;'::;) Těším se 
Mario - 25.09.2007 20:06 Odpovědět 

Ahojik Levandule :-0) Bezva a budu čekat ICO na tebe :-0) ulož si moji kontaktu od webové 
,,:;:~\ 

stránky. :... 
Mario - 26.09.2007 20:09 Odpovědět 

Dám moje ICO: 342940877 
Mario - 26.09.200722:32 

Film pro me super jen AMERIKA,duvod Amerika dela nataceni hodne vizualni, a nez cesky film 
trosku nic moc vizualni a mrtvoli pochyb, lepsi amerika ma hodne pohyb a ostre. Cesky herec 
vidim falesny pochyb. (niro) 

Zase furt myslis ze deaf neovlada cestina, proboha, jasne deaf umi cesky jazyk. ale deaf ma dost 
umet oci, a vidi CESKY HEREC nic moc, pro slysici neciti jak povaha a slysici ma slaby oci a cil 
je zvuk, a deaf cil je OCl a vizual, a CESKY FILM ma slaby vizualni, ale vim CESKY FILM dobry 
cerny vtip ale potrebuju s pohyb to byl lepsi. 
niro - 27.09.200710:28 Odpovědět 

zase jeste nerozumis, co jsem rikal,ze DEAF ma velmi kvalita oci a poznat co je s pohyb, prave 
cesky film ma slaby pohyb a neumi herec, vidi ostre falesny herec, a Amerika film ma ostre 
pochyb a ruzne. Slysici nema kvalita oei a slysici ma kvalita zvuk. 
niro - 27.09.200710:48 

jsi neslysici nebo Neslysici???? Davno doba komunista cesky film velmi super. ale doba 
demokracie cesky film nic moc. Treba Amerika film GOTIK,ti, to je logika super, a cesky film logika 
nic moc a ruzne nic moc. pro me lepsi dobe komunista cesky film. 
niro - 27.09.2007 12:57 Odpovědět 

Neslysici ma ostre oci, Nevidomi ma ostre zvuk. to je poradku, nerikal jsem JA JSEM OSTRY. ale 
rikal jsem deaf ma ostry oci, a vidim cesky film nic moc. 
niro - 27.09.2007 13:04 Odpovědět 

fakt? oci nemaji spolecneho??? Oci a zvuk je film, cesky film super pro zvuk ale oci nic moc. 
nevis co to je deaf? Deaf ma ostre oci, a slysici akorat, a nevidomi ma ostre sluch. ty nemas 
zkusenost nase deaf jak zivot. bež slysici diskuze, nase webove pro neslysici. (niro) 

Proboha, Niro má pravdu,že deaf mají dobré vnímaní při obrazovce filmy co dělají herci..vídím 
jak je filmy chyby popis český film.Slyšící nekoukají kvalitně obrazovky a jen poslouchají a 
nevnímají na obrazovce na 1 OO%.Už to pochopíe ? Tak deaf kvalita očí jak zrakujou TV, slyšící 
jeno oboje ale není kvalita zvuk a obrazovka. Nevidomé kvalita zvuk.To vše a příště pořádne 
koukej TV jak je mezi rozdíl Český film i Americký film čí zahraníční. .. Přeji hezký den :) 
DanBure - 27.09.2007 14:52 Odpovědět 

Nerikal jsem vsechno spatne cesky film, 
jenom muj vzkaz ze dobe komunista cesky 
film velmi super, a doba demokracie cesky 
film nic moc. Samozrejme stave amerika film 
take neco spatne. ano duelzite je 
herec,dej,zvuky,efekty, hudba, a cesky film 
nema efekty, a herec neni kvalita. pro me 
lepsi KOMUNISTA CESKY FILM a ma 
hodne vtipy a pohyb super. 
niro - 27.09.2007 15:14 Odpovědět 
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Ano, Yama mysli ze deaf problem titulky, rikal jsem cesky film davno v dobe komunista bylo 
super film a doba demokracie nic moc, Yama jeste nerozumí, co jsem psal. Nepocitam cesky 
jazyk, pro me dulezite je VIZUAL,OBSAH,POPIS,POHYB a ruzne. samozrejme koukam s 
titulkem cesky jazyk,ale není kvalita cesky film pze obsah,popis,vizual a pohyb nic moc. amerika 
film ma dost viziul,obsah,popis a pohyb ma hodne. Ja film míluju LOGIKA,DRAMA,KOMEDIE. 
niro - 27.09.2007 15: 1 O Odpovědět 

Yama neni neslysici, ale Yama je nedoslychave, prave je UDOLNI a Neslysici je KOPEC. 
niro - 27.09.200715:16 Odpovědět 

Ještě nepochopili že deaf nepotřebují číst knížku,protože knížka je blbost.Nejl~p~je film ... Český 
film je dobré ale efekt není dost jen smutné a smutné barvy,různé věci .. AmeiTcký i zahraníční film 
perfektní obrazovka 100% efekt a příroda film.U nás nic moc jen ta kovej film úplné 
debil ... Bože ... Titulky většinou Americký film,a na Český film není 100% všechno film na 
titulky.Třeba Snowboard český film - nemá titulky (kino ani DVD) to je hroznej"!!!Můj národ český 
film a nemůže být to dělat vtom titulky ???Americký film je daleko mezi český a má titulky to je 

r-~~, 

super příště už chápete!:~ď 
DanBure - 27.09.2007 15:17 Odpovědět 

Kniha je dokonalá než film, film je hrůzý, bez myšlenky. To je škoda, většina neslyšící dávají 
přednost visualní. Já davám přednost myšlenky. 
Einstein - 27.09.2007 21 :22 

Re: Filmy, herci a herečky 
Jeste ty nerozumis, Neslysici ma sve myslenky, nevis proc? tak vysvetlim te, Neslysici pouzivat 
ZJ,tak jasne ma sve myslenky OBRAZ, a slysicí pouzivat mluveni jazyk tak ma sve myslenky 
SLOVO, proto KNIHA je SLOVO proto vhod ne pro slysici. a Neslysici pro FILM duvod je OBRAZ. 
to je poradku. to neni skoda. ty furt mylis o deaf kultura. 
(niro) 

Yamo,stejne nemusim te vysvetlim, poznal jsem jak jsi, tak nejsi uplne rozumet o deaf kultura a 
tecka 
niro - 02.10.2007 11:40 Odpovědět 

Krato, uz jsem poznal jak jsi, tak vim nejsi uplne zllalQsLdeaf, tak nebudu te vysvetlit, protoze ty 
stale tvrdohlava a tvrde mozek. to je tvoje problem zivot. a ja mam se dobre zivot, a jsem stastny 
deaf. 
niro - 02.10.200712:15 Odpovědět 

Bych rad te vysvetlim ale bude dlouho asi 1000 strana, a byl jsem malicko te vysvetlim co typ 
deaf kultura, a ty stale tvrdohlava, tak uz me to nebavim jak jsi takova. papa 
niro - 02.10.2007 13: 17 Odpovědět 

Jsem tvrdohlavy??? musim smat, pze ostatni deaf stale Nim pravda, jsem tvrdohlavy??? Bohuzel 
ty jeste nerozumis o nase deaf kultura, pak ty stale pi ses MYLlS, prave muj povinnost chranim 
nase Deaf. 
niro - 03.10.200700:29 Odpovědět 

obraz nestačí, kniha je mnoho víc, čtení kniha patří také neslyšící. Čtení je moc zajímavý, film 
nestačí. Např. film Eragon je hrůzný, protože příběh knihy je hodně víc. 
Einstein - 28.09.2007 21 :33 Odpovědět 

Mam rad valecne filmy z staroveku nebo z stredoveku.p:je krasneho,jak bojovnici ozyvali bojove 
krikya sekali ci mavali zbrani ve pocetne sarvatce. ;:~:treba Statecne srdce,Johanka z Arku,Pan 
Prstenu,Kralovstvi Nebeske,Posledni Samuraj,Gladiotar,Kral Artus ... atd 
Warcraftlll - 27.09.2007 20:57 
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To je omyl, v současně době český film je dobrý, v posledně době český film DVD je v tom titulky. 
Kdo nekouká na český film, to není vzdělaní. (;;) 
Einstein - 02.10.2007 20:08 

Coze???Nesouvisl neni vzdelani. Uz jsem ti rikal Deaf pro Cesky Jazyk je CIZI. a Vetsinou Deaf 
dela vizualni film a proto vhod ne Amerika film ma hodne vizua!ni, a Deaf jednoduchy rozumet co 
je obsah. 
niro - 03.10.2007 00:31 

hm, písemný zaznám je už 5000 let, má spoustu informace. Znakový jazyk je mladý, protože má 
málo informace a myšlenka. Vizuální nestačí. Pozor americký film hodí pro primitivní lidí a nemá 
myšlenka, protože lidí zjednoduší chapát filmu. Hollywood dělá něco např. efektivní výbuch nebo 
skok na delší, má myšlenka? 
(Einstein) 

Davno historie deaf vzdy nezije, protoze slysici automaticky zabit deafs, pak doba spanelsko kral 
narodil deaf, a uz zacalo prestat zabit, a uz zacalo deaf dela otrok, a dik Abbe I 'Epéé to zacalo 
vznikl ZJ, to je buh darek, pak rozsiril deaf pouziva ZJ, a videi jsem film Abbe l'Epée a fakt hruza 
jak dela slysici diskriminace ZJ,a Epée to bojovat ze je Deaf patri vlastni ZJ. to je film podle 
skutecnost. 
niro - 04.10.2007 03:27 Odpovědět 

Jeste nerozumite, Vizualni neni primitiv, protoze vy nezvykl oei naostre, Deaf ma kvalita oci, napr: 
Deaf pozna co Ihat dik obraz, Deaf hodne pozna co dela ruzne, vim nemate predstavit, protoze 
nejste zvykl na oci. jeste vysvetlim te, Nevidomi ma ostre sluch nez slysici. Deaf ma ostre oci nez 
slysici, protoze Nevidomi zvykl venovat jen ZVUK a Deaf taky zvykl venovat OBRAZ. a slysici ma 
oboje a to je 50%. Slysici 5smysl to je normalni clovek. kdo ma 4smysl a jeden chybu smysl, 
proto vic venovat odmalicka. Vim pro tebe nejde predstavit. a nemluv o diskriminace deafs! Jsem 
na strana chranim deafs 
niro - 04.10.200703:20 Odpovědět 

kdo 30let ohl uchy tak bude horsi zivot, protoze nezvykl jak oci. 'Kdo odmalicka deaf tak bude bez 
problem a velmi sikovny a rychle vnimat a pohode zivot. 
niro - 04.10.200703:32 Odpovědět 

PROBOHA ll!! Všichni ještě nepochopíte o tom! Tak ta knížka 
opravdu blbost tak řeknu co je to knížka?? 80% deaf nečtou knížku to 
znamena úplné deaf a má vlastní vzdělání a kultura co je důležité 
život.Zbytek 20% je primitiv ( čtou knížku,doma,učí jak 
sprtat,atd, ... )Vím jediné kdo rodiče nutí děti deaf at čtou knížku to 
znamena nudný člověk a nemá informace o deaf vzdělání i kultura.Jen 
chytrý člověk!! Nemá vzdělaní!!Furt "DOMA A ČTOU KNíŽKU"co dál 
pro tebe život? Lepé ?? nebo ROH ??Jenom sedíte a čtete to 
vše ... Film SUPER, pze Americký film má hodně logický film a deaf to 
rozumí a přemyšlí o tom o čem je film .. Český film jen blbost film furt 
pohádka,seriál,komedie,atd, ... spíM český film, nemá logický 
film ... Nepochlubíte že je nejlepsší knížku než obrazovka!! 80% - obraz 
a 20% kniha - primitiv .. .většinou složité slovo deaf tomu 
nerozumějí,kdo chytrý člověk hodí čte knížku ... ALe nedoslychavé 
může být také čtou knížku .. Už chápette !l!! ~ () 
DanBure - 04.10.2007 12:52 Odpovědět 

Re: Filmy, herci a herečky 

98 



Knížka je blbost?Jsem Neslyšící a moc ráda čtu knížku,je to příjemně představit jak vypadá ten 
obsah než film,většinou deafs se nesnaží číst aspon jednoduchou četbu, proto mají máío'slovni 
zásoby. Kdyby četli deafs knihy tak by nebylo pro jich problém se dívat na české filmy':kde 
většinou mluví a málo pohyby.Já miluju české filmy ze 70 a 80 leta, třeba film "Jak dostat tatínka 
do polepšovny?". A také české pohádky jsou fantastíC~y než pohádky ze zahraniči.A podle 
nalády se dívám na americké filmy.Oblíbení herecirfÍerečky jsou tolik, to by tady nevlezli (~;. 
(Twain) 

Myslíte že nekoukám na český film není vzdělání ??? To se mě překvapuju, bože .. Český film 
nemá souvislost vzdělání,většinou blbost (hodně mluví, málo pohyb, nesmysl perfektní film - třeba 
ze spaní na vstavání není originál obličej když je unava,jenom herec falešné vstavat,atd, ... ) vole 
hroznej český film.Ještě nechápu že český film není perfektní film a furt dělá tam dost chyby 
postupně filmy.Amerika také ale trošku.U nás hroznej ... Třeba když někdo se díváte nový film v 
kině která se pořada český film a deaf vůbec nesmějou co film (mluvené) vtipné a deaf tomu 
nerozumí to je nesmysl.Amerika vtip většinou pohyb a také mluvení ale my rozumíme.U nás je 
zvlaštní přísloví třeba ("bez práce nejsou koláče") Opravdu deaf tohle nepoužívají PŘíSlOví 
tomu říká podobné jako knížka je hroznej věc. Nejlépe je vidět na obrazovce nebo na vlastní oči 
co dělaji všichni a všechno to vědí d()předu než slyšící a nedoslýchavé ... PříŠtě pořadnej 
přemyšlej co je důležité pro tebe .... C-~I 
DanBure - 05.10.200714:02 Odpovědět 

merlouska:tvoje prezdivka je mi povedome ... nehrajes zrovna na serveru 1 travianu????? 
Warcraftlll - 05.10.2007 16:26 

Milý KlllE ! já nepotřebuju číst knihu a zvládnu na odezirání,není problém mezi 
slyšícíma. Všechno zvládnu . .vím mně je chyby gramatiku,ale pro mě není důležité.Jsem deaf a 
požívám 100 % znakovou jazyk.zJ je velmi důležitý !! Tak knížka není vhodné pro deaf složité 
slovo i gramatiku .. .vhodné pro slyŠící.Kdo učí na vysokou školu nebo nějak chytrý člověk to čte 
ale vidím většinou chytrý deaf moc nečtou knížku a už mám takovou zkušenosti. .. Jinak já moc 
nedívám na český film, proto spím .. ale hodně vnímám informace o český film ... Mně to stačí a 
zbytek nemusím opakovat český film.Na Americký film jo ... Deaf vědí že kdo čtou knížku to 
znamená rodiče i učitelka ve škola nutí at čtou,protože deaf je chudák,mě to urazí. . .Deaf není 
chudák! pze rodiče i učtelka fifi učí dětí slovo nebo něco ruzné věci proto kniha je velmi důležité a 
proto deaf to poslouchají,říká HlOUPA ! Kdo deaf neposlouchají že musí číst knihu tak to 
znamená velmi chytrý a ví kam půjdou dál. .. Co bude dál? Budou chuť jít dál živoLZbytek 
jednoduchý život,že komunikujeme se slyšícíma i odezíraní to je práce ..... 
DanBure - 05.10.2007 23:22 Odpovědět 

do ktere alianci patris????MzV-MAF???? 
Warcraftlll- 06.10.2007 08:48 

a ty vedela davno,ze jsem v RnG? 
Warcraftlll - 06.10.2007 11:47 

jak jste libilo? (~: (niro) 

taky pekne humor pro Kl http://www.youtube.com/watch?v=K6GmJ3ZvjQE&NR=1 
niro - 17.08.200702:24 

druhy video skoda nerozumis, toto ja hodne rozumim a fakt hodne vtipky. skoda vy neumite ZJ. je 
mi lito 
niro - 17.08.200704:10 

pokud jsi deaf a rozumis CJ,tak jasne pro tebe je cizi jazyk. Deaf patri prvni narodni ZJ, pak muze 
naucit druhy jazyk CJ a je to CJ jas ne cizi jazyk. a kdyz jsi deaf a neumis ZJ a umis CJ to je 
hodne spatne. Pokud jsi slysici tak jasne jsi narodni jazyk CJ. 
niro - 23.08.2007 01 :01 Odpovědět 



Humor o Vietnamcích a slovech. Student Vietnamsky se ptá studenta českého, že neví, co je 
"všimsisi" . Hoch český ví, že to je otázka sestavená ze slov "všiml jsi si ?", ale to je nepořádně 
vyslovené jako "všim si si ?" a když se to řekne naráz bez mezer mezi slovy, tehdy to vypadá 
jako jedno slovo "všimsisi". Hoch český to chce říci jinak a řekne: To je význam stejný, jako říci 
otázka "jestli jsi si všimnul ?" . Ale hoch český také vyslovovat rychle a nepořádně a tak jenom 
řekl: "es li jsi si všim ?". Ale ještě ani nedělal mezery mezi slovy a řekl to najednou jako by to bylo 
jedno slovo. A tak hochovi z Vietnamu řekl: To je stejné, jako kdybys řekl: "esi si si všim ?" a 
hoch Vietnamský slyšel: "esisisivšim" . To bylo u slyšícího Vietnamce. Ten nevěděl zase, co to je 
"všimsisi" . 

milipomilipo - 26.08.2007 04:22 Odpovědět 

vim vy moc nerozumite, pze je to pribeh z rukavy!!! vite co to je pribeh z rukavy? 
niro - 23.08.2007 00:54 Odpovědět 

Pribeh z rukavy to je basen prirodni deaf a nedokazat vysvetlit pro slysici ani tlumocnik. 
Profesional tlumocnik rozumi pribeh z rukavy, ale nedokaza vysvetlit CJ, pze ZJ to je hodne 
slozite obraz a 3D. ZJ neni primitiv, ale ZJ ma dost chytry. Pokud jsi hodne snazit ZJ a spolecnost 
s deaf, a bude s otevreno druhy svet, pak budes videt a rozumet. ted jsi neumis,tak nedokazat te 
vysvetlim. toto je www.deaf.cz je nase kultura deaf a ten humor deaf CI pribeh z rukavy deaf 
bude smat a ma vlastni humor. pro tebe skoda(promin) (niro) 

Myslis doktor rozumet nase druhy svet??? Nikdy stale doktor nechapali, a doktor mysli ze jsme 
chudak, ale neni pravda. ZJ ma vlastni slovo a ruzne gramatika a 3D, a doktor mysli ze primitiv. a 
proto nenapsal www. zasobu slovo. Vim jste stale vzor od doktor nazor. chcu abys poznal jak to 
je deaf druhy svet kultura. 
niro - 23.08.2007 16:01 Odpovědět 

Slysici rodice meli by naucit ZJ, pak muze domluvit. pze slysici ma zdravy ruka a nestaci? proc 
bych deaf musim mluvit,kdyz je 4smysl. a slysici ma 5smysi a musi me respektovat a slysici meli 
naucit ZJ, pak bude zlaticko rozumet. deaf s Kl taky nestaci perfektni, pze stale je 4smysl. a deaf 
patri ZJ. Moji rodice je neslysici a mam zlaticko, ale vidim jak chovat slysici rodice jsou hrozne a 
donutil odezirat nebo Kl. Meli slysici rodice musi naucit ZJ,pak uz vidi druhy svet. Ja stale bojovat 
proti slysici a ochranuju deaf lide. ja taky mrzi deaf s Kl. 
niro - 23.08.2007 15:56 Odpovědět 

pro me implantat neni pomuze, pze nikdo neni dokonal ::+-:::'stale je 4smysl. vis co ma implantat 
negativ??? Bohuzel doktor nikdy nerekl info, ale ja dik od technika implantat vse info pro negativ 
pro me dost sok. proto nesouhlasim s implantat s deaf. Stale bojuju proti doktor a Kl, nesouvisl 
lide deaf s Kl, vim deaf s Kl je nevinny, pze blbe je doktor a rodice. 
niro - 23.08.2007 16:41 Odpovědět 

Bych rad te napsat, ale je to dlouho pribeh a ruzne negativ. Ale slysel jsem nekdo deaf bude 
udelat webove stranky pro STOP Kl. bud rada cist a zisk info :-) 
niro - 23.08.200716:54 Odpovědět 

kdyz ja ti pisu info pro negativ, a budes delat vybehat. proto radsi nic, az bud prekvapeni novy 
webove pro STOP Kl 
niro - 23.08.200717:11 Odpovědět 

Jsem neslyšící od narození a 
nemám CI. Otevřeno informace pro 
veřejnost o CI mnohem daleký 
většinou pozitivní informace. 
Negativní informace naopak 
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mnohem většinou neotevřený 
informace. Negativní CI zatímco 
vím, po operaci nebezpečí infekce 
pak možné smrt. To tolikrál stalo v 
USA víc než (asi) 15případ úmrtí 
infekce. A ješte kdo nedoslýchavi, 
po operaci CI povaha spíše jako 
ochrnutý, promiň. Proto jsem viděl 
dvě nedoslýchavi po operaci CI 
málo komunikační s druhými lidmi. 
Niro, prosím napiš do diskuze 
NEGATIVNí INFORMACE alespoň 
tři,~KaybY_I1_enalJíse~:;J proč bát se 
nevložil do diskuze? Dřív nebo 
pozdě je stejné. (~) 
Sprint - 23.08.2007 19:49 Odpovědět 

Re: Humor deaf CI 
Niro, proč nechceš nyní napíše 
negativní CI, až překvapení nové 
webové stránky STOP CI. Proč 
pozdě napíšete až nové 
web.str.STOP CI, dřív nebo 
pozdě informace je stejné? Tak 
nyní napíšete negativní 
informace? Díky, Sprint 
Sprint - 23.08.200719:53 Odpovědět 

Merlousko, asi jo poměr. Ale nestačí dokonalé bez infekcí, nestačí protiopatrně proti infekcí E~j 
Sprint - 23.08.2007 21 :19 Odpovědět 

Sprinte, nemam bat, ale vis ja fifi vysvetlit pro Merlouska a Krata vzdy nechapali a vzdy vybehat. 
to by staci zalozit webove pro STOP Kl, proc ne? 
niro - 24.08.2007 00: 12 Odpovědět 

Sprint psal" Otevřeno informace pro veřejnost o CI mnohem daleký většinou pozitivní informace. 
Negativní informace naopak mnohem většinou neotevřený informace" to je pravda ze deaf s Kl 
nemuze spickovy sport to je pro tebe negativy. Mohl deaf s zdravy bez Kl jasne spickovy sport 

niro - 24.08.2007 00: 15 

napsal jsi: ' ... slysici meli naucit ZJ, pak bude zlaticko rozumet. ... " ale slysici vidi neslysici a 
nerozumi co rikají (znakuji), proto je lepsi, kdyby na skole bylo minimum informace o tom, jak se 
dela ZJ, alespon par vyznamu. Ale skola to nevi, a proto slysici dite vyjde skola, stane dospely, 
potom vidi pouzití ZJ mezi lidmi a nepochopi, nevi o cem znakuji, protoze dite nikdo neuci jaky je 
ZJ, alespon zakladni pojmy 

milipomilipo - 24.08.2007 21 :47 Odpovědět 

Deaf používají znakový jazyk, tak neni divu,že neumí psát česky perfektně. Deaf znakujou a 
slyšící lidí neumí znakovat tak je '1:1, deaf má problémy psát česky a slyšící také při psání česky 
chyby, třeba měkky i tvrdý,je to ostuda?Tak je 2:2. Deaf umí dobře znakovat a slyšící dobře psát, 
tak je ok.Tak Krato už neříkej,že je ostuda! Deaf dokážou rozumět co říkají slyšící díky odezíraní, 
ale slyšící nedokáže rozumět co říkají deaf tak je 3:2. 
DanBure - 26.08.2007 01 :00 Odpovědět 
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Já vzpomínal a našel slov více s dvěma písmeny. Spolek měl schůzi a našli poznatek: členové 
nejsou efektivní, nejsou dost angažovaní, a někteří nejsou evidovaní. Úloha nová stanovena: 
zaangažovat neevidované a neefektivní členy 

milipomilipo - 26.08.2007 04:45 

oh bože, chtelo by alespon nejaky respekt a reseni mezi dvema svety, tj. postavit most mezi 
"babylonem" a "sionem". ;-) 
slunisKo - 26.08.2007 15:28 Odpovědět 

DanBure, vis Krata a Merlouska typ ne ni znalost neslysici kultura svet, proto tezko ji vysvetlim, a 
oni stale nepochopili a neciti jak neslysici kultura svet a jeste nepoznali. Pokud Krata a Merlouska 
mela bezva znakovy jazyk a spolecnost neslysici kultura, a verim Krata a Merlouska bude 
otevreno druhy svet. Krato a Merlousko, pokud mas zajem kurs, tak dam ti kvalita kurs 
www.pevnost.com a bud otevreno tve oci lIJ' 
niro - 26.08.200719:37 Odpovědět 

toto je kurzy neni vhodne pro deafs, potrebuju ucitel deaf me naucit cesky jazyk, ale bohuzel 
slysici dela svine,ze ucitel slysici proc? a muzu naucit CJ, ale me to nebavi,pze neni muj cil CJ. 
ted kurz pro me hodne ti doporucuju az moc, pze vim urcite budes sileny ZJ, a budes litovat s Kl. 
uvidis. rad ti informace, ale bohuzel slysici dela spatne informace pro slysici, pak slysici mysli ze 
deaf je postizene, ale my deaf vidime a nesouhlasime, a chceme sami deaf organizace, Pevnost 
existuje sami deaf pracovat organizace pro kurs ZJ. Slysici dela spatne informace proto pro tebe 
mas spatne zisk info, a uz jsi Kl, to je skoda.a pribeh z rukavy ty nerozumis to je moc skoda. me 
to mrzi,ze neumis. a nemusis me rict ze ja neumim cesky jazyk, ale cesky jazyk pro me cizi jazyk. 
a jsem moje narodni ZNAKOVY JAZYK a moje RUKA A MIMIKA. 
niro - 26.08.2007 23:40 Odpovědět 

Neni pravda ze nema cenu ZJ. ale pokud budes naucit ZJ, a budes krasne a pocity to je 
super,taky nesouhlasim s tebou,ze nedomluvis s skola, a ruzne, bohuzel jsi velmi omyl. Pokud jsi 
snazit naucit ZJ, pak budes videt dva svet, ale jen me to mrzí,ze ty nechces naucit ZJ, to je pro 
tebe velmi skoda fakt skoda Pokud jsi deaf s Kl mela jsi naucit oboje svet, pze jsi stale 4smysl a 
jsi stale vlastni narodni deaf ZJ, a skoda ty jen naucit mluveny jazyk a bohuzel nejses dokonala 
pze jsi stale 4smysl. Me to mrzi na tebe az moc. 
niro - 26.08.2007 23:31 Odpovědět 

jste neznalost nase deaf kultura a nase webove pro deaf, a vy meli bež jina diskuze pro slysici. a 
nase deaf pro webove. 
niro - 26.08.2007 23:50 Odpovědět 

Uau, toto bych nemohl jsi ta kovy zivot. kdybych jsem narodil slysici tak bych jasne slysici svet, a 
kdybych jsem narodil deaf, tak jasne deaf svet. a nedovolim, kdyz jsem deaf a jeste Kl s 
integrovana do slysici neni vono. Jsem jisty,ze do slysici neni dokonal. Vim, jsi delala prizpusob 
slysici, a proc nemuzes vlastni narodni deaf???? Ja ti neverím,ze mas dobre slysici svet. jsem 
jisty,ze mas trapít neco mas problem. 
niro - 29.08.2007 06:17 Odpovědět 

stale neverim te, ze mas dobre s slysici, chcu te zeptat, jak domluvit 60sob slysici ty jde rozumet 
nebo jen invidualni??? 
niro - 29.08.200719:32 Odpovědět 

jeste mam napad,takze dalsi te otazky, slysici typ hlas podle povaha, a jestli jsi rozumela? kdyz 
jsi tancovat nebo diskoteka a rozumela jsi vsechno jako uplne slysici zdravi 100% ??? Vim, kdo 
deaf s Kl neni 100% ale 60% pro me malo. 
niro - 29.08.200719:35 
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Deaf s Kl umi prizpusob slysici, ale komunikace neni 100% jde jen 60%, pro zdravy slysici 
komunikace jde 100%, pro zdravy deaf(bez Kl) komunikace ZJ jde 100% a s komunikace slysici 
jen 30% dik odezirat, pro nezdravy deaf (s Kl neznalost ZJ) nema ani 100% jen ma slysici 60% a 
deaf ZJ 0%. celkove deaf s Kl ma 60%+0%=60% a zdravy deaf(bez Kl) ma 100% a 30%= 130% 
P.S. Pokud deaf nezdravy s Kl a znalost ZJ a kultura, mel by komunikace s deaf 100% a slysici 
60% = 160% pro tebe skoda neznalost ZJ a deaf kultura. 
niro - 29.08.2007 22:50 

Taky hodne stava kdyz deaf dela prizpusob s slysici, zrovna vsíml jsem co dela, a fakt neni vono. 
a uprimne jsem ho info co je deaf kultura, pak on uz vic pochopil, a uz nebude trapit,ze nejsme 
postizene. a on uz nasel stastny cesta. vim pro slysici stale nepochopil co je to deaf kultura, proto 
slysici dela te spatne vysvetli. 
niro - 29.08.2007 22:54 Odpovědět 

merlouško, ten svět neslysicich poznat je dobry k tomu, abych mohl komunikovat s neslysicimi. 
Byl jsem na kurzu ZJ podle www pevnost.com a ještě bude letni intenzivni kurz pro zacatecniky v 
zari a to stoji jen 1300 Kč, je to pet dni po sobe, muzes vybrat bud rano (od 10 do 13 hofin), nebo 
odpoledne (14 až 17) nebo vecer. Tam jsem pochopil take spojeni slov ve vete. Nemusis to 
pouzivat v uradě ale mezi přáteli ano, a někdy někoho potkáš a on to bude potřebovat a ty to 
budeš umět.. 

milipomilipo - 26.08.2007 23:48 

Cesky narod - nemaji svoji prirozenost umet gestikulovat ci znakovat, proto na urade,obchode, 
atd nesetkate lidi a neocekavejte ze budou umet. Ale na jihu Evropy,da se rict jako jsou 
Italove,Rekove,Turci - s nima neni problem gestikulovat ci znakovat. V obchode ci na urade s 
nimi se da domluvit. U nas v CR ne,je potreba tlumocnika. 
NormadSoul - 29.08.2007 10:53 

Merlouško, chtít aby Neslyšíci naučíl česky je mnoho práce. Lépe by bylo naučit se anglicky nebo 
čínsky. Tam skloňování a ohýbání sloves není. Český jazyk má jiné slov pořadí: ZJ jazyk 
znakuje ČLOVĚK DOBRÝ, ale český jazyk mluví DOBRÝ ČLOVĚK, nebo dobrý muž, dobrá 
žena, dobré dítě - třikrát pokaždé jinak, protože jsou třikrát dobro- on dobrý, ona dobrá, ono 
dobré. U ZJ jednou DOBRO. A nemůžeš v českém jazyku říkat muž dobrý, žena dobrá. Musíš 
opačně: dobrý muž, dobrá žena. V Čj je 'malý dům', ale v ZJ je 'dům malý'. A ještě malý
menší - nejmenší, to má koncovku -ší. Ale ZJ často jen jeden znak. A to jsou rozdíly. Jestli ty 
umíš ČJ, ale Neslyšící se musí učit tento jazyk struktura jiná. Jínak myslet, jinak slova k sobě. 
Neslyšící se učí dvakrát: slovo a spojení slov 
milipo - 31.08.2007 00:25 Odpovědět 

Musim te rict. pro me smat. to není pribeh z rukavy, toto www.neslysici.cz patri kultura deaf pribeh 
z rukavy a tichy hudba. toto nepatri. Musím te smat az moc '::§:f: 
niro - 31.08.200719:09 Odpovědět 

kdyz deaf neumi ZJ, to je stejna jako kdyz slysici neumi CJ to je primitiv. kdyz deaf umi ZJ, to je 
stejne jako kdyz slysici umi CJ, TO JE NARODNI JAZYK. a co nedoslychave a deaf s Kl nikdy 
neni dokonal to znamena je primitiv, pze nedoslychave neni peliektni ZJ a taky CJ, a deaf s Kl 
neni peliektni mluveni a hlas 1 00% neexistuje.~Me to lib-imjak slysici ma vlastni jazyk a perfektni 
100% a takymefo libirrl\jak deaf ma vlastni jazylc3 pe rfektni 100%. divim se, deaf s Kl a 
nedoslychave:JfVll. fl .' 
niro-31.08.200719:12 

Bohuzel to není tvoje nazor, ja ti poznal, to je doktor nazor. Není pravda, deaf ZJ do matersky 
skola, Deaf ma vlastni narodní ceska znakovy jazyk. Vím ty stale nerozumis o nase deaf kultura. 
bohuzel ty nazor od doktor. ja to vím. nejsem primitiv, ale je to muj nazor. a ty nemas nazor to je 
jako dvojcata nazor od doktor. 
niro - 02.09.200717:20 Odpovědět 
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NIRO: Co minulé jsi několikrál psal v diskuzí že budete udělate založit www stránky STOP CI a 
kdy založit www stránky??? Jsem moc zvědavý! Zdravím Sprint 
Sprint - 31.08.2007 16:16 

Fakt nemuzu ti verit,ze deaf s Kl ze lepe zit, ale bohuzel naopak, pze ty nepoznala deaf kultura, 
jsem na~-!ledoslychave, a byl jsem odmalicka naucit ZJ od rodice, a taky byl jsem maly 
chlapec a mluvil jsem, ale byl jsem 6roku tak jsem rozhodnuti,ze ja vybral ZJ a deaf kultura, 
protoze su strasne spokojeny a muzu moznost vic cítim a vidim jak svet, vim pro tebe tezko 
pochopis. Vim kdo deaf mluvi vzdy neni vono. vim ty jeste nemas porovnat jak zit slysici i deaf. to 
je zbytecne ty vykladas toto ze muzes, ale to je malo. 
niro - 31.08.200719:05 Odpovědět 

Samozrejme ja ti respektuj u tvoje volba. ale nesouhlasím s tebou,ze Kl lepe zit nez deaf neni 
pravda. Zdravy deaf mnoho dokazat svet, slysici nikdy nepochopil co je to deaf, stale mysli ze 
deaf je chudak, zda neni pravda. Svet ma 8divni, ale bohuzel pro me deaf je svet ma 9divni v tom 
deaf kultura. ty nedokazat pochopis ani necitis. deaf není omezeni svet, ale navic vidí vic vic nez 
slysicí. 
niro - 02.09.2007 21 :30 Odpovědět 

Šílený deaf, ale níc mu není. :-» http://youtube.com/watch?v=e30QBBVp8-Y Uak se prosím muže 
vložít do novinek vídeo? Dík.) 
slunisKo - 01.09.2007 12:00 Odpovědět 

Bohuzel ja mam rad deaf s Kl a nedoslychave, ale nemam rad hlavne DOKTOR, a DOKTOR je 
DABEL a ovlinit rodíce,ze deaf musí naucit mluveni aby rozumeli cesky jazyk, to neni pravda. 
deaf je 4smysl to je povinnost cesky znakovy jazyk. DOKTOR neni lecit, ale jde jen PENIZE. 
Rodice vzdy nema info co deaf zit s CZJ, proto rodice vzdy verí doktor, pak ty narodila deaf, a 
rodíce te vyhcovat pak uz jsi vytvorit nazor od doktor. Pokud naucis CZJ, a bud prekvapeni a sok 
niro - 02.09.200717:30 Odpovědět 

Nejses narodila neslysici, tak www.neslysici.cz to je deaf kultura a znalost ZJ ty nepatri. Pro me 
podpori kdo Kl, jen kdo byl ohluchy to pro me ano. a kdyz deaf,naYgdnla hned Kl toto ja nikdy 
nepodpori. Nerikal jsem ti nenavidim. Me to jedno,ze ty byla rozhodnuti je to tvoje vec to je 
poradku. a nerikej ti,ze deaf ZJ nedokazat zit lepe,to není pravda. deaf ZJ ma zlatícko zivot az 
moc a dokazat ruzne. ten diskuze pro Humor deaf CI to je píO pribeh z rukavy a pro tebe 
nerozumís, je to tvoje problem. Doufam pro tebe pochopis! 
niro - 02.09.2007 21 :25 Odpovědět 

pribeh z rukavy pro deaf zlaticko hudba a ruzne pisen(vtipky,romatnicky,atd ... ) pro slysici nikdy 
rozumí. Jeden tlumocnik kouka príbeh z rukavy, pan tlumocnik rozumi pribeh z rukavy ale preloz 
do cesky mluvení jazyk to nejde. tezko preloz. proto Cesky znakovy jazyk velmi slozite gramatika 
a 3D ruzne a neni primitiv. 
niro - 03.09.2007 10:32 

Muzu te rict, proc nekdo deaf te nerekl ani nevysvetlí, proto deaf vi pro tebe tezko vysvetli a pak 
budeme hadat. deaf dela sere na tebe, proto deaf dela pro sebe lepsi zivot a ruzne zlaticko zivot. 
a jen ja jsem niro,tak uprimne te otevreno co je nase kultura deaf a uprimne te vysvetlim,ale 
bohuzel ty stale tvrdohlava. tak to nejde vymenit nazor. bohuzel doktor je vyhral. je mi lito 
niro - 04.09.2007 04:08 

ale pozor, nedoslychave ma dva cast! kdyz nedoslychave ma znalost deaf kultura taky CZJ to je 
velmi vyborni. kdo ma nedoslychave neznalost deaf kultura a neumi rozumet CZJ, a kdo patri 
jazyk? deaf je to jasne 4smysl to patrí Cesky Znakovy Jazyk. kdo ma 5smysl patri Cesky mluveni 
jazyk. to je vse!!!!! 
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niro - 02.09.2007 17:26 Odpovědět 

existuje http://www.cochlearwar.com/tam propagace to je normalni. neni nasilnou formu. jeste 
slysici to dela podivej se hUp://www.paroubek.eu/ to je normalni. to je DEMOKRACIE a 
SVOBODNA SLOVO. ale muj cil je chranim deaf, nechranim doktor, vim doktor neni znalost o 
sluch. 
niro - 03.09.2007 10:36 Odpovědět 

Svet ma dva jazyk ( v tom mluveny jazyk a znakovy jazyk) Napr: Nemecko jazyk, ale ma dva 
jazyk Nemecko mluveni jazyk a Nemecko znakovy jazyk, to je jeji jazyk nemecko to je poradku, a 
my cesky a slysici pouzivani cesky mluveni jazyk a my deaf pouzivani cesky znakovy jazyk to je 
poradku, a proc jsi rekla deaf neumi cesky jazyk to neni pravda, kazdy statni ma dva jazyk duvod 
mluveni jazyk a znakovy jazyk. chapes. svet kazdy ma dva jazyk,ale slysici stale nesmysl ze 
znakovy jazyk, bohuzel znakovy jazyk tezko preloz do mluveni, pze mluveni cil hlas, znakovy 
jazyk cil 3D to je problem proloz do hlas to nejde. a Doktor chce aby deaf prizpusobit slysici, ale 
to neni spravelnost. Spravelnost slysici me prizpusobit, duvod slysici jde naucit CZJ, a my deaf 
neni dokonal naucit CMJ, proto je to jasne slysici musi prizpusobit deaf. Vim slysici dela fifi 
prizpusobit deaf, a naopak slysicí donuti deaf ze musi prizpusobit slysici svet. 
niro - 04.09.200712:53 Odpovědět 

ano pravda slysici 10milionu. a mel respektuje nase mensina deaf kultura. ja nenuti,ze slysici 
povinnost naucit CZJ, ale kdyz slysici chce komunikace deaf,tak slysici ma jasno naucit CZJ. a 
me to nezalezi,kdo ma vetsina nebo mensina. a vetsina musi chrani mensina. bohuzel slysici to 
nedela. 
niro - 04.09.200713:58 

Konecne Santana ma pravdu. 
niro - 04.09.200712:42 

Odpovědět 

bych rad te zeptat, kdyz slysici sedmilete dite mohl naucit CZJ???? proc ne?? kdyz slysici ma 
vlastni mluveni jazyk,tak respektuju. a kdyz deaf ma vlastni znakovy jazyk a proc donuti odezirat, 
bych rad vedet co slysici nedokaza naucit CZJ, proc??? 
niro - 04.09.2007 12:57 Odpovědět 

zase jsi nepochopila, ja rikal cesky ma dva jazyk. pochopis, cesky mluveny jazyk ma vetsina lide. 
a cesky znakovy jazyk je mensina nase kultura. a kazdy ma vlastni skol a pro mluveni jazyk. a 
normalni skola pro znakovy jazyk to je poradku. a slysici dela mysli ze deaf musi skola specialni, 
prave my deaf zase nelibi. duvod od slysici dela. My deaf chceme sami prace bez slysici,napr: 
skola reditel a ucitel vsude deaf, jineho organizace vsude deaf, a jeste lektor CZJ musi original 
deaf, ruzne vec, a pak slysici chce poznat co je nase deaf, a muze slysici me navstevna aha .. 
toto deaf typ kultura. a bohuzel, slysicí dela prace pro deaf, a deaf stale bojovat, a zase slysici 
dela deaf je choroba,proto doporucuje Kl, a my deaf dost chytry, ale bohuzel slysici dela 
diskriminace. a jeste su divil ty s Kl a jeste rikal to je super Kl, ale slysici te bude smat. prave muj 
povinnost chranim deaf s Kl. deaf stale bojovat, to je neni spravelnost slysici dela organizace pro 
deaf. chceme vypadni slysici a my deaf jasne umime dela. pokud jsi neverila, tak to je poradku a 
tvoje problem. napr: deaf sami dela prace pro vysoko skala v amerika galaudet,tam nema zadny 
slysici a jen deaf prace reditel. jeste deaflympia tam deaf sami zvladne organizace, je to jasne 
deaf dokazat mnoho ruzne. 
niro - 04.09.200713:36 Odpovědět 

,'-;;' 

Santana 'y::!) me to libí jak nazor :-) 
niro - 04.09.200714:40 
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Samozrejme police deaf 100% existuje, moji mama tam byla v amerika tam gallaudent tam 
krasne a vid i deaf policie to je normalni. je to jasne. vim deaf s CI nema informace. bohuzel jsi 
spatne volba. 
niro - 04.09.2007 18:28 

Co si myslí lidé či lékaří, že sluchově postižené lidi jsou postižení či vada, už je starý názor. 
Přiznáváme, že máme vadu sluchu, neznamená že to že nás komplikuje život. My nepotřebujeme 
sluch léčit nebo nasadit CI. Lékaři dávaj chudákům CI jen pro peníze. Dnes je mi lékařům 
IítO,vydělávají málo peněz. Zeptám se Vás, proč lékaří nedoporučují rodičům podívat, jak 
normální neslyšící bez CI žijí - třeba podívají ve škole,klubu atd. Jen přímo info o CI. Vím že je 
doba moderní, díky technologiím zlepšujeme.Ale doba která myslela o neslyšící - že jako že 
nezvládnou a že jsou postiženLSlovo postižení beru jako nemoc či nutnou podporu lékařů nebo 
speciálních pracovníků. U mě slovo postižení už neberu, jen beru že mám vadu sluchu a s tou 
vadou sluchu jsem schopen žít samostatně bez pomocí lékařů či speciálních pracovníků. Ve 
škole nebo ve světě neslyšících často setkáváte neslyšící co mají slabou inteligenci - není to 
jejich vina - je to vina učitelů kteři si mysleli že jsou částečně mentálně postižení a proto jim 
dávají slabou info a to bez ZJ. Mysleli že pomocí orální metodou dokážou změnit, to je naprostá 
blbost. Sám neslyšící to ví a proto chce změnit obsah výuky. Ted jsou neslyšící díky neslyšícím 
učitelům nadprůměrně inteligentí. Ale neslyšící samnozřejmě učit český jazyk učit 
nemůže,protože je považován za druhotný jazyk, ale někteří neslyšící s druhotním českým 
jazykem nemají vůbec problém. Pomocí ZNJ jim nejlépe učí, což je ve výzkumu dokázano a že je 
velmi účinná metoda než orální metoda. CI je jen pro ty které nedokážou žít ve svetě ticha -
myslím to ochluchlí, nebo neslyšící který sám sobě není spokOjen a není spokojený se světem 
neslyšícím. CI prosím - ale kdo neslyšící zvládá a je velice spokojen ve světe neslyšících a umí 
dobře ZNJ - používa CI - totální blbec!!!!! Pokud je nedoslýchavý a umí ZJ - žije ve světě 
neslyšících a žije ve světě slyšících - poživá CI - jsem PRO!!!! Sám Neslyšící ví že použít na sebe 
CI je blbost, protože ho nepotřebuje. Už jsou projekty, střediska atd - kteří neslyšící zvládají sami. 
CI je pro ochluchlé a pro ti lidi kteří nechtějí žít ve světě Nesylšícíh. Jasné. (NormadSoul) 

film jeden holka neslysici umi odezirat, ale holka rekla jasne 
znalost deaf kutlura a znalost znakovy jazyk, vidim to je 
bezva. a deaf CI neumeji znalost ZJ a deaf kultura a nikdy 
nedokazat uspech zivot to jsem nevidel. 
niro - 04.09.200718:33 

proboha Kl nikdy nebude zlepsi, pze je vyhral4smysl. stale 4smysl. Buh stvoril clovek co ma 
5smysl a 4smysl a ruzne, a doktor chce upravit aby 5smysl. to nejde 
niro - 04.09.200718:36 Odpovědět 

Pokud jsi cetla v Bibli, nebo alespon od dalajlamy, cili 
verit a neverit v Boha, je oba stejne verici. ;-) 
Kazdopadne Buh s Kl nema vubec spolecnyho. Je to 
proste spis globalizace, technologie nebo doktrina. 
Mejte se bajo, ... so :) 
slunisKo - 04.09.200719:11 

Marťas - Je fakt ze žiji v obou - ve škole či ve společnosti stykám s neslyšící a na vysoké škole se 
slyšícími. Dokážu s nima domluvit aniž bych potřeboval CI. Já vim že by měli respektovat - ti kteří 
chtějí na sebe dát CI, mají právo,v ničem nebráním. Ale měli bychom uvědomit, že má 
společného s neslyšícími a nevím proč se nesnaží znakovat ZJ. Jednoduše nechtějí to, jen chtějí 
žít v normálním světě jako ostatní. Uživatele CI do světa Neslyšící rád vítám,ale nebudu rád, 
když budou jen mluvit a chovat panovačně a inteligentě - což se stává.Budeme rádi když budou 
umět znakovat ZNJ a komunikovat s neslyšícími českým znakovým jazykem. A my neslyšící do 
světa slyšící - těžko, protože někteří neumějí mluvit a ani odezírat. Tužka a papír je málo na 
komunikaci,protože neslyšící mají Čj za druhotný jazyk a mají problémy s gramatikou.Pak oni s 
neznalostí info o neslyšící budou divit a považovat za mentálně postižené. Ještě můj názor, kdo 

106 



je ochluchlí či nedoslýchaví můžou vybrat CI, to je v pořádku. Jen nechápu některým co do 
narození neslyší a v patnácti letech si dá na sebe CI. Je to pěkný blbec, nebo nechce být 
neslyšícím, to je jedno. Je mi jedno kdo má CI či nemá, ale měli by společně začlenovat do světa 
neslyšících - protože máme stejnou vadu a nemáme za co stydět. Nechápu některým 
nedoslýchavým čí uživatelům CI, kteří stydějí za svůj jazyk Zj nebo nechtějí naučit ZNJ -
nechápu. Jsem hrdý, že mám vadu sluchu a vy nejste?Hm .. 

Odpovědět 

(NormadSoul) 

nechces 4000korun, a co CI cena 4milion co rozdil. hele deaf, vis merlouska a krata stale 
nerozumi a bež slysici, a nepatri nase deaf kutlura. 
niro - 04.09.2007 20:42 

jeste musim pridat vidite 
http://www.youtube.com/watch?v=7n L 4wam8U&eurl=http%3A %2F%2Fwww%2Edeafstudio%2Etym%2Esi 
tam super udela, coz deaf dokazat prace velmi zajimave. a ja porad cekam deaf s Kl a nic nedokazat, divim ~ 
merlouska spokojeni. 
niro - 04.09.2007 20:44 

celkem je 4milion, a kurs 
cesky znakovy jazyk 4000kc, 
a merlouska nema penize, 
prave musim smat. coz je 
levne. 
niro - 04.09.2007 
20:52 

jen Kl pro 1 milion,ale cel kove je 4milion. dik co jsem informace od technika pro Kl. 
niro - 04.09.2007 23: 11 Odpovědět 

pro humor deaf CI http://www.youtube.com/watch?v=K6GmJ3ZvjQE&mode=related&search= to 
je prima o Kl fakt humor. a jak citis? ,ti)';;' 
niro - 04.09.2007 20:49 

Marťas - vím že je to težká volba, ale není vše ztraceno. Dá se říct že nevím o lidi kteří jsou s CI 
naprosto spokojení, tak do něčeho nebudu míchat, jsou to jejich volba, také měli naopak lidé CI, 
kteří nevědí o živote neslyšících, neměli míchat. Merlouško ani nevím jestli chodila do školy pro 
neslyšící nebo do normální školy, pokud co normální, tak merlouško nevíš nic co neslyšící 
dokážou!!!!Pokud víš, sry!!! Niro, nějak to trochu přeháníš nemyslíš. Maií právo na volbu!! 
Demokracie - znamená to že už je fakt na Iidí.Když vyberou vlastní cestu s CI,prosím,v ničem 
nebráním. Jen mi vadí, že rodiče četsvě narozeného neslyšicího mají málo info o životě neslyšící, 
protože doktoři jim neřeknou, nabídnou jim jen o CI ... což jsem zásadně proti. Ale lidi s CI nemám 
proti, jen mi vadí že pletou do života neslyšících aniž by vědeli o kultuře o neslyšícíh nebo neznají 
ZNJ. Pokud lidi se CI mají zájem vstoupit do světa neslyšícíh, tak prosím naučte ZJ. Vím že 
vybrat dva světy je obtížné. Vždy vyberou jen jeden a druhý méně. Merlouško a Martase či Kráto 
vy jste rozhodli žít ve světě slyšícíh, tak už je to na vás, proti nemám.Ale nepište ty kecy o co nic 
nevíte,třeba ZJ.Třeba já s Martasem naprosto souhlasím, je to tezka volba. Niro, take musis 
respektovat a neprehanet. Jsou i lide kteri maji svuj mozej a svoje srdce, je to jejich rozhodnuti. 
Niro, prece nemuzes rozhodnout za ne. Jen bych uvital aby doktori pi/ne prostudovali a meli 
informace pro rodice a pak se oni rozhodnou. Jeste s Bohem - Buh nema s tím spolecneho, je to 
na nas, nas hrich, s tim musime smirit. (NormadSoul) 

Nedelam jen muj rozhodnuti, samozrejma uz jsem davno respektuj u ostatní. ale jen me to 
nelibi,ze merlouska a krata,ze deaf nemuze dokazat ruzne. proto ja jsem proti. Vim zdravy deaf 
jasne dokazat ruzne. prave musim ukazat jak to vypada deaf s Kl jak vypada zit. OSOBNOST 
nema zadny ani nedokazat ani neslysel jsem www. a deaf zdravy slysel jsem dost informace ze 
dokazat policie a ruzne. Taky jsem pro STOP Kl. 

107 



niro - 04.09.2007 23:09 Odpovědět 

Santana konecne me rozumel. jinak me to libi,jak Santana. :-) 
niro - 04.09.2007 23:53 Odpovědět 

Fakt? Videla jsi na me, co jsem delal pribeh z rukavy, ale tema o narodilo dite, to nejsem ja. to 
bylo Gavlo, Gavlo je muj kamarad :-) Ja taky umim pribeh z rukavy o tema "denik z masa" a taky 
"spermie deaf ". Uz jsem naposledni pred 3roky, ale vzdycky mam rad kdyz jsem nastup a 
pribeh z rukavy. :-) 
niro - 05.09.2007 08:55 Odpovědět 

vyrosti deti???? CI uz davno roce 1960 :-) 
niro - 05.09.2007 08:48 Odpovědět 

Nebyly na to peníze, proto se vyvíjela pomalu .... kdo ví co bude za 100 leL.:) 
NormadSoul - 05.09.2007 08:53 Odpovědět 

NormadSoul, vidim net o CI, a citim neni mi dobre jak koukarn lide ma CI. citim velmi spatne. 
kdyz vidim foto lide deaf bez CI a citim krasne pro me jako svetlo. 
niro - 05.09.2007 09:01 Odpovědět 

Obyvatel svet deaf kolik ma?? tak svet deaf obyvatel ma 132 milion, a 49,000 lidi celosvětově 
dostali Cochlear implantát. 
niro - 05.09.2007 09:05 Odpovědět 

fakt??? hm ... prave tam prednasek z anglie, ze deaf ve svete ma 132milion 
niro - 06.09.2007 01 :07 Odpovědět 

http://www.cochlearwar.com tak precist, tak pokud neumis, tak pretlumocit ten clanek english. 
niro - 05.09.2007 09:59 Odpovědět 

http://www.cochlearwar.com/cetl jsem, a udelal jsem prelozit od program translator. .......... Teď, 
můžete být myslící, " ne hlemýžďovitý implantát zvýšit kvalitu mého dětského života? Bude to 
pomoct můj malý Jimmy žije víc nezávislého života?" odpověď není. Dokonce s implantát, Jimmy 
ještě bude potřebovat nějaký druh technologické a/nebo lidské pomoci zisk plný přístup ke 
komunikaci. Implantát nechystá se dělat to všechno. V mnoha případech, lidé, kteří mají 
hlemýžďovité implantát ještě potřeba použít přenos služby, tlumočníci (zda podpis nebo ústní), a 
titul. Jedna věc my chceme zdůrazňovat je ty hluché děti. mladiství, a dospělí mohou těšit se z 
bohatý, plný, a odměňující životy bez implantát. Nějaký hluboce hluší lidi dokonce ne- neužívají 
sluchové pomůcky. Důležité faktory v hluchém lidovém úspěchu (bez implantát) jsou stabilní, 
podpůrné domácí životy, úspěch- orientovaní rodiče, brzká gramotnost, a dobré vzdělání. Naše 
preference je pro silný základ znakového jazyka. 
niro - 05.09.2007 11 :46 

vim CI jen pro us pech domaci zivot. pro deaf s zdravy jasne venku zivot a domaci zivot. hihi hihi 
niro - 05.09.2007 11:49 Odpovědět 

prave http://www.cochlear.com/tam byl v roce 1960 ale ted je novy webove stranky, prave 
nemuzu najit. 
niro - 05.09.2007 12:36 

Komunikace ve ZJ není plnohodnotná náhrada, nesouhlasim s tebou. ZJ je plnohodnotna. Fakt 
me to nelibi tvoje nazor a fakt uplne dost mylis az moc. 
niro - 11.09.2007 20:30 

pro tebe krata debilove. Jsem pro tebe uprimne, takjeste te vysvetlim Znakový jazyk (1) Český 
znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem neslyšících v České republice. (2) Český 
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znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně
pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a 
horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, 
dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i 
gramatické. pokud jsi neveris tak to je poradku a budes dala debilove nazor. radsi dam ti zakon 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb98155&cd=76&tvp=r 
niro - 11.09.200721 :06 
chapu , je to tvoje vec nechces 
naucit ZJ, ale Krata rikala Zj neni 
plnohodnotný komunikační, proto 
nesouhlasím. ZJ jasne ma 
plnohodnotný komunikační. 
niro - 12.09.2007 00:03 

0,1% lidi, ale je to mensina kultura, mela jsi respektovat nase mensina. delas diskriminace 
menisina, vim hodne lide dela diskriminace mensina. Ja chcu vetsina nebo mensina, hlavne 
oboje je respektovat a bez diskriminace. slysici nemohl ovladat bez diskriminace. 
niro - 12.09.2007 12:27 Odpovědět 

Vidím te, strasne ty vsude jeste nerozumis o nase deaf kultura a nemel a bys protest a jeste 
nerozumis. Mela jsi naslech nase deaf. Naopak slysici kultura ja nic nerikal proti a blbe je slysici 
to jsem nerikal, ja respektovat slysici kultura. a nase mensina deaf jasne musim chranit nase 
mensina. 
niro - 12.09.2007 12:32 

Pro Sun@rilina, proboha, ja vzdy ríkam chraním nase deafs mensína.samozrejme respektuju 
slysici kultura,proc bych proti slysici kultura, kdyz slysici je príroda a neslysici je priroda kultura to 
je poradku, ale me to nelibi Krata a Merlouska ma hrozne a divne nazor a musi prizpusobit 
slysici,ze neslysici ZJ neni plnohodnotný jazyk a deaf hodi KI,jeste deaf nema zpiva, ale deaf ma 
zpiva jen ruka. Krata a Merlouska jeste nerozumi, toto nesouhlasim. Jsem naproti Kl a kdo deaf 
prizpusobit slysici. 
niro - 13.09.2007 12:11 Odpovědět 

Tak dobre omlouvam se. Mensina se musi prizpusobit vetsíne??? Neslysici neexistuje slyset 
100% tak Slysici musi me prizpusobit, duvod Slysici jde ZJ 100%. proc by neslysici musi s Kl?? 
Kl neexistuje 100% a jeste Kl skoda operace,slysici ma zdraví ruka??? a proc nemuze slysici me 
respektovat, kdyz jsme neslysící to nemuze a ZJ je dokonal jazyk a hodi. 
niro - 13.09.2007 13:57 Odpovědět 

Jo normalni prizpusobit slysíci zít, ale co Kl? pze deaf ma jíne jazyk komunikace, a slysici dela 
manipulace deaf, aby deaf operace Kl. taky skol a proc reditel slysici??? My deafs a jasne samí 
zarídít nase zívot, a slysici furt zasahovat do deafs a donutí odezírat nebo operace Kl. kdyz nase 
deaf kultura chceme MIR a chceme pomahat aby slysíci naucit ZJ a taky slysici poznat nase 
kultura. a skutecnost slysíci nechce ucí a fífí, chce aby deaf musi mluvi, ale co slysící ma zdravy 
ruka? ptam? Nevidomí musí s hul?? kdyz bez hul tak nevidomi bude zlobit, to stejne my deaf dost 
zlobí,ze slysící dela manipulace do deaf. My deaf chceme skala vsude deaf ucítel a ruzne vec a 
vím deaf ma dost talent. kdyz deaf deti operace Kl, a co TALENT??? Uprimne te rict myslis Kl 
pak umite CESKY JAZYK to nikdy. vzdy zalezi kdo ma talent. v tom kdo deaf ma talent sport a uz 
operace Kl, pak prestat talent sport. a druhy deaf nema Kl a jasne pouzivat ZJ a ma talent CJ,tak 
je ma MGR pro cesky jazyk. Víme deaf zvladneme samí, a me to vadí slysicí dela me 
manipulace!! 
niro - 14.09.2007 11 :21 Odpovědět 

Myslis? nikdo nikoho do operace Kl nenutí??? bohuzel jsi dost mylis!!! Byl jsem ucastnik diskuze 
doktor a fakt jasne nuti, ze nema informace pro rodice, proto rodice lehko vybirat Kl. Deaf jasne 
musi umet cesky jazyk ale ne mluvit, ale jen PSAT,pze ja mam zdravy mozek je to jasne PSAT 
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cesky jazyk ale MLUVIT jsem vadi sluchy. a ZJ velmi hodi pro DEAF: Vim slysici vzdy neveri ze 
DEAF dokazat sami zvladnet. bohuzel deaf ma jasne zvladne sami. slysici vzdy nerozumi co 
nase deaf kultura a ty take jeste nerozumis. 
niro - 15.09.2007 13:02 

deaf s Kl je nevini, pze je ovlinit od doktor pak rodice byl spatne rozhodnuti. O kurak me to jedno, 
kazdy lide ma volby. kdyz dite deaf nema moznost volby, a musi rozhodnuti rodice volby, ale 
bohuzel doktor zisk info velmi riziko spatne. Vim ty vubec nevidis. Ja tam byl a uplne me to SOK! 
proto ja jsem naproti Kl. Vim u nas cesky neumi chranit kdo mensina. Napr: Rom je mensina a 
ma problem prace, duvod beloch slysici clovek dela diskriminace. 
niro - 15.09.2007 13:06 

Ano, jsem tvrdy, protoze muj povinnost je CHRANIME NASE DEAF MENSINA KULTURA. ale 
nedelam vymyslit. muj typ vzdy mluvim pravdu. skoda me nepoznas! ani neznas co je to DEAF 
KUL TURA? proto ty stale mylis! je to jasne 
niro - 15.09.2007 13:09 Odpovědět 

Domníváme se, že základem vytváření nových, rovnocenných vztahů mezi většinovou 
společností a neslyšící menšinou v České republice je respektování přirozeného jazyka 
Neslyšících ze strany jejich slyšících spoluobčanů. Málokdo si totiž uvědomuje, že čeští Neslyšící 
nemají se slyšící společností společný jazyk. Pro bezproblémové soužití je ovšem potřeba, aby 
obě skupiny obyvatel měly společný jazykový kód. Slyšící maji ovšem při osvojování toho 
druhého, jiného jazyka oproti Neslyšícím jednu výhodu: zatímco Neslyšícím není mluvený jazyk 
smyslově přístupný (neslyší významy, které jsou v něm neseny zvukem), a tedy je pro ně jeho 
osvojování velmi obtížné, slyšící se mohou jazyk Neslyšících, jenž je produkovaný tělem a 
přijímaný očima, naučit z hlediska smyslového snadno (pokud tedy nejsou nevidomí). 
niro - 15.09.2007 13:20 Odpovědět 

Uz jsem ti rikal respektuju slysici kultura, a jsem naproti deaf Kl, pokud deaf Kl sam volby,tak 
jasne ja respektuju, ale kdyz deaf dite a rodice rozhodnuti KI,tak ja jsem proti doktor. Chcu 
zachranit, aby deaf dite nebude chudak. Kdyz jsem ve skole a vidim jeden ma ly kluk a mel 
sikovny malovat a ruzne vec, a rodice rozhodnuti operace Kl, a ten kluk uz neumi malovat a 
ruzne vec a problem chodit. Fakt vidim a me to mrzi jak spatne rozhodnuti rodice. Vim Kl ma dost 
negativ ale doktor nechce info negativ a jen penize za milion. Proto cely svet Deaf byl schuze v 
Madrid 2007 tam resit o Kl velmi problem. a stale pockam az bude novy webove stranky pro 
STOP Kl. 
niro - 16.09.2007 10:23 

Hihi, jsem zensky???? hihi hi jsem chlapec. Zase vy jeste nerozumite o nase deaf kultura. Ja uz 
fifi te vysvetlim, lepsi necham a budes tvoje mozek je blbec informace pro co je deaf. Jsem 
stastny ze jsem deaf a muzu videt mam tichy svet a vy nemate. hihi 
niro - 17.09.2007 12:35 

Vim co to je ironie. 
niro - 17.09.2007 13:12 

Nazdarek,dlouho jsem nebyl tU .. Moc mam rad srandicky o deafs,asi zboznuji .. Ale vidim ze tady 
pisou nejen srandicky,ale pisou jen same problemy ... Jen nechapu,proc to delate?Mam pocit ze 
pistete jako frajer, nebo nejak,co?Nekdy souhlasim s Niro .. Nekdy ma pravdu ... Prosim 
Vas,zkoumate velmi dobre co je to KI,vim ze malo znate KI,ale je to obrovska skoda ze malo 
znate o KI..Ale ZJ je verbalni jako mezi slysicima .. .Bohuzel. .. Hodne stesti. .. 
sjb - 19.09.200723:03 

Mate "vaz ne" smysl pro humor, ... tam nikde prave nekonei a carka, ... ( «-::-))) ) 
slunisKo - 22.09.2007 02:05 Odpovědět 
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ahoj ave myslis ze niro je primitvní,to myslis ze deaf je prímítvní to není ale to rozumí co to je za tu 
slova bacha na to ...... ptam myslís ze deafs fakt je prímítvíní??????muj nazor ze Cí nerozumí 
vsecko ........ muzu vedet proc CI je dobra jen me rekní proc atd ........... (Uamajus) 

aha zajimave,ptam jsi byla odmalicka Ki nebo od pet roku nebo atd ..... ja bych rad a vedela pze 
vetrsinou od se st nebo sedm roku byli neslysici a rodice rozhodujou jestli ma dat ki ale pro me je 
to zbytecne a ki pro me je pitomci protoze deti rodi neslysici a to ma rodice mlcet ze rodi neslysici 
a ne nutit neslysici aby meli kí a to detem nechce treba nahoda to deti neciti dobre mit ki na hlavu 
a to je az moc zbytecne ....... muj nazor ki je fakt pitomci!!!!na co no prece slysici ma zdrave ruce a 
meli by to sami zvladat,no prece buh dal jak vysledek to bude vypadat... .. nakonec vidim jen same 
skoro roboti a ne jen prírozene neni. ... muj nazor. ...... neuraz se ........ (~) 
jamajus - 29.10.200720:38 Odpovědět 

no strasne o humoru deafs Ci je fakt prima,no Ki rozumeli ste?ja fajn moc rozumela ..... jinak su tu 
nova a rada pripojím se tu ...... co porad hadujete o ki???? ,.~;(~:@, 

jamajusjamajus - 29.10.2007 18:06 

ty nejsi kí ....... jak to ze neumis?jsi slysici nebo?jak to ze neumíte sry povidej vsecko pze jsu ta 
nova ..... diky za pochopeni. ..... 

jamajusjamajus - 29.10.2007 21 :01 

kdo od malicka neslysi tak automaticky umí znakovy jazyka .... ty neslysis a ani ki ani zj a jak 
komunukujes?to ty urcite jsi jen doma sama a ze jo? 

jamajusjamajus - 29.10.2007 22:34 

ja fakt souhlasím nazor Jamajus, Krato nedelej Ihat, vim mas Kl, pze videi jsem tvoje webove 
stranky, a mas Kl. Krato bys chudak Kl a neumís komunikace ZJ, me to mrzi, jinak chces ja ti 
pomuzu abys lepe zivot??? 
Firewall_niro - 30.10.200700:02 
kdo ucil??? slysici spatne zpusob uci. Kdo slysici 
ma 5smysl tak patri cesky mluveni jazyk. Kdo deaf 
ma 4smysl tak patri cesky znakovy jazyk. a proc 
dela slysíci donuti deafs musí Kl nebo odezirat to 
neni JAZYK. ptam? Co to je JAZYK???potrebuju 
vedet co to je JAZYK. 
Firewall_niro - 30.10.200700:52 

s firewall-niro souhlasim prece kdo ma pet smysl tak mluvenym jazyce a 4smysl tro mel i to oni 
umeL .... no prave slysicí typ nuti aby to deafs meli ki a nebo odezitrat nebo mluvít na co?ptam co 
to je jazyk a kde je deafs jazyk?ptam????no muzu to vedet vy meroulusku,krato, ..... 

jamajusjamajus - 30.10.2007 10:00 

Jamajus, vidis Krata typ Ihat, nastesti ja chytat, ze Krata je Kl, Znas Krata a merlouska typ nema 
presne psat pravdu. porad jíne tema. Nastesti ja mam v hiave logika, pze jsem povolani 
typografie, proto jsem poznal co typ lze ci pravda. hihi. 
FirewalL niro - 30.10.2007 11 :07 

uau, kra1a rekl ze ma Kl, jak to neni lze??? Znas kdo typ lze a pak lide veri, kdo typ pravda a lide 
. (. ,,-, 

neven. -g. 
FirewalL niro - 30.10.2007 11 :21 

jsi slepa??? ma napsato. podivej se nahore! 
Firewall_ niro - 30.10.2007 11 :30 

Krato, jak jsí uspesne Kl??? Mohu vedet. mozna zase ja ti chytat Ihat cí pravda (~) 
Firewall_ niro - 30.10.2007 11: 17 
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Firewall_niro mozna mas pravdu prave jeste nevi,m pze jsu tu nova,prave muj pocit ze krata ma 
KI. ....... no jeste uvidim a zjistim to no ...... krato jak to ze mas napsano ze mas ki ale takze 
nelzi!!!!! !!!§ 

jamajusjamajus - 30.10.2007 19:32 

Jsem to moc zvědavý. Myslím věřím že Krata nemá Kl. Prosím ukaž alespoň www stránky či 
někde diskuze www neslysici cz? Díky. 
Sprint - 30.10.2007 21 :32 Odpovědět 

TO SI TAM PSAL O Kl ZE MAS A TAK POSLU TI CO SI 
POSllAl JU TAK Re: Humor deaf CI Podle té tvé ubohé 
logiky, když jsem udělal stránky www:kochlear.cz , tak mám 
Kl, když jsem udělal stránky www.valentgas.cz , tak mám 
solární vytápění a když jsem udělal stránky 
www.qaltmercator.wz.cz , tak mám holandského ovčáka? - - -
To tedy nemám ani jedno z toho. A teď budu dělat stránky o 
afrických zvířatech tak budu lhát, že nemám doma žirafu 
(takové velké zvíře s dlouhým krkem)? Krata - 30.10.2007 
00:29 A UZ MAS???,TAK JE NAPSANO A NEVYMSLI ..... . 

jamajusjamajus - 30.10.2007 22:00 

to krata me psal ze ma ci a cti poradne v tom co my piseme tu prispeveku,vcera psal ze ma ci a 
cti poradne a nebo mam uprimne ti koupit novou brylu silnejsi nebo? @ 
jamajus - 30.10.2007 21 :55 

Jamajus, neboj se, uz jsem videi www pro krata ze byl je v 
nemocnice MOTOl o operace hlava. chudak hlava, Jamajus a ja 
mame zdravy hlava. 
Firewall niro - 31.10.2007 11 :25 

Abys vedel, ja nic nemam proti ani nemam spolecnost. Jenom muzu te zeptat. ty operace hlava 
kvuli sluch??? 
Firewall_niro - 31.10.2007 15:04 

stejne kdyz si byl slysici a ohluchal. ... tak hodi to pro ochlueni nebo starsi to muze protoze to zna 
zvuky atd a to ki hodi pze ma zvyk zvuky atd a to od malicky neslysici hned ki a to vubec nehodi 
pze nevi jak je to zvuky atd to je pro me az moc skoada a ja vidim ze deafs ma ki,je mi lito pze 
jako rika ze je kralik ktera dokotori zkousi to jemu to me vadi. .... jen ochluceni nebo starsi to jo 
protoze nezvykli beze zvuky to ok ale deafs malici hned ki a zvykli byt ticho a proto deafs 
vetsinou rikaji ze je to super ale ve skutecnosti to neni ...... protoze to boji. ... to znam ....... muj 
bejvalej spoluzak je neslysici a dostal ki kvuli rodina ..... a ted je nespokojeny a nepouziva a to 
nehodi!!!!nechaapu_proc to doktori sikanuji detem od malicky neslysici na co???,jen stari i 
ochlueni to jo!!!! ~ i;') 
jamajus - 31.10.2007 21 :33 

vlastne ctu,chci aby to neslysici meli se dobre a vyrovnat tak slysici. ..... no neslysici a slysici 
vyrovnat jde ale jine moznosti. .... a ki nejde vubec ......... . 

jamajusjamajus - 31 .10.2007 23:08 

Myslis Doktor je BUH pravda???? Doktor nedela nuti, ale skutecnost ano pravda nuti, pze nedal 
info negativ PROC?? a Doktor psal,ze deafs neumi psat CJ, a bude Kl a bude lepe to je 
pravda??? Doktor je primitiv pro audio a Kl. Davno ja ma ly kluk chodil doktor audio, a doktor me 
ptal jestli lepe slyset, ja fakt smat. Sluch lepe neexistuje, a ja rekl doktor ZJ je moje matersky 
jazyk. Su divil doktor je debil ptat. az za 5let, doktor zase pta jestli lepe sluch, takze me to boli v 
hlave, ze doktor nema genius pro audio. Takze ja nepotrebuju jit doktor pro audio. 
Firewall_niro - 01.11.2007 00:59 
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je to pro krata hele ja vim ze nemyslis na boha ale bouhzel buh dal vam vsem ukoly jak bude 
vypadat vysledek nakonec vidi bordel i smutny ........ hele ty mas ki a proc rikas ze neslysici maji 
problemy vety atd.stejne jsi plati neslysici sproste plati vsecko!!!!!to si myslis omyl. ..... a je to 
tak ...... driv sem dobre umela cLa ted ne nevis proc pze ja porad s deafsem bavit nejakejm vylete 
poznavat svete atd a proto ja ubyva pamatovat cj ...... a to je normal a stejne jako ze si ty 
ochlucahl stejne jako deafsem ma problemy s deafsem a to nikdo nepomuze ale krome nekdo 
muze podle jak lidi bude chtit ucit... ..... a je to prece normal ale jenze ze nas vadi proc to doktori 
nuti neslysim aby meli ki a to ja nechci nejlepsi vyhode pro starsi kdyz ochlucal tak ok ........ a ne 
od malicky a to me vadi a dóufam ze si pochopil?!!!!! ~~~~ 
jamajus - 02.11.2007 07: 13 Odpovědět 

pro sun@rilina ..... je ti z tebe smutny?fakt?no prece no me nevadi ze me zhorsilo cesky jazyk 
hlavne ze mam zj,ziju si fajn prece urcite pro tebe je dulezitejsi cestinu, ..... hlavne uprava veta atd 
to je ale zbytecne hlavne jak my diskusi piseme ....... a ne koukat jen same vety to je ale 
primitvni!!!!no kdyz tobe nerozumi co ja pisu tak mas smulu tak musis sama bojovat co je to 
smysL ... no ja taky nerozumim co ty pises ale jde to bojovat a nemam chut opet opakovat psat co 
ja mam v mysli tak mas blbe ze nerozumis ..... jen ty nerozumis to je ale skoda .......... !~) 
jamajus - 04.11.2007 21 :09 

no merlousku prave divim se ze krata dokaze lze ze nema ki ..... no zajimave uf sem rada ze mas 
zdravou hlavu uf i ja (~: ...... jj prave divim se ze byla na WIA'W atd a a je tam prece dukazy a krata 
rika ne ... fakt zvlastni vid???? cif) 
jamajus - 04.11 .2007 21 : 11 

ma ki!!!!!no poslu ti o cem to krata psala datum atd .... poznam ze si slepej tak ja uprimne ti poslu 
co psala krata a takze ja nelzu!!!! psala krata: Re: Humor deaf CI Podle té tvé ubohé logiky, když 
jsem udělal stránky www.kochlear.cz , tak mám Kl, když jsem udělal stránky www.valentgas.cz , 
tak mám solární vytápění a když jsem udělal stránky www.qaltmercator.wz.cz , tak mám 
holandského ovčáka? - - - To tedy nemám ani jedno z toho. A teď budu dělat stránky o afrických 
zvířatech tak budu lhát, že nemám doma žirafu (takové velké zvíře s dlouhým krkem)? Krata -
30.10.200700:29 tak co na to rikas ze to opravdu ma krata ki?tak co????? (~)(§:) 
jamajus - 05.11.2007 09:28 

jak muzes vedet ze krata nema?no fakt a proc me rekla ze ma ...... no prece o zirafu atd 
nerozumim jen jednu veci ki rozumim i kulturu i poskozeni telu atd ...... nomyslis ze ja nerozumim 
ale rozumim myslis omylem!!!!!!!! 
jamajus - 05.11.2007 12:36 

aha fakt te znA?URCITE S NIM POTKAVATE A DOMLUVIT jak napsat na diskusi 'ze jo?jinak 
nepotrebuji pretlumocit pze ja tomu rozumim ...... . 
jamajus - 05.11.2007 12:51 Odpovědět 

merlousku ty rikas ze znas krate moc dobre tak ja ti poslu dukazu co psala ........ Re: Humor deaf 
CI Podle té tvé ubohé logiky, když jsem udělal stránky www.kochlear.cz , tak mám Kl, když jsem 
udělal stránky www.valentgas.cz , tak mám solární vytápění a když jsem udělal stránky 
www.qaltmercator.wz.cz , tak mám holandského ovčáka? - - - To tedy nemám ani jedno z toho. A 
teď budu dělat stránky o afrických zvířatech tak budu lhát, že nemám doma žirafu (takové velké 
zvíře s dlouhým krkem)? Krata - 30.10.2007 00:29 a ptam takze fakt nema ki? 
jamajus - 05.11.2007 19:32 

prece ja nevim jestli jsi holka atd a kdyz mas ovcaka holandskeho to plati na ki nebo robot ale ja 
nenavidim na robotu!!!!no jo rozumim ale patri to!!!!!myslis ze nechapu!!!jen tu ovacaka neznam 
pze ja nemam a ty jo proto znas .... bohuzel to plati na ki nebo robota ale fakt nedoprcuji 
se!!!!bouhzel!!!! 
jamajus - 06.11.2007 09:29 Odpovědět 

113 



hehe,neuraz se ..... tohle se mas rada ze ty rada urazis kazdemu nebo co?jinak stejnne su 
vpoho ....... nemluvo mimozemstan,to prece ostatni nezajima ........ deafs zajima jak se my 
distujeme!!!!! 
jamajus - 06.11.2007 17:10 

hele ja nevim co mas na hlave i atd ..... no nemuzu vsecko vedet o tobe kdyyz te neznam ....... . 
jamajus - 06.11.2007 17:08 

Ahoj, cely den jsem resil s microsoft Bill Gates, takze Bill Gates mi dal nazev Firewall, aby 
bezpecnost ochrana proti anti. takze jsem konecne podarit resit nazev Firewall. Ted su cist ten 
diskuze, hodne jsem prekvapeni,ze deafs pomoct na me, ze jde novy nazev anti, 
antikrata,antilevandulebritny ,Antisprintmerlouska,antiWarcraftlll, 
antíParadiseVodafone,antihoštaplérMarŤas musí resit Bill Gates FIREWALL?? Doufam Bill Gates 
ti dat. hodne stesti a preju vam hloupy zivot prizpusobit slysiCi.-;\ 
Firewall_niro - 29.10.2007 23:50 

Jeste musim ti rict,ze ja ti podekovat za pomoct jamajus,Nikon,Zusa a slunisKo je chytra clovek 
'j:~í 

Firewall_niro - 29.10.2007 23:53 Odpovědět 

Vsichni mysli ze jsem tvrdohlavy, prece nejsem, jsem vodnar vzdy hrdy a vesely vtipky. Deafs 
neni blbe spatne cestina, protoze ucitel je odezirat, a deaf vzdy nechapa, prave ja porad 
vysvetlim, ze deaf je cizi jazyk pro CJ. Deafs musi mit od narozeni znalost ZJ lingvista, pak ucite 
deaf lehko vysvetli co typ Cesky psani jazyk a ne cesky mluveni jazyk. Deaf spravne hodi 
vychova prvni jazyk co matersky jazyk je ZJ, pak druhy cesky psani jazyk. Ptam? Znas 
LINGVISTA? 
Firewall_niro - 30.10.2007 01 :20 

Konecne, jsem rad ty to vis dobre lingvista, takze nemluv ze deafs neumi psat cestina to neni 
vine. je vine slysici. Proc donuti odezirat?? ptam? odezirat je plnohodnoty jazyk??? Ja taky znam 
lingvista, pze naucil jsem kurs lingvista :-) 
Firewall_niro - 30.10.200711:10 

no vidis, odezirat taky nepatri mluveni cestine, pze nepoznat otazka, rozkazovaci hlas povaha 
atd .... a jak bude 100% rozumet??? odezirat vzdy rozumet jen 40% jednoduchy tlumocnik preloz 
CMJ do CZJ a perfektni 100% a proto deafs nepatri KI,odezirat. deafs patri CZJ. 
Firewall_ niro - 30.10.2007 11 :27 

Mně děsí jak TY pořádně neumíš psát správně češtinu.Normálně napsat věty TY pořádně ani 
neumíš (}::Tvým příspěvkum já nerozumím,nebot' věty napsané český jsou fakt ubohé ............. i:'~'''' 
Vodafone - 30.10.200714:11 

To ty Vodafone sis urazil mnoha neslysicim lidem, na vine jsou ucitele kteri ani nevi jak vzdelavat 
neslysici lidi. Neslysici pouzivaji hlavne znakovy jazyk!!! Psat moc neumeji, nemuzou za to, 
chybeji jim navyk cteni a ucitele davno mysleli ze neslysici chudak, nemuze tototo, protoze jsou 
slabomyslni, doslo ale k velkemu omylu. Neslysici jsou dobre vzdelani, dobre diskutuji. Pokud ve 
forme ZJ probiha diskuse mezi Ki ci nedoslychavimi a Neslysicimi, pak abyste nebyli prekvapení, 
ze Neslysici hodne vi. Treba chvalim Nira ci Firewall_Nira, kdyz sami vedi, ze nemaji dobře CJ 
napsany,ale snazi se napsat. Krato hlavne, ty nevysmivej a nepis chytre vety, co ty pises, 
opravdu urazis. Nepatris ani do kultury Neslysicich a ani nevis co je v nitru kultury Neslysicich, 
protoze si ani jako Neslysici nenarodil. Tez tem lidem kteri nevedi co kultura Neslysici je, at 
nepletou. Jinak urazite!!! Vsem nevedici o kulture Neslysici jednoduse pisi :" At jdete do p .... e!!!!" 
Tak sorry za neslusne slovo, to jste zacali vy kdyz nepekne psali o Neslysici, že neumeji CJ ... A 
co vy ZJ, pehe, na to jste kratci!!!!! Jsem uplne Neslysici - ovladam CJ i ZJ, tak nemyslete ze 
Neslysici nezvladnou ... Nira chvalim, je dobry srdcar pro Neslycici lidi, udelal toho hodne. Vy ho 
znate jen z diskusi a hned pisete blbosti - jako je antiniro atd. Ted je vymena nazoru normalni a 
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kazdy ma pravo vyjadrovat. Vy hned vymyslite jak znicit Nira, takova ostuda vy nedoslychavi ci 
KI. ... FAKT VELKA OSTUDA. .. Krato, fakt co si psal, tos mi urazil, pamatuju si to .... 
NormadSoul- 30.10.200714:37 

NormadSoul ja chvalim. Zase vodafone je primitiv, ptam co je to jazyk??? myslis cesky jazyk a 
znakovy jazyk je stejne??? neni pravda, Znakovy jazyk ma vlastni znak ta kove cesky jazyk nema 
slovo, myslis Znakovy jazyk je obycejne to neni pravda, pze Znakovy jazyk je plnohodnoty. 
znakovy jazyk velmi tezke slozite, kdyz slysici naucit ZJ, a sok ze ZJ velmi tezke naucit. Ja 
matersky jazyk, proto pro me lehke ZJ. Miluju ZJ ma vlastni znak ta kove slovo CJ neexistuje. 
chapu vy slysici,nedoslychave nebo deafs s Kl vzdy nerozumi JAZYK. 
Firewall_niro - 30.10.200714:55 

Knihy jsou učitelky, ne? 
Warcrafllll - 30.10.200715:59 

ta předešlá zpráva je pro NormadSoul. 
Warcrafllll - 30.10.200716:00 

Vodafone,mě to děsí že píšeš pořadně češtinu!!!!pro mě neni důležite jak je sparvne cestinu 
stejne my nedostaneme známku jako zákoladni skola nebo materska skola nebo co?no hlavne 
jak my piseme vzajemne,ne jen moudrosti to ale pro me hnusi bleeeee!!!!!!!pro me dulezite jak 
nazor a to oni uprimne vysvetlit atd akdyz nevis informace tak mlc ze on te dava info a klid!!!!ne 
proti kvuli tomu cesky 'jazyk pro me je nejvetsi pitomec!!!!ljasny?pochopil si?nebo? 

jamajusjamajus - 30.10.2007 19:39 

Tvoji kamarádi ze ZOO tě čekají.Opičáci jsou zklamaní,že vyskočil(a) jsi z pavliónu.No tak běž 
zpátky a má tam naučné knihy čestiny.No tak vracej do ZOO. 
Warcrafllll - 30.10.2007 20:58 

Cože myslíte jsem deaf s Kl či nedoslýchavy či slyšící? Ale nejsem! Jsem 100% Neslyšící. Proč 
vy proti mě? Blbost proč Antisprint je to vy nesmyslně a jasně! 
Sprint - 30.10.200721 :06 

Jsi Neslysici, a vis co to je Lingvista??? Slysici ma vlastni CJ a vi co je pravidla lingvista. a co ty 
vis LINGVISTA ZJ? L1GNVISTA ZJ je plnohodnoty jazyk, a ta kove souvsil CJ neexistuje. Deaf ma 
vlastni matersky ZJ. 
Firewall_niro - 30.10.2007 22:20 

deaf zije v zemi CESKA REPUBLIKA ma dva jazyk. merlouska jeste nerozumis nebo co, uz jsem 
ti psal opakovat a dokola CR ma dva jazyk a taky kazdy stat ma dva jazyk, ty jeste nevlozit 
mozek nebo co? 
Firewall_niro - 30.10.2007 23:42 

my deafs to nemuzeme tak je 4smysl, slysici neumi respektovat deafs ze 4smysl a ma jasno ZJ, 
a nemuze delat diskriminace, a slysici s deafs komunikace pres tlumocnik to je jednoduchy resit, 
a tlumocnik bude radi prace vydelavat. deaf s Kl stejne komunikace slysici neni ono, najvic deafs 
s Kl vic problem sve telo pze bude velke problem stav. 
Firewall_niro - 31.10.2007 00:07 

Krato jeste nerozumis co to je smysl??? smysl pro humor nesouvisl. Clovek kolik ma smysl?? 
Jazyk neni cil smysl jen zvuk, ale Jazyk jde 5 ruzne smysl jde jazyk. 
Firewall_niro - 31.10.2007 01 :23 

jo smysl pro deafs nema sluch,tak jasne ZJ, a deafs s Kl taky ma 4smysli, a nikdy nepomahat 
zlepsit. Ja nemam humor??? Levandule - 30.10.2007 00:57 me rekl ze jsem vtipky. hoj me to 
zajima jak Krata to nevypada 
Firewall_niro - 31.10.200711:20 

Pro Niro z Firewall_niro - 31.10.2007 11 :20 : Panebože ty zase nerozumíš co říkala Levandule. 
Tak ty běž někdo prosbu přetlumočit a vysvětlí tebe poté ty POCHOPí. Hezký večer. 
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Sprint - 04.11.2007 20:06 

Znám slovo Lingvista je to jazykovědec (věda o jazyku a jazykové komunikaci). Myslíš slyšící či 
nedoslýchavy či neslyš.s Kl nesmí vkladát do diskuzí? To přece blbost. Proto nelze zabránit, je 
normálně volně pohybuje diskuze v celém internetu! 
Sprint - 30.10.200722:29 

A ucis LlNGVISTA?studoval jsem LINGVISTA. ano pravda Deaf,nedoslychave,slysici muze do 
diskuze, ale pozor napr: kdyz slysici diskuze, ja muzu reknu cesky jazyk je primitiv taky slysici 
neumi ZJ, a slysici me bude protest je to jasne. a my www.neslysicí.CZ a krata,merlouska a 
vodafone ze deafs neumi CJ, co dovolujete!!!! My neslysici je to Znakovy jazyk. Krata,merlouska 
a vodafone fakt debil nevi co to je JAZYK. DEAFS PATRI ZNAKOVY JAZYK a ne CESKY 
JAZYK. 
Firewall_ niro - 30.10.200723:24 

Muzes chodit, a nemel a jsi delat ze ZJ je slaby jazyk, taky nemela jsi delat ze deafs musi odezirat 
atd ... Ukaz diskuze slysici a cesky jazyk je slaby jazyk, a slysici bude tebe naproti. muzes 
zkusit,ju. www.neslysici.czje to nase deafs kultura, a je pravda ZJ neexistuje psat, ale aspon 
nahradni psat CJ, ale to nevadi spatne gramatika, hlavne poznat co typ deafs spatne psat to ma 
smysl. Jsi neslysici to nevypada, myslim jsi ohl uchy nebo nedoslychave. Bohuzel webove stranky 
nema pro diskuze pro ohluchy ci nedoslychave. JML 
Firewall_niro - 30.10.2007 23:33 

Konecne ty uznavas ZJ, tak to je poradku. Myslis Neslysici prijma sluchove 
postizene???Skutecnost Neslysici nesouhlasi sluchove postizene, jen Neslysici prijma vadi sluch 
a nic vic. POZOR! Myslis deafs ma byt naucit ZJ a CPJ, bohuzel ve skole nebyl jsem Bilingvální 
vzdělávání, a ptam? kdo chyba? myslis deaf je lenost, to neni pravda, pze deafs vzdy zmatek 
JAZYK. proto chyba je SL YSICI proc dela mluveni a odezirat, pak deafs neumi psat, a deafs umi 
ZJ. deafs s Kl stejne nepomuze zlepsit. uplne stejne prave dulezite skola je Bilingvální vzdělávání 
Firewall_niro - 30.10.2007 23:51 Odpovědět 

Deafs,ohluchle,nedoslychave a 
implantovane proc nemuze oddelovat? 
Odpoved, Deafs je prirodny ZJ, a 
nedoslychave vzdy chlubit mluvit, pak 
slysici mysli ze deafs jde mluvit, duvod je 
chyba nedoslychave. ohluchle typ 
znakovana cestina, pak slysici rikali ze je 
umelecky system. implantovane problem 
idnetita a nic moc neumi ZJ ani CJ. protoo 
my deafs zalozit velke pismo Neslysici, pze 
vime ZJ je plnohodnoty. Amerika divil proc 
dela nedoslychave, spravne patri deafs, 
bohuzel nedoslychave utekl, co mam delat. 
Firewall_niro - 31.10.2007 11 :17 

Krato, ty me nerespektujes ZJ??? ja respektuju CJ a ZJ. 
Firewall_niro - 30.10.200723:57 

Proč myslíš já lingvista? Musí všude lidí umět lingvista? To přece blbost a ty všude ptá nějaké 
otázky. Prosím uklidňuje napětí blbost otázky takové nesmyslně. Díky. Ukaž jak udělat vyloučit 
diskuze Krata, merlouska a vodafone? To nelze a normálně pohybuje v internetu co už jsem psal. 
Sprint - 01 .11.2007 21 :06 

Pro Niro co jsem psal 01.11.2007 21 :06. Ješte píšu: Proč ty dovoluje Krata nebo merlouska 
vyloucit z diskuze co jsi rikal diskuzní fóra Humor deaf CI a niro - 26.08.2007 23:50. To nedelěj 
proti. Díky. 
Sprint - 01 .11.2007 21 :11 

Sun@rilino! Já také myslím a skoro věřím že Niro skamarádili s jamajus,Nikon,Zusa, slunisko a 
možné další. Je to nespravedlivý. 
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Sprint - 30.10.200721 :14 

TO MXSLlS ZE JA S NIROU S KAMARDILI S ZUSOU,NIKONEM?TO NE JENZE JE TO 
PRAVDA PZE PRISPEVEK O TOM Kl A TAM JE VYSVETLENI A JA TO CETLA .... STEJNE JE 
TO SAME PRAVDA A MUJ NAZOR Kl NA CO SE TU POZIVA NA ZIVOTA!!!PRIPADA PRO ME 
JE TO ROBOTI!!!!NO MUJ KAMOS MA Kl A TO ON NECHE A NENI SPOKOJEN S NIM PZE 
RODICE I DOKTORI NUTILI A TO ON MUSEL A NAKONEC ON NECHCE A TO JEHO 
PRAVA. ....... A TO VETSINOUKI POSLOUCHAJI RODICE I DOKOTORI A TO MUJ NAOZOR 
RIKA ZE BOJI SE NA TU.zE TO ZABIJE ATD ...... .TO JE ALE NESMYSL!!!!! 
jamajus - 30.10.2007 22:09 

Sun@rilino! To také věřím se že lže. Myslím Nirovi má několik kamarády společně spolupracuje. 

Sprint - 30.10.200722:20 Odpovědět 

Co je to diskuze??? diskuze je vymenit nazor. Ja nekoukam kamarady, ja koukam nazor je to 
diskuze, proboha vy myslite kamarady, fakt jste jako male deti nebo co?? 
Firewall_niro - 30.10.2007 23:28 

Niro: Jasně diskuze je výměna názor. Nekoukáš 
kamarády, jen koukáš názor v diskuze ale proč 
píseš se Firewall_niro - 29.10.2007 23:53? Jsou 
tvoji kamarádi? 
Sprint - 01.11.2007 21 :15 

Co myslite ze nesmime kamaradit s Nirem aha uz to vim kdo nema kamaradi a proto nekdo 
napriklad Sprintmerlouskasun@rilinakratalevandulevodafone furt sedite na prdeli fakt a proto 
nemate co delat jako WC. At do toho do toho Nirovi a take dalsi ........ Napriklad stejne muj 
kamarad Vaclav Klaus ci Karel Gott proto tady zijeme CR a mimo Kl proto je umely pristroj. 
Nikon - 30.10.2007 23:17 

O co vam vlastne jde???vas cil porad nechapu ... pokud chcete info o kulture Neslysicich, tak to je 
na www.ruce.cz. proc ma nekdo vam navic vysvetlovat..je prece fuk, ze nekomu branim jen proto, 
ze s nim kamaradim, to tak neni, staci nekomu duverovat...nebojte, nejsme zas tak az moc blbi. ... 
Zusa - 30.10.2007 23:24 Odpovědět 

Ja fakt smeju, ze kvuli kamaradstvi pisu. Tot je velmi velky omyl. Ja tu pisu jen proto ze vyjadruju 
vlastni nazory. S Nirem se zname dlouho,ale oba mame samozrejme jine nazory. Myslis, ze jsme 
ufnukane slecny, to je ale k smichu, spis vy. Krato, mas neco pravdu, ale jak si psal ze znas lidi s 
Kl a ptam se ti znas hodne lidi - Neslysici? Protoze lide s Kl, jak se rika vetsinou, patri do slysici 
spolecnosti. No nevite proc nechteji Neslysici prizpusobovak k normalnimu? Tezko, to pokazili 
slysici sami!!!!! Proto tezko prizpusobovat!!! Ja znam hodne lidi co jsou nedoslychavi - malo jsou 
uprimni a maj vetsinou nos nahoru!!! Ti co nam nedoslychavi delaji ze jsme blbci, tak na rovinu 
neposkytneme jim info o kulture o Neslysici, protoze nepotrebuji vedet a ani nechteji. Bohuzel je 
to pravda, ze nedoslychavi sami pokazili a proto je takova mala valka mezi neslysici a 
nedoslychavi. Krato i Merlousko, moc toho nevis o kulture Neslysicich a ani nevite jakej maj zivot. 
Pokud umite ZJ, tak byste potkali Neslysici lidi,ne abyste z vas oci nevypadly:) Je pravda, ze 
Neslysici sami nesnazi cist, ale kdo jim nauci navyk cist knihu?? Zaklad jsou rodice a ucitele. No 
Krato, nemysli ze nektere vety nerozumim, pozor. Nemyslim jen ty prispevky, ale na jinem 
diskusi,nemels michat. Tvoje nazory naprosto souhalsim a je to vase pravo, v poradku. Mam 
pravo ti napsat, zes urazil, ale nic s tim nelamu hlavu a nepomstim te:). Jen ti dam na vedomi. 
Nemam rad, kdyz nekdo nevi o kulture Neslysici a toho míchat. Info o kulture neslysich je toho 
dost, kdyz chcete vedet, da se vyhledat jinde, nez tady na diskusi. Nejlepsi je zajit do klubu nebo 
na zabavu Neslysicich a poptat se co je Kultura Neslysich a je tO.Poku neumite ZJ, problem. 
Naprosto jsem jistej , ze ty prispevky ctou hodne Neslysici, ale nechteji psat, proc - CJ neni jejich 
jazyk ale ZJ. Podobne je to ze mas vlastni jazyk CJ a chces nauzit perfektne druhy jazyk a vyjde 
jen 80% a nebo neupsesne. Stejne to u Neslyici. Zalezi na umeni ucitelu a rodicu, jak se budou 
snazit podporovat. Ja sam mam rodice Neslyisici, popravde jsem uple Neslysici, rodice jsou 
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typicky Neslycici - pouzivaj jen ZJ, CJ malo, a ja diky mam plnou podporu od ucitelky, ta vedela 
ze nejsme ani chudacci a jsme chytri. Nekteri neTake zalezí na vlastnosti zaku -linost atd - to 
beru, stejne je to u slysici. Ale to je ma ly procento. Niro vam chce vysvetlit o kulture Neslycici ale 
formou ZJ a ne psanou cestinou, je vam jasne!!!!!!! Je to sice pravda, nedoslychavi jsou az moc 
tvrdohlavy. Casto jsem vidal ze neslysici s nedoslychavymi nevychazi, bohuzel. Protoze 
nedoslychaví vetsinou chlubí ze patrí do slysící spolecnosti a ne do Neslysici. Je mi 
nedoslychavym lito, nemyslim tim vsechny. Jen cast... ... Kazdy ma svoje pravo vyjadrovat nazory 
ale ne jako tema AntiNiro, to je nejvetsi pitomost, ktery jsem videI. Fakt velka ostuda!!!!! On sam 
je vela blbec!!!! 
NormadSoul - 31.10.2007 00:10 Odpovědět 

NormadSoule, skoro máš pravdu výjimka Niro. Co jsi psal "Niro vam chce vysvetlit o kulture 
Neslycici ale formou ZJ a ne psanou cestinou ... " ale jsem Neslyšící a stejné jsem skoro všechno 
nerozuměl "formou ZJ"v textu. Proto (několik lidí je Neslyšící tady v diskuzi. A kdo nedoslýchavi či 
slyšíci když schopné čtení pro Neslyšící diskuzí) měli šok pro Nira a nerozumí čte poté proto spor 
s Nirou, to myslím. Doporučuje Niro zlepšení vzdělavání hlavně musí něco alespoň úspešně s 
větou než horší. Děkuji za pochopení. 
Sprint - 01.11.2007 21 :29 

sprinte rikas ze niro mel byt to zlepsit...to melo hlavne ze ukazuje zj ... protoze je hje to jeho jazyk 
a ne cesky jazyk pro nej je to cizi. .... í me take!!!!prece kde je muj jazyk ptam?no neslysici pouziva 
ruce tak je to jeho ruka jako u slysiici je jazyk a jeho jazyk a doufarn ze to chapes ..... stejne 
nejlepsi je od malicky deti ucit znakovy jazyk pak cesky jazyk a pak bude dobre psat iadt ale jeste 
sme neucili za prve zj a pak cj ale nebylo to a ale dneska na zakladni skola to deti teprve uci a my 
ne a tak pozde ale to nevadi a neni potrebq zlepsit hlavne ze alespon pise dobre i vysvetlení 
alespon ..... nez nic .......... díky za pochopeni Uamajus) 

to s tim normalSoul souhlasim ....... prece umi presne jasno vysvetlit..konecne ze to psal tak 
jasno ....... jjj pravda kazde sam ma pravo vyjadrovat nazory ...... '~'·iL~):B) 
jamajus - 05.11.2007 19:44 

Milá,já se alespon domluvím všude ať mluvenou řeči nebo psanou formou ale domluvím se 
Kdežto někteři jedinci neslyšící se veřejně nedomluví,neboť nevědí jak správně napsat větu.A 
dotyční s kým se chceš na něčem domluvit(nálehavá věc,problém) tě pak nebude rozumět.Já 
miluju český jazyk a literatura,všem neslyšícím vřelé doporučuju aby jen četli. ....... Tot vše. 
Vodafone - 31.10.2007 19:56 

aha diky za tu ze si me pripomnela ze je to pro mne ..... stejne deafs s slysicima jde 
domluvit... .. priklad ja mam rodinu slysici a jde komunikovat i cizi!!!!myslis ze neslysici nejde ale 
jde no jednuse je psani na papire nebo mobil. ..... jen jak ze je slysici a ma problemy s mluveni 
jako ze nemuze mluvit tak jen ukazuje nebo psat a to musi slysici mluvit to nejde kdyz nekdo ma 
problemy tak psani a to nesíysici nekdo ma problemy s ceskym jazycem a nekdo bezvej priklad 
jedna neslysici je tlumocnice preklada se na cesky jazyka a jak?podle jak deafs ma v hlave 
vnimaji a chapu ze tobe kouka jen na chytrosti nez komunikace ze?to me nezajima!!!!me zajima 
jak komunuji kdyz komunuje spatne tak neva alespon pomuct jim to vysvetlit to staci ne?chapu 
tobe ze je to pro sebe uceni nez ostatní vid?az budes mít díte a jak vysvetlis?urcíte jen sebe ze 
[,M:?jak kdyz neslysici i slysici mají problemy vnímani na knihu a sou rit to vetsinou maji problemy a 
jak?to musi respektovat dat jim dvd a delat filmu jako misto kniha aby to pochopili to prece nejde 
jen same bvsichni musi umet to ne!!!!príklad postizene materíalu a musi umet cist nebo?no? 
jak?no tak musis mlcet jakej lide jsou ........ tak musís vic prernyslet!!!respektovat... ... . 

jamajusjamajus - 31.10.200721:45 

Vodafone tam pripsevek je to pro tebe (ti) 

jamajus - 31 .10.200721:45 

Chvalim Jamajus. tobe nestaci Neslysici patri ZJ a kultura,a budete MLC a tecka. Ja respektuj u 
Slysici patri CJ a kultura. Muzu zalozit organizace pro slysici neumí ZJ, a Kl pro ruka, pze slysici 
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neumi ZJ, co rikas? je dobre??? 
Firewall_ niro - 01.11.2007 00:54 

Niro, uděláš založit organizace a kdy? Určité neuděláš. A stejné podobně ty neudělal webové 
stránky "STOP Kl"? A to neveřím ty udělat STOP Kl. Diskuzní fóra: Humor deaf CI a niro -
23.08.2007 17: 11. 
Sprint - 01.11.2007 21 :01 

ty rikas niru at stop ki ale stejne nema cenu pze kdyz bude stop atd o cem bude ki ze je to rrobot 
atd a kdyz fakt prestane to bylo super ale pro ti lidi s ki a to by nastvalo ..... musi jen bojovat aby to 
dokotori prestala operovat stejne dokotri potrebujou vydelat a vysrat na lidi tim robota i postitzene 
deti od ki pze spatne operovali ..... a to dokotori fakt je svine!!!!!! í~; 
jamajus - 05.11.2007 19:39 

Ahoj ... Nevite nahodou kde prodavají slavisticke dresy(tricko) pro fotbalu? 
Zástup_Nemrtvých - 14.05.2006 13:50 

Re: SK Slavia Praha 

Odpovědět 

Hledam a myslim,ze je tezko shanet.Nevite nekdo,kde prodava cervenobile dresy Slavii? 
Zástup_Nemrtvých - 14.05.2006 13:51 Odpovědět 

Re: SK Slavia Praha 
Pardon ... Zapomnel jsem psat. .. Oprava:"Nevite kde prodava cervenobile dresy ve Praze?" 
(~ 
Zástup_Nemrtvých - 14.05.2006 13: 53 

To nevím ... Praha je poměrně veliká a ještě nemEJžu najít. .. Víte kde je? 
Zástup_Nemrtvých - 14.05.2006 15:00 

Měla by prodávat ve fanklubu v obchodě na Strachově, kde tam hrají. (~? 
LaraRose - 14.05.2006 18:54 

Re: SK Slavia Praha 
Hele,nevíš kde prodává bílé dresu pro Slavia?Třeba stadion v Strahově I;;) 
Mario - 14.05.200622:04 

Odpovědět 

Odpovědět 

Odpovědět 

Sparta je hnusná.S blbým Řepkem mEJžeš pokecat.Sparta hrála proti Slavii 2: 1,ale to bylo 
nesporotvnLSpartani vetsinou faulovali a nedostali tresty.Naopak Slavia obcas faulovali a občas 
nic neudělali,ale přesto dostavali tresty. Slavia hrála poctivě v poctivém hřistem,nejsou 
uplakanci.Utri spartanskej ksicht hadrou. 
Zástup_Nemrtvých - 16.05.2006 17:41 

Hnusáku,nedíval jsi pořádně do video.Kupte nové oči,Spartani!At nepopadne spartanskej 
smradlavej dech těch lži,všiváku.Slavia hraje rozumně jako sportovci.Experti po zápase Slavia 
proti Spartu řekli,že měli Spartani vetsi faulovani žlutými kartami.Nejsi expert,jsi pouhý Spartan. 
(~DŘepka je šílený. 
Zástup_Nemrtvých - 17.05.200621:12 

Zkritizoval jsi Slavii první a musel jsem branit svuj klub. Nemohl jsem konecne najit Spartana,ktery 
mel rozumu.Predstiral jsi,ze Sparta hrala poctive.Jen nechces,aby Sparta hrala nacerno.Experti 
rekli,ze zapas byl nespravedlivy.Sparta asi nechtela prijmout porazku s Slavii,tak mozna 
podplaceli rozhodci.Proc Sparta bala Slavii?Proto predloni Slavia vydrtila Spartu 4: 1. 
Zástup_Nemrtvých - 18.05.2006 19:37 

Ježišmarjááá ;;:::"zase hádky mezi Slávii a Spartou 
LaraRose - 17.05.200621:53 

Slávie se oproti Sparty zlepšila a pohoupila vzhEJru. Sparta zhoršila a dokonce nedostane do UEFA 
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což Spartané se mají za co stydět, kdysi vždy postoupila alespon do UEFA a do Ligy mistrtL (MJ 
LaraRose - 17.05.200621:59 

Slavisticka ubrecenost?Jak myslite?Slaviste chteli mit spravedlivost ne podplacet 
rozhodcim,antislavisticti rozhodci. 
Zástup_Nemrtvých - 18.05.2006 19:47 

ty jsi slavista a nevis kde prodavaji?To to je ostuda! t~~Jsem rad ze nejsem Slavista,to fuj! 
djeight - 17.06.2007 20:44 

Cest lidicky,tag napiste mi na Ica [330696517] ... Thx BoDo (]'J 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] III?? 
/;;7\ 

A jeste nawic a budem zalozit klan pro neslysici a budeme hrat proti slvsicima ... Chcete ??!I v;;; ď 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] III?? 
~.ť /'~ f\. t-;;~'i ) ,.--.. ~ 

jasne, ja se hlasim.voe '.\=;ti Fl:!' ' .. ~,. 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] I!!?? 
og ... pocitam s tebou ... 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] n!?? 
cest kdo si Palmi ?? i:f9su rad ze mas zajem .. :-0 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] ln?? 
,.-';;--

BoDo -
20.04.2006 

17:08 

BoDo - 20.04.200617:24 

NormadSoul- 20.04.200617:41 

BoDo - 20.04.2006 17:43 

BoDo - 20.04.2006 22:46 

Zdravím all (Bod o) To je dobra volba ani akce CS c':,! Přeju ti všem on line hry pro CS a mám tu věnovat i 

pracovat starosti pro COD S pozdravem T3-Marionator 
Mario - 21.04.2006 01 :06 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] !ll?? 
Cest .... (~)jj super .. chce to nejaou pozadnou parbu es ale w nejlepsim chci na chatu na cely tyden o 
prazdninach .. :-P klid ne beru parbu hned na zacatku prazdnin .. ale kde hmm u me by to slo ale zkusim se 

{1-;'::> .rf;\' 
zeptat mati ",7::' pak se uwidi ze was klid ne pozwu max 12 osob .. !!"",. Cest DCindy 

DCSHOECOUSA - 21.04.200609:10 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] !ll?? 
Counter Strike je hnus,same Cheateři pařbuji ~ :;:. ::moc špatna hra 

MobilMen - 21.04.2006 23:48 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] III?? 
hele DEAFS nebudou mit cheateri ... a daji se block ... (~ag podiwej si httpJ/www.novinky.czlintemet/55233-on-line-hry-

counter-strike-1-6-stale-vede.html tiW 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] !ll?? 
Janse hlasim lamicky (~~(:~!2) 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [esko] III?? 

karlose ok .. pocitam s tebou .. ted uz musis zacni trenowat... =-

Re: KDO MAZAJEM HRAT es 1.6 [esko] !ll?? 

BoDo - 22.04.2006 02:28 

carlos - 23.04.2006 21 :51 

BoDo - 24.04.200617:07 

Trenuju neboj se lamicky :)) ~~!'.~a chci te zeptat musim neco stahnout mapy nebo nejaky patch ?nemusi ? jinak 

dix(~J 
carlos - 25.04.200618:27 

Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [Csko] III?? 
,'0 ;.~ 

Lama,nesu lamicky .. ale ty si...-:;; 

(BoDo) 
Re: KDO MA ZAJEM HRAT es 1.6 [Csko] I!!?? 

hele w poha ... pokud chcete info tag napis na Ica 330696517 ... DIK I!! 
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Re: KDO MAZAJEM HRAT es 1.6 [esko] III?? 
a jeste was poradim ... :-0 

Re: KDO MAZAJEM HRAT es 1.6 [esko1 
I!!?? 
beru na to .. napiste mi kdo ste .. dik 

BoDo - 01.05.2006 00:22 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 

BoDo - 29.04.2006 20:32 

BoDo - 29.04.2006 20:33 

super deaf vzdycky dokazat. ja hodne preju.Deaf nemusi slyset piskat, ale poznal pocit. Rad bych upozornuju, deaf s Kl nemuze hrat. Je 
mi lito. Deaf bez Kl kras ne zivot, a dokazat proíesional sport. 

niro - 13.08.2007 16:04 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
fakt? deaf s Kl muze hrat fotbal? ale jen amater, profesional bohuzel nemuze, protoze je to zakon. Kl nesmi spickovy sport. kdyz deaf s 
Kl ma sen o profesional fotbal, bohuzel doktor pitomec. 

niro - 15.08.200721 :33 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
Bohuzel, ja fifi najit odkazy. Ale byl jsem tam ucastni coz nataceni TKN diskuce. a videi jsem doktor rekl Kl nemuze prof.sport. ale 

bohuzel nataceni prace strih byli vymazat. je skoda vy nevedeli. Me to mrzi (;:.::: 
niro - 16.08.2007 01 :27 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
Ja hod ne respektuj u ostatni, ale ja fakt nelibi doktor, protoze doktor neda informace pro negativni informace,vy nikdy nevite. proto 
nejsem dabel, ale doktor je dabel. Jen me to mrzi.ze vy jeste nepoznate jake doktor. Jsem Jisty,ze Kl nemuze spickovy sport, protoze 
videi jsem doktor co rekl,a jeste jeden deaf s Kl z Brna a on ma talent florbal, bohuzel nemuze spicovy sport, musi jen maximalni amater, 
a on hodne zklamany kvuli Kl. proto ja hodne chranim deaf s Kl pro info, aby priste nedelej . 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
pro me ano 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 

niro -16.08.200710:03 

niro - 17.08.200700:32 

Mas blbe otazka, jasne muze pit pivo, to nesouvisl Kl s pivem. ale spickovy sport ma problem Kl s hlavy ma dost bezpecni. Amater sport 
neni tvrdy sport :-) 

niro - 17.08.2007 02:21 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
Skoda ty nevis jake pravidla spickovy sport??? normalni sport Kl muze je to jasne, ale kdyz mas talent sport mohl spickovy sport, to je 
pravidla nemuze s Kl to je dost bezpecnost. Vidim te, jsi delas vymlouvat, ale je to skoda. Doktor bude smat,ze jsi prizpusob doktor. jak 
chcete, je to tvoje vec. Jenom chtel jsem chranit nase deaf kultura a zivot priroda a takova deaf jde dokazat svet. 

niro -17.08.2007 04:16 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
uz jsem ti rikal fifi najit odkazy. Jen videi jsem vase doktor Kl jak rekli,ze Profesional sport deaf s Kl nemuze. a jen zdravy deaf muze. 
proto ja chcu STOP Kl, a doktor dela svine aby deaf byli poslouchat a pravda nazor, ale bohuzel uplne naopak. 

niro - 23.08.2007 00:52 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
slovo fifi to je slovo ZJ,ZJ ma dost slovo ruzne ta kove CJ nema slovo. Vim nejste deaf nebo jsi s KI,tak bež slysici svet. a www.deaf.cz to 
je pro nase kultura deaf ZJ. Uz jsem ti rikal,videl jsem doktor rikal sport deaf s Kl nemuze spickovy sport a hotovo tecka. a jeste jeden 
deaf s Kl z brna ma talent florbal ale stale hrat amater, a trener chtel vzit profesional florbal, bohuzel takove Kl ma pravidla nemuze 
spickovy sport, a on stale brecel,ze nema cenu s Kl, mohl bez Kl to je zdravy de ... 

niro - 23.08.2007 13:43 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
kdyz deaf s zdravy bez Kl, a muze sport sluchadlo. a vidim svet deaf ma sport profesional a jasne bez sluchadlo a vzdy umet ZJ a 
dokazat svet umi sport. ja ho moc preju. a deaf s Kl nikdy nemuze, duvod ma bezpecnost hlava. cha pes. Brna ma vysokoskola pro deaf, 
vim vzdy prijmat duvod proti odvolan6, nejsem hloupy. Ja mam znamost cele CR deaf.duvod je mensina deaf kultura,pro me lehko znam 
cele CR deaf lidi. Jinak nebudu te vysvetlim, pze mas pekne tvrdohlava,pze doktor te dela robot, a robot .... 

niro - 23.08.2007 16:06 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
Je to jasne deaf ma vysokou skola CJ, deaf uz pracuje ucitel pro vysokoskola pro CJ. 

niro - 23.08.200716:43 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
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1) mas limit sport s Kl. kdyz deaf zdravy nema limit sport. 2) ale profesional fotbal to je 1.liga a deaf s Kl nemuze. kdyz deaf zdravy muze 
hrat. 3) Na hlavu jasne vsichni davat pozor souhlasim s tebou, ale kdyz s Kl tak musi omezet. 4) Ano to je pomahat postizeni student, 
ale muze normalni vysoka skola pro slysici a deaf. 

niro - 23.08.200716:47 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
Niro ma pravdu ze Kl nemuze hrat vrcholovy sport a bohuzel te tezko vysvetlit stejne fififififi a lepsi sam jdi do skoly ci info pro Kl take 
radsi poradne cist co maji zakon. Stejne za pet let bude pad Kl jako ve filmu Pad rise, proto u nas CR maji moznost vyber tlumocniku a 
jeste Neslysici muze dokazat zit a zvladnout. Kl ma problem komunikovat s ZJ a hodne zaporny zivot napriklad pri bource, skok do vody, 
tvrdy sport a ruzne ramus. Kl muze jen hrat balet. sachy, sipky, atd ..... 

Nikon -16.09.200711:56 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
Nikon ma dobre napad, musel jsem smat Kl musi jen balet,sachy,sipky atd ... porad jsem smal. Ted me napadlo,ze bych vedet Kl nemuze 
tvrdy sex?myslim je problem tvrdy sex duvod Kl ma riziko hlava. Mam pocit deaf s Kl nuda zivot ze nemuzu fantasky sex. HOJ HOJ 

niro - 17.09.2007 12:39 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
fakt nechapu jak prezit Kl ma dost omezeni nez zdravy deaf. kdybych zdravy deaf ma vhod ne moznost. hm .... hm .... 

niro - 17.09.2007 13:13 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
Se slovem Deafista - uz to trochu prehanite - urazis neslysicim lidem. Nenecham si libit. 

NormadSoul-17.09.200714:26 
No tedy slovo hluchy jsem nevsiml, take je urazlive slovo. Holtje demokracie, I\azdy ma pravo pozivat nesmyslna slova. Sakra 
demokracie :) (Normad Soul) 

Re: Hraje v tichu. Německo má hluchého fotbalistu 
Reaquju na vsechno. Vim ze diskutovat je zbytecne. Nerada prohravas. Tak mas naprostou pravdu. Gratuluju ta tvoje hezke prispevky. 

NormadSoul - 17.09.2007 16:43 

Re: Nedoslychavy 
ja myslim, pokud umi ZJ,tak muze spolecnost deaf, pokud neumi ZJ,tak muze spolecnost nedoslychave, nedoslychave ma 
spolecnost,ne??? Jenom ja myslim. 

niro -16.10.200700:16 

Re: Nedoslychavy 
kill ja souhlasím s nazorem " nedoslychavý" jak jsi přesně vystihla jak pomoc, druhýmu . Staři maji všechny své meze, a jak se říka, 

Mlady strom se da ohnout ale starý strom se zlom i . Maš pravdu a souhlasim stím o nazorem stebou @biskUP 1J:' 
biskup - 25.10.2007 12:34 

Re: Nedoslychavy 
Pravdu má co psal KILL a na druhé koleji Monika. Takže, člověk co ztráci sluch je to přirozené a nemůžeme nutit aby někam šel do 
společnosti. Nosi sluchátka a potřebuje poslouchat zprávy od média. Nebot, jestli má nějakě koníčky, záliby a at si to využije. Pro 70tý 
člověk můžeme jen pomáhat a nenutíme aby učil ZJ a za 350 korun na hodinu. Je nesrnysl, pokud má zájem a sám si může dovolil. --
Také, co odpověděl YAMA má pravdu. --- Julie, snaž se vyhledat pomoci internetu a je tarn rnnoho odkaz .... 

eicnal - 17.10.2007 22:35 

Re: "Deaf Professor Now" 
SORRY: ne pro Gallaudetovu universtitu, ale HAMBURKOVA UNIVERSITA, aby profesor byl deaf INSTITUT ZNAKOVÉHO JAZYKA. 
Dekuji za pochopeni, .. 

slunisKo -14.05.200716:41 

Re: "Deaf Professor Now" 
Poslal jsem mailem všem, tak to dárn sem, co jsem psal: Podpořte akci Hamburkova Univerzita, aby se stal neslyšící 
profesorem jménem Dr. Christian Rathmann. Kandidáty jsou celkem 4, jeden z nich je neslyšící profesor a je považován za 
postiženého, ačkoliv má velkou šanci se stát profesorem "institut znakového jazyka" v Hamburkově Univerzitě. Kdo tu akci 
podpoří nebo by chtěl podpořit, je možnost zůčastnit elektronickou petici. Zde: htlp:l/www.ideas-hamburg.delindex.php (dole 
v prvním rámečku .. 

slunisKo - 15.05.200720:33 

Re: "Deaf Professor Now" 
Trochu vypravuju, co jsem slyšel, asi současně době má neslyšicí proíesor v Univerzitě USA. (~~ 

Fanda - 15.05.200722:06 

Re: "Deaf Professor Now" 
Zkuste jen podivat na ty podpisy, podepisuji ze celeho sveta, nemate ani tuseni, oc jde. Jenom nechcete pornoct jako sve blizniho 
"postizeneho". Hezky den 

slunisKo - 16.05.2007 13:33 

Re: "Deaf Professor Now" 
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Stačí se pOdívat na jeho titul. 
slunisKo - 16.05.2007 14:50 

Re: "Deaf Professor Now" 
Dostal jsem email od IDEASu. Přeložil jsem pro vás, abyste byli více informováni a nějaké dotazy, přípomíky atd, múžete napsat sem. 
Ideas: Ahoj, jde o místo profesora v institutě IDGS (interessengemeinschaft der Deaf studentlnnen - zájmová společnost neslyšící 
stúdenti, která vyměnují komunikaci ve znakové jazyce neslyšící a nedoslýchaví studenti na universitě a na vyšší odborné škole v 
Hamburku) My bOjujeme proto, že neSlyšící Christian Rathmann dostane skvělou kvalifikací profesora. iDeas .... 

slunisKo - 16.05.2007 17:19 

Re: "Deaf Professor Now" 
Není to vy jímka. Uvedu logický příklad: hledá se profesor angličtiny, kandidáty jsou 3. 1. je němec, 2. čech a 3. angličan. Je jasné, že by 
volili toho třetího. Stejný případ jako v Hamburku. A nezapomente, svět Neslyšící je ještě menší, pak máme důvod podporovat. A 
náhodou bude někdo chtít studovat v Hamburku. Nemusíš být naivní. 

slunisKo -16.05.200718:38 

Re: "Deaf Professor Now" 
Angličan, který neumí perfektně anglicky, by nešel jen tak kandidovat. Nespolehá vás vúbec jeho titul? Pak jste ve slepé uličce. ;-) 

slunisKo - 16.05.2007 18:58 

Re: "Deaf Professor Now" 
Manipulace je dobrá věc. Zachrání několik věcí. Pokud vím, tak u nás neslyšící, většina nedoslýchaví lidi v ČR - jsou nemilosrdní a 
neochotní a navíc v malém světě. Proto říkám, že někdo z nás by chtěli studovat v Hamburku, nemyslete jenom samí sebe, ale pro 
někoho, kteří maji sen se studovat v zahraničí. (nejlepší hamburská univerzita předpokládám a psali to v novinách) Dokonce mě mrzí, že 
jako náš sousední stát Německo nechcete podporovat neslyšící či nedoslýchaví studenti. kteří chtějí s .... 

slunisKo - 16.05.2007 19:33 
Re: "Deaf Professor Now" 

Aha, tak příklad, kdyby zavřeli nevinného člověka. manupilace lidí by mu pomohla. Myslím si, že se stalo už v komunismu, kdy byl pan 
Václav Havel ve vězení. A díky studentum. se stala demokracie. Byla to špatná manipulace? Jsou i pozitivní a negativní věci. A v 

Hamburku je stejný případ. Ještě něco, milé lidičky? 
slunisKo - 16.05.2007 20:20 

Re: "Deaf Professor Now" 
TO JE DRZOST! Jsi na omylu, veliký omyl, .. A asi vlastně nevíš, že většinou každý ředitel má svoji sekretářku či sekretáře. Znám pár 
neSlyšící ředitelů a ti mají svoje sekretariáta. 

slunisKo - 16.05.200721 :50 

Re: "Deaf Professor Now" 
Kdybyste věděli víc o neslyšící kultuře, podepisovali byste hned, .. Jenže nemáte tady vubec co dělat. házite zbytečné a nesmyslné 
názory, stejně od nás taky nic nedostanete. Je mí z vás líto, ... škoda, škoda, škoda ... A teď máme 1000 podpisů, .. očekávám, na co 
říkate. Protože dr. Christian Ratschmann je slavný profesor, linvigstik, .. klidně najdete pod google.com Mějte se a dobrou, sn 

Re: "Deaf Professor Now" 
Je to jenom Vaše závist. 

Re: "Deaf Professor Now" 

slunisKo -16.05.2007 22:37 

slunisKo - 16.05.200722:56 

Já sám také mám neslyšícího rodiče a PŘESTO pomáhám neslyšícím a Neslyšícím co nejlépe, aby život Neslyšící bylo krásné stejně 
jako u Slyšících. Takový jako jSi ty, na mém pohledu, jsi ubohý a izolovaný člověk,,,. je mi z tebe líto. 

slunisKo -16.05.2007 23:18 

Re: "Deaf Professor Now" 
To ale vůbec nejde. My jako handicapi potřebujeme pomoct, př. tlumočníci. operátoři. titulkaři, atd atd ... Ty jsi sám čim dál uzavřený. A já 
mám pocit. že nyni neslyšicí se mají lépe a jsou čím dál (pomalu) otevřenejší rnezi slyšícim Jsi velký pesirnista. Ach jo, pokračovat 
nechceš, protože se mnou nechceš vzdát s mým názorem. Doufárn, že se budeš mít dobře. Měj se krásně, Sll 

slunisKo - 16.05.2007 23:53 

Re: Neslyšící v nemocnici 
Jeden zazitek ve FN v Motole. Jedna sestra me chtela rict, nerozumel jsern ji. Spolupacient pretlumocil. Sestra si ke rne stoupla hned a 
rvala me do uchu. :-) Neni to poprve, nemala zkusenosl. ;-) Takze rady pro lekare. doktori a sestry, aby meli dostatek informace, jak 
komunikovat s neslysicim, s nedoslychavim (obe jsou rozdilne),,, a pral bych si, aby sestry umely zakaldni a "primitivni" znakovy jazyk, 
pro obed, cai, sprcha, injekce, prasek, hodiny, co se pouziva prave v nemocnici. Aby nesl 

slunisKo - 18.03.2007 12:51 

Re: Neslyšící v nemocnici 
Byla jsem ve špitále rok po revoluci s peroferaci slepého střeva,tlumočníci tenkrát nebyly,tak sestřičky se mnou komunikovaly pouze 
papír/tužka,totéž také i doktoři.Těď jsem byla na foniatrii objednaná,a jelikož jsem úplně neslyšící tak jsem tušila že už mně volají ale 
byla jsem nejistá jestli jsem to já,tak sestra přišla mezi pacienti a na celé kolo řve mé příjmení. " .. jak může řvát když jsem praveligně 

neslyšící,slyším zvuky pouze se silnými sluchadly. (~'Od té doby nevím vubec jak. 
Vodafone - 20.03.2007 14:40 
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Re: Neslyšící v nemocnici 
No a (?~At' si tady každý píše jak se mu zalíbí,tak hold zalamují řádky,bóže to je kolem povyku.Demokracie,svobodný názor a at' sí tady 
každý píše svůj názor,vzor.Já nemám nic proti tomu že se tady zalamujou řádky, hlavně je že té studence odpoví svoje zážitky a ona to 

následně něják napíše do své práce (~ 
Vodafone - 21.03.2007 19:40 

Re: Neslyšící v nemocnici 
Zkouška: 1)U obvodáka nepotřebuju tlumočníka,pišu s ním papír/tužka. 2)V nemocnici bych luštila sudoky,křížovky a četla bych 
hromadně časopisy. 3)Televize by tam mohla být,ale aby tam byl teletex. 4)Vubec nevil1l jak to chodí ted v nemocnících,neboť jsem 

zdravá jak řípa ®roto je zkouška na zalamování řádku aby to bylo přehledné a dalo se číst. Jinak toto celě je pravda co jsem tady 

odpověděla. Díky žes mi upozorníl Krata 
Vodafone - 21.03.2007 20:07 

Re: Neslyšící v nemocnici 
,,~ 

Krata:měl sís pravdu:viz dole na zkoušku,do tědka jsem to nevěděla hm.Blbě a čte se to špatně (.MJ 
Vodafone - 21.03.2007 20:09 

Re: Neslyšící v nemocnici 
To já mám nejlepší zkušenosti v jediné soukromé ordinaci kde se mnou komunikujou pouze dle mé přání a to je papír/tužka.l1lálokdy na 

{~;:\ 

mně odpoví odeziráním a když nerozumím tak v naprosté pohodě mi napišou na papír a spokojenost je oboustranná. \",,~}Ale když mám 

jít někal1l na pokliniku kde je houf(mraky lidi v čekárně)a pokusit něco vyřídit.tak to je ke vzteku ~ tJ) 
Vodafone - 22.03.200714:06 

Ahojky, jak se Vam libi Miss neslysici CR? Ja si pripadam, ze vsichni holky jsou skoro 
nedoslychavi, ale je to Miss NESL YSICICH? No asi neslysici holky se boji jit. (~:~(~:Jinak je to 
docela dobry. Ale co tlumocnice znakoveho jazyka? Ja uprimne vsem reknu , tlumoceni je uplna 
KATASTROFA! E?1':K~2) Ja fakt uz nemuzu ani sledovat! (;':);:':::(~::Nelibi se mi stoprocentne 
tlumoceni! Moc vynechava informaci, co rikal moderator celeho vecera Petr Zverina. Priste 
nebudu videt tlumocnici, nemuzu prozradit jeji jmeno. Z toho me strasne boli srdce, pripada to, ze 
my neslysici jsme jako OPICE, ze nic nedozvedeli jsme, co rekl moderator. Diky tomu, ze byla 
pritomna zkusena tlumocnice, vsechno nam prozradila, ze ta tlumocnice neprelozila cely projev, 
ne jen polovinu, ale mene nez polovina. Vite co je to za mene preklad do znakoveho jazyka. 
Nekdo z Vas uz videli, tak mate predstavu. Fakt BOZE tlumoceni!~~\Co k tomu rikate? Rad se 
dozvim od Vas. (;3.: 
DJD - 18.11.200700:17 

Nemyslim si, ze je to podle toho, ze je to DEAF RASISTA, ja si rikam svuj nazor. Nevidel jsem 
nekoho neslysici holku. Aby porota mela predstavu, jak vypada svet neslysicich. Jsout tam jen 
nedoslychave holky. Stejne me to nevadi. Vazim holkam, ze maji odvahu vstoupit na podiu. (i:;) 
Jednu vec me vubec nelibi, ze na verejnost rikalo nekdo, ze holky umi pekne mluvit. No nevi, ze 
existuji neslysicich, kteri maji problemy s mluvenim, ale je to clovek s plnohodnotnym jazykem -
z_~akovy jazyk. Tak by bylo jako ponizovani neslysicich lidem, kteri nemuzou mluvit jako slysici. .•. , 
DJD - 18.11.2007 13:56 

No kdyby u toho byli Američané,tak nejsou spokojeni.Ve Americe deafs jsou svobodní a 
pravoplatní. ::6j) 
Warcraftlll - 18.11.2007 14:29 

mate recht. (B 
DJD - 18.11.2007 14:58 

Ta akce byla katastrofa,myslím s tím že měl tam několik průšvih jak špatně reagovaly krásné 
holky s dobrými sluchem (~iNechápu,proČ_.'lěkdo v klidu bral tlustoprdelku do tlumočení (~:Příště 
si sežeňte supertlumočni,prosím,prosím! (':.:NíŠ co,missky se vyhýbaly před deafsem,tomu se říká 
rasismus .. ach bože,nejradši bych ty poslal do jiného místa,kam patří! (9)My chceme aby byla 
láska a spravedlivost! 
Marc - 18.11.2007 19:46 

Miss ja nebyl tam. ja taky mam rad laska a spravedlivost. Supertlumocnik nejde, pze slysici dela 
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manipulace MISS NESL YSICI, proc nemuze deaf prace pro MISS NESL YSICI, pze deaf vi jak 
Neslysici kultura vi jak spravne tlumocnik, stava tlumocnik nekvalita, vsechno deaf vi. kdyz slysici 
vubec nevi jestli tlumocnik je poradku a taky nevi Neslysici kultura. 
Firewall_niro - 19.11.2007 10:08 

Koukám, že stěžujete na tlumočnici, která tlumočila na miss Neslyšících. Ja vím, že jste se 
nerozuměli a nebo vám dávala málo informací, než všechno říkal Petr Zvěřina. Ale kdybyste 
věděli, že aspoň něco tlumočila než vůbec nic. Dělala to zadarmo, jedna tlumočnice 
profesionální, tam měla bejt, ale měla nějaký problém nebo tak něco,tak proto odvolala. Uhlíř 
snažil najít rychle nahradního tlumočníka, skoro na poslední chvíli, ale chtěli tlumočníci jen 
peníze a jenom peníze. Oni na to už neměli. Tak proto to zastoupila ta žena, co tlumočila i když 
špatně. Pořád lepší, než aby tam nebyla žádná tlumočnice 
Nicoles - 19.11.200712:55 

mohl naopak neslysici zaridit MISS NESLYSICI, nez slysici. pze urcite deafs lepsi treba pres 
moderator ZJ, a tlumocnik bude jen sedet a mluvi preloz z ZJ do CJ. to je nejlepsi. Vidim francie 
reims festival, tam vsechno organizace jen deafs v tom moderator. a tlumocnik sedet a mluvi z ZJ 
do CJ. to je velmi dobre.a proc MISS NESL YSICI slysici prace a tlumocnik preloz z CJ do ZJ, to 
nevidi zadny deafs kultura. My potrebujeme vidit deafs kultura. 
Firewall_niro - 19.11.2007 13:37 

No,porad stezujete kvuli tomu jak spatne prekladala tlumocnice. Ale ona za nemuze,nebot ma 
malo zkusenosti. A vite kdo je nejvetsi vul? NO,prece pan Uhlir,nebot nechtel dat penize,a 
tlumocnice ma pravo odmitnouUeji prace je jednoducha? Vubec ne. Musel jsem cha pat ze ma 
duvod. Souhlasim s Niro,ze nejlepe prace jen neslysici. Ale bohuzel,neslysici vetsinou 
nechteli,nebot boji se nebo fifi za prace,je to obrovska skoda. A svet uvidi jak mame hroznej 
organizace,me mrzi.. Podle me nejlepe je zruseni MISS NESLYSICI CR,bude to lepsi. A budete v 
klidu? Urcite nebudete,a budete moc stezovat,to znam.Neslysici umi jen kritiku a neumi za to 
prace,skoda ... Jen prijmete muj nazor..Hodne stestiii 
sjb - 19.11.2007 15:35 

No tak lidičky, to už stačilo:)) třeba přiští rok bude lepší a za další 
rok ješte nejlepší:)) (~~Prostě to je už život, kterej není bez 
chybiček! Jinak tam dívky byly v pohodě, některé jsem všimla, že 
byli nervozní, ale obdivuju holky, že tam vůbec šly soutěžit a byly 
dost odvážné, nemyslíte? Ale nějak byly moc hubené až na 
jednu holku! 
Nicoles - 19.11.2007 20:51 

Niro, pozor v ČR je finančně složité kdyby založeni neslyšící organizace miss neslyšící. Asi ve 
Francii má lepší ekonomiku a výhoda podmínky pro neslyšících. Proč by nemohl české neslyšící 
přihlásit neslyšící moderátor v ZJ v miss nebo Uhlíř nechce vzít to nevím. 
Sprint - 20.11.2007 19:48 

Pan uhlir ma pravdu ... stim ma kazdy na vzajem polupracovat a ne kriUizovat..Dela co je spravnee 
a snari se. Jestli vam to nelibi muzete jit nekam,ale tahle uhlirovi chovat nebudete.on vas ani 
poslouchat nebude.dela pro neho spravne a taky hodne maka .. ale musim nemu 
pogratulovat...neni spatny clovek spiz je dobry ... 

julieejuliee - 21.11.2007 12:53 Odpovědět 

me se nelibi,ze vsichny holky meli jen aerobik nebo tancovani. .. Asi nechapou,ze nedoslychave 
holky maji pripusobyt jako neslysici treba pantomima atd ... libila se mi pantomima a taky 
aerobik.to musim pogratulovat...ale ostatni holky hruzaaaaa ... byli dost vchrkle jako 
anorexicky.Hruzaaa ... tohle uz necllci videt... 

julieejuliee - 19.11.2007 23:59 

slysel jsem, ze MISS NESLYSICI ta holka nebyl ZJ, a slysici donuti holka miss musi mluvit?? je to 
pravda? 
Firewall_ niro - 20.11.2007 01 :02 
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Niro, není pravda, že nebyla nucena mluvit i znakovat. Missky chtěly samy rozhognout bud 
chce mluvit anebo bud znakovat. Takže Missky chtěly samy mluvit, aby byly hrdé!!'if-:'.Byly tam 
více nedoslýchavé missky .. Je pravda, že vloni bylo lepší C;i:a letos je nuda {g\'Uvidíme za rok, co 
bude další akce i dárky. Dneska Uhlíř všechno snažil na holky, aby dostalo na miss neslyšící Čr, 
pokud nebyla akce, určo deafs by vadilo. nebo ne. Proboha proč pořád protestujete o 
tlumočníka!! ,':::~' Aspoň tu byla tlumočnice než nic ... Navíc se mi nelíbí, jak Zvěřina pohlubuje tolika 
věcí!!! (a 

julieejuliee - 20.11.2007 09:50 Odpovědět 

DjD .. mě se nelíbí za tvůj názor Proč by musel na neslyšící moderátor nebo propakace. Proč 
ty nemůžeš přihlásit jako Uhlíře, jasně deaf sou liní! Na co stěžujete na tlumočníka,když nezaplatí 
a měla zadarmo na jídlo i ubytovaní. Je to příjemná paní tlumočnice, která ochotla přijít. (~Ani 
nemůžu věřit, proč píšete tou tématu Miss nesylšící čr 2007 . Tady neměly bychom řešit 
pitomé otázky ~ (} Neslyšící platí na hluchoněmu?? (~::)~~slyšící je obecná: Hluchá, neslyšící i 
nedoslýchavá!!! prosím neponižujte na nedoslýchaví!!!ď~:'Každé vloni byly pořád neslyšící, 
neslyšící a te'd aspoň pokusi najednou nedoslýchavé, jak dopadlo dobře. Nemůžete právo 
zamítnout!! l;:~;Mě to překvapilo, že neslyšící Francozska Misska dobře vládla mezi slyšící miss!!! 
'f}'A co Tady neslyšící češka??Niccc .. Protože se bojí ani nechce,jen se využívá zadarmo pobytu ... ~ 
i jídla i dárky.. Nedoslýchavé má tolika možnosti, a chtěj i poznat mezi neslyšící miss .. \,~) 

julieejuliee - 20.11.2007 10:04 

Juliee ja taky nelibim tvoje nazor. vis co to je nazev NESL YSICI to neni pro hluchy,oluchy a 
nedoslyschave jsou UDOLNI. Neslysici spravne ZJ. proc musi mluvit, to je OPICE, napr: slysici 
naucit opice povedlo umi kolo, to stejne jako my neslysici musi naucit mluvit OPICE, to je urazit. 
Neslysici to je povinnost moderator nebo propakace,pze dulezite Neslysici kultura. Neslycici neni 
liny, a muze udelat, ale blbe je UHLlRE je velke PAN. Kdyz chce nedoslychave taky zadni mluvi, 
spravne ZJ. vim nedoslychave mluvit a slysici bude rict je OPICE, ja stydet. vim nedoslychave 
nerozumi co spravne chovani co patri neslysici. ZJ to je povinnost. a mluvit nepatri. 
Firewall_niro - 20.11.2007 11 :37 

hej kovari- niro jestli mas problem tak prihlas se .. jsem tak zvedava .. Ty jsi tlustok a tvuj dojebany 
film co mate je to hruza .. pogratulovat muzu radlici.Uhlir nevedel,ze tam budou nedoslychave 
holkyyy,ale holky samy chteli mluivit maji na to pravo.a nenut uhlire co ma delat.ty jen porousis co 
maji delat nebo co asi jo. 

iulieejuliee - 20.11.2007 12:11 

Juliee, co je to diskuze?? je vymenit nazor, kdo nelibi nazor, ja respektuju. ten ja pisu diskuze to 
bylo muj nazor. a co FILM? ja nejsem film. nepochopil jsem o film, ja nic nemam spolecnost film. 
co ty vymyslis??? 
Firewall_niro - 20.11.2007 13:03 

Niro, ano je názor diskuze ale ty není podobně názor diskuze, je velmi rozdíl odlišné názor. 
Sprint - 20.11.2007 19:42 

Junir, souhlasim s tebou, ze ja vadi Holka trapila vsechno. Ja moc vadi proc musi mluvit, a co ZJ 
je obycejne?? ZJ je plnohodnotny jazyk. Je to jasne DISKRIMINACE. Chcu vypadni slysici, slysici 
typ zasahovat do nase deafs kultura. chcu slysici jenom me navsteva a zadny zasahovat. Deaf 
kultura je dulezite a drahy az moc. 
Firewall_niro - 20.11.2007 11:42 

tady se mluvi o tlumocnici a ne o holkach .. chapess ... ty troubo kovari niroo .. 
julieejuliee - 20.11.2007 12:23 

Kovari kdo??? Vubec jsem neznam kdo kovari. Juliee neumi chovan i pres diskuze. Prosim naucit 
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na sebe chovaní. 
Firewall_niro - 20.11.200713:06 

(~'juliee má pravdu. Niro pořád nepochopí se, bohužel a škoda. Hezký večer 
Sprint - 20.11.2007 19:57 

ja nepochopil??? DJD zacina psat ze MISS NESL YSICI diskuze, ja souhlasim a podporim nazor 
DJD,SJB a JUNIR. To neni pochopeni. to je podporim naz.or. POZOR, proc PROTI? proste 
nejsem jediny nazor, to je podobne nazor DJD,SJB A JUN IR. prosim vas,jednoduchy rozumet v 
hlave a kdo pod po rit nazor,tak RESPEKT!!!!!!!!!!! 
Firewall_niro - 21.11.2007 01 :28 

mluvi se o tlumocnici nebo o divkach nedoslychave .. Co pise DJD .. To znamena, DJDovi vadi jen 
o tlumocnici nee??? 

julieejuliee - 21.11.2007 10:12 

Mrzi me to, ze tak zacalo pekna vzpoura, no nejlepsi je byt mlcet. Hlavne o tlumoceni me vubec 
nelibi. Holkam me nevadi, prece ji vazim. Ale tak. Dekuji za pochopeni. 
DJD - 21.11.2007 21:47 

Proc odzusujete nedoslýchavé?? Chtěli prostě vyzkoušet miss Neslyšících,ne?? Presně tak 
nedoslýchaví lidé patří mezi neslyšicíma! Vloni na miss také byli holky některé 
nedoslýchavé,ne?? Mají plné právo buď mluvit nebo znakovat. Tak nekecejte bláboliny. Slyšela 
jsem taky, že prej mělo soutěžit 1 Odívek,ale ty tři holky najednou odvolali(nemoc nebo 
problém),tak proto byly jen 7holek.Aspoň tam byly nějáké než vůbec nikdo,nemyslíte?!? Uhlíř 
snažil maximum,ne?! 
Nicoles - 20.11.2007 13:04 

jo jasne tra pila se ..... mluvila a musela schovat ukazovat aby nemohla ukozovat a pro me nazor je 
fakt pitomec!!!hlavne je prirozene a ne poslouchat co chce oni to ne to ma pravo sam 
rozhhoudnout. .... pro me je fakt ta holka chudak ....... . 
jamajus - 22.11.2007 19:36 

WOOOOW, to jsi ty, Pepíčku,nemůžeš mi takhle držet klapačku? '~~Nepleť se do mých věci,každý 
má svůj názor!() Tyo mě moc dobře nevíš,pan Uhlíř mě pěkně zklamal, že Miss Sympaťák se 
nekonal,no vidíš, utrácel jsem všechno, co jsem se mučíl svoje tělo v posilovně,strava 
lehká,solarium a tak podobně. t';)Z toho důvodu jsem tam přišel ve vzteku nacpat zadarmo do 
žaludku, aby bylo vyrovnané ,deafs to taky,jak si dali něco k pití na uklidnění -;;) Prostě koukám 
jak jsi mě chtěl vysvětlit,jsem velice rád že nejsi můj tatík,kterej má horkou hlavu,už je ti líp a 
věnuj svou práci co nejvíc,ne plýtváš tu čas. Koukej makat do práce a pomáhat deafsem,přeji 
hodně štěstí a pevné nervy ;:;:::;iDoufám že je ti už mnohem líp ,~:(~?:~ 
Marc - 21.11.200715:04 

Marc ja souhlasim nazor ';J:I 
Firewall_ niro - 21.11.2007 16:48 

bullaterier,v Iony to bylo taky divka mela taky pratele atd .. nikdy nevis kdo clovek hlasi nebo 
tak,ale ze bych byla poluprace to tezko,mozna divaku se vic libili divky nebo ja nevim .. prota bych 
taky mohla vyhrat stejna divka .. proc nevyhrala treba vchrkle holky to ja nevim,ale kdyz jsem 
divala a porovnala, byli dve divky moc pekne a diciplina mne moc zaujala ze taky pripusobila 
neslysicim .. proto divakum se moc líbilo .. POrota vybira missky 1,2 a 3 misto a sympatie divaci to 
je to same u slysici.ty zavidis nebo coo .. pro tebe je vzdy demokraticky co .... Porota tam byla a 
taky zapisovali a taky vybrali spravnou miss .. co ti zas nelibilo.vidis,ze mas proti jedne divce co co 
vyhrala nebo tak. COOO ... 

julieejuliee - 22.11.2007 00:33 

ale pepíčku, co takhle třeba roznášíš letáky o miss do školy na vývěsních deskách v 
republice,kluci a holky by to věděli víc a pak by určitě přihlásili, to je dobrý nápad,nemyslíš?Proč 
jenom dávali málo info do internetu,kde si na to někdo nevšiml nebo nemohl najít o tom 
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internetovou adresu ... ~ Ono jak se to stalo tak výsledek byl nanic,málo zájemci a tak nějak,to je 
mi moc líto: 12: No tak neflákej a vymysli něco lepšího,jak deafsem odláká soutěž(~) Hm???? (~ ~ 
Marc - 22.11.2007 09: 12 

Stejne bych lepsi neslysici prace moderator, proc?? Slovensko tam vzdy nejen v Bratislave, ale 
za rok strida v Nitra,rok jine v Kosice. a CR proc porad jen PRAHA a jen Pan Uhlir vsechno stejne 
organizace a to neni deafs kultura. Proc nemuze Brno,Hradec Kralova,Ostrava??? Muj nazor, 
bych lepsi, kdo neslysici organizace CUN v praze,tak bude rvllSS. pak za rok v Brne neslysici 
organizace UNB, rok neslysici organizace Ostrava. a je to nase CR a deafs kultura. a ten pan 
Uhlir porad stejne v praze a manipulace slysici proc?? a uz nevidim zadny deafs kultura. Doufam 
neurazit pan Uhlir. chtel jsem vas pripomenu. Neslysici kultura velmi dulezite, proc? JE TO 
KULTURA. Chtel jsem te rict. Slysici kultura a Neslysici kultura to neni stejne. pozor. 
Firewall_niro - 22.11.2007 09:38 

Me to jedno jestli penize nebo zadarmo, pro me hlavne NESL YSICI KULTURA ukazat. my 
potrebujeme kultura je to nase, a Neslysici je mensina kultura, treba pani duchodci z Ostravy a 
nemuze jet do Prahy, treba strida kazdy mesto, a SL YSICI MISS muze a my ne??? Pan Uhlir, 
prosim vas uprimne respekt nase Neslysici kultura, a muzete pomahat, ale 
moderator,program,poradatel nehodi, protoze vsechno bude jen neslysici lide prace moderator 
program vsechno. A bude staci jeden tlumocnik preloz z ZJ do mluveni. to je levne! a 
Samozrejme neslysici moderator bude ukazat jak Josef Uhlir ze podekovat ze pomahat, aby my 
neslysici vedel kdo jsi. A tohle doporucuju. jeste SNN vam reknu, SNN nema zkusenost Neslysici 
kultura!taky hodne neslysici lide nedozvi info od SNN, protoze slysici dela manipulace, a neslysici 
lide automaticky nepujde. kdyz organizace neslysici, a neslysici rad sbirat info, a to neni ostuda, 
je to Neslysici kultura mensina. Vim, stane slysici mysli ze my neslysici je postizene, ale nejsme, 
jsme Neslysici mensina. 
Firewall_niro - 22.11.200713:17 

Pan Uhlir, nechtel jsem hadat, chtel jsem jenom obchod nazor,pomahat a 
pripomenu.Dekuju 
Firewall_niro - 22.11.2007 13:23 

Proč se na mě obracíš, pane Uhlíři a chceš mi říct že mám je roznášet po školách,vždyť to je tvoje 
práce a já ne ale už jsem myslel že letos bude Miss Sympaťák bez problému,ono to 
nefungovalo,něco takového jsem nečekal.Takový je život! Hele,nepřišel jsem tě nadávat ,je mi 
jedno, kdo jsi přesně ty nebo někdo jiný,copak nevidíš kdo jsem já,tak tě představím, jsem 
Marc,nestačí,co?Nemáš právo mě nutit do podepsání stránky>3Tak dost! (~K.0),~'Nepodáš mi 
ruku na přátelství? (~~Já odcházím z toho,Marc (~(~,g: 
Marc - 22.11.2007 13:49 

Proboha .. co zase stěžujete mezi lidí .. Opravdu nejste normální. "'~:\'''-~Pán Uhlíř má všechno 
pravdu, proč Vy nepřihlásíte nebo ochotní, že byste šel na moderátor neslyšící .. jinak využíváte 
na penize .. (~, Já bych ochotnila na moderátora zadarmo. Prosím přestante mluvit o tom. Na 
co byste protestovali ... budme úplně zapomenout. ~ (:;'A budme v pohodě .. @' 

julieejuliee - 22.11.2007 19:57 

Pane Uhlíře, máte docela pravdu, nekteří neslyšící lidí nerozumi, o čem si dělate na sebe 
práci. Proto vidím, že ostatní stěžujou kvůli tlumočení i zorganizaci.. ~ IDJá bych ráda 
opravdu Vám pomohla, třeba na moderátora bych nastoupila (;::J.A pomoct Vaše 
programu .. Musím Vás najít, abychom normálně s Vámi promluvili tomu věc. Určitě to 
poznáme, když jsme potkali na Miss neslyšící 07. Budu velmi potěšena s Vámi setkání. 'ili' 
Pane Uhlíře nebudte na sobě urážku, oni jsou protestanci!!!'~"Nevím, proč to dělají s těma 

/~ 

věci. C'~'" To sou jeho problémy. Když tady přečtu a na lidí opravdu sám sebe se směju .. 
Oni nejsou v míru a jsou vždy VÁLKA .Neslyšící nemají respekt na ostatní a vždy 

si dělají pro sebe malá skupina neslyšící, aby byla neslyšící kultrua .. (~) Slyšící nikdy 
nezasahuje na neslyšící kulturu .. co vymýšlíte!!! Neslyšící se chovají hrozně na slyšící, když 
si dělají špatné věci.. Teďko budme MíRRR ... na co vždy se hádáte nebo nelibíte si 
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názory, a tady se neřešíme .. JSOU VAŠE PROBLÉMY!!! 
julieejuliee - 23.11.2007 12:20 Odpovědět 

Re: MISS NESL YSICI CR 2007 
Jo, máš sakra pravdu!!!§ Neslyšící, zvedněte zadky, přestaňte kritizovat a pojďte 
pomoci!!! Jak má pan Uhlíř přesně vědět, co chcete? Možná nezná vaši kulturu, tak mu ji 

k Vt 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICh' t 11111 Z d Vt dk dk dk hlt I' ,(g.(:g: u az e........ ...... .... .... ape e..... ve ne e za y, za y, za y, o o o lna ,rl '_.' 

Firewall"_niro: hele, ty chceš kulturu, ale nezajímají tě finance pro soutěž? tak to jsi 
pěkně natvrdlej. Respektuji, že jsi neslyšící, ale proboha PŘEMÝŠLEJ!!!! Dnes jsou 
peníze důležité a co je kultura neslyšících? Akce, plesy, vystoupení neslyšících umělců, 
knížky, slovníky, CD se ZJ atd ... a myslíš že je to ZADARMO????? t:'iNšechno stojí 
peníze. Když umíš dělat kulturu zadarmo, tak běž a ukaž nám všem, jak se dělá kultura 
zadarmo a bez peněz, aby o tom věděli všichni a aby přijela celá ČR. AWI film byl 
zadarmo? Nebyl!!!! f~:'Takže milí neslyšící a milí Nirové, přemějšlete, zapalte si prdy, a1' 
vám nastartuje mozek a snad to pochopíte. Tlumočnice asi byla hrozná, ale vidíte: když 
nejste aktivní a nechete pomoci, tak řekněte Uhlířovi, příště třeba už bude 
supertlumočnice. Chápete!!!!!! lli ';;D~ ::f:::Mějte se krásně @ 
Levandule, 23.11.2007 12:30 Odpovědět 

Re: MISS NESL YSICI CR 2007 
juliee, nepotěšil mě tvůj vzkaz. Pravda, neslyšící jsou paličatí, jak říkám. Ale ne 
všichni a musím říct, že oni se nehadájí, jak tvrdíš. Tohle není válka, ale jejich názor. 
Škoda, žes přišla na to pozdě, že bys mohla pomoct s moderováním. A nepodceňuj 
neslyšící. Oni jsou takoví, já občas s nima nesouhlasím, ale nepodceňuju je jako ty!! 
Pan Uhlíř má v něčem pravdu a neslyšící taky něco, tak jsou na tom stejně. Chápete 
to? 
junir ' 23.11 .2007 13:32 Odpovědět 

Re: MISS NESL YSICI CR 2007 
Děkuji Vám za nabídku Vaši pomoci na soutěžích Míss. naše adresa je Czech Model 
Senovážné náměstí 6/1464 Praha 1. Nejlépe je se ale obědnat po sms telefonu,nebo e
mailu czech.model@cmail.cz abych byl ten den v agentuře, mám mnoho zařizování a 
běhání, tak je lepší se na schůzce domluvit předem. Těším se na vzájemnou spolupráci 
a ještě jednou díky za nabídnutou pomoc.Josef Uhlíř Czech Model 
Josef, 23.11.2007 19:08 Odpovědět 

Re: MISS NESL YSICI CR 2007 
Po polovině až poslední tohoto diskuze konečně rychle zlepšilo se. Tak hodně 
blahopřeju. Pane Uhlíře: Myslím náhodou budoucnost diskuze (náměty, kritiky, ... atd.) 
nejlépe diskutuje s Uhlířovi přímo www.czechmodel.cz. Pane Uhlíře, drží ti palce 
budoucnost úspěchu spolupracuje. (~: ';J' 
Sprint - 23.11.2007 21 :24 Odpovědět 

Re: MISS NESL YSICI CR 2007 
Doufám tady diskuze bude přítomen pan Paur, Asnep a Gong kdo zodpovídá 
tlumočení miss neslyšící společně s Uhlířem. i;~~~' 
Sprint - 24.11.2007 19:11 Odpovědět 

Nevím kontrétní kdo zodpovídá jednal za ASNEP, tedy GONG. A také nevím kdo je Marc. 
Zdravím 
Sprint, 25.11.2007 03:46 

Váženi neslyšící. prosím Vás, volte Komunistickou stranu, protože mám staršího kamaráda, který pracuje v'České správě 
sociálního zabezpečení. Podporoval mi KSČM!I Vite proč? Napíšu to tady! 1) I<SCM - výhodné - zdarma kompezačních 
pomucek (notebook, zvonek domu. a dalši) - zvýšení duchodu - ZTP platnost do konce života - 75% zaplati KSČM. když 
koupim sluchadla a další pomucky 2) ČSSD - málo výhodné - zvýšení dLlchodu - zdarma neslyšících po dálnicí autem 3) 

JoBoJoBo 
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Re: VOLBY: NEJLEPší JSOU KSČM!!! 

- 25.05.2006 
11:38 

info jsi uplne spatne. ODS nema napsat zruseni ZTP a atd .... naopak ma dost dobre podminky ODS. nikdo nemuzes nudít deaf co 
lepsí, kazdy deaf ma pravo sve rozhodnuti a zisk svuj info. 

niro - 25.05.2006 14:20 

Re: VOLBY: NEJLEPší JSOU KSČM!!! 
Nevis? Co je to KSCM ? Mas rad Klement Gottwald? Milujes te Ruda? Ty vole .. 

1.0mm'LG.;;:tommYGz - 25.05.200614:29 

Re: VOLBY: NEJLEPší JSOU KSČM!!! 
Hele Tommy, Klement Gottwald me nezajíma to bylo komunistej. ted uz neni a jsou urední vlady .... cha pes to a podmínky 
jsou dobrej! ale to jsou vsechny darebaci!!! 

@@@@@@@@@@@ - 25.05.200615:41 

Re: VOLBY: NEJLEPší JSOU KSČM!!! "'-.., 
ostatni maji pravda!!!! at komuniste sbali kufry a odejdou do kldr(severni korea)!!!!!!!!! nechci videt, slovo komuniste!!!!! I~ 

Re: VOLBY: NEJLEPší JSOU KSČM!!! 
t::'i, j.:;". 

JoBa a FBI jsou nesmyslně' >"::;'a nemá víc zkušenost. Níro a Yama má pravdu 

už je tu léto ... nevíte kde je někde v Praze lepší venkovní koupálko včetně dětské bázenky? 

Re: Kam si zajít na koupálko v Praze??? 
Nebo kam vy chodíte se koupat či na slunko? 

Re: Kam si zajít na koupálko v Praze??? 

VIP - 26.05.200617:39 

Sprint - 26.05.2006 21 :25 

Barbínka -
23.06.2006 

12:17 

Barbínka - 23.06.200612:18 

No já když mám zcela vyjmečne volno a venku je krásné slunko tak já jdu vyloženě zaplavat a trochu opálit a dát tělíčku vítarnín O (g')JE 

bud Podali a nebo Žluté lázně a nebo když chci mít naprosté soukromí tak vím o jedinné louce u vody kam jezdí minimálné lidí /~"Jinak 
~-'" 

jedině k moři a dostatek opalovacího krému a plavat.to je něco 1·.Y.l 
Bobinka - 23.06.2006 15:06 

Re: Kam si zajít na koupálko v Praze??? 
Yama: mohu navštívit k vašim bázenu? IISlMám na Tebe prosbu, kde to je Klanovice? v Cakovicích, Petynce a v zlutých lázních jsou 

kromě venkovní dětské bázenky?Mám dítě a tak potřebuju k dispozici dětské bázenky. Díky za poradu. Q) 
Barbínka - 25.06.200617:30 

Já do podolí si chodím občas si zaplavat a všimla jsem si na venkovním že je tam speciálně bazének pro děti a matky,to je úplně 
zvlášt!Aje vhodný pro malá decka,vody je tam málo ,pak je druhý bazenek pro větši děti.Oni ti bazénky pro děti v podolí jsou (Bobinka) 

Re: Kam si zajít na koupálko v Praze??? 

Jo fakt...tak ráda si tam s malým dečkem zajdu se podívat <2; 
Barbínka - 25.06.2006 22:28 

Re: Kam si zajít na koupálko v Praze??? 
AJlo má pravdu Anra .... souhlasím s ním. Přeci s malým dečkem nebudu tahat lak daleko kde je doporučeno a aby nebylo pak utahané ... 

Barbínka - 25.06.2006 22:27 

jen zajima mi,ze nekdo chce mit treba hnede nebo modre dokonce zelene oci.koupi nekdo barevne ocni kontrakty pak muze 
pouzivat na veky nebo ne? 

Warcraftlll 

19.09.2007 
19:11 

Mrknete to, nejprv vyckejte, objevi se pak video! A vam pak ukaze, jak operuji "Kl" + trvat to bude asi mezi 1 0-15min, ale stoji za to 
(vyhovuje to, kdo nema nazor o "Kl") 
http://www.tampabayhearing.com/Hearing_Disorders/Hearing_Loss/Cochlear_lmplantlCochleaUmplant_Surgery/USETHESE/CI.html 
Diky www me inspiruje jeste jinak nez predtim!! Odted uz mam konkretny nazor o "Kl" a jsem na 100% PROTI !! A vy? 

Sazachi -
15.12.2006 

01 :17 
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Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
kdo deaf s Kl, vzdy pitomec nazor a nikdy nepochopil o nase deaf kultura. Ja taky proti Kl. 

niro - 15.12.2006 08:50 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
Merlouska a Krata: Ahoj, dekuji za prispevky .. Byly to tve nazory, respektuji. Navic operace v jinem pripade, napr.kycelni klooub, co 
psala Krata = trosku odlisny rozdil. Kycelny kloub = nutne operovat, nebot ma zavadu! I jine operace = ze zdravotniho duvodu, ale Kl = 
neni ze zdravotniho duvodu ci vazneho, ale mate tady kulturu, mate moznosti k pristupu cokoliv, jenze vy a rodice se rozhodli sami, 
abyste byli Kl. Rozhodli jste prave vy + rodice! Nebajte se, neutocim mi pratele s Kl, ale pre .. ,. 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !II 
Souhlasim nazor s Sazachi. 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 

Sazachi - 15.12.2006 09:50 

niro - 15.12.2006 10:51 

Neni pravda deli s Kl mnoho lepsi. Vidim jeste nejhorsi,nejlepsi deti bez Kl jsou krasne zit. Skoda ty to nevis, protoze Doktor ti dal jenom 
OPTIMISTA. a nic nevidis PESIMISTA. 

niro -15.12.200611:13 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !ll 
merlouska, proboha, stejne neverim te,ze mas hodne krasne, pro me muj nazor. deaf s Kl zivot moc omezeni. bez Kl nema omezeni 
zivot. Ptam? umis bezva ZNAKOVY JAZYK? 

niro -15.12.200613:25 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
aha, proto neumis Znakovy jazyk. Proto mas mylil? pokud umis ZJ,tak urcite budes litovala Kl. (~ 

niro - 15.12.2006 15:32 
Re: Operace "Kl" v primem prenosu i!! 

Hele Ave,proc kecate? Kdybys nemel a Kl,tak bys nesla na VS? Co je za blbost? Myslite ze neslysici nemuzou jit na VS nebo co? Tak 
radsi pOdivejte http://www.teiresias.muni.cz/A prosim Te uz nemysli ze neslysici nemuzou na VS. Dik ... 

sjb -19.12.200616:08 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !ll 
Kultura je a vzdy nadale budou. treba kultura pro Kl namisto deaf kultura. Lide s vadami sluchu nejaky cas jeste budou 
existovat, ale samozrejme postupne budou ubyvat. Ve vzadlnejsi budoucnosti budou pravdepodobne zdravejsi lidi a roboti s 
umelou IQ. Bbudou o tisickrat uzitecnejsi. nez dnesni roboty. Naprikiad budou operovat Kl presneji bez otresu rukou, rany 
budou jeste mensi a honejsi. Roboti maji jednou velkou vyhodu, ze jsou neunavni. Zabyvam se v kybernetice a mam 
prestavu roboti v bud , . 

JeanK -15.12.200611:05 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu III 
Mohu zarucil, ze jednoho dne lekari budou schopni lecit sluchovou vadu pomoci kmenove bunky. Tehdy upravi gen a 
vlozi do krevni zily, "Poskozene" organy zacnou provadet promeny k lepsimu a zdravejsi bez zasahu operaci. Vzdyt je 
kras ne slyset a ziskavat informaci z okoli. Slysici lepe ziskava informaci a snadno se vzdelava a maji vetsi prehled o 
svetu. Jsou nad ani neslysici, ale s velkou usili vyrovnava se slysici, ale maji spousta omezeni - treba v kariere, 
Napriklad kdybych ja jsem byl sly . 

JeanK - 15.12,2006 11 :54 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu nI 
Neslysici pilot - absolutne nejde? Ale jde! At cokoliv! Bud taxikar ci ridic kamionu nebo chirurg anebo policista .. 
Snad se nemylim, ze v americe prej existuje neslysici pilotl Jak to? Ten neslysici pilot mel hrozny ch ut jednou ridit 
letadlem jako ty .. choval se urcite solidni muz, snazil se, aby se dostal do cile jeho zivota a dokazal! Umel, kdyz 
ziskat sluch nemusil Vedel, ze zivot neni pericko ... Jako ty pilot v CR? Tezko a proc? Protoze po komunistickem 
rezimu u nas malo slysici lide mit .... 

Sazachi -15.12.200613:34 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
Hej "Kl", copak nestacite nosit aspon maly vesak - sluchadlo .. Znam spoustuu, ale moc moc SPOOOUSTUUU 
lidi, co nosi sluchadlem i kdyz potrebovali zvuku a v zivote se jim opravdu velmi dari (prace,zivot,vztah se 
slysicimi,atd atd atd)! Kdyz se sluchadla nelibi, staci polozit na stole a je to Oako u mne). Kdo se se sluchadlem 
opravdu dari, tak pouzije ho natrvalo! Proste svobodne rozhodnuti a maly vesak = jako priloha, kdyz chce ci 
nechce! A u "Kl"? Spis Sei-fi II Nekdo psal, ze soucastka " , 

Sazachi - 15,12.2006 13:52 

Re: Operace "Kl" v primem prenoslI ll! 
Ano, nosil jsem jeste do 3.-4.tridy, proc? Protoze komousi ucitele v Ivancicich me nutili, kteri o deafs info jeste nemeli jako vasi mile 
doktori l Rad byeh jeste ted nosil sluchadla kvuli rvu ve stadionu, jenze mi usi me odrnltli. tak po moudrosti jsem nosil nafoukany balon ci 
lahve PET a citil jsem prima po tele .. takhle se pise "kultura neslysicich". Je jedno. ze jsem mekkej ci tvrdej deaf, proboha. 

Sazaehi - 15.12.2006 14:26 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu III 
To se pise kultura neslysicich - to mam na mysli: vybavco na rev ve stadionu. leda vzit namisto sluchadla nafukovany balkon ci lahev 
PET. ne kvuli sluchadla, ze patrim deaf culture, to neemyslim. jinak presne tak = sluchadla kvuli spatnemu nastavene .. Rozhodl jsem se 
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samo 
Sazachi -15.12.200616:23 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
Ano se rozhodli sami, ja jsem tady na diskusi kvuli videa o Kl. Neni tady rec o sluchadla a deaf! ale ja psal, ze proc by nemohli nosit 
aspon sluchadla .. nakonec nekdo psal, ze Kl lepsi nez sluchadla .. byl to jeho nazor, ja akceptoval a popral jsem jim hodne stesti. Bud v 

klidu,kdyz se tobe mne nelibi, zmacknes "x" nahore a vpravo. papa a dalsi diskuse o videa Kl, prosim tlJjl 
Sazachi -15.12.200616:38 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
A ted mi ukaz, kde je, ze jsem napsal "at nos i sluchadla"! Ale ptal jsem jim, proc by nemohli nosit..blabla .. ale udelam pro tebe hodneho 
cloveka a okopiruji co ja napsal nahore: - Hej "Kl", copak nestacite nosit aspon maly vesak = sluchadlo .. - Pokud tvrdite, ze "Kl" je 

[:71\ 

lepsi..necham to vas uz v klidu a dekuji za nazor. Tak tu mas, ze jsem jim jen optal a podekoval jsem jim za nazory! Míír II CkJ 
Sazachi -15.12.200617:09 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
Trabant = dal bych pak tuninga a uz je stejny uroven jako mercedes! jeei, koukam, ze napad, tvorivost apod.teda nemas, chudinko! 

Sazachi - 15.12.2006 14:28 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
Sim te, ver mi, ze v nektere oblasti roboti s umelou IQ budou velmi uzitecni. Treba muze provadet takovou praci, ktere je pro lidstvo 
opravdu nebezpecne. Napriklad vymena radioaktivni paliva v jaderne elektrarne, dale je schopny sam zni cit ve valce miny bez zasahu 
cloveka, Nejjuzitecnejsi vec je churirgicky robot, protoze se mu netresou ruce a operace je presneji a rana po operaci je mnohem mensi. 
Jen tak informuji, ze kdyz lekar bude nekomu delat transplataci, ta prace vyzaduje klidne 12 . 

JeanK - 15.12.2006 15:17 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
Sazachi, ukazkové video na operaci Kl jsem tam vložil už v příspěvku manifestu a navíc není žadný přímý přenos, ale záznam. Myslím, 
že jsi přehnal a chceš trápit nebo bránit uživatelé Kl. radši dávej pozor na sebe, co děláš a co píšeš. Přečetl jsem všechny příspěvky. 
Zdá se a je to pořád dokola dokolečka. Kdo je spokojený, ať žije ve svým, kdo není, ať bojuje a to dostane šanci, pokud to má smysl. 
Řekl bych, že Kl a sluchadlo jsou "stejný", nač rozlišovat? Mercedes a trabant jsou jiný rychl ... 

slunisKo - 15.12.2006 14:52 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
uff .. Psal jsem kvuli motivaci na prvni strane, aby sem chodi a vsimnou tu stranku! Jasny, neni to proste primy prenos dneska ted! Jasny 
1 0-15min behem operaci v zadnem pripade .. chtel jsem jen upozornit vsem,ze ve www ukaze jak operuji a to trva video asi 10-15min! 
logika. 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !l! 
jO,mohl.ale dekuji za navstevu! (~ 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 

Sazachi -15.12.200616:25 

Sazachi - 15.12.2006 16:41 

Ahojky vsem,predem mi prominte ze mam problemy s gramatikou,ale muzu profesorem Cjl ale zrovna me nebavi uceni,muj cil neco 
jineho.(Neslysici dokaze vsechno delat nez myslite) Takze tedka zameruji tematu. Vidim ne kteri deaf psali na diskusi nesmysly. Mam 
pocit ze kdo tam psali na diskusi nemysly a v tom byli osobu s Kl. Tedka uz vim ze osobu s Kl nesjou normalni,protoze nevi co to je 
"lOGIKA", fakt,ale nechci Vas urazit. Protoze Sazachi napsal na diskusi jako motivace,za prve kazdy vi ze ne .... 

sjb -15.12.200619:16 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !I! 
Ahoj sun@rilina, muzu vedet kde jsi studoval/a? Nebo co ted studujes? Mam pocit ze vubec nerozumis co jsem napsal. Napsal jsem ze 
muzu byt profesorem,ale nechci ani nemam zajem,moje prani neco jineho. Nemam san ci? Bohuzel mylis se ,mam velkou sanci,ale 
proste nechci. Prosim precti znovu,jO? Nerozumim co to je Kl? "Kochlearni Lama" Tak spravne Kl "Kolchlearni implantat",tak se uprav 
aby pochopili lepe. Znas dobre kulturu neslysicich? Uprimne pisi,vim ze vubec nevis co je to kultura neslysicic .... 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !l! 
Krato,vlastne nevim o cem pises. Pises na diskusi pro me? 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !!! 

sjb - 15.12.2006 22:02 

sjb - 16.12.2006 00:36 

Pro merlousku: Sun@rilina ma pravdu? Tak jasne urcite ta Sun@rilina je tve pribuzne .... Ja opravdu ukazuji, jak umim urazet? Vlastne 
jsem nechtel urazet nekoho. Pokud mas s "Kl" tak ja chapu ... Ale co napsala Sun@rilina na diskusi,takze pro me je nesmysl... 

sjb - 16.12.2006 00:46 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !!! 
Sazachi! Jo máš pravdu neslyšící existuje kariéry. Tak podívej: http://www.deafnation.comltldntv.asp?articleid=411&zoneid=13 

(neslyšici pOlicista v USA existuje už asi před 10 let!). E:~9 
Sprint -15.12.200619:40 
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Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
prom in, oprava: ..... přes 10 let"). 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu H! 
Sprint - 15.12.2006 19:44 

Zase jsem měl chybně, promin a správně: htlp:l/www.deafnation.com/Udntv.asp?articleid=324&zoneid=13 
tam neslyšící policista 

Sprint -15.12.200619:52 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
v roce 1967 konalo první transplantace srdce a vyvolavaní pobouření křestanství a dokonce papež proti transplantace a co je 
dneska? 

Einstein - 15.12.200620:42 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
;."7;;"\ >'Y-;'''', 

poboureni kultura neslysicich, neboli sekta neslysicich '?2"S' 
slunisKo -15.12.2006 20:53 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
Asi to na to nepřijdete, ale slyšeli jste to určitě, takže jsem si myslel: "menšina neslyšícich, která nemá ráda CI!" 

slunisKo - 16.12.2006 00:28 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
Boj proti Kl (CI) nebude úspěšné, např. v roce 1967 bylo první transplantace srdce a vyvolalo pobouřeno křesťanství (za nepoctivě 
zemřít) a papež výzva, aby přestat transplantace a tolik jsou věřící lidí ve světě (I miliarda) a až dodneška (skoro 40 let) nepřestat 
transplantace srdce. A co my Neslyšící, že jsou úspěšně boj proti Kl? Protože v současně době jsou technické pokroky a v blízké 
budoucnosti ovládají umělé inteligence. Implantace je (ne)normálni např. dává do penise, aby fungovat .... 

Einstein -16.12.200613:56 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !!! 
Doufam ze nebude v budoucnu sami ROBOTI. Jak napsal Karel Capek ve sve knize R.U.R. .. abychom si nezblaznili a 
nezautocili na lidi.. hehe .. takze zad ne KI. .. jasan 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 
hehehe @ f;'-::!.2 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I!! 

NormadSoul-18.12.200615:00 

niro-18.12.200615:11 

Hehe, my na to nevypadame, ze jsme hluchonemi, mluvíme nahlas bohuzel, ale implantovanym je videt, ze je tam 

nejakej pristroj a proto jsou castecne roboti ne ... (~;P:S. Neurazim je. nekteri kamaradi s Kl jsou mi kamaradi ... Jen 
pripominam 

NormadSoul- 18.12.2006 23:33 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
Hezký večer, viz několika výše nick Kl LL odkaz htlp:l/www.gong.cziclanky.php?c=161 a jsem koukal, poslední dole lidí Kl jména 
Bernadette, 22 let, žije v Německu. Já to znal a viděl parkrát. Ona ráda společnost neslyšící a já vidím na Bernadettu je slabá reč např.já 
moc vykladání jako baví na ona a ona mi moc málo odpověď. Když původně neslyšící dobrou komunikativí, pozdě změnila na Kl 
zeslabší komunikativní a tím myslím největší nevýhoda Kl zeslabší komunikatívní než původně Neslyšící. 

Sprint -19.12.200618:26 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !!l 
Sun@rilino! Jo máš pravdu. Nejsem jako statistický počet lidí kdo slabé komunikativnější nebo ne ale na vlastní kůži že někdo s Kl slabé 
komunik.např.ne každý 20átý ale možné např. každý patý lidí s Kl sl.komunik., promin kdo s Kl neurážte, děkuji. Pozdě vzpomenu co 
jsem psal předchozí této diskuze o Bernadette. nyní pozdě vzpomenu a ješte doplním také František Smrčka. 

Sprint -19.12.2006 21:12 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu I I! 
lol, ta operace na snimku je odporna, priznam se, operace je mi moc alergicka. Kdybych byl chirurg, urcite by mi to nevadilo, ale ja 
nejsem chirurg a je mi z toho husi kuze. Obdivuji toho cloveka, ktery se odvazi na nedulezitou operací jit a tim prijit o cast kosti. btw: dik 
zes mi ukazal suprovy odkaz P.S. Doufam, ze diky uverejnenemu odkazu ubyva zajemcu o operaci KOCHLEARNIHO IMPLANTATU 
Norad 

Norad - 19.12.200622:02 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
Heh, nevim proc te zajima zkratka "101". Ma ruzny vyznam, podle pojmu game je to jako neuveritelny smich -Lot of laugh, nemusi byt 
stejna predstava od tebe a ode mne a to prave sam se mi vyplatil jazyk ze zvyku. protoze jsem online player, a to "101" bylo pro toho, kdo 
vlazí I uverejny odkaz. Pokud myslis, ze ja nevim co to je lol, tak v poradku l A to se tebe ani operaci nemusi tykat, ne? omg! 

Norad - 19.12.200622:34 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
pro martas - Kategorie ROBOTI - podkategorie - Kl hehe - tak jak pmsne napsal Capek 

133 



NormadSoul- 20.12.200610:55 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu ll! 
Jeste k tomu ze uz lidi s Kl haj i prava a braní je , chrani - k.arel capek uz vazne splnil co? 

NormadSoul - 20.12.2006 10:58 

Re: Operace "Kl" v primem prenosu !l! 
Souhlasím s Noradem ... 

sjb - 20.12.2006 11: 11 

Vite, že nový pojem deafism (anglický deafismus), název je autor Patrík Nordell ze Švédska. Co je tvé názor? 
Einstein -

08.05.2006 
17:35 

Re: Deafismus 
Deafismus to neni anglicky. To bylo vymyslel zakladni skola v Brne, ja tam byl zakladní a vsude deaf lide zaci vymysleli Deafismus. to je 
uz davno vymysleli. 

niro - 09.05.2006 11 :04 

Re: Deafismus 
Niro, hm "deafismus", že pojem vymyslel z Brna, to je omyl, proto školní věk v obdob i puberta vždy vymyslel slova jako hra slova -ismus. 
např. Niroismus, muže také signismus, ale proč jsi nepsal deafismus v diskusi i ostatni. Nevim, že oficiální pojmy "deafismus", že je 
dobré nebo ne. Patří jen Deafs nebo také i slyšící. které žijí v rodině Deafs např. prvni mateřský jazyk? Pouzívá také v ČR i veřejně 
např. media. 

Einstein - 09.05.200615:20 

pořád hádání o velké N a malé n ve slovo neslyšící, že neslišící není jiná skupina lidí a ted deafismus a je nějaký směr jen pro neslyšící? 

Asi jo ... @J (max) 

Re: Deafismus 
Jo, drive deaf lide vymyslit jako puberta JASNE. ale skutecnost slovo DEAFISMUS neexistuje. takove jeste sem nevide!. 

niro - 10.05.2006 13:21 

Re: Deafismus 
Kdysi jsem byl mensi, taky jsem to slovo pouzival, i kdyz jsem nevede!. co to znamena. Dnes uz vim, protoze ve skole 
se ucime literaturu. Niro, proc by neexistovalo??? Je to holt novy sl1ler neslysicich, ktere prave resi problem v tom, ze 
nejsme spokojeni, jako kdysi romantismus, surrealismus. dadaismus, blablabla, ... Ale ja nyni nevim, proc ten Sved resi 

f .... -.~'., 
pojem "deafismus" ... Pockam, az napisou v literature a moje budouci deti se budou uci!. "9Nebo v novinach, aj, .. 
Hezky den! 

slunisKo - 10.05.2006 17:53 

Re: Deafismus 
Slunisko, jsi rozuměla špatná, protože deafismus nepatři do literatury. např. socialismus, fetišismus, feminismus. 
6-~",< 
\...J} 

Einstein - 10.05.2006 19:29 

Re: Deafismus 
Ja jsem ten slunisko, ne to ani ta,. .. (~t~;IMOl1lent, proc l1lyslis, ze by tam nemohlo pat rit? Vis to jiste, a co 
slovo deafimus znamena? Mohl bys vysvetlit? Dik. 

Re: Deafismus 
prosim vysvetlit slovo deafismus co znal1lena?? 

Re: Deafismus 

Re: Deafismus 
Niro, muzes podivat na http://sweb.czldeafismus ale text je angličtina. 

Re: Deafismus 
Neumím také anQlíčtina. (;;) 

Re: Deafismus 
převzal jsem textu od http://www.frontbloQ.dk 

jo kravina to je, jenom zas odlisuje se od ostatní 

Re: Deafismus 

slunísKo - 10.05.200621 :19 

niro - 11.05.2006 12:51 

Einstein - 11.05.2006 18:55 

Einstein -13.05.200616:42 

Einstein - 11.05.2006 18:58 

Hm .. , neco jsem rozumnel, myslim, ze je to porad dokola tim stejnym problemem, ktery znam a zname, proto zkousel nove 
slovo, aby svet na nas videli, tak jako neslysici a Neslysici. Kravina a zbytecnost pro me neni,je dobre ze udelal, proto 
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bojujeme, aby deaf ukazal a pomoct sveta ... Hezky vikend, .. 
slunisKo - 12.05.2006 11:43 

Re: Deafismus 
hm .... prosim preloz Cestina, protoze rad vedet informace, citim DEAFISMUS neni spatne. ale potrebuju vedet vic 
informace. Jeden vec me zajimave, ze zakladni skola v Brne. ja tam byl a my deaf vymysli DEAFISMUS. az ted zalozit. 
me to zajima. 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
LEV typ tvrdohlavy. tak chapu Krata je lev. (~) 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
flemini. flemini. flemini - mnohostranny!! ;-) 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 

niro - 15.05.200622:29 

niro - 10.10.2007 11 :39 

slunisKo - 09.10.2007 16:58 

Jsem Leva miluju slunicko. typicky cholera a bordelar. hehe :) 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
jasan,cholerik 

NormadSoul - 09.10.2007 17:40 

NormadSoul-10.10.200700:36 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
Jsem střelec.táhne mě do svobody,jsem nezávislá ... A na vztahy podle horoskopy někdy věřím.protože měla 

jsem pár vztahu.s každým jsem rozuměla výborně.pak jsem zjistila.že všichni byli jen Berani (~1. 
Neve - 10.10.2007 11 :09 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
Pravda je ze spolecne lepsi Lev,Beran a Strelec .. A.le ja mam scou holku ve znameni Byka, coz je 
nepritel Lva. My hodne respektujeme a tolerujeme a tim nas vztah je super:) 

NormadSoul-10.10.200720:31 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
ano respekt je dúležitý,aby ve vztahu funflovalo i.<~: •. : 

Neve - 10.10.200723:03 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
", r~~ 

Já Nira moc dobře znám,on není beran ... i·.~,'musíte Nira tipovat jinak ... zkuste to "!g} 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
Nejsem typ tvrdohlavy, jsem typ vesely.zabava a mam rad umelecky hihi, ja vim mam 

spatne psat cesky jazyk, prave vy myslite jsem tvrdohlavy. opravdu nejsem. ,;G) 
niro - 11.10.200700:23 

Re: Jaké jste znamení? či jiné otázky 
Jak by ne. Niro je Vodnar hehe 

NormadSoul - 11.10.2007 13:50 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
Uz jSi to zradil jaka znamení Níro ? 

DanBure -11.10.200714:14 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
Zrada? To ma byt vtip? Ale prosim te to neni nebezpecne. Niro je typicky 
Vodnar - Vodnar typ hodne odvahy a bojovat - ta kove osoby jako jsou Vodnar 
jsou dost a nemusim rict kdo :) 

NormadSoul - 11.10.2007 15:41 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
hoj, tak ALT!!!! jinak pisu fifi, stad ALT hihi 

niro - 12.10.2007 03:47 

Re: Jaké jste znamení? a jiné 
otázky 
Skuteční Lvi mají rádi pohodu a lenoší, to je 
samozřejmě. Ale Lvi dle znamení nejsou lenoši, 
znám některé lidi, což jsou velice aktivní. Dokonce 
jsou velcí sporotvci či turistici. 

NormadSoul-13.10.200709:11 

Re: Jaké jste znamení? a jiné 
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Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 

.>~ 

jsem střelec,pán zimy v prosinci. ~) 
Warcraftlll-13.10.200712:56 

Ja jsem, ve znameni kozoroha, Nevim v jaké kruhu pro mě znamena ?Tak ,ja si myslim že taky mam rad zimu a hory Jsem 

toleratni člověk a taky se nebojim lva a myslim že kozorohové jsou nelslnějši mvslici lidé 
biskup - 25.10.2007 12:55 

Re: Jaké jste znamení? a jiné otázky 
Milý Kille, mám prosbu, jsem Beran a mohl bys mi psát co jsem zač a taky jaký je rozdil mezi mužem i ženou (~) 

DanBure - 29.10.2007 20: 19 
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