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Úvodem
večer.

Je krásný teplý letní
osamělých,
něco

Temná obloha je plná malilink:atých

oči přecházejí.

až

jiného než jen

prostě

Kdy vlastně

oceánu cestu

domů?

pohledu na takovou oblohu i

žasnout? Jak se stalo, že se v té

změti světýlek začal člověk

dříve,

nebylo

než si

stabilní útvary

těch

Jak se stalo, že se

světýlko

které konkrétní

z těch, které

člověk

nepatrných jiskřiček na obloze nacházel na širém

člověk

září

na obloze, mu

vlastně právě

ukazuje?

,Jiskřiček" vytváří

a tyto útvary pojmenoval:
kříži říkali

člověkem

dokázal domluvit s jiným

Vodnář,

na tom,

Patrně

to

navzájem zvláštní,

Cassiopeia, Andromeda a
svůj

název

také Velký vůz, bylo možné pojmenovat i jednotlivé hvězdy - a ukázat pak i malým

dětem

další, kdo ví, jak

třeba

napadlo

všiml, že postavení těchto

(souhvězdí),

tu v houfu, tu

při

orientovat, a pak dokonce s pomocí

člověka

světýlek,

Jižnímu

Papuánci. Asi díky tomu, že dostal

Polárku ... Taky to jednou udělám.
Tak
světě.

nějak

si

představuji,

Tomu, co je pro

že se

něj důležité,

vlastně přivlastňuje. Individuálně
prostě

nemáme potřebu

naopak dokážeme
stačí

člověk

precizně

dává pak

je toto

"přivlastnit",

nepřípustná
Svět

kolem nás je

jméno, a tím si

"přivlastňování"

orientovat se ve

věc (ať

velmi selektivní -

je to cokoli)

některé věci

věcí nedůležité.

si

Jiné

pojmenovat do nejmenších podrobností. Takže zatímco pro mne

běžného

- vyžaduje typ,

člověk

věcech řád,

a proto jsou pro nás názvy těchto

pro všechno, co jezdí po silnicích,

mne nezajímá), pro

snaží najít ve všech

označení ,,nějaké

AUTO" (žádná bližší specifIkace

desetiletého kluka je takováto

značku, ročník,

přeplněn

slovy

úroveň zobecnění

zcela

sílu motoru, druh paliva ... a kdo ví, co ještě.

stejně

jako nebe

hvězdami.

A od

nepaměti

je ve

slovech ajejich významech hledán řád a zrcadlení světa. Činí tak i jedna z nejnovějších
odrůd

lingvistiky -lingvistika kognitivní. Všichni teoretici této disciplíny se shodují na tom,

že jazyk je nedílnou

součástí

sociálních, psychických,
nezní

vůbec špatně.

lidského poznání a odráží vzájemné

komunikačních

působení

kulturních,

i technických vlivů (srov. Jandová 2004, s. 12). To

A mně připadá, že tohle

vlastně

není nejhorší úvod k tomu, chci-li se tu

na začátku zmínit o kognitivní lingvistice a kategorizaci. A chci-li pak uvést také
příspěvek,

kterým se snažím navázat na práci kognitivních

lingvistů

svůj

voblasti

malý

nepříliš

zmapované - totiž ve znakovém jazyce Neslyšících. Cílem práce, kterou zde nyní
předkládám/bylo totiž získání orientace v problematice kategorizace pojmů, především

pokud jde o hierarchii kategorizace, nalezení a zachycení specifIk, která jsou v kategorizaci
vlastní znakovému jazyku, rámcové zmapování

rozdílů

mezi

českým

znakovým jazykem

(ČZJ) a jiným znakovým jazykem při kategorizaci a pokus o formulaci určitých zásad
uplatňovaných při tvorbě jednotlivých úrovní kategorizace v ČZJ.
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Něco

1

málo o kognitivní lingvistice
nejdříve

Lingvistika zkoumala
jazyka,

přísně

jazykovědy

jej

oddělovaly

se ale v poslední

dotýkal nejen dalších
bylo typické

světa".

čtvrtině

oborů

právě

humanitních

ale i

věd

exaktních.

takové mezioborové propojování

disciplín".

Různí autoři

zvažování úlohy neverbálních
to poslední

věd,

kódů

naznačuje,

ovlivňování

později

záběr,

Ostatně

vědeckých

se shodují na tom, že se

přiklánět

20. století

To ovšem znamenalo širší kontext,

jazyka, kultury a každodenního života,

Právě

Můžeme-li věřit historikům

spíše ke zkoumání toho, jak funguje jazyk v komunikaci, a

co to je ,jazykový obraz

,,hraničních

od všeho, co "není jazykem".

můžeme), začal

(a to asi

jazykozpytců

jazyk jako systém, analýzy se zabývaly složitou strukturou

i k tomu,

který se

nutně

- pro 20. století

poznatků

směrem

zájem

a vznik

sledujícím kontext

jazyka mimojazykovými vlivy, ale i

v komunikaci bude jazykověda zabývat i v budoucnu.

že v budoucnu by

měl

být jedním z temat kognitivní

lingvistiky i znakový jazyk' Neslyšících2 (viz Vaňková a kol. 2005, s. 17 - 46).
Podle informací Jandové (Jandová 2004, s. 10) byla existence kognitivní lingvistiky
oficiálně

uznána vznikem mezinárodní organizace (IeLA) v roce 1989 ve Stockholmu. Již

název této discipliny (kognitivní lingvistika) znamená, že se jedná o studium poznávání
myšlenkových

procesů

v souvislosti se studiem jazyka, kterým nejen

kolem rozumíme, ale jímž také vlastní obraz
ovlivňujeme vidění světa

písemné

formě

dalších lidí - a to v

hovoří

významu - tkanou nit po niti z

současnosti

součástí "paměti

je i podstatnou

poznáváním a jazykem

světa vytváříme

sdělujeme,

jak

světu

(to je

vlastně

metafora) a

i budoucnosti

(neboť

jazyk ve své

lidstva"). O vzájemných vazbách mezi

Jandová takto: ,,Kognitivní lingvistika zkoumá tkaninu

tělesné

zkušenosti a vyšívanou metaforou" (Jandová 2004,

s.17). Studijním prostorem, ve kterém se kognitivní lingvistika pohybuje, je tedy smyslová
zkušenost a imaginace používaná k poznávání prostoru
"venku" (mimo mne, mimo mé

společenství,

ve

světě,

"uvnitř"

(bytosti,

společenství)

i

ve vesmíru), tak jak je spojena

s užíváním jazyka.
Vzhledem k zaměření své práce na znakový jazyk Neslyšících chci

věnovat

pozornost

lPodobně jako každý jazyk je i znakový jazyk systém jednotek a pravidel jejich spojování. Od mluveného jazyka,
na n~ž jsme jako slyšící lidé zvyklí, se ale znakový jazyk v několika důležitých ohledech odlišuje. Pro pochopení
podstaty znakového jazyka a zákonitostí jeho fongování jsou důležité zejména dvě skutečnosti: Znakové jazyky
jsou jazyky nevokální (neopírají se o zvuk) a od mluvených jazyků se tak liší způsobem své existence: jsou to
jazyky vnímané zrakem (ne sluchem), jsou to jazyky založené na tvarech, pozicích a pohybu (ne na zvuku).
Jinak: znakové jazyky jsou jazyky vizuálněmotorické (Macurová 200 I a, s. 70).
2 Označení Neslyšící (psáno s velkým N) označuje skupinu sluchově postižených, kteří mají nejen sluchovou
ztrátu, ale identifikují se s ostatními Neslyšícími v komunitě prostřednictvím jazyka, sociálních a kulturních
zvyklostí apod. Jedná se tedy o Neslyšící, kteří se znakovým jazykem plynule vyjadřují. Ve své diplomové práci
mám na mysli především takto definovanou menšinu sluchově postižených. Proto píši všude Neslyšící (nikoli
neslyšící).
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1 Něco málo o kognitivní lingvistice

znakovém jazyce

alespoň některým

základním

pojmům

užívaným v kognitivní lingvistice, které mohou být

podstatné i pro mou další výzkumnou práci - tedy pro kategorizaci znakového jazyka.
Stejně

vědě

jako v každé

(ale

třeba

sběratelské činnosti)

i ve

se ani v běžném myšlení a
hovořit

v jazyce neobejdeme bez KATEGORIZACE. Lze o ní v této souvislosti
pomůcce

sloužící k

přijatého

znamená podle
zařazujeme

systému)

uspořádání

objekty

společným

jakoby do

"šuplíků".

našeho pojmového systému. Kategorizovat - to prakticky

systému

(věci,

pojmy,

názvem Systém

jako o

vytvářet

jakési množiny a podmnožiny, do kterých

představy)

a

označujeme

čili zjednodušeně řečeno:

členění prvků

je (podle onoho

přijatého

kategorizovat znamená

třídit věci

do množin a podmnožin přitom volíme takový,

jaký nejvíce odpovídá naší výchozí teorii nebo zkušenosti. Jak si ale lze v další kapitole
ověřit, právě

(s výjimkou poslední věty) byla řeč o objektivistickém pojetí kategorizace - to

vůbec neřeší např.

problém věci patřící zároveň do dvou "šuplíků".

Protože je tematem mé práce kategorizace, budu se
v dalších kapitolách

podrobněji.

věnovat názorům profesionálů

příklad

Pro ilustraci jsem si na úvod vymyslela jeden

ukazující situaci z běžného života (ke kterému se budu průběžně vracet):
Franta jde na

návštěvu

k Tomášovi. Franta

Tomášův

byt

důvěrně

zná,

neboť

když byli

malí kluci, trávili s Tomášem v tomhle bytě spoustu času. Franta teď vidí v obývacím pokoji
novou prosklenou

skříň,

ve které je na jedné polici vystaveno malinkaté

nádobíčko.

Franta

se usmál, právě si uvědomil, že ho zná a že ho Tomášova sestra (kdysi jen mrňavá sestřička)
musela dlouhá léta s láskou opatrovat. Frantovi padla do oka
s ozdobnou

kytičkou. Chtěl

malá konvice

by si ji znovu blíže prohlédnout. A tak Franta vejde do

Tomášova pokoje (kam už Tomáš donesl
Ale Tomáš mu nerozumí,

hlavně

soustředěný

pohoštění)

na

a prosí Tomáše, aby mu podal konvici.

předkládané občerstvení

se domnívá, že Franta

chce varnou konvici - ale na stole ani v pokoji varná konvice není. Nerozumí. "Co to ten
Franta chce?"

přemýšlí

Tomáš. Franta se mu snaží

vysvětlit,

jakou konkrétní

mysli: že varnou konvici z kuchyně nemyslí, ale (a tady využívá k
společnou

zkušenost) že myslí tu ozdobnou kouzelnou malou

vysvětlení

konvičku

věc

má na

jejich dávnou

jako z pohádky,

která je v obýváku a se kterou si jeho sestra jako malá hrála. A to už Tomáš pochopil a
s úsměvem mu

přináší

mrňavý předmět

z

k prohlédnutí požadovanou

věc.

Teprve nyní si

titěrného dětského nádobíčka může patřit

uvědomil,

že tento

do stejné kategorie jako varná

konvice a čajová konvice.
Tady se ptám,
k nedorozumění?

proč

Postupně

v této situaci došlo zprvu mezi
se budu snažit hledat (z

různých

dvěma

mladými muži

hledisek) na tuto otázku

odpověď.
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ovlivňují i přístup

ke

O dvou odlišných přístupech k lidskému myšlení, které
ovlivňují i přístup ke kategorizaci

2

Dvěma přístupy

uvedenými v titulu rozumím objektivismus

(či

též klasický realismus) a

experiencialismus čili zkušenostní realismus (srov. Lakoff 2004, s. 14).

2.1
Začnu

Objektivismus
trochu zeširoka. Ve svém původním významu je objektivismus
vědomí. 3

etice, který hlásá, že dobro existuje nezávisle na lidském
typickým
dovedla

přístupem

představit,

prostřednictvím

vexaktních

věci zvnějšku".

"pohled na

označení

rsmětv

pro

Pro objektivismus je

Pojem "objektivismus" bych si asi snáze

pokud bych jej doplnila dalším pojmem - subjektivismus (tedy

subjektu a jeho psychiky). Objektivistické myšlení

vědách,

je mu blízké myšlení matematiky

(či

vidění

snahu o něj) lze najít

(racionálně

myslet znamená

přírodních zákonů ';-

manipulovat s abstraktními symboly), stopování postupné abstrakce

L

reality - a

zpětná

aplikace abstraktních

symbolů

na okolní

svět.

Vše je nazíráno z vnějšího

pohledu. Myšlení tedy manipuluje se symboly a ty se vážou na realitu. Pythagorova
(N+B 2= C2)to platí bez ohledu na velikost pravoúhlého trojúhelníka
červený
člověk

pravoúhlý trojúhelník

zůstane červeným

či

věta

jeho barvu -

čili

(i trojúhelníkem), i když ho barvoslepý

nedokáže rozeznat od jeho okolí.

Jenže - je-li ten trojúhelník, dejme tomu, igelitovou plachtou, která je náhodou
(nešikovnou hospodyní) polita vroucí vodou, zcela zkrabatí. Co se stane? Pro mne
(subjektivně)

zůstane

trojúhelníkovitou igelitovou plachtou (i když krabatou), pro

matematiky (objektivně) prostě
trigonometrie nezajímavý,

přestane

neboť

tedy logicky platit i Pythagorova
zdlouhavěji)

také

být pravoúhlým trojúhelníkem, objekt je z hlediska

již neodpovídá definici tohoto útvaru, a
věta.

prostřednictvím

dvojkové soustavy (ano-ne) -

vyhovujícím objektivismu. Já jsem ale tímto
objektivismus,

předpokládající,

že

VY.iádřit

Nepochybuji, že toto lze

důkazy

příkladem

chtěla

a fakta jsou nezávislé na

vnímání, nemusí vždy působit přesvědčivě. A že tento

přístup

přestane

(i když
tedy

jen

pro

něj

poněkud

způsobem

naznačit,

že

víře, vědomostech či

vzbuzuje dojem, že (z našeho

hlediska) k určité eliminaci "něčeho" tu přece jen dochází.
Svým

způsobem

se zdá, že obrovská touha

chcete-li dokonalosti Božího oka)
objektivismus nemíní

3

příliš

může

člověka (hlavně vědce)

narážet na

po exaktnosti

odvěké překážky člověčenství

akceptovat. Lakoff (2004) ovšem

hovoří

(či

- což

o vztahu mysli a

Citace dne 25.5.2007. Dostupné na http://cs.wikipedia.org/wiki!Objektivismus.
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znakovém jazyce

podstatně fundovaněji

vychází objektivismus velmi

vstříc

inteligence. Vystavuje je však

nebezpečí

podrobněji. 4

a

informatikům,

z tohoto

zadání požadavku nejekonomičtějšího postupu při

programátorům

přístupu

léčbě

přístupem

Celkovým svým
a

tvůrcům umělé
např. při

vyplývajícímu: že

rakoviny může systém dojít k zcela

logickému návrhu "likvidovat organismus".

2.2

Experiencialismus

Zkušenostní realismus nebo také experiencialismus je jinou verzí realismu a má

s objektivismem řadu
Nicméně
především

v řadě

styčných bodů

prvků

se oba

- především kognitivní přístup k realitě.
směry

liší. Lakoff (viz Lakoff 2006, s. 14) vychází

z toho, že podle experiencialismu je myšlení přímo závislé na

smyslových (chcete-li

tělesných)

těle

- vychází ze

zkušeností a též zkušeností sociálních - z nich se pak

sestavují pojmové systémy a jsou vnímány jejich kontexty. Tomu, co není spjato
zkušeností,

napomáhá v duchovním zobrazení

imaginativní). Napomáhá duchovnímu zobrazení
mentální obraznosti

vůbec.

imaginace

prostřednictvím

Ovšem nelze zapomínat na

a mentální obraznost j sou také
(mimochodem mne napadá

(byť

(přesněji

skutečnost,

přímo

se

snad myšlení

metafor, metonymií a

že metafory, metonymie

snad nepřímo) závislé na tělesné a smyslové zkušenosti

třeba přísloví

- "sytý hladovému

nevěří"). Měli

bychom si

zapamatovat, že myšlení má "celostní charakter", pojmy mají celostní strukturu - takže - asi
jako

"dům"

je víc než

sestavených podle

součet

určitých

cihel,

přesahují

i pojmy pouhý

"stavebních pravidel".

součet

Stručně řečeno

- myšlení je

než jen mechanickou manipulací s abstraktními symboly. Tento
především sdělování

"stavebních

způsob

informací), kterým argumentuje experiencialismus, se

bližší lidem se vzděláním humanitního

prvků"

něčím

víc

uvažování (a
často

zdá být

směru.

Lakoff v souvislosti s touto teorií upozorňuje na to, že pojmy mohou být svou podstatou
metaforické a mohou se v různých kulturách
třeba

si neustále

uvědomovat,

porozumění předpokládá

podstatně

lišit (srov. Lakoff 2004, s. 249).5 Je

že mohou existovat odlišné pohledy na

svět

a že vzájemné

jak dohody o významech, tak respekt k rozdílům. Jen tento přístup

Mysl je tedy vlastně jakýsi stroj, practljící se symboly v zásadě stejně jako počítač s algoritmy. Symboly
slova a mentální reprezentace) získávají svůj význam prostřednictvím vazeb na vnější svět. Veškerý
jejich význam má tuto povahu. To, že lidé mají taková těla, jaká je mají, a která fungují v daném prostředí
určitým způsobem, je proto ve vztahu k rozumu a smysluplným pojmům čistě náhodným jevem.
Lidské tělo může hrát roli při výběru toho, které pojmy a mody transcendentního myšlení lidé nakonec
používají, ale nemá zásadní vliv na charakterizaci toho, co je základem určitého pojmu a rozumu obecně.
Myšlení je (podle objektivismu) abstraktní a je nezávislé na těle, protože na ně nemají vliv omezení lidského
těla, vnímání a nervového systému (viz Lakoff2006, s. 12 - 13).
4

(například
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umožní

porozumění

národu i

2 O dvou odlišných přístupech k lidskému myšlení, které

menšině

- v našem

případě například

ovlivňují

jazyku a

i přístup ke

společenství

Neslyšících. Ostatně - k podobným závěrům dochází i Jandová. 6

3

Co je to kategorizace
Co je to kategorizace z pohledu dávných filozofů

3.1

Otcem pojmu kategorie byl Aristoteles. 7. Řecké kategorein znamenalo původně "obviňovat",
později
druhů

"tvrdit, posuzovat,

určovat".

kategorií, tj. obecných

určení,

Aristotelově

V

která charakterizují, "co jest"
činnost,

kvantita, kvalita, vztah, kde, kdy, poloha, míti,
kol. 1998, s. 130).

Později, prostřednictvím

kategorie staly základem pro

pojednání Kategorie se uvádí deset

rozrůznění

prací

nějaká věc:

podstata,

trpnost (podle Benyovszky a

řeckých gramatiků,

se takto pojaté

slovních druhů a v ještě pozdějších modifIkacích se

ocitly též u kořenů gramatických kategorií.
Nominální a reálné tu není

ještě

rozlišeno, pro Aristotela však defmice znamená

"vyslovení podstaty něčeho". Spíše než o význam slova mu jde evidentně o popis předmětu,
a to popis tak univerzální, aby zahrnoval všechny
názvem. Taková defInice (stanovení nejbližšího
nejmenšího

počtu specifIkačních určení)

tedy

exempláře označované příslušným

nadřazeného

směřuje

pojmu a pak nalezení co

ke kategorizaci tak, jak ji představují

kognitivisté jakožto "aristotelskou" ("kategorie jako nádoba"). Aristoteles tedy poprvé
položil otázku: Jaký je

svět?

Jaké jsou

věci?

Jaká

nejobecnější určení věcí

lze

určit?

Tady

obvykle s kategorizací začínáme.
Mnohem

později

Neptal se už, jaký je

si pak 1. Kant8 položil otázku týkající se kategorizace
svět

a jaké jsou věci

skutečně,

ale ptal se "Jak se nám

úplně

jinak.

svět jeví?"

Tedy

Pokud lidé, kteří spolu mluví, nemají společnou kulturu, poznání, hodnoty a další předpoklady, může být
vzájemné porozumění mimořádně obtížné. Porozumění je možné na základě dohody o významu. Aby se bylo
možno s někým o významu dohodnout, musíme si uvědomovat a skutečně respektovat rozdíly komunikačního
kontextu u obou komunikantů i okolnosti, kdy jsou tyto rozdíly důležité. Je zapotřebí dosti velkého odstupu
od kulturní a osobní zkušenosti, abychom si uvědomili, že rozdílné pohledy na svět skutečně existují ajaké vůbec
jsou. (. ..) Metaforická fantazie je rozhodující dovedností při navazování kontaktu a při sdělování povahy
nesdílené zkušenosti. Tato dovednost spočívá do značné míry ve schopnosti přizpůsobit svůj pohled na svět a
upravit způsob kategorizace své zkušenosti. Problémy vzájemného porozumění nejsou nic exotického; vznikají
při každém náročnějším rozhovoru.
6 Nejvyšším cílem (kognitivní lingvistiky) je vlastně porozumět jazykovým jevům a popsat je v obecných
termínech. Kognitivní lingvistika chápe, že lidské bytosti se nerovnají algoritmům, ale jsou to individua se
svobodnou vůlí, kterou užívají ne zcela předpověditelným způsobem. Tento způsob užívání je sice
nepředpověditelný, zato jako celek je dobře motivován a řídí se určitými vzorci. (. ..) Nutno si pamatovat, že
jazyk není popisem skutečného světa (ani žádného možného světa), ale spíše lidského vnímání reality. (. ..) Čili
stejná událost je odlišně interpretována (dokonce i stejným mluvčím v různých situacích odlišně). Takže nelze
předpokládat přímou korespondenci mezi vstupem z vnější reality ajazykovým výstupem. (srov. Jandová 2004, s.
15 - 17).
7Asi 384 -322 př. n.I. Antický myslitel, filosof, zakladatel logiky jako vědy, žák Platónův, učitel Alexandra
Makedonského.
8* 1724, t 1804, zakladatel německé klasické filosofie
5
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participujeme, jako jaké je vidíme? (srov.
O

těchto

hlubokých

záměrně

zmlluji

- bez

věci

jakých kategorií - náš rozum

kořenech,

vědomí

Vaňková

svět

a

věci

2005, s. 73).

novější

ze kterých

poznává? Jak

teorie kategorizace

vyrůstaly,

historických souvislostí lze podlehnout velmi

se

nebezpečné

iluzi, že všechno, co je důležité, vzniklo až ve dvacátém století - a později.

3.2
Kategorizace z pohledu objektivismu, experiencialismu a
také v souvislosti se znakovým jazykem
Asi nejstručněji bych mohla říct - kategorizovat znamená "dělat pořádek". Řada autorů
(Čermák /1998/, Maékiewicz /1991, 1999, 2003/ Vaňková /2005/) hovoří různými slovy o

tom,

že

třídění

nejpozitivnějším

Z hlediska

pojmů

znamená

redukci

a

zpřehlednění

informací

v tom

smyslu.

přístupu

objektivistický. Jeho

ke kategorizaci popisuje Lakoff (2004)

představitelé

především

přístup

tvrdí, že každá kategorie je definována množinou

neodmyslitelných (tzv. inherentních) vlastností.

Věc,

která je

uvnitř

kategorie, pak musí mít

všechny kategorií požadované inherentní vlastnosti. Pokud chybí i jen jediná z
vlastností, je "kandidát na

členství"

z kategorie

vyřazen

a

zůstává

těchto

mimo kategorii. Lakoff

se k tomuto objektivistickému přístupu staví kriticky a upozorňuje, že tento přístup (fakticky
přístup

"nulové tolerance ") není

dostatečně

pružný a není tak v souladu s tím, jak lidé

obvykle kategorizaci užívají. Pokud má být kategorizace prostředkem, jak porozumět světu,
je mnohem pružnější přístup experiencialismu (Lakoff 2004, s. 138 - 141).
Nabízí se tu k objektivistickému přístupu opět příklad ,,konvice" (s. 9): Tomáš se
choval zcela podle objektivistického přístupu: Defmoval svůj pojem "konvice"
jako "užitková nádoba z nepropustného materiálu, určité velikosti, přizpůsobená
k nalévání tekutiny do menších nádob". Miniaturní konvička sice splňovala
většinu požadovaných inherentních vlastností (čili kritérií pro vstup do kategorie),
nicméně nesplňovala podmínku požadované velikosti, takže byla Tomášem
z kategorie ,,konvic" automaticky (tj. aniž si to uvědomoval) vyškrtnuta.

Porovnávám-li možnosti, jak

přistupovat

jazykem, musím se bez dlouhého váhání
experiencia1ismu. Je to zcela
nemůže)

připojit

k

vizuálně

ještě

Lakoffovu názoru a

přístupu

Znak ve znakovém jazyce nevzniká (a ani vznikat

beze vztahu k tělu Gak k myšlenkovému poznání

velice úzce spojený s tělem
povahu

nasnadě:

ke kategorizaci, v souvislosti se znakovým

přistupuje

objektivismus), ale je

v dalším ohledu. Už jen proto, že znakový jazyk má

motivovanou. 9 Taubová (2004) píše o tom, že vizuální motivovanost

9Taubová používá ve své studii (Taubová 2004) termín IKONIČNOST, ale tento termín může být zavádějící,
může vzbuzovat dojem, že znakový jazyk je složen jen z přímých konkrétních obrazových představ, proto jsem
vybrala termín VIZUÁLNÍ MOTIVOVANOST. Zdůvodnit lze takto: Pro znakový jazyk je charakteristická spíše
transparentnost, významová průhlednost formy, jež způsobuje, že při znalosti formy ajejího významu může
i laik odvodit vznik dané formy pro daný význam. (Servusová, J. Morfologie slovesa. /citace dne 7.6.2007/.
Dostupné na htl;p:í/ruce.cz/cIankyí32).
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znakového jazyka je základem pro vznik metafory v tomto jazyce. Lze tedy také
předpokládat,

že Neslyšící kategorizují pojmy

se kterými jsou tyto pojmy v našem
Neslyšících

poněkud

světě

především

základě

na

vizuálních vlastností,

spojeny. Tím ovšem také získává menšina

odlišnou zkušenost než slyšící

většina

(viz co píše Lakoff o možném

odlišném užívání pojmů v kategorizaci a odlišných zkušenostech u různých národů).

3.3
Některé pojmy svázané s kategorizací v kognitivní
lingvistice
Bez znalostí

pojmů uváděných

spojeny se jmény vědců,

kteří

v této kapitole se nelze obejít. Tyto pojmy jsou

je

začali

používat.

Zmiňuji

se tu o nich

alespoň

nezbytně

letmo, více o

jmenovaných badatelích píšu v kapitole 4.

3.3.1

Kategorizace a onomaziologické (pojmové) kategorie

Vaňková

způsobu

se ve své studii o

(Vaňková

kategorizace

Grzegorczykowé, která uvádí vlastní

2005, s. 74 -75)

výčet nejobecnější

v souvislosti se sémantickou strukturou jazyka.

Vaňková

zmiňuje

o R.

kategorií, které jsou platné

zde také odkazuje na podobný

systém onomaziologických /~esp. pojmových kategorií autora známého v souvislosti
s českou teorií tvoření slov (viz Dokulil 1986):
a) kategorie předmětnosti: substance (realizuje se nejčastěji substantivem)
b) kategorie příznaku: kategorie vlastnosti (adjektivem),
c) kategorie

děje

(sloveso)

d) kategorie druhotného
+;"-

(

příznaku: kategorie
,'",
-

okolnosti

či

způsobu

kategorie

a míry

(adverbiem;předložkovýchpáCi'll substantiv) (Dokulil 1986, s. 212).
I

Pojmové kategorie jsou v
má

SIce

Jmou

češtině

obvykle spojovány se slovními druhy. Znakový jazyk

nicméně

gramatiku,

předpokládám,

že

onomaziologických kategorií lze využít i zde. Domnívám se, že v

teorie
českém

Dokulilových

znakovém jazyce

sehrávají pojmové kategorie svou roli v hierarchii kategorizace (viz dále od s. 110).
Konkrétně

mám na mysli

výběr

příslušné "nadřazené úrovně".

reprezentativního znaku ze základní

Domnívám se tedy, že hlavní roli

úrovně

pro

při výběru

označení

znaku pro

Dlouhodobé výzkumy navíc ukázaly, že ikonické znaky znakového jazyka postupem času ztrácejí svůj
charakter a mění se na symboly. V poslední době se vůbec od termínu ikoničnost ve znakovém jazyce
upouští a mluví se spíše o vizuální motívovaností znaků. Například britští lingvisté uvádějí, že v britském
znakovém jazyce zhruba 50% znaků vychází z objektu nebo děje, který označují. Vizuální motívovanost znaků
znakového jazyka má opět kořeny ve vizuálně-motorickém způsobu existence tohoto jazyka... (Bímová, P.
Jazyk
znakový
jazyk
přirozený.
/citace
dne
7.6.2007/.
Dostupné
na
htqJ://www.ds.foxl.cz/?module=ad&arid= 12).
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bude hrát fakt, zda je znak "reprezentativní" z hlediska substance,

děje

vlastnosti, tedy zda patří do pojmové skupiny a), b). a c).
Také pro názvy na

směrodatné

zpravidla

podřazené

stejné

úrovni jsou vzhledem k

charakteristiky

určení přesnějších detailů
děj,

(substance,

vlastnost),

spojené

s onomaziologickým kategoriemi.
Následující

část

kapitoly však nabízí ještě jiný náhled na povahu kategorií, který vznikl

díky E. Rosch a který přináší další nové pojmy.

3.3.2

Kategorizace a prototyp - centrum a periferie

Základ uvažování o vztahu kategorizace a prototypu (viz dále) položila E. Rosch v 70.
letech. Podle Rosch (In La~off2004) se kategorizuje podle schématu: centrum - periferie
(viz také

Vaňková,

Přístup

s. 76).

Rosch nestaví všechny

členy

v rámci jedné kategorie do

stejné roviny Gako tomu bylo u kategorií objektivistických). Podle Rosch stojí v centru
kategorie reprezentativní, ideální
vlastnosti

představa či věc,

vzájemně ideálně sladěny.

k tomuto prototypu bud'

přímo

To je prototyplO. Každý jednotlivý

kategorie podle

přesných,

předpokládané

člen

kategorie pak

náleží (stojí v centru kategorie), nebo se od prototypu

vzdaluje (až stojí na periferii kategorie). Jsou i
kategorie. Jde tedy o jakési

která má všechny

případy,

odstupňované členství

kdy

člen přechází

do další Giné)

v kategorii. Nelze sice

defmovaných kritérií - kam

vlastně

jednotlivý

určit člen

člen

v rámci

kategorii patří -/,Úe lze si aspoň říci, který člen "ideální" představě nejvíce vyhovuje či který
člen

obsahuje nejvíce "požadovaných" určujících vlastností.
V této souvislosti se znovu vrátfm k našemu příkladu "konvice": Když Tomáš
Frantovi neporozuměl, bylo to proto, že Tomášově představě ideální konvice byla
nejblíže varná konvice z umělé hmoty. To byl tedy (v Tomášově představě)
prototyp. Od tohoto ideálního prototypu pak byla samozřejmě miniatura
porcelánové konvice s malovanými obrázky hodně vzdálena a stála zcela na
periferii kategorie - nebo byla vyřazena úplně mimo kategorii (nefungovala jako
kuchyňská potřeba).

3.3.3

Rodinná podobnost, interakční vlastnosti a hranice kategorie

o rodinné podobnosti

se jako první zmiňuje Wittgenstein lI , když se zabývá hrou, která

nezapadá do klasické formy kategorie s jasnými hranicemi, defmované

společnými

IOPrototypy jsou orientovány výrazně subjektivně. Vycházejí z nepřesné generalizace a ukazují místo
dané věci v jazykové-kulturním obrazu světa určitého společenství. Prototyp je vlastní přirozenému
přístupu ke světu, který nevylučuje subjektivní aspekt, emocionalitu a hodnocení. Prototypové pojetí
významu se tedy uplatňuje v tzv. antropocentrických stylech jazyka (srov. Bartmiňski - Panasiuk
2001). Vychází hojně zfrazeologie, vztahuje se k běžné, každodenní komunikaci, kfolklorním textům,
anekdotám, k textům uměleckým, ale třeba také k bulvárnímu tisku, reklamě apod (Vaňková 2005, s.
82).
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vlastnostmi. Když zjistil, že neexistují žádné vlastnosti sdílené všemi hrami
přes

skákání

měly společné

kategorie mohou být

vzájemně příbuzné,

vlastnosti, které tuto kategorii defmují

kategorizujeme na
prvků

členy

že

Více o tom pak

vazeb

hovoří

12

aniž by všechny

členy

•

Lakoff (Lakoff 2004, s. 141). S Rosch se shoduje v tom, že

základě prototypů.

Lakoff pak

rozšiřuje

věci

charakteristiku vzájemných

kategorie s prototypem pojmem rodinná podobnost. Podle Lakoffa nespojuje
defmičních

vlastností, ale pouze rodinná

vytvářet třeba

i víceméně jedinečná vlastnost,

prvky kategorie s prototypem pevná množina
podobnost. Rodinnou podobnost přitom může

která je ale natolik výrazná, že je vztah konkrétního prvku k prototypu
identifIkovatelný. Pro jednotlivé

členy

podobnost mezi

některými

periferiích kategorie)

může

zřejmý

a snadno

kategorie tedy mohou jejich rodinnou podobnost

s prototypem charakterizovat zcela odlišné

vlastnosti.I3·Přitorn

ale vzájemná rodinná

jednotlivými prvky kategorie (stojícími na

vzájemně

odlehlých

být i zcela nezřetelná.

Vědecký přístup zohledňující
základě

šachy,

švihadlo), nazval vzájemnou vazbu kategorie her rodinnou podobností. Jde

představu,

tedy o

(př.

(beroucí v úvahu) se

vytváření

vazeb s prototypem na

,,rodinné podobnosti" ovšem není nijak novou záležitostí - lze
j

připomenout

f<

(z posledních století) jen Darwinovy teorie, antropometrii a teorii lidských ras. Tam byla
teorie kategorizace na
Ve zde

základě

uváděných příkladech

"rodinné podobnosti" propracována do nejmenších

byl ovšem tento

přístup přenesen

detailů.

také na oblast mimo živou

přírodu.

V souvislosti s rodinnou podobností
důležitý

pojem - jsou to tzv.

interakční

Lakoffpřipomíná

(Lakoff2006, s. 138 - 141) další

vlastnosti. Jde o vlastnosti objektu, které vycházejí

ze způsobu vstupování subjektu do interakce s objektem (předmětem). Jde tedy o "vlastnosti
llLudwig Josef Johann Wittgenstein (26. 4. 1889 Vídeň - 29.4. 1951 Cambridge) byl jedním z nejvlivn~ších
20. století. Bývá spojován především s analytickou filosofií a filosofií jazyka, ovlivnil však i logické
pozitivisty. Slavnými se staly jeho citáty jako" Většina vět a otázek, které byly napsány o filosofických věcech,
není nepravdivá, nýbrž nesmyslná. Nemůžeme proto vůbec takové otázky zodpovědět, nýbrž jen prokázat jejich
nesmyslnost. Většina otázek a vět filosofů spočívá v tom, že nerozumíme naší jazykové logice. " "Hranice mého
jazyka znamenají hranice mého světa." a ,,0 čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet. ". Více viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig Wittgenstein.http://jilosofie.kvalitne.cz/wittgenstein.htm, časopis Reflex http://www.reflex.cz!Clanek23598.htm také filosofický časopis Reflexe- www.reflexe.cz/thomas-rentschheidegger-und-wittgenstein/
12Wittgensteinova termínu Familienďhnlichkeit (family resemblance) se užívá pro případy skupin slovních
významů, které jsou si vzájemně podobné tím způsobem, že se všechny tyto významy navzájem kříží a překrývají,
aniž by měly jedno společné jádro (pozn.překl.) Lakoff 2006, S. 28).
13 Lakoff pojem rodinná podobnost vysvětluje příkladem "křesel": Prototypické křeslo má pro nás jasně
vymezené opěradlo, sedadlo, čtyři nohy a (fakultativně) dvě opěry pro ruce. Existují ovšem i neprototypická
křesla: rozkládací křesla, kožená křesla, kancelářská křesla, houpací křesla, otáčivá křesla, visutá křesla,
nafokovací křesla, holičská křesla, zubařská křesla atd. Neprototypická křesla chápeme jako křesla nikoli na
základě jejich vlastních kvalit, nýbrž díky jejich vztahu ke křeslu prototypickému. Houpací křesla, holičská
křesla a nafukovací křesla považujeme za křesla nikoli proto, že by měla s prototypem společnou n~akou
pevnou množinu definičních vlastnosti, nýbrž spíše proto, že mají vzhledem k prototypu dostatečnou rodinnou
podobnost. Houpací křeslo se může prototypickému podobat jiným způsobem, než se mu podobá křeslo holičské.
Nemusí tady být žádné pevné jádro vlastností proto typického křesla, které by bylo společné jak nafukovacímu,
tak zubařskému křeslu. A přece jsou obě křesly, protože každé z nich je svým odlišným způsobem prototypu
dostatečně blízké (Lakoff, s.140 - 141).

filosofů
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konkrétně

se projevující při kontaktu (vnímání, užívání, komunikaci) subjektu s objektem".
Tyto interakční vlastnosti netvoří jen množinu, nýbrž spíše strukturovaný gesta1t 14
s dimenzemi, které se rodí

přirozeně

zahrnují vjemové vlastnosti,

funkční

funkčně účelové

především

přinejmenším několik

vlastnosti

interakční

vlastnosti
činností

vlastnosti, vlastnosti týkající se motorických

vlastnosti (Lakoff, s. 141). Tyto

pro stanovení

interakční

z naší zkušenosti. Relevantní

dostatečných

interakční

vlastnosti jsou podstatné
zřejmé,

rodinných podobností.1 5 Je

z vlastností, které charakterizují pojem

určitého předmětu,

že
jsou

(o tom dále viz též teorie Berlina nebo Rosch). Berlin ukázal, že lidské

kategorizace založené na interakci s vnějším prostředím jsou velmi přesné na základní
bázové úrovni (o té viz dále). Interakce na základní úrovni tudíž
důležitou

zajímavý

postřeh

zmiňuje

velmi

(Lakoff 2006,

také Rosch, viz dále. Jandová (2004) k tomu

ještě doplňuje

o úloze lidské interakce (tedy o

vědomostmi

představují

čili

světě

vazbu mezi poznávací strukturou a našimi

s.49). O tom se

a

interakčních

o

vlastnostech

předmětů)

v souvislosti s periferií a prototypem. 16
Jandová

zdůrazňuje

také

důležitý

fakt, že definice konkrétní kategorie nemají pro

všechny jazyky vždy shodné hranice. 17 Tvrdí dokonce, že kategorizace objektu se může lišit
iv

různých

uvádí i

registrech téhož jazyka (Jandová /2004/, s. 20). Podobné

Vaňková. 18

To je informace velmi

důležitá

příklady

na toto terna

i pro práci na našem výzkumu (viz

srovnání českého znakového jazyka a amerického znakového jazyka).

3.3.4

Hierarchie kategorizace - Kategorizace a

úrovňové

báze

Jak jsem popsala výše, potřeba kategorizovat je velmi silná a zdá se, že pro lidské bytostije

pro zpracování a uložení informací, pro zacházení s nimi a pro přístup k nim nezbytné
14Pojem gesta1t je v této práci ( a v práci zde zmiňovaných badatelů) používán ve významu "celistvý tvar".
15 Lakoff k tomu uvádí příklad: Křesla mají se židlemi a dalšími druhy sedadel společnou funkčně účelovou
vlastnost, která nám umožňuje na nich sedět. Avšak obor motorických činnosti umožňovaných křesly je ve
srovnání s židlemi a jinými sedadly obvykle odlišný. Interakční vlastnosti křesel tedy zahrnují to, jak vypadají,
jak se v nich cítíme (vjemové vlastnosti), to, že nám umožňují sedět (fUnkční vlastnosti), co děláme se svým
tělem, když do nich sedáme a když z nich vstáváme a když v nich spočíváme (vlastnosti týkající se motorických
činností) a vlastnosti umožňující odpočívání, jídlo, psaní dopisů atd (funkčně účelové vlastnosti).
16 Zdrojem významu slova židle je kinestetické představové schéma toho, jak lidská bytost obvykle se židlí
zachází. Jinými slovy - akt sezení v prototypické židli je ta zkušenost, která definuje, co je to židle, a varianty
této zkušenosti vedou k variantám periferních členů kategorie. Lidská interakce, či chcete-li lidská spoluúčast,
se obecně ukazuje jako mnohem závažnější, než rysy, které mohou být přítomny v "objektivním" popisu
kategorie. (Jandová 2004, s. 20).
17 Kategorie reprezentovaná anglickým chair, židle ukazuje, že takovéto kategorie jsou často specifické pro
určitý jazyk. Čeština i ruština užívají zcela odlišné lexémy pro to, co je v angličtině nazýváno armchair (Č
křeslo, R kreslo) a pro to, co je nazýváno chair (Č židle, R stul); pro Čechy a Rusy není "křeslo" součástí
kategorie "židle ", ale je to zcela odlišný objekt. Češi jsou ještě navíc schopni vnímat wheelchair, vozík pro
tělesně hendikepované, buď jako typ křesla, nebo jako objekt zcela odlišného typu. Ve spisovném jazyce je
wheelchair křeslo na kolečkách, ale v mluveném jazyce je wheelchair obvykle označován jako" vozík" (Jandová
/2004/, s. 20).
18 Např. v češtině a v angličtině se liší pojmenování prstů: v češtině máme stejné pojmenování pro prsty jak u
rukou, tak i u nohou, zatímco v angličtině se prstům u nohou říká toes a prstům u rukou fingers (přebráno od
Vaňkové 2005, s. 68).
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organizovat informace do kategorií. Podle Jandové tímto procesem pocházejí dokonce i
poškozené

(či

okrajové) a irelevantní informace, což

umožňuje

lidem nalézt smysl i

v rozostřených nebo vybledlých fotografiích či " vidět" různé předměty ve tvarech mraků /fi

inkoustových

kaněk.

Neurobiologové ukázali, že v mozku není žádná

"babičkovská" buňka,

která by obsahovala vše, co víme o své babičce, a že ani žádné jiné informace rovněž nejsou
uloženy jako izolované prvky. Veškeré informace jsou naopak rozděleny (" distribuovány") a
propojeny. A teď se dostáváme k tomu
jsou nejen

uspořádány

nejdůležitějšímu

- Jandová konstatuje, že informace

do kategorií, ale tyto kategorie jsou

vzájemně propojeny

podílejí na hierarchii kategorizace zahrnující podřazené a

a dále se

nadřazené úrovně

2004, s.22). Studiem hierarchie kategorizace se zabývalo mnoho

badatelů

(Jandová

(mezi prvními

Brown, Berlin) a ti k němu přispěli specifickým úhlem svého pohledu (viz dále).
angličtině,

Jandová shrnuje, že kategorie, které obvykle (v

pozn.

překl.)

odpovídají
či

monomorfémovým jazykovým jednotkám Gako bird/pták, chairlžidle, mother/matka
gramatické morfémy), jsou kategoriemi základní
Kategorie základní
úrovně

úrovně

přirozenou,

z ní jsou

(basic-Ievel categories).

uměle vytvářeny

další

dvě

- a to úroveň podřazená a úroveň nadřazená (více viz Brown).

Podřazená úroveň

nabízí jejich

Nadřazená

pro

se

podrobnější

armchair/křeslo,

vytváří

je úrovní

úrovně

soustřeďuje

na jemnější detaily členů kategorie základní úrovně a

diferenciaci

(např. podřazenou

v níž se některá křesla houpou nebo

kategorie abstrahuje od

ně společný

rámec - tak

chairlžidli jako jeden ze svých
stoly, stojací lampy a
příklady

kategorií chair by byla kategorie

otáčejí

specifičností

např. nadřazená

jednotlivých

členů

základní

úrovně

a

kategorie furniture/nábytek obsahuje

nejprototypičtějších členů

umělecky ztvárněné

a některá nikoli atd.).

(a

předměty

televizní stolky jako

jako pingpongové

relativně perifernější

nábytku).

Podřazená,

základní a nadřazená

úroveň

nejsou pouhé

soustředěné

množiny, vztahy

mezi nimi jsou komplexní a sledují strukturu centrum - periferie (Jandová 2004, s. 22).
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Souhrn

V této kapitole jsme začali pronikat do teorie kategorizace. Úvahy o ní provázejí evropské
myšlení už od antiky a v různých souvislostech na sebe navzájem navazují. Seznámili jsme
se s některými základními pojmy, se kterými se v souvislosti s kategorizací operuje
v kognitivní lingvistice. Nabízejí se dva

přístupy

ke kategorizaci, a to v souvislosti se

sémantickou strukturou jazyka (viz výše Grzegorczykowá), nebo s pomocí
podle

půdorysu

kategorie (v horizontálním

členění).

V tomto

půdorysném členění

odlišeno centrum s ideálním prototypem, kolem centra se shlukují další
se vzájemnými "rodinnými podobnostmi".

Směrem

řazení prvků

členy

je

kategorie

od centra k okraji (periferii) kategorie

rodinné podobnosti slábnou.
Seznámili jsme se také s hierarchií kategorizace, tedy s jejím vertikálním
základní,

nadřazenou

členěním

a podřazenou úroveň. Výchozí hladinou je základní, bázová

která je považována za

úroveň přirozenou

další kapitola) a ostatní

dvě úrovně

k jemnější diferenciaci rozlišujících

jsou od ní odvozeny. Na
detailů.

Určení

podřazené

nadřazené

úroveň,

nejčastěji

(k této úrovni se budeme vracet

na

- viz

úrovni dochází

úrovně

zase naopak

vyžaduje určitou míru abstrakce a zobecnění (nábytek).
Tolik zatím o základních pojmech v oblasti kategorizace, se kterými budeme
do styku i ve výzkumné
komplexnější,
některé

části

této práce. Aby však byl pohled na teorii

nelze opomenout první

vědce,

badatele a

další teorie vztahující se ke kategorizaci.

Těm

průkopníky

přicházet

poněkud

kognitivní lingvistiky i

se budu věnovat v další kapitole.
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Z historie zkoumání kategorizace v oblasti kognitivní
lingvistiky (několik osobností, teorie, pojmy)
V této kapitole bych ráda
zabývali a byli pro ni

alespoň

přínosem.

trochu

představila některé

Zajímá mě

především

badatele,

hledisko

kteří

přínosnosti

se touto oblastí
a využitelnosti

pro výzkum ve znakovém jazyce.

4.1

Roger Brown

R. Brown19 byl prvním badatelem, který se

věnoval

spojené s nadřazenou, základní a podřazenou úrovní.
přišel

základních) kategorií"

na to, že

právě

otázkám úrovňové báze. Studoval jevy
Během

základní

svého studia "bázových20 (tedy

úroveň

je ta, kterou si nejrychleji

osvojí děti. Brown podává výčty vlastností této první úrovně (čili základní úrovně). Říká,
že tato úroveň je

nejčastěji

tvrdí, že bazální

úroveň

pojmenování jednoho

užívaná a jména (názvy) jsou na této úrovni nejkratší. Brown
nejpřirozenější

je

předmětu.

Brown sice

synonym na této úrovni (viz jím uváděné

a

zřejmě

zde najdeme

nehovoří přímo

příklady

o

nejpočetnější

nejčastějším

výskytu

- o desetníku21 ), ale na základě výzkumu

českého znakového jazyka (ČZJ) se domníváme, že na základní úrovni skutečně existují

synonyma

podstatně častěji

než na úrovni

podřazené či nadřazené

(viz výzkumná

část

této

práce).
Ostatní

úrovně

vznikají

uměle

- jsou

vytvořeny

ze základní

úrovně

a kjejich

osvojení je nutno zapojit představivost.
Dále Brown píše i o tom, že

vůbec

s prvním pojmenováním věcí se setkáváme právě na

bázové (základní) úrovni a pouze tam se nacházejí tzv. distinktivní
v podobné souvislosti

hovoří

o "motorickém programu" a o stejné

vazbě

22

činnosti

(Rosch

k základní úrovni

19Brown Roger, Universita Chicago, vydává odborné publikace v letech 1958 - 80; viz i www.narodsobe.czlc1ovek/dorozumivani/jazyk/zpracovani prirozeneho jazyka/FaktorizacelLakoff/Zeny_ ohen_a_ nebezpec
ne veci/
20 V popisu základní úrovně se setkáváme s terminologickým úskalím. Badatelé užívají termíny bázová úroveň či
v této souvislosti hovoří o bázové kategorizaci, bázových prvcích. Zpravidla ponecháváme termíny v té podobě,
jak jsou uvedeny v citaci. Případně ale (pro uchování kontinuity s ostatními kapitolami této práce) přídáváme do
popisu (v závorce) termín užívaný jinde (př. prvky základní úrovně). Ve výzkumné části své práce používáme
vždy termín základní úroveň.
21 Brown si všiml, že mnoho věcí má více jmen: "Desetník, který mám v kapse, není pouze desetník. Je to také
platidlo, kovový předmět, věc a s ohledem na detail je to taky desetník z roku 1952 nebo konkrétní desetník z
roku 1952, který má jedinečný vzorek poškrábání, zabarvení a hladký povrch. Pes na trávníku není jenom pes,
ale také boxer, čtyřnožec a ,,živá bytost" (Brown 1958, s. 14). Brown si také všiml, že přestože desetník můžeme
nazývat mincí, platidlem nebo desetníkem z roku 1952, máme pocit, že desetník je to "pravé jméno".
22 Brown tvrdí, že na nadřazené a podřazené úrovni neexistují žádné distinktivní (rozlišitelné) činnosti (viz
Brown 1965 - s. 321). Jako příklad charakterizující vazbu distinktivní činnosti k základní úrovni uvádí Brown:
"přivonět ke květině" - neexistuje specifická činnost, která by odlišovala "přivonění" k různým druhům květin.
Stejně tedy "přivoníme" k růži, lilii, fialce i orchideji.
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i Berlin). Distinktivní

činnosti

jsou vlastní pouze bázové (základní) úrovni

kategorizace.
Lakoff se
dítě

zmiňuje

o tom, že Brown předkládá systém, v

na "úrovni distinktivní

činnosti",

na úrovni

květin, koček

pro

za pomoci "úsilí

představivosti"

směrem "vzhůru"

kategoriím Gako rostlina) a

nadřazeným

začíná

(srov. pozn. 18,

(květina)

k

pokračuje

kategorizace

desetníků

19). Kategorizace na této úrovni

poté

němž

a

směrem "do1ů"

k

podřazeným

kategoriím Gako narcisy).
Pro ilustraci se vrátím ke svému příkladu o konvici:
Dokážu si představit, že dítě se dříve naučí slovo konvice než slovo nádobí,
protože konvice je ,)med" vidět, ale pojem nádobí vyžaduje větší
představivost - a nezbytnou schopnost zobecňovat, neboť označuje určitý
celek (skupinu věcí). Také díky tomu, že je konvice spojená s distinktivní
činností (nalévám'), dítě snáze pochopí, že konvice je "ta věc, ze které se
nalévá".

4.2

Brent Berlin

Tento antropo10g23 si během svého výzkumu (při kterém "zkouše1" respondenty
z určování druhů rostlin a zvířat) rovněž uvědomoval existenci základní úrovně.
že základní (bázová)
"uprostřed"

úroveň

hierarchie.

je postavena na úrovni rodu. Tato kategorie je

Berlinův

na to,

vlastně

spolupracovník Stross došel k stejnému poznatku jako

Brown - k tomu, že na bázové úrovni se nejsnáze

učí

všechny kultury shodnou bázovou (základní)

úroveň,

úroveň umožňuje

Přišel

novým pojmům. Podle Ber1ina mají
protože jen základní (bázová)

tzv. "gestalt vnímání"24 a také motorický pohyb.

Dále Ber1in navrhuje, aby byla
hlediska - jednak

obecně

při

stanovení bázové

úrovně

kategorií rozlišována

lidská schopnost bázové kategorizace (daná obecnými

fyziologickými a psychologickými faktory), jednak

funkční

bázová kategorizace, která

s sebou přináší faktory spojené s kulturou a odborným vzděláním. Tím se v
"nově" připouští,

dvě

že mohou existovat dva nestejné

kategorizace, které mohou kategorizaci

významně

přístupy

Berlinově

ke stanovení základní

pojetí

úrovně

ovlivnit. Rozdílné jsou (podle Berlina)

"lidové" kategorie,25 které se naučíme jako·malí, a pak kategorie vědecké, které se naučíme
později,

díky

vzdělání.

Takže se

může

stát, že

např.

pojem

původně patřící nadřazené

Brent Berlin, Ph.D., profesor antropologie a ředitel Centra pro Latinskou Ameriku a Karibské studie, The
University of Georgia, Katedra antropologie, ATHENS, Ga, USA. Od roku 1960 (tedy 40 let) se zajímalo
obyvatele
Mexické
náhorní
plošiny
(
citace
dne
10.
5.
2007,
dostupné
na
http://www.biomed.uga.edu/mem_ber1in_overton_brent.htm ).
24 Nejpřesněji asi "celostní vnímání".
25 Podle Berlina má "lidová" klasifIkační hierarchie tyto stupně: ŘÍŠE (rostlina, zvíře), FORMA (strom, keř,
pták, ryba), ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE (listnatý nebo jehličnatý strom), ROD (dub, javor), DRUH Gavor
cukrový, dub zímní), ODRŮDA (dub zimní převislý). Úroveň rodu se nachází uprostřed této klasifIkace. Další
zkoumání ukázalo, že úroveň rodu je zřejmě psychologicky bázovou úrovní.
23
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například koňská

značky

plemena,

aut atd. To je však i pro

vyškolené specialisty možné jen v omezeném množství domén.

Podle Berlina jsou lidské kategorizace založené na interakci s vnějším prostředím velmi
přesné

na bázové úrovni. Interakce na bázové úrovni tudíž

vazbu mezi poznávací strukturou a našimi
předkládá

tezi, že konkrétní kultura

vědomostmi

může méně

o

představují

světě.

velmi

důležitou

Berlin podle Lakoffa dále

než jiná používat jistých lidských

schopností využívaných při bázové kategorizaci, jako je třeba schopnost gestalt vnímání. 26
Berlin také

předpokládá,

že

nemůže

kategorizace odlišné od našich nebo od

existovat kultura, v níž jsou všechny
těch,

které má

např.

kmen Tzeltal. 27 Ve

úrovně

většině

domén budou úrovně kategorizace stejné pro všechny lidské bytosti prostě proto, že všichni
lidé sdílejí obecné schopnosti gestalt vnímání a motorického pohybu.

Právě tyto

schopnosti

hrají zásadní úlohu při určování bázové kategorizace.

4.3

Eleanor Rosch

o Eleanor Rosch

28

se Lakoff zmiňuje jako o hlavní průkopníci takového pojetí kategorizace,

které ukazuje myšlení jako
(struktur základní

všeobecně

úrovně). Právě

nejzávažnějších problémů

organizované kolem

ona rozpoznala, že

prototypů

způsob

a bázových struktur

kategorizace je jedním z

kognitivních věd.

Rosch akcentovala tzv. prototypový jev - vycházela z toho, že respondenti v jejích
průzkumech

považovali jisté

kategorie") za
v kategorii.

členy

reprezentativnější

Například

kategorií

než jiné,

(hovoří

o slovech /objektechl jako o

čili uplatňovala

sýkorky byly považovány za

jakési

"členech

odstupňované členství

reprezentativnější

zástupce kategorie

PTÁK než slepice, tučňáci a pšfrosi. Stolní židle byly zase považovány za lepší zástupce

Je uváděna řada příkladů, které byly skutečně zdokumentovány Doughertym (1978). V městských kulturách
mohou lidé zacházet s pojmem strom jako s pojmem bázové úrovně (tj. vzácnější výskyt rostlin
v takovém prostředí nevyžaduje pojmenování jednotlivých druhů stromů, a tak je posunuje až na podřazenou
úroveň). Na druhou stranu pro národy více spjaté s přírodou je "strom" zřetelně nadřazenou úrovní (někdy prý
dokonce neznámou, protože nejsou s to vyjádřít tento druh zobecnění). Přitom ale dokáží bez problémů
pojmenovat a popsat i 50 různých druhů stromů - včetně dalších specifIk a praktického využití.
27 Berlinův výzkum probíhal mezi mluvčími jazyka Tzeltal, kteří žijí v Tenejapa v oblasti Chiapas v Mexiku. Je
pečlivě zdokumentován v knihách Principy klasifikace rostlin kmene Tzeltal (Princip les of Tzeltal Plant
Classification, Berlin, Breedlove a Raven 1974). Výsledky tohoto obsáhlého projektu byly překvapující a staly
se základem psychologického zkoumání bázové kategorizace.
28 Eleanor Rosch, Ph.D., profesorka kognitivní psychologie z Kalifornské univerzity v Berkeley (viz např.
Varela, F. - Thompson, E. - Rosch, E.: The embodied mind: cognitive science and human experience. The MIT
Press, Cambridge, Massachusetts 1991, dostupné na
www.narodsobe.czlclovek/doroznmivani/j azyk/zpracovanU)firozeneho~azyka/F aktorizacelLakoffi'Zeny_ ohen_
a_nebezpecne_veci/
26
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kategorie ŽIDLE než houpací křeslo,
Nejreprezentativnější člen

Pak se Rosch

na bázové (základní) úrovni je

program Rosch je
distinktivní

činnost

u holiče nebo

elektrické křeslo.

kategorie se nazývá prototypický člen. 29

soustřeďuje (podobně

vlastnosti bázové

křeslo

úrovně,

a to

přibližně

jako jiní) na bázovou (základní)

uspořádána většina
především

našich

vědomostí.

3o

úroveň

a tvrdí, že

Rozebírá

důležité

vazbu na motorický program. Motorický

to, s čím jsme se

vlastně

už

dříve

setkali, jde o termíny

(Brown) a motorický pohyb (Berlin) - ale Rosch ale motorický program

specifIkuje odlišnými příklady a všímá si dalších vlastností, viz následující příklad. Rosch
31

říká,

že naše vědomosti o bázové úrovni jsou členěny především na části a celek. Zmiňuje se

i o atributech, tedy o

něčem,

co jev (objekt) charakterizuje - atribut by
Několik

distinktivní (tedy rozlišovací) hodnotu.
distinktivní rys. Nejvíce distinktivních
nejlepšími distinktivními rysy jsou

rysů

společných

měl

zcela jistě mít

atributů může

vytvářet

najdeme na bázové (tedy základní) úrovni. A

samozřejmě

ty, které mají distinktivní hodnotu za

všech podmínek pro všechny kategorie na dané úrovni. 32
Nově

ke své teorii

přikládá

Rosch

v souvislosti s kategorizací spíše se

jako objekt. A

stejně

zjištění

světem

(z výzkumu osvojování jazyka

výsledek našich interakcí se

světem

svět

interakční

jako

že

komunikujeme, než že by se nám jevil jen a jen

jako samotné lidi, tak i

"vlastní" kategorie - tedy kategorie má

dětmi),

součást

vnímáme a podle

světa vytváříme

vlastnost (Lakoff 2006, s. 61 - 62), tj.

našeho .fyzického a kulturního

prostředí

29 Nabízí se několik otázek: Kdo je vlastně "tvůrcem prototypů"? Dejme tomu, že lze celosvětově dohodnout,
aby byl tento postup použitelný u kritérií při volbě "královny krásy" (ale i tam mají velký vliv "porotci"). Není
ale trochu sporné tento postup použít jinde, v širší oblasti? Bude-li pro nme prototypem ryby kapr - mohu
očekávat, že stejné vidění bude mít i Eskymák? Platnost prototypů je nutně podmíněna geograficky, kulturně,
sociálně i historicky, atd. Lze toto hledisko uplatnit při porovnávání ČZJ a znakového jazyka neslyšících
Eskymáků? Dále - jakým způsobem lze určit "vzdálenost od prototypu"? Je něco mezi centrem a periferií? Tj. má sardinka blíž ke žralokovi či kaprovi? Čili -lze nalézt vazbu prvku s prototypem ryby na globální
(nadkulturní) úrovni?
30 Rosch hovoří o tom, že bázové (základní) kategorie jsou základní ze čtyř hledisek: a)Vnímání: vnímaný tvar,
jediný mentální obraz, rychlá identifikace; b) Funkce: Obecný motorický program; c) Komunikace: Nejkratší,
nejčastěji používaná a kontextově neutrální slova nejdříve naučená dětmi a první při vstupu do slovníku; d)
Struktura vědomostí: Většina atributů členů kategorie je uložena na této základní úrovni.
31 Například máme mentální obrazy židlí, tj. abstraktní obrazy, které neodpovídají žádné konkrétní židli, a máme
obecné motorické aktivity představující způsoby, jak na židlích můžeme sedět. Pokud však postoupíme od
bázové kategorie ŽIDLE k nadřazené kategorii NÁBYTEK, objeví se rozdíl. Nemáme žádné abstraktní mentální
obrazy nábytku, jež by nebyly zároveň mentálními obrazy bázových předmětů (předmětů základní úrovně) jako
židle, stoly, postele apod. Zkuste si představit kus nábytku, který nevypadá jako židle, stůl, postel atd., ale je
nějak více abstraktní. Zdá se, že toto lidé nedokáží. Navíc nemáme motorické činnosti, pomocí nichž zacházíme
s nábytkem obecně, které by nebyly zároveň motorickými aktivitami sloužícími k interakci s nějakým
předmětem na bázové (základní) úrovni, jako je židle, postel, stůl, postel atd. Ale nadřazené kategorie mají jiné
atributy "spojené" s lidskou dimenzí, napřiklad účel a funkci "bydlení, obývání" (Lakoff 2006, s. 52).
32 Přiklad Rosch: Například podřazené kategorie jako kuchyňská židle mají nízkou distinktivní hodnotu, protože
kuchyňské židle většinu atributů sdílejí s ostatními druhy židlí a jen málo rysů je od jiných židlí odlišuje.
Jednotlivé rysy sdílené mezi kategoriemi židlí mají nízkou distinktivní hodnotu pro kategorii kuchyňské židle.
Když vidíte židli s opěradlem, nemáte moc velký důvod si myslet, že je to kuchyňská židle, a ne nijaký jiný typ
židle. Vzhledem k tomu, že jednotlivé distinktivní hodnoty jsou nízké, bude nízký i jejich součet. Stejně tak by
podle této úvahy měla být nízká distinktivní hodnota nadřazených kategorií jako nábytek, protože mají málo
společných atributů. Vzhledem k tomu, že bázové (základní) kategorie mají mnoho atributů společných členům
uvnitř jednotlivých kategorií a málo mezi kategoriemi navzájem, jejich distinktivní hodnota by měla být nejvyšší.
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znakovém jazyce

vzhledem k našemu

tělu

a kognitivnímu aparátu. Takové

interakční

vytvářejí

vlastnosti

v našich zkušenostech svazky a prototypová a bázová struktura může toto reflektovat (viz též
kapitola 3.3.3). Podívejme se na náš

příklad:

Konvice a jejich rodinné podobnosti.

Bez ohledu na materiál, ze kterého je vyrobena, bez ohledu na
tekutinu, která se z ní nalévá, je název konvice stále spojen s jednou zcela
jasnou distinktivní činností - s motorickým pohybem, kterým se nalévá
káva, čaj, voda i třeba nafta. Je-li konvice zároveň nádobím i hračkou (malá
porcelánová konvička), pak se s ní dítě učí hrou motorickým pohybům
spojeným s distinktivní činností konvice - tedy prvotně užívání tohoto typu
nádobí a druhotně se dítě učí v souvislosti s naléváním též stolování - tj.
konvice jako hračka je navíc prostředkem socializace dítěte.

4.4
Možná aplikace některých teoretických poznatků v českém
znakovém jazyce
Vytváření

hypotéz, které spojují teorii s

předmětem

našeho zájmu - tedy s

znakovým jazykem a s našimi poznatky o něm - je nutnou
možné, že hledání vzájemných konkrétních

(či

součástí

českým

pracovního postupu. Je

potenciálních) vazeb

může přivést

pozornost k takovému úhlu pohledu, kterým bude možno problematiku nazírat

naši

poněkud

odlišným způsobem.

4.4.1
Aplikace některých poznatků Brownovy teorie na český
znakový jazyk
Budu-li se
se jako

řídit zjištěními,

děti nejdříve naučí

ke kterým dospěl Brown (1958), lze předpokládat, že i Neslyšící
znaky

patřící

do bázové (základní)

zájem zaměří na úrovně ostatní. Neslyšící
bázové (základní)

úrovně,

a to v

podřazenou úroveň. Konkrétně

době,

děti

úrovně,

teprve pak se jejich

(podle této hypotézy) tedy umí nejprve znaky

když

ještě

neovládají znaky pro

- umí znak pro JABLKO,33 ale

ještě

nadřazenou či

neumí

vyjádřit

znak

OVOCE.
Zajímavý je ovšem z hlediska znakového jazyka
mezi distinktivní
v

českém

činností

Brownův

pohled na jedinečnou vazbu

a základní (bázovou) úrovní kategorizace. Domnívám se, že

znakovém jazyce je situace

poněkud složitější.

Je to tím, že u

některých

sloves

v ČZJ je ve větné vazbě "užší vazba přísudku s předmětem", než je tomu v češtině. Přesněji
- je tomu tak u sloves prostorových, jejichž

proměny

v kontextu využívají

vizuálně

motorické povahy znakového jazyka (více o slovesech v ČZJ viz Macurová - Bímová a
také Vodrážková 2003).

Např.

zatímco v

češtině zůstává

sloveso "obouvat" stejné,

ať již jde

o lodičku či pohorku, v ČZJ se znak OBOUVAT ve vazbě na typ boty poněkud mění. Zdá
se, že "distinktivní činnost" se v těchto případech v ČZJ přesunula ze základní úrovně
33Ve1kými písmeny je uveden příklad znaku v ČZJ, kurzíva vysvětluje, co tento konkrétní znak znamená.
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znakovém jazyce

úroveň podřazenou

- takže Brown nemusí mít pravdu, pokud jde o jedinečnost vazby

základní úrovně a distinktivní činnosti (v případě ČZJ). Problém by si ale jistě zasloužil
hlubší průzkum.

Aplikace některých poznatků Berlinovy teorie na

4.4.2

český

znakový jazyk
Podle Berlinovy teorie lze

předpokládat,

shodná bázová (základní)

úroveň,

neboť

úroveň"

zásobě.

výrazem "bázová

že také ve

jako je tomu

třeba

struktuře

znakového jazyka existuje

u kmene Tzeltal a v dalších jazycích,

se v mluvených jazycích vztahuje k základní slovní
úroveň

Lze se domnívat, že také ve znakovém jazyce je základní

bude obsahovat nejvíce užívaných
skutečně

nejsnáze

určovat

znaků.

na úrovni rodu a

Otázkou pro náš výzkum je: Budou Neslyšící

ty znaky, které jim jako znaky nacházející se na bazální

(základní) úrovni budeme předkládat?
Pokud jde o "obecnou lidskou schopnost bázové kategorizace" a
kategorizaci" (na

základě

vzdělání),

osvojení kultury a odborného

sledování odlišností ve výzkumu znakového jazyka situaci o
"domorodců"

neporovnával skupiny

s pojmy na "bázové úrovni" v
"umělou

přirozeném

znaků")

Jinými slovy -

při

může

bázovou

máme možná

něco složitější:

Berlin

vzdělanostní

hledání a

prostředí)

a

"cizinců"

patrně

(procházejících

snadno stát, že ,jazykové

vzdělání"

úrovní" a s osvojením kultury

určování

při

jazyka osvojujících si jazyk

i osvojení "kultury jazykové menšiny" nemusí být

v souladu s celkovou "všeobecnou
společnosti.

uživatelů

rodinném

výukou" jazyka). U Neslyšících se

"množství osvojených

patrně

(rodilých

"funkční

známých/neznámých

pojmů

(tj.

nutně

většinové

bude mít

na respondenty nemalý vliv také to, zda se bude jednat o tzv. rodilé Neslyšící

(Neslyšící druhé generace a dalších generací)

či

Neslyšící první generace. Toto specifikum

bylo tedy zohledněno při výběru respondentů.

4.4.3
jazyk

Aplikace některých poznatků teorie E. Rosch na český znakový

V souvislosti s teorií o prototypech E. Rosch si lze klást otázku, co by asi bylo pro Neslyšící
u znakového jazyka pro
(základní)

úrovně.

nadřazenou úroveň

nejlepším zástupcem, reprezentantem bázové

Postupují Neslyšící tak, jak to popisuje Rosch?

Proč

je znak JABLKO

prototypem (ideálním reprezentantem) kategorie ovoce? Musí to být prototyp podle
významu znaku v rámci kategorie,

či

se

výběr řídí právě

nebo "nejjednodušeji"- podle nejsnazšího

přeznakování?

podle

nejčastěji

Tedy -

pojmu ovoce vybrali Neslyšící znak ryjadfující také pojem jablko?

užívaného znaku

proč např.
Proč

pro význam

jde právě o jablko a

ne o jiné ovoce (např. hrušku)? Čím se Neslyšící řídí? Funkcí nebo podobou či povahou
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znakovém jazyce

přítomných

nebo spíše

nepřítomných atributů? Ovlivňuje tvoření znaků

pro

všechny úrovně motorický program nebo distinktivní činnosti? (Více příkladů viz dále).
Lze se zatím hypoteticky domnívat, že pokud jde o hierarchii kategorizace, bude
v českém znakovém jazyce

při vytváření

názvu

nadřazené úrovně

ve znakovém jazyce hrát

podstatnou roli vizuální motivovanost vázaná na prototyp ze základní
vybrané kategorii tedy bude znak pro

nadřazenou

"napodobovat" ten znak, který na základní úrovni

úroveň

označuje

úrovně.

určitým

prototyp.

Ve

způsobem

Samozřejmě

-

nemusí tomu tak být všude a vždy.
Ve znakovém jazyce
Macurová 1997) pro

např.

respondenti vyberou (v mé hypotéze a

nadřazenou úroveň

ovoce) znak JABLKO. Jde tedy o znak do

(v konkrétní kategorii v

VIZ

češtině

nadřazené úrovně převzatý,

dále také

pojmenovanou

pocházející původně

z úrovně základní. Lze (zatím v hypotéze) předpokládat, že jablko je v našich geografických
podmínkách nejčastěji se vyskytujícím druhem ovoce. Ale také tu možná svou roli sehrává i
kulturní kontext svázaný s pojmem "ovoce".34 Jablko se stalo prototypem ovoce, a proto
také Neslyšící vybrali znak JABLKO i jako "reprezentativní" znak pro ovoce. Neslyšící
znak JABLKO vztahují jak k základní úrovni (jablko), tak i k

nadřazené

úrovni (ovoce).

Neslyšící ale jejich významové odlišení Gablko x ovoce) rozpozná .::.J2Qdkd()provodných
mluvních

komponentů

(ústních pohybů). Pokud totiž Neslyšící vyjadřuje znakem JABLKO,

žádné mluvní komponenty užívat nemusí - ústa se nepohybují, základní znak je
dostačující.

Pokud ale Neslyšící odznakuje OVOCE, pak

(vytvářeným

rukama) je ústy

slova nemusí být

česky

vyslovováno

příliš zřetelná, stačí

jen

využití základního znaku pro jablko k
V tomto

případě

otevřít

současně

(naznačováno)

se základním znakem

slovo ovoce. Artikulace

ústa na hlásku "o". Tím se ale možnosti

vyjádření nadřazené úrovně

vzniká rozlišení základní a

plně

nadřazené úrovně

ovoce

kategorie

nevyčerpávají.

přidáním

znaku

RŮZNÝ. Takže znak ve významu ovoce lze ukázat také jako: JABLKO + RŮZNÝ.

34 V Bibli (Kniha Genesis) není v popisu zahrady Boží nikde řečeno, jaké všelijaké ovoce tam rostlo, ale není
tam ani konkrétně řečeno, že plodem (či ovocem) stromu poznání je právě jablko. Přesto ale, pokud je terna
vizuálně zobrazováno, je plodem, který Eva podává Adamovi, vždy jablko. Proč právě jablko? Je samozřejmě
možné, že důvod je prozaický: ve výkladu důležitou roli sehrává překlad z hebrejštiny. Ale to teď není podstatné
( i když by to pak teorii ,jablka jako prototypu" potvrzovalo i v psanél1l jazyce). Pro nás je důležité, že na
každém světově známém obraze či plastice zabývající se tímto biblickým tematemje symbolem rajského ovoce
vždycky jablko. Takže se zdá pravděpodobné, že právě ve vazbě na toto terna je po staletí přejímáno jablko jako
prototyp ovoce. Podobnost mezi vizuálně orientovaným výtvarným uměním a vizuálně motivovaným znakovým
jazykem (vybírajícím jablko jako prototyp ovoce) je zcela jistě přinejmenším zajímavá.
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5 Cíl práce: Kategorizace a některá specifika
Neslyšících a znakového jazyka II nás i jinde
Důkladná

interpretace kognitivních

skutečnost může

důsledků,

mít, se pochopitelně musí

světa" utvářených češtinou

jež takto (jinak)

opřít

jazykově

strukturovaná

o analýzu dalších rozdílností v "obrazech

na jedné a českým znakovým jazykem na druhé

straně,

nebo

jinak: o analýzu dalších aspektů odlišné zkušenosti světa slyšících a neslyšících Čechů
(podobně hovoří

(Macurová1997, s. 1-15)

i Lakoff - viz výše).

Teorie přinesla náměty a otázky na obecné rovině, ty lze postupně konkretizovat a hledat
na ně

odpovědi.

Lze si tedy klást otázky: "Uvažují slyšící a Neslyšící podobným způsobem,

jsou-li svou formou jejich jazyky tak odlišné?" "Jak odráží znakový jazyk Neslyšících
myšlení Neslyšících?" Tohle asi zjistit nedokážeme - je nutno si položit otázky (snad)
jednodušší: ,,Kategorizují Neslyšící
pro porovnání

českého

svět

pomocí svých

znaků podobně

znakového jazyka Neslyšících s

češtinou

jako slyšící?" "Lze

využít teorii kognitivní

lingvistiky ajejí pojetí kategorizace?"
Na které z těchto otázek mohu hledat

(nadřazenou,

ve svém výzkumu?

Zřejmě

mohu

znakovém jazyce kategorizují a jaké srovnatelné

úrovně

bázovou a podřazenou úroveň) lze v tomto jazyce nalézt. Tím jsem se

vlastně

zkoumat, jak Neslyšící v

českém

odpovědi

dostala k hlavnímu cílí své diplomové práce. Teoretická

část naznačila,

jak by se asi

mělo

postupovat dále. Upozornila také na mnohá nebezpečí a úskalí, se kterými se setkávali jiní a která mohou čekat i zde, v ČZJ. Situaci velmi usnadňuje (a je ku pomoci a inspiraci), že o
výzkum v oblasti kategorizace se již pokoušeli jiní badatelé v jiném znakovém jazyce. Šlo o
americký znakový jazyk (ASU 5) a badateli byli v roce 1998 Elissa L. Newport a Ursula
Bellugi. O jejich výzkumu píši v šesté kapitole. Dále jsem se

dozvěděla

také

něco

o

kategorizaci v indickém znakovém jazyce (ISL), více viz sedmá kapitola.
Ještě

ale nutno znovu

připomenout určité

specifIkum Neslyšících. Neslyšící jsou sice

specifIckou menšinou, ale jednotliví Neslyšící lidé jsou
společností

slyšících, jejichž jazyku a

způsobu

často

komunikace se

úzce obklopeni

učili

většinovou

dlouhá léta ve škole. Je

tedy jen

přirozené,

že do znakového jazyka Neslyšících mohou pronikat (a pronikají) i

některé

vlastnosti

českého

jazyka.

Může

tomu tak být

například

i v souvislosti

s kategorizací.
Musíme však dát pozor, aby nás tato
neznamená to, že Neslyšící
překládají"

- tak tomu

přejímají

skutečně

-

čeština

35

Zkratka American Sign Langnage

není.

připomínka nesváděla

veškeré pojmy z

Příkladem

češtiny

dokazujícím opak

k

opačnému

extrému:

a pouze je "otrocky

může

být slovo "balon"

slovo "balon" jen "přejala" z cizího jazyka (stejný název přece používá angličtina,
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němčina)

francouzština i

- ovšem znakový jazyk

v dokonalé básnické zkratce vizuálních

vytvořil

rysů předmětu.

malebně,

slovo/znak vlastní -

To je

třeba

mít na mysli i tehdy,

budu-li se zabývat zařazováním pojmů do různých úrovní kategorií.
vráťme

Ale

naznačuje

se na

složitost

začátek,

způsobu,

ke komunikaci Neslyšících: Uvedu
někdy může

jakým

příklad.

Popsaný

příklad

probíhat komunikace mezi Neslyšícími.

Ale taková situace není jistě specifická pouze pro Neslyšící a znakový jazyk.
Např.

(rozhovor probíhá ve znakovém jazyce):

Neslyšící dívka nabízí neslyšícímu hostovi:
"Nechtěl by ses něčeho napít?"
"Ano, velice rád"
"A co chceš pít? "
" Tu vodu. "
"Jakou vodu?"
" Tu modrou. "
"Jakou modrou?"
"Nevím, jak se tomu říká ... " a znázorňuje pomocí rukou tvar láhve.
"Jo aha, tak chceš pít minerálku?"
"Ano. "
Host si
volíme i v

při

popisu svého

češtině).

přání

Ona dívka

pomáhá "opisem" (tento postup

měla štěstí,

protože byla schopna

často

zařadit

láhev" podle vizuálního popisu, který zvolil host - dokázala si tedy
láhev

může

patřit

také

mezi znakové pojmy

označující

v podobné situaci

uvědomit,

měl

že modrá

"minerálku" (i když pro samotný

pojem "minerálka" znak také existuje). V tomto rozhovoru došlo k malému
tím, že každý z komunikujících

pojem "modrá

nedorozumění

potřebných znaků,

odlišnou slovní zásobu

a na tom

závisela i jejich schopnost komunikovat i kategorizovat. Dívka chlapci porozuměla proto, že
byla schopna chápat odlišný
s vizuálním vjemem (a
v obchodě, takže
minerálka

prostě

způsob

samozřejmě

věděla,

chlapcova uvažování, které bylo více než její svázáno
také proto, že dívka tuto minerálku

běžně

kupovala

že ji prodávají také v modré plastové láhvi). Pro chlapce byla

jen a jen modrá láhev a pro dívku

vlastně

obojí - jak modrá láhev, tak

minerálka (která může být i v jiném typu láhve).
I tento jev -

různý

rozsah slovní (znakové) zásoby - by mohl mít vliv na

jinou kategorizaci ve znakovém jazyce (o problému

(případnou)

"vzdělanosti nevzdělanost,"

i ve

vazbě

na Neslyšící se zmiňuji v této práci, viz str. 21 nebo str. 95)
V následujících kapitolách

věnovaných

výzkumu se více

věnuji

odlišným

postupům,

jakými se realizuje způsob kategorizace pojmů v ČZJ, a tomu, jak výrazně se v tomto
způsobu

odrážejí vazby k

různým

výše uvedeným teoriím. Jako "vstupní informaci" lze

uvést úryvek z práce lingvistky Macurové, která uvádí o kategorizaci Neslyšících toto
(Macurová 1997, s. 1-15):
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V

českém

znakovém jazyce je ztvárňování kategorizace jiné než v

češtině

a v souvislosti

s touto problematikou se nabízejí k diskusi dvě tendence:
1.

Člen nadřazené úrovně zastupuje členy úrovně základní (tedy - nadřazená:

, PTÁK, KVĚTINA, základní: špaček, drozd, vrána atd. nebo tulipán, kopretina,
azalka atd.).
2. Jazykový

prostředek

pro

označení

pojmu

nadřazeného

bývá

slovotvorně přímo

odvozen od jednoho z členů roviny základní. Tyto odvozené znaky jsou tvořeny
znakem RŮZNÝ, který tvoří druhou část složeného znaku; první část většinou
tvoří

jeden, reprezentativní,

člen

základní roviny kategorizace (srov. OVOCE =

JABLKO + RŮZNÝ, NÁŘADÍ
často

=

KLÍČ

+ RŮZNÝ). Pravděpodobně méně

je složený znak odvozen od vlastnosti spojované se

členy

základní

kategorie (ZELENINA = ZELENÝ + RŮZNÝ), resp. také od činnosti s těmito
členy spojované (NÁPOJ = PÍT + RŮZNÝ)

Nejprve však

něco

málo o kategorizaci

znaků

v jiných znakových jazycích, totiž

v americkém (ASL) a indickém znakovém jazyce (ISL).
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Kategorizace v americkém znakovém jazyce

6.1

Z

počátků

výzkumu kategorizace ASL
především američtí

Výzkumem kategorizace ASL se zabývali

(Bellugi a Newport 1978, s. 49 - 50). Ti
především

přiznávají,

lingvisté Bellugi a N ewport

že východiskem jejich práce byla

teorie kategorizace Rosch (1976). Také proto se v jejich
řeč

kategorizace lze setkat s termíny (a problémy), o kterých byla
úrovňová

hierarchie kategorizace množství sdílených

atributů,

přítomných

popisu

v minulých kapitolách:

báze, motorický program, prototyp,

a dále to, kolik

stručném

funkční

distinktivních

rysů

atribut,

je

třeba

k odlišení různých úrovní kategorizace.
některé

Pro nás jsou zajímavé i
hovoří

o tom, že se ASL vyvíjel

překvapivě

souběžně

tvrdí, že si ASL nikdy

s mluveným anglickým jazykem. A snad trochu

nevypůjčuje

znaky z jazyka anglického ani z pantomimy

(což se pak ale nezdá být zcela v souladu s některými
také konstatují, že objekty
kategorií nábytek,

uváděné

nářadí,

prostým faktem, že

obě

stůl,

Bellugi a Newport (1978) se nejprve
věnován

rodilými

mluvčími

nelze

obsahově

(např. zařazené

celkově

pod

může

tak rozdílné (Bellugi a Newport 1978,
být

způsobena, či přinejmenším silně
způsobem

skupiny (slyšící i Neslyšící) užívají stejným

v rámci stejné civilizace (jako

který byl

v jejich výzkumu). Badatelé

ovoce a vozidla) jsou shodné jak v kultuře slyšících, tak i

s. 51). Ovšem možnost, že stejná kategorizace

předměty

postřehy

v kategorizaci na základní úrovni

Neslyšících, i když jsou jazyky obou skupin

ovlivněna

například

jejich informace z historie. Lingvisté

židle, auto), tito badatelé nezmiňují.
soustředili

na výzkum Rosch a Boyes - Braem,

kategorizaci. Respondenty v tomto výzkumu byli

tři

Neslyšící,

kteří

ASL (znakující), a jeden slyšící lingvista se znalostí ASL (pozn.:

srovnávat, ale

početně

je to

méně

než polovina

respondentů

byli

jistěže

v nepatrném

výzkumu ČZJ v mé práci). Rosch a Boyes-Braem vycházeli z hypotézy, že ve všech
jazycích existuje základní
úrovni je

úroveň

slov/znaků méně.

s nejširší slovní zásobou a že na

A že toto tvrzení platí jak v

ASL má pro konkrétní objekty

méně znaků

než

angličtině,

angličtina

nadřazené

i

tak i v ASL. Zjistili, že

slov, a pak též k mylnému

konstatování, že u Neslyšících je slovní zásoba omezená a že užívají stejných
úroveň

základní,

nadřazenou

čem

znaků

pro

i podřazenou.

Teprve Bellugi a Newport
zjistili, v

podřazené

prostřednictvím

dalšího rozboru

bylo takové konstatování mylné: Problém

výsledků

spočíval

v

tohoto výzkumu

předpokladu

Rosch a

Boyes - Braem, že Neslyšící znakují jen ,jednotlivým znakem". Tito badatelé tedy
nehledali speciftka jazyka a

respondentů

se ptali na "samostatné znaky" existující na každé

úrovni kategorizace. Mylná tedy byla jedna ze vstupních hypotéz, která pak ovlivnila závěry
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Bellugi a Newport souhlasili s Rosch v tom, že

základní úroveň) se

obsahově

(pro

nadřazenou

a

shodují s ekvivalenty ve znakovém jazyce. Ukázali také, že v

ASL existují pravidla postupu pro
úroveň,

příklady

vytváření názvů/znaků

pro

které Rosch neidentifikovala. Aby bylo možné z

nadřazenou

těchto

i pro

podřazenou

pravidel vycházet i ve

výzkumu ČZJ, je třeba se o kategorizaci v ASL zmínit trochu podrobněji.

6.2

Výsledky bádání o kategorizaci v ASL

Bellugi a Newport (1978) píšou, že
některé

podobně

jako u jiných

přirozených jazyků,

většího počtu

jevy pojmenovat jedním slovem, tak jsou i v ASL pro kombinaci

lexikálních jednotek využívány

prostředky

kde nelze

ze lexikální roviny. V ASL pro to existuje

pravidlo řízeného pořadí znaků.
Bellugi a Newport z toho pro
základní

(či

úroveň

se užívá spojení více

bázové)

pro podřazenou
znaků

úroveň

se užívají

především

znaků

základní formy znaku, pro

ze základní

úrovně.

prostředků.

Díky pravidlu řízeného

všechny komponenty spojit do jednoho významu či

Vzhledem k
nadřazené

úrovní vyvozují, že zatímco pro pojmy ze

a

těmto

Při

nadřazenou

určování

pojmů

se užívá především už spojených (kombinovaných) jednotlivých

a vizuálních popisných

způsobem

úrovně

úrovně

určení tří

pořadí znaků

lze tímto

sdělení.

formálním vlastnostem mohou být (a také obvykle jsou) znaky

podřazené úrovně vytvořeny

se tedy stávají také

součástí

ze

znaků

úrovně.

základní

(komponentem)

znaků

Znaky ze základní

ostatních úrovní (Bellugi a

Newport 1978, s. 52).
Bellugi a Newport poté jednotlivé
Výsledky jejich práce byly pro
příkladů

6.2.1

můj

úrovňové

výzkum velmi

kategorie rozebírají

užitečné.

Uvedu zde

podrobněji.

aspoň několik

z jejich popisu jednotlivých úrovní.

Znaky pro

Bellugi a Newport

určení

(podobně

základní (bázové) úrovně

jako ostatní teoretici) konstatují, že na základní úrovni se

nachází základní slovní zásoba ASL. Ve
motorickém programu nebo distinktvní

vazbě

činnosti

úroveň hovoří

také o

(viz s. 20) a atribut vzhledu je

vlastně

na základní

distinktivním rysu (viz s. 23), které mohou být spojeny s lexémy na základní úrovni, ale
nenajdeme je již na úrovních ostatních. Badatelé

uvádějí příklady

jednotlivých lexikálních

znaků základní úrovně: KYTARA, PIANO, BUBEN; JABLKO, BROSKEV, HROZNOVÉ

VÍNo; KLADIVO, PILA, ŠROUBOVÁK; SPODKY, PONOŽKY; STŮL, LAMPA,
ŽIDLE; AUTO A NÁKLADNÍ VŮZ.
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Dále badatelé na obecné

rovině uvádějí,

mezi pojmem a znakem - že to je podle ikonických nebo arbitrárních
vytvořené

podle

skutečných objektů,

více viz Bellugi a Klima, 1978).

nebo znak se

Zmiňují

skutečným

vůbec

nesouvisí -

(rysů)

členů

a

často

jsou

takové kategorie.

znak PIANO reprezentuje pohyb rukou a prstů na pianě, zatímco znak KYTARA

reprezentuje pohyb rukou (hru) na
úrovni), který je z
věci

objektem

(znaky jsou

skutečným objektům

atributů

reprezentovány jedním z distinktivních

této

aspektů

vztah

se o tom konkrétně proto, aby zdůraznili, že znaky

na základní úrovni mají zpravidla ikonický vztah ke

Například

vytváří

podle jakých vlastností se

funkčního

kytaře.

Znak pro

hlediska "chybný",

označení

nemůže

a neměl by proto být pro její název použit.

Např.

konkrétní

věci

(na základní

být považován za distinktivní rys
když se ukáže znak PIANO jinak,

třeba

jak vydává zvuk (a ukáže se na ucho), nebude tento znak distinktivní reprezentací

piána

(třeba

ve srovnání s kytarou, protože ta také vydává nějaký zvuk). Každý znak, který

je ukázán "špatně"
jiných

znaků.

(především

z hlediska funkčních vlastností), se pak vlastně neodlišuje od

Zcela logicky z toho vyplývá, že ho nelze použít ani jako rys odlišující tuto

konkrétní věc od jiné konkrétní věci (na základní úrovni).
Pak následují příklady znaků, které jsou vizuálně motivovány podle činností· zároveň
s popisem jejich hlavních
rysů (např.

funkčních

atributů

nebo vnímaných

- tedy

KLADNO, LAMPA apod.). Ukazují ale také dva

vlastně

distinktivních

příklady znaků

ze základní

úrovně (JABLKO a PONOŽKY), které nejsou zcela ikonické.

Znaky pro určení nadřazené úrovně

6.2.2

Bellugi a Newport

uvádějí příklady,

kdy se název pro

nadřazenou úroveň

v ASL

označuje

jedním znakem (např. RODINA, SLADKOSTI, ZVÍŘE, ZEMĚ, NÁROD, HRA). Bylo by
možno přiřadit sem i znak NÁBYTEK (který je popsán některými mluvčími znakového
jazyka jako jeden znak), ale tento znak není v této

formě

mezi americkými Neslyšícími

rozšířen. Znak ŠATY však může být užit jako nadřazený termín pro oblečení.

V jiných případech už respondenti nepoužili pro pojem z
naznačili

ale

spelování

potřebných termínů (všimněme

nevypůjčuje

vztahují k
v

badatelům,

znaky z

že když je to nutné, tak mohou si

angličtiny).

mohou být

půjčit

slovo z

konstatování

jeden znak,

angličtiny

autorů,

ke

že si ASL

To je však nevhodné zejména pro termíny, které se

určení nadřazené úrovně

těchto případech

počátečního

si

nadřazené úrovně

konkrétních

nadřazené

termíny

objektů

v ASL. Lingvisté konstatují, že

vytvořeny

složením

znaků

ze základní

úrovně.
Autoři

proces,

považují

neboť

jeho

vytváření

lexikálních

prostřednictvím může

slučovacích

být

složenin v ASL za produktivní

nově vytvořena

lexikální forma. Nejprve se
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složeninách

obecně,

posléze pak o složeninách vytvářených

speciálně

pro nadřazenou úroveň.).36 (Newport a Bellugi 1978 s. 56 -..:. 57).
Lexikální složeniny jsou tvořeny na
má také

pořadí znaků.

základě slučovacího

vztahu

znaků,

vliv na význam

Komponenty znaku jsou tedy původně nezávislé lexikální jednotky,

jejich spojením vzniká nový lexikální význam. Například spojení znaků MODRÝ a
SKVRNA ve jmenné

skupině

znamená "skvrna, která má modrou barvu". Spojení obou

znaků ve složenině MODRÁ SKVRNN7 ale znamená modřina.

Poznávacím rysem charakteristiky složenin v ASL (oproti samotným
v syntaktické frázi) je rytmus. Badatelé

vysvětlují,

že v ASL má první

součást

znakům

složenin

redukovaný pohyb a délku průběhu znaku, tedy je "časově stlačena". Tak je fráze MODRÁ
SKVRNA odlišena od složeniny MODRÁ_SKVRNA hlavně zkrácením doby artikulace
prvního elementu (součásti) znaku. Ve frázi má znak MODRÝ opakovaný krouživý pohyb
zápěstí zatímco u složenin MODRÁ_SKVRNA tentýž znak tento krouživý pohyb ztrácí a

místo toho

mluvčí vytvoří

jen jednoduché (krátké)

poloviční otočení při

artikulaci znaku.

Existuje ještě jeden typ slučovacích složenin38 , který je obvyklejší v ASL (případně
dalších znakových jazycích) než v

angličtině. Příklady

ukazuje tabulka:

36 Proces tvoření složenin ze znaků popisují Bellugi a Newport ve své studii složenin v ASL (Bellugi a Newport,
v tisku).
37 K označení slučovacího vztahu mezi znaky ve složenině používám "dolní čárku": X Y.
38 Slučovací složenina má vztah souřadnosti lexikálních komponentů; substantiva;-např. lesostep, lesopark;
adjektiva, např. Sladkokyselý.
Příklady složenm, které jsou zde používány pro názvy předmětů, jsou složeninami obvyklými ve znakových
jazycích (včetně českého - tedy nejen v ASL). Ve znakových jazycích je význam "složenina" chápan trochu
jinak, než jak je chápána složenina v termínu lingvistickém teorii tzv. mluvených jazyků (např.
nevlastní/spřežky, vlastní, slučovací apod) - v češtině by pro ně byl patrně nejlepší název sousloví. (viz níže)
(srov. Čechová 2000). Pro nás je ale důležité, že ve znakovém jazyce plní tyto složeniny funkci pojmenovací
(viz níže) (srov. Čechová 2000) Je velmi pravděpodobné, že se v ZJ v těchto případech setkáváme s vlivem
mluveného jazyka - často dochází pouze k "překladu" českých slov do znakového jazyka (např. "hudební
nástroje" = HUDBA + NÁSTROJ).
Funkci pojmenovací např. V češtiněplní slovo značkové (stůl), odvozené (stolm), složené (černo-zem),
zkratkové (Četka), zkrácené (pade=padesát). Pojmenování však nemusí mít je jen jednu formu jednoho slova,
přitom není podstatný rozdíl mezi jednoslovnými a víceslovnými pojmenováními: oktaván - žák 8. ročníku
osmiletého gymnázia. Může mít víceslovnou formu: a) sousloví: př. Týsoká škola, Krušné hory, b)
multiverbálmllO spojení např. provést pokus, vykonat návštěvu, c) frazému např. křížem krážem. Pro nás je
nejbližší jistě pojmenování sousloví (Čechová 2000, s. 55-56).
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Tabulka 1: Složenin znaků v ASL a v ČZJ
~ložen!py zn~lffi v XSL
,yzn~m v ~ngliětiňěSložepwy zq~Jů vlZJ

. ..

..

(ti překladtÍd'o

čť~t~

MATKA OTEC
VAŘIT PÉCT

Rodiče

OTEC MATKA

Kamna, trouba

Základní znak TROUBA

NŮŽ VIDLIČKA

Příbor

ZNAK SPELOVAT
BRATR SESTRA

Totální komunikace
Sourozenci

NŮŽ_VIDLIČKA (nebo jedním
znakem NŮŽ s mluvním

komponentem "příbory")
ÚPLNÝ KOMUNIKACE
BRATR SESTRA

Pro znak rodiče se užívá složek znaků MATKA_OTEC. Tyto

dvě

složky vlastně ukazují

vyčerpávajícím způsobem celou třídu obou rodičů. Složeniny NŮŽ_VIDLIČKA (příbor) a

ZNAK_SPELOVAT ("totální komunikace" nebo komunikace ve znacích, spelování,
"čistší",

mluvením, odezíráním atd.) jsou

vytváření termínů nadřazené úrovně,

všechny členy této
nadřazený

třídy.

pojem zcela

protože v

těchto

znaků

složeninách

Nože a vidličky sice plně spadají pod vyšší
nevyčerpávají

způsobu

nebo lépe - jsou svou povahou blíže

- chybí jim k tomu lžíce,

přítomny

nejsou

stupeň příbor,

ale tento

lžička, případně

dezertní

vidlička.
(či

Popsaný proces

zřejmě

jeho variantu) tvorby složenin v ASL lze

nalézt i v dalších

znakových jazycích. Usuzuji tak při porovnávání s ČZJ viz tab. č. 1: Oba znakové jazyky se
téměř

shodují v užití

slučovacích znaků

pro význam sourozenci,

rodiče, příbor.

Pouze u

znaků pro totální komunikaci najdeme jeden odlišný znak ÚPLNÝ_KOMUNIKACE.

I~oženiny znaků pro názvy nadřazených kategoriP 9
.'

',_/

Tyto složeniny vznikají

obdobně,

specifikou je, že jsou

z nižší

úrovně

základní.

Konkrétně

znaků

za základní

znaky,

a

- tedy z

úrovně

úrovně

nakonec

JABLKO POMERANČ BANÁN
FAZOLE MRKEV KUKUŘICE

připojí

ATD.

znak
znamená

ATD.

ze

to vypadá tak, že se

spojí dohromady - a to dva,
se

tvořeny

tři

nebo i

"ATD."
ovoce.

znamená

čtyři

znaků

několik

základní

Například:

Řetěz

znaků
zelenina.

PRSTÝNEK_NÁRAMEK_ŘETÍZEK ATD. znamená klenoty a tak podobně. Další
příklady

ukazují Newport a Bellugi v tabulce

č.2.

39 V úplném anglickém znění, který název autorka přebírá: Coordinate Compounds as Signs for Superordinate
Categories (i dále)
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Tabulka 2: Složeniny znaků pro nadřazenou kategorii v ASL (Newport a Bellugi 1978, s.
58)
Slo~~tliny znaků
spqjenytlt k?9lportentů(
\I V!~9ampl:ldřa1:~9ýc~p,6jmů v

ze

Nadřazené

;tngli~tině.(v.přělUadndQ~eštfuy)

.""""""'.'

pojmy

Hudební nástroje
Ovoce

KLARINET PIANO KYTARA ATD.
JABLKO POMERANČ BANÁN ATD.
KLADIVO PILA ŠROUBOVÁK ATD.
ŠATY BLÚZA KALHOTY ATD.
ŽIDLE- STŮL- LAMPA ATD.
AUTO- LETADLO- VLAK ATD.

Nářadí

Oblečení*

Nábytek*
Dopravní prostředky

Jiné nadřazené tenníny vytvořené spojením
komponentů

ZABÍT PROBODNOUT ZNÁSILNIT ATD.
FAZOLE MRKEV HRÁSEKATD.
KOČKA -PES PTMATD.
ŠLEHAé OTVÍRAK OTVÍRÁK NA LÁHVE ATD.
PRSTÝNEK NÁRAMEK ŘETÍZEK ATD.
SEKAČKA NA TRÁVU ÍIRÁBĚ LOPATA ATD.
DÁMSKÉ KALHOTKY-PODPRSENKA
- SLIPY
ATD.
KUŘE KACHNA KRŮTA ATD.
PISTOLE- NŮŽ- BOMBA ATD.
MATKA OTEC SESTRA BRATR ATD.
KRÁVA -KUŘE-PRASE ATD.
SVETR PLÁŠŤ- VESTA ATD.
FOTBAL BASKETBAL BĚH ATD.
BONBÓN ZMRZLINA COKOLÁDAATD.
ARMÁDA- NÁMOŘNICTVO- LETECTVO ATD.
AUTO MOTORKA BICYKL ATD.
Pozn.: Termíny označené * znamenají, že pro
samostatný základní znak

Zločin

Zelenina
Domácí mazlíčci *
Pomůcky do kuchyně
Klenoty
Zahradní nářadí
Dámské prádlo
Drůbež
Zbraň

Rodina *
Zvířata z farmy
Venkovní oblečení
Sport *
Sladkosti *
Vojenská služba
Vozidla
tento název existuje v ASL také jediný

Výzkumníci ASL (Newport a Bellugi, 58 - 63) však podotýkají, že tyto lexikální
slučovací

složeniny pro názvy

jednotlivých

znaků

nadřazenou úroveň
určitou

volnost se

nadřazené úrovně

nejsou vždy

tvořeny

a že tyto znaky také nemusí zachovávat pevné
však nejsou nahodilým "seznamem

výběr

a uspořádání znaků ve

znaků

ze zde uvedených

pořadí.

ASL znaky pro

ze základní

složenině řídí několika

úrovně". Přes

pravidly:

1. mají své speciální VY.iádření řízené rytmem

2. mají
něco

svůj

speciální význam

nadřazené třídy,

tedy ve

výčtu členů

je již obsaženo

jiného, co nese jiný, širší význam

3. komponenty pro

nadřazenou

kategorii jsou vybrány ze základní

úrovně

- jsou

voleny "nejlepší příklady" nebo prototypy
4. jsou

upřednostňovány

znakování a také

znaky vhodné z hlediska úspornosti pohybu a délky

částečně

podle

elementů

vhodných pro

začlenění

na dané místo

v rámci pořadí znaků
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některým

k

z uvedených bodů příklad.
právě nadřazená

Na otázku "Jak se pozná, že složeninami je myšlena
výčet věcí?"

Bellugi a Newport odpovídají: Neslyšící uživatelé to poznají podle intuice, a to

díky stálému (opakovanému) užívání
slučovací

kategorie a ne jen

složeniny fungují jako

při překládání

nadřazené

do

termíny,

angličtiny.

A jako

důkaz,

uvádějí řadu příkladů

že takové

(vybrala jsem

dva):
MOJE SLABOST PRSTÝNEK_NÁRAMEK_ŘETÍZEK ATD., URČITĚ KOUPIT

"Mám slabost pro klenoty, vždycky sije kupuji (kdyžje vidím)."
JÁ KOUPIT NOVÉ KLADIVO_ ŠROUBOVÁK_KLÍČ ATD., ALE NE ŠROUBOVÁK.

"Koupil jsem novou sadu nářadí, ale bez šroubováku. "
Bezpochyby přinejmenším ve druhém příkladu KLADIVO _ŠROUBOVÁK_KLÍČ ATD.
má Neslyšící

určitě

na mysli

nadřazenou

kategorii

nářadí

a ne seznam

věcí,

protože kdyby

byla výpověď přeložena takto: "Koupil jsem nové kladivo, šroubovák a klíč atd, ale bez

šroubováku ",

znělo

by to pak opravdu prapodivně.

Podobně intuitivně

znaky - prototypy.

vybírají Neslyšící do názvu

Například

v kategorii

oblečení

nadřazené

kategorie reprezentativní

jsou v ASL na základní úrovni znaky:

ŠATY, TRIČKO, KALHOTY, BLŮZA, SVETR, PLÁŠŤ, BUNDA, KLOBOUK, PÁSEK,
ČEPICE, ŠÁLA, ŠÁTEK, ŽUPAN atd. Neslyšící respondenti jistě nepřijmou z těchto
příkladů

k

vytvoření

složenin pro

nadřazený

pojem "oblečení" vše.

Pravděpodobně

vyberou

ŠATY, TRIČKO, KALHOTY a BLŮZA. A patrně ve výběru nebude ŠÁLA, ŠÁTEK,
ŽUPAN. Výběr provedou podle intuice, aby daný termín odpovídal co nejvíce funkci dané
nadřazené

kategorie.

Badatelé Bellugi a Newport
uvnitř

složenin. To znamená, že

rovněž zdůrazňují

při zařazování znaků

se znaky spojují s dalším znakem - podle

do

přechodu

význam
výčtu

má

pořadí

položek

přednost

to, jak snadno

pohybu k dalšímu znaku. Takže

požadavek "svižnosti" pohybu mezi znaky, rychlost a komprese pohybu vede k
určitých

komponent do

pořadí

v rámci složeniny.

minimalizovány, elementy složenin jsou
složenina zabere

časový

Přechody

"stlačeny"

do

(znaků)

mezi

částmi

zařazení

složeniny jsou

určitého časového rozpětí,

prostor téměř stejný jako jeden znak. Jako

příklad

jsou

opět

takže

voleny

klenoty:
Překlad znaků jako PRSTÝNE~ŘETÍZEK_NÁRAMEK_NÁUŠN1CE ATD. vyžaduje

pohybovat prstem ruky od

zápěstí

k uším. Toto

pořadí znaků

je pro respondenty

nepřijatelné.

Jinak je tomu v tomto pořadí: PRSTÝNEK_NÁRAMEK_ŘETÍZE~NÁUŠN1CE ATD. nebo
NÁUŠN1CE_ŘETÍZEK_NÁRAMEK_ PRSTÝNEK ATD. - to je přijatelné, protože oba
příklady

mají minimální přechod mezi znaky

(postupně

od hlavy k rukám).
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Touto vlastností jsem se sice ve svém výzkumu nijak

šířeji

nezabývala, ale

přece

jenom jsem si všimla tohoto vlivu na jenom příkladu, a to u znaku z ČZJ NÁŘADÍ: Kdyby
respondenti užili pro název nářadí např. LOPATA a KLÍČ, bylo by znakování velmi
nesnadné -

při

artikulaci znaku LOPATA jsou

dvě

ruce aktivní a pohyb je

větší,

zatímco u

znaku ŠROUBOVÁK je při znakování jedna ruka pasivní a druhá aktivní. Jsou-li tyto dva
znaky uvedeny takto za sebou, je vzájemné

vyladění

obou

znaků

velmi nepohodlné - a

zdlouhavé. Takže je lepší, když je jako první vybrán znak ŠROBOUVÁK a na něj navazují
znaky se shodnou artikulací. Tu lze najít u znaků KLÍČ a KLADNO. Pohyby mají všude
podobný

rozměr

(nad pasivní rukou se pohybuje aktivní ruka), viz výsledek ve výzkumu

ČZJ (více viz na s. ).

Respondenti zpravidla užívají ve

složenině tři

znaky, ale také se vyskytují i čtyři.

Badatelé ASL uzavírají své pojednání slovy: Na rozdíl od základní
nadřazená

kategorie v názvu atributy

tvarů

všech

členů

úrovně

postrádá

této kategorie. Místo toho jsou

názvy u nadřazené kategorie zúženy na několik prototypických členů.
--~

6.2.3

~_.

-

--_.~

... _--_._-

Znaky pro určení názvů podřazené úrovně
objektů

Lingvisté Bellugi a Newport (1978) ukázali, že mnoho

úrovně

základní

částečně

popisováno jednotlivými znaky ASL a že tyto jednotlivé znaky jsou také
jazykovými

prostředky

K vytvoření

názvů podřazené

tvarů

pro význam

k

vytvoření

kategorie se

podřazené úrovně

konvenční neslučovací

složeníny základních

nadřazených
většinou

termínů

(pro

slučovací

složeniny).

neužívá jen jeden znak. K

popisují lingvisté

tři prostředky

je

vytvoření

ASL. Jde o 1.

složeniny Gako v angličtině a v mnoha mluvených jazycích), 2.

znaků

se specifikátory tvaru a velikosti40 (mají podobnou :funkci

jako flektivní proces v mluveném jazyce Navajo) a 3. kombínace základních

znaků

s mímetickým zobrazením tvarů (viz dále následující podkapitoly).
Rosch a další výzkumníci prohlašují, že na vzniku názvů
se podílí mnoho
atributů,

různých faktorů.

pomocí kterých jsou

reprezentují bud'

relativně

členů podřazené

kategorie

Ve srovnání s tím ale podle ní existuje jen

vytvářeny

názvy

nadřazené

kategorie.

detailní specifikátory distínktivních

několik

Podřazenou úroveň

tvarů

popisovaného

objektu nebo specif1kátory velikosti a tvaru, a to v kombinaci se znakem

patřícím

do

základní kategorie.

Specifikátory či klasifikátory v českém znakovém jazyce také popsali Vysuček a Macurová (2005, s. 262275). Tito autoři užívají jinou kategorii při klasifikaci klasifikátorů, než je to v cizích studiích. Pro tennín
specifikátor velikosti a tvaru užívají také tennín klasifikátor (rozlišují tím klasifikátory na tři typy, a to na
klasifikátor celého předmětu, držení a rozměru).
40
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složeniny41

Konvenční

složeniny jsou takové složeniny, kde nejde o

souřadnosti,

ale spíš je jeden

funkci
znaků.

přívlastku

nebo

člen

podřízeném

složeniny v

příslovečného určení.

slučovací

postavení

vztah na úrovni

vůči

druhému - plní

Tyto složeniny obsahují zpravidla

Jednotlivé znaky v nich obsažené se

smršťují

a zkracují (viz též

větší počet

neslučovací

složeniny v ASL - s. 33).

V ASL se uvádějí takovéto příklady viz tabulka číslo 3 (Newport a Bellugi 1978,

s.64):
Tabulka 3:

Konvenční

složeniny v ASL
... a vý~nam vártgUčtině(vpřekladu do .

.~eštiňY)r.

········ii

ČERVENÝ HROZEN
ZELENÝ JABLKO
KUCHYŇ ŽIDLE
JÍDLO ŽIDLE

Cervené víno
jedna z odrůd jablek
Kuchyňská židle
Jídelní židle

KUCHYŇ STŮL

Kuchyňský stůl

JÍDLO STŮL

Jídelní stůl
Kalhoty do společnosti
Strečové kalhoty
Pantofle
Školní autobus

FORMÁLNÍ (SLušNÝLKALHOTY
STREČOVÝ KALHOTY
SPÁT BOTY
ŠKOLA VŮZ

Složeniny znaků ze základní úrovně se specifikátory tvaru a velikosti
Druhá třída složenin je již pro podřazenou úroveň

specifičtější.

Jedná se o složeniny

ze znaků ze základní bázové úrovně se specnIkátory velikosti a tvaru.
Jde o složeniny lingvisticky zcela jiné. Jednou komponentou je u nich znak ASL ze
základní

úrovně

a druhou pak "velikostní

zápis/zkratku SASS).
složeniny, jejichž

Několik

součástí

a/či

tvarový specifikátor" (dále užívám anglický

takových složenin je uvedeno v ilustraci - jedná se o

je znak - SASS tvar obdélníku. Tento tvar v ASL zapisujeme jako

"RECTANGULAR (OBDÉLNÍK)". Zde jsou uváděné příklady Newport a Bellugi, s. 65):

41

Conventional Compound
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Tabulka 4: Znatr se ~ecificktmi tvary v ASL
ČERVENA "OBDELNIK"

Cihla

SKLO "OBDÉLNÍK"

Glazurovaná dlaždice

DOPIS "OBDÉLNÍK"

Obálka nebo pohled

OBRÁZEK "OBDÉLNÍK"

Fotografie

ZNÁMKA "OBDÉLNÍK"

Album známek

PODPIS "OBDÉLNÍK"

Kreditní karta

DRÁT "OBDÉLNÍK"

Telegram

PAPÍR "OBDÉLNÍK"

Blok

Pokud jde o velikost tvaru (př. OBDÉLNÍK), klasifikátor nemůže popisovat jeho
přesné rozměry,

ty jsou v

něm

zahrnuty jen

přibližně.Jestliže

je objekt tak malý jako

poštovní známka, užije se zvolený specifický znak; a jestliže se ukáže znak pro normální list
!

papíru, stále může být užit stejný specifický tvár znaku jako pro známky, i když se ve
skutečnosti

Ačkoli

od sebe liší.
cihla, poštovní známka, telegram, kreditní karta, obálka a kniha známek se od

sebe odlišují velikostí a tvarem, všechno jsou to zhruba obdélníky.
Jiná ilustrace uvažuje o SASS "TEČKY". To se užívá pro malé objekty - zahrnuje
kolečka, kuličky, kostičky,

plátky apod., dokonce i malé

obdélníčky.

malé koláče, pence (malé mince), semínka melounu, plátky

čabajky,

To se užívá
sekané

(třeba)

pro

oříšky, kostičky

smažené housky do polévky apod (viz obr. I).

Obrázek 1: Ukázka specifických tvarů a klasifikátorů v ASL (pořadí zleva dolů):
"OBDÉLNÍK", "DLOUHÝ TENKÝ OBDÉLNÍK", "TVAR TRUBICE",
"CYLINDR", "TEČKY" a "OBDÉLNÍK (množství)" (převzato od Bellugi a
N ewport 1978, s. 66)
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SASS se mohou odlišovat ve tvarech. Tvary jsou deformovány

morfologickým procesem - stávají se množinou.
množství cihel se ukáže

několikrát

znakovacím prostoru. Pod tlakem
poněkud

stejný tvar
potřeby

původní

ztrácí v pohybu znaku

Například

(obdélníček),

pro

znázornění

velkého

a to pokaždé na jiném místě ve

ukázat rychle množinu se ovšem tvar obdélníku
rovné linky, ovšem i navzdory tomu, že tak už

skoro nevypadá, stále hovoříme o "tvaru obdélníku".
Popsali jsme jen
je jich více.

Například:

několik tvarů

v

překladu

podřazenou úroveň.

používaných pro

Ve

skutečnosti

- pianino (podkategorie piana) se ukáže složeninou

znakem piano (znak myšlen jako originální piano) a k tomu dva specifikátory, a to ve tvaru
výšky pianina a profi1u pianina (které určuje určitý typ piána - tedy pianino). Pro první znak
specifikátoru jsou

dvě

ruce ve tvaru C a od

počátku

obě

se

ruce dotýkají a pak se od sebe

oddalují, a pak směřují dolů podél tvaru pianina.
Podobným
základní znak

způsobem

(míněna

se také

postupně

ukáže

např. lavička

židle) a pak specifikace pro parkovou

specifikace piana - jen s tím rozdílem, že pohyb SASS
od sebe oddalují do stran.

Opět

je tu tedy

podlouhlý tvar. Nepopisuje nijak

precizně

konvenční

v parku:

lavičku

nesměřuje dolů,

-

Nejdříve

podobně

ale ruce se

gesto využíváno ve

velikost, ani tvar - spíše tvar

vazbě
obecně

na

jako u
při něm
celkově

klasifikuje

(viz obr.2).

Obrázek 2: Lavička v parku v ASL (převzato od Bellugi a Newport, s. 67
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Kombinace základních znaků s mimetickým zobrazením tvaru
Aještě

způsobem

tu je třetí třída složenin, kterými se vytvářejí podřazené termíny v ASL. Je svým
naprosto speciální. Jedná se o kombinaci základních

znaků

s mímetickým

zobrazením tvaru42 • Tento jev je jedním z příkladů toho, jak se znakový jazyk jako
"odlišný model" jazyka liší od jazyka mluveného (znakový jazyk jako

vizuálně-motorický

"model" jazyka). Zatím je výzkum ještě ve stádiu pokusů a ještě není kompletní. 43 Zdá se
však, že tento

způsob tvoření znaků

je cesta pro

podkategorií, pro které zatím neexistují
specifikátory. V takovýchto
ze znaku ze základní

popisovaného objektu z

konvenční

případech, mluvčí

úrovně

vytváření znaků

pro termíny na úrovni

znaky ani nebyly

znakového jazyka

vytvořeny

vytvářejí

vhodné

výrazy složené

provázené "divadelním popisem", který zachycuje vzhled

podřazené

kategorie. Je

důležité

se zde zmínit o odlišnosti mezi

mimetickým znázorněním tvaru a již uvedenými specifikátory: specifikátory jsou konvenční
a standardizované - mimetické zobrazení tvarů standardizované není.
Badatelé zde znovu uvádějí příklad piána - tentokrát je ovšem zaměřen na koncertní

piano (klavír). Pro tento význam není
piano, pak

přidá

běžný

znak. Proto znakující

vymyšlený popis piána podle jeho

vnějšího

nejdříve

ukáže znak

obvodu a nakonec následuje

konvenční znak KŘÍDLO (klavír nahoře otevřený). Podobným způsobem popisují badatelé

ve své práci ještě další příklady týkající se pilky na železo, kde je vytvořen popis linky pilky
podle tvaru obrysu, a nůžek, které mají zubatý okraj (viz obr.

č.3).

Conjuncts ofBasic Signs with Mimetic Description
V ASL je několik druhů procesů, kterým můžeme dát název "divadelní popis". "Divadelní popis" je umístěn
někde mezi konvenčními znaky a čistou pantomimou. Jde např. o "divadelní" zobrazení akcí (př. voda tekoucí z
vodovodu), jevů spojených s vnímáním (př. stroboskopické efekty /vzniklé optickým klamem, který je založen
na přerušovaném osvětlení! stromu padajícího na cestu), jevy, které vyvstávají při diskusi o znacích pro
konkrétní objekty. Pokusy s těmito druhy popisu a jejich zákonitosti uvádí Newport (v tisku).
42
43
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Obrázek 3: Příklady mimetických vyjádření se základním znakem (piano,
pila a nůžky) (převzato od Bellugi a Newport 1978, s. 68)
Jedná se o specifický způsob
obsaženy

či vůbec

doplňování

slovní zásoby tvorbou znaků, které v ní nebyly

neexistovaly (vznikají tzv. Neologismy). Záleží pak na adresátech

projevu, zda toto mimetické

znázornění přijmou,

a to se pak

postupně

stane

"konvenčním

mimetickým zobrazením".
Ve svém výzkumu ČZJ jsem však na takový jev zatím nenarazila, spíše jsem se setkala
s novým spojením základních
klasifikátorů.

Jednalo se

znaků

někdy

i o

a

běžných klasifikátorů, případně

překvapivé

konverzaci, kdy Neslyšící narazili na

nějakou

i zcela nových

složeniny. Objevovaly se i

novou

věc,

kterou

při běžné

potřebovali vysvětlit.

Domnívám se, že s mimetickým vyjádřením je také možné se setkat v ČZJ při poetickém
vyjádření.

Ačkoli

Více o tom na s.107.
" mimetické zobrazení" není v ASL standardizováno, je zcela

kterou jsou

doplňovány

běžnou

cestou,

"mezery ve slovníku". Nejjednodušší je prostorový "nárys"

popisovaného objektu - jakési "nakreslení do vzduchu". Nová gesta mají pevné místo
v diskusích (v

"bouři znaků")

- a mohou se stát "rozvojovou složkou jazyka".
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Souhrn
Tato kapitola pojednává o lingvistickém znakovém výzkumu v ASL, který se

zaměřoval

na

kategorizaci a který navazoval na počáteční výzkum kategorizace v ASL badatelky Rosch (a
spol). Bellugi a Newport pak dále
hierarchie kategorizace.
provádět

Uvádějí

podrobně

popisují vznik

znaků

na jednotlivých úrovních

i nová pravidla v ASL, jejichž pomocí lze kategorizaci

na všech úrovních.

Výsledky práce a postup amerických
dobrým zdrojem

poučení,

ale také inspirací,

badatelů
vždyť

ve výzkumu kategorizace ASL jsou

z gramatického hlediska jsou znakové

jazyky ve světě většinou velmi podobné, i když se jejich znakové zásoby liší. 44 Ovšem
pokud jde o

můj

výzkum, zjistila jsem, že se ASL s

českým

znakovým jazykem neshoduje

vždy, ani pokud jde o hledisko gramatické (viz výzkum ve ČZJ a kapitola srovnání ASL a
ČZJ.

44 Srov. Macurová (1994): Ukazuje se, že "přes hranice "jsou sdíleny jisté gramatické struktury,
slovník znakového jazyka se však ve větší nebo menší míře liší.

popř.

proces,
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Příklady znaků a způsobů kategorizace v indickém
znakovém jazyce
Indický lingvista Sinha45 (slovník ISL, 2001) píše ve své

části

znakového jazyka (dále ISL) také o složeninách. Tvrdí, že proces
při tvorbě znaků

podstatnou roli.

Zmiňuje

se o tom, že proces

Slovníku indického

vytváření

vytváření

složenin hraje

složenin v ISL se

odlišuje podle toho, zda chceme vyjádřit "určení nadřazené kategorie" nebo ,,nový význam"
atd.
Sinha zde uvádí několik příkladů. Vychází z toho, že složeniny ISL jsou tvořeny ze dvou
nebo více základních

znaků.

Komponentami složenin mohou být bud' lexikální znak,

spelování pomocí prstové abecedy, klasifikátor,

číslování

nebo morfém

označující

mnohost (ohýbání).
Tabulka 5: Tvorba složenin v ISL

Il!!t~ldad
VAŘIT + DŮM

V~znam

i·····

ZNAK + ZNAK

složel!wZJ

Kuchyň

SPELOVÁNÍ + ZNAK

D+STUDENÝ

Darjeeling46 (čaj)

ZNAK + KLASIFIKÁTOR

BILÝ + KLASIFIKÁTOR

Úplněk

ČÍSLO + ZNAK

10 + MOTNACE

ZNAK + ZNAK + MORFÉM
MNOHOSTI

JABLKO + BANÁN + ATD.

Způsob
č.

jlmatrikulace
Ovoce

tvorby složenin v ISL je prakticky shodný jako postup užívaný v ASL. V tabulce

5 najdeme jen jeden název, který, reprezentuje

nadřazenou úroveň

(OVOCE). Z

obsahového hlediska si můžeme u této složeniny všimnout toho, že v Indii je zřejmě druhým
nejběžnějším

druhem ovoce banán, a proto byl zvolen jako prototyp a užit ve

Sinha se dále

zmiňuje ještě

o dalších typech složenin znaků.

Např.

složenině.

SUBSTANTIVUM +

VERBUM, SUBSTANTIVUM + ADVERBIUM, SUBSTANTIVUM + ADJEKTIVUM:

Tento výzkum dělal badatel Samar Sinha z Indie pro svou disertační práci (2001). Data pocházejí z indického
znakového jazyka. Sbíral materiál na různých místech v Indii, jako je Delhi, Mumbai, Bangalore, DaJjeeling,
Sim1a a Ahmedabad, a dalších místech. Na všech těchto místech se učil indický znakový jazyk. Součástí jeho
výzkumu byla i elicitace. Pro získání znalostí přesnějšího užití ISL zůstal na týden s neslyšící rodinou (sociální a
společenské postavení této rodiny nebylo upřesněno) - data z jeho výzkumu byla získána od sedmi Neslyšících.
S orientací v problematice mu pomohli také jeho přátele z CODA, kteří jsou tlumočníci: pomohli mu poznávat
aspekty kultury Neslyšících. Další cenné informace pocházejí z diskusí kolem výzkumu, které Sinha vedl s
přáteli a mluvčími znakového jazyka o gramatice, i o datech, která získal. Zdroj: emailová konference slling-ldigest@majordomo.valenciacc.edu. pod tematem: Lingvistika znakového jazyka; příloha od samotného autora,
staženo dne 12.3.2007.
46 Darjeelingje druh čaje.
45
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Tabulka 6: Tvorba složenin v ISL
SUBSTANTIVUM + SUBSTANTIVUM

MUŽ+SŇATEK

Manžel

SUBSTANTIVUM + ADJEKTIVUM

MUŽ + STARÝ

Dědeček

SUBSTANTIVUM + VERBUM

JÍDLO + ROZDAT

Párty

SUBSTANTIVUM + ADVERBIUM

RÁNO + RYCHLE

Svítání

7.1

Nadřazená úroveň

Z příkladů uváděných badatelem Sinhou vybírám ty složeniny, které mají blízko k·
problematice hierarchie kategorií. Nejprve se budu

věnovat

tomu, jak jsou v ISL

tvořeny

názvy nadřazené úrovně:
'Iau
b lka 7 Slozenmy pro nadřazenou uroven v ISL
"""
..""'.'
příklad (
v

}

I

Význam slož~pw ZJ

I"""""""

MRAVENEC + MORFÉM MNOHOSTI

Hmyz

KLADNO + MORFÉM MNOHOSTI

Nářadí

DRÁP + MORFÉM MNOHOSTI

Zvířata

ŘETÍZEK + MORFÉM MNOHOSTI

Klenoty

PUDR + MORFÉM MNOHOSTI

Kosmetika

ŘÍDIT + MORFÉM MNOHOSTI

Vozidla

BĚŽET + MORFÉM MNOHOSTI

Sport

Při tvorbě názvů nadřazené úrovně

se ISL shoduje s ASL, pokud jde o použití znaku

ATD. (morfém mnohosti). ISL ovšem neužívá výčet základních znaků Gako ASL), ale uvádí
ve

většině případů

jen jeden vybraný znak ze základní

úrovně

(výjimkou

může

být znak

OVOCE: JABLKO + BANÁN + ATD.). Jde tady tedy o "čistou" aplikaci teorie Rosch,
kde je vybírán jeden prototyp ze základní úrovně kategorie.
Např. u nářadí je typické, že ho zastupuje kladivo (v ISL, ASL i ČZJ). Zajímavý je ale
třetí příklad

(v tabulce), kde charakteristikou pro zvířata není žádné vybrané zvíře, ale pouze

část těla zvířete,
názvů

dráp. V tomto

případě

je tu

vlastně

použit

způsob,

obvyklý pro tvorbu

základní úrovně: tedy postup využívají podobnost (ikonický vztah).

U dvou posledních

příkladů

v tabulce (u sportu a vozidel) se užívají znaky jiného

významu, ne předmět (substantivum), ale
Lze se

nicméně intuitivně

činnost

(verbum). U vozidel to je sloveso řídit.

domnívat, že hlavní distinktivní

činnost

vozidla

přesněji

vyjadřuje sloveso jezdit (tak, jak jej nacházíme zastoupené u dopravních prostředků v ČZJ)

a spíše než

řídit,

lze

připustit

i sloveso vozit.

Opět

v ISL) velkou roli llÚstní podmínky: historky o

ovšem mohou hrát (pokud jde o znak
hustotě

a

nepřehlednosti

dopravního
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městech,

rychlost a

jsou všeobecně známé i v

při tvorbě

vysvětlení:

přesnost

Evropě.

znaku vozidlo sloveso

Možná, že

řídit před

míněn

název vozidlo nemusí být

reakcí indických
právě

řidičů (včetně rikšů

a

toto specifIkum upřednostnilo

slovesem jezdit. Ale lze najít i jiné

jako název

nadřazené

kategorie, ale je pouze

synonymem car, tedy auto - pak by bylo užití slovesa řídit přece jen pochopitelnější.
Podřazená úroveň

7.2

Lze prohlásit, že první
do

podřazené

základní
byly

čtyři příklady

složenin uvedené v následující tabulce mohou náležet

úroveň

konkrétně

této kategorie,

tyto vyšší

nadřazenou

úrovně vytvořeny,

úrovní jsou

zřejmě

Exotičnost

Různé

znaků

Způsob,

tvoří

jakým

typy knih jsou zde

(viz též v ASL, v části

kategorie"), ve významu spojení substantiva, spelování, verba a klasifIkátoru.
jazyka ISL, nebo

vlastně

spíš

exotičnost země,

ze které tento jazyk pochází,

svádí k tomu více analyzovat znaky z obsahové stránky.
zařazení

"kniha" také

tiskoviny.

ale Sinha neuvádí).

(v tabulce) rozlišovány podle složení dvou základních
"podřazené

patrně

kategorie, jejímž hlavním tematem je kniha (a

znaku BIBLE do

těchto příkladů znaků

Překvapí

ISL. V tomto

případě

v prvé

řadě vůbec

indický znak BIBLE

(otrocky přeložen - Ježíšova kniha) fakticky omezuje tuto knihu na Nový zákon47 •
Tabu1ka 8 Slozenmy pro po dřazenou uroven v ISL
v

i"~"~"~,

Příklad?

,\

<i

i

V*nam složenin ZJ

RAZÍTKO (ZNÁMKA) + KNIHA

Šeková knížka

KNIHA + BARVA

Magazín

JEžíš + KNIHA

Bible

SPELOVÁNÍ D + ČÍST + KNIHA

Slovník

Spelování G + klasifIkátor TEKUTINA

Gin

Spelování P + klasifIkátor TEKUTINA

Pepsi

VYMAČKAT +klasif1kátor TEKUTINA

Džus

BÍLY + klasifIkátor KULATÝ

Měsíc

ČERVENÝ + klasifIkátor KULATÝ

Slunce

ČERVENÝ + klasifIkátor KULATÝ

Rajče

ČERNÝ + klasifIkátor KULATÝ

Uhlí

Dále uvádím v tabulce jednotlivé
příklady nápojů:

příklady patřící zřejmě

na

podřazenou úroveň: tři

gin, pepsi, džus. Ty jsou od sebe rozlišeny užitím spelování, avšak

s použitím shodných klasifIkátorů TEKUTINA. Poslední

čtyři příklady

se

věnují

spíše užití

47 Z miliardy obyvatel Indie tvoří většinu (82%) hinduisté, 12% muslimové a jen necelá 3% křesťané (viz
www;christnet.cz - 25.6. 2003). Židů žije v Indii jen 20 tisíc (tedy jen zlomek promile jejích obyvatel) - viz
htt;p://olam.czlspi/index.html). Možná zde můžeme vzít v úvahu vliv popularity Matky Terezy - podle průzkumu
indického týdeníku Outlook (2001) za celé období nezávislosti Indie na Anglii je považována Matka Tereza za
jednu z nejdůležitějších osobností Indie, důležitější než Nehrú. A celkově patří Matka Tereza mezi 10
nejdůležitějších osobností Indie (viz Katolický týdenik, dne 8. 9. 2002).
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klasifIkátoru ve spojení se základním znakem. Zdá se mi ale, že
příkladů

že

na

"podřazenou úroveň"

vytváření

typické pro
úroveň

složenin ze

znaků

potvrzuje

zjištění badatelů

ze základní

vytváření podřazené úrovně

úrovně

zařazení těchto

posledních

Bellugi a Newport (viz ASL),

se specifIkátory velikosti a tvaru je

(zatímco konkrétní

příklady

z ISL reprezentují

základní).

Zdá se, že znakové jazyky se ve
není tak obsáhlá jako u ASL,

světě

nicméně

bez složenin neobejdou. Tato ukázka z ISL už

možnost srovnání poskytuje. Zdá se

v tomto malém souboru příkladů znaků ISL se objevují
specifIcké sociální

prostředí:

některé

znaky,

například,

naznačující poněkud

imatrikulace, párty, šeková knížka. Mohly by i naznačovat

(společně

s uvedením znaku ve významu bible)

společnost

západního typu - a tím možná i na ASL. To však může být jen hypotéza.

se snad lze domnívat, že

že

způsob tvoření

možnost nalézat shodné rysy ve

struktuře

poněkud silnější

vazbu badatele na

složenin v ISL a jeho podobnost s ASL

Přesto

naznačuje

znakových jazyků používaných v různých

částech

světa.
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Výzkum
Postup při výzkumu a výběr

8.1

respondentů

Obsah výzkumu
Z hlediska jazykového se

můj

výzkum týkal především lexikální roviny českého znakového

jazyka. Mou prioritou bylo dosáhnout alespoň rámcového přehledu o základní slovní zásobě
českého znakového jazyka (dále ČZJ) a o způsobu, jakým Neslyšící kategorizují pojmy ve

znakovém jazyce.

Respondenti
Neslyšících
vhodných

respondentů

respondentů

Neslyšících.

bylo celkem jedenáct. Nešlo o

Nejdůležitější

požadovanou vlastností byl vztah

vyučují

kteří

pracují v oboru, v

nebo s ním

Neslyšící

(např.

veřejně

němž aktivně

vystupují

(např.

neslyšící partner nebo

36 let), jen jeden byl v
většinou vyučení.

respondentů).

respondentů

Při volbě

s komunitou
k Zl Více než

Ostatní čtyři respondenti jsou

znakový jazyk používají, znakový jazyk

moderátor v TV) a mají ve své

dítě). Většina respondentů

důchodovém věku

náhodný.

kontaktů

jsem využívala svých dlouhodobých

polovinu respondentů tvořili rodilí mluvčí ZJ (8
uživatelé ZJ,

výběr

(61 let). Pokud jde o

Jeden respondentů této skupiny je vyučený, ale

byla

rodině

středního věku

vzdělání,
dálkově

další
(25-

jsou respondenti
studuje na

střední

škole, a další navštěvuje střední školu. Tři respondenti jsou absolventy VŠ. 48 MuŽŮ bylo pět,
žen šest. Z Prahy a nejbližšího okolí pocházelo sedm
Králové. Pro

přehled

zde v tabulce

č.

respondentů, čtyři

9 uvádím charakteristiku všech

byli z Hradce

respondentů

(pro

zachování anonymity jsou údaje uvedeny v maskulinu):

48

Mimo rámec naší problematiky je zajímavý fakt, že mnozí respondenti mají formálně pouze kvalifikaci
ale přitom vykonávají práci, pro niž by byla žádoucí vysokoškolská kvalifikace.

"vyučen",
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'Iabu lka 9 IdentIl
·fikacmu'dale
. o respondentech
v

Poř.čísL

,

Věk IKzdělúÁř

li

o
respond
cnta

r;:.c/~~I~tn,

T{~lah keZJ
}

I

••••••••••

.":".

1.

35

2.
3.

61
33

4.
5.
6.

33
34
32

vyučený

7.

36

8.

34

vyučený
vyučený

VŠ

N partner, děti
v domácnosti
N+S
N partner+ děti N v důchodu
programátor na PC
N partner

rodilý mluvčí
neslyšící rodina
vedoucí N dětí a
občasný lektor
ČZJ

programátor na PC a lektor ČZJ rodilý mluvčí
lektor ČZJ (nyní v domácnosti)
rodilý mluvčí
neslyšící rodina
Moderátor v TV

vyučený

N partner, děti N
N partner, děti N
N partner, děti
N+S
N partner +děti N

asistent učitele ve škole (nyní v
domácnosti)

rodilý mluvčí a
občasný lektor

vyučený

S partner, děti N

pedagog ve škole pro neslyšící,
lektor ČZJ

rodilý mluvčí

Studující

rodilý mluvčí

pedagog a lektor ČZJ
pedagog, moderátor v TV a
lektor ČZJ

rodilý mluvčí
rodilý mluvčí

vyučený

vyučený

ČZJ

studující
SŠ
9.

25

10.
11.

28
30

bez partnera
studující
SŠ
N partner
VŠ
bez partnera
VŠ
vyučený

Poznámky:
1) Neslyšící rodinný příslušník
2)

Slyšící rodinný příslušník

3) Pracovní poměr

Použitá technika
Badatelé zkoumající kategorizaci v ASL postup své práce s respondenty nijak blíže
nepopisují.

Zmiňují

se pouze o tom, že pracovali s rodilými

mluvčími

znakového jazyka.

Z jejich výzkumu jsem se tedy nemohla inspirovat, a proto jsem se rozhodla, že ve svém
výzkumu zvolím pro sběr informací elicitační metodu49 , prováděnou pomocí volného
rozhovoru, který je veden s minimálním
obrázkových
reflexí

příkladů.

respondentů

případných

počtem

otázek, ale s použitím

většího

množství

Tento postup jsem dále zkombinovala se záznamem intuitivních

videokamerou (co si myslí o tom, co

doplňujících

otázek,

zaměřených

právě

znakují), s využitím

na názory týkající se správnosti užití

jednotlivých znaků i znakového jazyka v daném kontextu.
Elicitační metoda se často používá v situacích, kdy jazykovědec - výzkumník není rodilým mluvčím
(uživatelem) zkoumaného jazyka, má ale s rodilými uživateli zkoumaného jazyka kontakt, a může tak od nich
potřebná jazyková data a/nebo také soudy o jazyce získat. Potřebné informace tedy jazykovědec získává od
rodilých uživatelů zkoumaného jazyka prostřednictvím dotazů formulovaných ve svém jazyce (nutný
předpoklad - rodilý mluvčí zkoumaného jazyka musí ovládat jazyk výzkumníka). Konkrétně to znamená, že
respondentům předložíme slovo nebo větu v příslušném mluveném jazyce a ptáme se, jaký jej ejich ekvivalent v
jazyce znakovém (viz Macurová - Bímová, 2001).
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49

.

Kategorizace v

českém

způsobem

Zkušenosti s tímto
obrázků,

neslyšící respondenti

způsob

při

je vhodný zejména proto, že díky použití

hledání "znakového výrazu" co

jazykem. Bylo tak sníženo

bezděčně přesouvat

Výběr

práce s respondenty, tedy s dotazováním s využitím

jsem získala již během studia, při vypracovávání společné seminární práce 50 •

Domnívám se, že tento

českým

8 Výzkum

znakovém jazyce

ke znakované

nebezpečí,

obrázků

nejméně ovlivňováni

že se ,,znakování

byli

mluveným

respondentů"

bude

češtině.

oblastí pro zkoumání kategorizace ve Zl

Při volbě

tematických oblastí pro zkoumání kategorizace jsem byla

ovlivněna

studiem

kategorizace v ASL. Badatelé5 ! zkoumající kategorizaci v ASL vybírali pro výzkum takové
oblasti, které vycházejí ze základní slovní zásoby, jsou konkrétní a snadno pochopitelné.
Snažila jsem se jejich

výběru

oblastí pokud možno

přizpůsobit,

abych ve svém výzkumu

mohla také provést alespoň určitou komparaci dvou znakových jazyků a při ní se
tvorbu

znaků

a na

případné

volně

žijící

zvířata

na

odlišnosti v kategorizaci (i když tato komparace není hlavním

cílem této diplomové práce). Do tematické oblasti
divoká,

zaměřit

"zvířata"

jsem ale navíc

přidala zvířata

a cizokrajná zvířata. Domnívám se totiž, že i tyto pojmy patří do

základní slovní zásoby. t~mata použitá k odlišení jednotlivých úrovní hierarchie
kategorizace (včetně nadřazené úrovně) ve svém výzkumu ČZJ uvádím v tabulce Č. 10.
Tabulka 10:
MaJ".'.úL na,

H'

ur......

úrovi#!

....'" . Z'k' d ' ,

v

a ,am ~'J!,!en ,.,.,....

(vybT;~l1é pi'lklady,flée

],odi'a.i!{!!Ú

úro}$ň

.···'.'i

. . . . ,. \ i i \

fvybraifěpHk1l#!8 více:i!J.:gpi'Oolia s obiii.iky) - P9~ud není uvedeno jinak,

vizpříloha s obrázkJ~

'ttlSPond,(!nti připojovali'~pi'edkf4flaným obrázk4mnáZlY ..1Iť,znako,!fm
la'lJ'ce\

···Šh
Ovoce

Např.

jablko, banán,
jahoda, švestka, třešně,
ananas, maliny atd.

Jablko: výjimka v postupu, respondenti tentokrát měli sami vyjmenovat
druhy jablek, která znají (uváděli např. Golden, letní jablko)

Zelenina

Např. rajče,

zelí, paprika,
cibule, lilek, cuketa atd.

o

Dopravní

Např.

Nákladní auto: podle obrázku: auto s valníkem, skříňové auto, kamion,
vysokozdvižný vozík
Kolo: podle obrázku: kolo a tříkolka
Loď: podle obrázku: pramice, motorová loď, plachetníce

prostředky

auto, autobus,
motorka, letadlo, traktor,
vlak, loď, kolo atd.

50KASANOVÁ, K.; KUCHAŘOVÁ, L.; PŮLPÁNOVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, R.; VYSUČEK, P.;
WAGNEROVÁ, J.; ZELENÁ, I.: Syntax v ČZJ. [Seminární práce]. 2005/06, CNES, FFUK
51PhD Elissa L. Newport, doktorát získala na univerzitě Pennsylvania, 1975, Universita Rochester (staženo z
/URL/ http://www.bcs.rochester.edu/people/newportlnewport.htrnl, dne 10.6.2007)
Dr. Ursula Bellugi, profesorka v Salk Institut pro biologická studia, ředitelka výzkumu kognitivní neurovědy.
Studuje
kognitivní
funkce
a
jejich
základní
genetiku
(staženo
z
/URL/
http://www.pbs.orglsafI1205/hotline/hbellugi.htrn, dne 10.6. 2007)
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Podřazená ~f;jťb#}}>·t
)
(vylJranéjlflklady,Wee
(:. vYbr.. . . . ;p.
více.•. .
s
.•
uvedeno
. . , .........
viz přiloh9~ obrtiZky)
irespmtíJpttl przpo]ovall!fpředkliidanym opra#Ji:um6ifivy ve znakovem .
;jazyc~iX
.. .
.

záIf{iidni~řgveň

~ď}f ř~Kl!'!iJj,.

~{f./!'.řílo~«: o~rázky..~.-. P.0~lf·.'$~eni

~i~.k

I····
Např.

Nábytek

skliň,

postel, židle, stůl,
knihovna, pohovka

atd.

Oblečení

Např. tričko,

košile,
pyžamo, kalhoty,
kabát, boty, ponožky atd.
sukně,

Židle: podle obrázku: kuchyňská židle, houpací židle, kancelářská žídle,
lehátko, dětská žídle
Postel: podle obrázku: běžná postel, manželská postel, palanda, dvě postele
vedle sebe, skládací postel dětská postel, taška pro miminko

Košile: výjimka v postupu, respondenti tentokrát měli sami vyjmenovat typy
košil, které znají - (uváděli např. košile s krátkým rukávem, dlouhým
rukávem, bez límečku, halenka, manšestrová košile atd.)
Ponožky: výjimka v postupu, respondenti tentokrát měli sami vyjmenovat
typy ponožek, které znají (uváděli např. tenké, silonové, teplé, vlněné,
pruhované, kotníkové ponožky atd.)
Kalhoty: společenské a vycházkové
Boty: podle obrázku: střevíce, mokasíny, dřeváky, sandály, vietnamské
pantofle, bačkory, polobotky, sportovní kecky, kopačky, vysoké boty, holínky,
sněhule

Brýle: podle obrázku: brýle na čtení,
ochranné brýle, lyžařské brýle

sluneční

brýle, historické brýle,

o- nezkoumala jsem

Domácí

Např.

pes,

kočka,

zviřata

prase,

kůň

atd.

Lesní zviřata divoká

Např. liška, srnec, zajíc,
had, vlk atd.

o- nezkoumala jsem

ZVlrata
exotická

Např.

slon, papoušek,
tygr, želva, ptáci atd.

Šelma: tygr, leopard, panter, jaguár
Ptáci vodní: racek, pelikán, tučňák,

Hudební
nástroje

Např. flétna, trumpeta,
housle, buben, kytara

bubnů,

Nářadí

Např.

kladivo, klíč, dláto,
šroubovák, pila, sekera,
rýč, motyka, nůžky,
sekačka atd.

Nůžky:

Jehličnaté,

Stromy: podle obrázku: vrba, lípa, buk, kaštan, dub,
borovice, smrk

Stromy

Způsob práce

koza,

listnaté

labuť, plameňák, čáp,

volavka

Buben: výjimka v postupu, respondenti tentokrát měli sami vyjmenovat typy
které znají (uváděli např. africký buben, koncertní buben, pochodový
buben)
Kytara: výjimka v postupu, respondenti tentokrát měli samí vyjmenovat typy
kytar, které znají (uváděli např. normální kytaru, historickou kytaru)

podle obrázku: nůžky ke stlí.'hání ovcí, nůžky z manikúry, sadařské
na živý plot, porcovací nůžky
Sekera podle obrázku: sekyrka, sekera, řeznická sekera, pravěká sekera, cepín
Sekačka: ruční a elektrická

nůžky, nůžky

s respondenty

Po seznámení respondenta s tematem průzkumu, žádosti o účast ve výzkumu a po dohodnutí
schůzky

jsem se snažila zajistit, abych mohla s každým respondentem strávit

hodiny v klidné a nerušené

přibližně půl

atmosféře.

Rozhovor se posouval od jednoho tematu (tematické oblasti) k dalšímu tematu. U
jednotlivých temat jsem většinou začínala předkládáním obrázku, který dané terna pojímaly
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českém

Kategorizace v

celkově

a obsahoval více

postupně

předkládala

prvků

příloha

sdělili,

prvků.

Při

atmosféry), pak jsem

předkládání

obrázků

jsem

co na obrázku vidí (pracovní listy s tematickými obrázky

s. 120) a jakým znakem to

obrázkům neporozuměli,

vytvoření uvolněné

dané skupiny (k

obrázky jednotlivých

respondenty žádala, aby mi
viz

8 Výzkum

znakovém jazyce

označují.

případě,

Teprve v

že respondenti

některým

jsem k vysvětlení pojmu použila prstovou abecedu nebo

název vyslovila. Více k tomu uvádím v kapitole Shrnutí

výsledků

výzkumu

orálně

tříúrovňové

hierarchie kategorizace viz Zkušenosti s použitou metodou sbě~u informací.
připraven

Obrázky reprezentovaly jedenáct temat. Ke každému tematu byl
pojmů

s obrázky

předloženém

obrázky na
předměty

ze základní

na

respondenty

listu

označit nějakým společným

k ukázání znaku pro

podřazenou úroveň

jsem vybrala jeden

příkladu

vybranému

Když respondenti znakem pojmenovali všechny

listu, ptala jsem se jich znakovým jazykem, lze-li nakreslené

předloženém
přimět

úrovně.

pak

jeden list

ještě přidala

obrázek židle jsem vybrala další židle

názvem. Tím jsem se snažila

nadřazenou úroveň.

příklad

z

obrázků

další list s obrázky
různých typů).

znaků

K získání

základní

úrovně

pro

a k tomuto

podřazené úrovně (např.

pro

Po respondentech jsem žádala, aby

názvy jednotlivých typů židlí ukázali ve znakovém jazyce.
Obrázky, které mi sloužily v jednotlivých oblastech jako podklady pro
odlišujících základní a

podřazenou úroveň

"sběr znaků"

kategorií, jsem vybírala sama. Posloužily mi k

tomu různé obrázkové slovníky.
Celkem bylo v
Respondenti
položila

průzkumu

použito 21

obrázkům věnovali průměrně

několik

otázek (na správnost užití

sezení s jedním respondentem trvalo
jak znaky užívají a
zachycení
notaci

znaků

proč.

obrázků

asi 20 minut. Na
znaků

průměrně

výpovědi

Jejich

s příklady

(viz

závěr

příloha

jsem respondentům ještě

i na vyjmenování dalších

25 minut.

Někdy

v této práci).

příkladů).

Celé

vysvětlili,

Neslyšící sami

byly zachyceny na videozáznam. Vzhledem k

na videozáznam jsem nepovažovala za nutné

provádět

písemnou

znaků.

Příloha

CD- ROM

Na CD uvádím
části

listů

příklady znaků

formou živého menu. Obsah CD-ROM je

podle úrovní hierarchie: na základní,

úrovně je

nadřazenou

a

rozdělen

podřazenou úroveň.

na

tři

U každé

zachováno stejné pořadí tematických oblastí. A u každé tematické oblasti jsou pak

uvedeny všechny znaky, které se v ČZJ (podle zjištění průzkumu) užívají. Tak např.: na
nadřazené

úrovni uvádím u tematické oblasti ovoce všechny varianty

respondenti pojem ovoce ukázali.

Podobně

znaků,

kterými

postupuji na podřazené úrovni.
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Základní úroveň

8.2

Neslyšící používají pro každý pojem na základní úrovni jeden základní znak, kombinace
znaků

ASL.

zjištění

(složené znaky) se na této úrovni nevyskytují. K tomuto
Obecně

Při

došli i badatelé u

platí, že na základní úrovni je slovní zásoba nejširší.

svém výzkumu jsem zjistila, že se

některé

vyjadřovaly několika různými

pojmy

základními znaky - jednalo se tedy o synonyma. Uvádím zde

výčet

všech

zjištěných pojmů

ze základní úrovně, které se ukazují dvěma různými znaky: MRKEV, KVĚTÁK,
ŠVESTKA, BROSKEV, MERUŇKA, ANANAS, MALINY, OSTRUŽINY, RAJČE,
NÁKLADNÍ AUTO, KOŠILE, ČEPICE, PANTOFLE, OPICE a PILA. V některých
případech

se vyskytly pro jeden pojem dokonce

tři různé

znaky, jednalo se o pojmy:

AUTOBUS, TRAKTOR a PRASE.

Analýza,

proč

zde tato synonyma nacházíme,

může

být tematem dalšího
při

možného výzkumu. Mohu se pouze hypoteticky domnívat, že svou roli
synonym

zřejmě

vyjadřují.

To

sehrává

aktuálně

např.

vede k

neznalost již existujících

potřebě vyjádřit

znakem - tzv. neologismus). Nový znak se

může

znaků,

pojem novým

které pojem

způsobem

(novým

"ujmout" a je pak užíván dalšími

Neslyšícími. V synonymech jsou zahrnuty regionální varianty
varianty i specifické odlišnosti komunit

vzniku

(některé

znaků, generační

znaky jsou specifické

např.

v rodinách Neslyšících, jiné vznikají v ubytovnách, na internátech... ).
Díky

výsledkům

výzkumu kategorizace v ASL jsem si

uvědomila

některé

souvislosti v oblasti motivovanosti znaků základní úrovně: v ČZJ je například znak KOČKA
vytvořen

na základě vizuální motivace: znak znázorňuje, že má kočka vousy, tzn. jedná se o

vizuálně

motivovaný znak podle vzhledu.
_......---"--"-- Pojem základní

ukázat prostřednictvím znaku vyjadřujícího

funkční

úrovně

TRAKTOR je možné

atribut (výfuk nahoře,

směřující

nahoru)

nebo znakem, který byl motivován vzhledem popisovaného objektu (atribut vzhledu) (velká
.......

'v_~v

'

kola). Pokud by se tyto dva atributy zkombinovaly (výfuk

nahoře

popis objektu zcela jednoznačný - komunikace by však byla
stává záležitostí dohody Neslyšících žijících na

dohodě samozřejmě

(úzeffil), jaký znak budou

(funkční

atribut, atribut vzhledu). K

dochází i tehdy, pokud existují

vycházejí ze stejného kritéria -

např.

znázorňuje špičku

hlavy

jeden znak

úrovni existují i takové varianty

zdlouhavá. Tzn. že se

určitém místě

užívat, resp. jaké kritérium pro podobu znaku vyberou
této

příliš

+ velká kola), byl by

dvě

varianty jednoho znaku, které

vycházejí ze vzhledu (atribut vzhledu)
zvířete

a jiný znak tvar jeho

znaků (např.

(např.

čumáku).

PRASE

Na základní

pojem AUTO), kde první znak je ikonické

povahy (znázorňuje držení volantu a řízení) a druhý znak je arbitrárním znakem.
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Obrázek 4: AUTO (1)

Obrázek 5.: AUTO (2)

Není bez zajímavosti, že se respondenti
znaků,

méně

zejména u

známých

druhů

značně různili,

pokud šlo o

ovoce a zeleniny (šlo

např.

úroveň

o znalost

znalosti

znaků

kedlubnu, ostružiny, maliny nebo lilek). Tam, kde respondenti znak neznali, jej
neukázali

vůbec,

písmeno -

méně často

nebo místo

něho

ukázali prstovou abecedou

začátek

pro
buď

(zpravidla první

byl spelován celý název) názvu v češtině (jeden z příkladů vazby na
připojovali vyjádření

mluvený jazyk v komunikaci Neslyšících), a k tomu pak

vzhledu

předmětu, např. u pojmů: LILEK, CUKETA, CELER, PÓREK nebo DÝNĚ. Tak ale

nepostupovali všichni respondenti,

někteří naznačovali

znakem pouze vzhled požadovaného

druhu zeleniny. U ostatních tematických oblastí (tedy všech mimo terna "zelenina")
respondenti znaky na základní úrovni již bez problému

vyjadřovali

jedním základním

znakem.

Specifické způsoby tvorby
úrovně ve znakovém jazyce

8.3

Přehledný
obecně

souhrn

zmínit

(příklady

způsobů

způsoby

názvů nadřazené

a podřazené

tvorby názvů uvádím v dalších kapitolách 8.7 a 9.1. Zde je třeba

tvorby

názvů pojmů,

uvádím viz dále). Nejprve je

třeba

které jsou specifické pro znakový jazyk

zmínit defmice vybraných

druhů znaků,

které

v této práci používáme:

Základní znak = slovo s konkrétním obsahem
(tj. není složenina a není
Kategorizační
patři.

Jinak

řečeno

znak

důležité,

vyjádřené

jedním samostatným znakem

na které úrovni se nachází),

= doplňkový

znak, kt9"'

napom~hají určJt

- tento znak napomáhá odlišit od základní

rovinu, do které pojem

úrovně úroveň nadřazenou

a

podřazenou.

Složenina = k

vyjádření

obsahu pojmu je použito kombinací více

znaků

navzájem, základních

znaků

s mimetickým zobrazením tvarů.

V kapitolách

znaků

prvků

s klasifikátory (tvaru a velikosti, a držení),

nadřazená úroveň

a podřazená

úroveň

či

(základních
základních

pak uvádím podrobně jednotlivé

konkrétní postupy u všech zkoumaných tematických oblastí. U znakového jazyka se
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znakovém jazyce

setkat s těmito postupy

(podrobněji

zmiňujeme

se o tom

V

následujících

kapitolách):
1.

Převzetí jednoho

samostatného základního znaku ze základní úrovně, kterému
byl pro nadřazenou úroveň přiřazen jiný význam

2. Kombinace základních znaků ze základní úrovně a kategorizačních znaků
3. Kombinace základních znaků ze základní úrovně a mluvených (nebo orálních)
komponentů

4. Kombinace základních znaků, mluvených (nebo orálních) komponentů a
kategorizačních znaků

5.

Převzetí

složenin z českého jazyka a jejich úprava dle gramatiky mluveného

jazyka (včetně možného

Kategorizační

8.4

doplnění kategorizačními

znaky pro tvorbu

znaky)

názvů nadřazené

a

podřazené úrovně

Jak

V

ASL, tak i

V

ČZJ lze kombinovat více základních znaků tak, aby byly "integrovány"

jejich významy do významu nového,

podobně

jako se např. v

českém jazyce tvoří

složeniny

ze dvou základových slov (Čechová 2000, s. 97). Zde uveďme alespoň jeden příklad z
českého znakového jazyka: DOMA

+ ZVÍŘE

domácí zvíře (pozn. O složeninách ve

=

znakovém jazyce a mluveném jazyce se poněkud liší, viz pod čárou č. 38).
Uživatelé ČZJ však často používají i poněkud odlišné kombinace znaků, k základnímu
znaku
znak

např. přidávají
patří.

nadřazenou

Jinak
a

další,

řečeno,

doplňkové,

znaky, které napomáhají

určit

tu rovinu, do které

tyto znaky napomáhají odlišit od základní

podřazenou.

Podle své funkce dostaly tyto

úrovně úroveň

"doplňkové"

znaky název

"kategorizační znaky". Jsou vždy vyjádřeny manuálně (nikoliv nemanuálně). Část z nich

má funkci morfému52 mnohosti
úroveň vyjadřují určitou

(nadřazená úroveň), kategorizační

znaky pro

podřazenou

specializaci.

8.5
Rozlišení kategorizačních znaků podle jejich významu a
specifika pro jednotlivé úrovně
Do následující tabulky jsem shromáždila všechny
mého průzkumu podařilo identifIkovat,
podřazené.

V tabulce jsou

vysvětleny

ať již jsou

jejich

kategorizační

znaky, které se mi

během

používány pro určení úrovně nadřazené či

přibližné

významy a také

přibližná

frekvence

52Morfém = je nejmenší významonosná jednotka v jazyce, která má funkci stavební, funkci tvořit vyšší
významové jednotky - slova a jejich tvary; realizací morfému je morf. Morfémy podle své funkce ve struktuře
slova jsou kořenné, příponové (včetně koncovkových) a předponové. (Čechová 2000, s. 18). Jen bych zde
zmínila' že je takto vymezeno např. pro češtinu, a zatímco ve znakovém jazyce jsou možná jiné specifické typy
morfémů (ale analogicky).
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jejich užití. V posledním sloupci najdeme obvyklou pozici konkrétního
znaku ve

složenině

základních

znaků

i

klasifIkátorů.

kategorizačního

Pod tabulkou uvádím

ilustrační

fotografIe příkladů konkrétních znaků.
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Tabulka 11:

Náz~yi Přiqližný význqpt N]:tdřaz
zndíiu
. . . . . . ená

kate~9i!fzačiíí

Il'o znd~ff

~;:!:!enJ I:~:~á

úl;Qveň) UžitíZnakUaj znfik"

.

uiti; a .~. .'.e. =
. Zv~~ce
(i;:~~r
I;
•.·•. •. •. •.•

)(zS~lo:žke~ns

. ~ IPřlklddy ff#~fi
kategorizalfii.{fh
ve
.........
znq~(ch

znqlfů
. . ..
.. . . . .

tl

. . .t,. .,yen
. . e.. e.':
n
v. . .

-/

tréliYen
..•....

......

RŮZNÝKATG

ce

Jiný, další, různé, Ano "do výčtu" velmi

Ne

Na konci

OBLEČENÍ + RŮZNÝKATG
(oblečení)

patřící

často

SKUPINA (D) Do této skupiny
KATG
patří, v této
skupině zahrnuto
TZN. KATG

Začátek,

PLAV~+SKUP~A(D)~

konec

TG+BRÝLEKLF
+PLAVÁNÍ+SKUP~A(D)
~TG (plavecké brýle)

Ano- velmi

Začátek,

často

uprostřed

TZN.KATG + DOMA +
ZVÍŘATA+ TZN. KATé
FARMA (domácí zvíře)

Ano -

Ano - velmi

Začátek,

často

často

uprostřed,

Ano -

Ano

často

To znamená, že
Ano
je uvnitř skupiny,
v této skupině je
zahrnuto, sem
patří

TYPKATG

Takový typ,
typická vlastnost

zřídka

na

HORY + TYP~TG +
DRŽETKLF
(cepín)

konci

VĚClKATG

OD KATG

Začátek

BOTY + BOTYKLF+
PRO~TG+ TURISTIKA +
ZIMNÍ + PEVNÝ
(turistické boty)

Ano-velmi

Uprostřed,

zřídka

na konci

NÁŘADÍ mluvený komponent +
VĚCI~TG(nářadí)

Ano-velmi

Uprostřed

TURECKO+ODKATG
+BUBEN
(turecký buben)

Začátek,

ŽIDLE+HODÍKATG

Tato věc se užívá Ano pro koho, hodí se velmi
pro co
zřídka

Ano

Ke konkrétně
pojmenovanému
znaku patří ještě
další věci.

Ne

Z takové skupiny Ne
pochází, do
takové skupiny

zřídka

patří

HODÍKATG

SPECIÁLKATG

často

Hodí se
Ne
k určitému
konkrétnímu užití

Ano -

Specifický druh

Ano-velmi

Začátek,

zřídka

uprostřed

Ne

uprostřed

+POČÍTAČ+ TOČITKLF
(kancelářská

židle)

ŽIDLE+KANCELÁŘ+S
PECIÁLKATG l+
OPĚRADLA KOLEČK
A KLF,
(kancelářská

Vše, co tam
obsahuje

Anovelmi
zřídka

Ne

Začátek,

uprostřed,

konec

židle)
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VŠEKATG + TYPKATG +
ZAHRADA +
NÁŘADÍ_mluvený komponent +
RŮZNÝKATG

(zahradnické nářadí)

53Rodilí mluvčí ZJ mi říkali, že znak PRODET se již málo užívá, že to je již starší znak.
54VŠE - výjimečně tady funguje jako kategorizační znak.
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Obrázek 7: SKUPINA (D)

Obrázek 8: TZN.

Obrázek 9: TYP
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Obrázek 10.: PRO
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porovnání S ASL a ISL jsem u ČZJ zaznamenala určitou zvláštnost. I když v ČZJ

existuje znak ve významu ATD. (= a tak dále
kategorizační

čili

latinsky ETC. = et cetera), nebyl jako

znak v mém výzkumu respondenty použit ani jednou. Na rozdíl od toho se v

ASL i ISL je pomocí znaku ETC. (zde morfémem mnohosti)
ve všech případech, kde byl použit

kategorizační

vyjadřována nadřazená úroveň

znak. Jinými slovy, znak ETC. je v ASL i

ISL jediným kategorizačním znakem vyjadřujícím nadřazenou úroveň.
V ČZJ jsou pro vyjádření "množství" používány minimálně dvě kategorizační znaky
(RůZNÝKATG, SKUPINA (D)KATG, a ostatní spíše ve významu, které určují nějakou skupinu a

ty jsou TZN. KATG , TYPKATG), kterými je

vyjadřována nadřazená úroveň.

Uvažovat lze

ještě

minimálně o dvou dalších (VĚClKATG , OD KATG), u kterých ale zatím souvislost s
vyjadřováním nadřazené úrovně

prokázána nebyla. Zajímavé je i to, že pro

podřazenou

úroveň jsou v ČZJ používány prakticky všechny kategorizační znaky, s výjimkou jediného

(RŮZNÝKATG)'

8.6

Nemanuální komponenty v tvorbě názvů

nadřazené

a

podřazené úrovně

Ráda bych zde zmínila také komponenty, které nemají lexikální charakter a jsou pro
znakový znak specifické a pro kategorizaci v
komponenty,

55

něm

podstatné. Jedná se o nemanuální

mezi kterými sehrávají podstatnou roli pohyby úst - a právě tyto nemanuální

komponenty sehrávají nemalou roli při tvorbě názvů nadřazené a podřazené úrovně. Je třeba
ještě

poznamenat, že nemanuální komponenty se dnes

orální komponent

56

•

rozdělují

na dva typy, a to mluvený a

Oba typy nemanuálních komponentů se vyskytly i v mém výzkumu.

Mluvený komponent se objevil spíše u

příkladů

z

nadřazené úrovně

a orální komponent

spíše u příkladů z podřazené úrovně.
Rozdílnost zápisu pro odlišení obou typů komponentů v tabulkách vypadá takto :

N adřazená

úroveň:

55Speciální postavení mezi nemanuálními nosiči zaujímají pohyby úst. Ty patří mezi nejméně popsané složky
znakových jazyků (Motejzíková 2004, s. 218-226). K nemanuálním komponentům se měnil přístup teoretiků
znakového jazyka: Zřejmě i proto, že často bývaly považovány za prvky expandující z jazyka mluveného, které
v "pravém" znakovém jazyce nemají své místo (takové soudy převládaly především v prvním období popisu
znakových jazyků, v období jejich "emancipace"). Poté, co znakové jazyky byly jako jazyky akceptovány
(přinejmenším lingvistikou), se o pohybech úst začíná uvažovat intenzivněji (Motejzíková 2004, s. 218-226).
5

6

Mluvené komponenty jsou pohyby úst odvozené z příslušného mluveného jazyka a komponenty

orální jsou ty, které pohyby úst z mluveného jazyka neodvozené. (Macurová 2001, s. 72). Odlišení obou vyplyne
z popisu orálního komponentu. Orálním komponentem se rozumí takový vizuální obraz, který ústa vytvářejí
v průběhu produkce znaku, např. široce otevřená ústa ve tvaru hlásky "o"; pevně zavřená ústa; koutky úst
staženy dolů; vypláznutý jazyk; vibrující rty; rty se krátce otevřou a pevně zavřou; vyceněné zuby aj. Orální
komponent znaku není odvozen z mluveného jazyka, tzn., že se nejedná o artikulované slovo, které je českým
ekvivalentem znaku, ani jeho část (Motejzíková 2004, s. 218-226).
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ZNAK_mluvený komponent + KATEGORIZAČNÍ ZNAK
konkrétně:

např. OVOCE _mlllVenýkOmponent+RŮZNÝ
Podřazená úroveň:

ZNAK + ZNAK KLF+SLOVO_orální komponent
konkrétně:

např. SEKERA + SEKERAKLF + SEKAT_TĚŽKÝ_orálníkomponent

N adřazená
Neslyšící

úroveň

často

kategorizačního
upřesněno

a

užívají pro
znaku.

vyjádření

nadřazené

Doplněním kategorizačního

zdůrazněno. Výjimečně

úrovně

znaku je

kombinace základního a
sdělení

je možno dokonce užít dvou

fakticky

vizuálně

kategorizačních znaků

zároveň (pak je to většinou kombinace TYPKATG + RŮZNÝKATG). Našla jsem i kombinace

TYPKATG+SKUPINA (D)KATG a dále: TYPKATéSKUPINA (D).
K vyjádření pojmu nadřazené úrovně často také používají jeden vybraný základní znak
ze základní

úrovně

a

současně

artikulují ústy mluvený komponent -

český

výraz, název

nadřazené úrovně.

Příklady

kapitole

všech

věnované

způsobů vytváření názvů nadřazené úrovně

jsou uvedeny v následující

jednotlivým tematickým oblastem.
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Nadřazená úroveň v jednotlivých tematických oblastech

8.7.1

Ovoce

Neslyšící respondenti k vyjádření nadřazené úrovně OVOCE často užili jeden základní znak
úrovně,

ze základní

při

znak JABLKO, ale

tom

často

ústy

česky

artikulovali OVOCE.

Domnívám se, že to je ovlivněno tím, že u nás v Čechách dlouho převládalo ve školním
systému pro Neslyšící striktní používání orální metody Gedna forma ze
neslyšících v

současných

ško1ách).57

Jistě

je to ale také proto, aby se

vzdělávání

nezaměňoval

význam

,jablko" a "ovoce". Nazývejme tuto podobu znaku OVOCE (1).
Někteří

z

respondentů

ovšem uváděli rozpor mezi významem znaku ze základní

úrovně

důvod, proč

ukazují

(,jablko"), který je spojen s artikulací odlišného slova ("ovoce"), jako

znak OVOCE jinak. Znakují pojem OVOCE (OVOCE /2/) tak, že ukazují JÍST (viz CD nadřazená úroveň)

ROM, téma Ovoce,
(vyjadřuje

vazbu na

základních

znaků

- lze

interakční činnost).

říci,

že je tento znak vybrán podle funkce

Podobný postup zaznamenáváme i u dalších

(v jiných tematických oblastech), kde je shodná forma znaku jak pro

základní úroveň, tak i pro nadřazenou úroveň, ale artikulace ústy je odlišná.
Dále je užíván ještě třetí znak pro ovoce (OVOCE /3/). podoba znaku se řídí podle tvaru
popisovaného ovoce a je
znaků

vyjádřena

klasifIkátorem tvaru a

pro pojem OVOCE je možné

vidět

na obr.

Č.

rozměru. Tři

rozdílné varianty

12 - 14 (také s nemanuálním

komponentem).
Míra výskytu všech
(dále OVOCE 1.) užili
třetí

(dále OVOCE 3.)

tří

podob znaku OVOCE ve výzkumu je podobná: první variantu

čtyři
tři

respondenti, druhou (dále OVOCE 2.) také

respondenti.

Tři

čtyři

respondenti a

respondenti ukazovali ke znaku OVOCE (1) ještě

kategorizační znak RŮZNÝKATG, jeden z nich ještě navíc SKUPINA (D)KATG + OVOCE +

RŮZNÝKATG, objevila se také varianta TYPKATG+ OVOCE (1). Takže jde o kombinaci

základních

znaků

se znaky

kategorizačními. Kategorizační

v kombinaci s variantou OVOCE (1) k rozlišení základní

úrovně

od

kategorizační

úrovně nadřazené

-

znaky byly použity pouze

znak tu

vyjádřit

měl patrně

sloužit

právě

rozdíl významu "ovoce" od

významu ,jablko".
570rální metoda je jedna z forem vzdělávání n(N)eslyšícící. Její charakteristikou je snaha, aby si dítě osvojilo
a nacvičilo schopnost ovládnout mluvený národní jazyk, který je jejími zastánci považován za jediný mateřský
jazyk neslyšících. Tomu to cíli je v podstatě podřízena celá výuka. (staženo dne 19.7.2004
http://ruce.czlclanky/l/2).
Kořeny tohoto přístupu (tzv. oralismu) je třeba hledat v rezoluci Milánského kongresu (1880), na němž
slyšící učitelé neslyšících rozhodli, že orální metoda musí být preferována nad znaky ve vzdělávání a výchově
hluchoněmých. K důsledkům těchto postojů v historickém průhledu i k dnešní situaci na českých školách pro
sluchově postižené srov. podrobně J. Hrubý, Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich
vlastním osudu, 1. díl, Praha 1997. (Macurová, 1998, s. 188)
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1:ab u lka 12 V:ananty
.
'h za'kl adnIC
' h znaků v ČZJ pro ovoce
samotnyc
Užití základních znakll

Počet

OVOCE (1.)

4

JABLKO

OVOCE (2.)

4

JÍST

OVOCE (3.)

3

PLOD KLF

respondentl',
variantll zvolili

kteří tllto

Forma znakll
(pllvodní význam)

Obrázek 15: OVOCE (2)

Obrázek 14: OVOCE (1)

Obrázek 16: OVOCE (3)

Tabulka 13: OVOCE
Význam
v češtině:

Forma znakll

OVOCE
OVOCE

základní znak
základní znak +

OVOCE

znaky
základní znak +

Počet respondentů, kteří

Složení znakll

tllto variantll zvolili

kategorizační

kategorizační

OVOCE (1,2,3) mluvený komponent
OVOCE( 1Lmluvoný komponont + RŮZNÝKATG

8
2

SKUPINA (D) + OVOCE (l) _mluvený
RŮZNÝ KATG

I

komponont+

znaky

Podívejme se na

komentáře respondentů zdůvodňující, proč

vybraným způsobem (respondent,
Respondent

č.

číslo

znak OVOCE ukazují

právě

a komentář):

4:

Ano, já takhle ukazuji OVOCE (3.). Existují

tři

znaky (ukazuje v

pořadí):

OVOCE (2.), ZELENINA, OVOCE (3.), OVOCE (1.), ale já ukazuji takto OVOCE
(3). Podle mne proto, že základem pro znak ovoce je to, jak vypadá, podstatný je
nejčastější

tvar plodů

(přitom

ukazuje tvar plodu). A znak OVOCE (2.) - to jsou pro

mne POTRAVINY Proto používám spíše OVOCE (3.).
Respondent

č.

5:

Já užívám OVOCE (1.) + RŮZNÝKATG , ale ostatní
ovoce. Nevadí mi to,

hlavně,

používají jiné znaky pro

že si rozumíme. (pauza) Ukazuji JABLKO jako základ

znaku OVOCE (1). Znak OVOCE (1) JE PODLE MĚ OVLIVNĚN ZNAKEM
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JABLKO, TO SE JEVÍ JAKO PROTOTYp, PAK NASLEDUJÍ DALŠÍ ZNAKY PRO
OVOCE.

(krčení

rameny) Nevadí. Znak OVOCE (3), když ho vidím, že ho

někdo

používá, respektuji to. (pauza) V Praze se užívá znak OVOCE (1), to taky akceptuji.
Akceptuji obě varianty znaku,

hlavně,

že se dorozumíme. (pauza) Více se však užívá

znak OVOCE (1). Znak OVOCE (3.) vidím málo.
Respondent Č. 7:
Znak OVOCE (1) je podle znaku JABLKO a to se plete. Proto je lepší to

oddělovat.

Já

ukazuji OVOCE (2). Pro potraviny máme jiný znak Giný tvar ruky), takže je to odlišné.

Respondent Č. 11:

Já vím

(pňkyvuje),

používám znak OVOCE (2), jsem na

n~

zvyklá, moje rodina

tento znak používá. Vím, že existují další znaky: OVOCE (1), OVOCE (2) a ...
(nemůže

si vzpomenout,

naznačuje nepřesně

OVOCE /3/). Já používám OVOCE

(2).

8.7.2

Zelenina

Znak pro zeleninu se ukáže znakem vázaným na vlastnost: znakem ZELENÝ, který
odkazuje k zelené

barvě.

Zda jde o

převzetí

slova z

češtiny (překlad

do znaku),

či

nikoli,

jsem nezjišťovala. Faktem je, že podobně jako v češtině a ČZJ je i v němčině méně obvyklý
výraz pro zeleninu (das Griinzeung) odvozen od barvy.
Téměř

všichni respondenti ukázali název jediným základním znakem ZELENINA

(ZELENÝ), kromě čtyř respondentů, kteří k tomuto základnímu znaku přidali kategorizační
znak. Jednalo se o kategorizační znaky RŮZNÝ Geden respondent), ostatní tři zkombinovali
základní znak s kategorizačními znaky SKUPINA/D/ a TYP, viz tabulka 14:
Tabulka 14: ZELENINA
.l!očet'(i!spolJ/llltiů, if,~il

UfiiJzákiiiilnfch
z/lilků

tuto wiťiantiÍ;yolilii

li
ZELENINA

Základní znak
Základní znak +
kategorizační znak

ZELENINA
TYPKATG

7

+ ZELENINA

2
ZELENINA+RÚZNÝKATG f-"2=----_ _ _ _ _ _-l
1

SKUPINA(D)KATé
ZELENINA
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Neslyšící respondenti

spojení "dopravní

připouštějí,

prostředky",

také

že

označení,

někdy přesáhne

které se užívá v

češtině, např.

slovní

do znakového jazyka, a to do spojení:

DOPRAVA + PROSTŘEDKY (uvedlI respondent v mém výzkumu). Jako ilustraci uvádím
komentář

respondenta Č. 10:

"Ukazuje se DOPRAVA (pauza) DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Ne /kroutí hlavou,
pak

pokrčí

přemýšlí)

rameny/,

vlastně

se ten pojem taky používá. (pauza)

Samozřejmě

dopravní prostředky je termín, který používají slyšící lidé jako

(pauza,

nadřazený

pojem. Neslyšící ve skutečnosti ukáže DOPRAVA + TYP + JINÝ + AUTO + JINÝ
(pokrčí

rameny, jako potvrzení a kývne) DOPRAVA"
Většina respondentů

ukazuje dopravní

prostředky

jen jedním znakem (jako je tomu

u zeleniny nebo ovoce), a to znakem DOPRAVA (3 respondenti), další k tomu připojují také
znak RŮZNÝKATG (DOPRAVA + RŮZNÝKATG) (4 respondenti). Užitý znak DOPRAVA není
reprezentován znakem ze základní
činností

úrovně.

Jeho podoba vychází z hlavní distinktivní

této kategorie, je specifIkován klasifIkátorem (= auta v pohybu, která jezdí

v protisměru) (viz CD-ROM, téma Doprava,

nadřazená úroveň).

Ostatní respondenti užili

znak ze základní úrovně a k tomu různé kategorizační znaky např.: DOPRAVA + TYPKATG +
AUTO + RŮZNÝKATG.
Jeden z

respondentů

ukázal jiným znakem než ostatní a to formou znakem jako ze

základní úrovně KOMUNIKACE a to ve spojení takto: DOPRAVA (2) + TYP + DOPRAVA
(2).

Tabulka 15:
UžiiJ:;;:::':""·

Počé(i

respl);'dentů,

základnk:h

znalilPi

kteříJtuto

varili;'tu

zvoíiii?
DOPRAVA
(1), AUTO

DOPRAVA
2

základní znak +
kategorizační znak

Základní znak +
kate orizační znak

DOPRAVA
DOPRAVA + RŮZNÝ Geden respondent ukázal
dva příklady, a to také DOPRAVA + TYPKATG +
AUTO + RŮZNÝKATG a TZN.KATG+ DOPRAVA)

3
5

SKUPINA (D)KATG + DOPRAVA
DOPRAVA (2) + TYP + DOPRAVA (2)

2
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Nábytek

Základní znak spojený s

kategorizačním

znakem

můžeme

také

vidět

u názvu zvoleného

pro nábytek. Zajímavé je, že se znak NÁBYTEK ukazuje stejným způsobem (stejným
znakem) ze základní úrovně jako pojem VĚCI (NÁBYTEK /1/). Dva z respondentů, kteří
pocházeli z Hradce Králové, ukazovali nábytek jinak (NÁBYTEK 12/), viz obr.č. 15.

Obrázek 17: NABYTEK (1)

Jiný respondent

č.

11.

Obrázek 18: NABYTEK (2)

připustil,

že také on

viděl několik

lidí

(rovněž

z HK) ukazovat

nábytek (2.). Zřejmě se jedná o určitou geografickou variantnost znaku NÁBYTEK.
Komentář

responndenta

č.

11:

Vůbec nepoužívám takový znak (NABYTEK č. 2). Možná je to další oblastní varianta.

Ano, X ten je z HK, asi se u nich tenhle znak používá. My z Prahy ukazujeme takto
(NABYTEK /2/). Minulý týden jsme byli v HK a viděl jsem Y, jak ukázal takto NABYTEK (č.
2) nebo kdo to byl, Z? Nepamatuji si přesně, kdo. Mluvili jsme o tom ve

skupině

a taky ten

Q ukázal NABYTEK (č. 2). Dívaljsem se na to, bylo to pro mne zajímavé.

Základní znak NÁBYTEK užilo šest respondentů (přitom ústy artikulovali slovo
"nábytek"), jeden z nich přidal ke znaku NÁBYTEK základní znak sKŘÍŇ, zbývající
respondenti uvedli znak NÁBYTEK ve spojení s kategorizačními znaky, viz tabulka:
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Tabulka 16: Nábytek
Užití základních

Forma znaku

Počet respondentů, kteří

Složeniny znaklI

znaků

tulo varianlu zvolili

NABYTEK (VĚCI),
SKŘÍŇ

základní znak

NABYTEK

6

základní znakJy +
kategorizační znaky

NÁBYTEK_mluvenykomponent +
RŮZNÝKATG

3

NÁBYTEK_mluvenykomponent+
sKŘÍŇ + RŮZNÝ KATG

1

v ,

58

TZN. KATé (RIKAT )- +
NÁBYTEK_mluvenykomponent

8.7.5
Dalším

1

Oblečení
příkladem vytvoření

názvu pro

nadřazenou úroveň

pomocí samostatného znaku

Obrázek 19: OBLEČENÍ
spojeného s kategorizačním znakem (kategorizačními znaky) je znak OBLEČENÍ. Znak je
vytvářen podle distinktivní činnosti spojené se základní úrovní, a to činností OBLÉKAT.

Znak OBLEČENÍ se od znaku OBLÉKAT mimě liší, rozdíl spočívá zejména ve tvaru a
pohybu rukou, viz ukázka (obr. 19 a 20):

Obrázek 20: OBLÉKAT

Základní znak OBLEČENÍ užívalo šest respondentů, jeden z nich jiným pohybem, tedy

58Tento respondent použil znak ŘÍKAT ve významu "říká se". Rodilí mluvčí ČZJ mi potvrdili, že znak ŘÍKAT se
také běžně užívá (i když ne často) v komunikaci, ve významu "Víš, znáš to, že se tomu říká tak ... nebo že se to
tak jmenuje ... " .
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označuju OBLEČENÍ (2) viz video. Ostatní respondenti pak ve spojení s kategorizačními

znaky, viz tabulka:
Tabulka 17: Oblečení

. . . . Forlf/á znakŮ

7Jžití zdkllidhic!z

znaků

SlQ~ininy zntiifď

·ffPnřPl respqp<jentů;1!fIit

· i
·•·• •.•.• ;tiito varlctnO)/zvolili
OBLEČENI
základní znak
OBLEČENI
5
(OBLÉKAT)
rz-á~kl~a-dn-ý-zn~ak~+~~---+~O=B=L=E~Č=ENI~'-+~~~~~3~~~~~~--~
kategorizační znak
RŮZNÝKATG
1
TYPKATG + OBLEČENÍ
základní znak +
RŮZNÝKATG +
kategorizační znaky
OBLEČENÍ + SKUPINA
ii·

OBLEČENÍ (2)

Nářadí

8.7.6
K

určení nadřazené úrovně

znaků

kategorizačními

s

obecný název
nářadí

u

nářadí

znaky. Mým

"nářadí".

používají Neslyšící

č.

rozdělit

bylo, aby Neslyšící ukázali jen

dělím

Přizpůsobila jsem

je na

nářadí (obecně)

se tomu a získané informace také
a zahradnické

nářadí

(takto je i

2).

U tematické skupiny
a to

kombinaci základních

Respondenti však odlišovali v rámci této skupiny zahradnické

do dvou tabulek,

v ASL viz tab.

nejčastěji

původním záměrem

(to je běžné i u slyšící populace).

rozděluji

různí,

OBLEČENÍ (2)

základní znak

především

"nářadí" (obecně)

užitím

se

způsob vyjádření nadřazené úrovně značně

různých kategorizačních znaků. Přesto

však lze respondenty

do dvou skupin, a to podle toho, jaké použili základní znaky:

První skupina respondentů vybírá k

určení nadřazené

kategorie jeden nebo i více

znaků

ze základní úrovně, které jsou jednotlivými pracovními nástroji (KLÍČ, KLADIVO A
ŠROUBOVÁK). Někteří respondenti k nim přidali ještě znak PRÁCE, jeden respondent
užil znak SKUPINA (D)KATG + DÍLNA (je možné předpokládat, že měl na mysli, že se tyto
věci

ukládají do dílny a proto užil tento znak).

Druhá skupina respondentů užila jen jeden znak, a to NÁŘADÍ (vytvořen podobným
způsobem jako u OBLEČENÍ). Význam použitého znaku vychází ze základní úrovně a

znamená MATERIÁLY. Respondenti současně užili mluvený komponent: nářadl). Výsledky
souhrnně

ukazuje tabulka:
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Tabulka 18 : Nářadí

uŽilt ......\

F.prmaWiiaku

?iPočet

z?!tiiliďífff1;z
znakY.
První skupina
KLADIVO,
KLÍČ,

ŠROUBOVÁK,
PRÁCE

· ·. . ·respondliJty.,
·kieří tutil i
~fi#qntuzyo{ili
KLÍČ_mlUVený komponent

základní znak

o
základní znak +
kategorizační znaky
základní znaky +
SKUPINA (D) KATG+ PRÁCE + KLÍČ
kategorizační znaky

o

základní znaky +
RŮZNÝKATG + ŠROBOUVÁK + KLADIVO +
znaky RŮZNÝKATG + ŘÍKAT + ŠROUBOVÁK +

kategorizační

Druhá skupina
NÁŘADÍ

(MATERIÁLY)
,DÍLNA

základní znak
základní znak +
kategorizační znak

NÁŘADÍ mluvcnýkompooent + VŠEKATG + RŮZNÝKATG
SKUPINA (D) KATé RŮZNÝKATG + PRÁCE +
KLÍČ + KLADIVO + RŮZNÝKATG

2

o

o
,

v

,

v

NARADI_mluvený komponent + VEClKATG

59

NÁŘADÍ_mlUVený komponent + RŮZNÝKATG
(+ KLÍČ + RŮZNÝKATG 6~
SKUPINA (D) + DÍLNA

1

59Znak VĚClKATG je původně znak základní, tady ale výjimečně vystupuje spíše jako kategorizační
znak. Rodilí Neslyšící na můj dotaz odpověděli, že někteří Neslyšící užívají znak VĚClKATG právě

jako nástroj k rozeznání
další věci.

úrovně

nebo pokud

chtějí říci,

že ke

konkrétně

pojmenovanému znaku patří

ještě
60

Respondent uváděl

obě příklady.
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respondenti ještě na základě předložených

"nářadí" nářadí

zahradnické. Respondent

Č.

obrázků

4. uvádí v

rozlišovali v rámci kategorie

komentáři důvod, proč

rozlišuje

,,klasické" nářadí a zahradnické nářadí (náčiní):

Já neužívám znak NÁŘADÍ, je v tom příliš mnoho věcí. Spíš ukazuji přesněji, pro
jaké účely se nářadí užívají, tedy SKUPINA (D)KATG + DÍLNA, SKUPINA (D) KATG+
ZAHRADA apod.
Je tedy možné, že někteří Neslyšící respondenti považují pojem NÁŘADÍ za příliš
obecný a vyžadují, aby nadřazená úroveň byla o jeden

stupeň

snížena - specifikovali nářadí

pro zahradu, dílnu atp. Respondenty jsem opět rozdělila do dvou skupin. Respondenti první
skupiny znakovali zahradnické
podobně,

nářadí: nářadí,

které se hodí pro zahradu. Rozlišovali tedy

jako to dělají slyšící.

Respondenti druhé skupiny zvolili pro tuto skupinu prototypy: MOTYKA,
SEKAČKA, VIDLE a LOPATA (ale u motyky a sekačky uvádí v podobné kombinaci, jako

v první skupině - tedy připojují ZAHRADA + NÁŘADÍ) viz tabulka:

Tabulka 19: Zahradnické

nářadí

tJ"zití záktádnii:h
.zf)(lků/

k,{::::·

»,.,.

stb:.~.• ~·.• ,•.,ť.·.ď·.,·1·•.•.•. • znaku . . . . . . . . . '. . .
)t
••..••· •.•

,•.• •.•

1.·
.••.· •.'.•.

Polet respondeiiii)E!t;řt{
tuto v.o,rhmtu zvoli!f\

První skupina
f-'z==á.::::kl:::adn==í..:::zn.::::a:::k'--_ _~O~~-,--------+-".O--------_I
NÁŘADÍ, ZAHRADA základní znaky +
NÁŘADtmluvenýkompooeot +
3
kategorizační znaky
SKUPINA (D)KATG +
ZAHRADA
VĚClKATG + RŮZNÝKATG +
PRO + ZAHRADA
ZAHRADA + VĚClKATG
2
základní znaky +
TYPKATG + NÁŘADtmluvený
kategorizační znaky
knmpnnent + ZAHRADA +
SKUPINA(D)KATG+PRÁCE

VŠEKATG 61 + TYPKATG +
ZAHRADA + NÁŘADÍ_mluvený
komponent + RŮZNÝKATG
Druhá skupina
MOTYKA,
SEKAČKA, LOPATA,
VIDLE, ZAHRADA,
NÁŘADÍ

základní znak

o

o

základní znaky +
kategorizační znaky

ZAHRADA + RŮZNYKATG +
MOTYKA + RŮZNÝKATG +
NÁŘADÍ_mluvený komponent

2

SKUPINA(D)KATG +
ZAHRADA +
SKUPINA(D)KATG +
SEKAČKA + VIDLE +
LOPATA +RŮZNÝKATG

61VŠE - tady má úlohu kategorizačního znaku s významem: "Vše, co tam obsahuje."
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Hudební nástroje

8.7.7

označení nadřazené

U tematické skupiny Hudební nástroje si respondenti pro
úrovně

také zvolili typického zástupce z hudebních

nástrojů,

ně

a tím je pro

FLÉTNA (5 respondentů /první skupina/). Tři z respondentů ke znaku FLÉTNA
připojili znak RŮZNÝ, zbylí dva respondenti tímto způsobem: FLÉTNA +

HOUSLE + VŠE. Připouštím ale možnost, že volba základního znaku FLÉTNA
mohla být

ovlivněna výběrem předložených obrázků

obrázky flétny a
Uvědomila

různých druhů

jsem si to až

dalších hudebních

trumpet, a tedy

později,

vlastně

ale protože jsem

nástrojů, alespoň

(ukázala jsem

respondentům

jen dechové nástroje.

neměla

k dispozici obrázky

jsem na list předkládaný respondentům připsala

jejich české názvy - tedy slova: buben, kytara a housle.
Jeden respondent uvedl pro význam "hudební nástroje" spojení znaků: FLÉTNA
+ HOUSLE + NÁSTROJ. Toto spojení jsem už hodnotila bez pochybností jako
Hudební nástroje. Zařazení znaku NÁSTROJ je zřejmě ovlivněno českým
souslovím (Hudební nástroje). Čtyři respondenti) zvolili znak HUDBA, který se
shoduje se znakem ze základní úrovně ZPÍVAT (jeden z nich užil pro význam hudba
znak HOUSLE, ale

simultánně

užil mluvený komponent hudba). Zbylí dva

respondenti kombinovali dva základní znaky (HUDBA a NÁSTROJ). Tato
kombinace je

zřejmě

motivována

českým

jazykem (,,hudební nástroje"). Ukázky

užití základních znaků s kategorizačními znaky viz níže tabulka.

Tabu lka 20 H IIdb'
, t rOJe
.
e mnas
miii)j,iikladnich ······FoFíjl4znakú}

Počet respondentů,

Sfi,ženiny znakl'l

znaků
........

První skupina
FLÉTNA,
HOUSLE

kteřítuto

li>.

(

Jeden základní znak
základní znaky +
kategorizační znak

základní znak +
znaky
základní znak
základní znak +
kategorizační znak

zvolili

r

O

FLÉTNA + RŮZNÝKATG

••••••••••••••••••••••••••••

FLETNA_mluvený komponent HUDBA +
HOUSLE mluvenv komnonent NÁSTROJ + VŠE
VĚc + HOUSLE_mluvený komponent HUDBA +
VĚc
O

variantu

....,.,

O
1
1
O

kat~gorizační

Druhá skupina
HUDBA

Třetí skupina
HUDBA,
NÁSTROJ

základní znak +
znaky

kategorizační

základní znaky

HUDBA
HUDBA+ RŮZNÝKATG
HUDBA + VĚClKATG + NÁKLAD +
RŮZNYKATG
SKUPINA (D)KATG + NÁSTROJ +
HOUSLE mluvený komponent
HUDBA + NÁSTROJ

1
2

2
2

71

Kategorizace v

8.7.8
Někteří

českém znakovém jazyce

8 Výzkum

Domácí zvířata
Neslyšící respondenti také volí,

stejně

jako slyšící lidé v

češtině,

pro

určení

názvu

pro nadřazenou úroveň složeninu Domácí zvířata: znaky DOMA + ZVÍŘE (první skupina
respondentů) .

Druhá skupina Neslyšících ovšem použila stejné znaky, ale

pozměnila pořadí slov/znaků

podle "vlastní" gramatiky českého znakového jazyka (ZVÍŘE + DOMA).
K tomu komentář respondenta Č. 8:
DOMA + ZVÍŘE - takhle se to ukáže podle češtiny. Vím, to je jen kvůli tomu, že
češtiny

artikulujeme podle
ZVÍŘE

"Domácí zvíře

Ale správně,

H.

běžně,

to ukazujeme takto

+ DOMA. To jen kvůli slovům, které vyslovujeme orálně, automaticky znaky

ukazujeme ve stejném

pořadí jako

slova. To je ale otrava. 62

Čtyři respondenti uvedli znaky v pořadí podle češtiny (viz první skupina). Většina

z nich (sedm respondentů) ale pořadí znaků vyměnila (viz druhá skupina).
Pro pojem ZVÍŘE není v tom případě převzat reprezentant jednoho typu zvířete ze
úrovně,

základní

všechna

zvířata

jsou

označena

jediným znakem. Ten je ikonické povahy,

byl motivován !jeden roh na hlavě/o Ke znaku méně
Respondenty,
zařadila

v

kteří

specifikovali skupinu

do 3. skupiny - protože ve

češtině

- a

přistupují

přehodila pořadí

k

jednotek).

tvorbě

Opět

složenině

znaku

často

respondenti artikulují slovo zvíře.

zvířata

na

hospodářská zvířata,

jsem

nepoužívají stejné slovo, které se užívá

odlišně

(zatímco druhá skupina pouze

se tak objevil problém obsahového vymezení názvu

nadřazené úrovně u pojmu "domácí zvířata". Respondenti po uvedení spojení znaků ZVÍŘE

+ DOMA odkázali na

hospodářská zvířata. Někteří

z nich dokonce ani nepoužili pro

"domácí zvířata" znak DOMA, ale přímo znaky CHOV či HOSPODAŘSTVÍ (viz tabulka u
třetí

skupiny).

Užití odlišných znaků, např. HOSPODÁŘSTVÍ, nemusí znamenat "nahodilost ve
výběru pojmů při tvorbě znaků"

ve znakovém jazyce. Domnívám se, že tento

výběr znaků

Neslyšících vlastně upozorňuje na skutečnost, že s rozvojem urbanismu se (nejen v ČZJ, ale
pravděpodobně

iv

historicky bývalo
všechna

češtině) poněkud mění

jednoznačně

ochočená),

v

odlišných kategorií mazlíčci).

dáno, že domácí

současnosti
zvířata

A název "domácí

význam názvu této
zvířata

se domestikovaná

užitková (chovná) a

zvíře"

nadřazené

byla

zvířata

kategorie. Zatímco

domestikovaná

zvířata dělí

do dvou dost

zvířata

potěšení

pro

(čili

výrazně

(tzv. domácí

tak ztrácí svou jednoznačnost (nahlédneme-li z tohoto

úhlu na výsledky kategorizace ASL,

můžeme

zaznamenat podobný vývoj ( viz.

S.

35

Č.

tabulka 2).
62Poznámka autorky: Respondent si myslí, že

čeština ovlivňuje český

znakový jazyk a tím není rád.
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Tabulka 21: Domácí zvířata
'J~záklaďniťliJ?orma znaku

Počet rešiti/"ďenty,

!!teřizvoiJil(l!to

znilicYi

základní znak
základní znaky
základní znak +
kategorizační znak
základní znak
základní znaky

První skupina vliv pořadí
v češtině:

DOMA, ZVÍŘE
Druhá skupina
- pořadí podle
gramatiky ČZ!:

základní znaky +
znak

Třetí skupina DOMA, ZVÍŘE,
CHOV,

kategorizační

HOSPODAŘEN

.

Yariantu

..•...

o

o

DOMA + zVÍŘE

4

o

o
o

o

zVÍŘE + DOMA

ZVÍŘE+TYPKATG+DOMA+CHOV
ZVÍŘE+SKUPINA(D)KATG+DOMA

TZN.KATG + DOMA + zVÍŘE+ TZN. KATé

Í

HOSPODAŘSTVÍ
PROKATéHOSPODAŘSTVÍ+ zVÍŘE

základní znaky +
ZVÍŘE + TYP KATé SKUPINA (D)KATG +
znaky DOMA

2

kategorizační

VŠEKATG+TYPKATG+DOMA+SKUPINA
(D)KATG+DOMA+ZVÍŘE+RŮZNÝKATG

Divoká či volně žijící zvířata

8.7.9

Znaky pro divoká
zvířata),

domácí
v

českém

češtiny

a to podle

llÚry

znakovém jazyce. Jen

čtyři

do dvou skupin
českého

vlivu gramatiky

tři

z

respondentů

respondenti se sice nechali

pořadí znaků

ve spojení ale bylo

respondenti ještě ke

znakům

Odlišnost od
Někteří

rozdělit

je možné také

(podobně

jako znaky pro

jazyka na zvolené výrazy

z jedenácti užili

pořadí znaků

podle

(první skupina).

Další
slov,

zvířata

respondenti

nebo toulavá

češtiny
určili

při výběru znaků

ovlivněno

inspirovat významem

českých

gramatikou českého znakového jazyka.

Tři

základní úrovně připojili kategorizační znaky (druhá skupina).
tentokrát spočívala ve

divoká

zvířata. Uvědomila

volbě

charakteristiky nadřazené skupiny.

zvířata či zvířata volně

jsem si

přitom,

že se

žijící v

vlastně

v

přírodě

jako lesní

zvířata

češtině neříká příliš často

lesní zvířata, ani zvířata z lesa. Takže se domnívám, že propojením znaků LES+ZVÍŘE
vytvořili

respondenti

svůj

vlastní znak (bez vlivu češtiny) pro

označení volně

Jeden respondent ukázal, že jsou to divoká zvířata. Užívání všech typů
do dvou skupin podle toho, jakým jazykem bylo pořadí

znaků

znaků ovlivněno.

žijících

zvířat.

jsem rozdělila

Viz tabulka č. 22.
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Tabulka 22: Divoká zvířata či volně žijící zvířata

.~l!!/tiikliidnfch ... Form'4wáku
. . . . . . . . . . .~
. {Qženiny znaků ii • • • •.
#M#l/i{
...
......................ii
První skupina - vliv

základní znak

O

o

základní znaky

LES + zVIŘE

3

základní znaky +
kategorizační znak

O

O

Jeden samotný základní
znak
základní znaky

o

o

pořadí v češtině

LES, ZVÍŘE

Druhá skupina pořadí podle

gramatiky ČZ!
ZVÍŘE,

LES,DIVOKÝ,
TOULAVÝ, VOLNÝ,

zVÍŘE + LES
ZVÍŘE+TOULAVÝ+VO

LNÝ
ZVIRE + VOLNY +
PŘÍRODA
ZVÍŘE+DIVOKÝ

PŘÍRODA

2

zVÍŘE + PROKATG + LES

základní znaky +
kategorizační znaky

LES +OD KATG 63 +
LES+ZVÍŘE
TYPKATG + zVÍŘE +
SKUPINA (D)KATG + LES

základní znaky +
kategorizační znaky

Cizokrajná (exotická) zvířata

8.7.10

Pokud jde o obsah názvu, který
s českým

nadřazenou úroveň

označením příliš neztotožňovali.

vymezoval, musím

Název cizokrajná

říci,

zvířata

respondent, název exotická žádný. Nejblíže bylo tomuto vymezení

že Neslyšící se

uvedl jen jeden

nečekané označení

zvířata

z Afriky (to ovšem bylo dost přesné - vyjma tygra byla na obrázcích vlastně většinou

zvířata

pocházející z Afriky,
zvířata

ukázala, že jde o

neboť

jejich vzhled je

nejexotičtější). Většina respondentů

ze zoologické zahrady. Byl tedy specifikován název místa, kde

nejblíže (kromě televize ap.) lze tato zvířata vidět. Řekla bych, že označení "zvířata ze
ZOO" asi v

očích

Užití

Neslyšících nejpřesněji vyjadřuje vymezení této tematické skupiny.

znaků

pro cizokrajná

zvířata rozděluji podobně

dvou skupin, a to podle vlivu gramatiky daného jazyka

jako u domácích

(českého

nebo

českého

zvířat

do

znakového),

kterým se řídí pořadí znaků v daném spojení (první skupina - podle gramatiky češtiny, druhá
skupina podle gramatiky
nepodařilo přesně
ovlivněno pořadím

českého

znakového jazyka). U

identifIkovat, zdali bylo jejich užití
slov v

češtině

nebo

českým

čtyř respondentů

znaků

pro cizokrajná

se mi ale
zvířata

více

znakovým jazykem. Vzhledem k tomu, že

tito respondenti užili také kategorizační znaky- což je vlastnost gramatiky ČZJ - zařadila
63 Znak OD chápu jako další kategorizační znak. I rodilí Neslyšící na můj dotaz odpověděli, že někteří neslyšící
užívají také znak OD právě jako nástroj k rozeznání úrovně nebo pokud chtějí říci, že něco z dané skupiny
pochází.
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do druhé skupiny.

Tři

respondenti

označili

tuto celou nadřazenou úroveň

jedním znakem, a to ZOOspel. Jeden respondent užil ke ZOOspe1 ZVÍŘE další znaky
v pořadí podle gramatiky ČZJ. Tato spojení zařazuji do druhé skupiny.
Tabulka 23:

První skupina - vliv
pořadí v češtině:

ZOO, CIZÍ,
ZAHRADA, zvíŘE

Jeden samostatný základní
znak
základní znaky

základní znak +
znak

kategorizační

O
~~~~~===-r-----J
Z (spel.) + L.,V'VL,V"'H'-"~

O

3

O

Druhá skupina pořadí podle

OD KATG + AFRIKA + ZVÍŘE

gramatiky ČZ!:
ZVÍŘE, ZOO,
AFRIKA, VOLNÝ,
HORKO

O

kategorizační

znaky

základní znaky +
kategorizační znaky

SKUPINA(D)KATG + ZOOspel. +
ZVÍŘE
ZOOspel. + PRO KATG + ZOOspel.
+ SKUPINA (D)KATG

O

2

TYPKATG+SKUPINA(D)KATG+
zVÍŘE + ZOOspel.

64Z00spel znamená spelování (tedy hláskování) jednoruční prstové abecedy.
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8.8

Souhrn výsledků

v

výzkumu

části

většina

základní
původní

a to
se

věnované způsobu vytváření názvů nadřazené úrovně

respondentů

Neslyšících

kombinace

znaků

úrovně,

formu,

jsem zjistila, že

nadřazené úrovně způsob

volí pro tvorbu názvu z

a mluvního komponentu. Vyberou

nejčastěji

jeden nebo dva znaky ze

které danou oblast zastupují. Použité základní znaky si uchovávají svou

mění

ale

svůj původní

právě prostřednictvím

tvoří

nadřazené úrovně

význam na širší obsahový význam nadřazené úrovně,

užitého mluvního komponentu.

Stručně řečeno: nadřazený

kombinací manuálního znaku (základním znakem) a bezhlasou artikulací
nadřazenou úroveň).

slova (nesoucí význam pro

znak

českého

O podobném procesu, kdy jeden znak ze

základní úrovně fakticky zastupuje celou kategorii, jsem se zmínila už v kapitole Vlastnosti
složenin znaků v ASL.
Jak jsem však zjistila z
popsaného) postupu
a základní

někdy

komentáře

jednoho respondenta, Neslyšící se u tohoto (výše

obávají, aby nedošlo k

úroveň. Vytvářejí

záměně

shodných

znaků

proto jinou formu základního znaku pro

pro

nadřazenou

nadřazenou úroveň

(viz OVOCE). V tomto případě se užívá jeden základní znak.
Neslyšící

často potřebují jasně "vidět"

(typická vlastnost ze znakového jazyka), o jaké

tema se jedná. Stává se proto (domnívám se) pravidlem, že k daným
úrovně ještě připojují

úrovni znak
očekávala

patří.

navíc

některé

znaky, které nesou

To bylo pro mne nové

jsem, že respondenti budou ke

zjištění.

znakům

zřetelnou

znakům

ze základní

informaci o tom, k jaké

Pokud jde o tyto "rozlišovací" znaky,

ze základní

úrovně připojovat

jen jeden

znak RŮZNÝKATG. Nebylo tomu tak - respondenti použili mnoho takových znaků, proto
jsem pro ně vytvořila novou skupinu a nazvala ji kategorizační znaky. Kombinace několika
znaků,

základních a

kategorizačních,

pomáhá uživateli pochopit, že v tuto chvíli má

znakující na mysli nadřazenou úroveň.
Uživatelé ČZJ často pro význam nadřazené úrovně k základním znakům připojují tyto
kategorizační znaky: SKUPINA (D)KATG, TYPKATG, TZN. KATG , RŮZNÝKATG a PRO KATG
(výjimečně se objevily znaky OD KATG a VĚClKATG). Užití těchto kategorizačních znaků je

nepravidelné. Ve spojení se znakem ze základní
pravidelnosti v pořadí znaků ve

úrovně

však lze vysledovat jisté

složenině:

1. Jako první v pořadí stojí

často především kategorizační

znaky SKUPINA (D)KATG,

TYPKATG, TZN. KATG nebo PRO KATGa pak základní ZNAKKATG ,
2. po základním znaku nebo na posledním místě bývají

nejčastěji kategorizační

znaky

RŮZNÝKATG nebo

3. tam, kde je užito více základních

znaků, může

být

umístěn

mezi prvním a druhým

základním znakem - to platí zejména pro TYP KATG a PRO KATG.
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Novinkou pro mne bylo také poznání, že kombinace znaků k určení nadřazené úrovně je
ovlivňována

sice

pořadí

slov

názvy užívanými v češtině, Neslyšící respondenti pak ale

(znaků)

v tomto názvu podle gramatiky znakového jazyka a k tomu vždy

připojili kategorizační

8.9

často zaměnili

znak.

Srovnání ASL a ČZJ při vytváření znaků pro nadřazenou

úroveň

Zdá se, že je oběma těmto jazykům (ASL i ČZJ) společný nejčastější způsob při vytváření
názvů nadřazené úrovně.

vytváření

V obou jazycích se

složenin. Tento postup

nejčastěji tvoří

umožňuje vytvářet

kombinací více

nové významy

téměř

znaků

-

ve všech

znakových jazycích. (viz str.32). V mluvených jazycích je tento postup také velmi obvyklý,
např. v němčině, nebo v češtině (viz Čechová 2000).

V úvodu své práce se výzkumníci ASL zmínili o tom, že pro
úrovně

vytvoření

názvu nadřazené

existuje možnost užití jednoho samostatného základního znaku. Tento

podle nich není v ASL obvyklý. Na

základě výsledků

způsob

však

svého výzkumu se domnívám, že

v ČZJ se tento způsob vyskytuje výrazně častěji, než je tomu v ASL. Připouštím ale, že jsem
srovnávala znaky pro nadřazenou úroveň v ČŽJ a ASL pouze v 9 oblastech. V ASL mají
samostatné základní znaky pro nadřazenou kategorii jen ve 2 oblastech (nábytek a

oblečenz)

a v ČZJ u 4 oblastí (ovoce, oblečení, nábytek a dopravní prostředky). Také vzorek
respondentů

z mého výzkumu - 11

respondentů

zkoumaných tematických oblastí, proto je

třeba

stejně

- byl nízký,

jako množství

toto tvrzení nahlížet pouze jako na

hypotézu, kterou bude muset ověřit další výzkum.
Američtí

pro

výzkumníci dále

nadřazenou úroveň

zmiňují,

že někdy si ASL z

- daná spojení se pouze

angličtiny vypůjčuje

"překládá"

názvy pojmů

z jednoho jazyka do druhého.

Takový postup lze najít i v ČZJ, např. u spojení HUDBA + NÁSTROJ (hudební nástroje)
nebo NÁŘADÍ + ZAHRADA (zahradnické nářadí).
Další postup pro

tvoření názvů nadřazené úrovně

- kombinací dvou základních

znaků

vzniká nový lexikální význam (u nás např. rodiče: TÁTA_MÁMA nebo sourozenci:
BRATR_SESTRA). Výzkumníci ASL píší, že tento postup

důležitou

roli,

zvláště

pak s

připojením znaku ATD. (viz tabulka č. 4). I v ČZJ je tento postup velice běžný, souhlasím

s americkými badateli v tom, že je to jeden z produktivních procesů.
Výzkumníci ASL také popisují vlastnosti složenin.
složeniny pro
(tj.

nadřazenou úroveň

prototypů)

jsou

- reprezentativních

vytvářeny

zástupců

Důležitým

vybráním

byl pro

několika

mě

poznatek, že

"nejlepších

příkladů"

dané kategorie. Svým výzkumem jsem si

77

Kategorizace v

českém

znakovém jazyce

8 Výzkum

ověřila, že i v ČZJ se tento postup objevuje. Domnívám se však, že v CZJ se vyskytuje

v poněkud v menší

míře,

než je tomu v ASL. Ve svém výzkumu jsem tento postup

zaznamenala pouze v jednom případě, u tematické oblasti nářadz).V ČZJ si respondenti
spíše vyberou jen jeden znak ze základní

úrovně

a k tomu podle

potřeb připojují

kategorizační znak RůZNÝKATG nebo jiné kategorizační znaky.
Ještě
znaků

malou poznámku o tom, co se ve studii o ASL píše o pořadí znaků:

ve

složenině

voleno podle toho, jak je nejsnazší

někdy je pořadí

(nejekonomičtější)

znaky podle

pohybů znakujícího vzájemně propojit. Pro malý výskyt takového postupu v ČZJ mu zde

nebudu

věnovat větší

pozornost. Pokud totiž

čeští

Neslyšící užijí více

znaků

než dva, je

pravidlem, že v pořadí znaků se kategorizační znaky nachází na začátku nebo na konci,
a (s výjimkou TZN.KATG A TYPKATG) nejsou nikdy
umístění znaků

uprostřed

sestavy. Zjistila jsem, že

základní úrovně v celkovém pořadí pravidlo nemá

vzhledem k malému

počtu respondentů

jen má hypotéza).

Např.

u

(může

to být ovšem

nářadí

jsem mohla

opět

vidět

toto pořadí znaků: SKUPINA (D)KATG + RŮZNÝKATG + PRÁCE + KLÍČ + KLADIVO +
RŮZNÝKATG. V tomto příkladu je pořadí ovlivněno také spíše tím, jaké kategorizační znaky

respondent užil,

např.

SKUPINA (D)KATG bývá na prvním nebo posledním

pořadí,

a

RŮZNÝKATG bývá na konci, ale nikdy uprostřed.

Na závěr kapitoly bych se

chtěla

pokusit vytvořit malý

přehled způsobů

tvorby složenin

podle typů znaků v ČZJ (viz dále tabulka s příklady Č. 24:

1. Samostatný základní znak
2.

Složeniny

základního/základních

znaku/ů

a

kategorizačního/ích

znaku/ů

(s nemanuálním komponentem nebo bez něj)
3. Složeniny základních znaků (s nemanuálním komponentem nebo bez něj)
4.

Složeniny základních

znaků ovlivněných

užitím slov v

češtině

(i souslovím)

s pořadím podle gramatiky ČZJ a kategorizačních znaků (s nemanuálním
komponentem nebo bez něj)
5.

Složeniny základních
pořadí znaků

podle

znaků ovlivněných

češtiny)

užitím slov

češtině (včetně

zachování

a a kategorizačních znaků
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Zll

zna kOu pro na razenou uroven
vi
~~nak6>
::<\i.

1.

Samostatný základní znak (s
nemanuálním komponentem
nebo bez něj)

PřílH~~Y

.<i

:'
.,

OVOCE_mluvený komponeot,

ZELENINA,
OBLEČENÍ
OVOCE + RŮZNÝKATG,
SKUPINA (D) KATG+ NÁBYTEK_mluvený komponent

2 a)

Základní znak + kategorizační
znak (s nemanuálním
komponentem nebo bez něj)

2 b)

Základní znak + základní znak zvÍŘE + TOULAVÝ + VOLNÝ
+ ...
FLÉTNA + HOUSLE + NÁSTROJ

2 c)

Základní znak a více znaků +
kategorizační znaky

KLÍČ+ŠROUBOVÁK+ RŮZNÉ
SKUPINA(D)KATG + ZAHRADA +
SKUPINA(D)KATG + SE~ČKA
TZN. KATG + DOMA + ZVlRATA+ TZN.
KATé FARMA

2 d) Podle vlivu pořadí Základní znak + základní znak ICIZÍ+ZV~z
v českém jazyce
DOMA+ZVIRE
2 e) Pořadí podle
gramatiky v českém
znakovém jazyce

Základní znak + základní znak zvÍŘE + ZOO + TYPKATé AFRIKA +
(a více znaků) + kategorizační HORKO,
znak
SKUPINA (D)KATG + NÁSTROJ +
HUDBA (znak HOUSLE)
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Podřazená úroveň

9

9.1
Specifické způsoby tvorby
jazyce
K

úroveň

vytvoření podřazené úrovně

znaků,

a to

v jiné míře

znaků
(např.

ze základní

názvů podřazené úrovně

respondenti volí také (jako u
úrovně

a

mnohem méně užívají

nadřazené úrovně)

kategorizačních znaků,
kategorizační

ve znakovém
kombinaci

tentokrát je však distribují

znak SKUPINA /D/KATG a naopak více

znaky TYPKATG nebo PRO KATG ).
Na

podřazené

úrovni klasifikují Neslyšící respondenti

předměty

nejen podle toho, jak

vypadají nebo jakou mají povahu (např. ŽIDLE + OTÁČET KLF + KOLEČKA KLF viz. obr. Č.
21abc), ale také často podle toho, kde se taková věc užívá a pro co se používá (např. ŽIDLE

+ TYP KATG + KANCELÁŘ).

Pro tuto specifikaci používají Neslyšící respondenti nejen
hlavně

kategorizační

znaky, ale

klasifikátory (viz dále Specifikum při tvorbě znaků na podřazené úrovni).

Neslyšící respondenti dále používají ve

složenině

znaky stejného významu jako

česká

slova v daném sousloví v češtině - např. KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE (KANCELÁŘ +
ŽIDLE). I zde mohou Neslyšící zaměnit pořadí znaků ve složenině podle gramatiky
znakového jazyka. U
složenině

výrazů,

v nichž

v českém jazyce, Neslyšící

pořadí znaků

často zároveň

ve

složenině

ústy artikulují

kopíruje
česká

pořadí

slov ve

slova (viz obr.

Č.

22ab).
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Obrázek 22 ab:KANCELÁŘ + ŽIDLE

Specifikum při tvorbě znaků na podřazené úrovni

9.2

SpecifIkem pro tvorbu znaků na podřazené úrovni je užití klasifIkátorů 65 . Ty se u znaků na
nadřazené
tvarů

úrovni nepoužívají. V mé práci nepopisuji a

nerozděluji

klasifIkátory podle užití

ruky, ale podle povahy klasifIkátorů. Lze je dělit podle:

a) schopnosti znázornit

přesné

tvary nebo

rozměry

daného

předmětu

(do této skupiny

zahrnuji také klasifIkátor celého předmětu)
b) schopnosti

vyjádřit způsob

držení

předmětu

a

způsob

práce s

předmětem či

předmětu

Více o zápisu a významech klasifIkátorů viz tabulku

Č.

25.

65Termín klasifikátor (podle současné lingvistiky znakových jazyků) označuje jazykový prostředek, který
odkazuje na rysy referenta, nahrazuje jméno, figuruje ve slovesech pohybu a umístění, a podílí se tak na stavbě
přísudku, predikátu. (Macurová, Vysuček 2005, s. 264). Rozlišují klasifikátory celého předmětu, klasifikátory
držení a klasifikátory rozměru. V ČZJ se užívá pro všechny typy těchto prostředků termín klasifikátor (viz
Macurová, Vysuček 2005, s. 266). V ASL se naproti tomu objevuje v souvislosti s prostředky pro velikost a
rozměr termín specifikátor velikosti a rozměru (SSAS). V této práci se přikláním k charakteristice klasifikátorů
užívané v ČZJ.
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Tabulka 25: Zápisy a významy klasifIkátorů
,

,

-

---~

: PŘÍKLAD

VÝZNAM

úroveň

--

I

VÝZNAM

I (příklady)

A) užití klasifikátoru tvaru a rozměru (ZNAK KLF tvaru a cozměru. )
ZNAK. reprezentuje daný
předmět, jak
+
ZNAK. vypadá nebo
KLF

znázorňuje
přesnější rozměr

vlastnost

AUTO +
NAKLADÁK KLF

Znakující popisuje, jak vypadá
(viz obr. 23-24.)

přesně

typ nákladního auta

a POSTEL+PŘÍČKA KLF Znakující znázorňuje, jak vypadá postel pro děti, a tím
+OHRADAKLF
určuje dětskou postel (viz obr. č. 25-27)

předmětu

B) užití klasifikátoru držení. (ZNAK KLF d"'.n;)
AUTO + SKLÁPĚT
ZNAK reprezentuje
+
vlastnost funkce
KLF.
ZNAK předmětu nebo jak
ses daným
NůŽKY
KLF
předmětem
+STŘÍHAT KLF
pracuje
(např. činnost:

držet a zároveň
střihat ovce má
svůj speciální
znak)

Obrázek 23. : AUTO

Obrázek 25.:
POSTEL

DRŽET_NOSIT KLF +
MIMINKO

Znakující znázorňuje, jak funguje auto, a tím se určuje typ
auta - auto s valníkem (viz obr.č. 28-29)
Znakující znázorňuje typ nůžek, jak se takový typ nůžek
drží a jak se užívá např. při střihání ovcí I"drží a stříhá
ovce"/ nebo při stříhání větví /drží a stříhá větve/ (viz obr.
č. 30-33)
Znakující znázorňuje, že sedaným předmětem drží a
v něm se nosí miminko, tím určuje cestovní taška pro
miminko (viz obr. č. 34-35)

Obrázek 24.: KAMION KLF

Y Obrázek 27ab.: OHRADA
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Obrázek 28. : AUTO

úroveň

Obrázek 29ab.: SKLÁPĚT KLF

KLF+STŘIHAT KLF

Obrázek 35.:

Obrázek 34ab.: MIMINKO
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Tematické oblasti a podřazená

9.3

Pro výzkum

tvoření názvů podřazené úrovně

dopravní prostředky, nábytek,

oblečení,

byly dále specifikovány: dopravní

jsem vybrala

hudební nástroje a

prostředky:

pět

nářadí.

tematických oblastí:

Tyto tematické oblasti

druhy nákladních aut,

tříkolka,

druhy lodí,

pláštěnky,

hudební

Pro zpracování do tabulek jsem potom vybrala příklady: druhy nákladních aut,

tříkolka,

nábytek: židle, postele,

oblečení:

úroveň

druhy bot, košil, kalhot, ponožek,

nástroje: druhy bubnů, kytar a nářadí: druhy nůžek, seker a sekaček.

druhy lodí, židlí, postelí,
Kromě

nůžek,

seker a brýlí.

výše uvedených tematických oblastí uvádím ještě další zajímavé

názvů podřazené úrovně
kočkovitých

(viz kapitola Další

příklady),

a to druhy

příklady

ptáků,

užití

žab, typy

šelem a druhy stromů.

Užití jednotlivých typů znaků je u

různých

tematických oblastí víceméně shodné.

Výčet

všech variant uvádím v kapitole Názvy jablek. Nebudu jej již u dalších tematických oblastí
opakovat, omezím se jen na vybrané
užívaných pro

podřazenou úroveň

příklady.

Uvádím zde celkem deset

příkladů názvů

s použitím vypracované tabulky a s mými poznámkami

k tabulkám. Pro úplný přehled lze nahlédnout do přílohy CD-ROM této diplomové práce.
Z deseti vybraných tematických oblastí (viz tabulka

č.

10) jsem pro každou z nich

(kromě

tematu "zelenina") vybrala vždy jednoho zástupce Oeden

úrovně

a k

němu

hledala názvy pro objekty z podřazené roviny.

předmět)
Někdy

ze základní

Neslyšící nad

obrázky objektů z podřazené úrovně ukázali ještě, do jaké skupiny konkrétní předmět patří, i
když na to nebyl dotazován. Toto označení j sem pochopitelně také zaznamenala.

9.3.1

Názvy jablek66

Neslyšící respondenti 67 nejčastěji pojmenovali všechny požadované druhy jablek nejdříve
znakem JABLKO a poté kombinací složek znaků podle:

barev - užívá se s jedním znakem (např. JABLKO + ČERVENÝ / ŽLUTÝ /
ZELENÝ)
tvaru a vzhledu - užívá se s klasifikátorem (např. JABLKOKLF ; ZELENÝ +
JABLKO KLF )
chuti - užívá se základní znak pro chuť (např. SLADKÝ, KYSELÝ, MOUČNATÝ)
Při

ukazování často

současně

orální komponent - jím

užívali také

vyjadřovali,

jaký má jablko

rozměr

Oe velké

či

malé) nebo

Názvy jablek - uvádím zde lidové názvy jablek, ne odborné ovocnářské názvy druhů tohoto ovoce. Odborné
názvy jablek uváděli respondenti málokdy - uvedli např. Golden.
67 Vedle příkladů již neuvádím počet respondentů, protože někteří respondenti ukázali dva způsoby znakování
pro jeden význam
66
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(zápis:

ZNAK

SLOVO_orální

komponent,

např.

ČERVENÝ

+

JABLKOKLF_ MALINKÝ_orální komponent).
Několik

z respondentů znalo i "oficiální" jména

použili bud' své vlastní
českých

názvů.

vytvořené,

Nebo tyto názvy

především udělali zrněny

v

pořadí

druhů

jablek, a tak k jejich

nebo znaky, které jsou
pozměnili

,,slov"

"překladem"

označení

užívaných

podle gramatiky znakového jazyka -

(např. MATKA +

JABLKO nebo GOLDEN +

ZELENÝ + JABLKO) nebo použili kategorizační znaky, které pomáhají určovat v rámci
podřazené

kategorii druh jablek (viz níže příklady užití).

Překlady

do obvyklého

českého

názvu píši kurzivou na konci zápisu

znaků

(ostatní

uvádím v tabulce)68.

Užití
Respondenti

nejčastěji

ukazovali základní znaky barev a v tomto

pořadí

(jen jeden z

nich opačně u prvního příkladu):
JABLKO + ŽLUTÝ, ZELENÝ, ČERVENÝ
ŽLUTÝ + ČERVENÝ + SMíŠENÝ + JABLKO - Zahradní (domácí) jablko
Pomocí klasifikátoru tvaru:
ŽLUTÝ+ JABLKOKLF
ZELENÝ+ JABLKO KLF - Golden
Pomocí orálního komponentu:
ČERVENÝ HODNĚ ČERVENÝ onilnikomponcnt + JABLKOKLF + HUSTÝ
ČERVENÝ JABLKOKLF MALiNKÝ orální komponent
ČERVENÝ + JABLKO KLF- VELKÝ Oni:komponent
JABLKO KLF_ MIMIKA velký + ZELENÝ - Golden

+

Pomocí znaků s významem různých chutí (i s pomocí orálního komponentu):
ČERVENÝ + SLADKÝ + TYP KATG+ JABLKO
SLADKÝ, KYSELÝ, HOŘKÝ + JABLKO
ŽLUTÝ + JABLKOKLF + JÍST SLADKÝ onilnikomponcnt + SLADKÝ
JABLKO + CHUŤ + JAKO +-MOUKA ~ moučné jablko
KYSELÝ+ZELENÝ_ "ZELENÝ"_Onilnikomponent - Golden
Prostřednictvím

odkazu na vzhled:
TEČKY NA JABLKÁCH KLF + JABLKOKLF
"Oficiální" jména pro různé druhy jablek:
LÉTO + JABLKO - Letní jablko
PODZIM + JABLKO - Podzimní jablko
JABLKO + RÁNO - Rané jablko
JABLKO + ZIMNÍ - Zimníjablko
68 Pokud jde o názvy specifických druhů jablek, většina gramotných spotřebitelů (slyšících i neslyšících) zná tyto
názvy především z obchodů (supermarketu).
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GOLDEN + ZELENÝ + JABLKO - Golden 69
MATKA + JABLK0 70 - Jablko Matčino
Pcmocí kategorizačních znaků:
ŽLUTÝ + ČERVENÝ + ZAHRADA + SKUPINA(D) - zahradní (pěstované)
jablko
JABLKO + TYP KATG + PADAT - padané jablko

69Znak GOLDEN je nově vytvořený znak pouze pro jablko GOLDEN - nejedná se tedy o překlad z angličtiny
( v tom případě by se totiž překládalo znakem "zlatý").
70 Respondent Č. 7 k tomu řekl: Viděl jsem svého dědu, že to ukazoval MATEŘSKÉ JABLKO, a tak tento znak
dodnes používám. Také HRUŠKA+JABLKO+SMÍŠENÝ a mnoho dalších - je pro mě náročné tyto znaky
pamatovat a používat.
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Druhy nákladních aut

K pojmenování jednotlivých

druhů

nákladních aut respondenti užívali

nejdříve

základní

znak AUTO nebo NÁKLADNÍ AUTO (dva z nich mají vlastní znak pro "NÁKLAĎÁK",
viz ukázku) a pak kombinací

klasifikátorů,

základní znak nebo

kategorizační

znak, a to

podle:

- tvaru - jak předmět vypadá;

vyjádřeno

pomocí klasifikátoru tvaru a rozměru (zápis:

ZNAKKLF.). Tady respondenti někdy použili jen samotný klasifikátor bez kombinace s jiným
znakem?!

-

účelu

- k

čemu

se daný

předmět

užívá;

vyjádřeno

pomocí základních

znaků

a

kategorizačních znaků

- držení - jak se s daným

předmětem

pracuje, jak se drží;

vyjádřeno

pomocí

klasiiIkátoru (zápis: ZNAKKLF).
Příklady

víz tabulka č. 26

Rodilí mluvčí ČZJ mne ujistili, že není možné ukazovat jen samotný klasifikátor, vždy je třeba napřed ukázat
základní znak a pak klasifikátor. Jak tato chyba ve výzkumu vznikla, popisuji v kapitole Zkušenosti s použitou
metodou sběru informací str. 112 . V této části práce již proto nezapisuji případy, kdy některý respondent užil
jednotlivý klasifikátor.
71
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druhům

nákladních aut

Význam v Základní znak a
češtině
kategorizační znak
(pro účel nebo určení
kategorie)

Klasifikátor tvaru a
základní znak

Klasifikátor
držení
a základní
znak

OTEVŘENÝ+PRO KATG
Auto s
valníkem +PÍSEK+HROMADA KLF

NAKLADÁK+KORBAKLF

AUTO+NÁK AUTO+KORBA KL
LADÁK+
éSKLÁPĚTKLF
SKLÁPĚTKLF

NÁKLADNÍ+AUTO
Skříňové

KAMION + MALÝ

Kombinace více
typll znakli
(základní znaky,
oba druhy
klasifikátorli)

NÁKLADÁK+KRABICE KLF

auto

NÁKLADNÍ+AUTO
NAKLADNÍ+AUTO+
AUTO+KRABICE KLF+ VĚ KRABICEKLF
CI+NAKLÁDAT3
ŘÍKAT+NAKLAD+KAR
BICEKLF+NÁKLAD+DÁV
AT+AUTO
KRABICEKLF+AUTO

Kamion

KAMION+KAMIONKLF
spel.TIR1 + KAMIONKLF

AUTO+KAMIONKLF
+ŘIDIT_ŘIDIČ ŘIDCorálni
komponent

" 2

AUTO+VELKÝ+KAMIONKLF

Vysokozd
vižný
vozík

STROJ+
RAMENO KLF,
NAKLADÁ
K+
RAMENO KLF,
AUTO+
RAMENO KLF

Poznámky k příkladům užití znaků pro druhy nákladních aut:
TIRje zkratka systému celosvětové organizace Mezinárodní automobilová doprava
Spojení AUTO+KAMIONKLF+ŘIDIT_MIMIKA "řidič kamionu řídí" - vyjadřuje charakteristiku řidiče
kamionu ajeho práce" (síla, zručnost, sebevědomí) (viz obr. Č , 34)
I

2

komponent
3 Jistě by bylo možné ten znak považovat i za základní znak - nicméně v kombinaci se základními znaky (jak
uvedli respondenti) , se z něj stává klasifikátor tvaru
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Tříkolka ve znacích ČZJ

9.3.3
Užití

Tabulka 27: Tříkolka ve znacích ČZJ
Význam
v češtině

Základní znak a kategorizační
znak (pro lÍčelnebo "rčení
kategorie)

Klasifikátor tvarll a
základní znak

Tříkolka

TŘI +KOLO+PRO KATG +DĚTI
+SEDĚT+ŘÍDIT DĚTSKÝ-

MALÝ+KOLO MI
MIKA dětský+ TŘI
KOLA KLF
TŘI + KOLO +
ŠLAPATKLF

Klasifikátor
držení a
základní
znak

Kombinac
e více
typl;
znakl;
(základní,
oba drllhy
klasijikát
orů)

orální komponent

KOLO_DĚTSKY_ orální komponent I

Poznámka z příkladu užití znaku tříkolka:
I Respondent sice použil pro tříkolku znak KOLO, ale pak jen orální komponent, která nese význam "dětský".
Jako celek to chápu jako vyjádření pro "dětské kolo" (viz následující obrázek).

Obrázek 37.: KOLO

Obrázek 38.: Bez použití
or~ lnfho

Obrázek 39.:

9.3.4

Tříkolka

komnonp.nhl

Obrázek 40.: Orální
komponent MALINKÝ

Různé druhy lodí ve znacích ČZJ

(Lad' a pramice, motorová lad: plachetnice)
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Užití

držení a
zákla:qní znak

Motorová
lod'

PLACHTA

TYPKATG+

+PLACHTA2

JÍZDAKLF

KLF

·KATG

KLP+

JÍZDAKLF+
LOĎ

+PLACHTAKLF

DRŽET
PLACHTA
KLF

Poznámka k užití znaků v tabulce u jednotlivých druhů lodí:
I Domnívám se, že jde o vliv češtiny podle sousloví "motorová lod"'.
2 Jde vlastně o znakovanou češtinu (viz př. Macurová, 1994).
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9.3.5

Různé druhy židlí ve znacích ČZJ

(Židle a kuchyňská Iběžnál židle, houpací židle, kancelářská židle, lehátko, dětská židle)

Tabulka 29: Různé druhy židlí ve znacích ČZJ
V~;~am

v č~~tině

zJkldditi znakÍi

á (běžná)
židle

Klasifikátor

~:=g$~~~a::~i:~:ení ;::e:~rizačh~. ~;~::ní
kategorie)

Kuchyňsk

i;6:kladní znak,

klaš1}ik6:tor L " .
základní znak

klq!}ijikátory/i znak

tJllt" nebo df{~«t

ZIDLE

f--Z~ID"-----:L-E-+-N-O-RMAL--'---r-Nl---'-,-f

OBYČEJNÝ+ZIDLE
DŘEVO+ZIDLE

ŽIDLE+HOUPATKLF,

Houpací
židle

KŘESLO+HOUPAT K

LF
DREVO+ZIDLE+HO
UPATKLF
ŽIDLE+S+
HOUPATKLF
ŽIDLE+HOUPATKLF
Kancelářs

ká židle

+SEDĚT
TOČITKLF +ŽIDLE

PRACE+ZIDLE
ZIDLE+ZIDLE
f--KAN--C-E-L-'ÁR""'-+-"Ž-ID-L-E--i KLF+ SKUPINA
(D)KATG
+SKUPINA (D) KATG

+ŽIDLE+
KOLEČK

+KANCELÁŘ

ZIDLE+KANCELÁŘ

AKLF

KŘESLO+

ZIDLE+HODlKAT
GI+POČÍTAČ+
TOČITKLF
ŽIDLE+KANCE
LÁŘ+SPECIÁL K
ATG

TOČIT KLF

KOLEČK

A KLF,+

OTÁČETKL

1

+

OPĚRADL

OPĚRADLA KO
LEČKA KLF

O NA RU
CE KLF

+KOLEČK

ŽIDLE+TYPKATG
+OPĚRADLO N
A_ZÁDAKLF

AKLF

+TOČIT

KLF
Lehátko

ZIDLE+KON OPALOVAT+LEHÁT
KO+LÁTKA+LEHÁ
STRUKCE
LEHÁTKAKL TKOKLF
KONSTRUK
CE
LEHÁTKAKL
F+OPALOVA
T2+LÁTKA
LEHÁTKA LEŽETKLF
+KONSTRU
KCEKLF
+LEŽETKLF

OPALOVA
OPALOVAT+LEHÁT T+
KONSTR
KOKLF
+ŘÍKAT+KŘESLO+ UKCE
OPALOVAT+LEHÁT LEHÁTKA
KO
KLF
+OPALOV
AT KLF
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a

Dětská

Im+MIMINK
+SEDĚT KL

židle
1---------1

NA(D)KATéMIMINK
O

1----------1

PRO KATG

+ŽIDLE+DĚTI+

F

DĚTSK

Ý_orálni

komponent+Žl
DLE+NOH
y
ŽIDLE KLF

ŽIDLE+MIMINK
O+ŽIDLEKLF
PRO KATG
+DĚTI+ŽIDLE+

ŽIDLEKLF
TYPKATG

+DĚTI+ŽIDLE+

DLE+ŽID
LE KLF

KL

1 - - - - - - - - - - 1 +SEDĚT

+MIMINK
1---------1 O

ŽIDLEKLF

MIMINKO+TZN
KATéSEDĚTKLF
-

DĚTSKÝ-

oRÁLNÍ KOMPONENT

Poznámky z příkladu užití:
I Znak HODÍ KATG + SPEClÁLKATG vyjadřují, že daná židle se hodí speciálně pro kancelář; tím odkazují na
podřazenou úroveň, proto je považuji za další kategorizační znaky.
2Jeden z respondentů k tomuto spojení přídalještě znak LÁTKA.
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9.3.6
(Postel a

9 Podřazená úroveň

běžná

skládací postel,

postel, manželská postel, palanda,

dětská postel,

dvě

postele vedle sebe,

taška pro miminko)

Užití
Tabulka 30: Různé druhy postelí ve znacích ČZJ

:~~~:ě
Běžná

postel

Manželská
postel

~~I~{;;:';i\•. ~:~:l1i~'znak;/ ::tIII:~O:azatiáit tl:;rJ:;!~~=:~ěfi(li~!:~: v14~
POSTEL+JEDINY+
POSTELKLF
POSTEL+JEDNA+OS
OBA+ POSTELKLF

MANŽEL+
POSTEL

DVA+POSTEL+
POSTELKLF

DVA+
MANŽEL+
POSTEL
DVA+POSTEL

POSTEL+
POSTELKLF,

POSTEL+
RODINA+
DVA+
OSOBY

MANŽEL+
POSTEL+DVA+
POSTELKLF

POSTEL+TYPKATG+
PALANDAKLF,

Skládací
postel

SKLADAT+
POSTEL

POSTEL+ TYPKATG+S
KLÁDAT

Dětská

PROKATG
+MIMINKO+
POSTEL

DĚTI+MIMINKO+P
ŘÍČKYKLF +TYPKATG
+DĚTI+SKUPINA
(D)KKro+ZVEDNOUT
OHRÁDKUKLF

Dvě

postele

postel

~tfffrY

kliiSiIi/ffttitriV

JEDNA+
POSTEL
POSTEL+
PROKKra+
JEDNA
+OSOBA
NORMALNÍ+
POSTEL
POSTEL

JEDEN+
PATRO+
POSTEL
POSTEL+
POSTEL
POSTEL+
LOŽNICE

Palanda

ti4lflaďní, oha

z~lfI.i(pro úče(\klaslflk4.~?ry tvaru
niih~~rčení
······neho ďržeílí
katei~jiÍii)

POSTEL+
PALANDAKLF
POSTEL+POSTELKLF
DVA+POSTEL+
POSTELKLF
POSTEL+SKLADAT
POSTEL

MIMINKO_DĚTSKY
_orální

kon;pon,nt+PO~~.§L+

DREVO+PRICKYKLF,

NAVŠTĚVA+
POSTEL+
SKLÁDAT
POSTEL KLF,
MIMINKO+
POSTEL+
ZVEDNOUT
0HRÁI?KUKLF,
+MALY+
POSTEL
DĚTI+POSTEL+

DĚTI+POSTEL,
MIMINKO+
POSTEL+
POSTELKLF

ZVEDNOUT
OHRÁDKUKLF

POSTEL+
PRO+
MIMINKO+
PŘÍČKYKLF

POSTEL+
OHRÁDKAKLF

MIMINKO+POSTEL
+MIMINKO+
DŘEVO+

PŘÍČKYKLF+
MIMINKO+
PŘÍČKY_OHRÁDKA
KLF
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základhitňilka

kategoriza(fp,t

~:~: ~;Íelřt

fjiiij4if~~P!ak,
. . . !t/ii.#jikiítor tvaru a . ···IJ!ft#f.lffátor držení
kati!fj!ttii.4(fJzí znak a );'9kíjidní znak
~. z4kíadní znak

:~:~f~!; I v a r u / i

kategorie}
Taška pro
miminko

MIMINKO+
TAŠKA

KOŠ+PROIVITG
+MIMI+NOSITKLF,
SPÁT+TAŠKAKLF
+VLOŽITKLF+
MIMINKO+ZABAL
ENÝ+ŘÍKAT+S

SEBOU+TYP KATG
TAŠKA+
SKUPINA(D)KATG+M
IMINKO

MIMINKO+
SPÁT+POSTEL+
NOSITKLF

j(6iJ1~m4Iví2ei

fJipU;#ftiJff

r~~I~i;;

KOČAREK+MI

SAKLF
+VYNDATKLF

MALY+
POSTEL+
DRŽETKLF
+NOSITKLF
MIMINKO+KOŠ+
DRŽETKLF+KOČÁ
REK+KOŠ

POSTEL+KOČARE

K+TYPIVITa+TAŠKAK
LF+ DRŽETKLF
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Různé druhy nůžek ve znacích ČZJ

a

nůžky

ke

stříhání

ovcí,

nůžky

na nehty,

nůžky

na

větve, nůžky

pro živý

nůžky porcovacl)

Užití

ovcí
OVCE+
DRŽET_STŘÍHATKLF

KLF+
VĚTEVKLF
~~~~~~~__~+PRO+STR
OM+VĚTE
V+STŘllIA

nůžky

~~;-;:-;-:~~c;-;;:m

Nůžky na
živý plot

T

+PRO KATG
+ŽNÝ+PLOTKLF+STŘÍHAT

Porcovací

MASO+N

nůžky

ŮŽKY+K
UŘE+NŮŽ

KY

Poznámky k tabulce :
1 Komentář respondenta č. 4: Potřebuji přesně ukázat typ stříhání, jestli stříhám zvíře nebo květiny, aby druhý
(člověk) pochopil, o čem mluvím.
2 Jeden z respondentů užil kategorizační znaky PROKATG v tomto pořadí: DRŽETKLF a stříhání + PRO KATG
+ŽNÝ+PLOT
3 Respondent č. 3: Že tohle jsou nůžky na plech?? Kdepak, vidíš, tam je péro, tak to nemůže být na plech, ale na
jídlo, já to dobře znám. Ty to neznáš? (směje se).
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Různé druhy seker ve znaCÍch ČZJ

(Sekyrka, sekera,

řeznická

sekera, pravěká sekera, cepín)

Užití
Tabulka 32: Různé druhy seker ve znacích ČZJ
výt.nam.·.··.·. .· ·
základntznak a
v češti6.~ ....'ff!tegorizační znak
. . . . . .. . . (jJro účel nebo
.i"rčení kaYfGorie)

Sekyrka

i základní Matli

Klasifikáii/ř/

klasifikátor
tvaru a
dťžení a
znak a · ·. . . ·. . . . . . . · znakizdkladní znak
i.
klasijikátqtJtr
... .
.. . . . . . . i.
i

ikategoriz4~~ř

;tkt!li6.t\

~'r~~;ebO

MALÁ + MALÁ
SEKERAKLF+
SEKERA

SEKERA MALINK
Ý _ orální komponent
SEKERA+PROKATG
+TOPENÍ+SEKAT

Kóníbiilace
více typů
znaků

••••••

(základní, Qba
druhy·.
klasiflkátofu)

KRÁTKA MAL
INKÁ_orálni
komponent+

DRŽET SEKAT
KLF

SEKERA+DŘEVO+

SEKAT

Sekera

SEKERA + PRO KATG
+ STROM
VELKÁ+SEKERA

Reznická
sekera

MASO+SEKERA
SEKERA+ MASO +
SEKAT
SEKERA+PROKATG
+MASO
SEKAT+SKUPINA(
D)KATG+MASO

SEKERA+TYP
KATG

MASO+SEKE

KAT+
SEKERAKLF

VELKÝ_o<ál~i
komponent+SEKAT
KLF

HISTORIE+KÁMEN
+SEKERA+PRO KATG
+ PRAVĚK
PRAVĚK+SEKERA

DRŽETKLF
+TYPKATG
+INDIÁN+KÁ
MEN+HÁZET

SEKERA+DLOU
HÁKATG
+SEKERA+SEK
AT_TĚŽKÝ_orálni
komponent

Pravěká

sekera

RA+NŮŽ
+ČEPEL KLF

+ŘEZNÍK+SE

HISTORIE+SEK
ERA+
ZAVAZOVAT+S
EKERAKLF

KÁMEN+
DRŽETKLF

KÁMEN+SEKERA+
STARÝ+HISTORIE

Cepín

HOROLEZEC+LÉZ
T
SEKERA + KÁMEN

SEKERA+SEK
ERAKLF+
TYPKATG +
HORY+SKUPI
NA (D)KATG+
HORY
HORY +
TYP KATG +
DRŽETKLF
PROKATG
+LÉZT+SEKE
RA+LÉZT

HOROLEZEC+
DRŽETKLF
LÉZTKLF KAMEN+
LÉZTKLF
+KÁMEN
LEZT+SEKERA
KLF+DRŽETKLF
HORY+
DRŽETKLF+SEK
ERAKLF LÉZTKLF

Poznámka k tabulce užití znaků k vyjádření názvů různých druhů seker:
I Někteří respondenti usoudili, že pravěkou sekeru užívají někteří indiáni, proto jmenovali také osobu, která ji
užívá, a sekeru zřejmě ztotožnili s tomahavkem.
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9.3.9

Různé druhy brýlí ve znaCÍch ČZJ

(Brýle: Ochranné brýle, cvikr, potápěčské brýle,

sluneční

brýle)

Užití
Tab li 1 k a 1 Různé druhy brýlí ve znaCÍch ČZJ

Ochranné
brýle

Cvikr

HlSTORIE+SKUPIN
A(D)KATG +ČTENÍ

Potápěčské

brýle

Sluneční

historie+BRÝLEKLF

+ POD +
VODA1

NA(D)KATG
+BRÝLEKLF
+PLAVÁNÍ+SKUP
INA(D)KATG

PLAVAT+BR
+POTÁPĚT SE

SE+ BRÝLEKLF

SLUNCE +

brýle

BR
SLUNCE- VADITorální komponent

+SKUPINA(D)KATG
+SLUNCE

Poznámka k tabulce užití znaků: 1 Jde vlastně o znakovanou češtinu (viz Macurová, 1994).
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Další příklady

9.3.10

Taé.y jsou zbývající příklady, ve kterých se objevuje užití znaků různých typů.
Vybrala jsem ze svého

průzkumu

některých názvů podřazené úrovně

takové

příklady,

zajímavé,

ať

již

které by mohly být

některými

při

odlišnostmi

pojmenování

tvoření znaků,

nestandardním postupem respondentů či specifIky spojenými s určitým tematem. Na většinu
zde uvedených
potřebné

kalhot,

příkladů

doplňující

znaky byly získány mou

společenské

různé

např.

jsem se ptala na dva typy

košile).

některých listů

obrázcích

otázkou):

a "normální" kalhoty, nebo jsem ptala, jak se ukáže "taková a taková

věc" (např. flanelová

U

jsem je ptala sama (tj. respondenti nevycházeli z obrázku, ale

druhy

s obrázky

pojmů podřazené

kočkovitých

šelem)

někteří

kategorie

(např.

respondenti sami

u šelem, kde byly na
doplňovali

(bez mého

dotazu) označení nadřazené kategorie (bylo tomu tak např. když určovali např. viz

stromy). V případě, že respondenti sami, bez dotázání, užili daný znak z nadřazené
kategorie, zapsala jsem si ho.
těchto pojmů podřazené úrovně:

Boty: na listu byly obrázky
dřeváky,

sandály, vietnamské pantofle,

vysoké boty (nebo pracovní boty,
Respondenti
prvky,

či

mokasíny,

gymnastické boty, sportovní kecky,

turistické boty), holínky,

nejčastěji nejdříve

nejčastěji

bačkory,

střevíce,

kopačky,

sněhule

ukázali znak BOTY a pak jej kombinovali s dalšími

s klasifIkátorovým tvarem ruky nebo s funkcí,

kotníku), nebo jak vypadá bota na povrchu (semišová),

např.

jsou vysoké (ke

např.

- u kopaček:
KOPAČKY + BOTY, PODRÁŽKAKLF+FOTBAL

- dále např. i čím se zapíná a kategorizační znaky u holínky:
BOTA+BOTYKLF+PROKATG+PRŠÍ, GUMA+BOTY, BOTY+BOTYKLF +PROTI+VODA,
PRŠÍ+SKUPINA(D)KATG+ PRŠÍ+BOTYKLF

- u vietnamské pantofle:
PROKATG +PLAVÁNÍ+ BOTYKLF +CHODITKLF +PROKATG +PÍSEK
BOTYKLF + HODÍKATG + PLAVÁNÍ, BOTYKLF+ ŽABKY_mluvený komponent, BOTY+BOTYKLF
Někdy

u sportovních kecek respondenti ukazovali:

BOTY+ZAVAZOVATKLF+ZAVÁZAT
TKANIČKY+ ADIDAS (značka boty), také TYPKATG + SPORT + BOTY.

Pro zajímavost respondent Č. 8 ukazoval pro bačkory: BOTY+TYPKATG +DĚDA,
můžeme

tedy také u bot vidět specifIkaci

určení

pro koho se hodí boty hodí,

např.

takto (pro

ženy a zedníky):
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BOTY +PROKATG + ŽENY + BOTYKLF.
BOTY+ TYPKATG + PRÁCE + ZEDNÍK + BOTYKLF + ZEDNÍK + SKUPINA (D)KATG
Také přidávali další okolnosti,

např.

kam se ty boty obvykle nosí:

BOTY + TYP KATG + KULTURA + BOTYKLF
BOTY + BOTYKLF+ HODÍKATG + TURISTIKA + ZIMNÍ + PEVNÝ
Při tvorbě

pojmu také odkázali na

skutečnost,

odkud obuv pochází,

např.

u dřeváků:

DŘEVO+BOTYKLF+BOTY, HOLANDSKO+ KLAPAT VE DŘEVÁCÍCHKLF

Ti,

kteří

znali slovo boty, ale neznali znak pro

určitý

typ bot, tak jej hláskovali

vyspelovali celé slovo, nebo jen počáteční písmeno:
Např. pro mokasíny: SPELOVÁNÍ M + BOTYKLF nebo PODRÁŽKAKLF _MOKASÍNY_
mluvený komponent

Košile: respondenti měli (bez předložení obrázku) sami vyjmenovat různé typy košil
Při vyjmenovávání Neslyšící 72 nejčastěji uvedli nejdříve znak KOŠILE, poté užili

klasifIkátor (KOŠILE + KOŠILEKLF). Význam klasifIkátoru byl např.: tenký nebo silný
teplý, k tomu také se užil orální komponent - viz na CD - ROM, téma

Oblečení, podřazená

úroveň. Stejně jako v češtině užili Neslyšící respondenti spojení, např. LETNÍ (SLUŠNÝ,

VYCHÁZKOVÝ, SPORTOVNÍ, SLUŽEBNÍ, KOSTKOVANÝ) + KOŠILE. Nebo také
vopačném

pořadí

JEDNOBAREVNÝ,

s TYPKATG:

KOŠILE

TEČKOVANÝ).

+

TYPKATG

Jinde vyjadřovali

KRÁTKÝ

(PRUHOVANÝ,

dané pojmy také pomocí

kategorizačního znaku, např. KOŠILE + PRO KATG + SPOLEČNOST.

Pro bližší specifIkaci košil užívali Neslyšící respondenti klasifIkátory,

např.

když

chtěli

popsat typy rukávů u košile: např. KOŠILE+RUKÁVKLF (užili např. klasifIkátory ve
významu: dlouhý, krátký ozdobný rukáv). Dále také pomocí klasifIkátorů určovali, jestli má
košile kapsy, popisovali také tvary

límečků,

atd. Jeden respondent znal švédskou košili a

ukázal ji takto: SPECIÁLKATG +ŠVÉDSKO+KOŠILE. Viz na CD - ROM, téma Oblečení,
podřazená úroveň

Někteří

i v dalších příkladech.

respondenti chtěli vyjádřit pojem "halenka": použili podobný znak jako

u pojmu košile: artikulovali stejný pohyb, ale použili přitom jiný tvar ruky a ústy

přitom artikulovali slovo "HALENKA" nebo ukázali takové spojení znaků: ŽENA
+SKUPINA (D)KATG + HALENKA. Pro pánské košile pak užili toto spojení znaků:
MUŽ+KOŠILE nebo PÁN+KOŠILE.

Výpověď respondenta č. 7.: Když jde o pojmenování košil, tak většinou košile rozlišuji podle toho, jak
vypadají, podle tvaru límce, rukávu apod

72
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Kalhoty a kalhoty normální a společenské
Pro

společenské

kalhoty ukázali respondenti podle spojení

znaků ovlivněných češtinou:

SPOLEČNOST+KALHOTY; SLUŠNÝ + KALHOTY a PĚKNÝ+KALHOTY. Dále také
ovlivněné

spojení

gramatikou znakového jazyka: SAKO + KALHOTY; KALHOTY +

TYPKATG+SLUŠNÝ + KALHOTY +HODÍKATG+ZÁBAVA

Pro normální kalhoty nejčastěji ukázali DŽÍNY, dále VÝCHÁZKA+KALHOTY;
NORMÁLNÍ KALHOTY; SPORTOVNÍ+KALHOTY; OBYČEJNÝ+KALHOTY
Respondent Č. 11 mluvil o rozdílech znaku OBLEK pro ženy a muže:
... HODÍ+ZÁBAVA ...jinak většinou OBLEK, ale kdyby byl oblek pro ženu, tak takto:
KOSTÝM a pro muže takto: OBLEK (viz ukázka na CD - ROM, téma Oblečení, podřazená
úroveň).

Ponožky: respondenti

měli

(bez

předložení

obrázku) sa1lll vyjmenovat

různé

typy

ponožek
Při

různých typů

vyjmenovávání

ponožek Neslyšící respondenti

opět

postupovali

standardně: nejčastěji nejdříve ukázali znak PONOŽKY, pak použili klasifIkátor tvaru (např.

jak jsou dlouhé ponožky: NAD KOLENAKLF, vlněné:TEPLÝ, silonky TENKÝKLF, vzorek na
ponožkách: např. PRUHY+PONOŽKYKLF, /také MIMIKA, mimikou je vyjádřeno, jak jsou
hodně

tenké/

používají v

např.

tenký, teplý, silný). Také používali názvy podobné

češtině,

ale

(někdy)

také

pozměnili

podobu spojení

znaků

těm,

které se

podle gramatiky

znakového jazyka pomocí kategorizačního znaku (např. BAVLNA + PONOŽKY,
UMĚLÝ+PONOŽKY

SPORTOVNÍ+PONOŽKY,

SVÁTEČNÍ+BÍLÝ+PONOŽKY např.

Respondenti

určovali

PRACOVNÍ+PONOŽKY,

PONOŽKY+TYPKATG +BAVLNA a viz dále.

ponožky také podle toho, pro koho jsou

určeny,

a to pomocí

základního znaku PONOŽKY, ke kterému přidali kategorizační znaky: PLETENÝ+TYPKATG
+BABIČKA;

PRO KATG +MUŽE;

PRO KATG +DĚTI,

PROKATG +ŽENY,

nebo

takto:

MUŽ+SKUPINA (D)KATG, ŽENA+SKUPINA (D)KATG.

Pláštěnka

Zde jen pro zajímavost uvedu dva

příklady,

kdy respondenti klasifIkovali

pláštěnku

podle její funkce (podle toho, na co se používá):
PLÁŠT + PRŠÍ, PLÁŠT+SKUPINA(D)KATG +PRŠÍ.
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Buben: respondenti měli (bez předložení obrázku) sami vyjmenovat různé typy bubnů
Nejčastěji

vyjmenovali:

africký buben:

BUBNOVATKLF+AFRIKA
ODKATG+AFRIKA+BUBEN+NAPOVRCHUKLF + KŮŽE+KOZA+ODKATG+BUBEN
INDIÁN+OD KATG +BUBEN
na turecký buben (význam: ten buben pochází z Turecka):

TURECKO+ODKATG +BUBEN
Buben, kde se užívá na pohod: BUBENKLF+ BUBNOVATKLF

Kytary
Respondenti, i
typů

přesto,

že sami hudbu neslyší, vyjmenovali sami (bez

obrázků) několik

kytar:

Běžná

kytara:

DŘEVO+ KYTARAKLF+KYTARA+ TYPKATG,
NORMÁLNÍ+KYTARA,OBYČEJNÝ+KYTARA

Historická kytara:

TYPKATéZPÍVÁ+KYTARA+KYTARAKLF_ MALINKÝ_orální

komponent,

HUBENÝ+

KYTARA, HISTORIE+KULATÝKLF+KYTARA_orální komponent,TYP+KYTARA_MALINKÝ_
orální komponent
Elektrická kytara

ZÁSUVKA + KYTARA_ SILNĚ HRÁT_orální komponent
Sekačka

elektrická a ruční

Tyto dva typy sekaček respondenti nejčastěji rozlišovali takto:
Ruční sekačka:

TRÁVA+SEKAT+TLAČITKLF+ SEKATKLF,
SEKAT + BEZ+ELEKTŘlNY
Elektrická sekačka:
SEKAČKA + MOTOR
ELEKTŘINA +ZNAK
ELEKTŘINA+ TLAČITKLF+SEKAT
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Pták vodní: racek, pelikán,

tučňák, labuť, plameňák, čáp,

Respondenti znali znaky pro

tučňáka, labuť

a

čápa.

volavka, kormorán.

Pelikána a

plameňáka

vždycky

ukázali takto: PTÁK+ZOBÁKKLF a zabarvení peří i nohy plameňáka. U pelikána: PTÁK +
ZOBÁKKATG
Pro pojmenování volavky respondenti užili tento postup: PTÁK + hláskovali prstovou
abecedou "V" (nebo ZOBÁKKLF) a pojem racek hláskovali "R" (velkým i malým) prstové
abecedy jak velké i malé. Jeden respondent odkázal na typickou vlastnost racka: TYPKATG
+KŘIČÍ (mohlo by jít i o upřesnění odborné - racek chechtavý).

U ostatních ptáků jako je labut:

tučnák a čáp

jsou samostané znaky.

Jeden respondent, protože neznal znak pro kormorána,

vysvětloval:

Víš, ten pták,

černý,

pochází z Číny a chytá do zobáku ryby ... pro jiného ptáka: Ten pták, víš, má hezký zobák,
zabarvený, a tím se chytá tři pět ryb. Tak to bývá.
Dva z nich správně určili nadřazenou kategorii Vodní ptáci:
PTÁK+TYPKATG +VODA

Žába: ropucha a rosnička
Oba druhy žab respondenti rozlišovali podle

tloušťky

žáby nebo podle povrchu

těla

(pozn.: písemný zápis vypadá stejně):
POVRCH TĚLAKLF + ŽÁBA
POVRCH TĚLAKLF + ŽÁBA
ŽÁBA+TLOUŠTKA
Nebo pomocí spelováním počátečních písmen jmen žab a pak vyslovili:
spel. R_ROPUCHA_mluvený komponent
spel. R _ROSNIČKA_mluvený komponent

Šelma: tygr, leopard, panter, jaguár
Nejčastěji respondenti pojmenovali druhy kočkovitých šelem takto: TYGR+ZPŮSOB

ZBARVENÍ SRSTIKLF (rozuměj pruhy, tečky, skvrny), jeden z respondentů upřesnil
vybranou šelmu jinak TYGR_CHODITKLF• Respondenti uváděli při pojmenování šelem také
barvu jejich srsti (hlavně pro černého pantera): TYGR+ČERNÝ. Někteří z respondentů
nejdříve

hláskovali prstovou abecedou

ukázali základní znak TYGR. Pro

počáteční

černého

písmena názvu

partnera užilo

různých druhů

šelmy, pak

několik respondentů

znak

RYCHLE a tvar značky na botách PUMA) a vyslovili přitom PUMA.
Několik

z respondentů také pojmenovalo celo tuto skupinu jako kategorii takto:

SKUPINA(D) KATG+ TYGR
TYP+TYGR (artikulace: ŠELMA)
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Strom: vrba, lípa, kaštan, dub, borovice, smrk
Pro stromy dub, kaštan a lípa mají Neslyšící SPECIÁLNÍ znak. U kaštanu znali znak
pouze respondenti z Hradce Králové. Respondenti z Prahy slovo hláskovali prstovou
abecedou nebo užili klasifikátor pro tvar plodu. Pro vrbu respondenti
pro ptáka VRABEC. Slova VRBA a VRABEC vypadají
velmi

podobně,

proto

zřejmě

Neslyšící respondenti

znak VRABEC. U znaku VRBA
(větve

tvar koruny

visící svisle

připojují

dolů)

při

při

nejčastěji přejali

znak

rtů shodně

nebo

odezírání ze

pojmenování pojmu VRBA užili

respondenti klasifikátor

znázorňující

- tak je možné od sebe oba znaky, VRABEC a VRBA,

rozeznat. Uvedenou podobu znaku VRBA užívají i rodilí

mluvčí současné

generace.

ovlivněno

tím, že ho

Domnívám se, že užití znaku je zažito jeho dlouhodobým užíváním, je
užívala už

předchozí

generace

mluvčích

patrný silný vliv orálního systému
způsobu vzdělávání důraz

specifický

znakového jazyka (zde je, podle mého názoru,

vzdělávání dětí

se sluchovou vadou; a v rámci tohoto

na odezírání a úlohu mluveného jazyka:

při

odezírání slova

"vrba" a "vrabec" téměř splývají).
U pojmu "borovice" respondenti nejprve ukázali prstovou abecedou písmeno "B" a poté
klasifikátor pro "tvar jehličí" u borovice. A pojem "smrk" ukázali pouze klasifikátorem pro
"tvar

jehličí"

(bez základního znaku - to proto, že bylo

zřejmé,

z respondentů ukázal smrk znakem SMRKAT, to proto, že
vypadají

podobně.

obě

Jiný respondent dokonce ukázal ze stejného

o

čem

se mluví). Jeden

slova, "smrk" a "smrkat",

důvodu

pro význam "smrk"

znak SMRT.
Podobně

jako v případě znaku VRBA (viz výše), má i zde na podobu znaku

podobně

vypadající slovo (vrabec) v mluveném jazyce (stejný nebo podobný mluvní obraz slova
odezírání, podobná grafická podoba slova).Tak
V

současné době

už mladí Neslyšící lidé

vědí,

vlastně

při

vzniká jakýsi "mylný znak".

že se slova, která mají podobný obraz

při

odezírání, neshodují ve významu a snaží se vytvořit nový znak podle jeho významu. Užívají
k tomu často klasifikátor. 73
Téměř

všichni respondenti ukázali název pro nadřazenou kategorii:

TYPKATG +STROM, STROM + RŮZNÝKATG
Pouze jeden z respondentů

rozdělil

do samostatné kategorie stromy listnaté a jehličnaté

takto:
LIST + SKUPINA (D) KATG
JEHLIČí + TYPKATG
73 U respondenta Č. 2 bylo možné zaznamenat emotivní reakci nad tím, že někteří Neslyšící stále užívají takové
"mylné znaky", zde znak SMRKAT pro pojem SMRK: Ježíšmaria, takhle SA1RKAT? Stalo se mi, že někteří
starší Neslyšící znakují znakem DÍVKA význam" dívat se" jen proto, že slova začínají stejnými písmeny. Tak
jsem jim vysvětli!, že (se) takhle nemohou plést a že pro "dívat se "je jiný znak (ukazuje znak DÍVAT). Prosím,
tak se nepleťte se znakem SA1RKAT pro strom smrk, ne, to nejde, prostě takhle se nebude ukazovat. To je jako se
znakem DÍVKA pro" dívat se ", to je hloupost.
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Souhrn výsledků podřazené úrovně

9.4

Při tvorbě názvů podřazené úrovně

téměř

se

neužívá pouze jen jeden základní znak.

Většinou se užívají dva základní znaky. Častý je výskyt klasifikátorů. Jak potvrzuje můj

výzkum, bez nich by nebylo možné pojmy z
užít klasifikátor

samostatně:

(kategorizačním

nebo základním znakem).

podřazené úrovně určit.

klasifikátor se používá spolu s

které budou znak definovat podle

nějaké

nějakým

Při výběru určujících

Není ovšem možné
dalším typem

složek

znaků,

tedy složek,

vlastnosti popisovaného objektu, byl

odkaz na vizuální podobu objektu Gak daný

předmět

vypadá)

např.

znaků

nejčastější

NAKLADÁK+KORBA KLF ,

dále na funkci objektu (k čemu se používá) např. AUTO+KRABICEKLF+VĚCI+NAKLÁDAT nebo
také to, jak se s tímto objektem pracuje

např. AUTO+NÁKLADÁK+SKLÁPĚTKLF

nákladních aut nebo viz Druhy postelí). To vše rozlišují
proto je jejich výskyt u

právě různé

znaků VY.iadřujících podřazenou úroveň

nebo

společenský)

klasifikátorů,

tak častý.

K rozlišení takzvané malé skupiny (např. charakterizované v
dětský

typy

(viz Druhy

češtině přídavným jménem

v podřazené úrovni používají respondenti

kategorizační

aby účastník komunikace pochopil, že znakující má na mysli "speciální"

věc

znaky,

ze "speciální"

skupiny. K tomu dokonce používají kategorizační znaky jako SPECIÁLKATGnebo HODÍKATG
,např. KALHOTY + TYPKATG + SLUŠNÝ + KALHOTY +HODÍKATG +ZÁBAVA.
Během

ukazování byla u

respondentů

zaznamenána i výrazná mimika, která rozlišuje

význam, např. když jde o to rozlišit rozměr (malý nebo velký) např. SEKERA_MALINKÝ_
orální komponent

(sekyra) nebo SEKERA+DLOUHÁKATG +SEKERA+SEKAT_TĚŽKÝ "velký"_orálníkomponent

nebo

(sekera)

to,

pro

koho

je

MIMINKO+TZNKATéSEDĚTKLF _DĚTSKÝ_
VY.iádření,

aby byl

předmět

popisovaný
omlni komponent..

objekt

Někdy stačí

"posunut" z úrovně základní do nižší

určen

(pro

děti)

např.

pouze specifické mimické
úrovně

- viz

Tříkolka

nebo

Cvikr.

Mohla jsem rovněž vidět, že Neslyšící respondenti také vnímají psaný jazyk češtiny,
např.

používají prstovou abecedu k spelování firemní

značku vytvoří

nový znak

(např.

ADIDAS /viz obr.

Č.

značky

nebo dokonce pro firemní

41/). Z vlastní zkušenosti vím, že

existuje znak NIKE nebo hláskování H&M (známé obchodní firmy).
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Obrázek 41abc.: BOTY+ADIDAS

Význam

znaků

se

často

pojmenování podle funkce

shoduje s

českými

předmětů, např.

předmětů, především

názvy

pokud jde o

plavecké brýle - i Neslyšící ukážou takto:

PLAVANÍ+SKUPINA(D)KATG+KLF tvaru brýlí. Přitom může být zachováno pořadí podle
české

gramatiky (pak se mluví o znakované

češtině)

nebo je

pořadí

upraveno podle

gramatiky znakového jazyka (v ČZJ je často opačné pořadí znaků, než je pořadí slov
v češtině).

Především

k vzájemné komunikaci Neslyšících mezi sebou jsou v hojné

míře

používány také klasifikátory.
Je zřejmé, že v ČZJ existuje velké množství různých kombinací znaků podřazené
úrovně,

a to i pro jeden a týž pojem. V této souvislosti jsem začala uvažovat o tom, do jaké

míry záleží

výběr

dané "kombinace" na

libovůli

proč

každého uživatele a

tomu tak je.

Domnívám se, že by mělo dojít k určitému sjednocení odlišností, k procesu "uznání jednoho
určitého

"oficiálního" názvu (v češtině bychom

řekli

pojem, na rozdíl od dalších, tzv. "nespisovných".
objevila se spojení

znaků

- odkazující na 1.

"spisovného") pro
Např.

účeVfunkci

u pojmu

určitý předmět či

"dětská

postýlka" -

objektu, 2. jeho vzhled a 3. způsob

manipulace s daným objektem. Kladu si otázku, zda neměl být vybrán jeden z těchto
v ZJ, a tím byl ustanoven jeden "oficiální" typ
Zde uvádím

výpovědi

podřazené úrovně důležité

Respondent

č.

-

dvou

5: Když chci

vyjádření.

respondentů, kteří

zdůrazňovali

výrazů

komentovali, co je pro

ně při určení

zejména vizuální složku jazyka:

vyjádřit přesný

typ

zvířete,

vždycky se podívám, jak přesně

vypadá. Podle toho, jak vypadá, jej pak ukážu za pomoci klasifikátorů.
Respondent

Č.

7:

a) " SKUPINA (D) se používá pro

zařazování věcí

(kategorii). Já

například

své

děti

učím ZOO + SKUPINA (D) nebo OVOCE + JINÝ + SKUPINA (D), ZELENINA +

SKUPINA (D). Tak to

učím

své

děti,

ty to pak pochopí, co to znamená. CO +

HODIT + SKUPINA (D), k čemu se tento znak SKUPINA (D) používá. "
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b) (upoutává pozornost) Neslyšící vždycky opisují tvar ukazovaného. Vždy opíše stejný

tvar. To je pro neslyšící typické ".
Na

závěr

kapitoly bych se

chtěla

pokusit

vytvořit

malý

přehled

tvorby složenin podle

typů znaků v ČZJ:

Tabulka 34:

Dělení

Ilit
a)

složenin podle

ů znaků

:~z:
Základní znak +
klasifIkátor tvaru nebo
držení
(s nemanuálním
komponentemlbez něj)

pro podřazenou

úroveň

Příklady

.....

ELEKTŘ1NA+
TLAČITKLF+SEKAT
TŘÍKOLKA

AUTO+SKLÁPĚTKLF,

R m T nu Á

základní znak +
klasifIkátor tvaru nebo
držení+ kategorizační.
znak
(s nemanuálním
komponentemlbez něj)

češtině

Elektrická sekačka

MALINKÝ_ORÁLNÍ KOMPONENT

AUTO+KAMION ŘIDIČ

b)

Význam

v

T"h.rf

Auto s valníkem
Kamion

vru.ATIrn.TP"lI.T'T'

POSTEL+ PALANDAKLF

Palanda

BOTY+BOTYKLF +
HODÍKATG + PLAVÁNÍ

Vietnamské
pantofle (žabky)

LOĎ+TZN. KATG
+PLACHTATnP

Plachetnice

ŽIDLE + TYP KATG +
SKUPINA(D)KATG

Dětská židle

+MIMINKO+SEDĚTKLF+ŽI

DLEKLF
c) Podle vlivu
v českém
jazyce
pořadí

Základní znak +
základní znak

e )Pořadí podle
Základní znak +
gramatiky ve
základní znak +
znakovém jazyce, kategorizační znak
nejčastěji s
kategorizačním

NORMÁLNÍ+KYTARA

Běžná

SLUNCE + BRÝLE

Sluneční

BAVLNA+PONOŽKY

Bavlněné

SLUŠNÝ + KALHOTY +
HODÍKATG +ZÁBAVA

kalhoty

KOŠILE + TYP KATG
+KRÁTKÝ

Košile s krátkým
rukávem

SEKAT+SKUPINA(D)KATG
+MASO

Řeznická sekera

znakem

kytara
brýle
ponožky

Společenské
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Srovnání ASL a ČZJ ve vytváření znaků pro podřazenou

9.5

úroveň

V ASL i v ČZJ se znaky pro podřazenou úroveň vytvářejí pomocí kombinací jednotlivých
prvků. Shodně

se v ASL užívají tzv.

čeští

vytváří

Neslyšící

V ASL

mě

slučovací

složky viz v ASL, s. 33. podle

složeniny ze základních

dále zaujal popis

třetího

typu

znaků

určení

podle

češtiny

angličtiny

a

(viz sousloví s. 33 ).

této podkategorie - znaky + mimetické

zobrazení (viz s 41), ale během mého výzkumu jsem se s tímto vytvářením znaků v ČZJ
nesetkala.
V mém výzkumu znakující během konverzace používali další znak: TY_VĚDĚT (téměř
"ty víš, co mám na mysli"), kdy se

vlastně

pro jistotu

ujišťují,

jestli adresát

mluvčímu

rozumí. Jen v jednom případě respondent, když neznal správný název kormorána, užil znak

víš

a dál se snažil kombinací různých základních znaků a klasifIkátorů popsat, co chce

sdělit.

Ani tentokrát ale neužil tzv. mimetické zobrazení (srov. Druhy ptáků, na s. 102).

Dále se také v obou znakových jazycích užívají složeniny základních (základních)

znaků

a klasifIkátory tvarů a velikostí.
Domnívám se, že užívání kategorizačních znaků v ČZJ od ASL odlišuje. Českým
Neslyšícím jde
předmět

zřejmě

o

je nebo jaký je

dosahují pomocí

výraznější zdůraznění
účel předmětu,

klasifIkátorů

i

toho, co mají na mysli, z jaké oblasti onen

pro koho je vhodný

kategorizačních

množství materiálu asI nebylo možné porovnat

znaků.

způsob

užití

předmět.

A toho

opět často

Vzhledem k nedostatečnému
klasifIkátorů

a jejich výběr zde

a vČZJ.
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Shrnutí výsledků výzkumu tříúrovňové hierarchie
kategorizace
Hlavní pozornost mé práce byla věnována způsobu tvorby názvů v ČZJ v rámci tříúrovňové
hierarchie kategorizace. Na jednotlivých úrovních jsem ve svém průzkumu zjistila:

Základní úroveň

10.1

úrovně

Znaky ze základní
znakem.

Ověřila jsem

jsou zpravidla ukazovány jedním samostatným základním

si zde zkušenost výzkumníků ASL, že na této úrovni mají respondenti

zřejmě největší slovní zásobu. V ČZJ se to projevuje například i v tom, že Neslyšící
měli

respondenti

na základní úrovni

poměrně často

či

dva,

dokonce i

tři

znaky pro jeden

význam (např. KVĚTÁK, ŠVESTKA, ČEPICE nebo AUTOBUS, TRAKTOR, PRASE).

N adřazená úroveň

10.2

Respondenti
základní

nejčastěji vytvářeli

úrovně.

znaky

nadřazené úrovně

Využívání samostatných základních

tak, že vycházeli ze

znaků

pro

znaků

nadřazenou úroveň

bývá v ČZJ častější, než je tomu v ASL. Pokud Neslyšící respondenti používají
složené znaky, jsou

nejčastěji vytvářeny

znaky. Kombinace

znaků

užívanými v
(znaků)

češtině,

k

spojením základní znak/y +

určení nadřazené úrovně

sice bývá

ale zpravidla bývá v tomto názvu

kategorizační

ovlivněna

názvy

pozměněno pořadí

slov

podle gramatiky znakového jazyka. V rozlišení nadřazené a základní úrovně

hraje určitou roli také nemanuální komponent.
Dospěla
vytvářeny

jsem k zjištění, že znaky

ze základní

úrovně

nadřazené úrovně

celkem šesti

způsoby,

jsou ve znakovém jazyce

z toho

tři způsoby

(a, b, c) má

ČZJ společné s češtinou, ostatní tři způsoby (d, e a f) jsou specifické pro znakový

jazyk:
a) Pojem

označující nadřazenou

tuto rovinu

rovinu je

vytvořeným (podobně,

tvořen

speciálním základním znakem pro

jako je tomu v

češtině). Např.

OVOCE (2 a 3) a

NÁBYTEK (regionální znak, v tomto případě v oblasti Hradce Králové). Tento
způsob vytváření

znaku

nadřazené úrovně

se ve znakovém jazyce vyskytuje sice

méně často než v češtině, ale je častější v ČZJ než v ASL.

b) pojem

označující

z vlastností nebo

nadřazenou

činností

rovinu je složený znak, který je odvozen

spojovaných se

členy

základní kategorie (ZELENINA =

ZELENÝ + RŮZNÝ, DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY= JEZDIT + RŮZNÝ).
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makovém jazyce

Pořadí znaků

složenině může

ve

být

podřízeno

mluvenému jazyku,

vychází z gramatiky znakového jazyka. Např. domácí zvíře

=

častěji

ZVÍŘE

však

+ DOMA

podle ZJ nebo DOMA + ZVÍŘE podle mluveného jazyka). V dalším zkoumání lze
zjišťovat

je

vznik (genezi) složeného znaku - jde-li pouze o

následně

podřízen

"překlad

či

gramatice znakového jazyka)

z

češtiny"

(který

o samostatnou tvorbu

složeniny ZJ na základě vizuální motivovanosti.
d) Znaky

nadřazená úrovně

jsou

vytvářeny

kombinací základního znaku a

odlišného mluvního komponentu (slova artikulovaného ústy).
představuje

zástupce ze základní

úrovně

(např.

Přitom

znak

JABLKO pro ovoce nebo

MATERIÁLY pro nářadT) a ústa artikulují české slovo označující nadřazenou
úroveň

(v uvedeném případě ovoce a nářadí). Jde o způsob tvorby názvů nadřazené

roviny, která je zcela specifická pro znakový jazyk.
e) Znaky nadřazené

úrovně

jsou vytvářeny složenými znaky, kombinací základního

znaku, který reprezentuje jednoho

člena

roviny základní (zpravidla

prototyp), a kategorizačního znaku (např. OVOCE = JABLKO + RŮZNÝ,
NÁŘADÍ

KLÍČ

=

+ RŮZNÝ). Tento postup je typický pro znakový jazyk,

především pro ČZJ.

f)

výčtový způsob

- znaky nadřazené úrovně jsou vytvářeny složenými

znaky, a to kombinací

kategorizačního

znaku s

výčtem několika znaků

reprezentujících více členů roviny základní (např. KLÍČ + ŠROUBOVÁK

+ RŮZNÝ = nářadí). V ČZJ je tento způsob sice méně obvyklý. V jiných
znakových jazycích je častější (např. v ASL). Zůstává ale otázkou, zda (a do
jaké míry)

ovlivňuje

volbu reprezentativních

znaků

a jejich

snadnost a plynulost přeznakování (vzájemná návaznost

ve

výčtu

znaků).

Podřazená úroveň

10.3

Respondenti neužívají pro znaky
základní znaky nebo více

znaků.

podřazené úrovně

Hlavní roli

sběru

jeden základní znak, ale vždy dva

při určování podřazené úrovně

klasifikátory. Není možné, aby byl klasifikátor užit
metodou

pořadí

samostatně

hrají tzv.

(viz "Zkušenosti s použitou

informací" - str. 112). Neslyšící respondenti k základním

znakům

vždy

připojují klasifikátor spolu s kategorizačními znaky. Častým kategorizačním znakem pro
vytváření podřazené

úrovně

bývá znak TYP a TZN. Byly novinkou zde užívané

kategorizační znaky SPEClÁLKATG a HODÍKATG • Ve výběru složek znaků hraje velmi

významnou roli vizuální podoba (jak daný
(k čemu je

určen či

k

čemu

předmět

vypadá),

účel/funkce předmětu

se používá) a také to, jak se s timto

předmětem

pracuje
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klasifIkátorem držení).

Někdy

respondenti používají jen mimické

vyjádření,

aby

označili, že předmět patří do nižší úrovně. Dále se v ČZ] ve znacích podřazené úrovně užívá

také

českých

složenin, ve kterých se

v pořadí slov (znakovaná

čeština),

často

shoduje

čeština

s významem

znaků

i

"přesně"

vytvořené

ovšem výjimkou nejsou ani znaky

podle

gramatiky znakového jazyka (změna pořadí slov).
znaků

Tvorbu
atributy

(např.

tedy

ovlivňuje

bezvousý) a distinktivní

podřazená úroveň vytvářena

častěji

povaha

objektů

činnost

a jejich

přítomné

(i

nepřítomné)
často

bývá

znaku,

ještě

(motorický program). Velmi

kombinací základního znaku a

ale kombinací základního znaku a klasifIkátoru.

kategorizačního

Příklady

tvorby

podřazené úrovně

viz tabulky nebo přiložený CD-ROM.
Někdy

pro

podřazenou úroveň

spontánní tvorbou Neslyšících pro
jsou

často

mohou

situačně

vznikat ,,nové" znaky (neologismy) -

komunikační potřeby

v dané situaci. Tyto "nové" znaky

motivovány vizuální podobou popisovaného

podřazené úrovně

byla u

respondentů důležitější

úroveň vzdělání (např. různé

typy

nůžek

předmětu.

Pro znalost

znaků

kompetentnost v dané oblasti než celková

nedokázali vysokoškoláci vyjmenovat - na rozdíl

od pouze vyučených respondentů).

10.4
Zkušenosti s uplatněním některých teoretických poznatků,
které se týkají nadřazené a podřazené úrovně ve znakovém jazyce
Nadřazená úroveň

Z hlediska sémantické struktury je znak pro pojem

nadřazené úrovně tvořená

znakem vycházejícím z kategorie a) substance, b) vlastnost, c)

děj/činnosti,

základním

d) okolnost -

tedy prvků charakterizovaných podle Dokulilových kategorií (Dokulil 1985, s.j)'.
!

Příklady:

Tabulka 35:
a) substance

NÁBYTEK: z významu znaku předmět, věc, ZVÍŘE: roh - předmět
zvířete
_.

b) vlastnost

ZELENINA: barva zelená - vlastnost
NÁŘADÍ: množství - kvantita

c)

děj/činnost

DOPRAVA: užívá se znak jezdit (auta jezdící v protisměrném směru)

a) substance nebo OVOCE: tvar jablka nebo jíst
c) děj/činnost

Prototyp - tento pojem (pocházející od E. Rosch) jsme používali
"výběrové

zástupce" ze základní

úrovně určené

pro

nadřazenou úroveň.

především

pro

Zdá se, že ve
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znakovém jazyce

znakovém jazyce je pro volbu "prototypu"
očekávání)

"frekvence výskytu v

důležitá

běžném životě"

vizuální motivovanost a (dle

(např.

je to dáno geografickými

podnúnkami - pro ovoce je v českém prostředí typické, že je zastupuje znak JABLKO).
Podřazená úroveň

Zde bych se
úrovně,

opět

vrátila k Dokulilovým kategoriím, tentokrát v rámci podřazené

viz tabulku vybrané

příklady

specifických

tvarů

a druhého základního

znaku:
Činnost spojená se substancí

AUTO+ SKLÁPĚTKLF (auto s korbou)
LOĎ+ VESLOVAT KLF (pramice)
STROHOVCE +DRŽET_STŘÍHAT KLF (nůžky na ovce)
KOPAT + BOTY (boty na fotbal, kopačky)SVÁŘET+BRÝLE
(ochranné brýle)
ZÁSUVKA + KYTARA_MIMIKA fouknutí tváře (elektronická
kytara)

Vlastnost substance

LÉTO + JABLI~O (letníjablko)
AUTO+VELKY+ KAMION KLF (kamion)
HlSTORlE+SEKERA+ZAVAZOVATKLF (Pravěká sekera)
TYGR+ČERNÝ (černý panter)

;

I

..

Některé

Tvorbu

."

, \'

souvislosti s termíny kognitivní lingvistiky:

znaků ovlivňuje

povaha

objektů

přítomné

a jejich

atributy a distinktivní

činnost

("motorický program") viz v příkladech v tučných písmenech:
II ~ .,.-

LOĎ+TZN.+PLACHETNICEKLF (plachetnice)

ŽIDLE+TYP+KANCELÁŘ+KOLEČKAKLF (kancelářská židle)
TYP+DĚTI+SKUPINA(D)+ZVEDNOUT OHRÁDKUKLF (dětská postýlka).

10.5
Porovnání ČZJ a dalších ZJ: postupy používané při
kategorizaci
10.5.1

ASL

Názvy pro nadřazenou úroveň v ASL a v ČZJ. V ČZJ se užití jednoho samostatného
základního znaku pro nadřazenou úroveň vyskytuje výrazně
jazyky si také

vypůjčují

pro

nadřazenou úroveň

častěji,

nežje tomu v ASL. Oba

slova z příslušného mluveného jazyka -

ASL z angličtiny, ČZJ z češtiny.
Oběma znakovým jazykům (ASL i ČZJ) je společný nejčastější způsob vytváření
nadřazené úrovně - kombinace více znaků - vytvářením složenin. V ASL i v ČZJ jsou

složeniny pro

nadřazenou

úroveň

vytvářeny

reprezentativními zástupci kategorie -
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znakovém jazyce

vybráním ,,nejlepších
především počtem

příkladů",

které jsou

užívaných základních

doplněny

znaků

a

klasifIkátorem. Tyto složeniny se liší

různým výběrem kategorizačních znaků.

V ČZJ je zpravidla uveden jen jeden znak ze základní úrovně (řidčeji více) a k tomu je
podle potřeb připojován některý ze 4-5 kategorizačních znaků (př. RŮZNÝKATG ,TZNKATG
SKUPINA KATG). V ASL se
(většinou

častěji

jedná o

výčet většího počtu znaků

základní kategorie

kategorizační

3) a je používán (pokud vím) vždy jen jediný

,

znak (ETC). S

nemanuálními komponenty se v ASL v získaných podkladech nesetkáme.
Názvy pro podřazenou úroveň u ASL a ČZJ - Názvy jsou v obou jazycích tvořeny
Shodně

pomocí kombinací složek.

vytvářené

se v obou jazycích používají složeniny

podle

mluveného jazyka (sousloví) - v ASL tvořené podle angličtiny (viz str. 32), v ČZJ podle
češtiny.

Dále nalezneme shodu v tom, že se v obou jazycích složeniny skládají ze

základních znaků a z klasifIkátorů tvaru a velikosti. Užívání kategorizačních znaků v ČZJ je
častější

než v ASL.

10.5.2

Srovnání ISL a CZJ - na všech úrovních

Pro nadřazenou úroveň užívají mluvčí ISL častěji než v ČZJ kombinaci jednoho
vybraného základního znaku s

kategorizačním

znakem.

Kategorizační

znak se v této

souvislosti užívá v ISL jediný a je nazýván "morfém mnohosti (s významem ATD.)"

V tomto postupu se ISL shoduje s ČZJ, ovšem ČZJ využívá v názvech pro
nadřazenou úroveň

Pro

více

kategorizačních znaků.

podřazenou úroveň můžeme

různých typů

(viz

např.

v

příkladech

ISL

vidět,

že se k rozlišení

knihy) užívá základní znak a klasifikátor. V tom se ISL také

shoduje s ČZJ. Je však třeba říct, že podklady, které byly o ISL k dispozici, byly
poněkud

kusé na to, aby z nich bylo možné vyvozovat více.

10.6
Postup

Zkušenosti s použitou metodou
při sběru

semináři

Spočíval

v

předkládání obrázků respondentům

a v hledání

názvů

zobrazených na obrázcích ve znakovém jazyce. K tomu jsem po respondentech

požadovala
základní

informací

materiálu, který jsem ve svém výzkumu používala, jsem znala z práce na

na vysoké škole.

předmětů

sběru

zobecnění

úrovně.

- uvedení názvu

souhrnně označujícího určitou

Použitá metoda byla nosná a pro

průzkum

skupinu

vhodná a

obrázků

přinesla

i

řadu

praktických zkušeností, které se mohou hodit dalším výzkumníkům.
Pokud nebyl respondent schopen z obrázku pochopit, co zobrazuje, ukázala jsem
prstovou abecedou název v

češtině.

Nutnost uchýlit se (při neporozumění obrázku) k prstové
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znakovém jazyce

se vyskytla u každého respondenta průměrně 3x (z asi 50 předložených

obrázků,

ke

kterým hledali název).

a) Nesrozumitelnost obrázků - výskyt a pravděpodobné vysvětlení:
1. Nesrozumitelné obrázky se vyskytovaly častěji u obrázků při určování

ovoce - u

několika typů

drobných plodů: zejména malin a ostružin, které
těchto

jsou si podobné. I když pojmenování
mě zásadně důležité (neboť

bylo

důležitější,

plody

patřily

plodů

odlišných

úroveň

na základní

2.

Méně

a pro

mě

nadřazenou úroveň

jak respondenti ukážou znakem

tedy OVOCE), byl zde problém s ,,nesrozumitelností"
případě

nebylo pro

obrázků,v

-

tomto

mou technickou chybou -měla jsemje předem je vybarvit.
ptáků.

srozumitelné obrázky se vyskytly také u vodních
vlastně

ale ukázalo, že respondenti

Tam se

tyto ptáky neznali, a proto je

nedokázali určit.
3. K prstové
typů

abecedě

postelí.

polovina

jsem se uchylovala

Např.

častěji

také u

u obrázku "skládací postel"

respondentů.

zřejmě

Zde

okopírován. Podobné to bylo také u

označování různých

rozuměla
dobře

nebyl obrázek

různých typů stromů,

pouze asi
zřetelně

a

zdá se, že tam

problém spočíval v malé velikosti obrázků, která ztížila identifIkaci.
b) Problém s výběrem "obrázkové reprezentace"
1. Vyskytl se u obrázků s hudebními nástroji. Aniž jsem si to uvědomila,

vybrala jsem v původní verzi jako reprezentanty podřazené úrovně pouze
dechové nástroje.
začali

Později

jsem si chybu uvědomila (neboť se respondenti

domnívat a ukazovat, že jde o

správně

různé

typy trumpet - tedy

identifikovali "dechové nástroje" ) a

(buben, housle). Jsem si ale
vstup" mohl

přece

vědoma

přidala

toho, že

jen ovlivnit výsledky

jsem nástroje další

můj původní

průzkumu

vlastně

- k

"obrázkový

označení

názvu

"hudební nástroje" užili totiž respondenti někdy také znak FLÉTNA+
RŮZNÝKATG •

c) Problém spočívající v použití metody "předkládání obrázků"
1. Tento problém jsem si

uvědomila

Ukázalo se totiž že respondenti
přímo

jen klasifikátorem - bez

ZJ jsem se poté

dozvěděla,

teprve

při

zpracovávání

někdy určovali věci

připojení

že takový

pro

výsledků průzkumu.
podřazenou úroveň

dalšího znaku. Od rodilých

způsob

mluvčích

znakování však není používán
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nikdy. K této

chybě

respondentům

došlo

patrně

proto, že vokamžiku, kdy jsem podávala

papír s obrázky, bylo ,jasné" o jakou

věc

jde, proto si

respondenti mysleli, že není třeba ukázat základní znak.
Toto je cenná zkušenost, kterou nelze získat jinak než praxí, nebylo možné ji
předem předpokládat.

"samostatných

Z

výsledků

výzkumu jsem pak

klasifIkátorů" vyřadila.

kombinaci techniky předkládání

Možná by pro

obrázků

samozřejmě

příště

použití

bylo lépe použít

s technikou Kimovy hry - tedy ukázat

obrázky jen na určitou dobu, pakje zakrýt a požadovat vyjmenování předmětů z
obrázků.

Shrnutí: Použití technik a

pomůcek může

do

určité

míry ovlivnit výsledky výzkumu.

Domnívám se, že v případě mého výzkumu k výraznému
obrázky svému

účelu

konstatování, že by
v patrnosti

sloužily velmi
mělo

být pro

dobře. Přesto
příště

ověřit

nedošlo a

mne ale získané zkušenosti vedou ke

pravidlem vést možnosti zkreslení

předem, věnovat výběru pomůcek

dat a kontrolní sondou si

ovlivnění výsledků

a technice

větší

pozornost ještě

výsledků

před sběrem

správnost postupu.
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v

ZAVER

Ve své diplomové práci jsem se zabývala
jazyce. Vycházela jsem

přitom

stručně

některé

nejprve

nastínit

zejména z

způsoby

přístupů

kategorizace v

českém

kognitivní lingvistiky. Snažila jsem se

teorie spojené s kategorizací a zmínit se o výsledcích, ke

kterým došly různé badatelské týmy. Poté jsem hledala vhodný způsob, jak si
některých
Podařilo

výsledků těchto

teorií a možnosti aplikace

se mi shromáždit

znakovém

informační

bádání na

český

ověřit

platnost

znakový jazyk.

podklady o výzkumech dané problematiky v ASL a

naskytla se mi tak možnost v některých rysech týkajících se kategorizace porovnat dva
odlišné znakové jazyky (ASL a ČZJ). Jako doplněk se mi podařilo získat i práci o indickém
znakovém jazyce.
Ve svém výzkumu

věnovaném

popisu kategorizace

jsem se pak zabývala pouze konkréty, tedy
vztahují ke konkrétním věcem, k

těm,

těmi

přes

v českém znakovém jazyce

pojmy ze základní slovní zásoby, které se

které ,jsou vidět". Pojmy abstraktní a odborné pojmy

byly ponechány stranou. Měla jsem k dispozici 11
Domnívám se, že jsem i

znaků

respondentů.

uvedená omezení shromáždila dosti cenný výzkumný
zjištění

materiál, který bude možno využít k dalšímu zkoumání. Má výzkumná

lze

považovat za první sondu do problematiky, na kterou mohou navázat další badatelé studující
znakový jazyk,

kteří

platnost mohou

budou moci považovat některá má zjištění za vstupní hypotézy, jejichž

ověřovat

na širším vzorku

respondentů.

Tato práce

hlubšího výzkumu, jak v oblasti základní slovní zásoby, tak i

upozorňuje

potřebu

na

(především)

v oblasti

odborného názvosloví českého znakového jazyka.
Ve svém výzkumu jsem vycházela
úrovní:

úrovně nadřazené, úrovně

souvislosti mezi

především

základní a

těmito třemi úrovněmi

z hierarchie kategorizace

úrovně podřazené.

dělené

tvořeny

ve znakovém jazyce. V závěru se omezím jen na obecnou charakteristiku

předchozích

stránkách (s. 76 a 104)

konkrétních

příkladů

doporučuji

je

zjištění,

uveden ve výzkumné

tří

názvy

úrovní.

mají vlastní "souhrn" na

včetně řady ilustračních příkladů.

samozřejmě

tří

Zkoumala jsem vzájemné

a způsob, jak jsou na těchto úrovních

Výsledky výzkumu, které se týkají konkrétních

do

části

Další bohatý

výčet

této práce a

rovněž

těchto

úrovní

nahlédnout na přiložený CD-ROM.

Jednotlivým úrovním hierarchie kategorizace a

způsobu

tvorby

v ČZJ se podrobněji věnuje předchozí kapitola. Shrnutí výsledků výzkumu tříúrovňové
hierarchie kategorizace, kterou, i když je na nižší úrovni obecnosti, považuji za faktickou

součást "závěru" (viz na s \ Zde lze říci alespoň toto:
Neslyšící

často

užívají k tzv. rozlišení jednotlivých úrovní a to tzv.: lexikální znaky 115
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znakovém jazyce

kategorizační,

a také používají klasifikátory (u kterých není

ještě

jisté, zda

jsou lexikálními znaky nebo zda mají povahu morfologickou). To považuji za dosti výrazné
specifIkum ZJ.

Základní úroveň

11.1

Podle Berlinovy teorie je bázová (základní)

úroveň tvořena vlastně

Z toho plyne, že je do ní zahrnuto nejvíce užívaných

znaků.

základní slovní zásobou.

To se potvrdilo i v mém

výzkumu - někteří respondenti dokonce ~e užívali pro jeden význam více různých znaků
i

(synonyma). Na této úrovni Neslyšící respondenti určovali konkrétní předměty nejsnáze.
Lze

předpokládat,

tvrzení o

poněkud zpochybňují

že vlastnosti znakového jazyka

jedinečnosti

vazby mezi distinktivní

činností

a bázovou (základní) úrovní

kategorizace. Zdá se totiž, že u prostorových sloves (která využívají
povahy znakového jazyka a u nichž dochází k

proměně

Brownovo

vizuálně

motorické

znaku v kontextu), se vazba

distinktivní činnosti přesunuje k předmětu na podřazené úrovni. Např. pro význam obouvat

j

se~znaky OBOUVAT liší podle typu boty naPř.jodičky, pohorky) (viz s. 15).

11.2

Nadřazená úroveň

K zajímavým
nadřazené úrovně

zjištěním

jsem došla

ve znakovém jazyce:

především

při

nadřazená úroveň

sledování

způsobu

je ve znakovém jazyce

vytváření

vytvářena

ze základní úrovně celkem šesti způsoby, z toho tři způsoby má ČZJ společné s češtinou,
ostatní tři způsoby jsou specifIcké pro znakový jazyk (podrobněji viz s.78).

11.3

Podřazená úroveň

Podobně

Neslyšící ji

jako

nadřazená úroveň

vytvářejí

je i

úroveň podřazená

odvozena ze základní

zpravidla tak, že ukážou znak ze základní

klasifIkátorový tvar ruky

přibližující,

jak daný

předmět

úrovně

úrovně.

a k tomu

připojí

vypadá (vizuální charakteristika),

jak se chová nebo jak se s ním manipuluje. Pro bližší specifIkaci jsou také využívány
kategorizační

znaky.

Podrobnosti k jednotlivým uvedeným bodům s řadou konkrétních příkladů jsou částečně
obsaženy ve Shrnutí výsledků výzkumu, kompletně pak v jednotlivých kapitolách této práce
JZa vedlejší zisk celé práce lze považovat i zkušenosti získané s technikou

sběru dat, které

jsou uvedeny na s. 112
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Příloha

- obrázky předkládané respondentům v terénním

13
Příloha - obrázky předkládané
v terénním sběru informací

sběru

informací

respondentům

Obrázky dle tematických oblastí
Poznámka: Každá tematická oblast je

dělena

do

tří

podskupin

(kromě

ovoce, zeleniny a

nábytku)

a) celkový, hromadný obrázek objektů - úvodní
b) jednotlivé obrázky objektů na základní úrovni
c) jednotlivé obrázky objektů na podřazené úrovni

120

Kategorizace v českém znakovém jazyce

13 Příloha - obrázky předkládané respondentům v terénním sběru informací

121

Kategorizace v českém znakovém jazyce

13

Příloha

- obrázky předkládané respondentům v terénním

sběru

ínformací

••..

~ll1
~t,-

_ _-'------'...L __

122

Kategorizace v

českém

znakovém jazyce

13

Příloha

- obrázky předkládané respondentům v terénním

sběru

ínfonnací

-~~

~

.~

.fI$ '-.' ~
'-----

'1\,i: .

I

I ,
I .

.

1

f

i

)

I

~:
,
,

~~~€
,..~

__-·_·: :.:.-

'$"·~x.

123

Kategorizace v českém znakovém jazyce

13

Příloha

- obrázky předkládané respondentům v terénním sběru informací

--

--"-------=..------...---:. .-----~--

~

_'WI

w .•.

124

Kategorizace v

českém

znakovém jazyce

13 Příloha - obrázky předkládané respondentům v terénním

sběru

informací

----_._---

125

Kategorizace v

českém znakovém jazyce

13

Příloha

- obrázky předkládané respondentům v terénním sběru informací

126

Kategorizace v
;z

českém

Zllakovém jazyce

13

Příloha

- obrázky předkládané respondentům v terénním sběru informací

,--

oOr.~.

41

i-,-'
. :~. ~.''
.
I

.

!

j!:.'
-.

~

-:

l
I

:.
I

.;-----~"- .,I
i·

:

~!

tF!

I

I

I

.-.

I

I

_

.

I~ii.

,

I

I

I

..

!~
. -I.

~

127

Kategorizace v

českém

znakovém jazyce

13

I

Příloha

!-

- obrázky předkládané respondentům v terénním sběru informací

~-\

128

Kategorizace v českém znakovém jazyce

13 Příloha - obrázky předkládané respondentům v terénním sběru infonnací

la::·
I

.
I

.

. .,"

I

iI .
~.

===

j '!S' ~
;

\
li

....

,
I

~.
!' . .
\.

I. . ....

.

'"

,

'.

:~
'I

_.~,

",

[. '

.'.

Ii

"."

,i

ll'
I

.

i

..,~
. )J)

' I I .'

I

I

~!~.)]~j
J

'hIL.i
lIP ,
i

I

129

Kategorizace v

českém

znakovém jazyce

13

Příloha

- obrázky předkládané respondentům v terénním

sběru

informací

130

Kategorizace v

českém

znakovém jazyce

13

Příloha

- obrázky předkládané respondentům v terénním

, ,,-:#.:,~~j~~f~~.<.w_-'U.HtfJtlP?FW,~~&ť~;;· ',' "c~,;"
O",,".

t'.

sběru

informací

11'

--

Ok.~.20

131

Kategorizace v

českém

znakovém jazyce

13 Příloha - obrázky předkládané respondentům v terénním sběru informací

• . t.M
-----.;...~~

132

Kategorizace v

českém

znakovém jazyce

Abstrakt

Abstrakt
Diplomová práce Kategorizace v českém znakovém jazyce se věnuje především studiu kategorií a
jejich hierarchie podle

různých

úrovní obecnosti v

českém

znakovém jazyce. Cílem práce bylo

získání základních poznatků a určitého přehledu o způsobech tvorby úrovňové kategorizace v
znakovém jazyce a následně vytvoření klasifikace úrovňové kategorizace v
Práce shrnuje dosavadní dostupné výsledky
znakových jazycích, vychází z nich a

zahraničních

předkládá

českém

výzkumů

základní materiál

znakovém jazyce.

kategorií bylo získáno celkem na videozáznam
znaky" a

,,kategorizační

znaky pro

rozličných kategorizačních znaků
rozčleněny

určování

lze

450

shromážděný při

neslyšících

jednotlivých úrovní".

především

Neslyšících a v
Neslyšícími v

českém

českém

k různým

rozhovorů

s

jednotlivých úrovní

Příklady znaků

Součástí

výzkumu

nazývaných zde "základní

ve druhé, výzkumné

shromážděných znaků.

respondentů zaměřené

Při určování

příkladů znaků,

hierarchicky podle jednotlivých úrovní kategorií.

ROM, který obsahuje všech přes 450
komentáře

přes

různých

kategorizace v

kategorizace v českém znakovém jazyce. Materiál tohoto výzkumu byl získán metodou
11 neslyšícími respondenty a byl zaznamenán videokamerou.

českém

části.

a

způsobů

užití

Znaky jsou zde

diplomové práce je také CD-

Mimo to jsou na CD-ROMU uvedeny i

způsobům

kategorizace v komunitě

znakovém jazyce. Jedná se o 16 delších

částí rozhovorů,

českých

vedených s

znakovém jazyce.

The Abstarct
The dissertation Categorization in Czech sign language is mainly focused on the study of
categories and their hierarchy according to different levels of generalization in Czech sign language.
The aim of the work is to gain basic knowledge and a kind of overview about the ways of level
categorizing in Czech sign language and finally to create classification of level category in Czech
sign language. The work surnmarizes up-to-date available results of foreign research on
categorization in different sign languages, is based on them and presents basic materials
coHected during the research of categorization in Czech sign language. AH the materials for
this research, which were also recorded, were elicited via the method of interviewing 11
deaf informants. During establishing each level of category, over 450 examples of signs,
here caHed "signs" and "categorization signs to specify each category", were altogether
gained. Examples of signs and the use of categorical signs in the text of this thesis can be
found in the second part, in the research. These examples are hierarchicaHy divided
according to each category level. The thesis also includes a CD-ROM containing all the over 450
examples mentioned above. Moreover it includes even the commentaries of deaf informants focused
on linguistic problems in the Czech Deaf community and Czech sign language. The
commentaries are always a part of 16 longer interviews with the deaf in Czech slgn
language.
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