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ÚVOD 

 

Svou diplomovou prací, která se týká tématu „specifické znaky“, jsem se rozhodl 

navázat na svou bakalářskou práci, obhájenou v roce 2003, a to především proto, ţe oblast 

specifických znakŧ si ţádá podrobnějšího zmapování. Ve své bakalářské práci jsem 

shromáţdil a popsal celkem 29 specifických znakŧ. Cílem této práce je především shromáţdit 

další, zatím nepopsané specifické znaky, popsat jejich sloţky (manuální a nemanuální), určit 

jejich význam a popsat jejich uţití v kontextu. 

Informace z této práce mohou být vyuţity v kurzech znakového jazyka, mohou být tedy 

uţitečné pro slyšící, kteří se učí znakový jazyk. Jediným místem, kde se mohou slyšící se 

specifickými znaky v přirozeném prostředí setkat, je prostředí, v němţ Neslyšící komunikují 

mezi sebou (komunikace intrakulturní). V interkulturní komunikaci, kdy komunikuje 

Neslyšící se slyšícím (s „cizincem“), se specifické znaky vyskytují jen zřídkakdy. Je to z toho 

dŧvodu, ţe Neslyšící se svému slyšícímu komunikačnímu partnerovi často přizpŧsobuje, např. 

výrazněji artikuluje česká slova a svŧj projev mu přizpŧsobuje i celkově. Slyšící tedy mají ke 

specifickým znakŧm velmi omezený přístup.
1
 

Dalším neméně dŧleţitým dŧvodem pro napsání této práce je snaha uvést do 

problematiky specifických znakŧ tlumočníky českého znakového jazyka a poskytnout jim 

bohatý materiál ke studiu, a to především proto, ţe ačkoliv se specifické znaky v komunikaci 

Neslyšících vyskytují ve velké míře, jsou ze strany tlumočníkŧ kvŧli neznalosti často 

opomíjeny. 

Při tvorbě této práce jsem spolupracoval s několika tlumočníky českého znakového 

jazyka.
2
 Dva z nich jsou CODA (slyšící tlumočníci, kteří mají neslyšící rodiče). Jsem velmi 

rád, ţe jsem měl moţnost s nimi spolupracovat, neboť oni všechny specifické znaky znají,, na 

rozdíl od tlumočníkŧ, kteří neslyšící rodiče nemají, je aktivně pouţívají. Zajímavé však je, ţe 

ačkoliv CODA tlumočníci specifickým znakŧm rozumějí a pouţívají je při komunikaci se 

                                                 
1
 V praxi, v kurzech pořádaných Pevností – Českým centrem znakového jazyka, o. s., jejíţ jsem předsedou, 

vyučujeme specifické znaky v rámci jazykových kurzŧ uţ pět let. Pro plné pochopení ale nestačí jen znalost 

teorie, podstatně dŧleţitější je praktická zkušenost, kdy si studenti zkoušejí znaky pouţívat na příkladech 

rŧzných situací, a především je dŧleţitý intenzivní kontakt se samotnými Neslyšícími, a to v přirozených 

komunikačních situacích. Stává se však, ţe ani to nestačí: slyšící účastníci kurzŧ nemají pro uţití specifických 

znakŧ ve správném kontextu jazykový cit nebo je jejich projev ve znacích i přes snahu jejich i lektorŧ stále 

závislý na českém jazyce. 
2
 Se všemi tlumočníky byla výborná a velmi přínosná spolupráce. Vzájemně si sdělovali své nápady na překlad 

do češtiny, odpovídající fráze v češtině a shromaţďovali nejrŧznější vhodné ekvivalenty. 
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samotnými Neslyšícími bez problémŧ, aktivně je nepouţívají při tlumočení z mluveného 

jazyka do českého znakového jazyka. 

Abych mohl zodpovědně zodpovědět otázku, proč tlumočníci tyto znaky při tlumočení 

nepouţívají, musel bych udělat prŧzkum mezi samotnými CODA tlumočníky. Domnívám se 

však, ţe to mŧţe být proto, ţe tito tlumočníci byli (rŧzně) dlouhou dobu zvyklí tlumočit do 

znakované češtiny (zejména v době komunismu a v době, kdy ještě neměl český znakový 

jazyk plnoprávný status). Teprve v poslední době začínají pouţívat pro tlumočení znakový 

jazyk – přesto v nich stále mŧţe přetrvávat zvyk pouţívat při tlumočení jen lexikální 

jednotky, pro něţ lze nalézt v českém jazyce jednoznačnou analogii. Svou roli v tom mŧţe 

hrát i fakt, ţe tlumočení je velmi rychlý a obtíţný proces, je při něm nutné velmi rychle 

reagovat a hledat adekvátní překlad: proto se mŧţe snadno stát, ţe tlumočník nepouţije pro 

překlad prvky, které jsou specifické pro cílový jazyk, ale nevyskytují se v jazyce výchozím. 

Často se také setkávám s názorem, bohuţel nejčastěji mezi pedagogy pŧsobícími na 

školách pro sluchově postiţené, ţe specifické znaky nepotřebují hlubšího bádání a pozornosti 

rozsáhlé vědecké studie, protoţe se jedná pouze o malé mnoţství znakŧ. 

Nyní se ale naštěstí situace mění, specifické znaky nabývají na významu (viz 

Motejzíková 2002, 2003; Vysuček 2003, 2008a, 2008b), protoţe stále více lidí si uvědomuje, 

ţe jsou pro projev Neslyšících typické, a je proto dŧleţité je znát. 

Je zcela nepopiratelným faktem, ţe specifické znaky jsou součástí slovní (znakové) 

zásoby přirozeného jazyka Neslyšících, českého znakového jazyka. Jejich pŧvod však není 

zřejmý. Jak jsem psal uţ ve své bakalářské práci: „Vznik specifických znakŧ není zcela jasný. 

Nejsou o něm ţádné písemné dŧkazy ani u nás, ani v zahraničí. Jednou z moţností, jak 

specifické znaky pravděpodobně vznikaly, je skutečnost, ţe Neslyšící byli ve většině případŧ 

izolováni od společnosti. Uţ jako děti byly umísťováni do ústavŧ pro hluchoněmé, kde si 

vytvářeli ‚vlastní„ znaky, aby jim slyšící okolí schopné částečně ukazovat nerozumělo“ 

(Vysuček 2003, s. 8). Nyní, po pěti letech, musím konstatovat, ţe jsem doposud nezjistil 

pravou příčinu vzniku specifických znakŧ. 

Při sběru znakŧ pro účely diplomové práce jsem si však uvědomil, ţe některé specifické 

znaky nejsou starší generaci Neslyšících známy, a naopak některé zase ve své aktivní znakové 

zásobě nemají mladí Neslyšící. Tento jev dokládá skutečnost, ţe i specifické znaky procházejí 

vývojem, některé zanikají a objevují se nové. Nepatrné mnoţství specifických znakŧ (SZ č. 

52, 64) uvedených v mé diplomové práci se jiţ bohuţel nepouţívá, zanikly. Velmi dobře je 

však znají nejstarší Neslyšící. V této práci budou tyto znaky navţdy zaznamenány a uloţeny 

jako v archivu. 
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Doufám, ţe tato diplomová práce bude uţitečným materiálem nejen pro tlumočníky 

českého znakového jazyka, pro slyšící studenty, kteří navštěvují kurzy českého znakového 

jazyka, pro pedagogy a pracovníky ve speciálních školách pro sluchově postiţené, ale 

především i pro samotné Neslyšící, kteří si tak rozšíří znalosti o „svém“ jazyce, o přirozeném 

jazyce Neslyšících. Zároveň doufám, ţe se i prostřednictvím této práce podaří změnit 

předsudky či mylné názory o specifických znacích, objevující se mezi lidmi, kteří pracují 

s neslyšícími lidmi a pro neslyšící lidi. 
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1. Úvod do problematiky 

 V této části své práce bych rád shrnul poznatky z dostupné literatury, která se týká 

problematiky “specifických znakŧ” jako zvláštní skupiny lexikálních prostředkŧ v rámci 

slovní (znakové) zásoby znakových jazykŧ. Informací na téma „specifické znaky“ není 

mnoho. Nejdříve se zaměřím na studie, které se týkají cizích národních znakových jazykŧ, 

poté se budu věnovat literatuře, která se vztahuje k českému znakovému jazyku. 

 

1.1 Britský znakový jazyk 

 V britském znakovém jazyce je skupina těchto speciálních znakŧ nazývána 

„multikanálové znaky“ (multi-channel signs). Tento termín navrhla v roce 1980 na Prvním 

mezinárodním sympoziu o výzkumu znakového jazyka jedna z jeho účastnic Ch. Baker. 

Termín zdŧrazňuje skutečnost, ţe se na vzniku znakŧ podílí současně více kanálŧ, kromě 

manuálního kanálu také další, např. výraz obličeje, pohyby rtŧ, tváří, pohyby těla, tedy 

nemanuální aktivity (Lawson 1983). Jinými slovy, pro charakteristiku znakŧ je dŧleţité, ţe 

mají kromě manuální části také specifickou nemanuální část. 

 Termín „multikanálové znaky“ pouţívá také Miles (1988). Multikanálový znak je 

podle ní „znak, který získává svŧj plný význam z více neţ jednoho kanálu, např. z rukou a 

zároveň z obličeje. Termín se uţívá také při popisu znakŧ, které není moţné snadno přeloţit 

do angličtiny (dříve byly nazývány idiomy britského znakového jazyka)“ (Miles 1988, s. 

109). 

 O tom, ţe ze začátku byly tyto znaky často označovány jako idiomy, se zmiňuje i 

Lawson (1983, s. 97): „O problému s termínem ‚idiom„ hovořila na workshopu o znakovém 

jazyce v Edinburghu v roce 1980 Brita Bergman: tvrdí, ţe idiomatické znaky nejsou pro 

uţivatele znakového jazyka neobvyklé, ale ţe jsou to znaky, které neslyšící lidé pouţívají 

stejně často, jako by pouţívali jiné znaky. Švédští výzkumníci znakového jazyka je nazývají 

‚Deaf Signs„“ (doslova „hluché/neslyšící znaky“). 

 Podle Lawson (1983) pouţívají multikanálové znaky neslyšící lidé v komunikaci 

velice často. Pro slyšící lidi, kteří nejsou rodilými mluvčími znakového jazyka, je naopak 

často obtíţné takovým znakŧm rozumět. Multikanálové znaky podle ní pouţívají spíše rodilí 

mluvčí znakového jazyka neţ neslyšící s dobrou znalostí angličtiny nebo ti neslyšící, kteří 

dávají přednost znakované angličtině nebo jiným formám manuálně kódované angličtiny. 
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 Multikanálové znaky se podle Lawson (1983) pouţívají více v neformálních situacích 

neţ v situacích formálních. Jako příklad formálních situací uvádí konference, oficiální 

setkání, vyučování a znakování při bohosluţbách v kostele. 

 Multikanálové znaky nejsou velmi často součástí slovníkŧ znakového jazyka nebo 

učebních textŧ. Je tomu tak zřejmě proto, ţe „jsou velmi sloţité, protoţe jejich významy se 

zdají být podivné, bez ‚jednoslovných„ ekvivalentŧ. Multikanálové znaky mohou být 

zřídkakdy přeloţeny jedním slovem, mnohem obvyklejší je, ţe jsou reprezentovány frázemi 

nebo celými větami“ (Lawson 1983, s. 97). 

 Ve slovníku britského znakového jazyka z roku 1992 (Brien 1992) jsou multikanálové 

znaky obsaţeny. V úvodu slovníku, kde se popisují gramatické rysy britského znakového 

jazyka, se kromě jiţ zmíněných charakteristik o významu multikanálových znakŧ říká: 

„[Z]koumání multikanálových znakŧ v tomto slovníku ukázalo, ţe typicky vyjadřují funkce 

spojené se slovesy, příslovci a přídavnými jmény. Velmi zřídka fungovaly v jazyce jako 

podstatná jména“ (Brien 1992, s. 34). 

 

1.2 Dánský znakový jazyk 

 V dánském znakovém jazyce se touto skupinou znakŧ zabývaly lingvistky E. Engberg-

Pedersen a B. Hansen (1986). Ve svém článku popisují výzkum zvláštní skupiny speciálních 

znakŧ, jejichţ malá část byla později publikována v knize 30 znakŧ z dánského znakového 

jazyka (30 Tegn fra Døves Tegnsprog, Center for Total Communication, 1985). Tyto znaky 

charakterizují zmíněné lingvistky takto: „Mnoho z nich se vyuţívá pro stručné a přiléhavé 

vyjádření emocí a osobních názorŧ“ (Engberg-Pedersen; Hansen 1986, s. 211). Ve své studii 

dánské lingvistky téţ uvádějí: „Pokud se zamýšlíte nad historií znakového jazyka, jeví se jako 

přirozené, ţe by si neslyšící lidé mohli vyvinout povědomí o skupině znakŧ, která mŧţe být 

popsána podle dvou kritérií: obsahují pohyby úst, které se liší od dánských slov, a kaţdý znak 

mŧţe být popsán pouze za pouţití většího počtu dánských slov, ne pouze jednoho slova“ 

(Engberg-Pedersen; Hansen 1986, s. 210). 

 Tyto znaky je tedy těţké překládat do mluveného jazyka. Jakým zpŧsobem se 

lingvistky nakonec s překladem vyrovnaly? „Nesnaţily jsme se dát kaţdému znaku jeden 

dánský ekvivalent, ale jeho význam jsme demonstrovaly prostřednictvím několika příkladŧ. 

Tyto příklady byly přeloţeny do dánštiny a překlady byly vytvářeny na základě konkrétních 

kontextŧ“ (Engberg-Pedersen; Hansen 1986, s. 211). 
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 Autorky také připomínají, ţe v době, která předcházela jejich výzkum, nebyly tyto 

speciální znaky zahrnuty do slovníkŧ znakového jazyka. Jednalo se totiţ vţdy o slovníky 

překladové, které měly jako výchozí jazyk dánštinu a ve kterých mělo kaţdé dánské slovo 

ekvivalent ve znakovém jazyce. 

 Jak lingvistky nazývaly skupinu těchto zvláštních znakŧ? Nejprve je označovaly jako 

„slangové znaky“ (slang signs), později tento název přestaly pouţívat. „Jak práce 

pokračovala, komise
3
 zjistila, ţe ‚slang„ není vhodným termínem. Podle Nudansk ordbog 

[dánský slovník – poznámka překladatele] znamená ‚slang„‚řeč plnou metaforických, často 

jadrných, záměrných inovací„, to je to, čím se slang liší od ‚neutrální„ řeči. Komise zjistila, ţe 

většina znakŧ, které sebrala, neodpovídá této definici slangu. Byly to jednoduše znaky, které 

ještě nikdo předtím nesesbíral, a přitom byly celkem běţně uţívány neslyšícími lidmi“ 

(Engberg-Pedersen; Hansen 1986, s. 209). Ve své studii tedy lingvistky pro tyto znaky dále 

pouţívají termín „deaf signs“ (stejně jako švédští badatelé – viz výše). 

 

 Další či aktuálnější literaturu, která by se věnovala skupině specifických znakŧ v 

cizích znakových jazycích, se mi bohuţel nepodařilo najít či získat. 

 

1.3 Český znakový jazyk 

 Problematice této specifické skupiny znakŧ se v českém znakovém jazyce jako první 

věnovala J. Motejzíková (2002; 2003). Při svém výzkumu vychází z některých výše 

zmiňovaných zahraničních studií (Lawson 1983; Engberg-Pedersen; Hansen 1986) a získané 

poznatky aplikuje na český znakový jazyk. Na rozdíl od zahraničních lingvistŧ však pouţívá 

pro tuto skupinu znakŧ jiný termín, a to „specifické znaky“. V současné době se pro popis 

této zvláštní skupiny znakŧ české znakového jazyka oficiálně pouţívá tento termín. 

Proč se Motejzíková rozhodla vytvořit tento termín a proč nepouţila např. uţ existující termín 

„multikanálové znaky“? Toto označení v sobě podle ní nese dvě úskalí: 

„Za prvé, mluví-li se v odborné literatuře o kanálech, rozumí se tím cesta, kudy se 

informace přenáší, tj. v zásadě akustická, vizuální či taktilní, jinými slovy zpŧsob přenosu 

informace (Čermák 1997, s. 23). Bakerová však termín kanál spojuje nevhodně s pojmy 

manuální a nemanuální – to jsou jen sloţky znaku, nikoliv cesta, kterou jsou přenášeny 

informace. Za druhé, pokud bychom spojovali termíny manuální a nemanuální s termínem 

                                                 
3
 V roce 1974 byla Centrem totální komunikace zaloţena komise pro studium slangu, která „slangové znaky“ 

začala sbírat (Engberg-Pedersen; Hansen 1986, s. 209). 
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kanál, mohl by se multikanálovým znakem stát prakticky kaţdý znak, který vyţaduje nějaké 

nemanuální doplnění. Tedy v zásadě všechny znaky znakového jazyka. [...] Zatímco 

Bakerová svým termínem zdŧrazňovala, ţe znaky mají specifickou nemanuální část, švédští 

badatelé akcentovali jinou charakteristiku znakŧ, kdyţ navrhli termín „Deaf Signs" [...]. Toto 

označení totiţ vychází ze skutečnosti, ţe znaky jsou charakteristické pro intrakulturní 

komunikaci Neslyšících. 

 Zvolený pracovní termín „specifické znaky" českého znakového jazyka si neklade 

nároky na to, aby byl definitivní. Povaţujeme však za vhodnější, aby zdŧrazňoval spíše 

zvláštní postavení znakŧ v lexikální zásobě znakového jazyka a v komunikaci Neslyšících neţ 

existenci speciálního nemanuálního doplnění. Jinými slovy, preferujeme raději 

sociolingvistické faktory neţ faktory ryze lingvistické, protoţe i problematika ţivota 

komunity Neslyšících občanŧ jako jazykové a kulturní menšiny uvnitř majoritní společnosti 

patří především do oblasti sociolingvistiky“ (Motejzíková 2003, s. 225). 

Na články J. Motejzíkové jsem navázal svou bakalářskou prací (Vysuček 2003) 

a dalšími tituly (Vysuček, Motejzíková 2003; Vysuček 2004; Vysuček 2008a, 2008b). 

V těchto pracích jsem vycházel z teoretického popisu znakŧ, jak jej uvedla ve svých článcích 

Motejzíková, a zaměřil jsem se na praktické ukázky specifických znakŧ, jejich popis a zpŧsob 

jejich uţití ve výpovědích. 

 Dalším autorem, který se věnoval problematice specifických znakŧ, je L. Tomek, který 

tuto problematiku zpopularizoval pro čtenáře specializovaného časopisu Gong (Tomek 2008). 

Ve svém článku však vychází prakticky jen z poznatkŧ Motejzíkové a Vysučka. 

Vzhledem k tomu, ţe i v této práci vycházím z teoretického popisu specifických znakŧ 

uvedeného v článcích J. Motejzíkové (2002, 2003), budu při charakteristice specifických 

znakŧ v českém znakovém jazyce vycházet především z jejích poznatkŧ. 

„Pojmenování jako akt (pojmenovací akt) je přiřazování jazykového výrazu 

k pojmenovanému jevu. [...] Pojmenování má znakovou povahu, tj. má svou stránku formální, 

výrazovou, a stránku významovou“ (Čechová 2000, s. 55, 56). 

 

1. Stránka formální, výrazová 

„Dŧleţitým faktorem při popisu specifických znakŧ je skutečnost, ţe jejich součástí je 

specifická nemanuální sloţka. Kromě mimiky a pohybŧ horní části těla totiţ znaky obsahují 

velmi často určitý orální komponent. Orálním komponentem se rozumí takový vizuální obraz, 

který ústa vytvářejí v prŧběhu produkce znaku, např. široce otevřená ústa ve tvaru hlásky „o“; 

pevně zavřená ústa; koutky úst staţeny dolŧ; vypláznutý jazyk; vibrující rty; rty se krátce 
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otevřou a pevně zavřou; vyceněné zuby aj. Orální komponent znaku není odvozen z 

mluveného jazyka, tzn. ţe se nejedná o artikulované slovo, které je českým ekvivalentem 

znaku, ani jeho část (Macurová 1994, s. 124). Komponent je stálý, neměnný, výraz v obličeji 

– mimika – se mŧţe měnit podle kontextu situací, ve kterých se znak pouţívá.
4
 Bez 

příslušného orálního komponentu by znak neměl smysl, byl by agramatický“ (Motejzíková 

2003, s. 220). 

Specifické znaky jsou tedy lexikální jednotky, které mají vţdy manuální a nemanuální 

sloţku. Lze je, stejně jako ostatní znaky v rámci slovní (znakové) zásoby, dělit na jednotlivé 

fonémy (místo artikulace, tvar ruky, orientace dlaně a prstŧ, pohyb, kterým je znak vytvářen) 

(tzn. manuální sloţka). Od ostatních znakŧ se však skupina specifických znakŧ odlišuje tím, 

ţe vţdy obsahují i nemanuální sloţku, příslušný orální komponent. Orální komponent 

(nemanuální část znaku) je tedy dalším fonémem, který lze v rámci analýzy specifických 

znakŧ u kaţdého z nich vydělit. 

Tvrzení Motejzíkové (2003, s. 220), ţe orální komponent je „stálý, neměnný“, neplatí 

vţdy. V této práci to mohu dokázat na příkladu skupin specifických znakŧ č. 5, 14 a 18, které 

obsahují znaky mající vţdy v rámci jedné skupiny stejnou manuální část. To, čím se liší, je 

odlišný orální komponent – ten také rozlišuje významy jednotlivých znakŧ. 

Nesouhlasím však s tvrzením Tomka (2008, s. 29), ţe „[n]ěkdy je orální komponent 

volitelný (typicky ze dvou aţ tří variant).” Při artikulaci specifických znakŧ není moţné 

pouţít orální komponent na základě momentální nálady mluvčího, jeho preferencí apod. 

Orální komponent není volitelný, jeho podoba ve spojení s příslušnými specifickými znaky je 

závazná (drobné nuance v uţité podobě orálního komponentu dané individuálním projevem 

mluvčího zde nechám stranou), změna orálního komponentu u daného znaku vţdy změní jeho 

význam. 

 

 

 

                                                 
4
 O změnách nemanuální a manuální stránky znakŧ dánského znakového jazyka uvádějí lingvistky Engberg-

Pedersen a Hansen (1986, s. 211) ve své studii následující: „...výraz obličeje se mŧţe často měnit podle kontextu 

a změny výrazŧ obličeje mohou dokonce zpŧsobit změny pohybŧ úst“ (Engberg-Pedersen; Hansen 1986, s. 211). 

Kromě změn v nemanuální části sdělení mŧţe dojít také ke změnám manuální části: „Dokonce i pohyb ruky či 

rukou se mŧţe u mnoha znakŧ měnit v závislosti na intenzitě znakování“ (Engberg-Pedersen; Hansen 1986, s. 

211). 

Ve své bakalářské práci (Vysuček 2003, s. 9) na toto téma uvádím: „Na fotografiích orálních komponentŧ si lze 

všimnout, ţe ne všechny jsou shodné u všech třech Neslyšících. Je to dáno kontextem, situací, emocemi; záleţí 

na okolnostech komunikační situace a individualitě kaţdého člověka.“ 
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2. Stránka významová 

„Specifické znaky tvoří v rámci znakového jazyka zvláštní skupinu znakŧ, které se 

vyznačují tím, ţe v sobě velmi často nesou nějakou emoci, pozitivní či negativní, vyjadřují 

rŧzné stavy lidské psychiky nebo osobní postoj mluvčího k někomu anebo něčemu a jejich 

hodnocení.“ (Motejzíková 2003, s. 218). 

 

Význam specifických znakŧ je velmi těţké popsat, protoţe znaky neoznačují ţádný 

konkrétní objekt (jako je např. pes, kočka) či abstraktní entitu (např. láska, vztek). Jak uvádí 

výše Motejzíková a i na základě výsledkŧ svého výzkumu ve své bakalářské a diplomové 

práci potvrzuji, ţe specifické znaky velmi často vyjadřují reakci na nějaký jev, událost, která 

se stala (obsahují nějakou kladnou či zápornou emoci, kladné či záporné hodnocení: 

překvapení, úlek, nesouhlas, protest, obdiv, souhlas, pozitivní hodnocení…), a jsou vázány na 

zcela konkrétní kontext (viz níţe Empirická část – popis obecného významu u všech 

zkoumaných znakŧ). 

 Jen menší část specifických část znakŧ (např. znaky č. 13, 16, 18, 21) neodpovídá této 

charakteristice, není však moţné zobecnit, jaký význam nesou, protoţe se to liší u kaţdého 

jednotlivého znaku. 

 

 Při sběru specifických znakŧ jsem si povšiml, ţe některé specifické znaky si jsou 

významově blízké (chovají se jako synonyma). Tyto znaky jsem sdruţil do skupin. Při 

analýze jednotlivých znakŧ a jejich vzájemné zastupitelnosti se ukázalo, ţe jednotlivé znaky 

se ve většině případŧ chovají jako synonyma částečná: „[L]iší se v rozsahu významu, částečně 

se překrývají, částečně se odlišují, nebo se liší oblastí pouţití, [...] nelze je zaměňovat vţdy v 

jakémkoliv kontextu a situaci“ (Čechová 2000. s. 62). 

 

Specifické znaky není moţné ve většině případŧ přeloţit jedním slovem, nemají 

v daném mluveném jazyce (v našem případě v českém jazyce) odpovídající jednoslovný 

ekvivalent (viz např. (Engberg-Pedersen; Hansen 1986; Miles 1988),. Je to do velké míry 

dáno tím, ţe často vyjadřují reakci mluvčího na nějakou událost, ţe tedy mají citově 

zabarvený význam. Proto specifické znaky zakládají více moţností, jak je v kontextu 

výpovědi přeloţit: „Při překladu znaku se vychází z daného významu znaku a překlad je 

upravován podle konkrétní situace či kontextu, v nichţ se znaky nacházejí. Překlad znakŧ 

proto vypadá pokaţdé jinak a záleţí také do velké míry na individuálním přístupu kaţdého 

tlumočníka. Někdy stačí jen patřičná expresivní intonace, s jakou je překlad předáván, někdy 
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se vyuţije fráze; jde o to, aby byl adekvátně zachycen obsah znaku i jeho citové zabarvení“ 

(Motejzíková 2003, s. 221). 

 

Výskyt specifických znakŧ je prakticky omezen na intrakulturní komunikaci 

neslyšících uţivatelŧ znakového jazyka,
5
 jejich znalost u slyšících uţivatelŧ znakového jazyka 

je nízká: „Většina slyšících uţivatelŧ českého znakového jazyka specifické znaky nezná, a 

pokud je zná, má velmi často potíţe s jejich pouţíváním ve správném kontextu. Malá znalost 

těchto specifických lexikálních jednotek [...] pramení ze skutečnosti, ţe se pouţívají téměř 

výhradně v intrakulturní komunikaci Neslyšících (tj. v komunikaci mezi dvěma a více lidmi, 

kteří sdílejí stejnou kulturu a jazyk, v tomto případě mezi Neslyšícími, v komunikaci uvnitř 

jedné kultury). 

V komunikaci interkulturní (tj. v komunikaci mezi dvěma a více lidmi, kteří sdílejí 

rŧznou kulturu a jazyk, v tomto případě mezi neslyšícím a slyšícím člověkem) se specifické 

znaky téměř vŧbec nevyskytují. Neslyšící komunikační partner totiţ většinou očekává, ţe jim 

slyšící komunikační partner kvŧli jejich nesnadné uchopitelnosti nebude rozumět, a proto je 

ve svém projevu nepouţívá. Nastává stejná situace jako v případě komunikace s cizincem, u 

něhoţ se předpokládá, ţe jeho znalost cizího jazyka není vysoká. Komunikant uţívající 

mateřský jazyk se – často podvědomě – vyhýbá sloţitým větným konstrukcím či např. 

frazeologismŧm ve snaze, aby vzájemná komunikace probíhala plynule a cizinec mu dobře 

rozuměl“ (Motejzíková 2003, s. 220–222). 

 

Ačkoliv jsou specifické znaky součástí lexikální zásoby znakového jazyka, nejsou 

často obsaţeny ve slovnících: „Pokud se podíváme do dostupných slovníkŧ, které zachycují 

lexikální zásobu znakového jazyka, tyto znaky tam nenajdeme (Gabrielová; Paur; Zeman 

1988; Ptáček; Buberle 1999). Jedná se totiţ o slovníky překladové, jejichţ výchozím jazykem 

je český jazyk. Slovníky obsahují abecední seznam českých lexémŧ, k nimţ jsou přiřazovány 

jednotlivé ekvivalenty znakového jazyka“ (Motejzíková 2003, s. 218-219).
6
 

 

 

                                                 
5
 Označení Neslyšících s velkým písmenem „N“ se vztahuje na neslyšící a nedoslýchavé lidi, kteří jsou členy 

jazykové a kulturní menšiny. Jedná se totiţ o společenství lidí neslyšících a lidí se zbytky sluchu mající 

„společné zkušenosti a hodnoty a shodný zpŧsob komunikace mezi sebou a se slyšícími“ (Kyle 1998, s. 143) a 

dále zvláštní zvyky, zpŧsoby a pravidla chování. 
6
 Uvádím pouze obecné slovníky znakového jazyka, které nejsou tematicky zaměřené. Ani nejnověji vydaný 

obecný slovník znakŧ českého znakového jazyka LANGER, J.; PTÁČEK, V.; DVOŘÁK, K. (2004; 2007) 

specifické znaky neobsahuje. 
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2. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

2.1. Sběr materiálu 

Ve své diplomové práci jsem shromáţdil 90 zatím nepopsaných specifických znakŧ 

(sběr materiálu trval skoro 2 roky), které se uţívají v přirozené (intrakulturní) komunikaci 

Neslyšících, členŧ jazykové a kulturní menšiny Neslyšících. 

U všech specifických znakŧ jsem se snaţil uvést co nejvíce příkladŧ rŧzných výpovědí, 

v nichţ se znaky pouţily v přirozených promluvách, aby tak bylo moţné co nejlépe vyvodit 

jejich obecný význam. V tomto ohledu postupuji stejně jako lingvistky Engberg-Pedersen; 

Hansen (1986) na materiálu dánského znakového jazyka a Motejzíková (2002, 2003) na 

materiálu českého znakového jazyka. 

Příklady situací (vět) jsem čerpal z těchto zdrojŧ: 

1) vlastní jazykové povědomí o českém znakovém jazyce, který je mým mateřským 

jazykem (intuitivní reflexe), 

2) (ne)zúčastněné pozorování (observace) přirozené komunikace Neslyšících mladší i 

starší generace, 

3) řízený rozhovor s Neslyšícími, kterých jsem se na vybrané znaky a jejich uţití 

v kontextu přímo dotazoval (elicitace). 

 

V neposlední řadě je dŧleţité konstatovat, ţe jsem se při sběru specifických znakŧ 

zaměřil na komunitu Neslyšících ţijících především v Praze a ve Středočeském kraji. Uţívání 

specifických znakŧ v dalších oblastech České republiky jsem nemapoval. Z vlastní zkušenosti 

vím, ţe Neslyšící ţijící v těchto krajích pouţívají mnoho specifických znakŧ, které se shodují 

s těmi uváděnými v této práci. Zda mají také vlastní, „krajové“ specifické znaky, by však 

musel prokázat další výzkum, na kterém by bylo nutné spolupracovat s neslyšícími 

lingvisticky vzdělanými rodilými mluvčími pocházejícími z příslušných krajŧ. 

2.1.1 Kritéria hodnocení příslušnosti ke skupině specifických znaků 

Často bylo velmi těţké rozhodnout, zda vybraný kandidát pro zařazení do skupiny 

specifických znakŧ opravdu splňuje všechna známá kritéria této skupiny lexikálních 

prostředkŧ. Vycházel jsem z teoretických poznatkŧ, které uţ jsou o skupině specifických 

znakŧ v českém znakovém jazyce shromáţděny (srov. Motejzíková 2003; Vysuček 2003). Při 

hodnocení, zda znaky patří do skupiny specifických znakŧ, jsem se pak řídil těmito pravidly: 
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1) součástí znaku je orální komponent, nikoliv mluvní komponent vycházející z podoby 

českého slova, 

2) ke znaku není velmi často moţné najít jednoslovný ekvivalent, ale je ho nutné 

přeloţit několika slovy, popř. celou větou, 

3) pro překlad znaku existuje více moţností – překlad znaku se odvíjí od kontextu 

výpovědi, v níţ je znak pouţit. 

2.1.2 Způsob zpracování a prezentace materiálu 

 Svou diplomovou práci jsem se rozhodl zpracovat jiným zpŧsobem neţ svou práci 

bakalářskou (Vysuček 2003). Zaměřil jsem se v ní nejen na samotné shromáţdění znakŧ a 

jejich popis, ale také na to, abych sloučil do skupin znaky, které mají podobný význam 

(synonyma). Ve vzorku 90 specifických znakŧ jsem našel celkem 16 skupin významově 

podobných znakŧ. Jednotlivé skupiny obsahují vţdy po dvou aţ čtyřech specifických znacích. 

V 5. a 18. skupině (a částečně také ve skupině č. 14) jsou sdruţeny znaky, které mají stejnou 

manuální část, liší se však nemanuální částí (orálním komponentem). Mimo skupiny stojí 

samostatně 39 specifických znakŧ, ke kterým jsem (zatím) nenašel znaky, které bych mohl 

povaţovat za jejich synonyma. 

Kaţdý specifický znak je znázorněn na ilustrační fotografii. Na fotografiích je zachycen 

prŧběh artikulace znaku (jeho manuální část) a zvlášť, na jiných fotografiích, je pak detailně 

zobrazen orální komponent znaku (nemanuální část). Manuální i nemanuální sloţka znaku 

jsou pod fotografiemi popsány také slovně. U kaţdého znaku je uveden jeho obecný význam 

(viz dále), teoretický výklad jeho uţití v kontextu a několik příkladŧ konkrétních výpovědí, 

které jsou prezentovány prostřednictvím přepisu výpovědi ve znakovém jazyce do notace 

zachycující pořadí jednotlivých znakŧ ve výpovědi a dále formou českých vět (překladem 

výpovědí ve znakovém jazyce). 

V rámci 16 skupin, které slučují znaky významově podobné, jsem dále uváděl to, jak 

jsou znaky v jednotlivých významových kontextech vzájemně zastupitelné. 

Z praktického dŧvodu uvádím v části, která se týká vzájemné zastupitelnosti znakŧ uvnitř 

skupiny, znovu ilustrační fotografie všech významově podobných specifických znakŧ, 

tentokrát ve zmenšeném provedení. Je to proto, aby čtenář nemusel neustále listovat na 

začátek kapitoly, která se týká příslušné tematické skupiny, a připomínat si tak podobu 

analyzovaných znakŧ.
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Specifické znaky 

Skupina č. 1: Nepříjemně překvapivý vývoj komunikační situace 

(specifický znak č. 41, 48 a 77) 

 

Specifický znak č. 41 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky 5, orientace dlaně nahoru v neutrálním prostoru před 

tělem. 

P tvar ruky u, orientace dlaně směrem k levé ruce v neutrálním prostoru před tělem, mírným 

pohybem se prostředníček pravé ruky dotkne dlaně ruky levé a nepatrným pohybem zpět. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: V počáteční fázi znaku hlava mírně nakloněna, v prŧběhu znaku 

ústa artikulují „B“, jazyk se opírá o dolní ret. 

 

Obecný význam: Existuje přesvědčení, ţe se určitou událost, záleţitost, informaci nikdo 

nedozví, neexistuje moţnost, zpŧsob, jak by se informace mohla dostat k nepovolaným 

osobám a v tomto přesvědčení přichází „prozrazení“, nastává údiv, reakce vycházející 

z nejistoty, nepřipravenosti na řešení. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nečekal jsem, ţe se to dozví, ale věděli to… 



21 

 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Ţádal jsem o sociální podporu. Nečekal jsem, ţe budou na úřadě vědět i takovou věc, 

jako ţe mám chalupu! 

 

BÝT (minulý čas) + ŢÁDOST + VĚC + BYT + PODAT + ÚŘAD + VĚDĚT + 

CHALUPA + MÍT +  SZ. 

 

2. Nikomu jsem o tom neřekl ani slovo, ale přitom všichni přesně věděli, o co jde! Jak 

je to moţné? 

 

NIKDO + ŘÍCT (všem) + MLČET + VŠICHNI + VĚDĚT + SZ + ODKUD. 

 

3. Měl jsem tajemství o svém vztahu, o kterém jsem nikomu neřekl, ani svým 

nejbliţším. Kdyţ jsem potkal sestřenici, ptala se mě, kde jsme se seznámili s mým 

polským přítelem. Jak se jen mohla dozvědět, ţe mám přítele? 

 

MÍT + PŘÍTEL + NIKDO + NEŘÍCT + PŘÍBUZNÍ + NIC + JÁ + POTKAT + 

SESTŘENICE + PTÁT SE (mě) + PŘÍTEL + TVŦJ + SEZNÁMIT + KDE + SZ. 

 

4. Šel jsem do baru, o kterém vím, ţe tam nikdo z neslyšících nechodí. Jednou jsem 

však byl na návštěvě u známého, který věděl, ţe jsem tam byl. 

 

BAR + JÍT + JÁ + VĚDĚT + TAM + NESLYŠÍCÍ + NIKDY + NECHODIT + 

NAJEDNOU + JÁ + BYL + KAMARÁD + NÁVŠTÍVIT (k němu) + ON + VĚDĚT + JÁ 

+ TAM + BYL + SZ. 

 

5. Vzal jsem své manţelce pár cigaret a myslel jsem, ţe si toho nevšimne. Fakt mě 

dostalo, ţe to poznala. 

 

CIGARETA + OD + MANŢELKA + JEJÍ + JÁ + VZÍT + JÁ + MYSLET + ONA + 

NEVŠIMNOUT + ALE + ONA + VĚDĚT + JÁ + VZÍT + BÝT (minulý čas) + SZ. 

 

6. Sešel jsem se tajně s jednou slečnou v takové zapadlé hospodě. Ale dokonce i tam 

nás moje manţelka našla. 

 

DÍVKA + SPOLU + SETKÁVAT + TAJNÝ + MÍSTO + HOSPODA + SCHOVAT + 

ALE + MANŢELKA + OBJEVIT SE + SZ. 
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Specifický znak č. 48 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky D, orientace dlaně doleva v pravém prostoru před tělem, 

rázným pohybem se ukazováček pravé ruky dotkne pravé strany krku, dlaň je orientována 

v konečné fázi znaku k tělu. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně natočena do strany, obočí sevřené, oči přivřené, ústa 

pootevřená, jazyk mezi zuby vyčnívá z úst ven. 

 

Obecný význam: Někdo je usvědčen ze lţi, z nekalého jednání, z podvodu. Jsou předloţeny 

dŧkazy, proti kterým není moţná obrana, není na ně moţné nijak reagovat. V reakci je 

vyjádřena neschopnost „zmoci se na slovo“, zmrazení v chování, šok. 

 

Nejčastější formulace překladu: …neměl na to co říct…, …došla mu řeč… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 
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1. Ţák se mi snaţil namluvit, ţe nemohl udělat domácí úkol. Přitom si neuvědomil, ţe 

bydlím o tři domy dál a ţe jsem ho viděl, jak celou dobu hrál s kamarády fotbal. 

Jenom zíral, kdyţ jsem se ho zeptal, jestli náhodou místo úkolu nehrál fotbal. 

 

ŢÁK + VĚC + DOMÁCÍ ÚKOL + DĚLAT + ÚKOL + SZ – Bc. č. 3 + ALE + JÁ + 

BYDLET + VEDLE + ON + KOUSEK + 3 DOMY + VEDLE + NEVĚDĚT + JÁ + 

VIDĚT + ON + BYL + S KLUKY + HRÁT + FOTBAL + TAK + JÁ + PTÁT SE NĚJ + 

TY + NEBYL + HRÁT + FOTBAL + ON + SZ. 

 

2. Policie vyšetřovala podezřelého pachatele. On svou vinu popíral. Kdyţ udělali DNA 

zkoušku a tím dokázali jeho vinu, uţ na to neměl co říct. 

 

PACHATEL + TEN + POLICIE + INDEX (mu) + VYŠETŘOVAT + ON + POPÍRAT + 

POLICIE + UDĚLÁ + TEST + DNA + ON + SZ. 

 

3. Podal jsem si ţádost o obecní byt. Na úřadě jsem uvedl, ţe nemám ţádný majetek. 

Úřednice ale v počítači našla, ţe je to jinak. Zmohl jsem se jen na trapné civění 

s otevřenou pusou. 

 

BÝT (minulý čas) + ÚŘÁD + ŢÁDOST + VĚC + BYT + PODAT + JÁ + UVÉST + 

MAJETEK + NEMÍT + PANÍ + POČÍTAČ + NAJÍT + ANO + MÍT + SZ. 

 

4. Pomlouvali jsme kamaráda. Kdyţ se to dozvěděl, ptal se mě, proč jsem to udělal. 

Ujišťoval jsem ho, ţe to tak není. Příště si ale přivedl svědky, a tak byl konec dalšímu 

vysvětlování. 

 

MY DVA + POMLOUVAT + INDEX + KAMARÁD + ON + DOZVĚDĚT + PTÁT SE 

(na nás) + POMLOUVAT + PROČ + JÁ + ŘÍCT (mu) + JÁ + NEBÝT (minulý čas) + 

ALE + KAMARÁD + SVĚDCI + POZVAT +  JÁ + SZ. 

 

5. Chtěl se s ní milovat. Kdyţ mu řekla, ţe to dostala, nebylo na to co říct. 

 

ON + CHTÍT + MILOVAT + SPOLU + ONA + ŘÍCT (mu) + MĚSÍČKY + MÍT + ON + 

SZ. 
 

6. Kamarádka volala svému příteli a ptala se, kde je. Řekl, ţe je u kamaráda. Kamarádce 

to bylo divné, nevěřila mu, a tak se zeptala, jestli náhodou přece jen není v hospodě. 

On odpověděl, ţe určitě není. Jenţe kamarádka šla náhodou kolem zmíněné hospody, 

kde ho uviděla sedět s kamarády. Dál uţ lhát nemohl. 

 

KAMARÁDKA + JEJÍ + PŘÍTEL + ZAVOLAT (mu) + PTÁT SE (mu) + TY + KDE + 

POVÍDAT + JÁ + KAMARÁD + V TOM + KAMARÁDKA + NEVĚŘIT + PTÁT (ho) 

+ NÁHODOU + TY + HOSPODA + PŘÍTOMEN + ON + NE + ALE + KAMARÁDKA 

+ JÍT + NÁHODA + HOSPODA + KOLEM + PŘISTIHNOUT (ho) + SEDĚT + SPOLU 

+ KAMARÁDY + ON + SZ. 
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Specifický znak č. 77 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky 6 orientace dlaně dolŧ v neutrálním prostoru před 

tělem. Odtud vychází vodorovný pohyb směrem k tělu, tvar rukou se nemění, pouze 

v konečné fázi znaku jsou obě ruce v pevnějším sevření. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava nepatrně dozadu, udivený výraz v obličeji, čelo napjaté, 

oči vyboulené, ústa široce rozevřená, jazyk volně vyčnívá ven bez kontaktu se zuby, opírá se 

o dolní ret. 

 

Obecný význam: Někdo je zaskočen, vyveden z míry vzniklou skutečností, není na 

podobnou situaci připraven, neví, co dělat, jak se zachovat. 

 

Nejčastější formulace překladu: …zaskočilo mě to…, …nevěděl jsem, co mám dělat… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Byla jsem sama doma a vařila si něco malého k jídlu. V tom přišla neohlášená 

návštěva. Zaskočila mě, protoţe jsem ji neměla čím pohostit. Jídlo jsem měla 

připravené jen pro sebe. 
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BYLA + DOMA + SAMA + JÍDLO + NĚCO + DROBNOST + VAŘIT + AKORÁT + 

NĚKDO + ZVONIT + SZ + DŦVOD + JÍDLO + POHOSTIT + NEMÍT. 

 

2. Chtěla jsem vyhodit starou televizi do popelnice, i kdyţ vím, ţe se to nesmí. Kdyţ 

jsem byla uţ těsně u popelnic, přijíţdělo ke mě auto a já jsem najednou nevěděla, co 

mám s tou bednou v rukách dělat. 

 

TELEVIZE + STARÝ + CHTÍT + VYHODIT + POPELNICE + HODIT + ALE + JÁ + 

VĚDĚT + NESMĚT + JÁ + MÁVNOUT (rukou) + JÍT + POPELNICE + NÉST 

(televize) + AKORÁT  + AUTO + PŘIJÍŢDĚT + JÁ + SZ. 

 

3. Dcerka se mě ptala, jestli máme doma nějaké sušenky. Řekla jsem jí, ţe ne, přestoţe 

jsem moc dobře věděla, ţe jich máme plnou spíţ. Nechtěla jsem, aby se pořád cpala 

něčím sladkým. Po pár dnech ale dcerka sladkosti ve spíţi našla. Ptala se mě, proč 

jsem jí lhala. Nedokázala jsem jí na to okamţitě nějak rozumně odpovědět. 

 

DCERKA + PTÁT SE (mě) + SUŠENKY+ MÍT + JÁ + ŘÍCT (jí) + NEMÍT + ALE + JÁ 

+ VĚDĚT + MÍT + DOMA + SUŠENKY + DOST + JÁ + NECHTÍT + ONA + JÍST + 

POŘÁD + SLADKOSTI + DNY + PO + DCERKA + SPÍŢ + NAJÍT + ŘÍCT (mě ostře) + 

LHÁT + TY + PROČ + JÁ + SZ. 

 

4. Objednala jsem si v restauraci jídlo. Kdyţ jsem chtěla zaplatit, zarazila mě na účtence 

podezřele vysoká částka. Upozornila jsem na to číšníka. Nezmohl se ani slovo a hned 

to opravil. 

 

RESTAURACE + JÁ + OBJEDNAT + JÍST + HOTOVO + POTOM + JÁ + CHTÍT + 

ZAPLATIT + ÚČTENKA + DÁT MNĚ + CENA + DRAHÝ + JÁ + ŘÍCT + ČÍSNÍK + 

ZNAMENÁ + CO + ČÍSNÍK + SZ + HNED + VZÍT (účtenka) + OPRAVIT. 

 

5. Drbali jsme s kamarádkou o člověku, o kterém jsme si mysleli, ţe uţ odešel domŧ. On 

byl ale v druhé místnosti a všechno slyšel. Pak za námi přišel a ptal se, proč jsme ho 

pomlouvali. Krve by se v nás nikdo nedořezal! 

 

KAMARÁDKA + MOJE + SPOLU + VĚC + KAMARÁD + DRBAT + MY DVA+ 

MYSLET + ON + UŢ + DÁVNO + DOMŦ + ALE + MÍSTNOST + DRUHÝ + ON + 

TAM + PŘÍTOMEN + SLYŠET + VŠECHNO + PŘIJÍT (k nám) + PTÁT SE (nás) + 

POMLOUVAT + VĚC + MĚ + PROČ + MY DVA + SZ. 

 

6. Přišla za mnou kamarádka a zeptala se mě: „Víš, ţe mě mŧj přítel podvádí?“ Jen jsem 

nasucho polkla, protoţe jsem moc dobře věděla, ţe je to pravda. Nakonec jsem ji 

raději řekla, ţe o tom nic nevím, protoţe jsem ji nechtěla ranit. 

 

KAMARÁDKA + PŘIJÍT (ke mně) + PTÁT SE (mě) + PŘÍTEL + MŦJ + PODVÁDÍ + 

TY + VĚDĚT + JÁ + SZ + DŦVOD + JÁ + VĚDĚT + ANO + ON + PODVÁDĚT + 

ALE + JÁ + ŘÍCT (jí) + NECHTÍT + DŦVOD + JÁ + TRÁPIT SE + ONA + NECHTÍT. 
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Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř skupiny č. 1: Nepříjemně překvapivý 

vývoj komunikační situace 

 

Příklady situací  s alternativami k SZ č. 41: 

 

      
SZ č. 41 SZ č. 48 SZ č. 77 

 

1. Ţádal jsem o sociální podporu. Nečekal jsem, ţe budou na úřadě vědět i takovou věc, 

jako ţe mám chalupu! 

 

V této situaci by bylo moţné pouţít také SZ č. 48, avšak za předpokladu, ţe se ve 

zmiňované situaci úřednice přímo ptala mluvčího, zda má nějaký majetek a on na tuto 

přímou otázku odpověděl, ţe nemá, a to dokonce i tehdy, kdy se ho úřednice ptala 

opakovaně. Znak by tedy bylo moţné pouţít v situaci, kdy by byl mluvčí v naší situaci 

přistiţen při lţi (úřednice mu ukázala na monitoru počítače část archivu dokumentŧ, ve 

kterých je uvedeno, ţe majetek má /uvede konkrétně/). Je tedy zaskočen reálnou hrozbou, 

která by vyvrcholila odhalením. Pouţitím tohoto znaku dojde k posunu významu: 

 

Ţádal jsem o sociální podporu. Myslel jsem si, ţe na úřadě nezjistí, ţe mám chalupu! Ale 

oni si to zjistili. 
 

Ve zmíněné situaci mŧţe být pouţit i SZ č. 77, avšak pouze v případě, kdy by mluvčí 

úřednici na otázku, zda má nějaký majetek, řekl, ţe ţádný nemá (vědomě by lhal). Poté by 

úřednice řekla, ţe si to musí ověřit (mluvčí si uvědomuje moţnost, ţe mŧţe být obviněn 

ze lţi, a je tím zaskočený). Nový překlad by vypadal následovně: 

 

Ţádal jsem o sociální podporu. Na otázku úřednice jsem odpověděl, ţe nemám ţádný 

majetek, přestoţe ve skutečnosti mám chalupu. Řekla, ţe si to ověří. Uvědomil jsem si, ţe 

na to určitě přijdou. 

 

2. Nikomu jsem o tom neřekl ani slovo, ale přitom všichni přesně věděli, o co jde! Jak je 

tohle moţné? 

 

V tomto případě však naopak není moţné pouţít SZ č. 48, lze ale pouţít SZ č. 77. Jednalo 

by se o situaci, ve které mluvčí o dané události nikomu nic neřekl, a přesto informace 

„prosákly“. Na přímou otázku na danou situaci nemá mluvčí co říci, je rozladěn, nemá 

odpověď připravenou, nepočítal s tím, ţe se o události dozví někdo jiný. Překlad takové 

věty by vypadal následovně: 

 

Nikomu jsem o tom neřekl ani slovo, ale přitom všichni přesně věděli, o co jde! Kdyţ se 

mě na to zeptali, úplně jsem ztratil řeč. 
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SZ č. 41 SZ č. 48 SZ č. 77 

 

3. Měl jsem tajemství o svém vztahu, o kterém jsem nikomu neřekl, ani svým nejbliţším. 

Kdyţ jsem potkal sestřenici, ptala se mě, kde jsme se seznámili s mým polským 

přítelem. Jak se mohla dozvědět, ţe mám přítele? 

 

Stejně jako v předchozím příkladu není moţné pouţít SZ č. 48, mŧţe být ale pouţit SZ č. 

77. Překlad by zněl následovně: 

 

Měl jsem tajemství o svém vztahu, o kterém jsem nikomu neřekl, ani svým nejbliţším. 

Kdyţ jsem potkal sestřenici, ptala se mě, kde jsme se seznámili s mým polským přítelem. 

Nevěděl jsem, co jí na to mám říct. Jen jsem na ni zíral s otevřenou pusou. 

 

4. Šel jsem do baru, o kterém jsem si myslel, ţe tam nikdo z neslyšících nechodí. Jednou 

jsem byl ale na návštěvě u známého, který s jistotou věděl, ţe tam chodím. 

 

Je rovněţ moţné pouţít SZ č. 48, A to v situaci, kdy mluvčí známému lhal, ţe do baru 

nechodí, a potom jím je v baru přistiţen. Nový překlad: 

 

Šel jsem do baru, o kterém jsem si myslel, ţe tam nikdo z neslyšících nechodí. Jednou 

jsem se ale v baru potkal se známým, kterému jsem zapřel, ţe tam občas zajdu. Oba jsme 

tím byli zaskočeni. 

 

Mŧţeme pouţít také SZ č. 77, ale jen za předpokladu, ţe situace byla následující: 

Kamarád mi napsal, ţe by se se mnou rád sešel. Odepsal jsem mu, ţe nemohu, protoţe 

mám pracovní povinnosti. Ve skutečnosti jsem měl domluvenou schŧzku s jiným 

kamarádem v baru, ve kterém jsem na tohoto kamaráda později narazil! 

 

Šel jsem do baru, o kterém jsem si myslel, ţe tam nikdo z neslyšících nechodí. Kamarád 

mi předtím napsal, jestli bych se s ním nesešel. Napsal jsem mu, ţe mám pracovní 

povinnosti. Nakonec jsem na něj narazil v baru a krve by se ve mně nedořezal. 

 

5. Vzal jsem své manţelce pár cigaret. Myslel jsem, ţe si toho nevšimne. Fakt mě 

dostalo, ţe to nakonec poznala. 

 

V této situaci je vhodné pouţít SZ č. 77. Překlad do češtiny by pak zněl takto: 

 

Zaskočilo mě, kdyţ mě nachytala, jak jí kradu cigarety. 

 

Moţné by bylo pouţít také SZ č. 48. Překlad do češtiny by se změnil takto: 

 

Bral jsem si z jejích cigaret v přesvědčení, ţe si toho nevšimne. Málem mě ranila 

mrtvice, kdyţ do toho vešla. 
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6. Sešel jsem se tajně s jednou slečnou v takové zapadlé hospodě. Ale dokonce i tam nás 

moje manţelka našla. 

 

Moţné by bylo pouţít i SZ č. 77. Překlad by se podle aktuální situace změnil následujícím 

zpŧsobem: 

 

Seděl s jednou slečnou v hospodě, o které nikdo neví. V tom vešla do dveří moje 

manţelka. Hlavou mi proběhlo: „Boţe, jak tohle dopadne!“ 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 48. Překlad bude vypadat následovně: 

 

Manţelka se mě v sms zprávě ptala, kde jsem. Napsal jsem jí, ţe jsem ještě v práci. 

Spoléhal jsem na to, ţe tomu uvěří. Za chvíli mi psala, ţe je za mnou v práci, ale ţe já tam 

nejsem. Tak to je s veškerou důvěrou konec! 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 48: 

 

      
SZ č. 48 SZ č. 77 SZ č. 41 

 

1. Ţák se mi snaţil namluvit, ţe nemohl udělat domácí úkol. Přitom si neuvědomil, ţe 

bydlím o tři domy dál a ţe jsem ho viděl, jak celou dobu hrál s kamarády fotbal. 

Jenom zíral, kdyţ jsem se ho zeptal, jestli náhodou místo úkolu nehrál fotbal. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 77. Překlad by se změnil takto: 

 

Ţák se mi snaţil namluvit, ţe nemohl udělat domácí úkol. Přitom si neuvědomil, ţe 

bydlím jen o tři domy dál. Divil se, kdyţ jsem mu řekl, ţe místo psaní úkolŧ 

pravděpodobně hrál celou dobu s kamarády fotbal. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 41. Překlad by zněl následovně: 

 

Ţák se mi snaţil namluvit, ţe nemohl udělat domácí úkol. Přitom si neuvědomil, ţe 

bydlím o tři domy dál. Kdyţ jsem se ho zeptal, jestli náhodou nehrál s kamarády místo 

úkolŧ fotbal, bylo na něm vidět, jak přemýšlí, odkud jsem se to jen mohl dozvědět. 

 

2. Policie vyšetřovala podezřelého pachatele. On svou vinu popíral. Kdyţ udělali DNA 

zkoušku a tím dokázali jeho vinu, uţ na to opravdu neměl co říct. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 41. 

 

Naopak je moţné pouţít SZ č. 77. Překlad  bude znít následovně: 

 



29 

 

Policie vyšetřovala podezřelého pachatele. On svou vinu popíral a věřil, ţe mu ji 

neprokáţí. Kdyţ mu řekli, ţe stejně budou muset udělat test DNA, bylo mu okamţitě 

jasné, ţe se to provalí. 

 

      
SZ č. 48 SZ č. 77 SZ č. 41 

 

 

3. Podal jsem si ţádost o obecní byt. Na úřadě jsem tvrdil, ţe nemám ţádný majetek. 

Úřednice ale v počítači našla, ţe je to jinak. Zmohl jsem se jen na trapné civění 

s otevřenou pusou. 

 

Mŧţe se pouţít také SZ č. 41. Překlad bude znít následovně: 

 

Podal jsem si ţádost o obecní byt. Na úřadě jsem tvrdil, ţe nemám ţádný majetek. 

Úřednice ale v počítači našla, ţe je to jinak. Sakra, jak je moţné, ţe to zjistili? 

 

Mŧţeme pouţít také SZ č. 77, ale v případě, kdyţ si je mluvčí jistý, ţe na úřadě nemohou 

vědět, ţe má nějaký majetek. Překlad bude znít následovně: 

 

Podal jsem si ţádost o státní byt. Kdyţ jsem přišel na úřad, paní úřednice na mě hned 

vyjela: „Proč ţádáte o byt, kdyţ máte majetek? Víte dobře, ţe za takových podmínek od 

nás byt dostat nemŧţete.“ Jako by mě polili kýblem studené vody. 

 

4. Pomlouvali jsme kamaráda. Kdyţ se to dozvěděl, ptal se mě, proč jsem to udělal. 

Ujišťoval jsem ho, ţe to není pravda. Příště si ale přivedl svědky a byl konec dalšímu 

vysvětlování. 

 

Mŧţe se pouţít i SZ č. 77, překlad by zněl následovně: 

 

Pomlouvali jsme kamaráda. Kdyţ se to dozvěděl a zeptal se mě, proč jsem to udělal. Jen 

jsem civěl a nedokázal jsem mu to nijak vysvětlit. 

 

Mŧţeme pouţít také SZ č. 41. Překlad: 

 

Pomlouvali jsme kamaráda. Kdyţ se to dozvěděl, ptal se mě, proč jsem to udělal. 

Přemýšlel jsem, jak se to mohl dozvědět. 

 

5. Chtěl se s ní milovat. Kdyţ mu řekla, ţe to dostala, nebylo na to co říct. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 41. 

 

Moţné je pouţít také SZ č. 77. Překlad bude znít následovně: 

 

Chtěl se s ní milovat. Nečekal, ţe se dozví, ţe má ţenské problémy. 
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6. Kamarádka volala svému příteli a ptala se, kde je. Řekl, ţe je u kamaráda. Kamarádce 

to bylo divné, nevěřila tomu, a tak se zeptala, jestli náhodou přece jen není v hospodě. 

On odpověděl, ţe není. Jenţe kamarádka šla náhodou kolem zmíněné hospody, kde ho 

uviděla sedět s kamarády. Dál lhát uţ nemělo cenu lhát. 

 

Mŧţeme také pouţít SZ č. 41. Překlad se změní následovně: 

 

Kamarádka volala svému příteli a ptala se, jak to, ţe je zase u kamaráda. Tomu jen spadla 

čelist, protoţe nikomu neřekl, ţe je právě u něj. Přemýšlel, jak se to k ní mohlo dostat. 

 

Mŧţeme pouţít také SZ č. 77. Překlad: 

 

Kamarádka volala svému příteli a ptala se, co právě teď dělá. Kamarád řekl, ţe je právě na 

nákupu. Ale byl úplně někde jinde. Ona ho popíchla, jestli náhodou není u svého 

kamaráda. Nečekal to, tak jen nasucho polkl. 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 77: 

 

      
SZ č. 77 SZ č. 41 SZ č. 48 

  

1. Byla jsem sama doma a vařila jsem si něco malého k jídlu. V tom přišla neohlášená 

návštěva. Zaskočilo mě to, protoţe jsem je neměla čím pohostit. Jídlo jsem měla 

připravené jen pro sebe. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 41. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 48. 

 

2. Chtěla jsem vyhodit starou televizi do popelnice, i kdyţ vím, ţe se to nesmí. Kdyţ 

jsem byla uţ těsně u popelnic, přijíţdělo ke mně auto a já jsem nevěděla, co mám s tou 

bednou v rukách dělat. 

 

Bylo by moţné pouţít i SZ č. 41. Situace se změní následovně: 

 

Věděla jsem, ţe se nesmí vyhazovat pouţitá elektronika do popelnic. Proto jsem si dávala 

velký pozor, kdyţ jsem vyhazovala starou televizi. Byla jsem skálopevně přesvědčena, ţe 

mě nikdo neviděl. Nechápala jsem, jak se mě druhý den mohla správcová z domu zeptat, 

proč jsem tu televizi vyhodila. 

 

Moţné by bylo pouţít i SZ č. 48. Překlad by se změnil následovně: 

 

Věděla jsem, ţe se nesmí vyhazovat pouţitá elektronika do popelnic. Proto jsem si dávala 

velký pozor, kdyţ jsem vyhazovala starou televizi. Kdyţ se mě správcová druhý den ptala, 
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proč jsem to udělala, řekla jsem jí, ţe jsem nic takového neudělala. Ona se rozhodla 

zavolat policejního psovoda, který to zjistí. Došlo mi, ţe moje leţ brzy vyplave na 

povrch. 

 

      
SZ č. 77 SZ č. 41 SZ č. 48 

 

3. Dcerka se mě ptala, jestli máme doma nějaké sušenky. Řekla jsem jí, ţe nemáme, 

přestoţe jsem moc dobře věděla, ţe jich máme plnou spíţ. Nechtěla jsem, aby se pořád 

cpala něčím sladkým. Po pár dnech ale dcerka sladkosti našla. Ptala se mě, proč jsem 

jí lhala. Nedokázala jsem jí na to okamţitě odpovědět. 

 

Bylo by moţné pouţít i SZ č. 41. Překlad by se změnil následovně: 

 

Dcerka se mě ptala, jestli doma máme nějaké sušenky. Řekla jsem jí, ţe nemáme a 

všechny sladkosti před ní schovala, protoţe je těch sladkostí schopná spořádat hromadu. 

Ona ale dobře věděla, kde jsou. Překvapilo mě, ţe je tak rychle vyčenichala. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 48. 

 

4. Objednala jsem si v restauraci jídlo. Kdyţ jsem chtěla zaplatit, viděla jsem na účtence 

podezřele vysokou částku. Upozornila jsem na to číšníka. Nezmohl se ani slovo a hned 

to opravil. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 41. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 48. 

 

5. Drbali jsme s kamarádkou o člověku, o kterém jsme si mysleli, ţe uţ odešel domŧ. On 

byl ale v druhé místnosti a všechno slyšel. Pak za námi přišel a ptal se, proč jsme ho 

pomlouvali. V tu chvíli by se v nás krve nedořezal. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 41. Překlad bude znít následovně: 

 

Drbali jsme s kamarádkou o jednom známém. Po nějaké době mě šokoval, kdyţ pouţil 

přesně větu, kterou jsem o něm řekl já. Nepřišel jsem na to, jak se to k němu mohlo 

dostat. 
 

Bylo by moţné pouţít také SZ č. 48. Situace by se změnila následovně: 

 

Drbali jsme s kamarádkou o jednom známém. Kdyţ se nás kamarád ptal, proč jsme to 

dělali, snaţili jsme se zapírat. Říkali jsme mu, ţe jsme o něm nemluvili, ţe určitě špatně 

rozuměl. V místnosti, kde jsme ho drbali, ale měli skrytou kameru a on řekl, ţe nám ten 

záznam klidně ukáţe. Na to uţ nešlo říct ani půl slova. 
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SZ č. 77 SZ č. 41 SZ č. 48 

 

6. Kamarádka přišla za mnou a ptala se mě: „Víš, ţe mě mŧj přítel podvádí?“ Jen jsem 

nasucho polkla, protoţe jsem moc dobře věděla, ţe je to pravda. Nakonec jsem raději 

řekla, ţe o tom nic nevím, protoţe jsem jí nechtěla ranit. 

 

Bylo by moţné pouţít i SZ č. 41. Situace by se změnila následovně: 

 

Přítel se mi svěřil, ţe podvádí svou přítelkyni. Nikomu jinému o tom neřekl. Musela jsem 

mu slíbit, ţe jí to neřeknu, i kdyţ to pro ni bude velmi nepříjemné. Věřil, ţe se to nikdy 

nedoví. Ale hned nato za mnou jeho přítelkyně přiběhla a řekla, ţe ví o nevěře svého 

přítele. Hlavou mi problesklo, ţe snad ani není moţné, ţe by se to mohla od někoho 

dovědět. 
 

Je moţné pouţít i SZ č. 48. Situace by však byla následující: 

 

Věděla, ţe přítel její kamarádku podvádí. Neměla tedy problém vyspat se s ním, a to 

přímo u něj v bytě. Zapomněla si tam ale šálu. Kdyţ ji kamrádka našla a ptala se jí, jestli 

v poslední době byla u nich v bytě, odpověděla, ţe určitě ne, ţe neví, co by tam dělala. 

V tom ji ale kamarádka ukázala její šálu a poţádala ji o vysvětlení. K tomu nebylo co 

říct. 
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Specifické znaky 

Skupina č. 2: Okamţité řešení nově vzniklé situace 

(specifický znak č. 1 a 18) 

 

Specifický znak č. 1 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky D, orientace dlaně dolŧ v neutrálním prostoru před 

tělem. 

P tvar ruky D, orientace dlaně doleva v neutrálním prostoru před tělem, P ruka je v neutrálním 

prostoru postavena výše neţ ruka L. P ukazováček se pohybem směrem dolŧ dotkne 

ukazováčku ruky levé a přímým pohybem pokračuje dolŧ do neutrálního prostoru. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Obličej v přirozené pozici, ústa vyšpulená, vzduch jde z úst ven. 

 

Obecný význam: V nové situaci je nutné hledat náhradní řešení, k tomu se vyuţije obvyklých 

cest k řešení, vyjádření uspokojení z výsledku konání, z nalezení východiska. 

 

Nejčastější formulace překladu: …naštěstí mě napadlo, ţe… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 
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komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Nemám telefonní číslo na kamaráda Martina. Naštěstí mám kontakt na jeho nejlepší 

kamarádku Evu. Tak jsem ji o něj poţádal. 

 

KAMARÁD + MARTIN + ČÍSLO + TEL + JEHO + JÁ + NEMÍT + SZ + 

KAMARADKA + NEJLEPŠÍ + JEHO + JMÉNO + EVA + JÁ + ŘÍCT (jí) + PROSIT + 

DÁT (mi) + ČÍSLO + TEL + JEHO. 

 

2. Manţelka by potřebovala vyzvednout výplatní pásku z práce, ale nevychází jí to. Tak 

mě napadlo, ţe bych se tam zastavil cestou do práce. 

 

MANŢELKA + PÁSKA + VÝPLATA + POTŘEBOVAT + VYZVEDNOUT + SZ – Bc. 

č. 3 + JÁ + PŘEMÝŠLET + SZ + PRÁCE + CESTA + ZASTAVIT + VZÍT. 

 

3. Zaspal jsem. Do práce uţ bych to nestihnul včas, tak jsem vyrazil autem, ale byla 

dopravní zácpa! Vyuţil jsem proto jinou cestu neţ obvykle, abych tam přijel alespoň 

trochu slušně. 

 

JÁ + ZASPAT + PRÁCE + TAM + NESTIHNOUT + JÁ + AUTO + ŘÍDIT + ALE + 

ZÁCPA + SZ + CESTA + JINÝ + ASPOŇ + DŘÍV + TAM + PRÁCE. 

 

4. Zrovna nemám peníze. Uvědomil jsem si, ţe bych mohl o pŧjčku poţádat souseda. 

Vrátil bych mu to, jak bych jen mohl. 

 

ZROVNA + JÁ + PENÍZE + NEMÍT + NAPADNOUT + SZ + SOUSED + PŦJČIT (mi) 

+ POTOM + VRÁTIT (mu). 

 

5. Objednali si tátu na malování bytu. Přáli si vymalovat nahnědo. Táta ale zjistil, ţe 

hnědou nemá. Co s tím? Vyuţil barev, které měl: zelené, červené, ţluté. A je to! 

 

LIDÉ + CHTÍT + MALOVAT + OBJEDNAT + TATÍNEK + MŦJ + ONI + PŘÁT + 

BARVA + MALOVAT + HNĚDÝ + ALE + TATÍNEK + ZJISTIT + BARVA + HNĚDÝ 

+ UŢ + DOJÍT + CO + SZ + BARVA + MÍT + ZELENÝ + ČERVENÝ + ŢLUTÝ + 

DOHROMADY + UŢ + HNĚDÝ. 

 

6. Měla k nám přijít návštěva. Mamka navařila ptáčky. Připadalo jí, ţe je málo omáčky, 

tak do ní přidala trochu salámu, vejce, okurky a zavářky a hned to vypadalo, ţe je 

toho víc. 

 

NÁVŠTĚVA + BÝT (budoucí čas) + K NÁM + MAMINKA + UDĚLAT + OMÁČKA + 

PTÁČKY + VAŘIT + MAMINKA + VIDĚT + OMÁČKA + MÁLO + SZ + PŘIDAT + 

HODIT + SALÁM + VEJCE + OKURKY + UŢ + VYPADAT + HUSTĚ. 

 

7. K rodinnému obědu jsme si chtěli dát guláš s knedlíkem. Ale knedlíky jsme neměli. 

Tak jsme k tomu navařili rýţi. 

 

OBĚD + RODINA + GULÁŠ + KNEDLÍK + CHTÍT  + ALE + KNEDLÍK + NEMÍT + 

SZ + RÝŢE. 
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8. Vyrazili jsme na ples. Potkali jsme tam kamaráda, který pořád ne a ne najít si nějakou 

holku. A tak moc by ji chtěl. Kámoš mu poradil, ať vyuţije příleţitosti, rozhlédne se 

a jde do té, která bude svolná. 

 

MY TŘI + PLES + JÍT + POTKAT + KAMARÁD + ON + HOLKA + CHODIT + SZ – 

Bc. č. 5 (Vysuček, 2003) + MY TŘI + CHTÍT + POMOCT + KAMARÁD + JEDEN + 

PORADIT (mu) + SZ + VZÍT + HOLKA + NĚKDO + VZÍT. 

 

9. Psali jsme projekt a při sepisování celkového rozpočtu jsme pořád nemohli naplnit 

celou částku, která byla pro projekt nabízená. Tak jsme přidali ještě poloţku za papír. 

Teď byl rozpočet vyuţit úplně do poslední koruny. 

 

MY + PROJEKT + SEPISOVAT + SPOČÍTAT + ROZPOČET + CELKOVÝ + ALE + 

PROJEKT + JEHO + CENA + NAŠE + POROVNÁVAT + STEJNÝ + NENÍ + MY + 

NAPADNOUT + SZ + PŘIDAT + NĚCO + UŢ + CENA + POROVNÁVAT + STEJNÝ. 

 

Specifický znak č. 18 

 

    

 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky D, orientace dlaně doleva. Ukazováček pravé ruky se 

dotýká špičky nosu, odtud se pohybem dotkne levé části hrudi a tento pohyb dotyku hrudi se 

opakuje 2x. Orientace dlaně zŧstává stále ve stejném směru. 
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Nemanuální sloţka znaku: Čelo svraštělé, oči mírně vyboulené, ústa otevřená, jazyk 

vyčnívá ven, je stisknut zuby a opírá se o dolní ret. 

 

Obecný význam: V nové situaci je nutné hledat provizorní řešení, k tomu se vyuţije 

neobvyklých cest řešení, materiálŧ a nápadŧ, které by člověka za běţných okolností 

nenapadly, je vyjádřeno uspokojení z nalezeného řešení. 

 

Nejčastější formulace překladu: …a tak místo toho pouţil… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Potřebovali jsme natočit příběh na video. Kdyţ jsme stavěli kameru, zjistili jsme, ţe 

nemáme stativ. Narazili jsme při hledání stativu na krabice, ze kterých jsme vystavěli 

podstavec pod kameru. A mohlo se natáčet. 

 

MY + NATÁČET + VIDEO + POTŘEBOVAT + PŘIPRAVIT + KAMERA + MY + 

ZJISTIT + STATIV + NEMÍT + PODÍVAT KOLEM + SZ + KRABICE + VZÍT + 

POSTAVIT + KAMERA + NAD + NATÁČET. 

 

2. S kamarádem jsme se domluvili, ţe budeme natáčet u mě doma. Upozornil jsem ho na 

to, ţe nemám stativ. Řekl, ţe to nevadí, ţe to vyřešíme pomocí krabic, kterých mám 

doma dost. Aţ na místě jsem si uvědomil, ţe jsem všechny krabice uţ před nějakou 

dobou vyhodil. Poradíme si jinak, vyuţijeme holt to, co doma máme. 

 

KAMARÁD + SPOLU + DOMLUVIT SE + NATÁČET + BUDE + DOMA + MOJE + 

ALE + UPOZORNIT (ho) + JÁ + DOMA + STATIV + NEMÍT + ON + POVÍDAL + 

NEVADÍ + DOMA + JÁ + MÍT + KRABICE + DOST + JÁ + POTOM + UVĚDOMIT + 

KRABICE + JÁ + VŠECHNO + VYHODIT + NEVADÍ + VZÍT + SZ + JINÝ. 

 

3. Otec chtěl rozmíchat barvu na malování bytu. K tomu potřeboval kbelík. Ale ten se 

ztratil. Při jeho hledání objevil starou mísu, ve které to mohl také krásně rozmíchat. 

 

OTEC + BARVA + ROZMÍCHAT + CHTÍT + KBELÍK + POTŘEBOVAT + ALE + 

NEMÍT + OTEC + HLEDAT + SZ + MÍSA + STARÝ + VZÍT + ROZMÍCHAT. 

 

4. Potřeboval jsem nalepit obrázky na zeď, jenţe lepidlo uţ mi došlo. Kdyţ jsem 

přemýšlel, čím jiným bych to nalepil, napadlo mě pouţít zubní pastu. 

 

JÁ + OBRÁZEK + CHTÍT + NALEPIT (na zeď) + ALE + LEPIDLO + UŢ + DOJÍT + 

JÁ + PŘEMÝŠLET + SZ + PASTA + ZUBNÍ + NALEPIT (na zeď).  

 

5. Na chalupě jsme měli slavit moje narozeniny. Při přípravách slavnostního stolu jsme 

zjistili, ţe jsme zapomněli vzít z domova ubrus, kterým bychom zakryli ošklivý a starý 

stŧl. A tak jsme našli prostěradlo, které nám tuhle sluţbu krásně udělalo. 
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NAROZENINY + MOJE + OSLAVA + CHTÍT + MÍSTO + CHALUPA + BÝT (minulý 

čas) + PŘIPRAVIT + STŦL + ZAPOMÍNAT + DOMA + UBRUS + VZÍT + DŦVOD + 

STŦL + OŠKLIVÝ + STARÝ + SZ + VZÍT + PROSTĚRADLO + PŘEHODIT. 

 

6. Ve filmu Prci, prci, prcičky herce přepadla chuť na sex. Vyuţil pro to jablečný koláč, 

který měl po ruce. 

 

FILM + JMÉNO + PRCI + PRCI + PRCIČKY + HEREC + SEX + CHUŤ + SZ + VZÍT + 

KOLÁČ + JABLEČNÝ + SOULOŢIT. 

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 2: Okamţité 

řešení nově vzniklé situace 

 
 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 1: 

 

 

1. Nemám telefonní číslo na kamaráda Martina. Naštěstí mám kontakt na jeho nejlepší 

kamarádku Evu. A tak jsem ji o něj poţádal. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 18. 

 

2. Manţelka by potřebovala vyzvednout výplatní pásku z práce, ale nevychází jí to. Tak 

mě napadlo, ţe bych se tam zastavil cestou do práce. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 18. 

 

3. Zaspal jsem. Do práce uţ bych to nestihnul včas, tak jsem vyrazil autem, ale byla 

dopravní zácpa! Vyuţil jsem proto jinou cestu neţ obvykle, abych tam přijel alespoň 

trochu slušně. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 18. 

 

4. Zrovna nemám peníze. Uvědomil jsem si, ţe bych mohl o pŧjčku poţádat souseda. 

Vrátil bych mu to, jak bych jen mohl. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 18. 

 

        
SZ č. 1 SZ č. 18 
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5. Objednali si mého otce jako malíře na malování bytu. Přáli si vymalovat nahnědo. 

Táta ale zjistil, ţe hnědou nemá. Co s tím? Vyuţil barev, které měl: zelené, červené, 

ţluté. A je to! 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 18. Překlad bude znít následovně: 

 

Poţádali tátu, aby jim přišel vymalovat byt. Přáli si, aby jim vymaloval nahnědo. Táta ale 

zjistil, ţe hnědou nemá. Co s tím? Měl jenom zelenou, červenou a ţlutou, tak je smíchal 

dohromady. A hnědá je na světě! 

 

 

6. Měla k nám přijít návštěva. Mamka navařila ptáčky. Připadalo jí, ţe je málo omáčky, 

tak do ní přidala trochu salámu, vejce, okurky a zavářky a hned to vypadalo, ţe je toho 

víc. 

 

Mŧţeme pouţít i SZ č. 18. Překlad bude vypadat takto: 

 

Měla k nám přijít návštěva. Mamka navařila ptáčky. Připadalo ji, ţe je málo omáčky. 

Doma měla salám, vejce, okurky a zavářku. Tak to všechno zkusila zamíchat do omáčky 

a hned to vypadalo, ţe je toho víc. 

 

7. K rodinnému obědu jsme si chtěli dát guláš s knedlíkem. Ale knedlíky jsme neměli. 

Tak jsme k tomu navařili rýţi. 

 

Mŧţeme pouţít i SZ č. 18. Překlad bude vypadat následovně: 

 

K rodinnému obědu jsme si chtěli dát guláš s knedlíkem. Ale knedlíky jsme neměli. Ale 

zato jsme doma měli rýţi, a tak jsme ji k tomu navařili. 

 

8. Vyrazili jsme na ples. Potkali jsme tam kamaráda, který pořád ne a ne si najít nějakou 

holku a tak moc by ji chtěl. Kámoš mu poradil, ať vyuţije příleţitosti, rozhlédne se a 

jde do té, která bude svolná. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 18. 

 

9. Psali jsme projekt a při sepisování celkového rozpočtu jsme pořád nenaplňovali celou 

částku určenou na projekt. Tak jsme přidali ještě poloţku za papír. Teď byl rozpočet 

vyuţitý úplně do poslední koruny. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 18. 
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Příklady situací s alternativami k SZ č. 18: 

 

 

1. Potřebovali jsme natočit příběh na video. Kdyţ jsme stavěli kameru, zjistili jsme, ţe 

nemáme stativ. Při jeho hledání jsme narazili na krabice, ze kterých jsme vystavěli 

podstavec pod kameru. A mohlo se natáčet. 

 

Ve stejné situaci není moţné pouţít SZ č. 1. Pokud by se situace změnila, mohli bychom 

pouţít  SZ č. 1. a překlad by byl následující: 

 

Potřebovali jsme natočit příběh na video. Kdyţ jsme stavěli kameru, zjistili jsme, ţe 

nemáme stativ. Vzpomněli jsme si, ţe vedle místnosti je naše kolegyně, která určitě 

nějaký stativ bude mít. Tak jsme si ho na natáčení pŧjčili. 

 

 

 

2. S kamarádem jsme se domluvili, ţe budeme natáčet u mě doma. Upozornil jsem ho na 

to, ţe nemám stativ. Řekl, ţe to nevadí, ţe to vyřešíme pomocí krabic, kterých mám 

doma dost. Aţ na místě jsem uvědomil, ţe jsem všechny krabice uţ dávno vyhodil. 

Poradíme si jinak, vyuţijeme to, co doma máme. 

 

V jedné větě se mohou pouţít oba „příbuzné“ SZ. Příklad takového pouţití: 

 

S kamarádem jsme se domluvili, ţe budeme natáčet u mě doma. Upozornil jsem ho na to, 

ţe nemám stativ. Řekl, ţe to nevadí, ţe to vyřešíme pomocí krabic, kterých mám doma 

dost (SZ č. 18). Aţ na místě jsem uvědomil, ţe jsem všechny krabice uţ dávno vyhodil. 

Poradíme si jinak, vyuţijeme to, co doma máme (SZ č. 1). 

 

3. Otec chtěl rozmíchat barvu na malování bytu. K tomu potřeboval kbelík, ale ten se 

ztratil. Při jeho hledání našel starou mísu, ve které to mohl dost dobře rozmíchat taky. 

 

Není moţné ve stejné situaci pouţít SZ č. 1, moţné je to pouze za předpokladu, ţe situaci 

upravíme. Překlad takové situace bude vypadat následovně: 

 

        
SZ č. 18 SZ č. 1 

        
SZ č. 18 SZ č. 1 
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Otec chtěl rozmíchat barvu na malování bytu. K tomu potřeboval kbelík, ale ten se ztratil. 

Uvědomil si, ţe soused určitě nějaký mít musí. Tak si ho od něj pŧjčil. 

 

4. Potřeboval jsem nalepit obrázky na stěnu, jenţe lepidlo uţ mi došlo. Kdyţ jsem 

přemýšlel, čím jiným bych to mohl nalepit, napadlo mě pouţít zubní pastu. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 1. 

 

 

5. Na chalupě jsme slavili moje narozeniny. Při přípravě slavnostního stolu jsme zjistili, 

ţe jsme zapomněli vzít ubrus, kterým bychom zakryli ošklivý, starý stŧl. Objevili jsme 

prostěradlo, které nám tuhle sluţbu udělalo. 

 

Není moţné pouţít ve stejné situaci SZ č. 1, to by bylo moţné pouze v upravené situaci a 

její překlad by vypadal následovně: 

 

Na chalupě jsme slavili moje narozeniny. Při přípravě slavnostního stolu jsme zjistili, ţe 

jsme zapomněli vzít ubrus, kterým bychom zakryli ošklivý, starý stŧl. Napadlo nás, ţe 

bychom o pŧjčení nějakého ubrusu mohli poţádat souseda. 

 

6. Ve filmu Prci, prci, prcičky herce přepadla chuť na sex. Vyuţil pro to jablečný koláč, 

který měl po ruce. 

 

Ve stejné situaci není moţné pouţít SZ č. 1, jen pokud ji pozměníme. Překlad takové 

situace by vypadal následovně: 

 

Ve filmu Prci, prci, prcičky herce přepadla chuť na sex. Vzpomněl si, ţe manţel jeho 

milenky od vedle je na sluţební cestě, tak by si k ní mohl zaskočit ulevit. 

 

Zajímavý postřeh: Uţivatelé znakového jazyka, kteří neznají a aktivně nepouţívají SZ č. 

18, pouţívají ve všech uvedených případech místo něj SZ č. 1, a to ve všech uvedených 

příkladech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
SZ č. 18 SZ č. 1 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 3: Osobní hodnocení vztahu k vykonávané nebo 

plánované činnosti (specifický znak č. 15 , 4 , 3 a bakalářská práce č. 11 

(Vysuček, 2003)) 

 

Specifický znak č. 15 

 

   

  

 

 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky e, orientace dlaně směrem doprava, v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky e, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se dotýká špičky nosu. Obě ruce 

vykonávají současný pohyb dolŧ, přitom v pohybu se objevují současně prvky pohybu nahoru 

– do strany – dolŧ. 
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Nemanuální sloţka znaku: Obličej jako v „křeči“, obočí sevřené, oči přivřené, ústa 

rozevřená, zuby semknuté. 

 

Obecný význam: Hovoří se o nějaké extrémně namáhavé, obtíţné nebo sloţité činnosti, 

kterou je někdo nucen vykonat, charakteristický je negativní přístup k této činnosti, 

„stěţování si“ na těţkou, náročnou situaci. Hodnocení mŧţe provést mluvčí o své situaci nebo 

mluvčí o situaci jiné osoby. 

 

Nejčastější formulace překladu: No to si dá. / No to si dám. 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Bratr koupil velmi starou chalupu. Chtěl se pustit co nejdřív do její opravy, protoţe 

jinak by co nevidět spadla. Jelikoţ jde o roubenku, bude muset na opravy pouţít jen 

dřevo. No to si dá! 

 

BRATR + CHALUPA + STARÝ + KOUPIT + CHTÍT + DŘÍV + OPRAVIT + DŦVOD 

+ BRZY + SPADNOUT + CHALUPA + TA + TYP + ROUBENKA + OPRAVIT + 

MUSET + JEN + DŘEVO + SZ. 

 

2. Příští týden budu mít opravdu náročný. Uţ se nemůţu dočkat! Čeká mě pět zkoušek a 

všechny z odborných předmětŧ. 

 

PŘÍŠTÍ TÝDEN + SZ + ZKOUŠKA + 5 + VŠECHNO + PŘEDMĚT + ODBORNÝ. 

 

3. Kaţdý den vstáváš ve tři ráno? To je přece šílený! 

 

TY + VSTÁVAT + KAŢDÝ DEN + TŘI + RÁNO + SZ. 

 

4. Manţelé se rozvedli. Nebyla to ţádná procházka růţovým sadem. Poplatit všechny 

ty dluhy, zvládnout majetkové vyrovnání a tak. 

 

MANŢELÉ + OBA + ROZVÉST + SZ + MAJETEK + OBA + MUSET + PŦL + 

PLATIT (navzájem).  
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5. Malovali byt a na zem nedali ochrannou fólii. No to na tom nechají ruce při vytírání 

té barvy z podlahy. 

 

ONI + BYT + MALOVAT + ZEM + FÓLIE + POLOŢIT + NEBÝT (minulý čas) + 

PODLAHA + UMÝVAT + SZ. 

 

6. Syn touţil být vojákem z povolání. Upozornil jsem ho na to, ţe ho tam rozhodně 

šetřit nebudou. S tím ať nepočítá. 

 

SYN + POVOLÁNÍ + VOJÁK + CHTÍT + JÁ + UPOZORNIT (ho) + TAM + VOJÁK + 

BÝT (budoucí čas) + SZ. 

 

Specifický znak č. 4 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky 6, orientace dlaně směrem k tělu před ústy. Znak se 

provádí mírným krouţivým opakovaným pohybem, začíná směrem doleva a krouţivým 

pohybem se opakuje. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Čelo výrazně svraštělé, obočí sevřené, oči mírně přivřené, ústa 

pootevřená, jazyk se opírá o dolní ret. 
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Obecný význam: Vyjádření nechuti k vykonávání nějaké činnosti, mluvčí je unavený a svým 

zpŧsobem pohodlný danou činnost vykonávat, často uţ má vlastní zkušenost s podobnou nebo 

stejnou činností z minulosti a na základě toho „se mu nechce“ procházet vším znovu. 

 

Nejčastější formulace překladu: Vŧbec se mi nechce. 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Měl jsem na sobě uţ od včerejška stejné oblečení. Manţelka mi nakázala, abych se 

převlékl a vzal si něco jiného. No to určitě! 

 

JÁ + OBLEČENÍ + STEJNÝ + JAKO + VČERA + MANŢELKA + POROUČET (mně) 

+ JÁ + MUSET + OBLEČENÍ + JINÝ + PŘEVLÉKNOUT + SZ. 

 

2. Poprosila jsem manţela, aby šel dneska nakoupit on. Mně se vůbec nechtělo! 

 

JÁ + PROSIT + MANŢEL + NAKUPOVAT + TY + JÁ + SZ. 

 

3. Takhle brzy vstávat? To ne! Ještě alespoň hodinku po peřinou! 

 

BRZO + VSTÁVAT + SZ + JEŠTĚ + HODINA + CHTÍT + SPÁT. 

 

4. Byla jsem čtyři měsíce doma na neschopence. Po tak dlouhé době pro mě bylo šílené, 

kdyţ jsem si představila vrátit se zase do toho pracovního kolotoče. 

 

JÁ + BYLO + NEMOCNÝ + 4 MĚSÍCE (inkorporace) + ZPÁTKY + PRÁCE + SZ. 

 

5. Doma jsme se pustili do rekonstrukce. Dneska jsme měli dostavět celou jednu stěnu. 

Věděli jsme, ţe to nestíháme a ţe toho uţ máme pro dnešek opravdu dost. Přesto jsme 

to nakonec dodělali, protoţe kdybychom to měli nechat na druhý den, tak to uţ by se 

nám do toho pak vůbec nechtělo. 

 

DOMA + PRÁCE + REKONSTRUKCE + DNESKA + UDĚLAT + STĚNA + JEDNA + 

ALE + MY + VĚDĚT + DNESKA + UŢ + MOC + NESTÍHAT + ALE + MUSET + 

VYDRŢĚT + VŠECHNO + ZBAVIT + KDYBY + AŢ + ZÍTRA + SZ. 

 

6. Za 14 dní mám mít přednášku. Měl bych si udělat přípravu, ale odvázaný z toho 

zrovna nejsem. 

 

JÁ + PŘEDNÁŠKA + 14 DNÍ (inkorporace) + BUDE + JÁ + MUSET + PŘIPRAVIT + 

SZ. 

 

7. Mám problém s páteří. Lékař mi doporučil rehabilitaci. Měl bych jezdit do bazénu. 

Ale komu by se chtělo jezdit přes celou Prahu tam a zpátky! 

 

JÁ + PÁTEŘ + PROBLÉM + MÍT + LÉKAŘ + DOPORUČIT (mně) + REHABILITACE 

+ JÁ + MUSET + BAZÉN + CHODIT + ALE + DALEKO + PRAHA + AŢ + SZ. 
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Specifický znak č. 3 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky V, orientace dlaně doprava v neutrálním prostoru před 

tělem. 

P tvar ruky V, orientace dlaně doleva v neutrálním prostoru před tělem. Ruce se pohybují 

současně nahoru a dolŧ. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava nepatrně kýve ze strany na stranu, ústa artikulují „FIFI“. 

 

Obecný význam: Dva významové okruhy pouţití: první se váţe k nechuti, nechtění mluvčího 

vykonávat nějakou činnost, druhá oblast významu souvisí se snahou mluvčího předcházet 

problémŧm nebo situacím, které by ho uvedly do nepříjemností, někdy mluvčí vyjadřuje i 

snahu hledat jednodušší řešení situace. 

 

Nejčastější formulace překladu: Nechci to udělat, protoţe… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Měl jsem jet vlakem do Popovic, ale protoţe venku pršelo a mně se moknout 

nechtělo, tak jsem raději zŧstal doma. 
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JÁ + SPRÁVNĚ + POPOVICE + JET + ALE + VENKU + PRŠET + MOKRÝ + SZ. 

 

2. Vedoucí po nás ţádal práci, kterou jsme měli dodělat do pondělí. Kolegové mi řekli, 

ţe se na to vykašlou. Protoţe nechci mít problémy, raději to udělám. 

 

PRÁCE + VEDOUCÍ + ŢÁDAT (nás) + PRÁCE + ON + CHTÍT + DODĚLAT + 

PONDĚLÍ + DO + KONCE + KOLEGY + ŘÍCT (mně) + VYKAŠLAT + DĚLAT + 

NEBÝT (budoucí čas) + PROBLÉM + JÁ + SZ. 

 

3. Včera jsme pracovali dlouho do noci a dneska uţ nemám sílu ani psát na počítači. 

 

MY + VČERA + PRACOVAT + DLOUHO + AŢ + NOC + DNESKA + PRACOVAT + 

POČÍTAČ + UŢ + SZ. 

 

4. Naštěstí jsem celý svŧj dŧm opravil, kdyţ jsem byl mladý. Kdybych to měl dělat teď, 

ve svých letech, tak bych na to neměl sílu. 

 

DŦM + VŠECHNO + OPRAVIT + JÁ + BÝT (minulý čas) + MLADÝ + ŠTĚSTÍ + 

KDYBY + AŢ + TEĎ + UŢ + SZ. 

 

5. Přítel doma uklízí tak pečlivě, ţe při mytí podlahy dokonce stěhuje gauč, aby vytřel i 

pod ním. Já na jeho místě bych vytřel jenom kolem, rozhodně bych se tolik 

nenamáhal. 

 

PŘÍTEL + MŦJ + TYP + UKLÍZET + POCTIVÝ + NAPŘÍKLAD + GAUČ + 

STĚHOVAT + VYTŘÍT + TAKÉ + DOLE + KDYBY + JÁ + SZ. 

 

6. Seděl jsem s kamarády v hospodě. Najednou jsem se podíval na hodiny a řekl, ţe 

musím odejít na poslední autobus domŧ. Přemlouvali mě, abych ještě zŧstal. Já jsem 

ale jet tímhle přímým spojem, protoţe se mi nechtělo přestupovat. 

 

KAMARÁDY + SPOLU + HOSPODA + SEDĚT + JÁ + VŠIMNOUT + HODINY + 

ŘÍCT (jim) + JÁ + MUSET + ODEJÍT + AUTOBUS + POSLEDNÍ + ONI + 

PŘEMLOUVAT (mě) + ZŦSTAT + JEŠTĚ + JÁ + PŘÍMO + SZ č. 4 + PŘESTUPY + 

SZ. 

 

7. S kolegou jsme jeli metrem. Chtěl jsem mu říct něco o mé kolegyni, ale neţ jsem o ní 

cokoliv řekl, rozhlédl jsem se. Nechtěl jsem, aby to zahlédl někdo jiný a potom 

byly zbytečné řeči. 

 

KOLEGA + SPOLU + METRO + JÁ + CHTÍT + ŘÍCT (mu) + VĚC + KOLEGYNĚ + 

MOJE + JÁ + UŢ + CHTÍT + ŘÍCT (mu) + ALE + DŘÍV + SZ č. 35 + KONTROLA + 

KOLEM + PŘISTIHNOUT (mě) + SZ. 
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Specifický znak č. 11 (bakalářské práce Vysuček, 2003) 

 

    

 

Manuální sloţka znaku:  P ve tvaru  s dlaní orientovanou dolŧ před levou částí hrudi přejde 

do tvaru  P a hřbetem palce se dotkne levé strany hrudi, pohyb se opakuje. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Staţené oči, hlava se kroutí ze strany na stranu, vyšpulené rty, 

vzduch je vypouštěn z úst ven. 

 

Obecný význam: Vyjádření silné negativní emoce jako reakce na něco/někoho, co/kdo je 

mluvčímu nepříjemné, otravuje ho to, protoţe ho to stojí mnoho úsilí a sebezapření. 

 

Nejčastější formulace překladu: Sakra! To je otrava! 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Dej pokoj s tím kouřením. Z těch cigaret je takový hrozný pach! 

 

SZ + CÍTIT + ZÁPACH + KOUŘ. 

 

2. Aţ se tohle doučím, čeká mě ještě matika. Jsem nadšením bez sebe! 
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UČIT + HOTOVO + POKRAČOVAT + MATEMATIKA + SZ. 

 

3. Teď mě na vysoké škole čeká jedna hodně těţká zkouška. Je to otrava, ale co s tím 

mŧţu udělat… 

 

VYSOKÁ ŠKOLA + TAM + BLÍŢIT SE + BUDE + TĚŢKÝ + ZKOUŠKA + JÁ + 

VĚDĚT + SZ + NEVADÍ.  

 

4. Dneska přijde na návštěvu? Fakt dneska? Tak to mám radost! 

 

KAMARÁD + DNESKA + BUDE + NAVŠTÍVIT (mě) + DNES + KAMARÁD + 

NAVŠTÍVIT + SZ. 

 

5. Sakra, uţ mě zase bolí hlava! 

 

 BOLET + HLAVA + SZ. 

 

6. Mám ve třídě celkem hodné studenty, aţ na jednoho. S ním aby měl člověk svatou 

trpělivost! 

 

ŠKOLA + STUDENTI + VŠICHNI + DOBRÝ + JEDEN + SZ + LUMP. 

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 3: Osobní 

hodnocení vztahu k vykonávané nebo plánované činnosti 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 15: 

 

 

1. Bratr koupil velmi starou chalupu. Chtěl se co nejdřív pustit do opravy, protoţe by 

jinak co nevidět spadla. Jelikoţ jde o roubenku, bude muset na opravy pouţít jen 

dřevo. No to si dá! 

 

Mŧţe se pouţít SZ č. 4, ale situace se pozmění. Jedná se o situaci, kdy bratr uţ jednu 

chalupu opravil a ví, kolik je to práce, a z toho dŧvodu se mu nechce celý proces opravy 

absolvovat znovu. Předem si dokáţe představit, co ho čeká. Překlad bude vypadat 

následovně: 

 

        
SZ č. 15 SZ č. 4 SZ č. 3 SZ-Bc. č. 11 
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Bratr koupil další velmi starou chalupu. Musel se co nejdřív zase pustit do jejích oprav, 

protoţe by jinak co nevidět spadla. Jelikoţ jde o roubenku, bude muset na opravy pouţít 

jen dřevo. Opravdu se mu do toho vůbec nechtělo. 

 

Mŧţeme pouţít také SZ č. 3, ale opět se nám změní význam. V nové situaci mluvčí ví, ţe 

se něco musí udělat, ale neudělá to, „vykašle se na to“. V této situaci mluvčí přemýšlí o 

tom, jestli je opravdu smysluplné opravovat chalupu, která je velmi stará a polorozpadlá. 

V takovém sdělení je vyjádřeno, ţe to mluvčí dělat nebude. 

 

Bratr nakonec koupil velmi starou chalupu. Měl by se co nejdřív pustit do oprav, protoţe 

jinak chalupa co nevidět spadne. Jelikoţ jde o roubenku, bude muset na opravy pouţít jen 

dřevo. Řekl si, ţe vlastně nechápe, proč by to měl dělat, a ţe kdyby to bylo jenom na 

něm, tak ţádnou chalupu nekoupí. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Vzniknout nám promluvy s dalšími dvěma významy: 

a) Bratr nakonec přece jen koupil velmi starou chalupu. Měl by se co nejdřív pustit do 

oprav, protoţe jinak chalupa co nevidět spadne. Jelikoţ jde o roubenku, bude muset na 

opravy pouţít jen dřevo. Takţe je konec veškeré legrace! 

b) Bratr získal velmi starou chalupu. Měl by se pustit co nejdříve do oprav, protoţe jinak 

chalupa co nevidět spadne. Jelikoţ jde o roubenku, bude muset na opravy pouţít jen 

dřevo. Říká si: „To pěkně děkuju za takový majetek!“ 

 

 

2. Příští týden budu mít opravdu náročný. Uţ se na to těším! Čeká mě pět zkoušek a 

všechny z odborných předmětŧ. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 4. Situace pak vyznívá následovně: 

 

Příští týden mě čeká pět zkoušek a všechny z odborných předmětŧ. To zase budu 

tvrdnout nad stohy učení! 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3, vzniknou nám dvě moţné situace: 

 

a) Příští týden mě čeká pět zkoušek a všechny z odborných předmětŧ. Nezbývá mi nic 

jiného neţ tam jít. 

b) Příští týden mě čeká pět zkoušek a všechny z odborných předmětŧ. Učit se mi nechce, 

půjdu tam a zkusím to „z voleje“. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Situace se změní následovně: 

 

Sakra! Příští týden mě čeká pět zkoušek a všechny z odborných předmětŧ. 
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3. Kaţdý den vstáváš ve tři ráno? To je šílený! 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 4., vznikne následující situace: 

 

Kaţdý den vstávám ve tři ráno. Stokrát radši bych se pořádně vyspal, ale bohuţel 

povinnosti volají. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3, avšak vzniknou situace: 

 

a) Kaţdý den vstávám ve tři ráno. Vůbec se nemůţu vyhrabat z postele. 

b) Kaţdý den vstávat ve tři ráno? Na to se jim můţu vykašlat. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11, vznikne následující situace: 

 

Kaţdý den vstávám ve tři ráno jako blbec! 

 

4. Manţelé se rozvedli. Nebyla to ţádná procházka rŧţovým sadem. Poplatit všechny ty 

dluhy, zvládnout majetkové vyrovnání a tak. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 4. 

 

Mŧţe pouţít SZ č. 3, avšak v těchto situacích: 

 

a) Odmítl se ţenit, protoţe si chce ušetřit případný porozvodové tahanice, placení všech 

dluhŧ, majetková vyrovnání atak. 

b) Vzali se. I kdyţ jejich manţelství brzy nebyla ţádná procházka rŧţovým sadem, 

nechtěl se nechat rozvést. Komu by se chtělo platit všechny dluhy, řešit majetkové 

vyrovnání a tak. 

 

SZ č. 11 mŧţeme pouţít v případě, kdyţ se manţelé opravdu rozvedou a oba vědí, ţe je 

čekají samé nepříjemnosti k řešení. 

 

Rozvádějí se. Moc dobře vědí, ţe je nic příjemného nečeká. Poplatit všechny dluhy, 

zvládnout majetkové vyrovnání a tak. 

 

5. Malovali byt a na zem nedali ochrannou fólii. No to si pěkně máknou při vytírání té 

barvy z podlahy. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 4, význam nové věty je následující: 

 

Malovali jsme byt a stejně jako minule jsme na zem nedali ochrannou fólii. Ani trochu se 

mi nechce zase to drhnout. 
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Mŧţeme pouţít SZ č. 3, vznikne následující situace: 

 

Malovali jsme byt. Musíme dát na zem ochrannou fólii. Nechci po malování drhnout 

podlahu jako blázen. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Situace je následující: 

 

Malovali byt a na zem se neobtěţovali dát ochrannou fólii. Kdo to má potom drhnout! 

 

6. Syn touţil být vojákem z povolání. Upozornil jsem ho na to, ţe tam ho rozhodně šetřit 

nebudou. S tím ať počítá. 

 

Ve stejné situaci není moţné pouţít SZ č. 4.. Bylo by ho moţné vyuţít v situaci 

následující: 

 

Syn dostal povolávací rozkaz. Říká si: „No to mě čekají opravdu úţasné dva roky!“ 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3. Vznikne následující situace: 

 

Syn dostal povolávací rozkaz. Říká si: „Tam mě nikdo nedostane!“ 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Vznikne následující situace: 

 

Syn touţil být vojákem z povolání. Upozornil jsem ho na to, ţe tam ho rozhodně šetřit 

nebudou, ale nedal si říct. Po pŧlroce by tam odtud nejraději utekl. 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 4: 

 

 

1. Měl jsem na sobě uţ od včerejška stejné oblečení. Manţelka mi nakázala, abych se 

převlékl a vzal si něco jiného. No to určitě! 

 

Ve stejné situaci není moţné pouţít SZ č. 15., v jiné však ano. Vznikne příklad: 

 

Manţelovi nevydrţí oblečení čisté více neţ jeden den. Ţena mu pohrozila, ţe pokud na 

oblečení nebude opatrnější, bude si prát sám. To by si dal! Raději si dá pozor. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3. Vznikne situace: 

 

Zase jsem se ušpinil, ale převléknout se hned nepoletím! 

        
SZ č. 4 SZ č. 15 SZ č. 3 SZ-Bc. č. 11 
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Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Vznikne situace: 

 

Měl jsem na sobě uţ od včerejška stejné oblečení. Manţelka mi nakázala, ţe se musím jít 

převléknout. Uţ mě nebaví poslouchat, co všechno musím. 

 

 

2. Poprosila jsem manţela, aby šel dneska nakoupit on. Mě se vŧbec nechtělo! 

 

Není moţné pouţít ve stejné situaci SZ č. 15. Mŧţeme však pouţít v situaci následující: 

 

Poprosila jsem manţela, aby šel dneska nakoupit on. To si pěkně mákne! 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3. Vzniknou nám následující dvě situace: 

 

a) Poprosila jsem manţela, aby šel dneska nakoupit on. Vůbec se mu nechtělo. 

b) Poprosila jsem manţela, aby šel dneska nakoupit on. Prý ať si tam jdu sama. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Vznikne následující situace: 

 

Poprosila jsem manţela, aby šel dneska nakoupit on. Prý jako kdybych si tam nemohla 

dojít sama! 

 

3. Co takhle uţ vstát? To ne. Ještě alespoň hodinku pod peřinou! 

 

Ve stejné situaci není moţné pouţít SZ č. 15. Je to ale moţné v situaci následující: 

 

V tuhle nekřesťanskou dobu vstávám bohuţel kaţdý den. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3. Vzniknou následující dvě situace: 

 

a) Takhle brzy vstávat pro mě není ţádné potěšení. 

b) Odmítám takhle brzy vstávat. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Vznikne následující situace: 

 

Manţelka chce jet na návštěvu k rodičŧm a já kvůli tomu musím takhle brzy vstávat. 

 

        
SZ č. 4 SZ č. 15 SZ č. 3 SZ-Bc. č. 11 
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4. Byla jsem čtyři měsíce doma na neschopence. Po tak dlouhé době byla pro mě šílená 

představa zase se vrátit do toho pracovního kolotoče. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 15. Vznikne následující situace: 

 

a) Byla jsem čtyři měsíce doma na neschopence. Po tak dlouhé době mě zase čeká ten 

blázinec: ranní vstávání, práce přesčas a podobně. 

b) Byla jsem čtyři měsíce doma na neschopence. Po tak dlouhé době se mi tam 

nahromadilo spousty práce, kterou se budu muset prokousat. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3. Vzniknou následující situace: 

 

a) Byla jsem čtyři měsíce doma na neschopence. Po tak dlouhé době se mi ani trochu 

nechce nazpátek do toho kolotoče. 

b) Byla jsem čtyři měsíce doma na neschopence. Do práce uţ se nehodlám vrátit! 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Vznikne následující situace: 

 

Byla jsem čtyři měsíce doma na neschopence. No to zas bude něco, aţ se vrátím do 

práce! 

 

5. Doma jsme se pustili do stavby. Dneska jsme měli dodělat celou jednu stěnu. Věděli 

jsme, ţe to nestíháme a ţe toho uţ máme dost. Přesto jsme to nakonec dodělali, 

protoţe kdybychom to měli nechat na druhý den, tak by se nám do toho uţ vŧbec 

nechtělo. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 15. Vznikne následující situace: 

 

Doma jsme se pustili do stavby. Dneska jsme měli dodělat celou jednu stěnu. Věděli jsme, 

ţe to nestíháme a ţe toho uţ máme dost. Přesto jsme to nakonec dodělali, protoţe 

kdybychom to měli nechat na druhý den, bylo by to dvakrát tolik práce. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3. Vznikne následující situace: 

 

Doma jsme se pustili do stavby. Dneska jsme měli dodělat celou jednu stěnu. Věděli jsme, 

ţe to nestíháme a ţe toho uţ máme dost. Přesto jsme to nakonec dodělali, protoţe, 

kdybychom to měli nechat na druhý den, tak by se nám do toho uţ ani trochu nechtělo. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Vznikne následující situace: 
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Doma jsme se pustili do stavby. Dneska jsme měli dodělat celou jednu stěnu. Víme, ţe to 

nestíháme a uţ teď toho máme dost. Představa, ţe takhle makat budeme ještě zítra, je 

hrozná. 

 

 

6. Za 14 dní mám mít přednášku. Měl bych si udělat přípravu, ale odvázaný z toho 

zrovna nejsem. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 15. Vznikne následující situace: 

 

Za 14 dní mám mít přednášku. Měl bych si udělat přípravu, ale uţ teď nevím kam dřív 

skočit. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3. Vzniknou následující situace: 

 

a) Za 14 dní mám mít přednášku. Měl bych si udělat přípravu, ale ani trochu mi do toho 

nechce. 

b) Za 14 dní mám mít přednášku. Měl bych si udělat přípravu, ale rozhodl jsem se, ţe to 

odpřednáším „z fleku“. 

c) Za 14 dní mám mít přednášku. Nehrnu se do ní, protoţe vím, ţe to stejně nikoho 

nebude zajímat. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Vzniknou následující situace: 

 

a) Za 14 dní mám mít přednášku. Vůbec se mi to nehodí, i bez toho mám spousty 

práce. 

b) Za 14 dní mám mít přednášku na téma, které mě nijak nebere. 

 

7. Mám problém s páteří. Lékař mi doporučil rehabilitaci. Měl bych jezdit do bazénu. 

Ale komu by se chtělo jezdit přes celou Prahu tam a zpátky! 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 15. Vznikne následující situace: 

 

a) Mám problém s páteří. Lékař mi doporučil rehabilitaci. Měl bych jezdit do bazénu. To 

bude zábava, kaţdý den cesta s miliónem přestupů. 

b) Mám problém s páteří. Lékař mi doporučil rehabilitaci. Měl bych jezdit do bazénu. To 

mě zase bude stát peněz! 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 3. Vzniknou následující situace: 

 

a) Mám problém s páteří. Lékař mi doporučil rehabilitaci. Měl bych jezdit do bazénu. 

Nechci ale dojíţdět nikam daleko. 
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b) Mám problém s páteří. Lékař mi doporučil rehabilitaci. Měl bych jezdit do bazénu. To 

mě ani nehne! 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 11. Vznikne následující situace: 

 

Mám problém s páteří. Lékař mi doporučil rehabilitaci. Měl bych jezdit do bazénu. 

Opravdu mám velkou radost z toho, ţe si pro mě doktor vymyslel něco takového. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 3: 

 

 

1. Měl jsem jet vlakem do Popovic, ale protoţe venku pršelo a mě se moknout nechtělo, 

tak jsem raději zŧstal doma. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 15. Situace se změní následovně: 

 

Měl jsem jet vlakem do Popovic, to bylo něco. V takovém lijáku a takovou dálku! 

 

Mŧţeme pouţít také SZ č. 4, ale za jiné situace: v případě, ţe by mluvčí měl jet do 

Popovic, ale byl by líný tolikrát přestupovat. Dával by přednost přímému cestování autem. 

Překlad by vypadal následovně: 

 

Měl bych jet vlakem do Popovic, ale je to hrozné přestupování. Raději bych jel autem. 

 

Mŧţeme také pouţít SZ č. 11. Význam se nám změní tak, ţe je mluvčí „naštvaný“, ţe mu 

zrovna prší. Mluvčí ale nakonec do Popovic pojede. Překlad nově vzniklé věty vypadá 

následovně: 

 

Měl jsem jet vlakem do Popovic. Ale jako naschvál zrovna lilo jako z konve. 

 

2. Vedoucí nám zadal práci, kterou jsme měli dodělat do pondělí. Kolegové mi řekli, ţe 

na to vykašlou. Protoţe nechci mít problémy, raději to udělám. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 15. Překlad se změní následovně: 

 

Vedoucí nám zadal práci, kterou jsme měli dodělat do pondělí. Kolegové mi řekli, ţe na 

to vykašlou. To si je potom vedoucí pěkně vychutná. 
 

Není moţné pouţít SZ č. 4. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 11. 
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3. Včera jsme pracovali dlouho do noci a dneska uţ nemám sílu ani psát na počítači. 

 

Není vhodné pouţít SZ č. 15. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 4, význam věty bude podobný: jsem pohodlný nebo líný dělat něco, 

co uţ jsem absolvoval a co pro mě bylo hodně náročné, vyčerpávající. Překlad bude 

následující: 

 

Včera jsme pracovali dlouho do noci a nemám radost z toho, ţe v tom dneska budeme 

pokračovat. 

 

Moţné je pouţít i SZ č. 11. Překlad se nám změní následovně: 

 

Přestoţe jsme pracovali dlouho do noci, musíme v tom dneska pokračovat. Čert aby to 

vzal! 

 

4. Naštěstí jsem celý svŧj dŧm opravil, kdyţ jsem byl mladý, protoţe kdybych to měl 

udělat teď ve svých letech, tak bych na to v ţádném případě neměl sílu. 

 

Je vhodné pouţít i SZ č. 15. Situace se změní následovně: 

 

Naštěstí jsem celý svŧj dŧm opravil, kdyţ jsem byl mladý, protoţe kdybych to měl udělat 

teď ve svých letech, stálo by mě to mnohem víc peněz i sil. 

 

Mŧţeme pouţít také SZ č. 4, vznikne věta velmi podobného významu: 

 

Naštěstí jsem celý svŧj dŧm opravil, kdyţ jsem byl mladý, protoţe kdybych to měl udělat 

teď ve svých letech, tak bych na to byl uţ příliš pohodlný. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 11. Věta by měla tento význam: 

 

Naštěstí jsem celý svŧj dŧm opravil, kdyţ jsem byl mladý. Teď by mě rozčilovala 

kdejaká drobná oprava. 

 

5. Přítel doma uklízí tak pečlivě, ţe při mytí podlahy dokonce stěhuje gauč, aby vytřel i 

pod ním. Já bych na jeho místě vytřel jenom kolem gauče, rozhodně bych se tolik 

nenamáhal. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 15, avšak pouze v případě, ţe by při případném vytírání pod 

stolem musel mluvčí stŧl sloţitě odmontovat od země nebo jej s velkou námahou 
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posunout, aby se dostal pod něj, a po vytření to celé sloţitě vracet nazpátek. Překlad by 

zněl následovně: 

 

Kdybych měl uklízet opravdu pečlivě, tak při mytí podlahy odšroubuju gauč od země a 

přemístím ho tak, abych vytřel i pod ním. A to je opravdu pořádná fuška. 

 

Mŧţeme pouţít i SZ č. 4, vznikne věta podobného významu: 

 

Přítel doma uklízí tak pečlivě, ţe při mytí podlahy dokonce stěhuje gauč, aby vytřel i pod 

ním. Já bych si na jeho místě, jak se znám, takhle bych si přidělával práci jen stěţí. 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 11 v situaci, kdy to např. dostane mluvčí příkazem a musí to udělat 

proti své vŧli. 

 

Přítel mi nakázal, abych doma pořádně uklidil. Abych při mytí podlahy odsunul gauč a 

vytřel i pod ním. Taková práce mě opravdu štve! 

 

 

6. Seděl jsem s kamarády v hospodě. Najednou jsem se podíval na hodiny a řekl, ţe 

musím jít na poslední autobus domŧ. Přemlouvali mě, abych ještě zŧstal. Já jsem měl 

naplánováno jet tímhle přímým spojem, protoţe se mi nechtělo přestupovat. 

 

Mŧţeme pouţít i SZ č. 15, ale pouze v situaci, kdyby pro mluvčího cesta dalším spojem 

byla mnohem náročnější a sloţitější (např. musel by mnohokrát a nesmyslně přestupovat 

nebo část trasy jít pěšky). Překlad by potom vypadal následovně: 

 

Seděl jsem s kamarády v hospodě. Najednou jsem se podíval na hodiny a řekl, ţe musím 

jít na poslední autobus domŧ. Přemlouvali mě, abych ještě zŧstal. Ale já jsem je nemohl 

poslechnout, protoţe potom bych měl pěkně dobrodruţnou cestu domŧ. 

 

U některých mluvčích jsem v podobně situaci zaregistroval pouţití i SZ č. 4. Význam 

zŧstal zachován. Pouţili jej jako synonymum. Mŧţeme pouţít SZ č. 4 i v jiném případě, a 

to ţe by mluvčí mnohem radši zŧstal s kamarády (nebo šel rovnou spát), neţ jel takovou 

dalekou cestu domŧ. Překlad by potom vypadal následovně: 

 

Seděl jsem s kamarády v hospodě. Najednou jsem se podíval na hodiny a řekl, ţe musím 

jít na poslední autobus domŧ. Přemlouvali mě, abych ještě zŧstal. Taky bych raději 

zůstal s nimi, neţ se vydal na takovou štreku domŧ. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 11, ale v případě, kdy mluvčího čeká spoj s přestupem, který pro 

něj znamená stres, např. nebude si jistý kdy přestupovat, neuslyší případnou změnu na 

trase nebo oznámení, ţe dál pokračuje uţ jen část vlaku apod. Překlad vypadá následovně: 
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Seděl jsem s kamarády v hospodě. Najednou jsem se podíval na hodiny a řekl, ţe musím 

jít na poslední autobus domŧ. Přemlouvali mě, abych ještě zŧstal. Ale já jsem je nemohl 

poslechnout a musel jsem odejít na přímý vlak, protoţe potom bych měl z přestupŧ nervy 

nadranc. 
 

7. S kolegou jsme jeli metrem. Chtěl jsem mu říct něco o mé kolegyni, ale neţ jsem o ní 

cokoliv řekl, nejdřív jsem se rozhlédl. Nechtěl jsem, aby to zahlédl někdo jiný a 

nebyly zbytečné řeči. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 15. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 4. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 11, avšak za situace, ţe je u rozhovoru v metru přítomna ještě další 

osoba, která mluvčímu nedovoluje mluvit s kamarádem přímo a před kterou si mluvčí 

musí dávat pozor na to, co říká. Překlad by zněl následovně: 

 

S kolegou jsme jeli metrem. Chtěl jsem mu vyprávět o své kolegyni, ale nemohl jsem o ní 

říct ani slovo, protoţe s námi jela ještě jedna známá, která by jí to okamţitě vyzvonila. 

 

 

Příklady reálných promluv neslyšících mluvčích uvedených v mé vlastní bakalářské práci. SZ 

č. 11: 

 

 

1. Dej pokoj s tím kouřením. Z těch cigaret je takový hrozný zápach! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 15. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 4. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 3, avšak v situaci, kdy má mluvčí nějaký konkrétní dŧvod k tomu, 

proč mu vadí kouř z cigaret (např. načichne mu oblečení, spustí se mu alergická reakce 

apod.). Překlad zní potom následovně: 

 

Dej pokoj s tím kouřením, mám potom všechno načichlé! 
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2. Aţ se tohle doučím, čeká mě ještě matika. Jsem nadšením bez sebe! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 15, ale jen v případě, kdy mluvčí ví, ţe zkouška z matematiky pro 

něj bude velmi náročná, bude se na ni muset hodně připravovat, zadání bývají sloţitá 

apod. Překlad mŧţe vypadat následovně: 

 

Aţ se tohle doučím, čeká mě ještě matika. Zase se budu topit v učení a bůhvíjak to 

nakonec dopadne. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 4, ale překlad se bude lišit: 

 

Aţ se tohle doučím, tak mě zase čeká matika. To je pořád něco! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 3, avšak za předpokladu, ţe je mluvčí unavený, není schopný 

pořádně se na přípravu soustředit apod. Překlad by zněl takto: 

 

Aţ se tohle doučím, čeká mě ještě matika. Ani trochu se mi do toho nechce. 

 

3. Teď mě na vysoké škole čeká jedna hodně těţká zkouška. Je to otrava, ale co mám 

dělat…  

 

Je vhodné pouţít i SZ č. 15, ale jen v případě, ţe mluvčího v dané situaci čeká více 

zkoušek, nebo jsou zkoušky příliš náročné, či se na ně má připravit za neobvykle krátkou 

dobu a nemá na přípravu čas a pod…). Překlad by mohl znít následovně: 

 

Na vysoké škole mě teď brzy čeká jedna hodně těţká zkouška. Jsem zvědavý, jestli se to 

všechno stihnu naučit. Není toho málo. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 4, překlad se změní následovně: 

 

Na vysoké škole mě teď zase čeká jedna hodně těţká zkouška. Vůbec se na ty hromady 

učení netěším. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 3. Vzniknou dvě moţné situace: 

 

a) Na vysoké škole mě teď čeká jedna hodně těţká zkouška. Nechám to plavat! 

b) Na vysoké škole mě čeká jedna hodně těţká zkouška. Teď ale opravdu nemám 

vůbec chuť se učit! 

 

        
SZ-Bc. č. 11 SZ č. 15 SZ č. 4 SZ č. 3 



60 

 

 

4. Dneska přijde na návštěvu? Fakt dneska? Tak to mám radost! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 15 v situaci, kdy jako návštěva přijde mnoho lidí. Význam se 

změní následovně: 

 

Dneska přijdou na návštěvu? Fakt dneska? To zase strávím celé hodiny u plotny! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 4, ale jen v situaci, kdy mluvčí chce vyjádřit nechuť po návštěvě 

dávat byt do pořádku. Překlad mŧţe vypadat následovně: 

 

Dneska přijde na návštěvu? Fakt dneska? To zas nebudu dělat nic jiného neţ po nich 

uklízet. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 3, ale jen v situaci, kdy se návštěva mluvčímu vŧbec nehodí, 

nemá na ni náladu. Přitom má konkrétní lidi rád (mohou to být i dobří kamarádi), ale 

zrovna se mu to nehodí, doma nemá nic k jídlu, nemá uklizeno apod. Neznamená to, ţe by 

je nechtěl vŧbec vidět, ale byl by radši, kdyby přišli jindy. Překlad by zněl následovně: 

 

Dneska přijde na návštěvu? Fakt dneska? Nemám na ně ani trochu náladu! 

 

5. Uţ mě zase bolí hlava! 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 15, ale jen za předpokladu, ţe přestoţe bolí mluvčího hlava, musí 

dál vykonávat běţnou činnost, která ho tak mnohem více vyčerpá neţ za běţných 

okolností. Překlad by zněl následovně: 

 

Uţ mě zase bolí hlava. Zítra to budu muset práci nějak přeţít. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 4. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 3, ale jen v pozměněné situaci. Například v případě, kdy je mluvčí 

s kamarády na párty. Oni ho povzbuzují, aby si dal panáka, a on odpoví, ţe ne, protoţe by 

měl nerad druhý den fyzické problémy. Ví, ţe má v plánu dŧleţitou práci, kvŧli které 

potřebuje být fit. Překlad nové věty by mohl znít následovně: 

 

Ţádného panáka si nedám, protoţe zítra nechci mít kocovinu! 

 

6. Mám ve třídě celkem hodné studenty, aţ na jednoho. S ním aby měl člověk svatou 

trpělivost. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 15. 
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Není moţné pouţít SZ č. 4. 

 

Není vhodné pouţít SZ č. 3. 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 4: Nekompromisní řešení, snaha o prosazení práv a 

zájmů (specifický znak č. 19, 67 a 43) 

 

Specifický znak č. 19 

 

   

   

 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky D, orientace dlaně doleva, ukazováček poloţen na 

pravou tvář. Tvar ruky se mění na H, přičemţ horní částí prstŧ se dotýkají pravé tváře, ruka se 

rozevírá prudkým pohybem od tváře a v konečné fázi má tvar Bo. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna do strany, čelo výrazně svraštělé, oči 

mírně přivřeny, ústa vyšpulená, zavřená. V konečné fázi znaku se hlava vrací do přirozené 

pozice, i obličej je v přirozené pozici, ústa zavřená. 

 

Obecný význam: Po opakované snaze něco vysvětlovat, omlouvat se, ţádat o něco, 

obhajovat něco či vymlouvat se je situace rázně ukončena nekompromisním řešením, proti 

kterému uţ není odvolání. 

 

Nejčastější formulace překladu: …bez ohledu na cokoliv… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Policie chtěla pokutovat řidiče za rychlou jízdu. Ten se vymlouval, ţe nemá peníze a 

prosil, aby mu to prominuli. Policii ale uţ ţádné výmluvy nezajímaly a řidič musel 

zaplatit. 

 

ŘIDIČ + AUTO + RYCHLE + POLICIE + INDEX + ŘIDIČ + CHTÍT + POKUTA + 

ŘIDIČ + VYMLOUVAT + PENÍZE + NEMÍT + POLICIE + SZ. 

 

2. Ţák nepřinesl úkol, který měl udělat. Snaţil se učiteli namluvit, ţe ho zapomněl doma. 

Učitel mu ale bez jakékoliv dlouhé diskuze dal pětku. 

 

ŢÁK + ÚKOL + NEPŘINÉST + CHTÍT + VYMLOUVAT SE + ZAPOMÍNAT + 

DOMA + NECHAT + UČITEL + SZ + PĚTKA. 

 

3. Do konce března jsem měl odevzdat daňové přiznání. S omluvou jsem poţádal o 

moţnost odevzdání o den později. Přesto mi přišla sloţenka na zaplacení pokuty. Na 

moje omluvy nakonec vůbec nebrali zřetel. 

 

DAŇOVÉ + PŘIZNÁNÍ + JÁ + MUSET + PODAT + BŘEZEN + DO + KONCE + ALE 

+ JÁ + POSLAT + POZDĚ + JEDEN DEN (inkorporace) + V TOM + JÁ + BÝT (min. 

čas) + OMLUVA + DOPIS + ONI + SZ + POSLAT (mi) + SLOŢENKA + POKUTA. 

 

4. Manţelka mě podvedla. Uţ mě nezajímalo její další omlouvání a vysvětlování. Řekl 

jsem jí, ţe se rozvedeme. 
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MANŢELKA + MOJE + PODVÁDĚT + POŘÁD + INDEX (mě) + OMLOUVAT + JÁ + 

SZ + ROZVOD. 

 

5. Uţ mám dost neustálého hádání a usmiřování s mým kamarádem. Je to pořád dokola. 

Končím s ním a uţ mě víc nezajímá. 

 

KAMARÁD + SPOLU + HÁDAT + POŘÁD + PAK + DOBRÝ + PAK + ZASE + 

HÁDKA + JÁ + SZ + SPOLU + KAMARÁD + KONEC. 

 

6. Objednal jsem si zedníka, aby mi postavil v bytě přepáţku. Moc práce si s tím nedal, 

byla samý hrbol. Tak jsem mu řekl, ţe jsem mu dobře zaplatil, tak ať to kouká 

okamţitě opravit. 

 

JÁ + ZEDNÍK + OBJEDNAT + BYT + PŘEPÁŢKA + VYSTAVĚT + ZEDNÍK + 

PRACOVAT + ZANEDBÁVAT + OŠKLIVÝ + JÁ + ZAPLATIT + DOBŘE + SZ + 

OPRAVIT + ZNOVA. 

 

7. Viděl jsem, jak jeden opilec obtěţoval ţenu. Přestoţe se jí to ani trochu nelíbilo, opilec 

jí prostě nedal pokoj. Nemohl jsem se na to uţ dál dívat. Přišel jsem k němu a bez 

jakéhokoliv dalšího vysvětlování jsem mu dal pěstí. 

 

VIDĚT + MUŢ + OPILÝ + OBTĚŢOVAT + INDEX (ji)  + ŢENA + ONA + NELÍBIT + 

ALE + MUŢ + DÁL + OTRAVOVAT + JÁ + NEMOCT + VIDĚT + JÍT (k němu) + SZ 

+ PRAŠTIT. 

 

Specifický znak č. 67 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky 5, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se 

dotýká brady. Pohyb ruky směrem krátce doprava a dolŧ, současně s pohybem se tvar ruky 

zavírá v As. 
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Nemanuální sloţka znaku: V počáteční fázi znaku hlava mírně nakloněna do strany, oči více 

otevřeny, ústa široce rozevřena, jazyk se volně opírá o dolní ret. V závěrečné fázi znaku se 

jazyk vysune ven, ústa se prudce zavřou do pevného stisku. 

 

Obecný význam: Po opakovaném pochybení, nevhodném chování či jednání je v další 

problémové situaci jiţ bez šance na vysvětlení či omluvu oznámeno pevné radikální 

rozhodnutí, je jasně dáno pravidlo a poţadavek na jeho striktní dodrţování bez jakýchkoliv 

úlev nebo výjimek. 

 

Nejčastější formulace překladu: …bez diskuze… 

 

Příklady situace: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Zaměstnanec chodil často do práce pozdě a k tomu opilý. Uţ několikrát po sobě dostal 

napomenutí, ale udělal to znovu. Tak ho ředitel vyhodil na hodinu! 

 

MUŢ + PRÁCE + CHODIT + POŘÁD + POZDĚ + JEŠTĚ + OPILÝ + DOSTAT + 

NĚKOLIKRÁT + VAROVÁNÍ + ALE + POŘÁD + DOKOLA + ŘEDITEL + SZ + 

VYHODIT (ho). 

 

2. Syn si pozval kamarády k nám domŧ. Pouštěli si hudbu na plný pecky. Cítil jsem, jak 

vibroval celý byt. Blíţila se desátá, kdy uţ má být noční klid. Nebylo mi příjemné, ţe 

ten rámus pokračoval dál, i kdyţ jsem je na to uţ několikrát upozorňoval. Tak jsem šel 

a natvrdo hudbu vypnul. Kluci jen koukali. 

 

SYN + MŦJ + KAMARÁDY + POZVAT + DOMA + NAVŠTÍVIT (k nám) + HUDBA 

+ PUSTIT + RÁMUS + SILNÝ + JÁ + CÍTIT + VIBRACE + UŢ + BÝT (budoucí čas) + 

22.00 + MÁ BÝT + KLID + NOČNÍ + NEPŘÍJEMNÝ + ŘÍCT (jim) + PŘESTAT + 

INGNOROVAT (mě) + SZ + JÍT + HUDBA + VYPNOUT. 

 

3. Na internátě je večerka v 22.00 hodin. To uţ se má všude zhasnout. Potřeboval jsem 

se ještě učit, tak jsem chtěl poţádat vychovatelku, aby mě nechala aspoň ještě 10 

minut svítit. Ona ale beze slova zhasla. 
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INTERNÁT + VEČER + KONEC + 22.00 + ZHASNOUT + JÁ + POTŘEBOVAT + 

JEŠTĚ + UČIT SE + PROSIT + VYCHOVATELKA + 10 MINUT (inkorporace) + 

PRODLOUŢIT + ONA + SZ + ZHASNOUT. 

 

4. Chtěl jsem si pŧjčit peníze od kamaráda, ale on řekl, ţe mi je pŧjčit nemŧţe. Kdyţ 

jsem se ho zkusil zeptat ještě jednou, jen odsekl, ţe prostě ne a basta! 

 

PENÍZE + POTŘEBOVAT + KAMARÁD + PŦJČIT (mě) + ON + ŘÍCT (mně) + NE + 

JÁ + ZNOVA + PROSIT + SZ + NE. 

 

5. Vedoucí mi dal příkaz, co všechno mám udělat, a zmizel. 

 

VEDOUCÍ + SZ + PRÁCE + POROUČET (nás) + ODEJÍT.  

 

6. V testu z angličtiny pro 1. ročník jeden ze studentŧ napsal odpověď sice gramaticky 

správně, ale odpovídal úplně na něco jiného, neţ bylo v otázce. Takţe za nula bodů! 

 

1. ROČNÍK + TEST + ANGLIČTINA + STUDENT + JEDEN + NAPSAT + ODPOVĚĎ 

+ GRAMATIKA + DOBRÝ + ALE + ODPOVĚĎ + OD + OTÁZKA + JINÝ + MIMO + 

SZ + ŠKTRNOUT + NULA.  

 

 

Specifický znak č. 43 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem dolŧ v neutrálním prostoru 

před tělem. 

P tvar ruky Bo, orientace dlaně doleva, hrana ukazováčku se dotýká čela. P ruka vykonává 

pohyb směrem na hřbet levé ruky, opakovaně krátce 2x poklepe na hřbet levé ruky. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna na stranu, čelo svraštělé, ústa 

v závěrečné fázi artikulují „BB“, vzduch jde ven. 

 

Obecný význam: Jedná se o dva subjekty, z nichţ kaţdý má jiné podmínky k práci, jiné 

výhody, dělají jiný objem práce, rŧzně náročnou činnost a podobně, přestoţe se předpokládá, 

ţe by vše mělo být u obou subjektŧ v rovnováze. Jeden ze subjektŧ je situací rozladěn, 

poukáţe na nerovnováhu a doţaduje se nápravy. 

Nejčastější formulace překladu: …to si nenechám líbit… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Jedna organizace si u mě objednala zpracování posudku jejich projektu a slíbila mi za 

to finanční odměnu. Ale na účet mi od nich ţádné peníze nepřišly. To si přece 

nenechám líbit. Okamţitě jsem jim poslal emailem s dotazem, kdy peníze hodlají 

poslat. 

 

ORGANIZACE + JEDNA + OBJEDNAT (mě) + VĚC + HODNOCENÍ + PROJEKT + 

JEJICH + SEPSAT +  SLÍBIT + ODMĚNA + DÁT (mi) + ALE + SKUTEČNOST +  

NIC + NEDOSTAT + SZ + E-MAIL + POSLAT + PENÍZE + POSLAT (mně) + KDY. 

 

2. U nás v práci zapisujeme docházku zaměstnancŧ. Všiml jsem si, ţe přestoţe kolegyně 

přichází v sedm, do docházky píše příchod v 6:30 hodin. Dělá to proto, aby jí 

naskakovaly přesčasové hodiny. Já tady přece nebudu za ţádného vola a budu to 

dělat taky tak. 

 

PRÁCE + NÁŠ + VŢDY + ZAPISOVAT + HODINY + VŠIMNOUT + KOLEGYNĚ + 

PŘIJÍT + 7.00 + ALE + ZAPISOVAT + HODINY + 6.30 + DŦVOD + CHTÍT + 

PŘESČAS + SZ + JÁ + TAKY + ZAPISOVAT. 

 

3. Pracovala jsem za kolegu a vedoucí mi slíbil, ţe mi přidá na výplatě. Kdyţ jsem ale 

kontrolovala výplatní pásku, ţádné navýšení jsem tam neviděla. Přece se nenechám 

balamutit. Bez servítek jsem se na to vedoucího zeptala. 
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KOLEGA + NEMOCNÝ + PRACOVAT + MÍSTO + ON + VEDOUCÍ + SLÍBIT + 

VÝPLATA + VÍC + PÁSKA + VÝPLATNÍ + VÍC + NIC + SZ + JÍT + ŠÉF + ZEPTAT 

SE (ho) + PROČ. 

 

4. Copak všechno musím dělat jenom já a kolega nic? Tak to ne! 

 

DĚLAT + VŠECHNO + JÁ + KOLEGA + NIC + SZ + NE.  

 

5. Mamka doma dělala všechno úplně sama: vařila, uklízela i myla nádobí. Dcera jí 

s ničím nepomáhala. Mamka se rozzlobila a řekla, ţe nebude přece všechno dělat 

sama, ať jí kouká alespoň s něčím pomoct. 

 

MAMINKA + SAMA + VŠECHNO + VAŘIT + UKLÍZET + MÝT NÁDOBÍ + DCERA 

+ POMÁHAT + NIC + MAMINKA + SZ + ŘÍCT (jí) + BÝT (budoucí čas) + DĚLAT + 

SAMA. 

 

6. Doma dělám pořád všechno sama, uklízím, vařím a manţel mi s ničím nepomŧţe. Tak 

jsem se naštvala a řekla mu, ať si tentokrát laskavě uvaří oběd sám. 

 

DOMA + SAMA + VŠECHNO + UKLÍZET + VAŘIT + MANŢEL + POMÁHAT + NIC 

+ SZ + ŘÍCT (mu) + OBĚD + VAŘIT + SÁM. 

7. Manţel chodí po hospodách, zatímco já zŧstávám doma a starám se o děti. Uvědomila 

jsem si, ţe i já mám právo si občas vyrazit za zábavou, stejně jako on. A tak jsem 

vyrazila. 

 

MANŢEL + HODPODA + CHODIT + JÁ + DOMA + ZŦSTAVÁT + DĚTI + STARAT 

+ ZÁBAVA + SZ  + JÁ + TAKÉ + VYPADNOUT + ZÁBAVA.  

 

8. Manţel mě opakovaně podvádí s jinými ţenami. To si přece nenechám líbit a 

podvedu ho taky. Potom si budeme kvit. 

 

MANŢEL + ŢENY + RŦZNÝ + PODVÁDĚT + SZ + JÁ + TAKY + PODVÁDĚT + 1:1.  

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 4: 

Nekompromisní řešení, snaha o prosazení práv a zájmů 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 19: 

 

 

      
SZ č. 19 SZ č. 67 SZ č. 43 
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1. Policista chtěl pokutovat řidiče za rychlou jízdu. Ten se vymlouval, ţe nemá peníze a 

prosil, aby mu to prominuli. Policista ale na ţádné výmluvy nedal a řidič musel pokutu 

zaplatit. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 67, ale jen v situaci, kdy řidič není pokutován poprvé, kdy je řidič 

na policistu drzý a policista „uţ toho má dost“ a nebo kdy uţ policistovi došla trpělivost 

s posloucháním výmluv a ţádostí o odpuštění pokuty. Překlad by zněl následovně: 

 

Policista měl opětovně pokutovat řidiče za rychlou jízdu. Říká hned řidiči: „Tentokrát 

nebudu poslouchat vaše výmluvy a prosím, abyste okamţitě zaplatil pokutu.“ 

 

Je moţné pouţít SZ č. 43, ale opět v jiné situaci: například kdyţ mluvčí jede poslušně 

podle přikázané rychlosti. Ostatní auta ho ale předjíţdějí, protoţe přikázanou rychlost 

nedodrţují. Nemají za to ţádný postih, takţe poctivý řidič si připadá jako hlupák a nechce 

to tak nechat. Překlad by mohl vypadat následovně: 

 

Jedu v obci padesátkou přesně podle předpisŧ. Všichni ostatní kolem mě prolítávají a nic 

se jim za to nestane. Nebudu jako jediný hlupák a taky na to šlápnu. 

 

 

2. Ţák nepřinesl úkol, který měl udělat. Vysvětloval, ţe ho zapomněl doma. Učitel mu 

ale bez dalších dlouhých diskuzí dal pětku. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 67, ale jen v situaci, kdy se to stalo opakovaně nebo kdy se ţák 

nechová ve výuce slušně. Překlad by vypadal následovně: 

 

Ţák zase nepřinesl úkol, který měl udělat. Učitel mu nedal ani moţnost pro nějaké 

výmluvy a hned mu napsal pětku. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 43. 

 

3. Do konce března jsem měl odevzdat daňové přiznání. S omluvou jsem poţádal o 

moţnost odevzdání o den později. Přesto mi přišla sloţenka na zaplacení pokuty. Na 

moje omluvy nakonec vŧbec nebrali zřetel. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 67, význam promluvy je velmi podobný. Vypadá následovně: 

 

Do konce března jsem měl odevzdat daňové přiznání. S omluvou jsem poţádal o moţnost 

odevzdání o den později. Přesto mi přišla sloţenka na zaplacení pokuty. Napsali mi, ţe 

není moţné za ţádných okolností doklady odevzdat se zpoţděním. 

 

      
SZ č. 19 SZ č. 67 SZ č. 43 
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Je moţné pouţít SZ č. 43, ale jen ve změněné situaci, kdy mluvčí zaplatil včas (i kdyţ na 

poslední chvíli) a na úřadě by mu přesto chtěli dát pokutu za to, ţe podle nich zaplatil 

pozdě. Překlad by zněl takto: 

 

Do konce března jsem měl odevzdat daňové přiznání. Posílal jsem ho těsně před pŧlnocí 

31. března. Přesto mi po nějaké době přišla sloţenka na zaplacení pokuty. Řekl jsem si: 

Tak to teda ne, ukáţu jim podací lístek a doufám, ţe tím to bude vyřízené. 

 

4. Manţelka mě podvedla. Uţ mě dál nezajímalo její neustálé omlouvání a vysvětlování. 

Řekl jsem ji, ţe se rozvedeme. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 67, ale jen v situaci, kdy manţelka podvedla manţela několikrát a 

několikrát se také za to omlouvala a slibovala, ţe uţ se to nestane. Tentokrát by překlad 

zněl následovně: 

 

Manţelka mě neustále podváděla. Po jejím posledním úletu uţ jsem odmítl poslouchat 

její omluvy a vysvětlování. Oznámil jsem jí, ţe se rozvedeme. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 43, vznikne situace s následujícím překladem: 

 

Manţelka mě neustále podváděla. Přece nebudu jako trouba všechno tolerovat a začnu si 

taky uţívat s jinými ţenami. 

 

 

5. Uţ mám dost neustálého hádání a usmiřování s mým kamarádem. Je to pořád dokola. 

Končím s ním a uţ mě víc nezajímá. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 67, ale jen v případě, kdy kamarád mluvčímu velmi ublíţil a jedná 

se o definitivní konec přátelství. Překlad mŧţe být následující: 

 

Ublíţil mi, nebudu se s ním v ţádném případě hádat, končím s ním a uţ mě víc 

nezajímá. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 43. 

 

6. Objednal jsem si zedníka, aby mi postavil v bytě přepáţku. Moc práce si s tím nedal, 

byla samý hrbol. Tak jsem mu řekl, ţe kdyţ jsem mu dobře zaplatil, tak ať to kouká 

okamţitě opravit. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 67, ale v jiné situaci, a to v případě, kdy se mluvčí s dělníkem 

dohodli, ţe práce musí být hotova nejpozději do konce měsíce. Dělník termín nedodrţel, 

má tedy smŧlu a nedostane zaplaceno. Jiná moţná situace je ta, ve které mluvčí přišel, 

      
SZ č. 19 SZ č. 67 SZ č. 43 
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oznámil bez jakéhokoliv vysvětlování, ţe zedník musí přepáţku zbourat a postavit novou, 

a pak odešel. Překlad takové věty bude znít následovně: 

 

Objednal jsem si zedníka, aby mi v bytě postavil přepáţku. Moc práce si s tím nedal, byla 

samý hrbol. Oznámil jsem mu, ţe má bez jakýchkoliv diskuzí přepáţku zbourat a 

postavit novou nebo ode mě neuvidí ani korunu. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 43. Překlad vypadá následovně: 

 

Objednal jsem si zedníka, aby mi postavil v bytě přepáţku. Moc práce si s tím nedal, byla 

samý hrbol. Tak jsem si řekl, ţe to nenechám jen tak a jeho práci budu reklamovat. 

 

7. Viděl jsem, jak jeden opilec obtěţoval ţenu. Přestoţe se to ţeně ani trochu nelíbilo, 

nedal jí pokoj. Nemohl jsem se na to uţ dál dívat. Přišel jsem k němu a bez 

jakéhokoliv dlouhého vysvětlování jsem mu dal pěstí. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 67. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 43 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 67: 

 

 

1. Zaměstnanec chodil často do práce pozdě a k tomu opilý. Dostal uţ několikrát po sobě 

napomenutí, ale přesto to udělal znovu. Tak ho ředitel vyhodil na hodinu! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 19. V tom případě se jedná o vlídnější a tolerantnější přístup 

k řešení situace. Ředitel se snaţí vyjednávat, dává zaměstnanci větší prostor pro 

vysvětlení jeho chování a k moţné obhajobě. Překlad mŧţe znít takto: 

 

Zaměstnanec chodil často do práce pozdě a k tomu opilý. Uţ dostal několikrát po sobě 

napomenutí, ale přesto to udělal znovu. Tak mu ředitel sdělil, ţe tentokrát uţ nebude 

poslouchat jeho další výmluvy a ţe jeho pohár trpělivosti právě přetekl. Má výpověď! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 43, ale jen v situaci, ve které například přijde zaměstnanec do práce 

jednou pozdě a opilý, protoţe slavil narozeniny. V zaměstnání je z toho velké pozdviţení 

a ředitel ho chce dokonce vyhodit z práce. Zaměstnanec se cítí ublíţeně, protoţe ví, ţe 

jeden z jeho kolegŧ je silný alkoholik, chodí do práce stále pozdě a namol a jemu nikdy 

nikdo nic neřekl. 

 

      
SZ č. 67 SZ č. 19 SZ č. 43 
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Zaměstnanec přišel po své oslavě narozenin do práce pozdě a ještě opilý. Ředitel ho za to 

chtěl vyhodil na hodinu! On ale všem připomněl, ţe jeho kolega je neustále namol a jemu 

nikdo nic neřekne. On takhle přišel poprvé a hned je za to trestaný a to není spravedlivé. 

To se mu nelíbí. 

 

2. Syn si pozval kamarády k nám domŧ. Pouštěli si hudbu na plný pecky. Cítil jsem, jak 

vibroval celý byt. Blíţila se desátá, kdy uţ má být noční klid. Nebylo mi příjemné, ţe 

ten rámus pokračoval dál, i kdyţ uţ jsem je na to několikrát upozorňoval. Tak jsem 

tam šel a natvrdo jim tu hudbu vypnul. Kluci jen koukali. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 19, význam je podobný, avšak v přístupu mluvčího „vlídnější“. 

 

Syn si pozval kamarády k nám domŧ. Pouštěli hudbu na plný pecky. Cítil jsem, jak 

vibroval celý byt. Blíţila se desátá, kdy uţ má být noční klid. Nebylo mi příjemné, ţe ten 

rámus pokračoval dál. Tak jsem šel za nimi a poţádal je, aby hudbu okamţitě ztišili. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 43. 

 

 

3. Na internátě je večerka ve 22.00 hodin. To uţ se má všude zhasnout. Potřeboval jsem 

se ještě učit, tak jsem chtěl poţádat vychovatelku, aby mi ještě aspoň 10 minut nechala 

svítit. Ale ona mi beze slova zhasla. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 19, avšak překlad zní takto: 

 

Na internátě je večerka ve 22.00 hodin. To uţ se má všude zhasnout. Potřeboval jsem se 

ještě učit, tak jsem chtěl poţádat vychovatelku, aby mě ještě aspoň 10 minut nechala 

svítit. Ale ona řekla, ţe jí to nezajímá, ţe jsem se měl učit dřív a ţe teď uţ všichni musí 

spát, a zhasla. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 43, avšak v jiné situaci. V případě, ţe vychovatelka beze slova 

zhasne mluvčímu a on zjistí, ţe vedle v místnosti nechala ostatním klukŧm svítit, tak se 

proti nespravedlivému přístupu ohradí. Řekne vychovatelce, ţe nechápe, proč ostatní 

mohou mít rozsvíceno a on ne. Tak jde a rozsvítí si. Překlad potom vypadá následovně: 

 

Na internátě je večerka ve 22.00 hodin. To uţ se má všude zhasnout. Potřeboval jsem se 

ještě učit, tak jsem chtěl poţádat vychovatelku, aby ještě aspoň 10 minut nechala svítit. 

Ona mi to nedovolila a zhasla. Ale ostatním klukŧm nechala rozsvíceno. Tak jsem řekl, ţe 

se mi to vůbec nelíbí a ţe to není spravedlivé. Proto jsem šel a rozsvítil jsem si sám. 

 

4. Chtěl jsem si pŧjčit peníze od kamaráda, ale řekl, ţe mi je pŧjčit nemŧţe. Kdyţ jsem 

se ho zkusil zeptat ještě jednou, jen odsekl, ţe prostě ne. 
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Je moţné pouţít SZ č. 19, ale v jiné situaci. Kdyţ mluvčí před nějakou dobou kamarádovi 

pŧjčil peníze, tak se nechce nechat odbýt a ţádá po kamarádovi, aby mu tentokrát pŧjčil 

zase on. Příklad by zněl následovně: 

 

V minulosti jsem kamarádovi pŧjčil peníze. Tentokrát jsem si potřeboval pŧjčit peníze já 

od něj. Řekl jsem mu, jestli by mi tedy pŧjčil a ţe nechci slyšet, ţe ne, kdyţ jsem mu taky 

kdysi vyšel vstříc. 

 

5. Vedoucí mi nakázal, co všechno mám udělat, a zmizel. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 19, avšak v jiné situaci, kdy se mluvčí snaţí nadřízenému vysvětlit, 

ţe to, co po něm chce, nemŧţe zvládnout. Překlad mŧţe vypadat následovně: 

 

Řekl jsem vedoucímu, ţe zadanou práci nemŧţu zvládnout. On to odmítl poslouchat a 

ţádal, aby všechno bylo bez dlouhých řečí hotové. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 43, ale v pozměněné situaci: Vedoucí přikázal mluvčímu, co 

všechno má udělat, a zmizel. Kdyţ se vrátil, vynadal mu, ţe všechno udělal špatně. 

Překlad potom zní následovně: 

 

Vedoucí mi nakázal, co všechno mám udělat, a zmizel. Kdyţ jsem měl všechno hotové, 

tak přišel a řekl, ţe to je všechno špatně. Tak jsem toho měl akorát tak právě dost. Řekl 

jsem mu, ţe kdyţ něco chce, má mi to pořádně vysvětlit. Jak mám asi vědět, jaká je jeho 

představa, kdyţ jen něco vyštěkne a hned uţ je za dveřmi. 

 

6. V testu z angličtiny pro 1. ročník jeden ze studentŧ napsal odpověď sice gramaticky 

správně, ale úplně na něco jiného, neţ bylo v otázce. Takţe to má za nula bodŧ! 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 19, ale překlad bude jiný: 

 

V testu z angličtiny pro 1. ročník jeden ze studentŧ napsal odpověď sice gramaticky 

správně, ale úplně na něco jiného, neţ bylo v otázce. Vysvětlila jsem mu, ţe je mi to líto, 

ale nemohu mu to uznat jako správné. Nemŧţe za to dostat ţádný bod. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 43. 

 

 

Příklady situace od SZ č. 43: 
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1. Jedna organizace si u mě objednala zpracování posudku jejich projektu za finanční 

odměnu. Ale na účet mi ţádné peníze nepřišly. To si přece nenechám líbit. Okamţitě 

jsem jim poslal e-mail s dotazem, kdy mi peníze hodlají poslat. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 19, ale v jiné situaci: v případě, ţe si organizace předem domluvila 

s mluvčím jasné podmínky spolupráce a odměny a po zpracování posudku by se chtěli 

vyhnout placení nebo jinak porušovat pŧvodní domluvu. Překlad by zněl následovně: 

 

Jedna organizace si u mě objednala zpracování posudku jejich projektu za finanční 

odměnu. Ale na účet mi ţádné peníze nepřišly. Napsal jsem jim, ţe mě nezajímají jejich 

problémy a ţe bych rád co nejdříve dostal slíbenou odměnu. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 67, ale jen v případě, ţe mluvčí uţ měl s firmou opakovaně 

problémy a na základě těchto zkušeností se rozhodne rázně poţadovat nějakou jistotu ještě 

před započetím práce. Překlad bude vypadat následovně: 

 

Jedna organizace si u mě objednala zpracování posudku jejich projektu za finanční 

odměnu. Po svých špatných zkušenostech jsem jim jasně řekl, ţe tentokrát od nich 

ţádám ještě před započetím práce zálohu předem. 

 

 

2. U nás v práci zapisujeme docházku zaměstnancŧ. Všiml jsem si, ţe přestoţe kolegyně 

přichází v sedm hodin, do docházky píše příchod v 6:30 hodin. Dělá to proto, aby jí 

naskakovaly přesčasové hodiny. Já tady přece nebudu za ţádného vola a budu to dělat 

taky tak. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 19, avšak za situace, kdy jsou jasně daná pravidla, která 

kolegyně porušuje, mluvčí na to upozorní a jedná. Překlad by zněl následovně: 

 

U nás v práci zapisujeme docházku zaměstnancŧ. Všiml jsem si, ţe přestoţe kolegyně 

přichází v sedm hodin, do docházky píše příchod v 6:30 hodin. Dělá to proto, aby jí 

naskakovaly přesčasové hodiny. Řekl jsem jí, ţe se mi to nelíbí a ţe jí to přepíšu na 

skutečný čas příchodu. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 67, ale v jiné situaci, a to pokud je mluvčí v nadřízené pozici a 

rázně zakročuje proti kolegovi, který váţným zpŧsobem porušuje pracovní povinnosti 

nebo daná pravidla. Určitou úlohu mŧţe sehrát i napjatý vztah mezi těmito dvěma 

osobami, antipatie, kvŧli kterým mluvčí nedá kolegyni šanci na ţádné vysvětlení nebo 

obhajobu a situaci radikálně řeší. Překlad by vypadal následovně: 
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U nás v práci zapisujeme docházku zaměstnancŧ. Všiml jsem si, ţe přestoţe kolegyně 

přichází v sedm hodin, do docházky píše příchod v 6:30 hodin. Dělá to proto, aby jí 

naskakovaly přesčasové hodiny. Bez diskuze jsem jí sebral všechno osobní ohodnocení. 

 

3. Pracovala jsem za kolegu a vedoucí mi slíbil, ţe mi přidá na výplatě. Kdyţ jsem ale 

kontrolovala výplatní pásku, ţádné navýšení jsem tam neviděla. Přece se nenechám 

takhle balamutit. Přímo jsem se na to vedoucího zeptala. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 19, pokud se jedná o porušení předem domluvených pravidel 

nebo podmínek. Překlad bude znít následovně: 

 

Pracovala jsem za kolegu a vedoucí mi slíbil, ţe mi za to přidá na výplatě. Kdyţ jsem ale 

kontrolovala výplatní pásku, ţádné navýšení jsem tam neviděla. Šla jsem za vedoucím a 

důrazně ho poţádala, aby mi odpracované hodiny navíc co nejdřív zaplatil. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 67, a to v případě, ţe vedoucí jiţ několikrát nedodrţel slib, ţe 

např. proplatí přesčasové hodiny. Překlad daného příkladu by zněl následovně: 

 

Pracovala jsem za kolegu a vedoucí mi slíbil, ţe mi přidá na výplatě. Kdyţ jsem ale 

kontrolovala výplatní pásku, ţádné navýšení jsem tam neviděla. Oznámila jsem mu, ţe to 

bylo naposledy, co jsem dělala navíc, a příště uţ mě ani nehne. 

 

 

4. Copak všechno musím dělat jenom já a kolega nic? Tak to ne! Takhle to nenechám! 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 19, a to v situaci, kdy mluvčí je s kolegou v nějakém úzkém 

přátelském nebo dokonce příbuzenském vztahu, přesto ani u něj nehodlá přistoupit na to, 

aby kaţdý pracoval podle jiných podmínek, a ţádá co nejdříve vysvětlení a nápravu. 

Překlad mŧţe vypadat následovně: 

 

Copak všechno musím dělat jenom já a on nic? Bez ohledu na jejich problémy ţádám fér 

podmínky. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 67, ale jen v situaci, kdy přestoţe mluvčí ví, ţe kolega danou 

práci nemá rád nebo se mu do ní nechce, zadá mu ji a on ji musí bez jakýchkoliv 

komentářŧ udělat. Překlad mŧţe vypadat následovně: 

 

Copak všechno musím dělat jenom já a ty nic? Koukej to jít udělat! 

 

5. Mamka doma dělala všechno úplně sama: vařila, uklízela i myla nádobí. Dcera jí 

s ničím nepomáhala. Mamka se rozzlobila a řekla, ţe nebude přece všechno dělat 

sama, ať jí jde alespoň s něčím pomoct. 
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Je moţné pouţít SZ č. 19, kdy mezi mluvčím a dcerou probíhá diskuze a mluvčí došla 

trpělivost. Překlad zní následovně: 

 

Mamka doma dělala všechno úplně sama: vařila, uklízela i myla nádobí. Dcera jí s ničím 

nepomáhala. Vţdycky si našla nějakou výmluvu. Mamka se rozzlobila a řekla, ţe nebude 

přece všechno dělat sama, ať přestane pořád kňourat a jde ji laskavě pomoct. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 67, ale jen v situaci, kdy vyvrcholí neustále dohady mezi 

dcerou a matkou a matka se rozhodne situaci radikálně řešit: buď tím, ţe dceru vyhodí 

z domu, nebo tím, ţe jí řekne, ţe uţ jí nebude dělat sluhu a od dané chvíle si všechno bude 

obstarávat sama, aby pochopila, ţe starost o domácnost není ţádná legrace. Překlad by 

mohl znít následovně: 

 

Mamka doma dělala všechno úplně sama: vařila, uklízela i myla nádobí. Dcera jí nikdy 

s ničím nepomohla. Jednou se mamka naštvala a řekla jí, ţe ode dneška si bude doma 

všechno obstarávat sama. 

 

 

6. Doma dělám pořád všechno sama. Uklízím, vařím a manţel mi s ničím nepomŧţe. 

Tak jsem se naštvala a řekla mu, ať si tentokrát laskavě uvaří oběd sám. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 19, a to v situaci, kdy mluvčí nepřipouští uţ ţádné další výmluvy 

nebo omluvy a ţádá po manţelovi práci. Překlad bude vypadat následovně: 

 

Doma dělám pořád všechno sama. Uklízím, vařím a manţel mi s ničím nepomŧţe. Tak 

jsem mu řekla, ţe tentokrát mě nezajímá ţádný jeho fotbal a uvaří si oběd sám. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 67, a to situaci, kdy po špatných zkušenostech s vyjednáváním 

přichází mluvčí s radikálním řešením. Překlad mŧţe vypadat následovně: 

 

Doma dělám pořád všechno sama. Uklízím, vařím a manţel mi nikdy s ničím nepomohl, 

přestoţe jsem ho o to několikrát ţádala. Naštvala jsem se a odstěhovala se od něj. 

 

7. Manţel chodí po hospodách, zatímco já zŧstávám doma a starám se o děti. Uvědomila 

jsem si, ţe i já mám právo si občas vyrazit za zábavou, stejně jako on. A tak jsem 

vyrazila. 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 19, ale v situace, kdy mluvčí dochází trpělivost. Je doma pořád 

sama. Manţelovi oznámí, ţe dnes večer bude hlídat děti on a ona si pŧjde taky povyrazit. 

Manţel jí na to řekne, ţe právě chtěl jít na fotbal. Ona mu však sdělí, ţe ji jeho plány ani 
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trochu nezajímají a ţe dneska večer zŧstává s dětmi doma on. Překlad bude znít 

následovně: 

 

Manţel chodí po hospodách, zatímco já zŧstávám doma a starám se o děti. Řekla jsem 

mu, ţe dneska večer si pŧjdu povyrazit já. Vysvětloval mi, ţe to nejde, ţe uţ má 

domluvený fotbal. Ale mě jeho plány nezajímají a dneska večer zŧstává s dětmi doma 

on. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 67, a to v situaci, kdy se v mluvčí nashromáţdila 

nespokojenost a oznamuje manţelovi, ţe odjíţdí pryč a ţe se o děti bude muset postarat 

on, a odjíţdí. Překlad bude znít následovně: 

 

Manţel chodí po hospodách, zatímco já zŧstávám doma a starám se o děti. Uţ toho mám 

tak akorát dost. Oznámila jsem mu, ţe odjíţdím na víkend pryč a ať se o děti postará on. 

A odjela jsem. 

 

 

8. Manţel mě opakovaně podvádí s jinými ţenami. To si přece nenechám líbit a podvedu 

ho taky. Potom si budeme kvit. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 19. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 67, ale jen v situaci, kdy kvŧli neustálým podvodŧm svého manţela 

mu jednoho dne manţelka sbalí kufry a vyhodí ho z domu. Absolutně bez milosti. Překlad 

mŧţe vypadat následovně: 

 

Manţel mě opakovaně podváděl s jinými ţenami. Tak jsem mu sbalila kufry! 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 5: Setkání se s novou, neznámou skutečností 

(specifický znak č. 44 a 45) 

 

Specifický znak č. 44 

 

    

 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky ve tvaru 5, orientace dlaně směrem k tělu před 

obličejem v neutrálním prostoru. Mírným krouţivým pohybem se obě ruce pohybují ve 

svislém směru, L doprava a P doleva. Ruce se pohybují klidněji. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Zděšený výraz v obličeji, oči mírně přivřené, ústa zavřená. 

 

Obecný význam: Jedná se o zcela novou, neznámou a především neočekávanou situaci, která 

vyvede z míry, velmi často vyvolá údiv či nepříjemné, trapné pocity. 

 

Nejčastější formulace překladu: …vyvést z míry / zaskočit… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 
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1. Známá mi vyprávěla svŧj záţitek z tramvaje. Přišel k ní neznámý muţ a zničehonic jí 

dal pusu na tvář. Byla z toho vyvedená z míry, protoţe ho vŧbec neznala a nic 

podobného se jí ještě nikdy nestalo! 

 

KAMARÁDKA + VYPRÁVĚT (mi) + STALO + TRAMVAJ + MUŢ + NEZNÁMÝ + 

DÁT JÍ + PUSU + SZ. 

 

2. Kamarádka mi doporučila, abych se co nejrychleji jela podívat se na jeden byt. Je prý 

moc pěkný, určitě bych si ho měla koupit. Hned jsem vyrazila. Byla jsem jak Alenka 

v říši divů. Tohle ţe je pěkný byt? 

 

KAMARÁDKA + DOPORUČIT (mi) + BYT + NOVÝ + HONEM + TAM + PODÍVAT 

SE + JÁ + HNED + VYRAZIT + PODÍVAT SE + SZ. 

 

3. Znám ho. Vţdycky to byl klidný, pohodový, bezproblémový chlap. Myslela jsem si, 

ţe se mi to zdá, kdyţ jsem ho viděla, jak je strašně nervózní, nadává a řve na všechny 

kolem. 

 

MUŢ + TEN + ZNÁT + TYP + KLIDNÝ + POHODOVÝ + PROBLÉM + BEZ + VIDĚT 

+ ON + NERVÓZNÍ + NADÁVAT + ŘVÁT + SZ. 

 

4. Strašně mi nadával. Byl jsem z toho úplně mimo. Vŧbec jsem nechápal, proč na mě 

tak řve, kdyţ jsem nic neudělal. 

 

NADÁVAT (mi) + SUROVÝ + SZ + CO.  

 

5. Byl jsem na návštěvě u své kamarádky. Nečekaně přišla i její babička. Kamarádka nás 

představila, všichni jsme se posadili ke stolu a bavili se. Zničehonic nic si babička dala 

ruku před pusu a něco jí přede mnou šeptala. Cítil jsem se nepříjemně. 

 

JÁ + BÝT (minulý čas) + KAMARÁDKA + NÁVŠTÍVIT (k ní) + BABIČKA + JEJÍ + 

NEČEKANĚ + TAKÉ + PŘIJÍT + KAMARÁDKA + PŘEDSTAVIT (nás) + VŠICHNI + 

SEDĚT + KECAT + NAJEDNOU + BABIČKA + RUKA + DÁT (na tvář) + INDEX (jí) 

+ JÁ + SZ. 

 

6. Šla jsem s babičkou k volbám. Potkali jsme tam předsedu ČSSD Vladimíra Špidlu, 

kterého babička obdivuje. Byla tak šťastná, ţe ho vidí na ţivo, ţe se k němu hned 

rozeběhla a začala ho hladit po tváři. Strašně jsem se styděla a jen jsem přemýšlela, 

jak co nejrychleji vypadnout. 

 

BABIČKA + SPOLU + JÍT + TAM + VOLBY + PŘEDSEDA + ČSSD + ŠPIDLA + 

POTKAT + BABIČKA + OBDIVOVAT + ŠŤASTNÝ + VIDĚT + ŠPIDLA + HNED + 

BĚŢET + HLADIT (jeho tvář) + JÁ + SZ + CHTÍT + ZMIZET. 

 

7. Zarazilo mě, ţe na Islandu je normální si při zívání nedávat ruku před pusu. 

 

SZ + CO + ISLAND + KULTURA + JEHO + ZÍVAT + NORMÁLNĚ + UKAZÁT + 

RUKA + ZAKRÝT + NEMUSET. 
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8. Moje kamarádka mi vyprávěla, jak ji zaskočilo podivné chování přítele její dcery. 

Kdyţ k nim přišel na návštěvu, tak dceru místo běţného obejmutí, vzal za ruku a 

očichal v podpaţí. 

 

KAMARÁDKA + MOJE + VYPRÁVĚT (mi) + SZ + CO + DCERA + JEJÍ + PŘÍTEL + 

JEJÍ + BÝT (minulý čas) + NÁVŠTÍVIT (k nám) + CHTÍT + INDEX (ji) + OBJÍMAT 

(ji) + ALE + PRVNÍ + RUKA + JEJÍ + VZÍT + PODPAŢÍ + ČICHNOUT. 

 

Specifický znak č. 45 

 

    

 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky ve tvaru 5, orientace dlaně směrem k tělu před 

obličejem v neutrálním prostoru. Rázným krouţivým pohybem se obě ruce pohybují ve 

svislém směru, L doprava a P doleva. Ruce se pohybují zrychleně, pohyby jsou roztrţité. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Udivený výraz v obličeji, oči vyboulené, ústa široce rozevřená, 

jazyk volně vyčnívá ven. 

 

Obecný význam: Jedná se o relativně krátké časové období, ve kterém je člověk zaskočen 

novou situací, dočasně je neschopen ji řešit, velmi často se jedná o první zkušenost svého 

druhu. Po uplynutí tohoto období se pŧvodně nová a neznámá situace stává přehlednou a 

jasnou. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nevědět si s něčím/s někým rady… 
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Příklady situace: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Vţdycky, kdyţ nastoupíte do nového zaměstnání, jste ze všeho paf. Ale za chvilku se 

do toho dostanete. 

 

PRÁCE + POPRVÉ + NASTOUPIT + VŢDYCKY + SZ + POSTUPNĚ + DOBRÝ. 

 

2. Studenti prvního ročníku FF UK jsou první dny ve škole ze všeho vyjukaní. 

 

STUDENTI + ROČNÍK + PRVNÍ + FF UK + SZ. 

 

3. Nováčci na vojně ze začátku na všechno koukají jako pět na šest. 

 

VOJÁK + NOVÁČEK + SZ. 

 

4. Jedna starší paní se rozhodla naučit se pracovat na počítači. Chudák nevěděla, kam 

dřív ťuknout. 

 

PANÍ + STARŠÍ + ROZHODNOUT + POČÍTAČ + UČIT SE + SZ. 

 

5. Koupili jsme mamce k Vánocŧm myčku na nádobí. Ze začátku si vůbec nevěděla 

rady s ovládáním, ale za pár dní uţ to bylo v pohodě. 

 

MY (DVA) + MYČKA + KOUPIT + MAMINKA + DÁT (ji) + VÁNOCE + ONA + SZ 

+ POSTUPNĚ + DOBRÝ. 

 

6. Rodiče se rozhodli, ţe si pořídí mobilní telefon. Ale ze začátku pro ně bylo jeho 

ovládání španělská vesnice. 

 

RODIČE + MOBIL + ROZHODNOUT + KOUPIT + ALE + POPRVÉ + SZ. 
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Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 5: Setkání se 

s novou, neznámou skutečností 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 44: 

 

    
SZ č. 44 SZ č. 45 

 

1. Známá mi vyprávěla svŧj záţitek z tramvaje. Přišel k ní neznámý muţ a zničehonic ji 

dal pusu na tvář. Byla z jeho chování vyvedená z míry. Vŧbec ho neznala. Nic 

podobného se jí ještě nikdy nestalo! 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 45, ale jen v situaci, kdy dívka dostala poprvé v ţivotě pusu od 

chlapce, nemá s tím ţádné předchozí zkušenosti. Je to vŧbec poprvé, co pusu dostává. 

Překlad by mohl vypadat následovně: 

 

Známá mi vyprávěla svŧj záţitek z tramvaje. Přišel k ní neznámý muţ a zničehonic ji dal 

pusu na tvář. Byla to její první pusa v ţivotě! 

 

2. Kamarádka mi doporučila, abych se co nejrychleji jela podívat se na jeden byt. Je prý 

moc pěkný, určitě bych si ho měla koupit. Hned jsem vyrazila. Byla jsem jak Alenka 

v říši divŧ. Tohle ţe je pěkný byt? 

 

Je moţné pouţít i SZ č. 45, ale jen v pozitivním smyslu, kdy mluvčí pochází z venkova a 

poprvé se setkává s přepychovým, luxusním bytem. Do té doby jako by kamarádka 

neměla ani tušení, ţe podobné byty mohou existovat. Překlad by zněl následovně: 

 

Kamarádka mi doporučila, abych se co nejrychleji jela podívat na jeden byt. Je prý moc 

pěkný, určitě bych si ho měla koupit. Hned jsem vyrazila. Ještě nikdy jsem tak luxusní 

byt neviděla! 

 

3. Znám ho. Vţdycky to byl klidný, pohodový, bezproblémový chlap. Myslela jsem si, 

ţe se mi to zdá, kdyţ jsem ho viděla, jak je strašně nervózní, nadává a řve na všechny 

kolem. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 45. 

 

    
SZ č. 44 SZ č. 45 



83 

 

 

4. Strašně mi nadával. Byl jsem z toho úplně mimo. Nechápal jsem, proč tak řve, kdyţ 

jsem nic neudělal. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 45. 

 

5. Byl jsem na návštěvě u své kamarádky. Nečekaně přišla i její babička. Kamarádka nás 

představila, všichni jsme se posadili ke stolu a bavili se. Zničehonic nic si babička dala 

ruku před pusu a něco jí přede mnou šeptala. Cítil jsem se nepříjemně. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 45. 

 

6. Šla jsem s babičkou k volbám. Potkali jsme tam předsedu ČSSD Vladimíra Špidlu, 

kterého babička obdivuje. Byla tak šťastná, ţe ho vidí na ţivo, ţe se k němu hned 

rozeběhla a začala ho hladit po tváři. Strašně jsem se styděla a jen jsem přemýšlela, 

jak co nejrychleji vypadnout. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 45, ale jen v případě, ţe mluvčí ještě nikdy v ţivotě nebyla u 

voleb, všechno kolem voleb pro ni byla úplně nová zkušenost, nevěděla například, ani jak 

vyplnit volební lístky a kam je potom vhodit. Překlad by zněl následovně: 

 

Šla jsem s babičkou k volbám. Byla to pro mě úplně nová zkušenost. Ze všeho jsem 

byla vyjukaná. 

 

7. Zarazilo mě, ţe na Islandu je normální si při zívání nedávat ruku před pusu. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 45, ale jen v situaci, kdy je pro mluvčí setkání s kulturními 

odlišnostmi něčím novým, něčím, o čem do té doby nevěděla, o čem neměla ani tušení. 

Dŧleţitou poznámkou je, ţe se nejedná o něco, co by jí bylo nepříjemné, co by jí vadilo. 

Překlad by mohl znít následovně: 

 

Donedávna jsem neměla ani tušení o tom, ţe na Islandu neznají záclony. 

 

8. Moje kamarádka mi vyprávěla, jak ji zaskočilo podivné chování přítele její dcery. 

Kdyţ k nim přišel na návštěvu, tak dceru místo běţného obejmutí vzal za ruku a 

očichal v podpaţí. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 45, ale jen v situaci, kdy je mluvčí překvapená z chování rodičŧ 

svého přítele. Oni například hodně rychle ukazují a mluvčí jim nerozumí a neumí s nimi 

moc komunikovat, protoţe do té doby neměla příleţitost se s něčím podobným setkat. 

Situace by mohla vypadat následovně: 

 

Moje kamarádka mi vyprávěla, ţe kdyţ se poprvé setkala s neslyšícími rodiči svého 

přítele, vůbec jejich rychlému znakování nerozuměla. 
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Příklady situací s alternativami k SZ č. 45: 

 

    
SZ č. 45 SZ č. 44 

 

1. Vţdycky, kdyţ nastoupíte do nového zaměstnání, jste ze všeho paf. Ale za chvilku se 

do toho dostanete. 

 

Je moţné pouţít také SZ č. 44, a to v situaci, kdy je mluvčí něčím nemile zaskočen, kdy 

se setkává se skutečností nebo situací, která mu není příjemná a nečeká ji, není na ni 

připraven. Překlad podobné situace by mohl znít následovně: 

 

Nastoupil jsem do nového zaměstnání a nevěřil jsem svým očím. Všude samá špína. 

 

    
SZ č. 45 SZ č. 44 

 

2. Studenti prvního ročníku FF UK jsou první dny ve škole ze všeho vyjukaní. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 44, ale jen v situaci, kdy studenti byli překvapeni novou situací, 

která na ně ve škole čekala (zjistili, ţe se toho budou muset hodně učit, ţe mají výuku 

kaţdý den aţ do večera apod.). Překlad by mohl znít následovně: 

 

Studenti prvního ročníku FF UK byli první den ve škole zaskočení tím, co všechno se 

budou muset naučit. 

 

3. Nováčci na vojně na všechno ze začátku koukají jako pět na šest. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 44, ale jen v situaci, kdy jsou nováčci na vojně nemile překvapeni 

tím, ţe se např. dŧstojníci neumějí chovat: neumějí slušně jíst, mlaskají, křičí na sebe, 

chovají se jako někde v hospodě. Nováčci čekali, ţe budou sice velmi přísní, ale elegantní, 

slušní. Skutečnost je zarazila. Překlad bude znít následovně: 

 

Nováčci na vojně byli šokovaní chováním vojenských dŧstojníkŧ. 

 

4. Jedna starší paní se rozhodla naučit se pracovat na počítači. Chudák nevěděla, kam 

dřív ťuknout. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 44, ale jen v situaci, kdy je mluvčí zaskočena něčím nepříjemným, 

nemilým, protivným, negativním. Překlad by zněl následovně: 
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Jedna starší paní se rozhodla učit se pracovat na počítači. Ale nečekala, ţe jeho 

klávesnice bude jako čuně. 

 

5. Koupili jsme mamce k Vánocŧm myčku na nádobí. Ze začátku si vŧbec nevěděla rady 

s jejím ovládáním, ale za chvíli uţ to bylo v pohodě. 

 

Je vhodné pouţít také SZ č. 44, a to v situaci, kdy maminka čeká novou myčku a dostane 

nějakou pouţitou, nekvalitní apod. Je nemile zaskočena v situaci, kdy se na něco 

konkrétního těší, a ve skutečnosti je to jiné, horší. Překlad bude znít následovně: 

 

Koupili jsme mamce k Vánocŧm myčku na nádobí. Asi nepočítala s tím, ţe ji koupíme 

v bazaru. 

 

6. Rodiče se rozhodli, ţe si pořídí mobilní telefon. Ale ze začátku pro ně jeho ovládání 

bylo španělská vesnice. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 44, a to v situaci, kdy jsou rodiče zaskočeni nečekanou reakcí na 

dárek nebo skutečností, situací, která s tím souvisí. Překlad by zněl následovně: 

 

Rodiče si přáli mobilní telefon. Tak jsem jim ho koupil. Dost nemile je překvapil displej 

s Micky Mousem. 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 6: Jednání bez ohledu na stanovené zásady 

(specifický znak č. 36, 37 a 20) 

 

Specifický znak č. 36 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky B, orientace dlaně směrem doprava v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky N, orientace dlaně směrem doleva, hrana ukazováčku P ruky se dotýká čela, 

mírným pohybem se ruka pohybuje směrem k L ruce, kdy se při pohybu letmo dotknou 

konečky prstŧ P ruky L dlaně. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna do strany, čelo zvrásněné, obočí 

pozvednuté, oči široce otevřené, ústa zavřená, v konečné fázi artikulace „B“. 

 

Obecný význam: Udělat něco bez vědomí osoby/osob, která/které má/mají podle 

společensky platných norem dát k jednání svolení, nad tímto zpŧsobem jednání je vyjádřen 

údiv, nesouhlas. 

 

Nejčastější formulace překladu: …jednat bez dovolení… 
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Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. O víkendu jsme dorazili na naší chalupu. S překvapením jsme zjistili, ţe nám někdo 

bez jakékoliv předešlé domluvy před plotem na naší zahradě vykopal díry na nějaké 

trubky. 

 

VÍKEND + CHALUPA + ODEJÍT + UŢ + TAM + PŘEKVAPENÍ + NĚKDO + SZ + 

ZAHRADA + NAŠE + VYKOPAT + TRUBKA. 

 

2. Seděl jsem v práci u stolu a psal něco na počítači. Vedle mě seděla kolegyně a jednala 

o něčem s neslyšícím. Ten si při odchodu bez dovolení vzal z mého stolu materiály. 

 

PRÁCE + SEDĚT + POČÍTAČ + PSÁT + NĚCO + VEDLE + KOLEGYNĚ + 

NESLYŠÍCÍ + SPOLU + JEDNAT + PAK + ON + UŢ + ODEJÍT + CHTÍT + ALE + 

PŘIJÍT (ke mně) + SZ + MATERIÁLY + MOJE + VZÍT.  

 

3. Na stavbě při práci našli velký kus dřeva, který se nikam nevešel. Přemýšleli, co 

s ním. Nakonec ho bez jakékoliv konzultace s vedoucím rozřezali! 

 

STAVBA + ONI + DŘEVO + DLOUHÝ + NAJÍT + VEJÍT + SZ – Bc. č. 3 + 

PŘEMÝŠLET + JAK + SZ + ROZŘEZAT + VEDOUCÍ + PTÁT  SE (ho) + NULA. 

 

4. Na zahradě máme stromy. Zjistil jsem, ţe jim někdo bez našeho souhlasu prořezal 

větve. 

 

MÍT + ZAHARADA + STROMY + JÁ + VŠIMNOUT + NĚKDO + SZ + VĚTVE + 

ŘEZAT. 

 

5. Zemřeli mi rodiče. Se sestrou jsme se dohodli, ţe pŧjdeme do mámina domu, uděláme 

tam pořádek a domluvíme se na rozdělení pozŧstalého majetku. Vím, ţe sestra nemá 

klíče a ţe tam musí jít se mnou. Kdyţ jsem tam přišel, úplně jsem se vyděsil, protoţe 

hodně věcí z domu zmizelo. Kdo to bez našeho vědomí mohl udělat? Kdo jiný má 

klíče? Kde ty věci mohou být? 

 

RODIČE + MOJE + ZEMŘÍT + SESTRA + SPOLU + DOHODNOUT SE + BÝT 

(budoucí čas) + UKLÍZET + TAKÉ + MAJETEK + ROZDĚLIT + VĚDĚT + SESTRA + 

KLÍČ + NEMÍT + MUSET + SPOLU + TAM + ALE + JÁ + PŘIJÍT + TAM + ŠOK + 

KDO + SZ + VŠECHNO + VZÍT + KLÍČ + MÍT + KDO + VĚCI + KDE. 

 

6. Někdo mi vzal beze slova ze stolu mobil. 

 

NĚKDO + STŦL + MOBIL + MŦJ + SZ + VZÍT. 

 

 

 

 

 



88 

 

Specifický znak č. 37 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky B, orientace dlaně směrem doprava v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky D, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček P ruky se dotýká čela. P ruka 

vykonává pohyb k levé ruce, přičemţ tvar ruky se v prŧběhu pohybu k L ruce mění na Bo, 

dlaň je orientována k tělu a konečky pravé ruky vykonají prudký pohyb po dlani směrem od 

těla. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně natočena do strany, obočí sevřené, oči mírně 

přivřené, ústa zavřená, koutky úst nepatrně svěšené. V závěrečné fázi artikulace „B“. 

 

Obecný význam: Jednat bez dovolení, bez zábran, někdy i z dŧvodu neznalosti norem, nad 

takovým jednáním je vyjádřeno pohoršení, nesouhlas. 

 

Nejčastější formulace překladu: …jednat bez zábran… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Máme známou neslyšící kamarádku, která je schopná se bez mrknutí oka vyptávat na 

velmi osobní věci. 
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ZNÁT + KAMARÁDKA + NESLYŠÍCÍ + TYP + SZ + VYPTÁVAT. 

 

2. Přišla za mnou kamarádka na neohlášenou návštěvu. Jen jsem otevřela dveře, uţ se 

nahrnula do bytu. Nestačila jsem se divit, co si dovolí. 

 

KAMARÁDKA + NEBÝT (minulý čas) + DOHODNOUT SE + SPOLU + NÁVŠTIVÍT 

(ke mně) + JÁ + DVEŘE + OTEVŘÍT + SZ + HNED + VEJÍT. 

 

3. Bez jakýchkoliv zábran si stoupl na kraj Nuselského mostu a skočil dolŧ. 

 

MOST + NUSELSKÝ + SZ + SKOČIT. 

 

4. Přespával u mě doma kamarád. Šel jsem do koupelny, ale musel jsem se vrátit, protoţe 

jsem si něco zapomněl. A co nevidím! Kamarád se mi drze hrabe v mých věcech. 

 

KAMARÁD + DOMA + MOJE + PŘESPÁVAT + JÁ + KOUPELNA + JÍT + DŦVOD + 

ZAPOMÍNAT + NĚCO + ZPÁTKY + VŠIMNOUT + KAMARÁD + SZ + VĚCI + 

MOJE + HRABAT + ZDVĚDAVĚ. 

 

5. Jel jsem po dálnici. Z druhého pruhu se přede mě cpalo auto, aniţ by se řidič 

namáhal aspoň zablikat. 

 

AUTO + DÁLNICE + ŘÍDIT + PRUH + DRUHÝ + AUTO + SZ + CPAT. 

 

6. Na koupališti jsem viděla starší a docela tlustou paní. Ona to ale vůbec neřešila. 

Nebyla ani trochu soudná. Klidně si natáhla tanga a jen tak se tam promenádovala. 

Úplně jsem se zděsila. 

 

KOUPALIŠTĚ + VIDĚT + PANÍ + STARŠÍ + TLUSTÝ + SZ + NOSIT + TANGA + JÁ 

+ ZÍRAT. 

 

7. Otec má klíč od mého bytu. Štve mě tím, ţe vţdycky, kdyţ k nám jde, tak sice 

zazvoní, ale nečeká na vyzvání a okamţitě odemyká a hrne se dovnitř. 

 

OTEC + MŦJ + KLÍČ + OD + BYT + MOJE + MÍT + JÁ + ZLOBIT + DŦVOD + ON + 

VŢDYCKY + NAVŠTÍVIT (mě) + SZ + HNED + OTEVŘÍT + ZVONIT + BEZ.  
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Specifický znak č. 20 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky V s dlaněmi orientovanými k tělu v neutrálním 

prostoru před tělem. Opakovanými krátkými pohyby kmitají z vyšší a vzdálenější polohy do 

niţší a bliţší polohy. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava se při provádění znaku mírně naklání ze strany na stranu, 

čelo výrazně svraštělé, obočí sevřené, oči přivřené, ústa zavřená, koutky úst svěšené. 

 

Obecný význam: Porušování pravidel, nedbání toho, co je obecně povaţováno za správné, 

ţádné zábrany jednat „proti proudu“, jednání bez obav z postihu, takové jednání je vnímáno 

jako „frajeřina“. 

 

Nejčastější formulace překladu: …je jedno, co se stane / co si ostatní pomyslí… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Vykračoval si s úsměvem po ulici úplně nahý a bylo mu jedno, co si o tom 

kolemjdoucí myslí. 

 

ON + ULICE + JÍT + NAHÝ + SZ. 
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2. Já mu to normálně vpálím šéf nešéf. Ty se ho bojíš? 

 

JÁ + ŠÉF + ŘÍCT (mu) + SZ + TY + BÁT SE. 

 

3. Chystal jsem se jet na chalupu u Hradce Králové. Měl bych jet po dálnici z Prahy, ale 

nemám dálniční známku. No a co? Jen ať mi někdo něco zkusí říct. 

 

AUTO + CHTÍT + CHALUPA + JET + BLÍZKO + HRADEC KRÁLOVÉ + DÁLNICE 

+ ŘÍDIT  + ALE + ZNÁMKA + PRO + DÁLNICE + NEMÍT + SZ + JET. 

 

4. Hele, ještě chvíli tě bude Honza otravovat, tak mu jednu vrazím. 

 

HELE + PŘÍPAD + HONZA + JEŠTĚ + INDEX (tebe) + OTRAVOVAT + JÁ + SZ + 

PRAŠTIT (ho). 

 

5. Na křiţovatce jsem si klidně pofrčel na červenou! 

 

KŘIŢOVATKA + ČERVENÝ + SVÍTIT + SZ + JET. 

 

6. S přehledem bych si to rozdal s jeho manţelkou. 

 

MANŢELKA + JEHO + SPOLU + SZ. 

 

7. V hospodě mi nedělá problém utratit 5000 Kč. 

 

HOSPODA + 5 000, – + UTRÁCET + SZ. 

 

8. Na poště jsem předběhl. Přece nebudu čekat! 

 

POŠTA + FRONTA + SZ + PŘEDBĚHNOUT. 

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 6: Jednání bez 

ohledu na stanovené zásady 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 36: 

 

 

      
SZ č. 36 SZ č. 37 SZ č. 20 
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1. O víkendu jsme dorazili na naši chalupu. S překvapením jsme zjistili, ţe nám někdo 

bez jakékoliv předešlé domluvy před plotem na naší zahradě vykopal díry na nějaké 

trubky. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 37. 

 

Je vhodné pouţít také SZ č. 20, ale v jiné situaci: Soused potřeboval vykopat díru pro 

vedení trubek. Část vedení měla zasahovat do pozemku mluvčího. Soused poţádal 

mluvčího o svolení vykopat díru na jeho pozemku, ale nedostal jej. Přesto díru vykopal 

beze strachu, co se bude dít dál. (Moţná je i varianta, ţe se soused nezeptal, věděl, ţe není 

správné udělat to bez dovolení, ale přesto díru na pozemku mluvčího vykopal s pocitem 

„jdu do toho, ať si říká, co chce!“) Překlad bude vypadat následovně: 

 

O víkendu jsme dorazili na naši chalupu. Zjistili jsme, ţe nám soused bez našeho souhlasu 

na naší zahradě před plotem vykopal díry na nějaké trubky. Co si o sobě vůbec myslí? Ţe 

je ředitelem zeměkoule? 

 

 

2. Seděl jsem v práci u stolu a psal něco na počítači. Vedle mě seděla kolegyně a jednala 

o něčem s neslyšícím. Ten si při odchodu bez dovolení vzal z mého stolu materiály. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 37, ale v jiné situaci: Neslyšící vidí u mluvčího na stole zahraniční 

materiály, které pouţívá pro výuku. Bez dovolení si je vezme a bez zábran mluvčímu 

„vpálí“, ţe je nesmysl pouţívat zahraniční materiály pro výuku a ţe by se měl spíše 

zaměřit na vyuţívání materiálŧ českých. Překlad bude znít následovně: 

 

Seděl jsem v práci u stolu a psal něco na počítači. Vedle mě seděla kolegyně a jednala o 

něčem s neslyšícím. Ten před odchodem bez dovolení vzal z mého stolu zahraniční 

materiály, které pouţívám k výuce. Potom se na mě utrhnul s tím, ţe bych neměl 

pouţívat zahraniční materiály, ale spíš české. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 20, ale v situaci, kdy mluvčí vyjadřuje svŧj negativní postoj 

k nevychovanému (drzému nebo bez zábran) chování, za které by ho nejraději neviděl. 

Překlad zní následovně: 

 

Seděl jsem v práci u stolu a psal něco na počítači. Vedle mě seděla kolegyně a jednala o 

něčem s neslyšícím. Ten si při odchodu bez dovolení vzal z mého stolu materiály. 

Nejraději bych ho za to jeho drzé a povýšené chování vyhodil ze dveří! 

 

3. Na stavbě při práci našli velký kus dřeva, který se nikam nevešel. Přemýšleli, co 

s ním. Nakonec ho bez jakékoliv konzultace s vedoucím rozřezali! 

 

      
SZ č. 36 SZ č. 37 SZ č. 20 
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Není vhodné pouţít SZ č. 37. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 20, ale v jiné situaci: pokud něco udělali přes zákaz např. 

vedoucího lesní správy. Moţné jsou dvě situace, buď si přes výslovný zákaz stejně 

udělají, co chtějí, nebo si přes zákaz říkají, ţe by to stejně udělali, i kdyţ nakonec pod 

vlivem dalších okolností to nakonec neprovedou. Překlad by zněl následovně: 

 

Na stavbě při práci našli velký kus dřeva, který se nikam nevešel. Přemýšleli, co s ním. 

Zeptali se vedoucího, jestli by ho mohli rozřezat. On jim to zakázal, ale pro ně ţádné 

zákazy neplatí. 

 

 

4. Na zahradě máme stromy. Zjistil jsem, ţe jim někdo bez našeho souhlasu prořezal 

větve. 

 

Není vhodné pouţít SZ č. 37. 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 20, ale v jiných situacích: 1) kdyby mluvčí věděl, ţe větve bez 

dovolení pořezal např. soused, a získal by pocit, ţe mu to musí stŧj co stŧj oplatit, ať to 

potom dopadne jakkoliv (ve skutečnosti to pak nemusí udělat); 2) kdyby měl mluvčí plot, 

přes který by přerŧstaly větve stromu od souseda. Řekl by mu, aby to dal do pořádku, 

protoţe si nepřeje, aby jeho větve měl na své zahradě. Soused by si z toho nic nedělal, tak 

by se ujal iniciativy sám mluvčí, ať se to sousedovi líbí, nebo ne. Překlad by zněl 

následovně: 

 

Na zahradě máme stromy. Zjistil jsem, ţe jim někdo bez našeho souhlasu prořezal větve. 

Měl jsem sto chutí mu srovnat jeho zahradu se zemí za to, co si to dovolil. 

 

5. Zemřeli mi rodiče. Se sestrou jsme se dohodli, ţe pŧjdeme do mámina domu, uděláme 

tam pořádek a domluvíme se na rozdělení pozŧstalého majetku. Vím, ţe sestra nemá 

klíče a ţe tam musí jít se mnou. Kdyţ jsem tam přišel, úplně jsem se vyděsil, protoţe 

hodně věcí z domu zmizelo. Kdo to bez našeho vědomí mohl udělat? Kdo jiný má 

klíče? Kde ty věci mohou být? 

 

Není vhodné pouţít SZ č. 37. 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 20, ale v jiné situaci: pokud by nastala výše popsaná situace a 

mluvčí by bez dlouhého přemýšlení, bez ohledu na to, ţe by to mohl být někdo 

z příbuzných, zavolal policii a všechno by nechal vyšetřit. Překlad by mohl znít 

následovně: 

 

      
SZ č. 36 SZ č. 37 SZ č. 20 



94 

 

Zemřeli mi rodiče. Se sestrou jsme se dohodli, ţe pŧjdeme do mámina domu, uděláme tam 

pořádek a domluvíme se na rozdělení pozŧstalého majetku. Vím, ţe sestra nemá klíče a ţe 

tam musí jít se mnou. Kdyţ jsem tam přišel, úplně jsem se vyděsil, protoţe hodně věcí 

z domu zmizelo. Kdo to bez našeho vědomí mohl udělat? Kdo jiný má klíče? Kde ty věci 

mohou být? Prostě okamţitě zavolám policii a je mi jedno jak si s tím poradí! 

 

6. Někdo mi vzal beze slova ze stolu mobil. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 37. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 20, překlad by byl jiný: 

 

To snad ani není pravda, ţe si někdo dovolí vzít mi beze slova ze stolu mobil! 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 37: 

 

 

1. Máme známou neslyšící kamarádku, která je schopná se bez mrknutí oka vyptávat na 

velmi osobní věci. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 36, ale v jiné situaci: Kamarádka by „lezla“ do osobních věcí ve 

skříni, hrabala v mobilu, četla soukromou poštu atd. Překlad bude vypadat následovně: 

 

Máme známou neslyšící kamarádku, která má ve zvyku prohrabovat se bez dovolení 

v mých osobních věcech. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 20, a to v situaci, kdy se kamarádka nebojí zeptat na velmi intimní 

věc. Jako by se ani nebála, ţe utrpí přátelství. Překlad by mohl znít následovně: 

 

Máme známou neslyšící kamarádku, která se klidně otevřeně zeptá na mŧj intimní vztah 

s ředitelem i před mým manţelem, jako by jí bylo jedno, ţe mi to mŧţe zničit 

manţelství. 

 

2. Přišla za mnou kamarádka na neohlášenou návštěvu. Jen jsem otevřela dveře, uţ se 

nahrnula do bytu. Nestačila jsem se divit, co si dovolí. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 36, ale jen za situace, kdy by mluvčí z určitého dŧvodu například 

nesouhlasil s nějakou věcí, činností, aktivitou apod., a druhý by ji přesto udělal. Překlad 

takové věty by mohl znít: 

 

Chtěla mě navštívit kamarádka. Říkala jsem jí, ať dneska nechodí, protoţe mám hosty. 

Ona mě ale neposlechla a stejně přišla. 
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Je moţné pouţít SZ č. 20, ale jen v situaci, kdy by mluvčí byla pohoršená chováním 

kamarádky a nejraději by ji odkázala do patřičných mezí, i kdyţ je to kamarádka. Překlad 

by mohl být: 

 

Chtěla mě navštívit kamarádka. Říkala jsem jí, ať dneska nechodí, protoţe mám hosty. 

Ale ona pořád mlela svou, ţe mě navštíví právě dneska. Nejradši bych jí řekla, ať uţ se 

jde vycpat. 

 

 

3. Bez jakýkoliv zábran si stoupl na kraj Nuselského mostu a skočil dolŧ. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 20, ale jen v situaci, kdy je někdo pohoršen tím, ţe mu ostatní 

nevěří, ţe je schopen něco udělat (zabít se, skočit z mostu apod.). On se pak rozhodne 

pokusit se věc uskutečnit, aby všem ukázal, ţe to myslel váţně. Překlad by mohl znít 

následovně: 

 

Stoupl na kraj Nuselského mostu a byl odhodlaný skočit dolŧ, aby si o něm ostatní 

nemysleli, ţe je nějakej bábovka! 

 

4. Přespával u mě doma kamarád. Šel jsem do koupelny, ale musel jsem se vrátit, protoţe 

jsem si něco zapomněl. A co nevidím! Kamarád se mi drze hrabe v mých věcech. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 36. Změní se překlad, bude znít následovně: 

 

Přespával u mě doma kamarád. Šel jsem do koupelny, ale musel jsem se vrátit, protoţe 

jsem si něco zapomněl. Najednou vidím kamaráda, jak si bez dovolení prohlíţí moje 

osobní věci. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 20, situace se změní následovně: Mluvčí vidí, ţe se mu někdo 

probírá jeho osobními věcmi a má chuť to nějak řešit (vrazit mu pohlavek, protoţe se to 

nedělá; vyhodit ho z bytu, i kdyţ je to kamarád; zavolat na něj policii). Překlad jedné 

konkrétní věty by zněl následovně: 

 

Přespával u mě doma kamarád. Šel jsem do koupelny, ale musel jsem se vrátit, protoţe 

jsem si něco zapomněl. Najednou vidím kamaráda, jak se prohrabuje mými osobními 

věcmi. Opravdu bych ho nejradši vyhodil z bytu. 

 

      
SZ č. 37 SZ č. 36 SZ č. 20 



96 

 

 

5. Jel jsem po dálnici. Z druhého pruhu se přede mě cpalo auto, aniţ by se řidič namáhal 

aspoň zablikat. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 20, ale jen v jiné situaci: Druhý se chová jako by byl pán světa, 

jako by se mu všechno mělo přizpŧsobit, bez zábran, beze strachu z postihu, beze snahy 

dodrţovat zásady slušného chování. Překlad by mohl vypadat následovně: 

 

Jel jsem po dálnici. Málem jsem sjel z vozovky, protoţe se z druhého pruhu přede mě 

cpalo auto, jako by mě snad jeho řidič ani neviděl. O tom, ţe by měl dát blinkr, ani 

nemluvím. 

 

6. Na koupališti jsem viděla starší a docela tlustou paní. Ona to ale vŧbec neřešila. 

Nebyla ani trochu soudná. Klidně si natáhla tanga a jen tak se tam promenádovala. 

Úplně jsem se zděsila. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 20, a to v situaci, kdy někdo udělá něco, co se obecně nedělá, 

nehodí. Mŧţe to udělat sám od sebe s vědomím toho, ţe to ostatní pohorší, nebo jako 

např. sázku s někým dalším, jako dŧkaz toho, ţe si dokáţe nic nedělat z názoru ostatních. 

 

Na koupališti jsem viděla starší a docela tlustou paní. Vsadila se s kamarádkami, ţe si 

klidně natáhne tanga, bude se tam jen tak promenádovat, ať si o tom ostatní myslí, co 

chtějí. 

 

7. Otec má klíč od mého bytu. Štve mě tím, ţe vţdycky, kdyţ k nám jde, tak sice 

zazvoní, ale nečeká na vyzvání a okamţitě odemyká a hrne se dovnitř. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 36, ale v jiné situaci: Otec si bere bez předchozího dovolení nebo 

upozornění klíče a přijde do bytu, kdy se mu zachce. Překlad by zněl následovně: 

 

Otec si bez mého vědomí vzal klíče od mého bytu. Lekla jsem se, kdyţ si zničehonic 

odemkl a vešel dovnitř. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 20, ale v jiné situaci: Dcera sdělí otci, ţe mu nikdy nedá klíče od 

svého bytu. Ten potom říká manţelce, ţe si klíče od dcery příště sám vezme a ţe je mu 

jedno, jestli se na něj dcera bude zlobit. Překlad by zněl následovně: 
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Dcera odmítla dát svému otci klíče od bytu. Příště si je vezme sám a vůbec ho nezajímá, 

ţe se na něj za to bude zlobit. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 20: 

 

 

1. Vykračoval si s úsměvem po ulici úplně nahý a bylo mu jedno, co si o tom 

kolemjdoucí myslí. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 37, ale změní se význam sdělení. Překlad bude znít následovně: 

 

Na tom, ţe šel nahý po ulici, nevidí nic zvláštního. 

 

2. Já mu to normálně vpálím šéf nešéf. Ty se ho bojíš? 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 37, ale změní se překlad: 

 

Bez zábran se před ostatními zeptal šéfa na jeho milenku! 

 

3. Chystal jsem se jet na chalupu u Hradce Králové. Měl bych jet po dálnici z Prahy, ale 

nemám dálniční známku. No a co? Jen ať mi někdo zkusí něco říct. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 37, změní se ale význam: 

 

Chystal jsem se jet na chalupu u Hradce Králové. Měl bych jet po dálnici z Prahy, ale 

nemám dálniční známku. Velkou hlavu jsem si z toho nedělal. 

 

4. Hele, ještě chvíli tě bude Honza otravovat, a jednu mu vrazím. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 37. 
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5. Na křiţovatce jsem si klidně profrčel na červenou! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 37, změní se ale překlad: 

 

Vím, ţe se na červenou nesmí. Ale já jedu! 

 

6. S přehledem bych si to rozdal s jeho manţelkou. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 37. 

 

7. V hospodě mi nedělá problém utratit 5000 Kč. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 37, ale změní se překlad: 

 

V hospodě jsem nechal jen tak 5000 Kč, i kdyţ pro ostatní je to nepochopitelné. 

 

8. Na poště jsem předběhl. Byla tam hrozná fronta. Přece nebudu čekat! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 36. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 37, ale změní se překlad: 

 

Na poště byla hrozná fronta. Nečekal jsem a všechny jsem předběhl. 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 7: Podlehnout, neodolat (specifický znak č. 16 

a bakalářská práce č. 21 (Vysuček, 2003)) 

 

Specifický znak č. 16 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky D, orientace dlaně dolŧ. Ukazováček P ruky se dotýká 

špičky nosu, odtud se pohybem dolŧ, kdy se hranou P ruky dotkne levé strany hrudi a pohyb 

pokračuje krátce směrem dolŧ. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava nakloněna do strany, čelo svraštělé, oči mírně vyboulené, 

ústa volně otevřená, jazyk se opírá o dolní ret. 

 

Obecný význam: Po nějaké době podlehnout lákadlu bez nátlaku druhé osoby, pouze vlivem 

své vlastní slabé vŧle. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nakonec sám podlehnout… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 
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komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Kamarádka drţela dietu. Dlouho se drţela a nejedla nic sladkého, ale nakonec 

neodolala. 

 

KAMARÁDKA + DIETA + SLADKOSTI + ODMÍTAT + NAKONEC + SZ + VZÍT. 

 

2. Šel na návštěvu a říkal, ţe se brzy vrátí. Nakonec se mu tam tak líbilo, ţe přišel aţ 

ráno. 

 

ON + JÍT + NAVŠTĚVA + POVÍDAT + VRÁTIT + BRZY + ALE + SZ + AŢ + RÁNO. 

 

3. Šel jsem s manţelkou na nákup. Domluvili jsme se, ţe na svátky koupíme pŧl kila 

salámu. Neodolal jsem a vzal jsem hned celou šišku! 

 

MANŢELKA + SPOLU + NAKUPOVAT + BÝT (minulý čas) + DOHODNOUT + 

SVÁTEK + STAČIT + SALÁM + PŦL KILA + SZ + KOUPIT + CELÝ. 

 

4. Maminka nám neustále slibuje, ţe upeče jen čtyři druhy cukroví. Já ji znám, stejně jí 

to nedá a upeče alespoň deset druhŧ! 

 

MAMINKA + VŢDYCKY + SLIBOVAT + CUKROVÍ + PÉCT + JEN + DRUHY + 4 + 

ALE + ZNÁT + ONA + VŢDYCKY + SZ + PÉCT + DRUHY + 10. 

 

5. Díval jsem se na televizi. Říkal jsem si, ţe pŧjdu spát nejpozději v 22:00. Věděl jsem, 

ţe druhý den brzo vstávám. Dávali ale tak hezký film, ţe jsem nakonec šel spát aţ 

v pŧl jedné ráno. 

 

TELEVIZE + DÍVAT SE + VĚDĚT + SPÁT + MUSET + DO + 22.00 + DŦVOD + 

ZÍTRA + VSTÁVAT + BRZO + ALE + FILM + ZAJÍMAVÝ + SZ + SPÁT + AŢ + 

00.30 + RÁNO. 

 

6. Konečně se mi podařilo skoncovat s kouřením. Kdyţ mi ale kamarád nabídl cigaretu, 

neodolal jsem. 

 

KOUŘIT + KONEČNĚ + PŘESTAT + KAMARÁD + NABÍDNOUT (mi) + 

CIGARETA + SZ + VZÍT. 
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Specifický znak Bc. č. 21 (bakalářská práce Vysuček, 2003) 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L, P ve tvaru D. P s orientací dlaně doleva se dotýká pravého 

obočí. L před tělem v neutrálním prostoru s dlaní orientovanou dolŧ. Obě ruce se současně 

pohybují spodním obloukem dolŧ do stran s dlaněmi rovněţ orientovanými dolŧ. Obě ruce 

končí na stejné úrovni s tvarem ruky 5. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava se nakloní dopředu doprava, vzduch je vypouštěn 

našpulenými rty ven z úst, artikulace „U“. 

 

Obecný význam: Podlehnout, ustoupit někomu po předchozím nátlaku (nucení, přemlouvání, 

argumentování). 

 

Nejčastější formulace překladu: …nechat se někým nakonec přesvědčit… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe (viz níţe) měnit 

v závislosti na komunikační situaci. Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, 

podle mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Kamarád mě tak dlouho přemlouval, ať s ním jdu do hospody, aţ jsem se nakonec 

nechal přesvědčit. 
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KAMARÁD + MŦJ + NUTIT (mě) + HOSPODA + SZ. 

 

2. Poprosil jsem maminku, aby mi koupila koně. Ona: „Zbláznil ses? Zapomeň na to!“ 

Ale já jsem ţadonil tak dlouho, aţ mi ho nakonec koupila. 

 

JÁ + VOLAT + MÁMA + PROSIT + KŦŇ + KOUPIT + DÁT (mně) + MÁMA + 

ZBLÁZNIT + NIKDY (opakovaně) + JÁ + BOJOVAT (opakovaně) + PROSIT 

(opakovaně) + POVEDLO + DÁT (mi) + SZ. 

 

3. Kamarád mě přesvědčoval, abych si koupil sadu velmi drahých hrncŧ. Bránil jsem se, 

ţe v ţádném případě. Ale hučel do mě tak dlouho, aţ jsem si je přece jen koupil. 

 

KAMARÁD + NUTIT (mě) + DOPORUČIT (mi) + KOUPIT + HRNEC + DRAHÝ + 

SPECIÁLNÍ + JÁ + NIKDY + DRAHÝ + ODMÍTNOUT (opakovaně) + NUTIT + 

NAKONEC + SZ. 

 

4. Mŧj známý se zbláznil do jedné holky. Zamanul si, ţe s ní bude chodit. Ale nebylo to 

tak jednoduché, ta holka mu dlouho odolávala. Ale nakonec ji dostal. 

 

CHLAPEC + TEN + LÍBIT + TA + DÍVKA + CHTÍT + CHODIT + DÍVKA + NIKDY 

(opakovaně) + BOJOVAT + NAKONEC + NECHAT + SZ + SPOLU + RÁDI + 

CHODIT. 

 

5. Drţela jsem přísnou dietu. Nevydrţela jsem to dlouho. Nakonec jsem neodolala 

čokoládě. 

 

POZOR + DIETA + PŘÍSNÝ + „PUNTIČKÁŘSKÝ“ + VYBÍRAVÝ + SZ + 

ČOKOLÁDA + JÍST. 

 

(Pozn. Na základě dalších výzkumů (v bakalářské práci) jsem zjistil chybné zařazení 

příkladu. Tento příklad náleží k příkladům ke SZ č. 16). 

 

6. Byla jsem na osobním jednání se zástupcem jedné společnosti. Tak dlouho jsem ho 

přesvědčovala, aţ nám finanční dar přislíbil. 

 

SCHŦZE + JEDNÁNÍ + DŦLEŢITÝ + OSOBA + ROZMLUVIT + ON + SZ + PENÍZE 

+ DÁT (sponzorovat) + DÁT. 
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Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 7: Podlehnout, 

neodolat 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 16: 

 

 

1. Kamarádka drţela dietu. Dlouho se drţela a nejedla nic sladkého, ale nakonec 

neodolala. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 21, ale jen v případě, ţe někdo mluvčí přemlouval, aby si vzala 

sladkého. Bez tohoto tlaku by si sama od sebe nic sladkého nevzala. Překlad by zněl 

následovně: 

 

Kamarádka drţela dietu. Dlouho se drţela a nejedla nic sladkého, ale nakonec neodolala 

lákavým laskominám od kamaráda. 

 

 

 

2. Šel na návštěvu a říkal, ţe se brzy vrátí. Nakonec se mu tam tak líbilo, ţe přišel aţ 

ráno. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 21, ale jen v případě, kdy byl mluvčí pevně odhodlán odejít včas, 

ale pod velkým tlakem kamarádŧ nakonec svoje předsevzetí nedodrţel. Překlad by 

vypadal následovně: 

 

Šel na návštěvu a říkal, ţe se brzy vrátí. Kamarádi ho ale tak dlouho přemlouvali, ţe 

nakonec odcházel aţ k ránu. 

 

3. Šel jsem s manţelkou na nákup. Domluvili jsme se, ţe na svátky koupíme pŧl kila 

salámu. Neodolal jsem a vzal jsem hned celou šišku! 

 

      
SZ č. 16 SZ - Bc. č. 21 

      
SZ č. 16 SZ - Bc. č. 21 
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Mŧţe pouţít SZ č. 21, ale jen v případě, kdy manţelé byli z domova domluveni, ţe 

nakoupí jen určité mnoţství potravin, ale v obchodě jim prodavačka s nadšením nabízí 

větší mnoţství, které oni nakonec koupí. Překlad by zněl následovně: 

 

Šel jsem s manţelkou na nákup. Domluvili jsme se, ţe na svátky koupíme pŧl kila salámu. 

Prodavačka o něm ale tak básnila, aţ jsme nakonec neodolali a koupili hned celou šišku! 

 

4. Maminka nám neustále slibuje, ţe upeče jen čtyři druhy cukroví. Já ji znám, stejně jí 

to nedá a upeče alespoň deset druhŧ! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 21, ale jen v případě, kdy se v situaci objeví někdo, kdo se snaţí 

rozhodnutí maminky cíleně změnit. Překlad zní následovně: 

 

Maminka nám neustále slibuje, ţe upeče jen čtyři druhy cukroví. Já ji znám, stejně jí 

nakonec přemluvím a upeče alespoň deset druhŧ! 

 

5. Díval jsem se na televizi. Říkal jsem si, ţe pŧjdu spát nejpozději v 22:00. Věděl jsem, 

ţe druhý den brzo vstávám. Dávali ale tak hezký film, ţe jsem nakonec šel spát v pŧl 

jedné ráno. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 21, změní se překlad: 

 

Díval jsem se na televizi. Říkal jsem si, ţe pŧjdu spát nejpozději v 22:00. Věděl jsem, ţe 

druhý den brzo vstávám. Spolubydlící mi řekla, ţe jestli neuvidím ten hezký film, který 

zrovna dávají, budu hodně litovat. Nakonec jsem ulehnul aţ v pŧl jedné ráno. 

 

6. Konečně se mi podařilo skoncovat s kouřením. Kdyţ mi ale kamarád nabídl cigaretu, 

neodolal jsem. 

 

(Pozn: situace by mohla svádět k tomu, že se jedná spíše o selhání vůle díky zásahu 

jiného člověka. Avšak v této situaci se jedná pouze o nabídku kamaráda, nikoliv o nátlak 

či přemlouvání. K selhání vůle došlo jen vinou mluvčího samotného). 

 

Je moţné pouţít SZ č. 21, překlad se však změní: 

 

Konečně se mi podařilo skoncovat s kouřením. Kamarád si ze mě ale tak dlouho utahoval, 

aţ jsem si nakonec zapálil. 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ, Bc. č. 21: 

 

 

      
SZ - Bc. č. 21 SZ č. 16 
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1. Kamarád mě tak dlouho přemlouval, ať s ním jdu do hospody, aţ jsem se nakonec 

nechal přesvědčit. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 16, ale jen v případě, kdy mě ke změně rozhodnutí naopak nikdo 

nepřemlouvá, mluvčí podléhá jen sám sobě. Překlad se změní následovně: 

 

Říkal jsem si, ţe dneska nikam nepŧjdu. Nakonec mi to nedalo a šel jsem za kamarády 

do hospody. 

 

2. Poprosil jsem maminku, aby mi koupila koně. Ona: „Zbláznil ses? Zapomeň na to!“ 

Ale já jsem ţadonil tak dlouho, aţ mi ho nakonec koupila. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 16, avšak překlad se změní následovně: 

 

Poprosil jsem maminku, aby mi koupila koně. Ona: „Zbláznil ses? Zapomeň na to!“ 

Nevěřil jsem svým očím, kdyţ mi potom koníka sama přivedla. 

 

3. Kamarád mě přesvědčoval, abych si koupil sadu velmi drahých hrncŧ. Bránil jsem se, 

ţe v ţádném případě. Ale hučel do mě tak dlouho, aţ jsem si je přece jen koupil. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 16, překlad se změní následovně: 

 

Viděl jsem v obchodě sadu velmi drahých hrncŧ. Říkal jsem si, ţe si je nekoupím, protoţe 

si to prostě nemŧţu dovolit. Tak dlouho jsem je ale vídal ve výloze, aţ jsem neodolal a 

opravdu si je koupil. 

 

 

4. Mŧj známý se zbláznil do jedné holky. Zamanul si, ţe s ní bude chodit. Ale nebylo to 

tak jednoduché, ta holka mu dlouho odolávala. Ale nakonec ji dostal. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 16, avšak překlad se změní: 

 

Mŧj známý se zbláznil do jedné holky. Zamanul si, ţe s ní bude chodit. Ale nebylo to tak 

jednoduché, ta holka mu dlouho odolávala. Nakonec si sama uvědomila, ţe by nemusel 

být špatný, a pozvala ho na kafe. 

 

5. Drţela jsem přísnou dietu. Nevydrţela jsem to dlouho. Nakonec jsem neodolala 

čokoládě. 

 

(Pozn. Na základě dalších výzkumů jsem zjistil chybné zařazení příkladu. Tento příklad 

náleží k příkladům ke SZ č. 16). 

 

      
SZ - Bc. č. 21 SZ č. 16 
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6. Byla jsem na osobním jednání se zástupcem jedné společnosti. Tak dlouho jsem ho 

přesvědčovala, aţ nám finanční dar přislíbil. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 16, překlad se změní následovně: 

 

Byla jsem na osobním jednání se zástupcem jedné společnosti. Dala jsem mu všechny 

materiály o naší organizaci společně se ţádostí o sponzorský dar. Na místě nám řekl, ţe 

nám ţádný dar nedají. Po nějaké době se však sami ozvali a řekli, ţe se k nám přijdou 

podívat a ještě o případném sponzoringu pouvaţují. 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 8: Intenzita a trvalost činnosti, vlastnosti (specifický 

znak č. 13 a bakalářská práce č. 18 (Vysuček, 2003)) 

 

Specifický znak č. 13 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky 5, orientace dlaně směrem doprava v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky 6, orientace dlaně směrem doleva v neutrálním prostoru před tělem, konečky prstŧ 

se dotýkají levé dlaně a mírným opakovaným pohybem se pohybují po dlani dopředu a 

dozadu. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Obličej v přirozené pozici, ústa mírně pootevřená v přirozené 

pozici, vzduch jde z úst ven. 

 

Obecný význam: Po počátečním odstupu od činnosti na ní vzniká „závislost“ (velká intenzita 

jejího vykonávání), touha ji vykonávat více či častěji, neţ je obvyklé, je to vnímáno 

negativně. 

 

Nejčastější formulace překladu: …dělat to mnohem častěji / více… 
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Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Kdyţ holka jednou ochutná sex, uţ bez něj nemůţe být. 

 

HOLKA+ SEX + POPRVÉ + UŢ + SZ. 

 

2. Tak dlouho si pohrával s automaty, aţ se od nich uţ nemohl odlepit. 

 

AUTOMAT + HRÁT + DLOUHO + UŢ + SZ. 

 

3. Kamarádka chtěla vyzkoušet, jaké to je kouřit. Varoval jsem ji, ať to ani nezkouší. A 

věděl jsem proč. Od té doby kouří jednu za druhou. 

 

KAMARÁDKA + CIGARETA + CHTÍT + ZKOUŠET + JÁ + VAROVAT (jí) + NE + 

ONA + NEVADIT (mávnout rukou) + UŢ + OD + DOBA + SZ + KOUŘIT. 

 

4. Mŧj bratr má dvě děti. Pod stromeček jsem jim dal počítač s rŧznými dětskými hrami. 

Brácha je od nich nemohl odtrhnout. 

 

BRATR + MŦJ + DĚTI + MÍT + DVA + VÁNOCE + JÁ + DÁT (jim) + POČÍTAČ + 

HRA + TYP + RŦZNÝ + DĚTI + SZ + HRÁT. 

 

5. Moje manţelka chtěla koupit zahradu. Já jsem v té době na zahradničení zrovna moc 

nebyl. Ale teď, kdyţ mi všechno vysvětlila a naučila, uţ si bez toho nedokáţu svůj 

ţivot představit. 

 

MANŢELKA + MOJE + ZAHRADA + KOUPIT + CHTÍT + JÁ + TYP + ZAHRADA + 

NENÍ + NAUČIT (mě) + VYSVĚTLIT + TO + TO + TO + JÁ + UŢ + SZ. 

 

6. Navštívila jsem kamaráda. Bylo mi s ním tak dobře, ţe tam chci chodit častěji. 

 

KAMARÁD + NAVŠTÍVIT (ho) + SPOLU + CÍTIT + DOBRÝ + UŢ + SZ + 

NAVŠTÍVIT (ho).  

 

7. Jednou mi v partě nabídli marihuanu. Zkusila jsem ji a tak mi zachutnala, ţe na ni 

mám chuť čím dál častěji. 

 

PARTA + MARIUHANA + NABÍDNOUT (mně) + ZKOUŠET + OCHUTNAT + 

KONEC + SZ. 
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Specifický znak Bc č. 18 (bakalářská práce, Vysuček, 2003) 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky A, orientace dlaně doprava v neutrálním prostoru před 

tělem. 

P tvar ruky B, dlaň orientovaná doleva, špička palce se dotýká rtŧ. P obloukovým pohybem 

přejde na střed L dlaně. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Vystrčený jazyk mezi rty, artikulace „TH“, „TS“. 

 

Obecný význam: Něco z určitého dŧvodu zŧstane vryto v paměti, typický zvyk, povahová 

vlastnost. Jedná se o dlouhé trvání. 

 

Nejčastější formulace překladu: …od té doby napořád… 

 

Příklady situace: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Na veřejném semináři jeden z přednášejících označil znakový jazyk za jednoduchý a 

primitivní. Od té doby si to myslí mnoho ze zúčastněných posluchačŧ. 
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MUŢ + VYSTOUPIT + PŘEDNÁŠET + klasifikátor (moc lidí) + OZNÁMIT + 

VYKLÁDAT + ZNAKOVÝ JAZYK + JEDNODUCHÝ + PRIMITIVNÍ + UŢ + 

VŠICHNI + SZ. 

 

2. Kamarád si libuje v černém oblečení. Je to pro něj typické. 

 

KAMARÁD + MILOVAT + OBLEČENÍ + ČERNÝ + JEHO (odkaz na osobu) + SZ. 

 

3. Jednomu malému klučinovi, co spadnul a rozrazil si čelo, sice ránu dobře zašili, pěkně 

se mu to zahojilo, ale jizva mu zůstane uţ na celý ţivot. 

 

CHLAPEC + MALÝ + SPADNOUT + ÚRAZ + ZAHOJIT (na čele) + POVÉST + ANO 

+ ALE + ÚRAZ + SZ + CELÝ + ŢIVOT. 

 

4. Mŧj kamarád lţe, jako kdyţ tiskne. Toho uţ nikdo nezmění. Jiný uţ nebude. 

 

KAMARÁD + LEŢ + SILNÝ + ZMĚNIT + SZ č. 3 + SZ + JEHO (odkaz na osobu). 

 

5. Na doporučení mého známého jsem vyzkoušela práci uklízečky. Dobře si vydělávají, 

no a uklízečkou jsem dodnes. 

 

BÝT (minulý čas) + PAN + DOPORUČIT (mi) + LEPŠÍ + PRACOVAT + UKLÍZEČKA 

+ VÝBORNÝ + VYDĚLÁVÁ + UŢ + SZ + AŢ + PRACOVAT + UKLÍZEČKA. 

 

6. Jednou jsem omylem ze stolu se svými věcmi vzala věc cizí. Od té doby mě má 

kamarád za zlodějku. 

 

BÝT (minulý čas) + AKORÁT + SPLÉST + VZÍT + NĚCO + KAMARÁD + UŢ + 

PLATÍ + SZ + JÁ + UDĚLAT + KRÁST. 

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 8: Intenzita 

a trvalost činnosti, vlastnosti 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 13: 

 

    
SZ č. 13 SZ - Bc. č. 18 

 

1. Kdyţ holka jednou ochutná sex, uţ bez něj nemŧţe být. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 18, ale změní se překlad. Ten zní následovně: 
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Ochutnala sex a tak se ho nemohla nabaţit, ţe ho zkusila s kde kým. Od té doby je pro 

všechny lehká holka. 

 

    
SZ č. 13 SZ - Bc. č. 18 

 

2. Tak dlouho si pohrával s automaty, aţ se od nich uţ nemohl odlepit. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 18, ale změní se překlad. Ten zní následovně: 

 

Uţ jako dítě si pohrával s automaty. To mu zůstalo aţ do dospělosti. 

 

3. Kamarádka chtěla vyzkoušet, jaké to je kouřit. Varoval jsem ji, ať to ani nezkouší. A 

věděl jsem proč, od té doby kouří jednu za druhou. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 18, ale změní se překlad. Bude vypadat následovně: 

 

Kamarádka chtěla vyzkoušet, jaké to je kouřit. Varoval jsem ji, ať ani nezkouší, ţe se z ní 

stane kuřák. A měl jsem pravdu. 

 

4. Mŧj bratr má dvě děti. Pod stromeček jsem jim dal počítač s rŧznými dětskými hrami. 

Brácha je od nich nemohl odtrhnout. 

 

Mŧţeme pouţít SZ č. 18, změní se překlad: 

 

Mŧj bratr má dvě děti. Pod stromeček jsem jim dal počítač s rŧznými dětskými hrami. S 

počítači si hrají dodnes, kdyţ uţ jsou velcí kluci. 

 

5. Moje manţelka chtěla koupit zahradu. Já jsem v té době na zahradničení zrovna moc 

nebyl. Ale teď, kdyţ mi všechno vysvětlila a naučila, uţ si bez toho nedokáţu svŧj 

ţivot představit. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 18. 

 

6. Navštívila jsem kamaráda. Bylo mi s ním tak dobře, ţe tam chci chodit častěji. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 18, avšak změní se překlad: 

 

Navštívila jsem kamaráda, aby mi pomohl s tlumočením. Byl na mě tak příjemný, ţe za 

ním od té doby chodím se ţádostí o tlumočení pořád. 

 

7. Jednou mi v partě nabídli marihuanu. Zkusila jsem ji a tak mi zachutnala, ţe na ni 

mám chuť čím dál častěji. 
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Je moţné pouţít SZ č. 18, změní se ale význam. Překlad vypadá následovně: 

 

Jednou mi v partě nabídli marihuanu, a tak jsem ji zkusila. Od té doby mě všichni mají za 

feťačku. 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ, Bc. č. 18: 

 

    
SZ - Bc č. 18 SZ č. 13 

 

1. Na veřejném semináři jeden z přednášejících označil znakový jazyk za jednoduchý a 

primitivní. Od té doby si to myslí mnoho ze zúčastněných posluchačŧ. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 13. 

 

2. Kamarád si libuje v černém oblečení. Je to pro něj typické. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 13. 

 

3. Jednomu malému klučinovi, co spadnul a rozrazil si čelo, sice ránu dobře zašili, pěkně 

se mu to zahojilo, ale jizva mu zŧstane uţ na celý ţivot. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 13. 

 

4. Mŧj kamarád lţe, jako kdyţ tiskne. Toho uţ nikdo nezmění. Ten opravdu uţ jiný 

nebude. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 13. 

 

5. Na doporučení mého známého jsem vyzkoušela práci uklízečky. Dobře si vydělávají. 

No a uklízečkou jsem dodnes. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 13. 

 

6. Jednou jsem omylem ze stolu se svými věcmi vzala věc cizí. Od té doby mě má 

kamarád za zlodějku. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 13. 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 9: Vyjádření negativního postoje, hodnocení osoby, 

věci, činnosti (specifický znak č. 10, bakalářská práce č. 3 (Vysuček, 

2003) a 8) 

 

Specifický znak č. 10 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky 5, orientace dlaně směrem k tělu v neutrálním prostoru 

před tělem. Ruka vykoná rázný pohyb, dlaní se dotkne hrudi a prudkým pohybem se vrací 

trochu směrem doleva. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava nepatrně nakloněna do strany, čelo svraštělé, obočí 

sevřené, oči přivřené, ústa pootevřená, jazyk se dotýká dolního rtu. 

 

Obecný význam: Negativní hodnocení osoby, věci, skutečnosti, něco/někdo vypadá velmi 

nepříjemně a není moţné se přes to přenést, zapomenout, neregistrovat to, velmi často taková 

situace mŧţe vyvolat fyzickou nevolnost. 

 

Nejčastější formulace překladu: …při pohledu na to, se udělá špatně… 
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Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Tohohle člověka, který mi pořád lhal a ubliţoval, uţ nechci ani vidět! 

 

ČLOVĚK + TEN + LHÁT + INDEX (mi) + UBLIŢOVAT (mi) + UŢ + VIDĚT (ho) + 

SZ. 

 

2. V hospodě jsem si objednal kuřecí vývar. Poté, co jsem viděl před sebou talíř plný 

mastné vody, se mi udělalo úplně špatně. 

 

HOSPODA + OBJEDNAT + POLÉVKA + KUŘECÍ + VIDĚT + MASTNÝ + SILNÝ + 

+ SZ. 

 

3. Upadla a zlomila si ruku. Kdyţ jsem viděl tu otevřenou ránu, musel jsem okamţitě 

odejít. 

 

PANÍ + SPADNOUT + RUKA + ZLOMIT + KOST + VEN (klasifikátor: zlomená kost) 

+ VIDĚT + SZ. 

 

4. Chtěl jsem se u kamaráda napít. Kdyţ jsem ale viděl tu špinavou skleničku, nedokázal 

jsem si představit, jak bych se z ní mohl napít. 

 

KAMARÁD + NAVŠTÍVIT (ho) + PÍT + CHTÍT + VŠIMNOUT + SKLENICE + 

ŠPINAVÝ + PÍT + SZ. 

 

5. Byl jsem „na velký“. Seděl jsem na míse, kdyţ se najednou otevřely dveře. A 

kamarád, který byl u mě na návštěvě, se se mnou začal vybavovat. To bylo v takový 

chvíli přece nechutný. 

 

KAMARÁD + BÝT (minulý čas) + NAVŠTÍVIT (k nám) + JÁ + POTŘEBOVAT + WC 

+ SEDĚT + DVEŘE + OTEVŘÍT + ON + CHTÍT + KECAT + SZ + VEN. 

 

6. Mamka přišla za mnou do pokoje a říkala, ať si koukám uklidnit ten svŧj bordel, ţe se 

na to nemůţe dívat. 

 

MAMINKA + POKOJ + PŘIJÍT (za mnou) + ŘÍCT (mě) + UKLÍZET + MUSET + 

BORDEL + VIDĚT + SZ. 
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Specifický znak Bc. č. 3 (bakalářská práce Vysuček, 2003) 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P ve tvaru F s dlaní orientovanou doleva se dotýká špičkou 

ukazováku a palce úst. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Staţené obočí, koutky úst jsou vodorovně protaţené, vzduch je 

plynule vypouštěn polovyšpulenými ústy ven. 

 

Obecný význam: Nebýt schopen něco vykonat/akceptovat z dŧvodu fyzických omezení, 

psychických zábran nebo objektivních dŧvodŧ. 

 

Nejčastější formulace překladu: ..nedokázat/nemoci to udělat… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Tam jít na návštěvu? V ţádném případě! 

 

JÁ + NÁVŠTĚVA (k nim) + SZ. 

 

2. Uţ mu to nebudu dál vysvětlovat, stejně to nepochopí. 
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VYSVĚTLIT + SZ + ON + TVRDOHLAVÝ. 

 

3. Pro mého kamaráda není problém sníst 18 knedlíkŧ na posezení. Tak to já bych 

nemohl. 

 

KAMARÁD + MOCT + KNEDLÍK + 18 + JÍST + MOCT + JÁ + SZ. 

 

4. Tak rád bych jel na dovolenou, ale bohuţel nemůţu. 

 

DOVOLENÁ + ODJET + JÁ + CHTÍT + SZ.  

 

5. Muţskýho s tak velkým nosem bych si nevzala ani náhodou! 

 

MUŢ + VELKÝ NOS (specifikátor, inkorporace) + VZIT SE + SZ. 

 

6. Vyšplhat aţ nahoru je nad moje síly. 

 

ŠPLHAT + TAM + SEM + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 8 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky A, orientace dlaně směrem doleva v neutrálním prostoru 

před tělem. Pohybem v zápěstí se ruka otáčí směrem k levé části hrudi, kde v konečné fázi 

znaku je dlaní k tělu ve stejném tvaru ruky. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně kýve ze strany na stranu, neutrální výraz v obličeji, 

ústa v koutcích výrazně svěšená, ústa jsou zavřená. 

 

Obecný význam: Ne příliš pozitivní vztah k nějaké věci, nemít potřebu tuto věc vyhledávat, 

velmi často se jedná o součást neutrálního vyjádření ne pozitivního vztahu k věci, ke 

skutečnosti. 

 

Nejčastější formulace překladu: …něco nemuset/nevyhledávat… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Dušené maso v mrkvi zrovna nemusím. 

 

MASO + V TOM + MRKEV + MÍCHAT + SZ. 

 

2. Nejsem typ, který by si uţíval velkou snídani. 

 

SNÍDANĚ + MOC + JÍST + SZ. 

 

3. Dovolenou trávím nejraději doma. 

 

DOVOLENÁ + PRYČ (opakovaně) + SZ. 

 

4. Nejsem společenský typ. 

 

SPOLEČNOST + SZ. 

 

5. Chtěla jsem jít na společenský ples, kde bylo předepsané společenské oblečení. 

V šatech se ale vůbec necítím dobře. 

 

PLES + SPOLEČENSKÝ + TAM + CHTÍT + MUSET + OBLEČENÍ + TYP + 

SPOLEČENSKÝ + SZ. 

 

6. Alkohol nepiju, jen příleţitostně. 
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ALKOHOL + SZ. 

 

7. Je hodně vášnivých čtenářŧ, ale já mezi ně rozhodně nepatřím. 

 

LIDÉ (klasifikátor: hodně lidí) + KNIHA + ČÍST + OBLÍBENÝ + JÁ + SZ. 

 

8. Tenhle film mě zrovna nebere. 

 

FILM + TEN + TYP + SZ. 

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 9: Vyjádření 

negativního postoje, hodnocení osoby, věci, činnosti 

 
Příklady situací s alternativami k SZ č. 10: 

 

 

 

1. Tohohle člověka, který mi pořád lhal a ubliţoval, uţ nechci ani vidět! 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, ale jen v případě, ţe se jedná o definitivní situaci, kdy je 

mluvčí rozhodnutý, ţe se s tak špatným člověkem uţ nikdy nechce dostat do přátelského 

vztahu. Je pravděpodobné, ţe mluvčí udělá všechno proto, aby se tak stalo. Překlad 

vypadá následovně: 

 

Tohohle člověka, který mi pořád lhal a ubliţoval, uţ nechci nikdy vidět! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 8, ale jen v situaci, kdy mluvčí dává najevo, ţe nemá chuť, náladu, 

setkávat se s člověkem, se kterým si vlastně nemá co říct. Nejedná se o nějaký konkrétní 

dŧvod, proč mluvčí tohoto člověka nevyhledává, mŧţe se jednat jen o přirozenou antipatii. 

Překlad se změní následovně: 

 

Tohohle člověka opravdu nemusím! 

 

 

 

      
SZ č. 10 SZ – Bc. č. 3 SZ č. 8 
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2. V hospodě jsem si objednal kuřecí vývar. Poté, co jsem viděl před sebou talíř plný 

mastné vody, udělalo se mi úplně špatně. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, a to v případě, kdy je jasné, ţe mluvčí takovou polévku jíst 

nebude, protoţe by mu bylo špatně. Překlad by se změnil následovně: 

 

V hospodě jsem si objednal kuřecí vývar. Kdyţ jsem před sebou uviděl talíř plný mastné 

vody, bylo mi jasné, ţe jakmile bych se jí dotknul, pozvracel bych se. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 8, a to v situaci, kdy se jedná o obecnější informaci váţící se k typu 

polévky více neţ k její kvalitě. Je moţné pouţití v situaci, kdy za určitých okolností 

mluvčí zmíněnou polévku sní, ale sám by si ji doma neuvařil nebo v restauraci 

neobjednal. 

 

V hospodě mi objednali kuřecí vývar. Tuhle polévku ale normálně nejím. 

 

3. Upadla a zlomila si ruku. Kdyţ jsem viděl tu otevřenou ránu, musel jsem okamţitě 

odejít. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, ale jen za situace, kdy mluvčí uvádí nějaké nekompromisní 

zdŧvodnění toho, co by se stalo, kdyby… Překlad zní následovně: 

 

Upadla a zlomila si ruku. Kdybych uviděl tu otevřenou ránu, omdlel bych. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 8. 

 

4. Chtěl jsem se u kamaráda napít. Kdyţ jsem ale viděl tu špinavou skleničku, nedokázal 

jsem si představit, jak bych se z ní mohl napít. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, překlad by se změnil následovně: 

 

Chtěl jsem se u kamaráda napít. Z tak špinavé skleničky, kterou mi nabídl, jsem se 

opravdu napít nedokázal. 

 

Není vhodné pouţít SZ č. 8. 

 

5. Byl jsem „na velký“. Seděl jsem na míse, kdyţ se najednou otevřely dveře. A 

kamarád, který byl u mě na návštěvě, se se mnou začal vybavovat. To bylo v takový 

chvíli přece nechutný. 

 

      
SZ č. 10 SZ – Bc. č. 3 SZ č. 8 
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Je vhodné pouţít SZ – Bc. č. 3, a to v situaci, kdy podobná akce nepřichází pro mluvčího 

v úvahu. Překlad se změní následovně: 

 

Byl jsem „na velký“. Seděl jsem na míse, kdyţ se najednou otevřely dveře. A kamarád, 

který byl u mě na návštěvě, se se mnou začal vybavovat. Já bych na jeho místě nic 

podobného nikdy neudělal. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 8. 

 

6. Mamka za mnou přišla do pokoje a říkala, ať si koukám uklidnit ten svŧj bordel, ţe se 

na to nemŧţe dívat. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3 a překlad se na základě analogie s předchozím příkladem 

změní následovně: 

 

Mamka přišla za mnou do pokoje a říkala, ať si koukám uklidnit ten svŧj bordel, ţe se na 

to nebude dívat. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 8. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ, Bc. č. 3: 

 

 

 

1. Tam jít na návštěvu? V ţádném případě! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 8 a překlad se změní následovně: 

 

K těmhle chodit na návštěvu opravdu nemusím. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 10, překlad by se změnil následovně: 

 

Dívat se na návštěvě na nepořádek u těchhle špindírŧ mi nedělá dobře. 

 

2. Uţ mu to nebudu dál vysvětlovat, stejně to nepochopí. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 8. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 10. 

 

3. Pro mého kamaráda není problém sníst 18 knedlíkŧ na posezení. Tak to já bych 

nemohl. 

      
SZ – Bc. č. 3 SZ č. 8 SZ č. 10 
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Je moţné pouţít SZ č. 8, ale jen v situaci, kdy se nejedná u mluvčího o mnoţství knedlíkŧ, 

ale o to, ţe vlastně knedlíky jako jídlo nevyhledává. Překlad by se změnil následovně: 

 

Pro mého kamaráda není problém sníst 18 knedlíkŧ na posezení. Já knedlíky nemusím. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 10, a to v situaci, kdy by měl mluvčí uţ jen při pohledu na knedlíky 

nějaký problém. 

 

Pro mého kamaráda není problém sníst 18 knedlíkŧ na posezení. Já bych se jen při 

pohledu na ty kynuté ovály asi pozvracel. 

 

 

 

4. Tak rád bych jel na dovolenou, ale bohuţel nemŧţu. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 8, a to v situaci, kdy je mluvčí „domácí“ typ a představa, ţe by 

vyjel na dovolenou, je mu cizí. 

 

Na nějaké cestování moc nejsem. Nejraději jsem doma. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 10. 

 

5. Muţskýho s tak velkým nosem bych si nevzala ani náhodou! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 8. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 10, a to v situaci, kdy je mluvčí nedobře jen při představě, ţe by 

vedle sebe měla muţe s velkým nosem. Takový typ muţe se jí vŧbec nelíbí. Překlad by se 

změnil následovně: 

 

Je mi špatně uţ jen při představě, ţe bych vedle sebe měla muţe s tak velkým nosem. 

 

6. Vyšplhat aţ nahoru je nad moje síly. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 8, a to v situaci, kdy mluvčí vyjadřuje, ţe danou aktivitu 

nevyhledává, není v ní dobrý, moc mu nejde, není jeho oblíbenou aktivitou. Překlad se 

změní následovně: 

 

Nerada šplhám. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 10. 

      
SZ – Bc. č. 3 SZ č. 8 SZ č. 10 
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Příklady situací s alternativami k SZ č. 8: 

 

 

 

1. Dušené maso v mrkvi zrovna nemusím. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 10, pokud mluvčí chce vyjádřit, ţe mu není dobře uţ jen při 

pohledu na zmíněné jídlo. 

 

Dušené maso plovoucí v mrkvi je pro mě něco nechutného. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, překlad by se změnil následovně: 

 

Dušené maso v mrkvi bych nikdy do pusy nedal. 

 

2. Nejsem typ, který by si uţíval velkou snídani. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 10. 

 

Je vhodné pouţít SZ – Bc. č. 3. Překlad se změní následovně: 

 

Ráno do sebe nic nedostanu. 

 

3. Dovolenou trávím nejraději doma. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 10. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, a to v situaci, kdy se dovolené nebráním sám, ale brání mi 

v tom okolnosti: nedostatek peněz, času. 

 

Nemůţu odjet na dovolenou. 

 

4. Nejsem společenský typ. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 10. Překlad by se změnil následovně: 

 

Z téhle společnosti je mi šoufl, jen si na ni vzpomenu. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, překlad se pak změní následovně: 

 

V takové společnosti mě nikdy nikdo neuvidí. 

 

      
SZ č. 8 SZ č. 10 SZ – Bc. č. 3 
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5. Chtěla jsem jít na společenský ples, kde bylo předepsané společenské oblečení. 

V šatech se ale vŧbec necítím dobře. 

 

Mohu pouţít SZ č. 10, překlad se změní následovně: 

 

Chtěla jsem jít na společenský ples, kde bylo předepsané společenské oblečení. Nemůţu 

se ani podívat na ţenský v těch rŧzných prŧsvitných šatech, ve kterých jim je vidět aţ do 

krku. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3. 

 

Chtěla jsem jít na společenský ples, kde bylo předepsané společenské oblečení. Šaty bych 

na sebe nikdy nevzala. 

 

6. Alkohol nepiju, jen příleţitostně. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 10, a to v situaci, kdy je řeč o alkoholu krátce nato, co se mluvčí 

opil a jen při pohledu na alkohol by se mu vybavila pachuť alkoholu a bylo by mu zase 

špatně. Překlad by vypadal následovně: 

 

Na alkohol se nemůţu uţ ani podívat. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, překlad by se změnil následovně: 

 

a) Nemůţu dneska pít. 

b) Jsem abstinent. 

 

7. Je hodně vášnivých čtenářŧ, ale já mezi ně rozhodně nepatřím. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 10, překlad by se změnil následovně: 

 

Při čtení toho, jak to v kníţce popisují, se mi zvedl ţaludek. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, překlad se změní následovně: 

 

a) Nečtu, protoţe čtenému nerozumím. 

b) Ráda bych si něco přečetla, ale nemám na to vůbec čas. 

 

8. Tenhle film mě zrovna nebere. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 10, překlad se změní následovně: 

      
SZ č. 8 SZ č. 10 SZ – Bc. č. 3 
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Tenhle film je strašný drasťák. Kdyţ jsem se na něj dívala, normálně se mi udělalo zle. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 3, překlad se změní následujícím zpŧsobem: 

 

a) Na tenhle film bych určitě nikdy nešel. 

b) Film dávají bohuţel v době, kdy jsem v práci. 

 

 

      
SZ č. 8 SZ č. 10 SZ – Bc. č. 3 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 10: Odolnost vůči změně v průběhu času 

(specifický znak č. 9, bakalářská práce č. 9 (Vysuček, 2003), 40) 

 

Specifický znak č. 9 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky 5, orientace dlaně směrem k tělu, dlaň se dotýká hrudi. 

Ruka vykoná krátký pohyb od těla. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Udivující výraz v obličeji, oči nepatrně vyboulené, v konečné 

fázi znaku obočí mírně sevřené a ústa artikulují „B“. 

 

Obecný význam: Vyjádření nespokojenosti, ţe přes snahu napravit problém (s věcí, činností, 

člověkem) se vše vrací do problematického stavu, problém se objeví znovu (neměnnost 

situace). 

 

Nejčastější formulace překladu: …brzy to bylo zase zpátky… 

 

Příklady situace: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 
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komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. V obýváku jsme měli plesnivý flek v rohu místnosti. Koupil jsem na to speciální barvu 

proti plísním. Myslel jsem, ţe se tím plísně zbavím. Ale kdepak, plíseň se tam zase 

objevila. 

 

OBÝVÁK + ROH + FLEK + PLESNIVÝ + BARVA + SPECIÁLNÍ + PROTI + PLÍSEŇ 

+ KOUPIT + NATÍRAT + SZ + ZPÁTKY. 

 

2. Doufal jsem, ţe kdyţ naše staré, rezavé auto vybrousíme a nalakujeme, bude vypadat 

líp, bohuţel nejen ţe bylo zase brzy plné rzi, ale navíc se v něm objevily i díry. 

 

AUTO + STARÝ + REZAVÝ + DOUFAT + OPRAVIT + NALAKOVAT + BÝT 

(budoucí čas) + NOVÝ + SZ + REZAVÝ + DÍRA. 

 

3. Doučoval jsem studentku, která měla problémy s matikou. Chvilku jí to pomáhalo, ale 

brzy se v tom zase plácala. 

 

STUDENTKA + MATEMATIKA + PROBLÉM + MÍT + JÁ + DOUČOVAT (jí) + 

CHVÍLE + DOBRÝ + SZ + ZPÁTKY. 

 

4. Chodili jsme s naším nemocným psem ke zvěrolékaři. Léčil se dlouho, věřili jsme, ţe 

se uzdraví, ale byl pořád nemocný. 

 

PES + NÁŠ + NEMOCNÝ + ZVĚROLÉKAŘ + CHODIT + LÉČIT (opakovaně) + SZ + 

NEMOCNÝ. 

 

5. Učil jsem studentku znakový jazyk. Věděl jsem, ţe na to nemá. Ona trvala na tom, ţe 

pŧjde ke zkoušce. Upozornil jsem ji, ţe to asi nezvládne. Přesto tam šla. Vyhodili ji. 

Poţádala o druhý, opravný termín, protoţe byla přesvědčená, ţe by to mohlo 

dopadnout líp. Souhlasili jsme, i kdyţ jsme tušili, ţe to nebude dobře. A měli jsme 

pravdu. 

 

UČIT + STUDETNKA + ZNAKOVÝ + JAZYK + VĚDĚT + ONA + SOBĚ + NEMÍT + 

ALE + ZKOUŠKA + JÍT + CHTÍT + UPOZORNIT (jí) + POZOR + NEZVLÁDNOUT + 

BOHUŢEL + VYHODIT (jí) + ŢÁDAT + JEŠTĚ + TERMÍN + DRUHÝ + DŦVOD + 

VĚŘIT + POVÉST + MY + CÍTIT + BÝT (minulý čas) + ONA +  SZ č. 3 + ALE + MY 

+ SOUHLASIT + ZKOUŠKA + SZ + VYHODIT (jí).  

 

6. Měli mezi sebou problémy. Obnovili celý tým, nastoupili tam noví lidé. Doufal jsem, 

ţe uţ jim to bude fungovat líp, ale brzy jsme zase řešili staré známé problémy. 

 

LIDÉ + TÝM + PROBLÉM + SPOR (mezi sebou) + NASTOUPIT + LIDÉ + NOVÝ + 

DOUFAT + BÝT (budoucí čas) + DOBRÝ + ALE + STEJNÝ + SZ. 

 

7. Na zasedání ASNEP byly neustále problémy s dodrţováním pravidel komunikace. 

Prezident ASNEP se rozhodl, ţe se to pokusí vyřešit blikátkem. Ale ani to nezabralo. 
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ASNEP + SCHŦZE + KOMUNIKACE + DODRŢOVAT + PROBLÉM + PREZIDENT 

+ ASNEP + ROZHODNOUT + ZKUSIT + BLIKÁTKO + STEJNÝ + SZ. 

 

 

Specifický znak Bc. č. 9 (bakalářská práce Vysuček, 2003) 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L, P ve tvaru F s dlaněmi orientovanými dolŧ v neutrálním 

prostoru. Obě ruce se dotýkají špičkami palcŧ a ukazovákŧ. Obě ruce přejdou plynulým 

obloukovým pohybem do tvaru ruky 5. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Zpočátku rty jsou semknuté a lehce vyšpulené, vytvářejí 

překáţku pro výdechový proud vzduchu, poté rty povolí a následuje prudký, krátký únik 

výdechového proudu z úst ven. 

 

Obecný význam: Vyjádření podivení nad tím, ţe v rozporu s očekáváním (po dlouhé době, 

po snaze změnu provést) se na věci, na člověku jako celku nic nezměnilo. 

 

Nejčastější formulace překladu: …vypadat stejně, nezměnit se… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 
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1. Jel jsem po dlouhé době do Německa na místo, které dobře znám. Těšil jsem se, jak 

uvidím, kolik se tam toho změnilo. A ono nic. Všechno bylo jako dřív. 

 

JET + NĚMECKO + MĚSTO + OBLAST + ZNÁT + ZMĚNIT + SZ. 

 

2. S kamarádem jsme se tak dlouho neviděli. Myslel jsem, ţe bych ho uţ ani nepoznal, 

ale on vypadá pořád stejně. 

 

KAMARÁD + POTKAT + DLOUHO + NEVIDĚT + SZ – Bc. č. 24 (Vysuček, 2003) + 

OBLIČEJ + SZ. 

 

3. Tahle ţenská chodí pořád ve stejných šatech, uţ od té doby, co ji znám. 

 

PANÍ + OBLEČENÍ + TOHLE + SZ. 

 

4. Slibovali, ţe současné zákony budou brzy přepracovány. Ale dodnes se vŧbec nic 

nezměnilo. 

 

ZÁKON + ZMĚNIT + BUDE + PRAVIDLA + SZ. 

 

5. Jeden by si myslel, ţe ho vězení z lumpáren vyléčí a změní k lepšímu. Ale s ním to 

ani nehnulo. 

 

ON + DAREBÁK + TREST + VĚZENÍ + ODVÉST + PROBÍHAT + UŢ + PROPUSTIT 

+ MYSLET + LEPŠÍ + POVAHA + SZ. 

 

6. Těšila jsem se na návštěvu školy po 20 letech. Kdyţ jsem se porozhlédla, měla jsem 

pocit, jako bych tam byla naposledy včera. Všechno tam vypadalo přesně tak, jak 

jsem si to pamatovala. 

 

ŠKOLA + DVACET LET + SZ – Bc. č. 24 (Vysuček, 2003) + VÝROČÍ + PODÍVAT + 

NAVŠTÍVIT + SZ + VŠUDE + SZ. 

 

Specifický znak č. 40 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky Bo, orientace dlaně nahoru v neutrální prostoru před 

tělem. 
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P tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem dolŧ v neutrálním prostoru před tělem. P ruka je 

v pozici nad rukou L, vykoná rázný pohyb na L ruku, dlaně se vzájemně dotknou a zŧstanou u 

sebe. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava kývne dolŧ, ústa artikulují krátce „B“. 

 

Obecný význam: Pozitivní hodnocení skutečnosti, která vznikla v minulosti a trvá do 

současnosti navzdory času, změnám v okolí. 

 

Nejčastější formulace překladu: …být stále stejný… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Znám ho uţ dlouho. Pořád dělá stejné věci! 

 

ZNÁT + OSOBA (klasifikátor) + AŢ + SZ. 

 

2. Vyprávěl jsem kamarádovi, ţe jsem potkal známou, která se mě stejně jako vţdycky 

s oblibou vyptávala na takové hlouposti. Kamarád jen koukal, ţe se vůbec nezměnila. 

 

KAMARÁD + INDEX (ho) + VYPRÁVĚT + POTKAT + ZNÁMÝ + ONA + TYP + 

VYPTÁVAT (mě) + HLOUPOST + KAMARÁD + POVÍDAL + SZ + JEHO (odkaz na 

osobu).  

 

3. Na třídním srazu jsem se setkala s bývalými spoluţáky. Mezi nimi byl i jeden, který 

vţdycky vtipkoval a uměl poutavě vyprávět. Takový je dodnes. 

 

SRAZ + TŘÍDNÍ + SPOLUŢÁCI + BÝVALÝ + SEJÍT + JEDEN + OSOBA + TYP + 

VTIPNÝ + SZ + AŢ. 

 

4. Navštívila jsem kamarádku, která vţdycky milovala kočky. Dlouho jsem ji neviděla, 

ale brzy jsem zjistila, ţe slabost pro kočky má pořád. 
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KAMARÁDKA + NAVŠTÍVIT (jí) + ONA + TYP + KOČKA + MILOVAT + SEJÍT + 

SZ – Bc. č. 24 (Vysuček, 2003) + DÁLE + KOČKA + SZ + JEJÍ (odkaz na osobu).  

 

5. Bavili jsme se o znacích pro města a vesnice. Lektor nám ukázal znak pro jednu 

vesnici. Kolega byl překvapený, ţe se znak stále pouţívá. 

 

MY + VĚC + ZNAKY + MĚSTO + VESNICE + KECAT + LEKTOR + ZNAK + 

JEDEN + UKÁZAT + KOLEGA + KOUKAT + MYSLET + ZNAK + ZMIZET + NE + 

SZ. 

 

6. Znali jsme jeden starý dŧm. Po nějaké době jsme se na něj vyjeli podívat. Bylo to 

neuvěřitelné, ale stále tam stál jako před lety. 

 

DŦM + STARÝ + MY + ZNÁT + PROBÍHAT + ZASE + PODÍVAT + SZ + AŢ. 

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 10: Odolnost 

vůči změně v průběhu času 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 9: 

 

 

1. V obýváku jsme měli plesnivý flek v rohu místnosti. Koupil jsem na to speciální barvu 

proti plísním. Myslel jsem, ţe se tím plísně zbavím. Ale kdepak, plíseň se tam zase 

objevila. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 9, ale jen v situaci, kdy zatím nikdo neudělal nic pro to, aby 

se nějaká skutečnost změnila. Překlad by mohl vypadat následovně: 

 

V obýváku jsme měli plesnivý flek v rohu místnosti. Koupil jsem na to speciální barvu 

proti plísním. Myslel jsem, ţe se tím plísně zbavím. Kdyţ jsem se vrátil, divil jsem se, ţe 

skvrna je pořád na svém místě. To proto, ţe na ni ještě nenatřeli ten speciální 

prostředek. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 40. 

 

2. Doufal jsem, ţe kdyţ naše staré, rezavé auto vybrousíme a nalakujeme, bude vypadat 

líp, bohuţel nejen ţe bylo zase brzy plné rzi, ale navíc se v něm objevily i díry. 

 

Je moţné analogicky pouţít SZ – Bc. č. 9. Překlad se změní následovně: 

      
SZ č. 9 SZ – Bc. č. 9 SZ č. 40 
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Doufal jsem, ţe kdyţ naše staré, rezavé auto vybrousíme a nalakujeme, bude vypadat líp. 

Zatím je vše při starém, protoţe jsme se k opravám ještě nedostali. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 40, a to v situaci, kdy mluvčí obdivuje, ţe zmíněné auto stále ještě 

svým majitelŧm slouţí, je stále pojízdné. 

 

Stále jezdí tím starým autem. 

 

3. Doučoval jsem studentku, která měla problémy s matikou. Chvilku ji to pomáhalo, ale 

brzy se v tom zase plácala. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 9. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 40, a to v situaci, kdy nějaká osobní kvalita člověku, o kterém se 

bavíme, zŧstala dodnes. Tuto kvalitu, příp. nedostatečnost mu nevyčítáme, nezlobíme se 

pro ni, spíš se usmíváme nad tím, ţe ani čas na tom nic nezměnil. 

 

Vyprávěl mi o studentce, kterou jsem kdysi doučoval matiku. Dneska ji doučuje on. Ani 

za ta dlouhá léta nepřišla matice na kloub. 

 

4. Chodili jsme s naším nemocným psem ke zvěrolékaři. Léčil se dlouho, věřili jsme, ţe 

se uzdraví, ale byl pořád nemocný. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 9. 

 

Není vhodné pouţít SZ č. 40. 

 

5. Učil jsem studentku znakový jazyk. Věděl jsem, ţe na to nemá. Ona trvala na tom, ţe 

pŧjde ke zkoušce. Upozornil jsem ji, ţe to asi nezvládne. Přesto tam šla. Vyhodili ji. 

Poţádala o druhý opravný termín, protoţe byla přesvědčená, ţe by to mohlo 

dopadnout líp. Souhlasili jsme, i kdyţ jsme tušili, ţe to nebude dobře. A měli jsme 

pravdu. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 9. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 40, ale jen v situaci, kdy to studentce nemáme za zlé, ba naopak se 

pousmějeme nad tím, ţe jí znakování stále nejde. Překlad vypadá následovně: 

 

Učil jsem studentku znakový jazyk. Věděl jsem, ţe není příliš talentovaná. Ona trvala na 

tom, ţe pŧjde ke zkoušce. Varoval jsem ji, ţe s tím bude mít problémy. Přesto tam tehdy 

šla. Od zkoušky ji vyhodili. Nevzdala se a poţádala o druhý opravný termín, protoţe byla 

      
SZ č. 9 SZ – Bc. č. 9 SZ č. 40 
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přesvědčená, ţe by to mohlo dopadnout líp. Souhlasili jsme. Ani za tu celkem dlouhou 

dobu se v ukazování nezlepšila. Je na tom pořád stejně špatně. 
 

6. Měli mezi sebou problémy. Obnovili celý tým, nastoupili tam noví lidé. Doufal jsem, 

ţe uţ jim to bude fungovat líp, ale všechno zŧstalo při starém. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 9. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 40, překlad se změní následovně: 

 

Měli mezi sebou problémy. Obnovili celý tým, nastoupili tam noví lidé. Doufal jsem, ţe 

uţ jim to bude fungovat líp, ale stále tam tráví čas stejnými ţabomyšími válkami. 

 

 

7. Na zasedání ASNEP byly neustále problémy s dodrţováním pravidel komunikace. 

Prezident ASNEP se rozhodl, ţe se to pokusí vyřešit blikátkem. Ale ani to nezabralo. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 9. 

 

Nevhodné pouţít SZ č. 40. Překlad se změní následovně: 

 

Na zasedání ASNEP byly neustále problémy s dodrţováním pravidel komunikace. 

Prezident ASNEP se rozhodl, ţe se to pokusí vyřešit blikátkem. A jak jsem zjistil, bliká 

jim na kaţdé schůzi aţ dodnes. 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ – Bc. č. 9 (bakalářská práce Vysuček, 2003) 

 

 

1. Jel jsem po dlouhé době do Německa na místo, které dobře znám. Těšil se, jak uvidím, 

kolik se tam toho změnilo. A ono nic. Všechno jako dřív. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 9. 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 40, nejčastěji v situaci, kdy chce mluvčí vyzdvihnout schopnost 

konkrétní věci, budovy, místa odolat změně. 

 

Jel jsem po dlouhé době do Německa na místo, které dobře znám. Těšil se, jak uvidím, 

kolik se tam toho změnilo. A taky ţe jo. Jen jeden jediný dům si zachoval svoji 

podobu. 
 

      
SZ – Bc. č. 9 SZ č. 9 SZ č. 40 
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2. S kamarádem jsme se tak dlouho neviděli. Myslel jsem, ţe bych ho uţ ani nepoznal, 

ale on vypadá pořád stejně. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 9. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 40, a to především v situaci, kdy se v pozitivním slova smyslu 

mluvčí pozastavuje nad tím, ţe ani po tak dlouhé době se jedna konkrétní vlastnost na 

kamarádovi nezměnila. Překlad bude vypadat následovně: 

 

S kamarádem jsme se tak dlouho neviděli. Myslel jsem, ţe uţ to bude úplně jiný člověk. 

Hodně se změnil, ale svůj smysl pro humor si udrţel. 

 

 

3. Tahle ţenská chodí pořád ve stejných šatech, uţ od té doby, co ji znám. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 9, překlad bude vypadat následovně: 

 

Tahle ţenská chodí pořád ve stejných šatech. I kdyţ uţ jí říkali, ţe jsou hrozné, ona se 

do nich navlíká dál. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 40, překlad se změní následovně: 

 

Tyhle šaty ji vydrţely taková dlouhá léta. 

 

4. Slibovali, ţe současné zákony budou brzy přepracovány. Ale dodnes se vŧbec nic 

nezměnilo. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 9, překlad se změní následovně: 

 

Slibovali, ţe současné zákony budou brzy přepracovány. Poslali jsme všechny podklady, 

ale dodneška s tím nic neudělali. 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 40, a to pokud se jedná o situaci, ve které došlo ke změně zákona, 

avšak některé jeho části zŧstaly nezměněné. Překlad bude vypadat následovně: 

 

Slibovali, ţe současné zákony budou brzy přepracovány. A také byly. Avšak některé 

pasáţe v nich zůstaly nezměněné. 

 

 

5. Jeden by si myslel, ţe ho vězení z lumpáren vyléčí a změní k lepšímu. Ale s ním to ani 

nehnulo. 

 

      
SZ – Bc. č. 9 SZ č. 9 SZ č. 40 
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Je moţné pouţít SZ č. 9, ale jen v situaci, kdy se přes veškeré snahy o zlepšení vrací 

všechno do pŧvodního stavu. 

 

Jeden by si myslel, ţe ho vězení z lumpáren vyléčí a změní k lepšímu. Tam se sice choval 

slušně, ale jen co ho pustili, uţ v tom jel zase. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 40, a to v situaci, kdy konstatujeme, ţe navzdory času zŧstává 

člověk stále stejný. 

 

Jeden by si myslel, ţe ho vězení z lumpáren vyléčí a změní k lepšímu. Je sice opatrnější, 

ale jinak stále stejný darebák. 
 

 

6. Těšila jsem se na návštěvu školy po 20 letech. Kdyţ jsem se porozhlédla, měla jsem 

pocit, jako bych tam byla naposledy včera. Všechno tam vypadalo přesně tak, jak jsem 

si to pamatovala. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 9. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 40, překlad se změní následovně: 

 

Těšila jsem se na návštěvu školy po 20 letech. Hodně se toho změnilo, ale představte si, 

ţe ředitel je tam pořád ten, kterého jsem si pamatovala ještě ze svých školních let. 
 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 40: 

 

 

1. Znám ho uţ dlouho. Pořád dělá stejné věci! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 9. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc č. 9, ale jen v situaci, kdy se jedná o negativní hodnocení. 

Překlad by se změnil následovně: 

 

Znám ho uţ dlouho. Je pořád stejně hrozný! 

 

2. Vyprávěl jsem kamarádovi, ţe jsem potkal známou, která se mě stejně jako vţdycky 

s oblibou vyptávala na takové hlouposti. Kamarád jen koukal, ţe se vŧbec nezměnila. 

 

      
SZ č. 40 SZ č. 9 SZ – Bc. č. 9 
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Je moţné pouţít SZ č. 9, ale jen za předpokladu, ţe proběhly snahy o její nápravu (např. 

rady a doporučení od kamarádŧ), a přesto se nezměnila. Překlad by zněl následovně: 

 

Vyprávěl jsem kamarádovi, ţe jsem potkal známou, která se mě stejně jako vţdycky 

s oblibou vyptávala na takové hlouposti. Kamarád jen koukal, ţe přestoţe uţ se jí 

všichni snaţili domluvit, vůbec se nezměnila. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc č. 9, ale i zde získá promluva negativní výraz. Překlad by zněl 

následovně: 

 

Vyprávěl jsem kamarádovi, ţe jsem potkal známou, která se mě stejně jako vţdycky 

s oblibou vyptávala na takové hlouposti. Kamarád jen koukal, ţe i po těch letech stále 

strká nos do cizích věcí. 

 

 

3. Na třídním srazu jsem se setkala s bývalými spoluţáky. Mezi nimi s jedním, který 

vţdycky vtipkoval a uměl poutavě vyprávět. Je takový dodnes. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 9. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc č. 9, ale promluva opět získá negativní nádech. Překlad bude 

vypadat následovně: 

 

Na třídním srazu jsem se setkala s bývalými spoluţáky. Mezi nimi s kamarádem, který 

vţdycky nosil takovou modrou kostkovanou košili. A představte si, ţe v ní přišel i 

tentokrát. 

 

4. Navštívila jsem kamarádku, která vţdycky milovala kočky. Dlouho jsem ji neviděla, 

ale brzy jsem zjistila, ţe slabost pro kočky má pořád. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 9. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc č. 9. 

 

5. Bavili jsme se o znacích pro města a vesnice. Lektor nám ukázal znak pro jednu 

vesnici. Kolega byl překvapený, ţe se znak stále pouţívá. 

 

Není vhodné pouţít SZ č. 9. Vyskytuje se v negativněji hodnocené situaci. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc č. 9, ale jen v situaci, kdy překvapuje skutečnost, ţe se znak pro 

konkrétní vesnici nezměnil. Překlad vypadá následovně: 

 

      
SZ č. 40 SZ č. 9 SZ – Bc. č. 9 
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Bavili jsme se o znacích pro města a vesnice. Lektor nám ukázal znak pro jednu vesnici. 

Pouţívá se stále stejný. 
 

6. Znali jsme jeden starý dŧm. Po nějaké době jsme se na něj vyjeli podívat. Bylo to 

neuvěřitelné, ale stále tam stál jako před lety. 

 

Není vhodné pouţít SZ č. 9. Jiná by byla situace, kdy by se v promluvě objevila 

informace o tom, ţe se jiţ objevily snahy na domu něco změnit, ale dŧm těmto tlakŧm 

odolal, a nebo kdy přestoţe se podnikly kroky ke změně domu, dŧm vypadá stále stejně. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc č. 9, ale jen ve významu, kdy při zjištění, ţe se na domu nic 

nezměnilo, přichází částečné nebo úplné zklamání, neboť se očekává, ţe ke změně dojde. 

Překlad se změní následovně: 

 

Znali jsme jeden starý dŧm. Po nějaké době jsme se na něj vyjeli podívat. I po těch letech 

stál dům stále ladem. 
 

 

 

      
SZ č. 40 SZ č. 9 SZ – Bc. č. 9 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 11: Zvrat v situaci, která má mít původně 

nekomplikovaný průběh (spec. znak č. 27, 38) 

 

Specifický znak č. 27 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky 5, dlaně jsou orientovány nahoru v neutrálním 

prostoru. Ruce najednou vykonají pohyb směrem dolŧ a zároveň do strany; L doleva, P 

doprava. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Čelo svraštělé, oči mírně vyboulené, ústa v koutcích svěšená. 

V konečné fázi znaku se čelo více svraští, oči více vyboulí, ústa široce rozevřou a jazyk se 

volně opírá o spodní ret. 

 

Obecný význam: Po snaze zajistit situaci a následné jistotě, ţe je situace pod kontrolou, 

přijde zásah zvenčí, v jehoţ dŧsledku se situace komplikuje nebo se dostává do problémŧ, 

jedná se o vyjádření nespokojenosti nad tím, ţe se věci neodehrávají podle očekávání, 

zklamání či překvapení, ţe není moţné realizovat pŧvodní záměr. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nevědět, co si počít…(po pŧsobení vlivu zvenčí) 

 



138 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Kdyţ Pavel chodil se svou snoubenkou, vţdycky spoléhal, ţe ona všechno udělá a 

zařídí. Věděl, ţe jí to na něm vadí, ale nic s tím nedělal. Kdyţ se s ním rozhodla 

rozejít, tak teprve viděl, jaké to je všechno zvládat sám. 

 

PAVEL + SNOUBENKA + CHODIT + SPOLEHNOUT + VŢDYCKY + UDĚLAT + 

ONA + SAMA + ZAŘÍDIT + ALE + VĚDĚT + VADIT + IGRONOVAT + ONA + 

ROZHODNOUT + ROZEJÍT + SZ. 

 

2. Naše sekretářka bydlela v podnájmu. Byla moc ráda, ţe tam mohla bydlet se svým 

přítelem. Náhle zjistila, ţe se majitelé podnájmu se vrací ze zahraničí. Kde teď budou 

hledat nový podnájem? 

 

SEKRETÁŘKA + NAŠE + PODNÁJEM + BYDLET + PŘÍTEL + SPOLU + ŠŤASTNÝ 

+ MAJITEL + PODNÁJEM + OZNÁMIT + ZAHRANIČÍ + VRÁTIT + VY + PRYČ + 

SZ. 

 

3. Nabídli mi novou práci. Věřil jsem, ţe tam nastoupím. Hned jsem dal ve své práci 

výpověď. Ale kdyţ jsem se dozvěděl, ţe mě nakonec do nové práce nevezmou, byl 

jsem v koncích. 

 

PRÁCE + NOVÝ + NABÍDNOUT + NASTOUPIT + VĚŘIT + PRÁCE + MOJE + 

VÝPOVĚĎ + POTOM + DOZVĚDĚT + PRÁCE + NOVÝ + NEVZÍT (mě) + SZ. 

 

4. Na bytovém úřadu mi slíbili, ţe se postarají o vyřízení mé ţádosti o byt. Měl jsem 

z toho velkou radost. Nakonec mi ale sdělili, ţe pro mě v té věci nemohou nic udělat. 

Byl jsem na dně. 

 

ÚŘAD + BYT + VĚC + BYT + DÁT (mi) + PANÍ + SLÍBIT + JÁ + POSTARAT + 

VYŘIZOVAT + RADOST + NAKONEC + ŘÍCT (mi) + SZ č. 3 + SZ. 

 

5. Koupil jsem to podvodem. Měl jsem zato, ţe na to nikdo nepřijde. Ale bohuţel přišel. 

Jen jsem koukal, kdyţ mě přišli zatknout. 

 

VĚC + KOUPIT + JAKO + PODVOD + MYSLET + NIKDO + NEZJISTIT + 

ZATKNOUT (mě) + SZ. 
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Specifický znak č. 38 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem doleva v neutrálním 

prostoru před obličejem. P ruka se mírným pohybem otočí dlaní směrem k obličeji a prsty se 

lehce dotknou špičky nosu. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: V počáteční fázi hlava v přirozené pozici, v konečné fázi znaku 

se ústa otevírají, jazyk se mírně opírá o spodní ret a je stisknut zuby. 

 

Obecný význam: Po snaze zajistit situaci a následném spolehnutí se jistotu, ţe je situace pod 

kontrolou však přichází zjištění, ţe vlastním pochybením, podceněním situace se vše 

komplikuje nebo se dostává do problémŧ, jedná se o vyjádření nespokojenosti nad tím, ţe se 

věci neodehrávají podle očekávání, zklamání či překvapení, ţe není moţné realizovat pŧvodní 

záměr v dŧsledku vlastní viny, bez zásahu zvenčí. 

 

Nejčastější formulace překladu: …zjistit, ţe je to jinak, neţ bylo naplánováno / nepočítat s 

něčím…(vlastní chybou). 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 
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1. Tolik jsem se těšila do práce, kam jsem uţ v září měla nastoupit. Ale nemohla jsem 

nastoupit, protoţe jsem zjistila, ţe jsem zase těhotná. 

 

PRÁCE + NASTOUPIT + ZÁŘÍ + TĚŠIT (opakovaně) + SZ + TĚHOTNÝ. 

 

2. Plánovali jsme jet na dovolenou. Nakonec jsem musela zůstat v práci a zastupovat 

kolegyni, která onemocněla. 

 

DOVOLENÁ + SPOLEČNĚ + PLÁN + PRYČ + SZ + KOLEGYNĚ + NEMOCNÝ. 

 

3. Koupili jsme nový nábytek. Rozhodli jsme se, ţe si s montáţí poradíme sami. 

K našemu překvapení to ale nebylo tak jednoduché a montáţ jsme si nakonec 

museli objednat. 

 

NÁBYTEK + NOVÝ + KOUPIT + MONTÁŢ + OBJEDNAT + NEMUSET + SAMI + 

ZVLÁDNOUT + SZ + TĚŢKÝ. 

 

4. Poprosil jsem kamarádku, aby mi koupila rifle LEWIS. Napsal jsem ji přesně mou 

velikost. Koupila mi je, ale kdyţ jsem si je doma zkoušel, byly mi malé. S tím jsem 

nepočítal. 

 

KAMARÁDKA + PROSIT + RIFLE + LEWIS + KOUPIT + ČÍSLO + PŘESNÝ + 

NAPSAT + DÁT (jí) + UŢ + KOUPIT + DOMA + ZKOUŠKA + SZ + MALÝ. 

 

5. Ráno jsem byla plavat. Odpoledne jsem chtěla zase, ale bohuţel mám po plánu, 

protoţe jsem si spálila záda. 

 

RÁNO + PLAVAT + BÝT (minulý čas) + ODPOLEDNE + CHTÍT + ZASE + SZ + 

ZÁDA + SPÁLENÝ. 

 

6. Seznámila jsem se s muţem. Bylo mi s ním krásně. Velké rozčarování přišlo po tom, 

co jsem se k němu nastěhovala. Zjistila jsem, ţe je ve skutečnosti zlý a autoritativní. 

 

MUŢ + SEZNÁMIT + KRÁSNÝ + BÝT (minulý čas) + STĚHOVAT (k němu) + SZ + 

ZLÝ + AUTORITA. 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 11: Zvrat 

v situaci, která má mít původně nekomplikovaný průběh 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 27: 

 

    
SZ č. 27 SZ č. 38 
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1. Kdyţ Pavel chodil se svou snoubenkou, vţdycky spoléhal, ţe ona všechno udělá a 

zařídí. Věděl, ţe jí to na něm vadí, ale nic s tím nedělal. Kdyţ se s ním rozhodla 

rozejít, tak teprve viděl, jaké to je všechno zvládat sám. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 38, ale jen v situaci, kdy je nová situace pro mluvčího nepříjemným 

překvapením, probuzením ze zlého snu, kdy si uvědomuje, ţe ţil v iluzi. Očekává, ţe se 

situace bude vyvíjet nějakým konkrétním směrem, ale ze všechno „vystřízliví“. Překlad se 

změní následovně: 

 

Kdyţ Pavel chodil se svou snoubenkou, vţdycky spoléhal, ţe ona všechno udělá a zařídí. 

Věřil, ţe to je v jeho ţivotě ta pravá ţena. Po nějaké době se nestačil divit, jaká semetrika 

se z ní vyklubala. Rozhodla se s ním rozejít, a to mu teprve otevřelo oči a on pochopil, 

ţe to nebyla ţena pro něj. 

 

    
SZ č. 27 SZ č. 38 

 

2. Naše sekretářka bydlela v podnájmu. Byla moc ráda, ţe tam mohla bydlet se svým 

přítelem. Náhle zjistila, ţe se majitelé podnájmu vrací ze zahraničí. Tak se musí zase 

stěhovat. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 38. Podle mého názoru se v této situaci jedná o rovnocenné pouţití 

obou znakŧ. Jsou plně zastupitelné, se stejným významem. 

 

3. Nabídli mi novou práci. Věřil jsem, ţe tam nastoupím. Hned jsem dal ve své práci 

výpověď. Ale kdyţ jsem se dozvěděl, ţe mě nakonec do nové práce nevezmou, byl 

jsem v koncích. 

 

Ve stejné větě není moţné pouţít SZ č. 38. Bylo by však vhodné uţít jej v případě, ţe si 

mluvčí vyřídil nástup do nové práce a počítal s tím, ţe z pŧvodního zaměstnání ho uvolní 

dohodou. Nakonec by zjistil, ţe to tak není. Ze zaměstnání ho uvolnit nechtějí a byla by to 

jeho vina, neboť tuto část jednání o změně zaměstnání podcenil. Překlad by vypadal 

následovně: 

 

Nabídli mi novou práci. Věřil jsem, ţe tam budu moct hned nastoupit. Chtěl jsem dát ve 

své práci výpověď. Ti mě ale nechtěli pustit dohodou. S tím jsem opravdu nepočítal. 

 

 

4. Na bytovém úřadu mi slíbili, ţe se postarají o vyřízení mé ţádosti o byt. Měl jsem 

z toho velkou radost. Nakonec mi ale sdělili, ţe pro mě v té věci nemohou nic udělat. 

Byl jsem na dně. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 38, význam věty se změní následovně: 
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Na bytovém úřadu mi slíbili, ţe se postarají o vyřízení mé ţádosti o byt. Spoléhal jsem na 

to. Nakonec mi ale sdělili, ţe pro mě v té věci nemohou nic udělat. Na to jsem nebyl 

připravený. 

 

5. Koupil jsem to podvodem. Měl jsem za to, ţe na to nikdo nepřijde. Ale bohuţel, 

přišel. Jen jsem koukal, kdyţ mě přišli zatknout. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 38. 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 38: 

 

    
SZ č. 38 SZ č. 27 

 

1. Tolik jsem se těšila do práce, kam jsem uţ v září měla nastoupit. Ale nenastoupila 

jsem, protoţe jsem zjistila, ţe jsem zase těhotná. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 27, ale pokud by se v situaci jednalo o to, ţe v práci se těšili na 

zaměstnankyni, která se má vrátit po mateřské dovolené zpět do práce, ale ona nenastoupí, 

protoţe znovu otěhotní, a na straně zaměstnavatele je určitá bezradnost, zaskočení, pak by 

se zmiňovaný SZ mohl pouţít a překlad by zněl následovně: 

 

V mém zaměstnání se na mě tolik těšili. Měla jsem se tam vrátit po mateřské dovolené uţ 

v září. Nakonec jsem nastoupit nemohla, protoţe jsem znovu otěhotněla. To je opravdu 

zaskočilo, musí hledat někoho jiného. 

 

2. Plánovali jsme jet na dovolenou. Nakonec jsem musela zŧstat v práci a zastupovat 

kolegyni, která onemocněla. 

 

Ve stejné situaci je moţné pouţít SZ č. 27, ale jen za předpokladu, ţe mluvčí předem 

termín nekonzultoval se svým nadřízeným. Překlad by pak zněl následovně: 

 

Plánovali jsme jet na dovolenou. Domluvila jsem si termín, ale v práci jsem to neřekla. 

Myslela jsem, ţe mám tolik přesčasŧ, ţe by neměl být problém, kdybych měla odjet. 

Nakonec mi vedoucí řekl, ţe v ţádném případě nemŧţu odjet, protoţe musím zŧstat 

v práci a zastupovat kolegyni, která onemocněla. Vůbec nevím, co mám dělat. 

 

3. Koupili jsme nový nábytek. Rozhodli jsme se, ţe si s montáţí poradíme sami. 

K našemu překvapení to ale nebylo tak jednoduché a montáţ jsme si nakonec museli 

objednat. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 27. Překlad se změní následovně: 
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Koupili jsme si nový nábytek. Rozhodli jsme se, ţe si s montáţí poradíme sami, protoţe 

máme syna truhláře. On ale musel odjet, tak nám nezbylo nic jiného neţ hledat někoho, 

kdo nám montáţ udělá. 

 

4. Poprosil jsem kamarádku, aby mi koupila rifle LEWIS. Napsal jsem jí přesně mou 

velikost. Koupila mi je, ale kdyţ jsem si je doma zkoušel, byly mi malé. S tím jsem 

nepočítal. 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 27, ale se změnou okolností, kdy je kamarádka neslyšící. Domluví 

se na rezervaci riflí dané velikosti a odpoledne si je chce vyzvednout. Ale protoţe si 

s prodavačkou dobře neporozumí, odpoledne uţ jsou rifle prodané a ona je zoufalá, 

protoţe to slíbila zařídit. Překlad se změní následovně: 

 

Poprosil jsem kamarádku, aby mi koupila rifle LEWIS. Napsal jsem jí přesně mou 

velikost. V obchodě je měli a tak si je nechala schovat na odpoledne, aţ bude mít peníze. 

Kdyţ si je přišla vyzvednout, byly uţ prodané. A bylo po slibovaných riflích! 

 

    
SZ č. 38 SZ č. 27 

 

5. Ráno jsem byla plavat. Odpoledne jsem chtěla jít zase, ale bohuţel mám po plánu, 

protoţe jsem si spálila záda. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 27, ale za jiných okolností, kdy do plánŧ zasáhne např. vnější 

okolnost (nehezké počasí). Překlad zní následovně: 

 

Ráno jsem byla plavat. Odpoledne jsem chtěla jít zase, ale bohuţel mám po plánu, 

protoţe leje jako z konve. 

 

6. Seznámila jsem se s muţem. Bylo mi s ním krásně. Velké rozčarování přišlo po tom, 

co jsem se k němu nastěhovala. Zjistila jsem, ţe je ve skutečnosti zlý a autoritativní. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 27. 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 12: Nemoţnost realizovat svůj záměr 

(spec. znak č. 23, 55, 71) 

 

Specifický znak č. 23 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky 5, dlaně jsou orientovány k tělu v neutrálním 

prostoru před tělem. Ukazováček P ruky se dotýká špičky nosu, L ruka je svisle pod rukou P. 

L a P ruka vykonává pohyb, kdy se obě ruce zavírají ve tvar ruky sA, přičemţ současně P ruka 

vykonává pohyb směrem dolŧ, v závěrečné fázi se spodní hrana P ruky ve tvaru sA dotýká 

horní hrany L levé ruky tvaru sA. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna, oči jemně přivřené, ústa mírně 

pootevřená, jazyk stisknut zuby a opírá se o dolní ret. 

 

Obecný význam: Na určitý čas je naplánována činnost/akce, která nakonec vlivem vnějších 

okolností nemŧţe být realizována, vyjádření nespokojenosti s tím, ţe není moţné naplnit 

pŧvodní plán. 

 

Nejčastější formulace překladu: …naplánovat, ale nakonec nemoci přijít… (náhlý zásah 

zvenčí) 
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Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Těšil jsem se na Zprávy v českém znakovém jazyce, které se vysílají pravidelně 

v sedm večer. Bohuţel jsem ale právě v tu dobu musel být nakonec jinde. 

 

ZPRÁVY + ZJ + VYSÍLAT + VŢDY + 19.00 + TĚŠIT SE (opakovaně) + SZ + MUSET 

+ PRYČ. 

 

2. Minulý týden jsem si potřeboval objednat tlumočníka. Obvolal jsem jich celkem sedm, 

ale ţádný z nich na tu dobu nemohl. 

 

MINULÝ TÝDEN + TLUMOČNÍK + OBJEDNAT + POTŘEBOVAT + ZAVOLAT + 

CELKEM + 7 + SZ + SZ + SZ + VŠICHNI + SZ – Bc. č. 3. 

 

3. Plánoval jsem vyrazit na tradiční masopust, který pořádá klub neslyšících. Kvŧli 

nemoci jsem tam ale nakonec nemohl jít. 

 

KLUB + NESLYŠÍCÍ + AKCE + TRADICE + MASOPUST + PLÁN + CHTÍT + TAM + 

SZ + NEMOCNÝ. 

 

4. Vţdycky, kdyţ potřebuji něco vyřídit, skočí mi do toho nějaká jiná práce. 

 

POTŘEBOVAT + NĚCO + VYŘÍDIT + VŢDYCKY + SZ + PRÁCE. 

 

5. Chtěla jsem jít na oslavu mé kamarádky, ale bohuţel jsem musela zůstat s dětmi 

doma. 

 

OSLAVA + KAMARÁDKA + MOJE + CHTÍT + TAM + JÍT + SZ + DĚTI + DOMA.  

 

6. Měl jsem se setkat s kamarádem, ale nezastihl jsem ho. 

 

KAMARÁD + CHTÍT + SEJÍT + SZ + SZ.  

 

7. S kamarády jsme si domluvili setkání. Nakonec tam nemůţu dorazit, protoţe jsem 

se právě dozvěděl, ţe na stejný den se plánuje velká oslava babiččiných narozenin. 

 

KAMARÁDY + UŢ + DOMLUVIT SI + SRAZ + SZ + DEN + STEJNÝ + BABIČKA + 

MOJE + NAROZENINY + OSLAVA + VELKÝ. 
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Specifický znak č. 55 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky 5, dlaně jsou orientovány k tělu v neutrálním 

prostoru před tělem. Ukazováček P ruky se dotýká špičky nosu, L ruka je svisle pod rukou P. 

L a P ruka vykonává pohyb, kdy se L ruka zavírá ve tvar ruky sA, P ruka se mění ve tvar Y, 

přičemţ současně P ruka vykonává pohyb směrem dolŧ, v závěrečné fázi se spodní hrana P 

ruky ve tvaru Y dotýká horní hrany L levé ruky tvaru sA. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: V počáteční fázi znaku je obličej v přirozené pozici, koutky úst 

mírně svěšeny dolŧ. Postupně je čelo zvrásnělé, oči výrazné, ústa se otvírají, jazyk se opírá o 

dolní ret, koutky úst svěšené. 

 

Obecný význam: Na určitý čas je snaha naplánovat činnost/akci, kterou se nakonec vlivem 

vnějších okolností naplánovat nepodaří, vyjádření nespokojenosti s tím, ţe není moţné 

ţádným zpŧsobem pro realizaci činnosti/akce najít čas, nemoţnost vykonat činnost, ve kterém 

mi brání velmi často fyzická překáţka. 

 

Nejčastější formulace překladu: …chtít naplánovat, ale nelze to, protoţe… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 
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1. Chtěl jsem odemknout, ale nešlo to, protoţe někdo nechal klíče z druhé strany. 

 

ODEMKNOUT + CHTÍT + SZ + DRUHÝ + KLÍČ. 

 

2. Domlouvali se se mnou na přednášce, kterou jsem nemohl nakonec vzít, protoţe 

v daném týdnu uţ mám všechno plné. 

 

ONI + VĚC + PŘEDNÁŠKA + CHTÍT + OBJEDNAT (mě) + JÁ + TÝDEN + TENTO + 

SZ + PROGRAM + PLNÝ. 

 

3. Jel jsem po dálnici do Brna. Cestou jsem kvŧli havárii vjel do zácpy. Chtěl jsem se 

vrátit, ale nebylo kudy. Zŧstal jsem tam viset. 

 

DÁLNICE + SMĚR + BRNO + ŘÍDIT + STÁT SE + HAVÁRIE + ZÁCPA + CHTÍT + 

ZPÁTKY + SZ. 

 

4. Jsem svobodná matka. Mám jedno dítě. Jsem na všechno sama, a tak jsem uvázaná 

doma a nikdy nikam nemůţu jít. 

 

MATKA + SVOBODNÝ + DÍTĚ + JEDNO + MÍT + SAMA + VŠECHNO + CHTÍT + 

PRYČ (opakovaně) + SZ + SZ.  

 

Specifický znak č. 71 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky E, orientace dlaně směrem k tělu v neutrálním prostoru. 

Ruka vykoná rázný pohyb směrem k tělu, pohyb končí pod krkem na hrudi, dlaň je stále 

orientována k tělu. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava v přirozené pozici, oči mírně vyboulené, ústa široce 

rozevřená. V konečné fázi znaku se ústa zavírají, horní zuby se dotýkají dolního rtu. 

 

Obecný význam: Nemoci provést nějakou činnost z dŧvodu nějaké vnější překáţky, která 

však nesouvisí s časem či s časovými moţnostmi, vyjádření nespokojenosti s nemoţností 

naplnit svŧj záměr. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nejde to…(fyzická překáţka) 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Zabouchly se mi dveře. Na mé straně je koule. Tak to se dovnitř nedostanu! 

 

DVEŘE + ZABOUCHNOUT + DVEŘE + MÍT + KOULE + DOVNITŘ + SZ. 

 

2. Byla jsem nakupovat jídlo a chtěla jsem platit kartou. Platba však nešla provést. 

 

JÍDLO + NAKUPOVAT + BÝT (minulý čas) + CHTÍT + PLATIT + KARTA + SZ. 

 

3. Měl jsem v plánu prodat letenku do Německa, ale uţ to nebylo moţné, protoţe na ní 

bylo moje jméno. 

 

LETENKA + NĚMECKO + PLÁN + PRODAT + SZ + DŦVOD + TAM + UVÉST + 

JMÉNO + MOJE. 

 

4. Měli jsme matematiku. Učitelka nám zadala příklad, který jsme měli vypočítat. Ale 

pořád nám to nevycházelo. 

 

ŠKOLA + MATEMATIKA + UČITELKA + ÚKOL + DÁT (nám) + MY + POČÍTAT + 

MUSET + SZ. 

 

5. Chtěl jsem opravit motor. Ale měl jsem smůlu, protoţe jsem měl špatné součástky. 

 

MOTOR + CHTÍT + OPRAVIT + SZ + SOUČÁSTKA + ŠPATNÝ. 
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6. Jsem členem BBC. Chodím tam cvičit a mám jejich permanentku. Měl jsem odjet na 

sluţební cestu na měsíc pryč. Chtěl jsem, aby se předplatné vyuţilo, a tak jsem 

nabídnul svou permanentku kamarádce. Pak mi ale došlo, ţe to není dobrý nápad, 

protoţe u vstupu se při registraci na počítači objeví jméno drţitele. To jsem já, tedy 

muţ, a ona je ţena. Okamţitě by zjistili, ţe jde o podvod. 

 

BBC + ČLEN + CVIČIT + CHODIT + PERMANENTKA + MÍT + AKORÁT + CESTA 

+ SLUŢEBNÍ + PRYČ + MĚSÍC + NÁPAD + KAMARÁDKA + NABÍDNOUT (jí) + 

POUŢÍT + MOCT + SZ + DŦVOD + REGISTRACE + VSTUP + POČÍTAČ + 

OBJEVIT SE + JMÉNO + MOJE + MUŢ + JÁ + ONA + ŢENA + PROBLÉM + BÝT 

(budoucí čas). 

 

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 12: Nemoţnost 

realizovat svůj záměr 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 23: 

 

 

1. Těšil jsem se na Zprávy v českém znakovém jazyce, které se vysílají pravidelně 

v sedm večer. Bohuţel jsem ale právě v tu dobu musel být nakonec jinde. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 55, ale jen v situaci, kdy se mluvčí sice na zprávy nemŧţe dívat, ale 

je s tím seznámený uţ delší dobu dopředu. Jedná se o pro něj známou překáţka. Překlad 

bude znít následovně: 

 

Rád se dívám na Zprávy v českém znakovém jazyce, které se vysílají pravidelně v sedm 

večer. Bohuţel je ale dneska neuvidím, protoţe mám uţ dlouho dopředu domluvené 

tlumočení. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 71, a to za předpokladu, ţe se jedná o překáţku trvalého 

charakteru. Překlad bude znít následovně: 

 

Těšil jsem se na Zprávy v českém znakovém jazyce, které se vysílají pravidelně v sedm 

večer. Teď je ale nějakou dobu neuvidím, protoţe ve stejný čas učím kurzech českého 

znakového jazyka. 

 

      
SZ č. 23 SZ č. 55 SZ č. 71 
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2. Minulý týden jsem si potřeboval objednat tlumočníka. Obvolal jsem jich celkem sedm, 

ale ţádný z nich na tu dobu nemohl. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 55. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 71. 

 

3. Plánoval jsem vyrazit na tradiční masopust, který pořádá klub neslyšících. Kvŧli 

nemoci jsem tam ale nakonec nemohl jít. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 55, ale jen v situaci, kdy mluvčí předem ví, ţe se nemŧţe zúčastnit 

masopustu. Překlad mŧţe znít následovně: 

 

Dozvěděl jsem se termín tradičního masopustu, který pořádá klub neslyšících. Kvŧli práci 

tam tentokrát nebudu. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 71, ale jen v situaci, kdy má mluvčí v plánu dostavit se na 

masopust, ale z nějakého předem neplánovaného, neznámého dŧvodu se mu tam nepodaří 

nakonec dorazit. Překlad by mohl znít následovně: 

 

Chtěl jsem jít na tradiční masopust, který pořádá klub neslyšících. Vyrazil jsem, ale vjel 

jsem se do zácpy, ze které nebylo cesty ven. Na masopust uţ jsem se nedostal. 

 

4. Vţdycky, kdyţ potřebuji něco vyřídit, skočí mi do toho nějaká jiná práce. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 55, a to v situaci, kdy v době, ve které by mluvčí potřeboval něco 

vyřídit, nemŧţe, protoţe má ve stejném čase jiţ dopředu a pravidelně plánované jiné 

aktivity. Překlad konkrétní věty by mohl znít následovně: 

 

Vţdycky, kdyţ si potřebuji něco vyřídit, tak nemůţu, protoţe v té době uţ mívám něco 

jiného. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 71, a to v situaci, kdy mluvčímu v naplnění jeho cíle brání nějaká 

bariéra. Překlad by mohl znít následovně: 

 

Potřeboval jsem něco vyřídit na úřadě. U dveří byl však elektronický vrátný, který mě 

nepustil dovnitř. 

 

5. Chtěla jsem jít na oslavu mé kamarádky, ale bohuţel jsem musela zŧstat s dětmi 

doma. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 55, a to podle předchozího pravidla. Překlad mŧţe znít následovně: 

      
SZ č. 23 SZ č. 55 SZ č. 71 
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Chtěla bych jít na oslavu mé kamarádky, ale kvŧli dětem nemůţu. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 71. 

 

6. Měl jsem se setkat s kamarádem, ale nezastihl jsem ho. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 55, a to ve významu, kdy nemŧţu najít termín pro setkání 

s kamarádem, protoţe pořád něco mám. Překlad znít následovně: 

 

Potřeboval bych se setkat s kamarádem, ale nevychází mi to. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 71, pokud se jedná o situaci, kdy mi v setkání brání překáţka 

jiného charakteru neţ časového. Překlad by mohl znít následovně: 

 

Potřeboval bych se setkat s kamarádem, ale i kdyţ pracujeme ve stejné firmě, nemůţu. 

Pracujeme na protisměnách. 

 

7. S kamarády jsme si domluvili setkání. Nakonec tam nemŧţu dorazit, protoţe jsem se 

právě dozvěděl, ţe na stejný den se plánuje velká oslava babiččiných narozenin. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 55. Překlad se změní následovně: 

 

S kamarády jsme si domluvili setkání. V tom termínu tam ale nemůţu dorazit, protoţe na 

stejný den se plánuje velká oslava babiččiných narozenin. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 71. Překlad se změní následovně: 

 

S kamarády jsme si domluvili setkání. Nakonec tam nemůţu jet, protoţe je tam nemoţné 

spojení a auto mám v servisu. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 55: 

 

 

1. Chtěl jsem odemknout, ale nedalo se to, protoţe někdo nechal klíče z druhé strany. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 23 

 

Je moţné pouţít SZ č. 71, překlad by zněl následovně: 

 

Chtěl jsem si odemknout, ale nešlo to, protoţe se mi zlomil klíč v zámku. 

 

      
SZ č. 55 SZ č. 23 SZ č. 71 
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2. Domlouvali se se mnou na přednášce, kterou jsem nemohl nakonec vzít, protoţe 

v daném týdnu uţ mám všechno plné. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 23, ale za jiných okolností vzhledem k typu příkladu (přednášky se 

s mluvčími domlouvají dlouho dopředu). Překlad by zněl následovně: 

 

Mnohokrát jsem se chystal na jeho přednášku, ale vţdycky mi do toho něco vlezlo. 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 71, a to v situaci, kdy do uskutečnění záměru mluvčího vstoupí 

nějaká jiná překáţka. Překlad by zněl následovně: 

 

Jel jsem na jeho přednášku, ale nedojel jsem na ni. Kleklo mi cestou auto. 

 

3. Jel jsem po dálnici do Brna. Cestu jsem kvŧli havárii vjel do zácpy. Chtěl jsem se 

vrátit, ale ani to nešlo. Zŧstal jsem tam viset. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 23 

 

Ve stejné situaci je moţné pouţít SZ č. 71, překlad se nezmění. 

 

4. Jsem svobodná matka. Mám jedno dítě. Jsem na všechno sama, a tak jsem uvázaná 

doma a nikdy nikam nemŧţu jít. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 23, a to ve významu, kdy maminka měla domluvené hlídání, ale té 

osobě na poslední chvíli řekli, ţe musí zŧstat v práci, a tak zŧstala maminka doma s dětmi 

a nikam nemohla jít. Překlad se změní následovně: 

 

Jsem svobodná matka. Mám jedno dítě. Jsem na všechno sama. Domluvila jsem se 

s kamarádkami na setkání. Dcerku měla hlídat maminka. Na poslední chvíli ji ale v práci 

řekli, ţe musí zŧstat přesčas, a tak jsem nakonec nemohla jít ani tam. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 71, stejně jako v předchozím případě. Překlad zŧstane stejný. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 71: 

 

 

1. Zabouchly se mi dveře. Na mé straně je koule. Tak to se dovnitř nedostanu! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 23. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 55, podobně jako v předchozí situaci, překlad zŧstává stejný. 

 

      
SZ č. 71 SZ č. 23 SZ č. 55 
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2. Byla jsem nakupovat jídlo a chtěla jsem platit kartou. Platba však nešla provést. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 23. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 55. 

 

3. Chtěl jsem prodat letenku do Německa, ale uţ to nebylo moţné, protoţe na ní bylo 

moje jméno. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 23, a to v situaci, kdy mluvčí uţ má někoho, kdo by si letenku mohl 

koupit, ale na poslední chvíli mu do toho něco přijde, a tak si letenku koupit nemŧţe. 

Překlad bude vypadat následovně: 

 

Chtěl jsem prodat letenku do Německa. Měl jsem domluveného kupce, ale on si nakonec 

pro letenku nemohl přijet. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 55, ale jen v situaci, kdy kupec nabídne termín pro setkání a 

předání letenky, ale v tom termínu mluvčí z předem jasných dŧvodŧ nemŧţe. Překlad 

bude vypadat následovně: 

 

Chtěl jsem prodat letenku do Německa. Měl jsem kupce, ale v jediný termín, kdy bychom 

si letenku mohli předat a všechno vyřídit, jsem uţ něco měl. 

 

 

4. Měli jsme matematiku. Učitelka nám zadala příklad, který jsme měli vypočítat. Ale 

pořád nám to nevycházelo. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 23. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 55. 

 

5. Chtěl jsem sám opravit motor. Ale měl jsem smŧlu, protoţe jsem měl špatné 

součástky. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 23. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 55. 

 

6. Jsem členem BBC. Chodím tam cvičit a mám jejich permanentku. Měl jsem na měsíc 

odjet na sluţební cestu. Chtěl jsem, aby se předplatné vyuţilo, a tak jsem nabídnul 

permanentku kamarádce. Pak mi ale došlo, ţe to není dobrý nápad, protoţe u vstupu se 

      
SZ č. 71 SZ č. 23 SZ č. 55 
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při registraci na počítači objeví jméno drţitele. To jsem já, tedy muţ, a ona je ţena. 

Okamţitě by zjistili, ţe jde o podvod. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 23, překlad se změní následovně: 

 

Jsem členem BBC. Chodím tam cvičit a mám jejich permanentku. Měl jsem na měsíc 

odjet na sluţební cestu. Chtěl jsem, aby se předplatné vyuţilo, a tak jsem nabídnul 

permanentku kamarádce. Domluvili jsme se, ţe ji to donesu do práce, ale nakonec jsem 

se tam za ní nedostal. 
 

Není moţné pouţít SZ č. 55. 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 13: Snaha předejít problémům v budoucnosti 

(spec. znak č. 34, 35, 46) 

 

Specifický znak č. 34 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky D, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se 

dotýká brady. Ruka vykoná rázný pohyb, kdy se v zápěstí ruka posune mírně dopředu a změní 

se tvar ruky na 5. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava v přirozené pozici, oči vyboulené, v závěrečné fázi znaku 

se oči mírně přivřou, ústa otevřou, zuby stisknuté, vzduch jde ven. 

 

Obecný význam: Snaha předejít problémŧm, po vyhodnocení moţných dŧsledkŧ není 

pŧvodní činnost/akce realizována a je realizována jiná, bezpečnější, vyjádření opatrnosti 

v jednání. 

 

Nejčastější formulace překladu: …raději/radši něco udělat (neudělat)… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 
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komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Chtěl jsem se svěřit kamarádovi se svým trápením. Raději jsem mu to ale neřekl, bál 

jsem se, aby to nevykecal. 

 

CHTÍT + SVĚŘOVAT + INDEX (mu) + KAMARÁD + TRÁPENÍ + SZ + PROZRADIT 

(všem). 

 

2. Nakoupili jsme do naší organizace mnoho nové techniky, kterou jsme vyloţili na 

chodbě. Druhý den jsme všichni odjíţděli na sluţební cestu. Takhle drahé věci jsme 

přece nemohli nechat jen tak na chodbě. Uklidili jsme je pro jistotu do jedné 

z uzamykatelných místností. 

 

ORGANIZACE + NAŠE + TECHNIKA + NOVÝ + KOUPIT + DÁT + CHODBA + 

ZÍTRA + CESTA + SLUŢEBNÍ + ODJET + SZ + DÁT + MÍSTNOST + JINÝ + NECHAT 

+ ZAMYKAT. 

 

3. V naší ulici před týdnem změnili provoz na jednosměrný. Všechny obyvatele to 

rozčílilo, protoţe to museli objíţdět. Někteří odváţlivci jednosměrku nerespektují a 

vjíţdí do protisměru. Potřeboval jsem tudy jet, tak jsem přemýšlel, jestli to mám udělat 

také tak. Nakonec jsem nechtěl riskovat, ţe by mě přistihla policie. 

 

TÝDEN + PŘED + ULICE + NAŠE + PROVOZ + ZMĚNA + JEDNOSMĚRNÝ + LIDÉ + 

ROZČÍLIT + DŦVOD + MUSET + OBJÍŢDĚT + LIDÉ + NĚKTEŘÍ + ODVAHA + JET 

(klasifikátor) + POTŘEBOVAT + TAKY + PŘEMÝŠLET + SZ + POLICIE + 

PŘISTIHNOUT (mě). 

 

4. Uvaţovali jsme o přijetí jednoho nového neslyšícího lektora. Nejdřív nám to připadalo 

jako dobrý nápad, ale pak jsme si uvědomili, ţe je pro nás příliš nespolehlivý. 

 

VĚC + LEKTOR + NOVÝ + PŘIJMOUT + UVAŢOVAT + MYSLET + DOBRÝ + ALE + 

NESPOLEHLIVÝ + SZ.  

 

5. Našel jsem v chladničce sýr. Měl jsem na něj hroznou chuť, ale uţ byl den prošlý. 

Raději jsem si nechal chuť zajít. 

 

CHLADNIČKA + SÝR + NAJÍT + CHUŤ + DATUM + UŢ + PRYČ + SZ + VYHODIT.  

 

6. Raději uţ vyrazím, protoţe mi za pŧl hodiny jede vlak. Opravdu bych nechtěl, aby mi 

ujel. 

 

VLAK + UŢ + PŦL HODINY (inkorporace) + LEPŠÍ + VYPADNOUT + SZ + UJET. 
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Specifický znak č. 35 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky 6, obě dlaně jsou orientovány směrem dolŧ 

v neutrálním prostoru. Ruce vykonávají současný pohyb, obě ruce vykonají krátký a prudký 

pohyb směrem dolŧ, v neutrálním prostoru se zastaví, pravoúhle k tělu. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava v přirozené pozici, oči vyboulené, v závěrečné fázi znaku 

se oči mírně přivřou, ústa otevřou, zuby stisknuté, koutky úst svěšené, vzduch jde ven. 

 

Obecný význam: Pro jistotu něco znovu udělat, zkontrolovat, vzít s sebou do zásoby, 

vykonat preventivní opatření, které zajistí, ţe nenastanou v budoucnu komplikace. 

 

Nejčastější formulace překladu: …udělat něco pro jistotu (do rezervy)… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Pozítří uţ odjíţdíme na dovolenou do Itálie. Manţelka se mě ptala, jestli má vzít 

s sebou i deštník. Řekl jsem jí, ţe mi to přijde zbytečné, protoţe v Itálii je pořád vedro. 

Manţelka ho ale stejně pro jistotu vzala. 
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POZÍTŘÍ (inkorporace) + DOVOLENÁ + ITÁLIE + ODJET + MANŢELKA + PTÁT 

(mě) + DĚŠTNÍK + S SEBOU + VZÍT + ŘÍCT (jí) + ZBYTEČNÝ + DŦVOD + ITÁLIE 

+ TYP + HORKO + MANŢELKA + SZ + VZÍT. 

 

2. Chceš ten motor ze sekačky vyhodit? To ne! Schovej ho, nikdy nevíš, jestli se ti 

v budoucnu nebude hodit. 

 

MOTOR + OD + SEKAČKA + TY + CHTÍT + VYHODIT + NE! + SZ + SCHOVAT. 

 

3. Dělal jsem účetnictví. Všechno jsem to spočítal jen jednou, protoţe jsem to potřeboval 

odevzdat. Nedalo mi to a radši jsem to znovu všechno před konečným odevzdáním 

ještě jednou přepočítal. 

 

ÚČETNICTVÍ + SPOČÍTAT + VŠECHNO + JEDNOU + DŦVOD + ODEVZDAT + 

POTŘEBOVAT + SZ + ZNOVA + KONTROLA + POČÍTAT. 

 

4. Někdo říká, ţe je zbytečné tahat s sebou na dovolenou lékárničku. Ale já si myslím, ţe 

je lepší ji pro kaţdý případ mít. 

 

VĚC + LÉKARNIČKA + S SEBOU + DOVOLENÁ + NĚKDO + ŘÍKAT + 

ZBYTEČNÝ + JÁ + MYSLET + LEPŠÍ + SZ. 

 

5. Kamarád dokončil stavbu. Přišli zedníci, aby ji kamarád zkontroloval, podepsal 

potřebné formuláře a převzal ji. Myslel si, ţe je zbytečné všechno kontrolovat, protoţe 

ví, ţe jsou hodně šikovní, a navíc jsou to jeho známí. Ale manţelka ho poslala přes to 

všechno stavbu zkontrolovat. Důvěřuj, ale prověřuj! 

 

STAVBA + KAMARÁD + JEHO + HOTOVO + ZEDNÍCI + PŘIJÍT + FORMULÁŘ + 

PODEPSAT + KONTROLA + NEMUSET + DŦVOD + KAMADÁDI + JEHO + TAKÉ 

+ ŠIKOVNÝ + MANŢELKA + ODMÍTNOUT + MUSET + SZ + KONTROLOVAT. 

 

6. Šli jsme do firmy vyjednat koupi bytu. Dali před nás smlouvu, které jsme moc 

nerozuměli. Přemýšleli jsme, ţe to jen tak rychle podepíšeme. Nakonec jsme si ale 

řekli, ţe si ji raději alespoň projdeme. 

 

MY + BYT + NOVÝ + CHTÍT + KOUPIT + JÍT + FIRMA + SMLOUVA + DÁT (nám) 

+ ALE + NEROZUMĚT + DOBŘE + PODEPSAT + HNED + NE + SZ + ČÍST + 

ZEPTAT.  

 

7. Jeli jsme na chalupu. Měli jsme připravenou jednu propanbutanovou láhev s sebou. 

Nakonec jsem s sebou vzal radši ještě jednu rezervní. 

 

CHALUPA + CHTÍT + ODJET + S SEBOU + JEDEN + PLYN + 

PROPANBUTOVANÝ + SZ + JEŠTĚ + JEDEN + VZÍT. 

 

8. Měla problémy s játry. Podařilo se jí vyléčit, ale lékař jí doporučil, aby přesto chodila 

kaţdý měsíc preventivně na odběry krve. 

 

ONA + JÁTRA + PROBLÉM + POVÉST + LÉČIT + ALE + LÉKAŘ + DOPORUČIT JÍ 

+ SZ + KONTROLA + CHODIT + KREV. 
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Specifický znak č. 46 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky S, obě dlaně jsou orientovány směrem dolŧ 

v neutrálním prostoru. Ukazováčky obou rukou se vzájemně dotýkají. Obě ruce vykonají 

pohyb v zápěstí směrem nahoru, přičemţ v závěrečné fázi má L ruka dlaň orientovanou 

doprava, P ruka doleva. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava v přirozené pozici, oči mírně přivřené, ústa vyšpulená, 

pootevřená, vzduch jde ven. 

 

Obecný význam: Usilovná snaha předejít problémŧm, po vyhodnocení moţných dŧsledkŧ je 

pŧvodní činnost/akce radikálně odmítnuta a je realizována jiná, bezpečnější, vyjádření velké 

opatrnosti. 

 

Nejčastější formulace překladu: …v ţádném případě to radši neudělat, protoţe… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Potřebuji si odskočit, ale ty kufry tady v ţádném případě nenechám, protoţe by mi 

je určitě někdo ukradl. 
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WC + POTŘEBOVAT + KUFR + NECHAT + TAM + SZ. 

 

2. V metru jsme s mojí kolegyní rozebírali financování naší organizace. Jen co jsme si 

uvědomili, ţe kdyby tohle někdo viděl, okamţitě by to šířil dál, přestali jsme. 

 

METRO + KOLEGYNĚ + SPOLU + ROZEBÍRAT + VĚC + ORGANIZACE + 

FINANCE + POTOM + UVĚDOMIT + NĚKDO + PŘISTIHNOUT (nás) + MOCT + SZ. 

 

3. Měli jsme rozbitou zásuvku. Kolega mi říkal, ať to neřeším a normálně ji pouţívám. 

To v ţádném případě! 
 

ZÁSUVKA + ROZBITÝ + KOLEGA + ŘÍCT (mi) + NORMÁLNĚ + MOCT + POUŢÍT 

+ SZ. 

 

4. Byl jsem na návštěvě u svého kamaráda a byl jsem strašně unavený. Nabídl mi, abych 

se natáhl. To je vyloučeno, určitě bych usnul. 

 

KAMARÁD + NAVŠTÍVIT (ho) + UNAVENÝ + SILNÝ + NABÍDNOUT (mi) + 

MOCT + NATÁHNOUT + SZ. 

 

5. Při prohlídce náměstí byli turisté varováni, aby nechodili touhle úzkou uličkou. Tak 

jsem chtěl jít jinudy. Ale tam by mě určitě taky někdo majznul do hlavy. 

 

TURISTÉ + PROHLÍDKA + NÁMĚSTÍ + NĚKDO + VAROVAT + ULIČKA + ÚZKÁ 

+ JÍT + NESMĚT + JÁ + JÍT + TAM + CHTÍT + SZ. 

 

6. Před měsícem jsme byli v čínské restauraci. Něco špatného jsem tam snědl, protoţe 

jsem potom dost zvracel. Za pár dnŧ nato mě do stejné restaurace chtěli pozvat 

kamarádi. Ale v ţádném případě tam nejdu, nechci, aby mi bylo zase zle. 

 

MĚSÍC + PŘED + RESTAURACE + ČÍNSKÝ + BÝT (minulý čas) + ZVRACET + 

SILNÝ + DŦVOD + JÍST + ŠPATNÝ + PROBÍHAT + KAMARÁDI + POZVAT + 

MÍSTO + STEJNÝ + JÍDLO + STEJNÝ + UŢ + SZ. 

 

7. Jedu na dovolenou do Thajska. Nechám se očkovat, protoţe nechci dostat ţádný 

virus. 

 

DOVOLENÁ + THAJSKO + ODJET + OČKOVAT + VIRUS + SZ. 

 

8. Pozval jsem si milenku k nám domŧ. Potom, co jsme si uţili, jsem ji okamţitě poslal 

pryč, protoţe by nás určitě načapala manţelka. 

 

MILENKA + POZVAT (ji) + UŢÍVAT + HOTOVO + HNED + PRYČ + MANŢELKA + 

PŘIJÍT + SZ. 
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Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 13: Snaha 

předejít problémům v budoucnosti 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 34: 

 

 

1. Chtěl jsem se svěřit kamarádovi se svým trápením. Raději jsem mu to ale neřekl, bál 

jsem se, aby to nevykecal. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, ale jen ve významu, kdy kamarádovi, kterému se mluvčí svěřil, 

on sám mnohokrát připomene, aby to nikomu neříkal. Překlad se změní následovně: 

 

Svěřil jsem se kamarádovi se svým trápením. Pro jistotu jsem mu několikrát připomněl, 

ţe to nesmí nikde vykecat. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, jedná se ještě o dŧraznější vysvětlení, proč se mluvčí 

kamarádovi nesvěřil. Překlad by zněl následovně: 

 

Chtěl jsem se někomu svěřit se svým trápením. Tomuhle kamarádovi bych to ale nikdy 

v ţivotě neřekl. Okamţitě by to vykecal. 

 

2. Nakoupili jsme do naší organizace mnoho nové techniky, kterou jsme vyloţili na 

chodbě. Druhý den jsme všichni odjíţděli na sluţební cestu. Takhle drahé věci jsme 

přece nemohli nechat jen tak na chodbě. Uklidili jsme je pro jistotu do jedné 

z uzamykatelných místností. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35. Překlad se změní následovně: 

 

Nakoupili jsme do naší organizace mnoho nové techniky, kterou jsme vyloţili na chodbě. 

Druhý den jsme všichni odjíţděli na sluţební cestu. Takhle drahé věci jsme přece nemohli 

nechat jen tak na chodbě. Pro jistotu jsme na dveře chodby dali ještě mříţ. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, překlad se změní následovně: 

 

Nakoupili jsme do naší organizace mnoho nové techniky, kterou jsme vyloţili na chodbě. 

Druhý den jsme všichni odjíţděli na sluţební cestu. Takhle drahé věci jsme přece nemohli 

nechat jen tak na chodbě, zvlášť kdyţ vím, ţe od ní mají všichni kolegové klíče. 

Okamţitě jsme je přeskládali do jedné z uzamykatelných místností, od které mám klíče 

jen já. 

 

      
SZ č. 34 SZ č. 35 SZ č. 46 
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3. V naší ulici před týdnem změnili provoz na jednosměrný. Všechny obyvatele to 

rozčílilo, protoţe to museli objíţdět. Někteří odváţlivci jednosměrku nerespektují a 

vjíţdí do protisměru. Potřeboval jsem tudy jet, tak jsem přemýšlel, jestli to mám 

udělat také tak. Nakonec jsem nechtěl riskovat, ţe by mě přistihla policie. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, překlad se změní následovně: 

 

V naší ulici před týdnem změnili provoz na jednosměrný. Všechny obyvatele to rozčílilo, 

protoţe to museli objíţdět. Někteří odváţlivci jednosměrku nerespektují a vjíţdí do 

protisměru. Potřeboval jsem tudy jet, tak jsem přemýšlel, jestli to mám udělat také tak. 

Pro všechny případy jsem vylezl z auta a podíval se, jestli tam opravdu není nikdo, kdo 

by mě mohl vidět. Teprve potom jsem projel. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, jedná se o dŧraznější, naléhavější vysvětlení situace. Překlad 

bude znít následovně: 

 

V naší ulici před týdnem změnili provoz na jednosměrný. Všechny obyvatele to rozčílilo, 

protoţe to museli objíţdět. Někteří odváţlivci jednosměrku nerespektují a vjíţdí do 

protisměru. Potřeboval jsem tudy jet, tak jsem přemýšlel, jestli to mám udělat také tak. 

Ale jen chvilku. Nikdy bych nechtěl zavdat příčinu tomu, abych přišel o řidičák. 

 

 

 

4. Uvaţovali jsme o přijetí jednoho nového neslyšícího lektora. Nejdřív nám to připadalo 

jako dobrý nápad, ale pak jsme si uvědomili, ţe je pro nás příliš nespolehlivý. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, překlad bude znít následovně: 

 

Uvaţovali jsme o přijetí jednoho nového neslyšícího lektora. Nejdřív nám to připadalo 

jako dobrý nápad, ale pak jsme si uvědomili, ţe je pro nás příliš nespolehlivý. Abychom 

mohli být klidní, zjistili jsme si o něm ještě další informace. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, překlad se změní následovně: 

 

Uvaţovali jsme o přijetí jednoho nového neslyšícího lektora. Nejdřív nám to připadalo 

jako dobrý nápad, ale pak jsme si uvědomili, ţe to nikdy nemůţeme dopustit, protoţe 

by to vyvolalo vlnu spekulací. Vţdyť jeho manţelka je místopředsedkyně naší 

organizace. 

 

5. Našel jsem v chladničce sýr. Měl jsem na něj hroznou chuť, ale uţ byl den prošlý. 

Raději jsem si chuť nechal zajít. 

 

      
SZ č. 34 SZ č. 35 SZ č. 46 



163 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, význam se změní následovně: 

 

Našel jsem v chladničce sýr. Měl jsem na něj hroznou chuť, pro klid jsem se raději 

nejdřív podíval na datum spotřeby. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, význam se změní následovně: 

 

Našel jsem v chladničce sýr. Měl jsem na něj hroznou chuť, ale uţ byl den prošlý. I kdyţ 

kamarád říkal, ţe to nevadí, protoţe mléčné výrobky ve skutečnosti vydrţí mnohem 

déle, neţ se píše, okamţitě jsem sýr vyhodil. 

 

6. Raději uţ vyrazím, protoţe mi za pŧl hodiny jede vlak. Opravdu bych nechtěl, aby mi 

ujel. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, význam se změní následovně: 

 

Raději uţ vyrazím, protoţe by mi měl za pŧl hodiny jet vlak. Pro sichr se ale ještě jednou 

podívám na čas odjezdu. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, význam se změní následovně: 

 

Uţ vyrazím, protoţe mi za pŧl hodiny jede vlak. Je to mŧj poslední spoj, nemůţu si ho 

nechat ujet. 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 35: 

 

 

1. Pozítří uţ odjíţdíme na dovolenou do Itálie. Manţelka se mě ptala, jestli má vzít 

s sebou i deštník. Řekl jsem jí, ţe mi to přijde zbytečné, protoţe v Itálii je pořád vedro. 

Manţelka ho ale stejně pro jistotu vzala. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, situace bude vypadat následovně: 

 

Pozítří uţ odjíţdíme na dovolenou do Itálie. Manţelka se mě ptala, jestli má vzít s sebou 

do příručního zavazadla i deštník. Řekl jsem jí, ať ho raději nechá v kufru. Neznám teď 

nové předpisy a nerad bych, abychom potom zjistili, ţe ho musíme nechat na letišti, 

protoţe ho u sebe mít nemŧţeme. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, překlad se změní následovně: 
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Pozítří uţ odjíţdíme kempovat do Itálie. Manţelka se mě ptala, jestli má vzít s sebou i 

deštník. Řekl jsem jí, ať ji to ani nenapadne. Byl drahý a tam bychom o něj brzy přišli. 

 

 

2. Chceš ten motor ze sekačky vyhodit? To ne! Schovej ho, nikdy nevíš, jestli se ti 

v budoucnu nebude hodit. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Chceš ten motor z tátovy sekačky vyhodit? To raději ne! Táta by se na nás kvŧli tomu 

mohl naštvat. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, význam se změní následovně: 

 

Chceš ten motor ze sekačky zatím nechat na chodbě? Na to zapomeň! To by mi ho určitě 

okamţitě ukradli. 

 

3. Dělal jsem účetnictví. Všechno jsem to spočítal jen jednou, protoţe jsem to potřeboval 

odevzdat. Nedalo mi to a radši jsem to znovu všechno před konečným odevzdáním 

ještě jednou přepočítal. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Dělal jsem účetnictví. Nechtěl jsem to dělat na poslední chvíli, kdyby se náhodou zjistily 

nějaké nesrovnalosti. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, význam se změní následovně: 

 

Dělal jsem účetnictví. Všechno jsem to dával rychle dohromady, protoţe jsem to 

potřeboval odevzdat. Narazil jsem na nějaké nejasnosti. Napadlo mě, ţe to tam nějak 

schovám. Okamţitě jsem to zavrhl, nechci skončit v kriminále. 

 

4. Někdo říká, ţe je zbytečné tahat s sebou na dovolenou lékárničku. Ale já si myslím, ţe 

je lepší ji pro kaţdý případ mít. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Někdo říká, ţe je zbytečné mít lékárničku na pracovišti. Já vím, ţe podle předpisŧ to tak 

musí být. Pro všechny případy jsem si ji šel hned pořídit. Nechci mít oplétačky. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, význam se změní následovně: 
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Někdo říká, ţe je lepší nechat lékárničku na chodbě. Já to u nás ale nedovolím, protoţe 

by ji okamţitě někdo ukradl, a museli bychom kupovat novou. 

 

 

5. Kamarád dokončil stavbu. Přišli zedníci, aby ji kamarád zkontroloval, podepsal 

potřebné formuláře a převzal ji. Myslel si, ţe je zbytečné všechno kontrolovat, protoţe 

ví, ţe jsou hodně šikovní, a navíc jsou to jeho známí. Ale manţelka ho poslala přes to 

všechno stavbu zkontrolovat. Dŧvěřuj, ale prověřuj! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34 , význam se změní následovně: 

 

Kamarád dokončoval stavbu. Zedníci měli dodělat uţ jen pár drobností, potom by ji 

kamarád přišel zkontrolovat, podepsal by potřebné formuláře a převzal ji. Přemýšlel, jak 

to zařídit, protoţe on tam s nimi nebude moci být při opravách. Napadlo ho, ţe by jim dal 

klíče. Nakonec pro jistotu poprosil babičku, aby tam s nimi byla. Člověk nikdy neví. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, situace se změní následovně: 

 

Kamarád dokončoval stavbu. Zedníci měli dodělat uţ jen pár drobností, potom by ji 

kamarád přišel zkontrolovat, podepsal by potřebné formuláře a převzal ji. Přemýšlel, jak 

to zařídit, protoţe on tam s nimi nebude moci být při opravách. Zedníci říkali, ţe to není 

problém, ţe jim mŧţe dát klíče a oni tam budou sami. To mě ani nenapadne! Bůhví 

kolik by mi tam z té stavby potom zbylo. 

 

6. Šli jsme do firmy vyjednat koupi bytu. Dali před nás smlouvu, které jsme moc 

nerozuměli. Přemýšleli jsme, ţe ji jen tak rychle podepíšeme. Nakonec jsme si ale 

řekli, ţe si ji raději alespoň projdeme. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Šli jsme do firmy vyjednat koupi bytu. Objednali jsme si tlumočníka, který nakonec 

nepřišel. Dali před nás smlouvu, které jsme moc nerozuměli, a chtěli po nás, abychom to 

hned podepsali. My jsme to nakonec bez tlumočníka, který by nám to přeloţil, pro 

jistotu nepodepsali. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, situace se změní následovně: 

 

Šli jsme do firmy vyjednat koupi bytu. Chtěli jsme si objednat tlumočníka. Ţádný z nich 

neměl čas, jen jediný, kterého moc dobře znám. Toho bych si nikdy neobjednal, protoţe 

všechno, o čem jsme jednali, by hned věděl kaţdý neslyšící a tlumočník v celé 

republice. 
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7. Jeli jsme na chalupu. Měli jsme připravenou jednu propanbutanovou láhev s sebou. 

Nakonec jsem s sebou vzal radši ještě jednu rezervní. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, situace se změní následovně: 

 

Jeli jsme na chalupu. Měli jsme s sebou připravenou propanbutanovou láhev. Protoţe 

pojedeme po dost divoké cestě, raději jsem ji pořádně zabalil. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, situace se změní následovně: 

 

Jeli jsme na chalupu. Měli jsme s sebou připravenou jednu propanbutanovou láhev, kterou 

jsme ale šest let skladovali. Říkal jsem si, ţe nechci, abychom vyletěli do povětří, tak 

jsme ji raději vyhodili a na chalupu jsme si koupili novou. 

 

8. Měla problémy s játry. Podařilo se jí vyléčit, ale lékař jí doporučil, aby dál chodila 

kaţdý měsíc preventivně na odběry krve. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Měla problémy s játry. Podařilo se jí vyléčit, ale lékař jí přikázal, aby dál chodila kaţdý 

měsíc na kontrolní odběry krve. Moc se ji nechtělo, ale chodila tam, aby si nezadělala na 

další zdravotní problémy. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 46, význam se změní následovně: 

 

Měla problémy s játry. Podařilo se jí vyléčit, ale lékař jí zakázal jakýkoliv alkohol. 

Dodrţovala to velmi zodpovědně. Říkala, ţe o játra nechce přijít. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 46: 

 

 

1. Potřebuji si odskočit, ale ty kufry tady v ţádném případě nenechám, protoţe by mi je 

určitě někdo ukradl. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Potřebuji si odskočit, ale ty kufry tady raději nenechám jen tak, protoţe by se s nimi 

mohlo něco stát. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, význam se změní následovně: 
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Potřebuji si odskočit. Vezmu si kufry pro jistotu s sebou, kdybych se náhodou 

potřebovala upravit. 

 

 

2. V metru jsme s mojí kolegyní rozebírali financování naší organizace. Jen co jsme si 

uvědomili, ţe kdyby tohle někdo viděl, okamţitě by to šířil dál, přestali jsme. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

V metru jsme s mojí kolegyní rozebírali financování naší organizace. Uvědomili jsme si, 

ţe by nás mohl někdo vidět, a tak jsme raději změnili téma hovoru. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, význam se změní následovně: 

 

V metru jsme s mojí kolegyní potřebovali řešit záleţitost týkající se financování naší 

organizace. Neţ jsme s tím ale začali, nejdříve jsme se dobře rozhlédli, jestli nás nikdo 

nemŧţe vidět. 

 

3. Měli jsme rozbitou zásuvku. Kolega mi říkal, ať to neřeším a normálně ji pouţívám. 

To v ţádném případě! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Měli jsme rozbitou zásuvku. Kolega mi říkal, ať to neřeším a normálně ji pouţívám. Já se 

ale bojím, aby to náhodou přece jen nepoškodilo zdroje k elektronice. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, význam se změní následovně: 

 

Měli jsme rozbitou zásuvku. Kolega mi říkal, ať to neřeším a normálně jií pouţívám, ţe se 

nemŧţe nic stát. Já jsem ale zásuvku nechal pro jistotu přesto opravit. To není na 

závadu. 
 

4. Byl jsem na návštěvě u svého kamaráda. Byl jsem strašně unavený. Nabídl mi, abych 

se natáhl. To je vyloučeno, určitě bych usnul. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Byl jsem na návštěvě u svého kamaráda. Byl jsem strašně unavený. Nabídl mi, abych se 

natáhl. Já bych rád, ale bál jsem se, abych opravdu neusnul. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, situace se změní následovně: 
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Byl jsem na návštěvě u svého kamaráda. Byl jsem strašně unavený. Těsně před odchodem 

jsem ho poţádal pro jistotu o kávu, abych náhodou neusnul za volantem. 

 

 

5. Při prohlídce náměstí byli turisté varováni, aby nechodili touhle úzkou uličkou. Tak 

jsem chtěl jít jinudy. Ale tam by mě určitě taky někdo majznul do hlavy. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Při prohlídce náměstí byli turisté varováni, aby nechodili touhle úzkou uličkou. Říkal jsem 

si, ţe moţná přece jen raději pŧjdu jinudy, aby se mi něco nestalo. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, význam se změní následovně: 

 

Při prohlídce náměstí byli turisté varováni, aby nechodili touhle úzkou uličkou sami. Vzal 

jsem si proto s sebou pejska. 

 

6. Před měsícem jsme byli v čínské restauraci. Něco špatného jsem tam snědl, protoţe 

jsem potom dost zvracel. Za pár dnŧ nato mě do stejné restaurace chtěli pozvat 

kamarádi. Ale v ţádném případě tam nejdu, nechci, aby mi bylo zase zle. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, situace se změní následovně: 

 

Před měsícem jsme byli v čínské restauraci. Něco špatného jsem tam snědl, protoţe jsem 

potom dost zvracel. Za pár dnŧ nato mě do stejné restaurace pozvali kamarádi zase. 

Dostali jsme tam kuřecí maso. Raději jsem ho nejedl, bŧhví z čeho to maso vlastně vŧbec 

je. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, význam se změní následovně: 

 

Před měsícem jsme byli v čínské restauraci. Něco špatného jsem tam snědl, protoţe jsem 

potom dost zvracel. Za pár dnŧ nato mě do stejné restaurace pozvali kamarádi zase. 

Předem jsem si vzal preventivně léky na lepší trávení. 

 

7. Jedu na dovolenou do Thajska. Nechám se očkovat, protoţe nechci dostat ţádný virus. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Jedu na dovolenou do Thajska. Nechám se raději očkovat. Nerad bych, abych tam něčím 

onemocněl. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, význam se změní následovně: 
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Jedu na dovolenou do Thajska. Nechal jsem se očkovat, ale přesto si s sebou pro klid 

duše beru všechny moţné léky. 

 

 

 

8. Pozval jsem si milenku k nám domŧ. Potom, co jsme si uţili, jsem ji okamţitě poslal 

pryč, protoţe by nás určitě načapala manţelka. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 34, význam se změní následovně: 

 

Pozval jsem si milenku k nám domŧ. Potom, co jsme si uţili, jsem se s ní raději 

rozloučil. Nerad bych, aby nás překvapila manţelka. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 35, význam se změní následovně: 

 

Pozval jsem si milenku k nám domŧ. Potom, co odešla, jsem pro všechny případy 

vygruntoval celý byt, aby si manţelka ničeho nevšimla. 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 14: Hodnocení schopnosti zvládnou nějakou činnosti 

nebo chování (spec. znak č. 42a, 42b, 39, bakalářská práce SZ č. 27 

(Vysuček, 2003)) 

 

Specifický znak č. 42a 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem nahoru, vnitřní část prstŧ se 

dotýká brady. Ruka vykonává krátký pohyb nahoru a dolŧ. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna na stranu, ústa jako v „křeči“, zuby 

semknuté, vzduch jde z úst ven, koutky úst mírně svěšené. 

 

Obecný význam: Nemít k někomu respekt, pohrdat jím, dávat najevo, ţe mi nestojí za to, 

abych se jím zabýval. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nic si z ní/něho nedělat… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 



171 

 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Nic si z něj nedělám! (Na zadek se z něj neposadím. Nesahá mi ani po kotníky.) 

 

INDEX (mu) + SZ. 

 

2. Dcera mě má na háku! 

 

DCERA + INDEX (mě) + SZ. 

 

3. Kolegyně z práce si mně stěţovala, ţe jí nadřízený dává neustále najevo, ţe on je ten 

velký šéf a ona je ta malá nula. 

 

KOLEGYNĚ + OD + PRÁCE + ŘÍCT (mně) + STĚŢOVAT + ŠÉF + JEJÍ + INDEX (jí) 

+ SZ. 

 

4. Třídní učitelka nemá u studentŧ střední školy vůbec ţádnou autoritu. 

 

STUDENTI + ŠKOLA + STŘEDNÍ + INDEX (jí) + UČITELKA + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 42b 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem nahoru, vnitřní část prstŧ se 

dotýká brady. Ruka vykonává krátký pohyb nahoru a dolŧ. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna, čelo svraštělé, obočí sevřené, oči 

nepatrně přivřené, ústa volně vypouští vzduch ven. 

 

Obecný význam: Zvládání nějaké situace/činnosti bez problémŧ, umět si s něčím/někým 

poradit sám. 

 

Nejčastější formulace překladu: …dělat bez problémŧ… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Opravit psací stroj zvládnu v pohodě sám. 

 

STROJ + PSACÍ + OPRAVIT + SZ. 

 

2. Kamarád se divil, ţe se nebojím jet do Rumunska stopem. Tak jsem mu řekla, ţe na 

tom nevidím nic zvlášť náročného. 

 

RUMUNSKO + JET + AUTO + STOPOVAT + KAMARÁD + DIVIT SE + JÁ + 

NEBÁT SE + JÁ + ŘÍCT (mu) + SZ. 

 

3. Není pro mě problém koupit si kabát za 10 000 Kč. 

 

KABÁT + KOUPIT + 10 000, – + SZ. 

 

4. Mně matika nejde, ale ostatní spoluţáci ji zvládají. 

 

MATEMATIKA + PROBLÉM + SPOLUŢÁCI + SZ. 

 

5. Nebojím se v cizině pohybovat se sama po neznámých místech. 

 

CIZINA + SÁM + CHODIT + SZ. 
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Specifický znak č. 39 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: P tvar 5, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se dotýká 

boční pravé strany čela. Při kruhovém pohybu dolŧ se ruka pomalu otáčí, tvar se mění na Y, 

ruka ve tvaru Y s dlaní orientovanou nahoru vykoná 2x opakovaný pohyb v neutrálním 

prostoru. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna do strany, ústa volně vypouští vzduch 

ven, tváře vyboulené. 

 

Obecný význam: Pozorovat odvahu, nadšení, apetit jiných osob. 

 

Nejčastější formulace překladu: …dělat „levou zadní“… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Byl jsem se podívat, co dělá mŧj brácha. V továrně jsem s hrŧzou pozoroval, jak 

pracuje s nebezpečnou laserovou pilou. Ale on si počínal, jako by s tou pilou 

pracoval odjakţiva. 
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BRATR + MŦJ + PRÁCE + JEHO + PODÍVAT + MÍSTO + TOVÁRNA + BRATR + 

PILA + LASEROVÝ + NEBEZPEČNÝ + PRACOVAT + JÁ + HRŦZA + ALE + SZ + 

PILOVAT. 

 

2. Daroval jsem rodičŧm počítač. Pořád o něm mluvili, protoţe chtěli mít vlastní, 

abychom si spolu mohli povídat přes webkameru. Věděl jsem, ţe bude těţké naučit je 

s počítačem pracovat. Nikdy předtím to nezkoušeli. Kdyţ jsem je to začal učit, stálo 

mě to hodně trpělivosti, ale dneska uţ to zvládají levou zadní. 

 

RODIČE + MOJE + POČÍTAČ + POŘÁD + CHTÍT + JÁ + KOUPIT + DÁREK+ DÁT 

(jim) + DŦVOD + RODIČE + CHTÍT + SPOLU + KECAT + WEBKAMERA + JÁ + 

VĚDĚT + POČÍTAČ + PROBLÉM + BÝT (budoucí čas) + UČIT (je)  + TRPĚLIVOST + 

DNES + SZ. 

 

3. Maminka v domácnosti všechno obstarávala sama: pekla cukroví, vařila, uklízela. Její 

dcera nemohla pochopit, jak to všechno mŧţe zvládat s takovým přehledem. Ona by 

to nezvládla ani náhodou. 

 

MAMINKA + VĚC + DOMÁCNOST + STARAT + VŠECHNO + SÁM + CUKROVÍ + 

PÉCT + VAŘIT + UKLÍZET + DCERA + JEJÍ + NEMOŢNÝ + MAMINKA + 

VŠECHNO + SZ. 

 

4. Po Praze uţ jezdím i poslepu. 

 

PRAHA + CESTOVAT + SZ. 

 

5. Je to pan kuchař! 

 

ON+ VAŘIT + SZ. 

 

6. Do ciziny si jezdí jako domů. 

 

ON + CIZINA + JET + SZ. 

 

 

Specifický znak Bc. č. 27 
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Manuální sloţka znaku: P ve tvaru V, dlaň orientovaná k tělu, prsty nahoru. L ve tvaru A, 

dlaň dolŧ, prsty doprava. P je nad L a pohybuje se směrem dolŧ za současného otáčení zápěstí 

tak, aţ se dotkne vrchní strany zápěstí L. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Pravé oko se zavře, pokrčený nos, pravý koutek horního rtu je 

vyvýšen. 

 

Obecný význam: Nevhodné, nezdvořilé chování, které porušuje stanovené normy (psané i 

nepsané). 

 

Nejčastější formulace překladu: …být nehorázně drzý… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Co si na mě dneska ti studenti dovolí, je nehorázné. 

 

SZ + INDEX (mě). 

 

2. Takový malý capart si dovolí zeptat se ředitele, proč se rozvedl. To je drzost! 

 

KLUK + MALÝ + SZ + ŘÍCT (mu) + ŘEDITEL + PROČ + ROZVÉST. 

 

3. Beze slova do mě jen tak strčí, nevychovanec. 

 

CHLAP + INDEX (mě) + STRČIT + SZ. 

 

4. Po ulici jde sympatická paní. Jedna holka jí jen tak nastaví nohu a ona se natáhne jak 

široká tak dlouhá. To je dneska mládeţ! 

 

DÍVKA + MLADÁ + ULICE + PANÍ + CHODIT + DÍVKA + JEN TAK + NASTAVIT 

(nohu) + PANÍ + SPADNOUT + SZ. 
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5. To byste nevěřili, co si ke mně dovoluje mŧj šéf. On si snad myslí, ţe kdyţ jsem 

neslyšící, mŧţe mě plácat přes zadek, kdy se mu zachce. To snad ani nemŧţe myslet 

váţně. 

 

ŠÉF + SZ + INDEX (mě) + NESLYŠÍCÍ + SZ č. 42a + ZADEK + SAHAT. 

 

6. Chci se zakousnout do bagety a on mi ji vezme přímo od pusy. Kdo to kdy viděl! 

 

JÁ + BAGETA + CHTÍT + JÍST  + ON + VZÍT + SZ.  

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 14: Hodnocení 

schopnosti zvládnou nějakou činnosti nebo chování 

 

Příklady situaci s alternativami k SZ č. 42a: 

 

 

1. Nic si z něj nedělám! (Na zadek se z něj neposadím. Nesahá mi ani po kotníky.) 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42b, význam se změní následovně: 

 

Toho zvládnu levou zadní! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 27, význam se změní následovně: 

 

Dokázal bych si na něj otevřít hubu! 

 

2. Dcera mě má na háku! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42b. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 27, význam se změní následovně: 

 

Dcera se ke mně neumí chovat slušně! 

 

        
SZ č. 42a SZ č. 42b SZ č. 39 SZ – Bc. č. 27 
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3. Kolegyně z práce si mně stěţovala, ţe jí nadřízený dává neustále najevo, ţe on je ten 

velký šéf a ona je ta malá nula. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42b. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 27, význam se změní následovně: 

 

Kolegyně z práce si mi stěţovala, ţe je na ni nadřízený hrubý. 

 

4. Třídní učitelka nemá u studentŧ střední školy vŧbec ţádnou autoritu. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42b. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 27, význam se změní následovně: 

 

Na třídní učitelku jsou její vlastní studenti neuvěřitelně drzí. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 42b: 

 

 

1. Opravit psací stroj zvládnu sám. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 39, význam se změní následovně: 

 

Opravit psací stroj uţ zvládne stejně dobře jako profesionál z oboru. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 27. 

 

2. Kamarád se divil, ţe se nebojím jet do Rumunska stopem. Tak jsem mu řekla, ţe na 

tom nevidím nic zvlášť těţkého. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 39, význam se změní následovně: 

 

        
SZ č. 42b SZ č. 42a SZ č. 39 SZ – Bc. č. 27 
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Kamarád se divil, ţe se nebojím jet do Rumunska stopem. Tak jsem mu řekla, ţe to tam 

znám líp neţ svoje vlastní boty. 

 

Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 27, situace se změní následovně: 

 

Kamarád se divil, ţe se nebojím jet do Rumunska stopem. Kdyţ jsem mu řekla, ţe se 

opravdu nebojím, tak ironicky odpověděl, ţe tam asi hodně dŧvěrně znám všechny řidiče. 

Nechápu, jak si to můţe vůbec dovolit. Je to uráţející. 

 

3. Není pro mě problém koupit si kabát za 10 000 Kč. 

 

Není vhodné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 39, význam se změní následovně: 

 

V pohodě si koupím všechno, co se mi líbí. Na nějakou korunu nekoukám. Ostatní jsou 

na tom jinak. Ti jen tak nějakou korunu nepustí. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 27. 

 

4. Mě matika nejde, ale ostatní spoluţáci ji zvládají. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 39, význam se změní následovně: 

 

Mě matika nejde, ale ostatní spoluţáci by ji skoro sami mohli učit. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 27. 

 

5. Nebojím se v cizině pohybovat se sama po neznámých místech. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 39, význam se změní následovně: 

 

Do ciziny klidně vyjedu sama. S přehledem se pohybuju po neznámých místech. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 27. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 39: 

 

        
SZ č. 39 SZ č. 42a SZ č. 42b SZ – Bc. č. 27 
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1. Byl jsem se podívat, co dělá mŧj brácha. V továrně jsem s hrŧzou pozoroval, jak 

pracuje s nebezpečnou laserovou pilou. Ale on si počínal, jako by s tou pilou pracoval 

odjakţiva. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42b, význam se mírně pozmění: 

 

Byl jsem se podívat, co dělá mŧj brácha. V továrně jsem s hrŧzou pozoroval, jak pracuje s 

nebezpečnou laserovou pilou. On s tím ale problém neměl. Šlo mu to hezky od ruky. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 27. 

 

2. Daroval jsem rodičŧm počítač. Pořád o něm mluvili, protoţe chtěli mít vlastní, 

abychom si spolu mohli povídat přes webkameru. Věděl jsem, ţe bude těţké naučit je 

s počítačem pracovat. Nikdy předtím to nezkoušeli. Kdyţ jsem je to začal učit, stálo 

mě to hodně trpělivosti, ale dneska uţ to zvládají levou zadní. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42b, význam se mírně změní: 

 

Daroval jsem rodičŧm počítač. Pořád o něm mluvili, protoţe chtěli mít vlastní, abychom 

si spolu mohli povídat přes webkameru. Věděl jsem, ţe bude těţké naučit je s počítačem 

pracovat. Nikdy předtím to nezkoušeli. Kdyţ jsem je to začal učit, stálo mě to hodně 

trpělivosti, ale dneska uţ to taky zvládají. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 27. 

 

3. Maminka v domácnosti všechno obstarávala sama: pekla cukroví, vařila, uklízela. Její 

dcera nemohla pochopit, jak to všechno mŧţe zvládat s takovým přehledem. Ona by to 

nezvládla ani náhodou. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42b, význam se mírně změní: 

 

Maminka v domácnosti všechno obstarávala sama: pekla cukroví, vařila, uklízela. Její 

dcera nemohla pochopit, jak to všechno mŧţe v pohodě zvládat. To ona by to určitě 

takhle nezvládla. 

 

        
SZ č. 39 SZ č. 42a SZ č. 42b SZ – Bc. č. 27 
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Je moţné pouţít SZ – Bc. č. 27, situace se změní následovně: 

 

Maminka v domácnosti všechno obstarávala úplně sama: pekla cukroví, vařila, uklízela. 

Poţádala dceru, aby jí pomohla. Ona řekla, ţe ji ani nenapadne. Ta je drzá! 

 

4. Po Praze uţ jezdím bez problémŧ. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42b, význam se změní následovně: 

 

Po Praze uţ jezdím bez větších problémů. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 27. 

 

5. Je to pan kuchař! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42b, význam se změní následovně: 

 

Umí dobře vařit. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 27. 

 

7. Do ciziny si jezdí, jako by se nechumelilo. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42a. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42b, význam se změní následovně: 

 

Bez problémů vyjede kamkoliv do ciziny. 

 

Není moţné pouţít SZ – Bc. č. 27. 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ – Bc. č. 27: 

 

1. Co si na mě dneska ti studenti dovolí, je nehorázné. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42a, význam se změní následovně: 

 

        
SZ – Bc. č. 27 SZ č. 42a SZ č. 42b SZ č. 39 
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Dneska si studenti ze mě jako z učitele moc nedělají. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42b, situace se změní následovně: 

 

Dneska uţ to se studenty umím. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

 

2. Takový malý capart si dovolí zeptat se ředitele, proč se rozvedl. To je drzost! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42a, význam se mírně změní: 

 

Takový malý capart si klidně dovolí zeptat se přede všemi ředitele, proč se rozvedl. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42b. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

 

3. Beze slova do mě jen tak strčí, nevychovanec! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42a, význam se mírně změní: 

 

Jde a jen tak si do mě strčí! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42b. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

 

 

4. Po ulici jde sympatická paní. Jedna holka jí jen tak nastaví nohu a ona se natáhne jak 

široká tak dlouhá. To je dneska mládeţ! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42a, význam se mírně změní: 

 

Po ulici jde sympatická paní. Jedna holka jí jen tak nastaví nohu, přes kterou zakopne a 

upadne. S takovým despektem se chovat ke starším! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42b. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

 

        
SZ – Bc. č. 27 SZ č. 42a SZ č. 42b SZ č. 39 
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5. To byste nevěřili, co si ke mně dovoluje mŧj šéf. On si snad myslí, ţe kdyţ jsem 

neslyšící, mŧţe si dovolit plácnout mě přes zadek, kdy se mu zachce. To snad ani 

nemŧţe myslet váţně. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42a, význam se mírně změní: 

 

Mŧj šéf si myslí, ţe kdyţ jsem neslyšící, tak mŧţe přijít a jen tak mě plácnout přes zadek. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42b. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

 

6. Chci se zakousnout do bagety a on mi ji vezme přímo od pusy. Kdo to kdy viděl! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 42a, význam se mírně změní: 

 

Chci se zakousnout do bagety a on mi ji vezme přímo od pusy, jako bych byl jeho 

kamarád. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 42b. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 39. 

        
SZ – Bc. č. 27 SZ č. 42a SZ č. 42b SZ č. 39 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 15: Hodnocení kvality nebo kvantity věci/osoby 

(spec. znak č. 49, 50, 72) 

 

Specifický znak č. 49 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky P, orientace dlaně směrem doleva, poslední články 

ukazováčku a prostředníčku P ruky se dotýkají boční strany nosu. Ruka vykoná velmi krátký 

pohyb v zápěstí směrem doleva, přičemţ prsty se stále dotýkají nosu. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna, obočí sevřené, ústa pevně semknutá, 

tváře vypouklé, v konečné fázi znaku ústa prudce artikulují „B“. 

 

Obecný význam: Niţší kvalita nebo kvantita, neţ je očekávána, zdŧraznění rozdílu mezi 

očekáváním a realitou s vyuţitím nadsázky. 

 

Nejčastější formulace překladu: …to nejhorší/nejošklivější/nejslabší moţné… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 
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komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Neslyšící cizinci chtějí pracovat v Čechách. Ale vţdycky tady dostanou tu nejhorší 

práci. 

 

CIZINCI + NESLYŠÍCÍ + CHTÍT + PRACOVAT + MÍSTO + ČR + VŢDYCKY + 

PRÁCE + DOSTAT + SZ. 

 

2. Myslel jsem, ţe mi dají dělat něco zajímavého, ale dostal jsem nabídku na práci, 

kterou nikdo jiný nechce dělat. 

 

MYSLET + PRÁCE + DÁT (mi) + ZAJÍMAVÝ + ALE + SZ. 

 

3. Firma pořádala oslavu. Těšil jsem se, jak se báječně najím. Ale kdybyste to viděli! 

Byly tam poloprázdné stoly. 

 

FIRMA + OSLAVA + POZVAT + JÍDLO + TĚŠIT SE + PŘIJÍT + TAM + VIDĚT + 

JÍDLO + SZ. 

 

4. Viděl jsem chlapa, který byl oblečený jako poslední bezdomovec, ale vyklubal se 

z něj děkan FF UK. 

 

VIDĚT + MUŢ + OBLEČENÝ + SZ + ALE + KARIÉRA + DĚKAN + FF UK. 

 

5. Kdyţ jsem chodil do školy, tak v jídelně od pondělí do čtvrtka vařili hrozné šlichty, 

ale zato v pátek bylo luxusní jídlo. 

 

ŠKOLA + BÝT (minulý čas) + MALÝ + JÍDLO + OD + PONDĚLÍ + DO + ČTVRTEK 

+ SZ + ALE + PÁTEK + JÍDLO + SPECIÁLNÍ. 

 

6. Bavily jsme se s kamarádkou. Do toho přicházel společný známý. Kamarádka mě před 

ním hned varovala, ţe je hrozný. Já ho dobře znám, a tak říkám: Tenhle? Vţdyť ten je 

úplně neškodnej! 

 

KAMARÁDKA + SPOLU + KECAT + AKORÁT + ZNÁMÝ + PŘIJÍT + 

KAMARÁDKA + ŘÍCT (mi) + ON + HROZNÝ + JÁ + ZNÁT (ho) + DOBŘE + CO + 

ON + SZ. 
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Specifický znak č. 50 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: P tvar 6, orientace dlaně směrem k tělu v pravé části hrudi, na 

rameni. Ruka vykonává trhaný pohyb směrem od těla, prsty se při pohybu jemně pohybují v 

kloubech. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněná do strany, obočí mírně sevřené, ústa 

pootevřená, zuby svírají jazyk, který se opírá o spodní ret. 

 

Obecný význam: Malý nebo omezený výběr, nepříliš lichotivé hodnocení vzhledu nějaké 

věci nebo osoby, vyjádření nespokojenosti se zjištěnou skutečností. 

 

Nejčastější formulace překladu: …vypadá ošklivě / je malý výběr… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Hledal jsem podnájem pro svého kamaráda. Našel jsem na inzerátu jednu nabídku za 

velmi slušnou cenu. Domluvil jsem si s majitelem schŧzku s prohlídkou bytu. Kdyţ 

jsem tu kuču viděl, chtělo se mi plakat. 
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PODNÁJEM + HLEDAT + KAMARÁD + PRO + INZERÁT + NAJÍT + DOBRÝ + 

MAJITEL + SCHŦZKA + DOHODNOUT + BYT + PROHLÍDNOUT + VIDĚT + SZ. 

 

2. Byl jsem na FF UK a uţ byly čtyři hodiny odpoledne. Dostal jsem hlad, tak jsem šel 

do školního bufetu, ţe si tam něco dám. Nebylo tam ale vůbec z čeho vybírat. 

 

FF UK + BÝT (minulý čas) + UŢ + ODPOLEDNE + 16.00 + HLAD + BUFET + JÍT + 

JÍDLO + SZ. 

 

3. To auto vypadá jako rachotina, ale jezdí opravdu dobře. 

 

AUTO + SZ + NEVADIT (mávnout rukou) JET + DOBŘE. 

 

4. Myslel jsem, ţe má bŧhvíjakou vilu. Zatím má takovou starou barabiznu. 

 

MYSLET + VILA + MÍT + SPECIÁLNÍ + ALE + SZ. 

 

5. Vypadá jako vandrák. 

 

MUŢ + SZ. 

 

6. Dřív byl Liberec taková nezajímavá díra, ale dneska je z něj krásné město. 

 

MĚSTO + LIBEREC + DŘÍV + SZ + DNESKA + MĚSTO + KRÁSNÝ + OBLAST. 

 

 

Specifický znak č. 72 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar rukou 5, orientace dlaní směrem nahoru v neutrálním 

prostoru před tělem, přičemţ malíček P ruky leţí na malíčku ruky L. Ruce vykonají současný 

pohyb, ruce se od sebe prudkým pohybem oddálí krátce do stran. 
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Nemanuální sloţka znaku: Čelo svraštělé, obočí sevřené, oči nepatrně přivřené, koutky úst 

svěšené, v závěrečné fázi znaku artikulace „B“. 

 

Obecný význam: Na povrchu nezajímavé, nehezké, ale uvnitř velmi často kvalitní nebo 

hodnotné, bez chuti a bez „šmrncu“. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nic moc / nemá „šmrnc“… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. To auto není ţádná sláva. 

 

AUTO + SZ. 

 

2. Není to ţádný manekýn, ale kdyţ se hezky oblékne, nevypadá špatně. Dělá ho to 

mladší. 

 

MUŢ + OBLIČEJ + SZ + ALE + OBLEČENÍ + HEZKÝ + NEVYPADAT + ŠPATNĚ. 

 

3. Na první pohled je nic moc, ale ve skutečnosti je hrozně hodná a milá. 

 

ŢENA + POPRVÉ + SEJÍT + OBLIČEJ + SZ + ALE + SZ č. 51 + HODNÝ + MILÝ. 

 

4. To jídlo je nemastné neslané. 

 

JÍDLO + SZ. 

 

5. Televizní program na dnešní den nestojí za nic. 

 

PROGRAM + TELEVIZE + SZ. 

 

6. Chtěla jsem si koupit DVD s hudbou, ale v obchodě mají zrovna samý zaprášený 

šunky. 
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DVD + HUDBA + KOUPIT + CHTÍT + ALE + OBCHOD + SZ. 

 

7. Na Islandu mají tak bohatý výběr ryb, o kterých se nám v Čechách ani nezdá. 

 

STÁT + ISLAND + OBCHOD + RYBA + MÍT + BOHATÝ + VÝBĚR (klasifikátor: 

mnoţství ryb) + ČR + TADY + SZ. 

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 15: Hodnocení 

kvality nebo kvantity věci/osoby 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 49: 

 

1. Neslyšící cizinci chtějí pracovat v Čechách. Ale vţdycky tady dostanou tu nejhorší 

práci. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, ale jen v tom významu, ţe cizinci dostávají na výběr jen 

několik málo moţných pracovních míst. Překlad se změní následovně: 

 

Neslyšící cizinci chtějí pracovat v Čechách. Ale nikdy tady nedostanou moc prací na 

výběr. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 72, ale jen v tom významu, kdy cizinci dostanou nabídky pracovat 

jen na nezajímavých, nelukrativních a nepopulárních místech. 

 

Neslyšící cizinci chtějí pracovat v Čechách. Ale vţdycky je to taková nezajímavá práce. 

 

2. Myslel jsem, ţe mně dají dělat něco zajímavého, ale dostal jsem nabídku na práci, 

kterou nikdo jiný nechce dělat. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, význam je o stupeň jemnější. Mluvčí nedává najevo srovnání 

s ostatními, necítí se poníţen, spíše zklamán. Překlad se změní následovně: 

 

Myslel jsem, ţe mi dají dělat něco zajímavého, ale dostal jsem jen několik ubohých 

nabídek. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 72, ale jen v situaci, kdy nechvalně hodnotím atraktivnost a 

zajímavost nové práce. Překlad se změní následovně: 

 

      
SZ č. 49 SZ č. 50 SZ č. 72 
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Myslel jsem, ţe mně dají dělat něco zajímavého, ale dostal jsem jen velmi neatraktivní 

nabídky. 
 

3. Firma pořádala oslavu. Těšil jsem, jak se báječně najím. Ale kdybyste to viděli! Byly 

tam poloprázdné stoly. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, a to ve významu, kdy hodnotíme vzhled připravených jídel a 

nazdobenost stolŧ. Překlad by mohl znít následovně: 

 

Firma pořádala oslavu. Těšil jsem se jak na luxusní banket. Ale kdybyste to viděli! 

Všechno to jídlo tam bylo jen tak naházené na talířích. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 72, ale jen ve významu, kdy nepříliš kladně hodnotím chuť 

připraveného občerstvení. Překlad by mohl znít následovně: 

 

Firma pořádala oslavu. Těšil jsem se, jak se báječně najím. Ale kdybyste to ochutnali! 

Všechno to bylo absolutně bez chuti. 

 

4. Viděl jsem chlapa, který byl oblečený jako poslední bezdomovec, ale vyklubal se z něj 

děkan FF UK. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, a to ve významu nepěkného, starého, ošuntělého, nesladěného 

oblečení. Překlad by vypadal následovně. 

 

Viděl jsem chlapa, který měl na sobě naházené páté přes deváté a ještě to vypadalo jako 

zděděné po předcích, ale nakonec se z něj vyklubal děkan FF UK. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 72, ale jen v situaci, kdy se spíše zaměřujeme na hodnocení 

vnitřních, osobnostních kvalit člověka ve srovnání s jejich vzhledem. Překlad by mohl znít 

následovně: 

 

Viděl jsem chlapa, který není zrovna ţádný manekýn, ale je nesmírně vzdělaný, je to 

děkan FF UK. 

 

 

5. Kdyţ jsem chodil do školy, tak od pondělí do čtvrtka v jídelně vařili strašný šlichty, 

ale zato v pátek bylo jídlo vţdycky luxusní. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, ale jen ve významu, kdy mluvčí chce sdělit, ţe se vařilo stále 

stejné jídlo podivných konzistencí pořád dokola, navíc nebylo nikdy ani hezky 

naservírované. Překlad mŧţe znít následovně: 

 

      
SZ č. 49 SZ č. 50 SZ č. 72 
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Kdyţ jsem chodil do školy, tak v jídelně od pondělí do čtvrtka vařili stále stejný šlichty, 

ale zato v pátek bylo jídlo vţdycky luxusní. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 72, a to v situaci, kdy mluvčí chce předat informaci o tom, ţe jídlo 

ve školní jídelně nemělo nikdy ţádnou chuť. Překlad by mohl znít následovně: 

 

Kdyţ jsem chodil do školy, tak od pondělí do čtvrtka v jídelně vařili jídla absolutně bez 

jakékoliv chuti, ale zato v pátek bylo jídlo vţdycky luxusní. 

 

6. Bavily jsme se s kamarádkou. Do toho přicházel společný známý. Kamarádka mě před 

ním hned varovala, ţe je hrozný. Já ho dobře znám, a tak říkám: Tenhle? Vţdyť ten je 

úplně neškodnej! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, a to v případě, kdy se mluvčí v hodnocení zaměří na vzhled 

osoby. Překlad by mohl být následující: 

 

Bavily jsme se s kamarádkou. Do toho přicházel společný známý. Kamarádka mě před 

ním hned varovala, ţe je hrozný. Já ho znám, a tak říkám: Tenhle somrák? 

 

Je moţné pouţít SZ č. 72, a to za předpokladu, ţe se mluvčí při hodnocení zaměřuje na 

hodnocení osobnostních kvalit osoby. Překlad mŧţe být následující: 

 

Bavily jsme se s kamarádkou. Do toho přicházel společný známý. Kamarádka mě před 

ním hned varovala, ţe je hrozný. Já ho znám, a tak jsem jí řekla, ţe to je takový 

neškodný ňouma. 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 50: 

 

 

1. Hledal jsem podnájem pro svého kamaráda. Našel jsem inzerát s jednou nabídkou za 

velmi slušnou cenu. Domluvil jsem si s majitelem schŧzku s prohlídkou bytu. Kdyţ 

jsem tu kuču viděl, chtělo se mi plakat. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, a to ve významu, kdy mluvčí chce vyjádřit zklamání, ţe byt 

neodpovídá jeho očekávání ani zmiňované ceně. Překlad se mŧţe změnit následovně: 

 

Hledal jsem podnájem pro svého kamaráda. Našel jsem inzerát s jednou nabídkou za 

velmi slušnou cenu. Domluvil jsem si s majitelem schŧzku s prohlídkou bytu. Kdyţ jsem 

to viděl, málem jsem upadl. Strašný byt, který vůbec neodpovídal ceně. 

 

      
SZ č. 50 SZ č. 49 SZ č. 72 
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Je moţné pouţít SZ č. 72, a to ve významu, kdy mluvčí vidí, ţe nabízený podnájem bytu 

nebyl dobrou volbou (byt je ošklivý, drahý, na špatném místě…). Překlad by se změnil 

následovně: 

 

Hledal jsem podnájem pro svého kamaráda. Našel jsem inzerát s jednou nabídkou za 

velmi slušnou cenu. Domluvil jsem si s majitelem schŧzku s prohlídkou bytu. Hned jak 

jsem ho viděl, bylo mi jasné, ţe to není ono. 

 

2. Byl jsem na FF UK a uţ byly čtyři hodiny odpoledne. Dostal jsem hlad, tak jsem šel 

do školního bufetu, ţe si tam něco dám. Nebylo tam ale vŧbec z čeho vybírat. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, ale jen ve významu, kdy jídla bylo málo na výběr a v malém 

mnoţství, uţ to byly jen úplné zbytky. Překlad by se mohl změnit následovně: 

 

Byl jsem na FF UK a uţ byly čtyři hodiny odpoledne. Dostal jsem hlad, tak jsem šel do 

školního bufetu, ţe si tam něco dám. Ve vitríně na mě civěly uţ jenom úplné zbytky. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 72, ale jen ve významu, kdy mluvčí v bufetu nevidí nic, co by ho 

lákalo, na co by měl chuť a co by bylo jeho oblíbeným jídlem. Překlad by mohl být 

následující: 

 

Byl jsem na FF UK a uţ byly čtyři hodiny odpoledne. Dostal jsem hlad, tak jsem šel do 

školního bufetu, ţe si tam něco dám. Ale na nic z toho, co tam měli, jsem zrovna velkou 

chuť neměl. 
 

3. To auto vypadá jako rachotina, ale jezdí opravdu dobře. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, a to ve významu, kdy chceme vyjádřit s větší intenzitou 

skutečnost, ţe auto je opravdu nehezké, nemoderní, staré. Překlad by se mohl změnit 

následovně: 

 

To auto vypadá jako čerstvě přivezené z vrakoviště. 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 72, ale jen ve významu, kdy mluvčí za určitou cenu očekává 

odpovídající kvalitu. A ta je nedostačující. Překlad se mŧţe změnit následovně: 

 

To auto stálo majlant, navenek vypadá jako pořádný ţihadlo, ale ţe bych s ním byl 

nějak extra spokojený, to teda opravdu nejsem. 

 

 

4. Myslel jsem, ţe má bŧhvíjakou vilu. Zatím má takovou starou barabiznu. 

 

      
SZ č. 50 SZ č. 49 SZ č. 72 
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Je moţné pouţít SZ č. 49, a to v situaci, kdy chce mluvčí vyjádřit překvapení nad tím, ţe 

člověk, který má tolik peněz, bydlí v neuvěřitelné chatrči (jedná se o mnohem 

intenzivnější hodnocení neţ v předchozím příkladu). Překlad by se změnil následovně: 

 

Myslel jsem, ţe kdyţ má tolik peněz, bude bydlet v bŧhvíjaké vile. Zatím to je taková 

chatrč. 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 72, a to v situaci, kdy nám známý vypráví, ţe má krásný dŧm, 

jedná se o bohatého člověka, ale jeho vila je zatím docela obyčejná (mluvčí má pocit, ţe 

snad i jeho byt je zajímavější). Překlad by se změnil následovně: 

 

Vyprávěl, jakou má vilu, a zatím to je takový docela nezajímavé bydlení. 

 

5. Vypadá jako vandrák. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, a to v případě, ţe je oblečení hodnoceno mnohem negativněji 

neţ v prvním příkladu. Překlad se změní následovně: 

 

Na sobě má neuvěřitelný hadr. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 72, většinou pro hodnocení, které je zaměřeno ne na oblečení a 

oděv, ale spíše na podobu (vizáţ). Překlad se změní následovně: 

 

Vypadá příšerně. 

 

6. Dřív byl Liberec taková nezajímavá díra, ale dneska je z něj krásné město. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, pokud chceme vyjádřit, ţe Liberec byl horší neţ nezajímavá 

díra (bylo v něm málo obchodŧ, málo moţností pro kulturní vyţití, málo restaurací…). 

Překlad se změní následovně: 

 

Dřív v Liberci dávali lišky dobrou noc, ale dneska je z něj krásné a prosperující město. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 72, a to ve významu, kdy pro mluvčího není Liberec místo, kam by 

se měl zájem třeba přestěhovat (nejsou tam dobré podmínky pro bydlení, pro práci…). 

Překlad by mohl znít následovně: 

 

Dřív byl Liberec spíš absolutně tuctovou vesnicí. Ale dneska je to moc krásné a 

prosperující město. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 72: 

 

      
SZ č. 72 SZ č. 49 SZ č. 50 
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1. To auto není ţádná sláva. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, a to v situaci, kdy chceme zdŧraznit, ţe je auto nehezké, 

nemoderní, staré. Překlad by mohl znít: 

 

Ta herka sotva jede! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, ale jen v situaci, kdy hodnotíme vzhled auta. Překlad by mohl 

znít následovně: 

 

To auto vypadá jako rachotina. 

 

2. Není to ţádný fešák, ale kdyţ se hezky oblékne, nevypadá špatně. Dělá ho to mladší. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, a to pro zdŧraznění nehezkého oblečení oproti docela příjemné 

vizáţi. Překlad by mohl znít následovně: 

 

Je to docela fešák, ale jen kdyby se nenavlíkal do takových hadrů z bazaru. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, většinou v situaci, kdy hodnotíme jeho vzhled (vzhled 

oblečení). Překlad by mohl znít následovně: 

 

Proč se neumí pořádně obléknout! Vypadá jako strašák do zelí. 

 

 

3. Na první pohled není nic moc, ale ve skutečnosti je hrozně hodná a milá. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, ale jen za předpokladu, ţe mluvčí hodnotí negativně oblečení 

(tento SZ není moţné pouţít při hodnocení vizáţe). Překlad by mohl znít následovně: 

 

Oblečená je jako z popelnice, ale ve skutečnosti je hrozně hodná a milá. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, ale jen v případě, ţe mluvčí hodnotí negativně oblečení 

(intenzita negativity je menší neţ v předchozím příkladu). 

 

Obléká se sice jako za první republiky, ale ve skutečnosti je hrozně hodná a milá. 

 

4. To jídlo je nemastné neslané. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, a to v situaci, kdy mluvčí vyjadřuje nespokojenost s malým 

mnoţství, výběrem, kvalitou jídla. Překlad by mohl znít následovně: 

      
SZ č. 72 SZ č. 49 SZ č. 50 
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Tady si člověk nevybere! 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, ale jen v situaci, kdy jídlo klidně mŧţe být i chutné, ale vypadá 

nevzhledně. Překlad by mohl znít následovně: 

 

To jídlo vypadá jako splácané z týdenních zbytků! 

 

5. Televizní program na dnešní den nestojí za nic. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, a to v situaci, kdy chceme zdŧraznit, ţe v televizi není vŧbec 

nic, co by stálo za řeč, přestoţe se očekává, ţe by program měl být pestrý. Překlad by 

mohl znít následovně: 

 

V tý televizi ani teď nedávají lautr nic. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, ale jen v situaci, kdy chceme jako mluvčí vyjádřit, ţe v televizi 

není ţádný výběr pořadŧ, dávají např. málo zajímavých filmŧ. Překlad by mohl znít 

následovně: 

 

V tom televizním programu opravdu není z čeho vybírat. 

 

6. Chtěla jsem si koupit DVD s hudbou, ale v obchodě mají zrovna samý zaprášený 

šunky. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 49, ale jen v situaci, kdy chce mluvčí sdělit, ţe nemají nic nového, 

zajímavého a ani toho nemají mnoho. Překlad by mohl být: 

 

Chtěla jsem si koupit DVD s hudbou, ale tenhle specializovaný obchod byl doslova 

poloprázdný. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, ale jen v situaci, kdy mluvčí chce sdělit, ţe v takovém obchodě 

(kde to nevypadá zrovna uklizeně a věrohodně) vlastně není nic, co by stálo za řeč. 

Překlad by mohl znít následovně: 

 

Chtěla jsem si koupit DVD s hudbou, ale určitě ne tady v takovém pofidérním stánku, 

kde skoro nic nemají. 

 

 

 

7. Na Islandu mají tak bohatý výběr ryb, o kterých se nám v Čechách ani nezdá. 

 

      
SZ č. 72 SZ č. 49 SZ č. 50 



195 

 

Je vhodné pouţít SZ č. 49, a to v situaci, kdy mluvčí chce vyjádřit, ţe u nás ani ve 

specializovaných obchodech není ţádný výběr ani co do mnoţství, ani co do pestrosti 

druhŧ ryb. Překlad by mohl znít následovně: 

 

Na Islandu mají takový bohatý výběr ryb. To u nás je k dostání jen pár rybích potvor. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 50, ale jen jen ve významu, kdy je malý výběr ryb. 

 

Na Islandu mají bohatý výběr ryb. To u nás si mŧţeme vybrat jen z pár druhů ryb. 

 

 

      
SZ č. 72 SZ č. 49 SZ č. 50 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 16: Zdůvodnění konání činnosti (spec. znak č. 30, 63) 

 

Specifický znak č. 30 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar rukou P, orientace dlaní směrem nahoru v neutrálním 

prostoru před tělem, přičemţ poslední článek prstu ukazováčku a prsteníčku pravé ruky leţí 

na posledním článku prstu ukazováčku a prostředníčku ruky L. Ruce vykonají současný 

pohyb v zápěstí, ruce se od sebe prudkým pohybem oddálí krátce do stran. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava nepatrně kýve ze strany na stranu, čelo je svraštělé, obočí 

staţené, ústa svěšená, koutky svěšené dolŧ, artikulace „B“, slabě. 

 

Obecný význam: Vyjádření názoru, ţe je něco zbytečné, nepotřebné, objasnění příčiny 

vzniklé situace, negativní aţ skeptický postoj k události, k činnosti, k osobě. 

 

Nejčastější formulace překladu: …kvŧli (něčemu) / být zbytečné… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 
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1. Myslím, ţe nemá cenu jezdit na přednášku do Polska, protoţe tam nebude tlumočník 

do češtiny. 

 

MYSLET + POLSKO + JET + TAM + PŘEDNÁŠKA + SZ + DŦVOD + TLUMOČNÍK 

+ TAM + NEBÝT (budoucí čas). 

 

2. Dnes bylo zbytečné připravovat výuku, protoţe nepřišel ţádný student. 

 

DNES + VÝUKA + PŘIPRAVIT + SZ + STUDENT + PŘIJÍT + NULA.  

 

3. Myslím, ţe koupit si tyhle drahé boty by bylo pouhé vyhazování peněz. Bude lepší 

podívat se ještě do jiného obchodu, kde mají podobné a levnější. 

 

MYSLET + BOTA + DRAHÝ + KOUPIT + SZ + LEPŠÍ + OBCHOD + JINÝ + 

PODÍVAT. 

 

4. Neměl jsem ti to říkat. Teď se na mě kvůli tomu zlobíš. 

 

SZ + ŘÍCT (tobě) + UŢ + ZLOBIT (mě). 

 

5. Kvůli tobě nemŧţu jít do kina. 

 

SZ + TY + KINO + SZ Bc. č. 3. 

 

6. Protoţe je špatné počasí, nedostanu se na přednášku Slovákŧ. 

 

PŘEDNÁŠKA + SLOVÁCI + NEPŘIJÍT + POČASÍ + SZ + TO (odkaz na počasí).  

 

 

Specifický znak č. 63 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky s, orientace dlaně směrem doleva v neutrálním 

prostoru před tělem. Ruka vykoná rázný, krátký pohyb dopředu. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna, obočí sevřené, ústa pevně semknutá, 

v konečné fázi znaku ústa prudce artikulují „B“. 

 

Obecný význam: Zdŧvodnění následkŧ činnosti, silné emotivní zabarvení, nespokojenost se 

situací. 

 

Nejčastější formulace překladu: …kvŧli hloupému/nesmyslnému (něčemu)… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Potřeboval jsem stihnout v Litoměřicích kurz znakového jazyka, proto jsem jel autem. 

Stejně jsem ale přijel o 20 minut pozdě, kvůli nějakým hloupým opravám silnice. 

 

KURZ + ZJ + MÍSTO + LITOMĚŘICE + CHTÍT + STIHNOUT + UČIT + PROTO + 

AUTO + JET + ALE + 20 MIN + POZDĚ + SZ + SILNICE + OPRAVA. 

 

2. Učil jsem studenty zdravotnické školy. Byli strašně unavení, coţ mě u nich opravdu 

udivilo. Pokračoval jsem ale ve výuce dál. Aţ později mi došlo, ţe takhle padají 

únavou kvůli neustálým výkyvŧm počasí. 

 

ŠKOLA + ZDRAVOTNICKÝ + STUDENTY + UČIT + ONI + UNAVENÝ + SILNÝ + 

DIVIT SE + VÝUKA + DÁL + UVĚDOMIT + SZ + POČASÍ. 

 

3. Kvůli milé Evropské unii se nám teď pěkně zdraţuje jídlo. 

 

SZ + EU + JÍDLO + ZDRAŢIT. 

 

4. V práci jsme se hodně pohádali s kolegy. Všechno je to jednoznačně vina našeho 

vedoucího, který špatně vysvětlil rozdělení úkolŧ kolegovi, a ten to potom ještě 

s většími zmatky vysvětlil nám. 

 

PRÁCE + KOLEGY + HÁDAT + VŠECHNO + SZ + VEDOUCÍ + VYSVĚTLIT + 

INDEX (mu) + KOLEGA + ŠPATNÝ. 
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5. Fandil jsem sice Spartě, ale vyhrála Slávie. Takhle to dopadlo jenom proto, ţe 

podmazali rozhodčího. 

 

SPORT + SPARTA + FANDIT + ALE + SLÁVIE + VYHRÁT + SZ + ROZHODČÍ. 

 

6. Našel jsem si novou ţenu. Po chvíli nám to ale taky přestalo klapat. Postarala se o to 

moje bývalka. 

 

ŢENA + NOVÝ + NAJÍT + CHVÍLE + PŘESTAT + SZ + MANŢELKA + MOJE + 

BÝVALÝ. 

 

 

Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 16: Zdůvodnění 

konání činnosti 

 

Příklady situaci s alternativami k SZ č. 30: 

 

    
SZ č. 30 SZ č. 63 

 

1. Myslím, ţe nemá cenu jezdit na přednášku do Polska, protoţe tam nebude tlumočník 

do češtiny. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 63, ale intenzita naléhavosti informace se zvýší. Překlad bude 

vypadat následovně: 

 

Myslím, ţe nemá cenu jezdit na přednášku do Polska, protoţe si ţádný tlumočník do 

češtiny laskavě neudělal čas. 

 

2. Dnes bylo zbytečné připravovat výuku, protoţe nepřišel ţádný student. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 63, ale v takovém případě je nutné vysvětlit dŧvod nepřítomnosti 

studentŧ. Překlad zní následovně: 

 

Dnes jsem zbytečně připravovat výuku. Nikdo ze studentŧ nepřišel kvůli tomu, ţe se 

nekonečně protáhla konference, na kterou byli všichni přihlášeni. 

 

3. Myslím, ţe koupit si tyhle drahé boty je pouhé vyhazování peněz. Bude lepší podívat 

se ještě do jiného obchodu, kde mají podobné a levnější. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 63, situace se změní následovně: 
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Ty boty jsou dost drahé. Je to určitě proto, ţe mají speciálně tvarovanou podráţku. 

 

4. Neměl jsem ti to říkat. Teď se na mě kvŧli tomu zlobíš. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 63. 

 

5. Kvŧli tobě nemŧţu jít do kina. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 63. 

 

6. Protoţe je špatné počasí, nedostanu se na přednášku Slovákŧ. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 63, intenzita sdělení se zvýší. Překlad zní následovně: 

 

Kvůli tomu blbýmu počasí se nedostanu na přednášku Slovákŧ. 

 

 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 63: 

 

    
SZ č. 63 SZ č. 30 

 

1. Potřeboval jsem stihnout v Litoměřicích kurz znakového jazyka, proto jsem jel autem. 

Stejně jsem ale přijel o 20 minut pozdě, kvŧli nějakým opravám silnice. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 30, význam se změní následovně: 

 

Potřeboval jsem stihnout v Litoměřicích kurz znakového jazyka, proto jsem jel autem. Ale 

i tak jsem přijel o 20 minut pozdě, protoţe opravovali silnici. 

 

2. Učil jsem studenty zdravotnické školy. Byli strašně unavení, coţ mě u nich opravdu 

udivilo. Pokračoval jsem ale ve výuce dál. Aţ později mi došlo, ţe takhle padají 

únavou kvŧli neustálým výkyvŧm počasí. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 30, význam se změní následovně: 

 

Učil jsem studenty zdravotnické školy. Byli strašně unavení, coţ mě u nich opravdu 

udivilo. Pokračoval jsem ale ve výuce dál. Aţ později mi došlo, ţe jsou takhle unaveni 

kvůli počasí. 

 

3. Kvŧli milé Evropské unii se nám teď pěkně zdraţuje jídlo. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 30, význam se změní následovně: 
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Pěkně se nám zdraţuje jídlo, protoţe jsme se stali členy Evropské unie. 

 

 

    
SZ č. 63 SZ č. 30 

 

 

4. V práci jsme se hodně pohádali s kolegy. Všechno je to jednoznačně vina našeho 

vedoucího, který špatně vysvětlil rozdělení úkolŧ kolegovi, a ten to potom ještě 

s většími zmatky vysvětlil nám. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 30, význam se změní následovně: 

 

V práci jsme hodně pohádali s kolegy, protoţe náš vedoucí špatně vysvětlil rozdělení 

úkolŧ kolegovi, a ten to potom špatně vysvětlil i nám. 

 

5. Fandil jsem sice Spartě, ale vyhrála Slávie. Takhle to dopadlo jenom proto, ţe 

podmazali rozhodčího. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 30, význam se mírně změní následovně: 

 

Fandil jsem sice Spartě, ale vyhrála Slávie, kterou podpořil podplacený rozhodčí. 

 

6. Našel jsem si novou ţenu. Po chvíli nám to ale taky přestalo klapat. Postarala se o to 

moje bývalka. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 30, význam se změní následovně: 

 

Našel jsem si novou známost. Po chvíli nám to ale přestalo kvůli mé bývalé ţeně klapat. 
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Specifické znaky 

Tematická skupina č. 17: Výsledek jednání neodpovídá záměru 

(spec. znak č. 14, 66) 

 

 

Specifický znak č. 14 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky ve tvaru D, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček 

se dotýká špičky nosu. Pohyb ruky krátce směrem od těla, ruka se v zápěstí otáčí dlaní 

směrem dolŧ, v konečné fázi se ruka krouţivým obloučkem dostává do polohy dlaní nahoru. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Obličej v přirozené pozici, oči mírně přivřené, ústa pootevřená, 

jazyk volně se opírá o dolní ret, je mírně stisknut horními zuby. 

 

Obecný význam: Udělat něco nechtěně, neplánovaně, omylem, následky přinášejí problémy. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nechtěně/omylem… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 
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komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Neplánovaně otěhotněla. 

 

SZ + TĚHOTNÝ. 

 

2. Nechtěně jsem strčil do sklenice a celá se rozbila. 

 

SZ + SKLENICE + STRČIT + ROZBÍT. 

 

3. Podřekl jsem se s věcí, kterou jsem kamarádovi nechtěl říct. Já blbec! 

 

SZ + UKAZOVAT + KAMARÁD + UŢ + PŘISTIHNOUT (mě) + JÁ + BLBEC. 

 

4. Kočka viděla v obýváku na stole akvárium a v něm krásné červené rybičky. Skočila 

nejdřív na ţidli, pak na stŧl, aţ byla u akvária. Chtěla se po akváriu prodrápat aţ 

k rybičkám, ale drápy jí uklouzly a ona spadla do vody! Strašně se lekla, rychle 

vyskočila ven a uţ byla tatam. 

 

OBÝVÁK + STŦL + AKVÁRIUM + KOČKA + VIDĚT + RYBA + ČERVENÝ + 

PĚKNÝ + PRVNÍ + ŢIDLE + SKOČIT + STŦL + SKOČIT + AKVÁRIUM + SKOČIT 

+ CHTÍT + RYBA + PRODRÁPAT + SZ + DRÁPY + UKLOUZNOUT + SPADNOUT 

+ LEKNOUT + SILNĚ + VYSKOČIT. 

 

5. Spěchal jsem na autobus. Viděl jsem, jak nějaký uţ přijíţdí, tak jsem do něj rychle 

nastoupil. Přišlo mi divné, ţe jede úplně jinou trasou. No jak by nejel, kdyţ jsem 

nastoupil do úplně jiného autobusu. 

 

AUTOBUS + SPĚCHAT + VIDĚT + PŘIJÍŢDĚT + HNED + NASTOUPIT + DIVIT + 

CESTA + JINÝ + AHA + SZ + NASTOUPIT. 

 

6. Potřeboval jsem si vybrat peníze z bankomatu. Kdyţ jsem zadával PIN, omylem jsem 

zadal nesprávné číslo. Proto mi bankomat spolkl kartu. 

 

BANKOMAT + PENÍZE + POTŘEBOVAT + PIN + TISKNOUT + SZ + ČÍSLO + JINÝ 

+ KARTA + SPOLKNOUT. 
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Specifický znak č. 66 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky As, orientace dlaně směrem doprava v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky D, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se dotýká špičky nosu. Pohyb P 

ruky směrem k L ruce, skrčené prsty se v rychlém pohybu dotknou hřbetu L ruky u palce. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava v přirozené pozici, koutky úst svěšené, v závěrečné fázi 

znaku čelo svraštělé, oči přivřené, ústa otevřená, jazyk se opírá o dolní ret, je stisknut horními 

zuby. 

 

Obecný význam: Po snaze vykonat určitou činnost, naplnit nějaký cíl přichází neúspěch 

v dŧsledku chyby v jednání, zásahu do prŧběhu jednání, nespokojenost s výsledkem, který 

neodpovídá očekávání. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nepodařit se… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 
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1. Věděl jsem, ţe dneska dávají v osm večer Poštu pro tebe. Spěchal jsem kvŧli tomu 

domŧ z práce. Kdyţ jsem se ale podíval na hodinky, viděl jsem, ţe uţ je pozdě. 

Dneska uţ Poštu neuvidím. 

 

VĚDĚT + DNES + TELEVIZE + BÝT (budoucí čas) + POŠTA + PRO + TEBE + 

PRÁCE + DOMŦ + SPĚCHAT + HODINKY + PODÍVAT SE + SZ. 

 

2. Chtěl jsem dát krásný gól. Nějak mi to ujelo, a míč letěl úplně jinam. 

 

GÓL + CHTÍT + SZ + VEDLE. 

 

3. Spěchal jsem na vlak. Snaţil jsem se ho stihnout, ale stejně mi nakonec ujel před 

nosem. 

 

VLAK + SPĚCHAT + STIHNOUT + CHTÍT + HONEM + SZ + UJET. 

 

4. Byl jsem v obchodě ZARRA a viděl tam pěkné kalhoty, které by seděly mojí 

manţelce. Doma jsem jí o nich řekl. Domluvili jsme, ţe je druhý den pŧjdeme 

společně koupit. Kdyţ jsme tam přišli, všechno v obchodě bylo přeskládáno úplně 

jinak. Kalhoty uţ jsme nenašli. 

 

OBCHOD + BÝT (minulý čas) + ZARRA + VŠIMNOUT + KALHOTY + KRÁSNÝ + 

HODIT + MANŢELKA + PRO + DOMA + ŘÍCT (jí) + DOHODNOUT + ZÍTRA + JÍT 

+ TAM + ALE + ZMĚNA + PŘEMISŤOVAT + KALHOTY + KALHOTY + SZ. 

 

5. S přáteli jsme se chtěli domluvit na termínu společného výletu. Tak dlouho jsme se 

dohadovali, aţ jsme se na ţádném termínu nedomluvili. 

 

PŘÁTELÉ + VÝLET + SPOLEČNÝ + CHTÍT + TERMÍN + DOHODNOUT 

(opakovaně) + SZ. 

 

6. Dneska jsem měl domluvenou schŧzku, ale nakonec se mi na ni nepodaří nedorazit. 

 

DNES + SRAZ + DOMLUVENÝ + SZ. 

 

7. Dělal jsem vyúčtování. Jsme v mínusu. 

 

VYÚČTOVÁNÍ + SZ. 
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Vzájemná zastupitelnost znaků uvnitř tematické skupiny č. 17: Výsledek 

jednání neodpovídá záměru 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 14: 

 

 

1. Neplánovaně otěhotněla. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 66, význam se změní následovně: 

 

Mysleli si, ţe se budou radovat z přírŧstku do rodiny, ale tentokrát jim to nevyšlo. 

 

2. Nechtěně jsem strčil do sklenice a celá se rozbila. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 66. 

 

3. Podřekl jsem se s věcí, kterou jsem kamarádovi nechtěl říct. Já blbec! 

 

Není moţné pouţít SZ č. 66. 

 

4. Kočka viděla v obýváku na stole akvárium a v něm krásné červené rybičky. Skočila 

nejdřív na ţidli, pak na stŧl, aţ byla u akvária. Chtěla se po akváriu prodrápat aţ 

k rybičkám, ale drápy ji uklouzly a ona spadla do vody! Strašně se lekla, rychle 

vyskočila ven a uţ byla tatam. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 66, význam se změní následovně: 

 

Kočka viděla v obýváku na stole akvárium a v něm krásné červené rybičky. Skočila 

nejdřív na ţidli, pak na stŧl, aţ byla u akvária. Chtěla si v akváriu chytit nějakou rybičku 

do drápŧ. Snaţila se, jak mohla, ale ani jednu do svých drápkŧ neulovila. 

 

5. Spěchal jsem na autobus. Viděl jsem, jak nějaký uţ přijíţdí, tak jsem do něj rychle 

nastoupil. Přišlo mi divné, ţe jede úplně jinou trasou. No jak by nejel, kdyţ jsem 

nastoupil do úplně jiného autobusu. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 66, situace se změní následovně: 

 

Spěchal jsem na autobus. Viděl jsem, jak uţ nějaký přijíţdí, tak jsem se co nejrychleji 

rozeběhl směrem k němu. Ale stejně uţ jsem ho nestihl. Ujel mi před nosem. 

 

      
SZ č. 14 SZ č. 66 
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6. Potřeboval jsem si vybrat peníze z bankomatu. Kdyţ jsem zadával PIN, omylem jsem 

zadal nesprávné číslo. Proto mi bankomat spolkl kartu. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 66. 

 

Příklady situací s alternativami k SZ č. 66: 

 

 

1. Věděl jsem, ţe dneska dávají v osm večer Poštu pro tebe. Spěchal jsem kvŧli tomu 

domŧ z práce. Kdyţ jsem se ale podíval na hodinky, viděl jsem, ţe uţ je pozdě. 

Dneska uţ Poštu neuvidím. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 14. 

 

2. Chtěl jsem dát krásný gól. Nějak mi to ujelo, a míč letěl úplně jinam. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 14, situace se změní následovně: 

 

Chtěl jsem dát v dnešním zápase nějaký krásný gól. To se mi také podařilo, ale bohuţel 

po nešťastném zásahu obrany do vlastní branky. 

 

 

3. Spěchal jsem na vlak. Snaţil jsem se ho stihnout, ale stejně mi nakonec ujel před 

nosem. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 14, význam se změní následovně: 

 

Spěchal jsem na vlak. Tak moc jsem se ho snaţil stihnout, ţe jsem nakonec nastoupil do 

úplně jiného vlaku, který mě vezl bŧhví kam. 

 

4. Byl jsem v obchodě ZARRA a viděl tam pěkné kalhoty, které by seděly mojí 

manţelce. Doma jsem jí o nich řekl. Domluvili jsme, ţe je druhý den pŧjdeme 

společně koupit. Kdyţ jsme tam přišli, všechno v obchodě bylo přeskládáno úplně 

jinak. Kalhoty uţ jsme nenašli. 

 

      
SZ č. 66 SZ č. 14 

      
SZ č. 66 SZ č. 14 
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Je moţné pouţít SZ č. 14, situace se změní následovně: 

 

Byl jsem v obchodě ZARRA a viděl tam pěkné kalhoty, které by seděly mojí manţelce. 

Koupil jsem jí je jako dárek k Vánocŧm. Hned druhý den jsem se o nich nechtěně 

podřekl. A bylo po překvapení. 

 

5. S přáteli jsme se chtěli domluvit na termínu společného výletu. Tak dlouho jsme se 

dohadovali, aţ jsme se na ţádném termínu nedomluvili. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 14. 

 

6. Dneska jsem měl domluvenou schŧzku, ale nakonec se mi na ni nepodaří dorazit. 

 

Není moţné pouţít SZ č. 14. 

 

7. Dělal jsem vyúčtování. Jsme v mínusu. 

 

Je moţné pouţít SZ č. 14, význam se změní následovně: 

 

Dělal jsem vyúčtování a spočítal jsem to špatně. Přehlédl jsem se v číslech.
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Specifické znaky 

Skupina č. 18: Znaky se stejnou manuální částí lišící se orálními 

komponenty (spec. znak č. 76a, 76b, 76c, 76d, 76e) 

 

Tuto skupinu znaků jsem uvedl s cílem upozornit na nutnost pouţívání 

odpovídajících orálních komponentů. Obsahu mění právě pouţití různých 

orálních komponentů. Nebudeme řešit vzájemnou zastupitelnost těchto 

znaků uvnitř tematické skupiny. 

 
Specifický znak č. 76a 

 

   

  

 

 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky P, orientace dlaně směrem k tělu v neutrálním prostoru 

před tělem. 

P tvar ruky P, orientace dlaně směrem doleva, hrana ukazováčku se dotýká pravé strany čela. 

Ruka vykoná pohyb směrem k L ruce, dopadne na ukazováček a vykoná opakovaný pohyb 

nahoru a dolŧ. 

 

Nemanuální sloţka znaku: Nepříjemný výraz v obličeji, hlava se mírně naklání do strany, 

oči se postupně výrazně vypoulí, ústa po celou dobu artikulace mírně pootevřená. 
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Obecný význam: Opakovaná činnost, která uvádí osobu do stavu naštvanosti. 

 

Nejčastější formulace překladu: …otravovat/štvát (někoho) / ať uţ dá/dají pokoj… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Paní z účtárny mě neustále otravovala, abych jí nezapomněl přinést potvrzení o 

částečném invalidním dŧchodu. 

 

PANÍ + ÚČTÁRNA + SZ + OTRAVOVAT + ŘÍCT (mi) + VĚC + INVALIDNÍ + 

DŦCHOD + POTVRZENÍ + DÁT (ji).  

 

2. Uţ mě nebaví poštovní schránka neustále plná reklamních letákŧ. 

 

SCHRÁNKA + POŠTA + LETÁK + REKLAMA + SZ. 

 

3. Seděli jsme s kamarády a věnovali se své práci. Vedle u stolu seděl kolega, který 

vyrušoval neustálými otázkami. Ze začátku jsem mu trpělivě odpovídal, ale po chvilce 

uţ mi to lezlo na nervy. 

 

KAMARÁDI + SPOLEČNĚ + SEDNOUT + PRÁCE + SOUSTŘEDIT + STŦL + 

VEDLE + KOLEGA + SEDĚT + PTÁT (mě) + OTRAVOVAT + ZAČÁTEK + 

TRPĚLIVOST + POTOM + SZ + OSOBA (klasifikátor).  
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Specifický znak č. 76b 

 

    
 

 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky P, orientace dlaně směrem k tělu v neutrálním prostoru 

před tělem. 

P tvar ruky P, orientace dlaně směrem doleva v neutrálním prostoru nad L rukou. P ruka 

vykoná pohyb směrem k L ruce, dopadne na ukazováček a vykoná opakovaný pohyb nahoru a 

dolŧ. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Výraz pochopení, hlava se naklání mírně dozadu, oči se nepatrně 

přivírají, rty se výrazně špulí. 

 

Obecný význam: Po nějaké době rozvzpomenutí se, přijít věci na kloub, vyjádření toho, ţe se 

nejednalo o nic náročného, záludného, a ţe tedy nebylo nutné nad tím tak dlouho přemýšlet. 

 

Nejčastější formulace překladu: …Jo, aha! Vţdyť to jsem věděl/a... 

 
Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 
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1. Kdyţ se mě ptali, jestli ho znám, řekl jsem, ţe určitě ne. Kdyţ mi ho ale kamarádka 

připomněla, vzpomněl jsem si. Chvilku mi to trvalo, ale nakonec jsem si vybavil, ţe 

jsme se seznámili před 6 lety na přednášce. Ţe jsem si nevzpomněl hned! 

 

PTÁT (mě) + ZNÁT (ho) + NE + KAMARÁDKA + MOJE + PŘIPOMENOUT (mi) + 

VZPOMENOUT + CHVILKA + VZPOMENOUT + PŘEDNÁŠKA + PŘED 6 LETY 

(inkorporace) + POTKAT + BÝT (minulý čas) + SZ. 

 

2. Dostal jsem pohled. Zajímalo mě, od koho by to tak mohlo být. Podpis byl nečitelný. 

Navíc ţádný pohled nečekám. Pak mi došlo, ţe to bude od souseda. Mohlo mě to 

napadnout dřív! 

 

POHLED + DOSTAT + ZAJÍMAVÝ + KDO + PŘEMÝŠLET + DŦVOD + PODPIS + 

NEROZUMĚT + DIVNÝ + POSLAT (MI) + KDO + VZPOMENOUT + SOUSED + SZ. 

 

3. Dostal jsem úkol připravit rozpočet. Všechno jsem spočítal, ale pořád mi to nějak 

neodpovídalo. Uţ jsem byl opravdu naštvaný. Potom jsem si vzpomněl, ţe jsem tam 

zapomněl přidat jednu poloţku. To jsem mohl tušit! 

 

ÚKOL + DÁT (MI) + ROZPOČET + SPOČÍTAT + VŠECHNO + ALE + PROBLÉM + 

CHYBĚT + CENA + JINÝ + NAŠTVANÝ + VZPOMENOUT + ZAPOMÍNAT + 

POLOŢKA + JEDNA + PŘIDAT + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 76c 

 

 
 

 
 

  

 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky P, orientace dlaně směrem k tělu v neutrálním prostoru 

před tělem. 

P tvar ruky P, orientace dlaně směrem doleva v neutrálním prostoru nad L rukou. P ruka 

vykoná pohyb směrem k L ruce, dopadne na ukazováček a vykoná opakovaný pohyb nahoru a 

dolŧ. 
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Nemanuální sloţka znaku: Neutrální výraz, hlava se mírně naklání do strany,oči se nepatrně 

přivírají, rty jsou jemně semknuté. 

 

Obecný význam: Jedná se maličkost, o něco, co si nezaslouţí zvláštní pozornost, vyjádření 

údivu nad tím, ţe to někdo jiný mŧţe vnímat jinak, zásadněji. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nestát ani za řeč / být maličkost… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Moc děkuji, ţe jsi mi pomohl umýt to nádobí. Ale to přece byla maličkost! 

 

TY + NÁDOBÍ + UMÝVAT + PODĚKOVAT + MOC + SZ. 

 

2. Kolega přišel za mnou a byl celý rozčilený. Zeptal jsem se ho, co se děje. Řekl, ţe se 

právě dozvěděl, ţe do zítřka musí mít opravené 3 testy. To snad ani nestojí za řeč, 

ne? 
 

KOLEGA + PŘIJÍT (za mnou) + ROZČILENÝ + PTÁT (ho) + STALO + CO + 

POVÍDAT + DOZVĚDĚT + MUSET + ZÍTRA + DO + KONCE + TEST + 3 + 

OPRAVIT + SZ. 

 

3. Nedokáţu pochopit svého bratra. Není si schopen uklidit, coţ by mu netrvalo více neţ 

pět minut. Neumí si najít ani takovou chvilku! 

 

BRATR + MŦJ + UKLÍZET + NEUMĚT + JÁ + NEROZUMĚT + ÚKLID + JENOM + 

5 MINUT (inkorporace) + SZ. 
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Specifický znak č. 76d 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky P, orientace dlaně směrem k tělu v neutrálním prostoru 

před tělem. 

P tvar ruky P, orientace dlaně směrem doleva v neutrálním prostoru nad L rukou. P ruka 

vykoná pohyb směrem k L ruce, dopadne na ukazováček a vykoná opakovaný pohyb nahoru a 

dolŧ. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Neutrální výraz, hlava se mírně naklání do strany,oči jsou 

v klidu, přivřené, rty jsou jemně semknuté. 

 

Obecný význam: Nic se neděje, nevadí, nijak to nenarušuje záměr, atmosféru, náladu. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nic se neděje / to nevadí… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Jé, promiň, pošlapal jsem ti koberec! Ale prosím tě, nedělej si hlavu z takové 

hlouposti! 

 

KOBEREC + POŠLAPAT + OMLOUVAT + SZ. 
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2. Byl jsem na nákupu v Albertu. Celý nákup mě stál 395 Kč. Dal jsem paní prodavačce 

400 Kč. Ona ale neměla drobné na vrácení. Nad těmi pár korunami jsem mávl 

rukou. 
 

NÁKUP + ALBERT + BÝT (minulý čas) + CELKEM + STÁT + 395, – + 

PRODAVAČKA + DÁT (jí) + 400, – + DROBNÝ + NEMÍT + 5, – + SZ. 

 

3. Povídali jsme si přáteli. Všichni jsme pili ze skoro stejných láhví. Omylem jsem se 

napil z cizí láhve. Poznal jsem to, protoţe to pití chutnalo úplně jinak. Kamarádovi 

jsem se omluvil. On se jen usmál a řekl, ţe to vůbec nevadí. 

 

PŘÍTELÉ + SPOLEČNÝ + KECAT + VŠICHNI + SKLENICE + VŠICHNI + STEJNÝ + 

OMYL + VZÍT + SKLENICE + POZNAT + CHUTNAT + JINÝ + OMLOUVAT + 

INDEX (mu) + KAMARÁD + SMÁT + SZ. 

 

4. Šel jsem na návštěvu ke kamarádce. Posadili jsme se a její manţel nám chtěl 

nabídnout něco k pití. Ptal se, jestli si dáme červené, nebo bílé víno. Já jsem řekl, ţe 

mám radši bílé. On odešel, ale za chvíli se vrátil s omluvou, ţe bílé víno došlo a ţe má 

jenom červené. Řekl jsem mu, ţe si dám klidně to červené, ţe to je taky dobré. 

 

KAMARÁDKA + NAVŠTÍVIT (ji) + SEDĚT + MANŢEL + JEJÍ + PITÍ + CHTÍT + 

NABÍDNOUT + PTÁT (mě) + VÍNO + ČERVENÝ + BILÝ + ŘÍCT (mu) + RÁD + 

BÍLÝ + CHVILKA + MANŢEL + VRÁTIT + OMLUVIT + VÍNO + BÍLÝ + NEMÍT + 

SZ. 

 

Specifický znak č. 76e 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky P, orientace dlaně směrem k tělu v neutrálním prostoru 

před tělem. 

P tvar ruky P, orientace dlaně směrem doleva v neutrálním prostoru nad L rukou. P ruka 

vykoná pohyb směrem k L ruce, dopadne na ukazováček a vykoná opakovaný pohyb nahoru a 

dolŧ. 
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Nemanuální sloţka znaku: Udivující výraz v obličeji, čelo zvrásnělé, oči vypouklé, ústa 

široce otevřená, jazyk nepatrně vystupuje z úst, v konečné fázi se ústa zavírají. 

 

Obecný význam: Nezájem o něco / o někoho, neuspokojení z činnosti, nuda, negativní 

hodnocení věci/osoby. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nebavit/ nezajímat/nudit… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Tebe baví filmy pro pamětníky? To je pro mě hrozná nuda! 

 

FILM + TYP + PAMĚTNÍK + TY + KOUKAT + SZ. 

 

2. Mŧj přítel miluje sci-fi. Pozval mě na takový film do kina. Moc se mi tam nechtělo, 

ale šel jsem, protoţe jsem doufal, ţe se to bude dát vydrţet. Ale bylo to to nejhorší, 

co jsem kdy viděl. 

 

PŘÍTEL + MŦJ + FILM + TYP + SCI-FI + MILOVAT + KINO + POZVAT (mě) + 

CHTÍT + TAM + NECHTÍT + ALE + JÍT + DOUFAT + VYDRŢET + BÝT (budoucí 

čas) + FILM + SZ. 

 

3. Moje děti vůbec nebaví číst. 

 

DĚTI + MOJE + ČÍST + SZ. 
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Specifický znak č. 2: 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky A, orientace dlaně směrem doprava v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky Y, orientace dlaně dolŧ, prsty se dotýkají horní části L ruky. P ruka vykonává 

velmi krátký a opakovaný pohyb nahoru a dolŧ. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava nakloněna mírně dopředu, čelo svraštělé, oči vyboulené, 

ústa pevně sevřená, tváře mírně vypouklé. 

 

Obecný význam: Vyhovět, udělat něco i za cenu, ţe to není z vlastní vŧle, pro vlastní 

uspokojení, není cesty, jak odmítnout, jak se vyhnout činnosti bez následkŧ. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nedá se nic dělat, nakonec (někomu) vyhovět… 

 

Příklady situace: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 
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1. Miluji smetanovou omáčku. Chtěl jsem si ji koupit, ale zrovna ţádnou neměli. Co 

jsem měl dělat? Nakonec jsem koupil jednu z těch obyčejných, které jsem tam viděl. 

Něco jíst přece musím. 

 

OMÁČKA + SMETANOVÝ + MILOVAT + CHTÍT + KOUPIT + ZROVNA + NEMÍT 

+ SZ + VZÍT + JINÝ. 

 

2. Kamarádi mě tahali na diskotéku. Vŧbec se mi tam nechtělo. Věděl jsem, ţe se tam 

budu nudit. Ale přemlouvali mě tak dlouho, aţ jsem tam kvůli nim nakonec šel. 

Nechtěl jsem jim zkazit náladu. 
 

KAMARÁDI + DISKOTÉKA + TAHAT (mě) + TAM + SZ č. 3 + DŦVOD + VĚDĚT + 

NUDA + PŘEMLOUVAT (mě) + NAKONEC + SZ + JÍT + TAM. 

 

3. S rodiči jsme navštívili babičku. Ta pro nás upekla celý pekáč poctivého povidlového 

koláče. To bylo něco pro mě, protoţe já přesně takový nesnáším. Babička mi ho pořád 

nabízela. Já jsem ze slušnosti odmítal s tím, ţe si vezmu později. Babička se nenechala 

odbýt, stále mi připomínala, abych si uţ vzal. Věděl jsem, ţe by ji mrzelo, kdybych 

nakonec odešel bez ochutnání jejího koláče. Nešlo se z toho vyvlíknout. Tak jsem si 

vzal alespoň jeden kousíček, abych jí udělal radost. 

 

RODIČE + SPOLU + BABIČKA + NAVŠTÍVIT (JI) + ONA + KOLÁČ + TYP + 

POVIDLA + SPECIÁLNÍ + ALE + JÁ + TYP + POVIDLO + NESNÁŠET + BABIČKA 

+ POŘÁD + NABÍZET + ODMÍTNOUT + VZÍT + POZDĚJI + ALE + ZASE + 

TVRDOHLAVOST + SZ + VZÍT + DŦVOD + SMUTNÝ + ONA + NECHTÍT.  

 

4. V práci jsem měl dvě hodiny volno. Neměl jsem co dělat. V tu dobu probíhala 

přednáška, která by mě normálně vŧbec nezajímala, ale abych zabil čas, tak jsem se 

tam šel posadit a poslechnout si to. 

 

PRÁCE + VOLNO + 2 HOD (inkorporace) + DĚLAT + CO + NUDIT + AKORÁT + 

V TOM + PŘEDNÁŠKA + ALE + ZAJÍMAVÝ + NENÍ + SZ + PODÍVAT. 

 

5. Babička se mnou chtěla jít tancovat. I kdyţ tanec zrovna moc rád nemám, aby nebyla 

smutná, tak jsem s ní nakonec do toho kola šel. 

 

BABIČKA + MOJE + TANCOVAT + CHTÍT + SPOLU + ALE + TYP + TANEC + 

NIKDY + SZ + TANCOVAT. 

 

6. Přisedl k nám takový zvláštní chlap, asi mentálně postiţený. Chtěl si s námi pořád 

povídat. Nakonec nám bylo hloupé se mu vyhnout, tak jsme se s ním alespoň 

chvilku pobavili. 
 

CHLAP + ZVLÁŠTNÍ + TYP + ASI + MENTÁLNÍ + SEDĚT (klasifikátor: k nám) + 

CHTÍT + SPOLU + KECAT + SZ + CHVILKA + KECAT. 
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Specifický znak č. 5: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky A, orientace dlaní směrem k tělu. L i P ruka se prsty 

dotýká hrudi, jsou vedle sebe a vykonávají současně pomalý pohyb dolŧ po hrudi. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava nakloněna mírně dopředu, čelo svraštělé, oči výrazně 

vyboulené, ústa v přirozené pozici, zavřená, tváře mírně vypouklé. 

 

Obecný význam: Něco se zatnutými zuby vydrţet, přemoci se a nedát své sebezapření 

najevo. 

 

Nejčastější formulace překladu: …neříct ani slovo a vydrţet to… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Měl jsem vymalovat jeden byt, který ale strašně smrděl. Celou dobu jsem nemyslel 

na nic jiného, neţ abych to co nejrychleji vymaloval a byl odtamtud pryč. 

 

BYT + MALOVAT + TYP + SMRDĚT + SILNÝ +OBLAST + SZ + MALOVAT + 

HONEM + ZBAVIT. 
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2. Na návštěvě nám nabídli polévku, která byla chuťově odporná. Neřekli jsme ani 

slovo a se zapřením ji snědli. 

 

NÁVŠTÍVIT (k nim) + MY + BÝT (minulý čas) + POLÉVKA + NABÍDNOUT (NÁM) 

+ ALE + NECHUTNÝ + SZ + JÍST (klasifikátor: lţíce) 

 

3. Měla jít na gynekologickou prohlídku. Aţ na místě zjistila, ţe ji nebude vyšetřovat 

lékařka, ale lékař. Nezbylo jí ale nic jiného neţ to překousnout a nechat se 

prohlédnout. 

 

ONA + PROHLÍDKA + GYNEKOLOGICKÁ + JÍT + AŢ + MÍSTO + DOZVĚDĚT + 

LÉKAŘKA + ŢENA + NEBÝT (budoucí čas) + ALE + LÉKAŘ + MUŢ + SZ + 

PROHLÍDNOUT. 

 

4. Dojedl jsem. Nechal jsem před sebou prázdný talíř. Hostitelka mi talíř uklidila, 

protoţe si myslela, ţe uţ nebude dál jíst. Ale já jsem chtěl, přesto jsem neměl odvahu 

ozvat se. 

 

JÍST + HOTOVO + TALÍŘ + PRÁZDNÝ + STŦL + NECHAT + HOSTITELKA + 

UKLÍZET + TALÍŘ + VZÍT + DŦVOD + MYSLET + JÍST + HOTOVO + SZ + CHTÍT 

+ JEŠTĚ. 

 

5. Povídali jsme si s kamarádem. Začal propírat jednoho známého, kterého nesnáší. 

Bohuţel netušil, ţe je to mŧj dobrý kamarád. Nevěděl jsem, co na to říct, abych to 

ještě nezhoršil. Tak jsem ho nechal bez připomínek vykecat. 

 

KAMARÁD + SPOLU + KECAT + VYPRÁVĚT + VĚC + JEDEN + ZNÁMÝ + 

NESNÁŠET (HO) + ALE + ON + NEVĚDĚT + ZNÁMÝ + SZ č. 51 + KAMARÁD + 

MŦJ + DOBRÝ + SZ + POSLOUCHAT. 

 

6. Měl jsem mít přednášku ještě s jedním kolegou. Dorazil sice krásně oblečený, ale 

nechutně mu táhlo z úst. Nic jsem mu neřekl, ale byl jsem rád, kdyţ jsme to měli 

konečně za sebou a já mohl odejít. 

 

KOLEGA + SPOLU + PŘEDNÁŠET + OBLEČENÍ + JEHO + PĚKNÝ + ALE + ÚSTA 

+ SMRDĚT + SILNÝ + SZ + PO + ODEJÍT. 
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Specifický znak č. 7: 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky Y, orientace dlaně směrem doprava v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky Y, orientace dlaně směrem doleva, palec se dotýká hrudi. Obě ruce vykonávají 

současný, ale střídavý pohyb – kruhový pohyb od těla k tělu, orientace dlaní se nemění. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněná do strany, obočí mírně sevřené, ústa 

pootevřená, zuby svírají jazyk, který se opírá o spodní ret. 

 

Obecný význam: Něčeho je zoufalý nedostatek (např. peněz, místa, prostoru, slov). 

 

Nejčastější formulace překladu: …mít málo… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. V obchodě jsem viděl krásné hodinky, moc se mi líbily. Rozhodl jsem se, ţe si je 

koupím. Kdyţ jsem se podíval do peněţenky, zjistil jsem, ţe nemám dost peněz. 

Musel jsem si pro ně dojít domŧ. 
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OBCHOD + HODINKY + KRÁSNÝ + VIDĚT + KOUPIT + CHTÍT + PENĚŢENKA + 

PENÍZE + SZ +MUSET + DOMŦ + PENÍZE + VZÍT. 

 

2. Máme plnou skříň oblečení, uţ to ani nemáme kam dávat. 

 

OBLEČENÍ + MOC + UKLÁDAT + MÍSTO + SZ. 

 

3. Honem, nebo to pustím. Potřebuji taky na záchod. 

 

SZ + ZÁCHOD. 

 

4. Kolegové podezřívali kamaráda, ţe jim lţe. Zeptali se ho na rovinu, jak to je. On na to 

neměl moc co říct. 

 

KOLEGOVÉ + MYSLET + KAMARÁD + LHÁT + ŘÍCT (MU) + LHÁT + PROČ + SZ. 

 

5. Moji přátelé se mají, pořád jezdí někam na dovolenou. My nemáme tolik peněz, 

abychom si tohle mohli dovolit. 
 

PŘÁTELÉ + MOJE + DOVOLENÁ + PRYČ (opakovaně) + MY + PENÍZE + SZ. 

 

6. Na představení do divadla Nablízko přišlo hodně neslyšících divákŧ. Jen tak tak jsme 

si měli kam sednout. 

 

DIVADLO + NABLÍZKO + PŘEDSTAVENÍ + LIDÉ + NESLYŠÍCÍ + DOST + PŘIJÍT 

(klasifikátor) + SEDNOUT + SZ. 

 

7. Potřeboval jsem zaparkovat, ale bylo tam tak málo místa, ţe bych se tam 

nenapasoval. Tak jsem jel pryč. 

 

AUTO + PARKOVAT + POTŘEBOVAT + MÍSTO + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 11: 
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Manuální sloţka znaku: P tvar ruky Do, orientace dlaně směrem doleva, palec se dotýká 

nosu. Pohyb v zápěstí směrem dolŧ, v konečné fázi znaku je dlaň orientována směrem dolŧ. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Obočí sevřené, oči přivřené, ústa výrazně svěšená v koutcích. 

 

Obecný význam: Mít nějaký úmysl, ale nakonec ho nerealizovat, vzdát ho, rezignovat, ale 

nedělat si z toho hlavu, uţ to dál neřešit. 

 

Nejčastější formulace překladu: …hodit to za hlavu / dál to neřešit… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Spoluţák si ode mě chtěl pŧjčit kníţku. Moc se mi do toho nechtělo, protoţe vím, ţe je 

hrozný bordelář a jen tak bych se s ní uţ neshledal. Tak dlouho ţadonil, aţ jsem mu 

ji, ač nerad, nakonec pŧjčil. 

 

SPOLUŢÁK + KNIHA + CHTÍT + PŦJČIT (mu) + NECHTÍT + DŦVOD + VĚDĚT + 

ON + TYP + BORDEL + ZTRATIT + PROSIT (opakovaně) + SZ + PŦJČIT (MU). 

 

2. Kolegové v práci si neustále stěţovali, ţe se jim něco nelíbí a ţe s tím musí něco 

udělat. Řekl jsem jim, ať to hodí za hlavu. 

 

KOLEGOVÉ + PRÁCE + STĚŢOVAT (opakovaně) + NELÍBIT + MUSET + 

PROTESTOVAT + JÁ + ŘÍCT (jim) + SZ. 

 

3. Moje dobrá kamarádka mě podezírala, ţe jsem o ní šířil pomluvy. Snaţil jsem se jí 

vysvětlit, ţe jsem to neudělal, ale ona mi nevěřila. Nic s tím nenadělám! 

 

KAMARÁDKA + MOJE + DOBRÝ + MYSLET + UDĚLAT + JÁ + VĚC + POMLUVA 

+ OSOBA (klasifikátor) + VYSVĚTLIT (opakovaně) + STEJNÝ + NEVEŘIT + INDEX 

(mi) + SZ. 

 

4. V hotelu jsem měl umýt ještě podlahu v jídelně. Jenţe jsem nějak nestíhal, tak jsem se 

na to vykašlal. 
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PRÁCE + HOTEL + JÍDELNA + PODLAHA + UMÝT + NESTIHNOUT + SZ. 

 

5. Moc jsem se těšil na film, který dávají dneska v 20:00 hodin. Zdrţel jsem se déle 

v práci, takţe mi bylo jasné, ţe uţ ho nestihnu. Nevadí, podívám se pozítří na reprízu. 

 

DNES + FILM+ 20.00 + TĚŠIT SE (opakovaně) + PRÁCE + DLOUHO + VĚDĚT + 

NESTIHNOUT + SZ + POZÍTŘÍ + REPRÍZA + BÝT (budoucí čas). 

 

6. V obchodě jsem si koupil oblíbený salám. Aţ doma jsem si všiml, ţe je prošlý! Ale 

kvůli jednomu salámu se mi tam opravdu nechtělo vracet. 

 

OBCHOD + SALÁM + OBLÍBENÝ + KOUPIT + UŢ + DOMA + VŠIMNOUT + 

DATUM + STARÝ + VRACET + SZ. 

 

7. Zrovna, kdyţ jsem si oblékl novou košili, pokecal jsem si ji jídlem. Ale přece se kvůli 

tomu hned nebudu zase převlíkat! 

 

KOŠILE + NOVÝ + OBLÍKNOUT + JÍDLO + SPADNOUT + PŘEVLÍKNOUT + SZ. 

 

8. V restauraci jsem si objednal kávu s mlékem. Číšník mi ale donesl černou kávu, 

protoţe na mléko zapomněl. Omlouval se. Řekl jsem mu, ať si z toho nic nedělá, ţe ji 

vypiju i tak. 
 

RESTAURACE + KÁVA + MLÉKO + OBJEDNAT + ČÍŠNÍK + KÁVA + ČERNÁ + 

JEN + MLÉKO + BEZ + ZAPOMÍNAT + OMLUVIT + ŘÍCT (mu) + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 12: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky sA, orientace dlaně směrem k tělu v neutrálním 

prostoru. 

P tvar ruky D, orientace dlaně směrem k tělu, P ruka je v pozici za rukou L. P ruka vykoná 

krátký pohyb směrem nahoru. 
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Nemanuální sloţka znaku: Obočí a čelo pozvednuté, koutky úst mírně svěšené, ústa 

vyšpulená, artikulace „B“, slabý proud vzduchu jde z úst ven. 

 

Obecný význam: Nečekaná, jiná, překvapující skutečnost, vybočení ze standardní (běţné) 

situace, podivení se nad touto změnou, být jiné neţ obvykle. 

 

Nejčastější formulace překladu: …to jsem nečekal… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Studentka českého znakového jazyka si lektorovi stále stěţovala, ţe je jí nepříjemné 

natáčení na videokameru. Teď ho ale sama ţádala, aby ji natočil. Lektor jen zíral: 

„Co tak najednou!“ 
 

STUDENT + ZJ + UČIT SE + VŢDYCKY + STĚŢOVAT (opakovaně) + INDEX (ho) + 

LEKTOR + DŦVOD + NATÁČET + NECHTÍT + TEĎ + SÁM + ŢÁDAT + NATOČIT 

+ CHTÍT + LEKTOR + SZ. 

 

2. Řekl své přítelkyni, ţe dneska musí jít do práce a ţe toho má opravu hodně. 

Přítelkyně, která šla náhodou kolem FF UK, ho přistihla, jak si tam jen tak v klidu 

prohlíţí nástěnku. Co tady dělá, kdyţ má tolik práce? 

 

MUŢ + PŘÍTELKYNĚ + JEHO + ŘÍCT (jí) + DNES + PRÁCE + TAM + MUSET + 

DŦVOD + PRÁCE + MOC + PŘÍTELKYNĚ + NÁHODA + FF UK + POTŘEBOVAT + 

NĚCO + PŘISTIHNOUT (ho) + SZ + ON + FF UK + CO + DĚLAT + NÁSTĚNKA + 

DÍVAT SE. 

 

3. Mŧj syn normálně vŧbec nepije kávu. Nechutná mu. Ale doma jsem ho viděl, jak ji 

popíjí. To jsou věci! 

 

SYN + MŦJ + KÁVA + PÍT + NIKDY + NECHUTNAT + ALE + DOMA + VIDĚT (ho) 

+ PÍT + SZ. 
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4. Byli jsme na dovolené v Egyptě. Ochutnávali jsme tam sladké dobroty, mají úplně 

jinou chuť neţ ty naše. 

 

DOVOLENÁ + EGYPT + BÝT (minulý čas) + ZÁKUSKY + SLADKÝ + RŦZNÝ + 

CHUTNAT + SZ + JINÝ + NÁŠ + NEMÍT.  

 

5. Známý mi řekl, ţe náš prezident ve své funkci končí. To jsem nečekal. 

 

KAMARÁD + ŘÍCT (mi) + PREZIDENT + NÁŠ + PRÁCE + KONEC + SZ. 

 

6. Kdyţ jsme přijeli domŧ, u vrat stálo nějaké neznámé auto. Přemýšleli jsme, kdo to 

tak mŧţe být. Brzy jsme zjistili, ţe je to auto našeho dobrého kamaráda. 

 

MY + DOMŦ + CHTÍT + VŠIMNOUT SI + AUTO + STÁT + SZ + KDO + AHA + UŢ 

+ VĚDĚT + SZ č. 51 + KAMARÁD + MŦJ + DOBRÝ. 

 

7. Otec se díval na fotbal v televizi. Všechny hráče znal, aţ na jednoho. Nakonec si 

uvědomil, ţe ho zná, ale tady ho nečekal, protoţe uţ hraje v jiném týmu. 

 

OTEC + TELEVIZE + DÍVAT + FOTBAL + HRÁČI + VŠICHNI + ZNÁT + ALE + 

JEDEN + NEZNAT + SZ + POTOM + UŢ + VĚDĚT + KDO + OSOBA (klasifikátor) + 

ALE + TÝM + PATŘIT + JINÝ + JEHO.  

 

Specifický znak č. 17: 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky V, orientace dlaně směrem od těla, přičemţ ukazováček 

a prostředníček se dotýká čela. P ruka vykoná rychlý pohyb v zápěstí, kdy se ruka otočí, 

orientace dlaně je směrem k tělu. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně pootočená do strany, obočí pozvednuté, oči 

vyboulené, ústa vyšpulená, artikulace „B“ (1x), silnější proud vzduchu jde z úst ven. 

 

Obecný význam: Náhlé rozhodnutí, které je uskutečňováno v krátkém časovém rozmezí, 

hnutí mysli, náhlá změna v chování, v názorech, v jednání, v konání, které je vnímáno 

negativně. 

 

Nejčastější formulace překladu: …zničehonic… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Právě jsem se rozhodl, ţe zítra odjíţdím na dovolenou do Tuniska! 

 

SZ + ZÍTRA + DOVOLENÁ + TUNISKO + ODLETĚT. 

 

2. Umanul jsem si, ţe hned zítra si musím koupit plazmovou televizi. 

 

SZ + ZÍTRA + TELEVIZE + TYP + PLAZMA + KOUPIT. 

 

3. Kamarád ve zkratu skočil z balkonu! 

 

KAMARÁD + SZ + BALKON + SKOČIT. 

 

4. V práci ho všichni znali jako kliďase. Proto jsme se nestačili divit, kdyţ z ničeho nic 

vyskočil a všem začal nadávat. 

 

PRÁCE + KOLEGA + VŠICHNI + ZNÁT + INDEX (ho) + ON + TYP + KLID + SZ + 

NADÁVAT (všem) + MY + SZ č. 44 

 

5. Chtěli jsme s panem ředitelem jednat ohledně smlouvy. Nakonec jsme si s kolegy 

řekli, ţe je to zbytečné, protoţe za tři měsíce přijde nový ředitel. Ten určitě zase 

všechno hned z fleku změní. 
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VĚC + SMLOUVA + SPOLU + ŘEDITEL + PODEPSAT + CHTÍT + NAKONEC + 

ROZMYSLET + MYSLET + ZBYTEČNÝ + DŦVOD + 3 MĚSÍCE (inkorporace) + 

ŘEDITEL + NOVÝ + BÝT (budoucí čas) + MOCT + ON + SZ + ZMĚNA. 

 

6. Byl spousty let ţenatý. Kolem padesátky ho to ale raplo, nechal se rozvést a oţenil se 

s mnohem mladší ţenou. 

 

MUŢ + ŢENATÝ + DLOUHO + AŢ + ROKU + KOLEM + 50 + UŢ + SZ + ROZVÉST 

+ ŢENA + MLADÝ + VZÍT SI.  

 

7. Byl to takový dobrák pes, který by nikomu nic neudělal. Kdyţ ho ale chtěla pohladit 

taková malá holčička, jako by mu přeskočilo a pokousal ji! 

 

PES + TYP + HODNÝ + KOUSAT + NIKDY + HOLČIČKA + MALÝ + CHTÍT + 

HLADIT (ho) + PES + SZ + KOUSAT (ji). 

 

8. Ţena v přechodu se ze dne na den změní v protivnou ţenskou s podivným 

chováním. 

 

ŢENA + PŘECHOD + PO + UŢ + SZ + POVAHA + JINÝ.  

 

 

 

 

Specifický znak č. 21: 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky D, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se 

dotýká brady. Pohyb je opakovaný, od těla k tělu s kontaktem brady. 
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Nemanuální sloţka znaku: Obočí mírně zvednuté, ústa pootevřená, zuby svírají jazyk, který 

se opírá o spodní ret. 

 

Obecný význam: Váhání, nejistota, zmatenost, neschopnost s jistotou poznat, rozeznat, 

vzpomenout si. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nebýt si jistý… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Chtěla koupit svému manţelovi pod stromeček nějakou součást rybářského vybavení. 

Ale nebyla si úplně jistá, co má, a co ne. 

 

ONA + RYBA + PRUT + MANŢEL + VĚNOVAT + CHTÍT + KOUPIT + UŢ + SZ + 

MÍT + NEBO + NE. 

 

2. Kolega za mnou přišel a ptal se mě, jestli máme zítra děkanské volno. Úplně mě tím 

zmátl. 

 

KOLEGA + PŘIJÍT (za mnou) + PTÁT (mě) + ZÍTRA + VOLNO + DĚKANSKÝ + SZ. 

 

3. Na vlakovém nádraţím jsem čekal tak dlouho, ţe jsem úplně znejistěl a nevěděl 

jsem, jestli vlak, na který čekám, náhodou uţ dávno nejel. 

 

NÁDRAŢÍ + VLAK + ČEKAT + DLOUHO + UŢ + SZ + VLAK + BÝT (minulý čas) + 

ODJET.  

 

4. Nechal v chladničce leţet salám docela dlouho. Vyndal jsem ho a po čichu jsem chtěl 

zjistit, jestli uţ není starý. Nebyl jsem schopný s jistotou poznat, jestli ano, nebo ne. 

 

CHLADNIČKA + SALÁM + NECHAT + UŢ + DLOUHO + VYNDAT + ČICHAT + SZ 

+ STARÝ. 
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5. Natankoval jsem benzín. Platil jsem v hotovosti pětitisícovkou. Dostal jsem nazpátek, 

ale najednou jsem si nemohl vybavit, jestli mi vrátili všechno, nebo jen část. 

 

AUTO + BENZÍN + NATANKOVAT + 5 000, – + ZAPLATIT + HOTOVOST + 

ZBYTEK + PENÍZE + VRÁTIT (mi) + POTOM + SZ + VRÁTIT (mi) + VŠECHNO + 

NEBO + PŦL. 

 

6. Koupil jsem si notebook. Kdyţ jsem ho doma vybaloval, nemohl jsem si 

vzpomenout, jestli v něm má být operační systém, nebo ne. 

 

NOTEBOOK + KOUPIT + POTOM + DOMA + ROZBALIT + SZ + MÍT + HOTOVO + 

PROGRAM. 

 

 

Specifický znak č. 22: 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky k, orientace dlaně směrem dolŧ v neutrálním prostoru. 

P tvar ruky k, orientace dlaně směrem nahoru v neutrálním prostoru nad L rukou. P ruka 

vykonává opakovaný pohyb směrem dolŧ na L ruku, poklepáváním na ukazováček a 

prostředníček L ruky. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava se nepatrně naklání, ústa jsou semknutá a koutky úst 

svěšené. 

 

Obecný význam: Dlouhodobě dobře fungovat, slouţit. 

 

Nejčastější formulace překladu: …dobře fungovat/slouţit… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Dědeček si před dvaceti lety koupil auto. Dobře mu slouţí aţ dodnes. 

 

DĚDEČEK + AUTO + KOUPIT + 20 + LET + PŘED + SZ + AŢ + DNES. 

 

2. Koupil jsem si boty, které mi vydrţely aţ doteď. 

 

BOTY + KOUPIT + SZ + AŢ + TEĎ. 

 

3. Babička váţně onemocněla. Musela jít na operaci. Od té doby uţ jí zdraví zase slouţí. 

 

BABIČKA + NEMOCNÝ + VÁŢNÝ + OPERACE + MUSET + OD + DOBA + UŢ + 

SZ + ZDRAVÝ. 

 

4. Měli jsme s manţelkou pět let docela velké problémy. Stále jsme se hádali, vŧbec jsme 

si nerozuměli. Řekli jsme si, ţe to všechno zkusíme ještě jednou úplně od začátku. A 

od té doby nám to výborně klape. 

 

MANŢELKA + SPOLU + PROBLÉM + VELKÝ + POŘÁD + HÁDAT + NEROZUMĚT 

+ VŦBEC + DOHODA + ZKUSIT + JEŠTĚ + UŢ + SZ + DOBRÝ. 

 

5. Tahle firma nikdy nezkrachuje. Ta běţí jako na drátkách. 

 

FIRMA + TEN + ZKRACHOVAT + NIKDY + SZ. 
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Specifický znak č. 24: 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky D, orientace dlaně směrem doprava, v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky D, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se dotýká špičky nosu, pohyb ruky 

směrem k L ruce, ukazováček P ruky se prudším pohybem dotkne ukazováčku ruky L, znak 

zde končí. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Obličej je jako v „křeči“, obočí výrazně sevřené, oči přivřené, 

ústa pootevřená, koutky nepatrně svěšené, zuby semknuté, vzduch jde z úst ven. 

 

Obecný význam: Silně negativní postoj k něčemu/někomu, nenávidět, nemít rád, odsuzovat, 

zlobit se. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nenávidět… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 
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komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Opravdu nesnáším, kdyţ muţi nosí kalhoty vytaţené aţ někam pod prsa! 

 

SZ + MUŢ + KALHOTY + BŘICHO + NAHORU. 

 

2. Pořád ke mně leze na návštěvu, uţ ho nemůţu ani cítit. 

 

NAVŠTÍVIT (mě – opakovaně) + UŢ + OSOBA (klasifikátor) + SZ. 

 

3. Jsem alergický na to, kdyţ někdo nandá do umyvadla špinavé nádobí i se zbytky 

jídla! 

 

KDO + NÁDOBÍ + ŠPINAVÝ + UMYVADLO + HODIT + V TOM + JÍDLO + 

ZBYTKY + NECHAT + NECHAT + SZ.  

 

4. Nenávidím lečo! 

 

LEČO + SZ. 

 

5. Můţu se pominout, kdyţ někdo kouří pod naším balkónem a nám to fouká všechno 

do bytu. 

 

BALKÓN + DOLE + KOUŘIT + KOUŘ + NAHORU + DO + BYT + NÁŠ + SZ. 

 

6. Neustálé přerušování programu reklamami mě opravdu štve! 

 

FILM + V TOM + PŘESTÁVKA + POŘÁD + REKLAMA + SZ. 

 

7. V zimě je dlouhá noc. Vadí mi vstávání za tmy. 

 

DOBA + ZIMA + NOC + DLOUHÝ + VSTÁVAT + TMA + SZ. 

 

Specifický znak č. 25: 
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Manuální sloţka znaku: L tvar ruky D, orientace dlaně směrem doprava, v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky D, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se dotýká tváře, pohyb ruky 

směrem k L ruce, ukazováček P ruky se letmo opakovaně dotýká ukazováčku ruky L, pohyb 

je směrován dolŧ. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněná do strany, obočí mírně sevřené, oči 

přivřené, ústa vyšpulená, vzduch jde opakovaně z úst ven. 

 

Obecný význam: Negativní vnímání nestálého vykonávání stejné činnosti, stejné aktivity u 

jiné osoby. 

 

Nejčastější formulace překladu: …pořád/neustále/furt… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Moje kolegyně z práce se pořád hází marod. 

 

KOLEGYNĚ + MOJE + PRÁCE + SZ + NEMOCNÝ. 
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2. Kamarád neustále běhá na WC. 

 

KAMARÁD + SZ + WC + CHODIT (opakovaně). 

 

3. Moje kolegyně, lektorka znakového jazyka, se kaţdou přestávku cpe čokoládou. 

 

KOLEGYNĚ + MOJE + PRÁCE + LEKTOR + ZJ + PŘESTÁVKA + SZ (opakovaně) + 

ČOKOLÁDA + JÍST. 

 

4. Potřebuji mluvit s kolegou, ale nedaří se mi ho zachytit, protoţe pořád někde lítá. 

 

POTŘEBOVAT + KOLEGA + SPOLU + MLUVIT + SZ + PRYČ (opakovaně). 

 

5. Kamarádka ze školy je u doktora vařená pečená. 

 

KAMARÁDKA + OD + ŠKOLA + MOJE + SZ + DOKTOR + CHODIT (opakovaně). 

 

 

 

Specifický znak č. 26: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky B1, orientace dlaně směrem dolŧ, ruka se nachází 

v horní části hrudi, pod bradou, bez kontaktu s tělem. Ruka vykoná krátký pohyb, dotkne se 

spodní části brady. 
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Nemanuální sloţka znaku: Obočí pozvednuté, čelo mírně svraštělé, koutky úst mírně 

svěšené, tváře vyboulené, ústa vyšpulená, artikulace „B“, slabý proud vzduchu jde z úst ven. 

 

Obecný význam: Mít s něčím osobní zkušenost, dostatečně něco zaţít, být něčím (někým) 

nasycen, uspokojen. 

 

Nejčastější formulace překladu: …uţ (něco mít za sebou)… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Tuhle ţenskou uţ měl. 

 

ŢENA + TEN + BÝT (minulý čas) + SZ. 

 

2. V Americe jsem uţ byl. 

 

AMERIKA + BÝT (minulý čas) + SZ. 

 

3. Uţ jsem obědval. 

 

OBĚD + BÝT (minulý čas) + SZ. 

 

4. Přidat nechci, uţ mám dost. 

 

PŘÍDAT + NE + UŢ + SZ. 

 

5. U té firmy jsem pracoval deset let. To mi uţ stačilo. 

 

FIRMA + TEN + UŢ + 10 + LET + PRACOVAT + UŢ + SZ. 

 

6. Byl jsem v exotických zemích a dosyta ochutnával rŧzná zajímavá jídla. 

 

STÁT + ZVLÁŠTNÍ + BÝT (minulý čas) + JÍDLO + RŦZNÝ + SZ. 
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7. Na diplomové práci jsem dělal přes rok. Uţ toho mám po krk. 

 

PRÁCE + DIPLOM + UŢ + ROK + PŘES + SZ. 

 

8. Uţ mám za sebou osobní setkání s mnoha známými osobnosti. 

 

OSOBNOST + SLAVNÝ + POTKAT (opakovaně) + SZ. 

 

 

 

Specifický znak č. 28: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem k tělu, prsty se dotýkají 

špičky nosu. Ruka se nepatrně oddálí od nosu, otáčí se, dlaň je směrem doleva a tvar ruky se 

mění na TO, pohyb končí v neutrálním prostoru před tělem. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Obočí mírně pozvednuté, oči rozevřené, ústa jemně sevřená, aţ 

nepatrně vyšpulená, artikulace „B“ (1x) se zavřenými ústy. 

 

Obecný význam: Hodnotit, odhadovat, přibliţovat situaci a přirovnávat ji k jiné, která uţ je 

známá. 
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Nejčastější formulace překladu: …vypadat jako… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Hele, vypadá to, ţe spolu něco mají! 

 

HELE + SZ + SPOLU. 

 

2. Petře se nějak rozšířily boky. Skoro to vypadá, ţe je těhotná. 

 

PETRA + BOK + VÍC + SZ + TĚHOTNÝ. 

 

3. Chová se, jako by chtěl na ministerstvu pracovat. 

 

ON + SZ + MINISTERSTVO + PRACOVAT + CHTÍT. 

 

4. Té paní bude tak kolem 45 let. 

 

PANÍ + TEN + SZ + ROKU + 45. 

 

5. Nevím, kolik stojí to kolo. Ale řekl bych tak asi kolem 4000 Kč. 

 

KOLO + TEN + STÁT + KOLIK + NEVĚDĚT + SZ + 4000,– + KOLEM. 

 

6. V restauraci jsem si objednal masité jídlo. To maso chutnalo jako pštrosí. 

 

RESTAURACE + MASO + OBJEDNAT + PŘINÉST (klasifikátor: talíře) +  MASO + 

CHUTNAT + SZ + PŠTROS. 

 

 

Specifický znak č. 29: 
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Manuální sloţka znaku: L tvar ruky t, orientace dlaně doprava v neutrálním prostoru. 

P tvar ruky t, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se dotýká boční strany čela. Ruka 

vykoná pohyb směrem k L ruce, ukazováčky a palce obou rukou zŧstanou v závěrečné fázi 

znaku v kontaktu. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněná do strany, obočí pozvednuté, oči se 

postupně více otevírají, ústa se postupně otevírají, jazyk se opírá o dolní ret. 

 

Obecný význam: Vţdy si vzpomenout/uvědomit/vybavit něco, co mi brání uskutečnit 

nějakou činnost 

 

Nejčastější formulace překladu: …při uvědomění si (něčeho), nemoci (něco) udělat… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Nemohu pracovat v nemocnici, protoţe se mi při pohledu na krev dělá špatně! 

 

NEMOCNICE + PRACOVAT + SZ – Bc. č. 3 + DŦVOD + KREV + SZ + ŠPATNĚ. 

 

2. Kdybych měl uklízet zvratky, tak uţ jenom při té představě bych se sám pozvracel. 

 

ZVRATKY + UKLÍZET + SZ + TAKY + ZVRACET. 

 

3. Nemám ani pomyšlení na milování s manţelkou, protoţe si vţdycky uvědomím, ţe 

mě podvádí. 

 

MANŢELKA + SPOLU + MILOVAT + SZ – Bc. č. 3 + SZ + ONA + BÝT (minulý čas) 

+ PODVÁDĚT.  

 

4. Byli jsme se podívat na dŧm, o jehoţ koupi jsme uvaţovali. Moc se nám líbil, ale při 

pohledu z okna se náš názor změnil. Neustále myslet na to, ţe bydlíme vedle cikánŧ, 

není hezká představa. 
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BYT + NOVÝ + KOUPIT + CHTÍT + UVAŢOVAT + PODÍVAT + TAM + LÍBIT + 

PĚKNÝ + ALE + OKNO + VIDĚT + CIKÁN + BYDLET + SZ + SZ č. 3. 

 

5. Zdál se mi hrozný sen. Po probuzení jsem na něj pořád musela myslet, a tak jsem do 

sebe nedostala ani sousto. 

 

SPÁT + SEN + HRŦZA + VSTÁVAT + JÍST + SZ + SZ – Bc. č. 3.  

 

 

Specifický znak č. 31: 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem nahoru v neutrálním 

prostoru. 

P tvar ruky D, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se dotýká vnější části zvukovodu. 

Ruka vykoná pohyb směrem k dlani L ruky, nad dlaní se tvar ruky mění v Bo a konce prstŧ se 

při rychlém pohybu dotknou prstŧ ruky L. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně natočená do strany, obočí pozvednuté, oči 

vyboulené, ústa zavřena, koutky úst nepatrně svěšené. V konečné fázi znaku jsou oči mírně 

přivřené a ústa artikulují „B“ (1x). 
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Obecný význam: Dozvědět se něco se zpoţděním, nevědět o něčem do poslední chvíle, 

přestoţe se očekává, ţe není problém se k takovým informacím dostat, překvapení nad 

zjištěnou skutečností. 

 

Nejčastější formulace překladu: …o tom opravdu nemít ani tušení… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Nevěděl jsem, ţe dneska máme schŧzi katedry. 

 

DNES + KATEDRA + SCHŦZE + SZ. 

 

2. Proč mi nikdo neřekl, ţe toho studenta z prvního ročníku vyloučili z vysoké školy? 

 

STUDENT + TEN + VYSOKÁ + ŠKOLA + VYHODIT (HO) + SZ. 

 

3. To je divný, ţe mi neřekl, ţe se před měsícem oţenil. Setkávám se s ním pravidelně 

na tenisu. Opravdu jsem to netušil. 

 

SZ + ON + ŢENIT + UŢ + TENIS + SPOLU + SETKÁVAT (opakovaně) + ŘÍCT (mi) + 

NULA + SZ. 

 

4. Před třemi dny student vyskočil z okna FF UK a já jsem o tom neměl ani ponětí. 

 

3 DEN PŘED (inkorporace) + STUDENT + FF UK + OKNO + SKOČIT + SZ. 

 

5. Učila jsem ve škole PLANETY. Byla jsem překvapená, kdyţ jsem zjistila, ţe Pluto 

uţ se do této soustavy neřadí. Opravdu jsem to nevěděla. 

 

ŠKOLA + PRÁCE + UČIT + VĚC + PLANETA + DOZVĚDĚT + PLUTO + TYP + 

PLANETA + PATŘIT + NEBÝT (přítomný čas) + SZ. 

 

6. Zŧstala jsem tři dny doma. Kdyţ jsem potom viděla výplatní pásku, divila jsem se, ţe 

mám ve výplatě tak málo! Vysvětlovali mi, ţe je to podle nového zákona, kdy jsou 

první tři dny nemoci neplacené. Opravdu se ke mně doteď ţádné takové novinky 

nedostaly. 

 

DOMA + NEMOCNÝ + 3 DNY (inkorporace) + PÁSKA + VÝPLATA + DOSTAT + 

DIVIT + MÁLO + VYSVĚTLIT + INDEX (mi) + DŦVOD + ZÁKON + PODLE + KDO 

+ NEMOCNÝ + 3 DNY (inkorporace) + NEPLATIT + SZ. 
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Specifický znak č. 32: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem nahoru v neutrálním 

prostoru. 

P tvar ruky Ao, orientace dlaně směrem doleva. Palec P ruky se dotýká spodní části brady, 

ruka vykoná prudší pohyb směrem od těla a dopadne dolní hranou na dlaň L ruky. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: V počáteční fázi znaku je obočí pozvednuté, oči vyboulené. Rysy 

obličeje se mění, čelo je svraštělé, oči přivřené, ústa zavřená, koutky úst svěšené. 

 

Obecný význam: Zjistit, uvidět nebo uskutečnit něco velmi překvapujícího, neuvěřitelného, 

nečekaného. 

 

Nejčastější formulace překladu: …být neuvěřitelné… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Ty ţe budeš hrát na mistrovství světa? No to mě podrţ! 

 

TY + MISTROVSTVÍ + SVĚT + HRÁT + SZ. 
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2. Spoluţák z vysoké školy, o kterém všichni věděli, jak je natvrdlý, se nakonec dostal aţ 

ke státnicím, které udělal hned napoprvé. Zázraky se dějí! 

 

SPOLUŢÁK + VYSOKÁ + ŠKOLA + TYP + HLOUPÝ + VŠICHNI + VĚDĚT + ALE + 

ON + POVEDE SE + AŢ + STÁTNICE +  ABSOLVOVAT + SZ. 

 

3. V televizi jsem viděl show, ve které herec představil své číslo s mroţem. Nikdy bych 

nevěřil, ţe by se mohl naučit něco takového jako plácnout člověka ploutví do ruky. 

 

PROGRAM + TELEVIZE + VIDĚT + VĚC + HEREC + MROŢ + SPOLU + UKÁZAT 

+ V TOM + MROŢ + UMĚT + PLOUTEV + PLÁCNOUT + SZ. 

 

4. Potkal jsem kamaráda, kterého znám odmalička. Vţdycky měl takovou statnou 

postavu. Málem jsem padl, kdyţ jsem viděl, jak neuvěřitelně zhubl. Myslel jsem, ţe to 

v jeho případě není moţné. 

 

KAMARÁD + POTKAT + ZNÁT + OD + MALÝ + ON + TYP + POSTAVA + SILNÝ 

+ LEKNOUT + ZHUBNOUT + MOC + SZ + MYSLET  + ZHUBNOUT + SZ – Bc. č. 3 

 

5. Výborný je sladký chleba s rozinkami, který chutná jako vánočka, s proscuitem, coţ je 

syrový salám. V ţivotě by mě tahle kombinace nenapadla. 

 

CHLÉB + SLADKÝ + V TOM + ROZINKY + CHUŤ + STEJNÝ + JAKO + 

VÁNOČKA + SALÁM + TYP + SYROVÝ + OBLOŢIT + CHTNAT + VÝBORNĚ + 

SZ. 

 

6. Otec našel hodně starý vysavač. Chtěl ho dát do servisu opravit, ale tam mu řekli, ţe 

se to nevyplatí, protoţe je hodně rozbitý. Doporučili mu, aby ho vyhodil. Otec jim 

moc nevěřil, vzal ho domŧ a pokusil se ho opravit sám. Je to neuvěřitelné, ale 

podařilo se mu to. 

 

OTEC + VYSAVAČ + STARÝ + NAJÍT + OPRAVIT + SERVIS + ALE + ŘÍCT (MU) + 

OPRAVIT + SZ – Bc. č. 3 + ROZBITÝ + KONEC + DOPORUČIT (MU) + LEPŠÍ + 

VYHODIT + OTEC + NEVĚŘIT + VZÍT + DOMA + POKUSIT + SÁM + OPRAVIT + 

POVEDLO + SZ. 
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Specifický znak č. 33: 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem dolŧ v neutrálním prostoru. 

P tvar ruky D, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček se dotýká boční strany čela. 

Obloukovitým pohybem ruka směřuje pod L ruku, ukazováček se dotkne letmo dlaně a dolŧ. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: V počátku znaku je obočí mírně svraštělé, oči vyboulené, ústa 

svěšená, ke konci znaku je hlava mírně nakloněná do strany, čelo svraštělé, obočí nepatrně 

sevřené, oči přivřené, ústa svěšená a artikulují „B“ (1x). 

 

Obecný význam: Něco nechtěně úplně zapomenout / vypustit to z hlavy. 

 

Nejčastější formulace překladu: …úplně zapomenout… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Chtěl jsem ti vrátit pŧjčené materiály, ale zapomněl jsem na to jako na smrt. 

 

MATERIÁLY + TVOJE + VRÁTIT + CHTÍT + SZ. 
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2. Evo, chci ti… Jé, úplně mi to vypadlo… Jo, uţ vím, chci se tě zeptat, jestli víš, ţe 

dneska musíme jet do České televize na schŧzi. 

 

HELE + CHTÍT + ŘÍCT (ti) + SZ + JO, JO + VĚDĚT + CHTÍT + ZEPTAT + DNES + 

SPOLU + TELEVIZE + SCHŦZE + JET + MUSET. 

 

3. Dneska jsem úplně zazdil domluvenou schŧzku s Pavlou. 

 

DNES + PAVLA + SRAZ + SZ. 

 

4. Kamarádovi se líbilo moje tričko. Ptal se mě, kde jsem ho koupil. Ale to uţ si vůbec 

nevybavím. 

 

KAMARÁD + TRIČKO + MOJE + LÍBIT SE + PTÁT (MĚ) + KOUPIT + KDE + SZ. 

 

5. Kamarád mi ukázal znak SINGAPUR, ale teď uţ ho zase nevím. 

 

KAMARÁD + BÝT (minulý čas) + ZNAK + S-I-N-G-A-P-U-R + UKÁZAT + TEĎ + 

SZ. 

 

6. Měli jsme sraz s kamarádem. Čekal jsem na něj, ale on na to asi úplně zapomněl. 

 

SRAZ + SPOLU + KAMARÁD + MÁ BÝT (inkorporace) + ČEKAT + ON + SZ. 

 

7. Kdyţ jsem byl na záchodě, vzpomněl jsem si jednu velmi dŧleţitou věc, kterou jsem 

chtěl říct kamarádovi. Ale neţ jsem k němu došel, úplně se mi to vykouřilo z hlavy. 

 

ZÁCHOD + BÝT (minulý čas) + VĚC + DŦLEŢITÝ + VZPOMENOUT + ŘÍCT (mu) + 

KAMARÁD + MUSET + POTOM + ZÁCHOD + HOTOVO + UŢ + SZ. 

 

 

 

Specifický znak č. 47: 
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Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky D, orientace dlaní směrem od těla, ukazováčky obou 

rukou se dotýkají vnější části zvukovodu. Obě ruce vykonají současný pohyb směrem od těla. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: V počátku znaku je obočí svraštělé, oči vyboulené, ústa výrazně 

svěšená, ke konci znaku je čelo svraštělé, obočí sevřené, oči přivřené, ústa výrazně svěšená a 

artikulují „B“ (1x). 

 

Obecný význam: Být jedno, nezabývat se něčím, nelámat si něčím hlavu, nebrat něco váţně, 

mávnout nad něčím rukou, přestoţe ostatní se nad tím pozastavují, podivují. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nic si z toho nedělat… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Všichni o něm vědí, jaký je to sukničkář. Ale on si z toho nic nedělá. 

 

ON + TYP + SILNÝ + DĚVKAŘ + VŠICHNI + VĚDĚT + ON + SZ. 

 

2. Vím, ţe jsem tlustý. Ostatní se mi kvŧli tomu posmívají, ale mně to vůbec nevadí. 

 

VĚDĚT + TLUSTÝ + ONI + POSMÍVAT SE (MI) + SZ. 

 

3. Chtěl jsem jít do města v teplákách. Kolega mi nakázal, ať si vezmu něco jiného. Ale 

já si s tím hlavu nelámu. 
 

MĚSTO + CHTÍT + TEPLÁKY + VZÍT + OBLÉCT + JÍT + KOLEGA + ŘÍCT (mi) + 

TEPLÁKY + NE + SZ. 

 

4. Tancoval jsem v hospodě na stole. Kamarádi se za mě styděli. Křičeli na mě, ať 

okamţitě přestanu, protoţe na nás zírá celá hospoda. Řekl jsem, ať si zírá, protoţe uţ 

mě stejně nikdy neuvidí. 

 



247 

 

HOSPODA + STŦL + SKOČIT (na stŧl) + TANCOVAT + KAMARÁDI + STYDĚT + 

ŘÍCT (mi) + MUSET + DOLŦ + DŦVOD + LIDÉ + KOUKAT (na mě) + SZ + STEJNÝ 

+ ZMIZET. 

 

5. Američankám je úplně jedno, co si o nich ostatní myslí. Klidně si na sebe vezmou 

elastické kalhoty nebo staré vytahané tričko, které jen zdŧrazní jejich tloušťku. 

 

LIDÉ + AMERIKA + TYP + SZ + NAPŘÍKLAD + KALHOTY + ÚZKÝ + TRIČKO + 

TYP + VYTAHANÝ + VIDĚT + TLUSTÝ. 

 

6. Ve škole jeden ţák dost sprostě nadával své učitelce. Jemu ale vůbec nevadilo, ţe na 

něj spoluţáci jen zírají, co si všechno dovolí. 

 

ŠKOLA + ŢÁK + JEDEN + UČITELKA + INDEX (k ní) + NADÁVAT + OŠKLIVÝ + 

SPOLUŢÁCI + KOUKAT + SZ. 

 

Specifický znak č. 51: 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem dolŧ v neutrálním prostoru. 

P tvar ruky B1, orientace dlaně směrem dolŧ v neutrálním prostoru. P ruka vykonává 

opakovaný pohyb pod levou rukou směrem od těla a zpět k tělu, hřbet P ruky se dotýká dlaně 

L ruky. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava je nakloněna na pravou stranu, staţené obočí, sešpulené 

rty, artikulace „HU“. 

 

Obecný význam: Být, být ve skutečnosti, znamenat, vyjadřovat. 

 

Nejčastější formulace překladu: …je… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Všichni o něm říkají, ţe je to opravdu dobrý člověk. Já jsem je ale varoval, ţe vypadá 

jako dobrák, ale zatím je to zlý chlap a surovec. 

 

ČLOVĚK + TEN + VŠICHNI + ŘÍCT + OSOBA (klasifikátor) + ČLOVĚK + DOBRÝ + 

ALE + JÁ + ŘÍCT (jim) + ON + SZ č. 28 + HODNÝ + ALE + SZ + ZLÝ + SUROVÝ. 

 

2. Na první pohled vypadá jako velmi chytrá ţenská. Uţ po chvíli zjistíte, ţe je to ve 

skutečnosti hloupá husa. 

 

ŢENA + TA + POPRVÉ + VIDĚT + SZ č. 28 + CHYTRÝ + SZ + HLOUPÝ. 

 

3. 1 EURO je v přepočtu 26 Kč. 

 

1 EURO + SZ + 26,–. 

 

4. 26. června je pondělí. 

 

ČERVEN + 26 + SZ + PONDĚLÍ. 

 

5. OPEL je auto německé výroby. 

 

AUTO + OPEL + SZ + NĚMECKO. 

 

6. Je to teta, tedy maminčina sestra. 

 

TETA + TA + SZ + MAMINKA + MOJE + SESTRA. 
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Specifický znak č. 52: 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky s, orientace dlaní směrem k tělu v neutrálním 

prostoru. Prsty obou rukou směřují k sobě. Ruce vykonají krátký pohyb současně, dolŧ a 

současně nepatrně do stran. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Ústa zavřená, tváře mírně vyboulené, artikulace „B“, vzduch jde 

z úst ven. 

 

Obecný význam: Navzdory (věku, malé síle, dlouhé pracovní době…) podávat nadstandardní 

výkony, výborně něco zvládat, lépe neţ ostatní. 

 

Nejčastější formulace překladu: …obdivuhodně zvládnout… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Přestoţe je mu uţ přes 80 let, pořád zvládá náročnou práci na zahradě. 

 

MUŢ + ROKU + 80 + PRACOVAT + ZAHRADA + TĚŢKÝ + SZ. 
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2. Dokonale zvládá všechnu zahradnickou práci: sekání, okopávání i rytí. Nemoţné! 

 

PRÁCE + ZAHRADA + SEKAT + OKOPAT + RÝT + VŠECHNO + SZ. 

 

3. Seš dobrej! Tolik toho sníš. Já uţ dávno nemŧţu! 

 

VŠECHNO + JÍST + SZ + JÁ + SZ – Bc. č. 3. 

 

4. Pracuješ kaţdý den dvanáct hodin! Klobouk dolů! 

 

PRACOVAT + TY + 12 HODIN + SZ. 

 

5. Ty toho tolik vypiješ a pořád ještě stojíš na nohou! Já uţ bych padl. 

 

TY + PÍT + MOC + STÁT + DOBRÝ + SZ. 

 

6. I kdyţ je to starý muţ, jde si v zimě zaplavat do ledové vody. Páni, ten má ale tuhý 

kořínek! 
 

MUŢ + MOC + STARÝ + ZIMA + LED + PLAVAT + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 53: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky 6,orientace dlaně směrem k tělu, krátkým pohybem se 

ruka uzavírá, v konečné fázi má P ruka tvar S. 
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Nemanuální sloţka znaku: Čelo mírně svraštělé, oči přivřené, ústa široce otevřená, jazyk se 

opírá o dolní ret, stisknut horními zuby. 

 

Obecný význam: Něco zcela odmítnout, zavrhnout, nedat, nedovolit, zamezit přístup, přísun, 

toto jednání je na základě předchozí špatné zkušenosti, zklamání. 

 

Nejčastější formulace překladu: …úplně odmítnout/zavrhnout… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Mlátil svou ţenu, tak s ním úplně přestala spát. 

 

MUŢ + INDEX (ji) + ŢENA + MLÁTIT + ONA + SEX + UŢ + SZ. 

 

2. Nedám ti ani korunu. 

 

PENÍZE + SZ. 

 

3. Za to, jaký jsi, zapomeň, ţe tě budu něco učit. 

 

UČIT (ho) + SZ. 

 

4. Spoluţák mi dodneška nevrátil moji knihu. Příště uţ mu nic nepŧjčím. 

 

SPOLUŢÁK + KNIHA + MOJE + JEŠTĚ + NEVRÁTIT (mi) + PŘÍŠTĚ + PŦJČIT (mu) 

+ SZ. 

 

5. Tatínek odmítl jít s dítětem na procházku, protoţe zlobilo. 

 

DÍTĚ + PROCHÁZKA + CHTÍT + TATÍNEK + SZ + DŦVOD + ZLOBIT. 

 

6. Syn dostal ve škole pětku, takţe nebude ţádná televize, ţádný počítač. 

 

ŠKOLA + SYN + DOSTAT + PĚTKA + DOMA + SZ + TELEVIZE + POČÍTAČ. 
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7. Manţelé mají velmi bouřlivý rozvod. Manţelka otci vůbec nedává děti. 

 

MANŢELÉ + OBA + ROZVOD + HRUBÝ + MANŢELKA + DĚTI + DÁT + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 54: 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky u, orientace dlaní směrem od těla v neutrálním 

prostoru před tělem. Ruce vykonávají současný pohyb – dlaně stále zŧstávají směrem od těla, 

prostředníčky se při pohybu směrem dolŧ přiblíţí a zase oddálí. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněná do strany, obočí mírně sevřené, ústa 

pootevřená, zuby svírají jazyk, který se opírá o spodní ret. 

 

Obecný význam: Něco je odporné, nehezké, nepříjemné na pohled, na chuť nebo na pohmat. 

 

Nejčastější formulace překladu: …být odporné… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 
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komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Moje maminka se štítí chlupatých pavoukŧ. 

 

MAMINKA + MOJE + PAVOUK + CHLUPATÝ + SZ. 

 

2. Hrachové kaše bych se ani nedotkl. 

 

KAŠE + TYP + HRÁCH + SZ. 

 

3. Nemůţu se na něj ani podívat. 

 

MUŢ + VIDĚT + SZ. 

 

4. V některých cizích zemích si pochutnávají na červech. To bych do pusy nedal. 

 

STÁT + CIZÍ + NEKTEŘÍ + ČERVI + JÍST + SZ. 

 

5. Nikdy bych nemohl mýt někde záchody! 

 

ZÁCHOD + UMÝVAT + SZ. 

 

6. Nesnáším, kdyţ si mám namočit ruce ve dřezu s vodou, ve kterém je naházené 

špinavé nádobí i se zbytky jídla. 

 

SZ + DŘEZ + V TOM + NÁDOBÍ + ŠPINAVÝ + JÍDLO + VODA + UMÝT + SZ. 

 

7. V obchodě jsem viděla skupinu cikánŧ. Měli na sobě špinavé hadry a hrozně smrděli. 

Bylo to něco tak odporného, ţe jsem musela okamţitě pryč. 

 

OBCHOD + VIDĚT + CIKÁN + SKUPINA + OBLEČENÍ + ŠPINAVÝ + SILNÝ + 

SMRDĚT + SZ + ODEJÍT. 

 

Specifický znak č. 56: 
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Manuální sloţka znaku: L a P tvar ruky s, orientace dlaní směrem od těla v neutrálním 

prostoru před tělem, ruce vykonají rázný krátký pohyb směrem od těla. 

 

 

 

Nemanuální sloţka znaku: Obočí mírně sevřené, oči přivřené, koutky úst svěšené, artikulace 

„B“, vzduch jde z úst ven. 

 

Obecný význam: Zabránit, zamezit něčemu / nějaké činnosti, nedovolit, aby se něco dělo 

stejným zpŧsobem dál. 

 

Nejčastější formulace překladu: …zabránit / dál uţ nedělat… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Mŧj dŧvěrný kamarád mi lhal. Uţ se mu nikdy nebudu svěřovat. 

 

KAMARÁD + MŦJ + DOBRÝ + LHÁT + INDEX (mi) + SVĚŘOVAT (mu) + UŢ + SZ. 

 

2. Mŧţu s ním spát, kdyţ je střízlivý. Ale kdyţ se napije, nepustím si ho k tělu. 

 

MANŢEL + ALKOHOL + NEPÍT + SEX + ANO + ALE + OPILÝ + SEX + SZ. 

 

3. Máme balkón. Ze západu nám vţdycky pršelo do oken. Aby se to nestávalo, balkón 

jsme zasklili. 
 

MY + BALKÓN + MÍT + ZÁPAD + SMĚR + PRŠET + PŘIDAT + OKNO + 

OCHRANA + SZ + VODA + TÉCT (do bytu)  + NEBÝT (budoucí čas).  

 

4. Kdyţ jsme se seznámili, vypadal, ţe je v pohodě, a tak jsme se skamarádili. Později 

jsem zjistil, ţe mě jenom vyuţívá. Uţ se s ním nebudu stýkat. 

 

SEZNÁMIT SE + SPOLU + POHODA + KAMARÁDIT + ALE + UŢ + ZJISTIT + 

VYUŢÍVAT + INDEX (mě) + SETKÁVAT (opakovaně) + SZ. 
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5. Babička vţdycky dává pod dveře deku, aby dovnitř nefoukalo. 

 

BABIČKA + DVEŘE + DEKA + DÁT + DOLE + FOUKAT + SZ. 

 

6. Na oslavě v práci jsme dost pili. Po chvíli uţ jsme měli dost v hlavě. Dál uţ jsem pít 

nechtěl. 

 

PRÁCE + OSLAVA + PÍT + MOC + DÁL + UŢ + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 57: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem nahoru v neutrálním 

prostoru. Pohyb ruky nepatrným pohybem směrem nahoru. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna vpřed, obočí mírně sevřené, ústa 

vyšpulená, artikulace „HU“, vzduch jde z úst ven. 

 

Obecný význam: Zničit, zlikvidovat, vyřídit, sprovodit z povrchu zemského, (něco) dojít, 

pozbýt, vyprodat, uţ nemít k dispozici. 

 

Nejčastější formulace překladu: …zlikvidovat… 



256 

 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Jestli si něco dovolíte k mojí ţeně, utrhnu vám hlavu! 

 

KDYBY + TY + ZKOUŠKA + INDEX (ji) + MANŢELKA + MOJE + SZ. 

 

2. Kdyţ si na mě něco zkusíš, zničím tě! 

 

ZKUSIT + INDEX (mě) + SZ + OSOBA (klasifikátor). 

 

3. Potřeboval jsem to koupit. Hledal jsem to po celém obchodě, ale neměli to. 

 

VĚC + POTŘEBOVAT + KOUPIT + OBCHOD + SZ. 

 

4. Byli jsme na stáţi v Anglii. Vzal jsem si dost peněz, ale po pěti dnech uţ jsem neměl 

ani euro! 

 

MY + BÝT (minulý čas) + ANGLIE + STUDIUM + ZŦSTAT (tam) + PENÍZE + 

SEBOU + VZÍT + DOST + ALE + 5 DNÍ (inkorporace) + SZ. 

 

5. V noci jsem šla městem a nikde nebyla ani noha. 

 

METRO + NOC + JÍT + LIDÉ + SZ + PRÁZDNÝ (klasifikátor: zem).  

 

6. Nadělala jsem pro návštěvu chlebíčky. Poloţila jsem je na stŧl a na chvilku odešla. 

Kdyţ jsem se vrátila, na talíři nebyl ani drobeček. 

 

NÁVŠTĚVA + CHLEBÍČKY + PŘIPRAVIT + STŦL + POLOŢIT + ODEJÍT + 

CHVILKA + ZPÁTKY + CHLEBÍČKY + SZ. 

 

7. Spěchala jsem do kina. Chtěla jsem si koupit lístek, ale měla jsem smŧlu. Všechny uţ 

byly pryč. Bylo vyprodáno! 

 

KINO + LÍSTEK + CHTÍT + KOUPIT + SPĚCHAT + ALE + UŢ + SZ. 

 

8. Za komunistŧ bylo všeho málo, a tak se na všechno stály fronty. Třeba po takovém 

ovoci se v obchodech vţdycky hned zaprášilo. 

 

DOBA + KOMUNISTA + TYP + VŠECHNO + MÁLO + LIDÉ + TYP + FRONTA + 

NAPŘÍKLAD + OVOCE + SZ. 
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Specifický znak č. 58: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky 6, orientace dlaně směrem k tělu, prsty se dotýkají 

pravé části hrudi. Ruka vykoná rázný krátký pohyb směrem od těla. V konečné fázi znaku 

zŧstává tvar ruky stejný, pouze prsty jsou v článcích mírně pokrčeny. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava nakloněna do strany, čelo svraštělé, oči výrazně otevřené, 

ústa pevně zavřená, koutky úst svěšené. 

 

Obecný význam: Zjistit, ţe je něco jinak, neţ jaké je přesvědčení, podivení se nad 

skutečností (nečekám, ţe bude taková, jaká ve skutečnosti je), vnímáno negativně. 

 

Nejčastější formulace překladu: …to bych neřekl/a… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Tyhle dva ţe spolu něco mají? To bych do nich neřekl. 

 

SPOLU + SZ. 
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2. Jak je moţné, ţe víš o všem, kde se co šustne? 

 

TY + VŠECHNO + VĚDĚT + ODKUD + SZ. 

 

3. V metru jsme celou dobu pomlouvali jednoho chlapa. Kousek od nás seděl jiný 

neslyšící, který nás celou dobu pozoroval. Pak za námi přišel a řekl: „Tak to jste tedy 

hezký kamarádi!“ 

 

MY (dva – inkorporace) + METRO + VĚC + CHLAP + OSOBA (klasifikátor) + 

POMLOUVAT + SEDĚT + VEDLE + NESLYŠÍCÍ + JINÝ + CELÁ DOBA 

(inkorporace) + KOUKAT (na nás) + POTOM + PŘIJÍT (za námi) + ŘÍCT + SZ. 

 

4. V Japonsku je z přípravy čaje hotový rituál. Opravdu zajímavé! 

 

JAPONSKO + ČAJ + JEJICH + ZVYK + HOP + HOP + SZ.  

 

5. Vţdycky jsem věřil své nejlepší kamarádce. Se vším jsem se jí svěřoval. Nedávno 

jsem zjistil, ţe všechno vypráví dalším lidem. Zklamalo mě, kdyţ jsem zjistil, jaká 

to je kamarádka. 

 

KAMARÁDKA + MOJE + NEJLEPŠÍ + VĚŘIT + INDEX (jí) + VŢDYCKY + 

SVĚŘOVAT (jí) + NEDÁVNO + DOZVĚDĚT + ONA + VYPRÁVĚT + INDEX 

(opakovaně) + SZ. 

 

 

 

Specifický znak č. 59: 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky Vo, orientace dlaně směrem k tělu, palec se dotýká 

hrudi. Pohyb směrem dolŧ, 

Ruka se v konečné fázi pohybu rozevírá na tvar 5 a neutrálním prostoru, kdy je dlaň směrem 

dolŧ, provede 2x opakovaný pohyb směrem nahoru a dolŧ. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna vpřed, obočí mírně sevřené, ústa 

vyšpulená, artikulace „HU“, vzduch jde z úst ven. V konečné fázi znaku je čelo hladké. 

 

Obecný význam: Snaha oplatit/vrátit někomu (něco), co nebylo příjemné, vhodné, přátelské. 

 

Nejčastější formulace překladu: …v budoucnu vrátit (i s úroky)… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Kamarád mi opravdu hodně ublíţil. Říkala jsem si: Však počkej, já ti to vrátím i 

s úroky. 

 

KAMARÁD + UBLÍŢIT (mi) + MOC + SZ + ZPÁTKY (mu) + BÝT (budoucí čas).  

 

2. Děti tak dlouho provokovaly kočku, aţ to uţ nevydrţela a v nestřeţeném okamţiku 

je pořádně sekla. 

 

DĚTI + KOČKA + PROVOKOVAT (ji) + KOČKA + SZ + POTOM + UŢ + ÚTOČIT + 

ŠKRÁBAT (jim).  

 

3. Kolegŧm jsem naletěl na apríla. Kdyţ jsem to zjistil, říkal jsem si: Však počkejte, aţ 

přijde vhodná chvíle, taky si na vás něco vymyslím. 

 

KOLEGOVÉ + PROVOKOVAT (mě) + APRIL + JÁ + VĚŘIT + SZ + ZPÁTKY (jim) + 

BÝT (budoucí čas).  

 

4. Hodně jsem kamarádovi pomáhal. Po nějaké době jsem zjistil, ţe mě za mými zády 

pomlouvá. To mu připomenu, aţ po mě bude zase něco chtít. 

 

KAMARÁD + PROBLÉM + POMÁHAT (mu – opakovaně) + POTOM + ZJISTIT + 

POMLOUVAT + OSOBA (klasifikátor: mě) + SZ. 

 

5. Moji přátelé o mně moc dobře vědí, ţe nejsem technicky zdatný. Snad právě proto mě 

na jedné soutěţi nechali vyměňovat pneumatiku u auta. To jim nezapomenu. 
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PŘÁTELÉ + VĚDĚT + DOBŘE + TECHNIKA + JÁ + TYP + OSEL + AKORÁT + 

SOUTĚŢ + BÝT (minulý čas) + AUTO + PNEUMATIKA + VYMĚNIT + MUSET + 

SZ. 

 

6. Kamarádka je pěkná potvora. Věděla, ţe nemám kluka, a tak mi jednoho našla. Byl to 

takový přihlouplý kluk, kterého jsem znala. Moc jsem ho nemusela. Přesto mu 

kamarádka dala moje číslo mobilu. Poslal mi zprávu. Divila jsem se, od koho je. 

Zděsila jsem se, kdyţ jsem zjistila, ţe je to právě od něj. Kamarádce to nedaruju. 

 

KAMARÁDKA + TYP + POTVORA + ONA + VĚDĚT + JÁ + KLUK + NEMÍT + 

CHTÍT + NAJÍT + CHLAP + VĚNOVAT (mě) + MĚ + ALE + CHLAP + TEN + ZNÁT 

+ TYP + HLOUPÝ + NECHTÍT + INDEX (ho) + ALE + KAMARÁDKA + ČÍSLO + 

TELEFON + MŦJ + DÁT (mu) + POSLAT (mi) + SMS + DIVIT SE + KDO + 

LEKNOUT + ON + KAMARÁDKA + SZ. 

 

 

 

Specifický znak č. 60: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: L a P tvar rukou H, dlaně jsou orientovány dolŧ v neutrálním 

prostoru před tělem. Ruce vykonávají současný krátký pohyb na levou stranu. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava nakloněna do strany, ústa mírně svěšena, koutky svěšeny 

dolŧ, artikulace „B“. 

 

Obecný význam: Mít protekci, výjimku, výhodu, povolení vykonávat činnost dál, přestoţe 

by mělo přijít pozastavení činnosti, dostat z nějakého dŧvodu milost, osvobození od trestu, od 

dŧsledku svého chování a jednání (většinou z dŧvodu známosti, kontaktŧ, paktování se, 

kolegiality, spiklenectví). 

 

Nejčastější formulace překladu: …nechali ho být / přimhouřili oko díky (někomu)… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Na hřišti hrálo 10 muţŧ fotbal. Jeden z nich hrál jak ponocný, takţe tam neměl co 

dělat. Trenér ho ale přesto nechal hrát, protoţe se zná s jeho otcem. 

 

FOTBAL + MUŢ + 10 + HRÁT + ALE + JEDEN + FOTBALISTA + TYP + OSEL + 

TRENÉR + SZ + DŦVOD + OTEC + JEHO + ZNÁT + SPOLU + SPOJENEC.  

 

2. Za krádeţ v obchodě by měl být potrestaný. Vedoucí obchodu se nad ním smiloval a 

jeho trest mu smazal. 

 

MUŢ + OBCHOD + KRÁST + TREST + SPRÁVNÝ + VEDOUCÍ + SZ + TREST + 

NIC. 

 

3. Tatínek jednoho neslyšícího je policajt. Takţe kdyţ jednou neslyšící naboural, nic se 

mu nestalo. Klidně si jezdí dál a mŧţe si bourat, jak se mu zlíbí. 

 

KAMARÁD + NESLYŠÍCÍ + OTEC + JEHO + POVOLÁNÍ + POLICIE + BÝT (minulý 

čas) + STÁT SE + HAVÁRIE + POLICIE + POKUTA + NIC + SZ + DŦVOD + ZNÁT 

+ OTEC + JEHO. 

 

4. I kdyţ měl student špatné studijní výsledky, učitel mu zápočet nakonec dal. 

 

STUDENT + VÝSLEDEK + ŠPATNÝ + UČITEL + SZ + ZÁPOČET + DÁT (mu). 

 

5. V autoškole mi to moc nešlo. Prosil jsem lektora, aby u mě přimhouřil oko. Nakonec 

mi řidičák dal. 

 

AUTOŠKOLA + NEPOVEDLO + LEKTOR + PROSIT + SZ + PRŦKAZ + DÁT (mi). 

 

6. Ptal jsem se kamaráda, jak se dostal k takový super práci. Říkal, ţe to má přes 

známého svého otce. 

 

KAMARÁD + PRÁCE + DOSTAT + SUPER + PTÁT SE (ho) + ODKUD + POVÍDAT 

+ OTEC + JEHO + ZNÁMÝ + SZ + NASADIT.  
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Specifický znak č. 61: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky P, orientace dlaně směrem doleva, ukazováček a 

prostředníček P ruky se dotýkají boční strany nosu. Ruka vykoná velmi krátký pohyb směrem 

dolŧ, stále je v kontaktu s nosem. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava nakloněna nepatrně dopředu, čelo svraštělé, oči 

vyboulené, ústa volně otevřená, jazyk se dotýká dolního spodního rtu. 

 

Obecný význam: Udělat něco nedŧleţitého, drobného, nevýznamného a následuje bouřlivá 

(rázná či nekompromisní) reakce. 

 

Nejčastější formulace překladu: ...jen málo a… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Nic hrozného jsem neřekl, a on strašně vybouchl! Nechápal jsem proč. Asi je takový. 
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SZ + NĚCO + ŘÍCT (mu) + HNED + VYBOUCHNOUT + NECHÁPAT + TYP + 

OSOBA (klasifikátor).  

 

2. Chtěla jsem jen otevřít dvířka od kuchyňské linky. Sotva jsem se jich jemně dotkla, 

celá vypadla. 

 

SZ + KUCHYŇ + DVÍŘKA + OTEVŘÍT + UŢ + PADAT. 

 

3. Maminka dala chlapečkovi jen mateřský políček, a on se hned rozeřval na celé kolo 

jako tur. 

 

MAMINKA + INDEX (ho) + CHLAPEČEK + SZ +  FACKA + UŢ + ŘVÁT. 

 

4. Jen se ho dotkla sevřenou rukou na stehnu a hned se mu tam objevila velká modřina. 

 

SZ + STEHNO + JEHO + PRAŠTIT + UŢ + MODŘINA + VELKÁ (klasifikátor). 

 

5. Studovala jsem na střední škole elektrotechnické. Na praxi jsem měla vyrobit předmět 

ze ţeleza podle zadání. Udělala jsem jen drobnou chybu v postupu a hned jsem 

dostala pětku. 

 

ŠKOLA + STŘEDNÍ + ELEKTRONICKÝ + STUDOVAT + PRAXE + MUSET + 

VYROBIT + OD + ŢELEZO + SZ + CHYBA + HNED + DÁT (mi) + PĚTKA. 

 

6. Sklenička spadla jen z takového nízkého stolku, a přesto se rozbila na padrť. 

 

SKLENIČKA + STOLEK + NÍZKÝ + SZ + SPADNOUT + UŢ + ROZBÍT. 

 

 

Specifický znak č. 62: 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky Do, orientace dlaně směrem k tělu v neutrálním prostoru 

před tělem. 

P tvar ruky Do, orientace dlaně směrem k tělu, ukazováček P ruky se dotýká boční části čela. 

Obě ruce vykonávají současný pohyb, směrem dolŧ do stran, tvar ruky se mění na 5. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna do strany, oči vyboulené, v závěru znaku 

ústa artikulují „B“. 

 

Obecný význam: Být překvapen, zprávou úplně vyveden z míry, nemít slov, být zjištěnou 

skutečností konsternován. 

 

Nejčastější formulace překladu: …to bych neřekl(a) / nečekal(a)… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Měl jsem problém s autem, tak jsem ho dal do servisu. Kdyţ jsem si pro něj přišel, 

řekli mi, ţe to za opravu to dělá 20 000 Kč. Takovou pálku jsem nečekal. 

 

AUTO + PROBLÉM + SERVIS + DÁT (tam) + PŘIJÍT + TAM + ŘÍCT (mi) + OPRAVA 

+ CENA + CELKEM + 20 000, – + SZ. 

 

2. Po smrti babičky si mě pozval notář. Ukázal mi závět a řekl mi, ţe po babičce zdědím 

velký zámek! Myslel jsem, ţe si ze mě dělá legraci, protoţe jsem si myslel, ţe 

babička nikdy ţádný majetek neměla. Kdyţ jsem zjistil, ţe to myšleno váţně, neměl 

jsem slov. 
 

BABIČKA + UMŘÍT + PO + NOTÁŘ + POZVAT (mě) + ZÁVĚT + UKÁZAT (mi) + 

ŘÍCT (mi) + ZDĚDIT (mě) + ZÁMEK + VELKÝ + SZ + MYSLET + BABIČKA + 

MAJETEK + NIKDY + NEMÍT. 

 

3. Chtěla se se mnou seznámit jedna ţena. Nechápal jsem, kde vzala moje telefonní číslo. 

Vyměnili jsme si pár SMSek. Psala mi, ţe neumí znakovat, ale ţe zná neslyšící 

z televize: pana Broţíka a Zlatuši Kurcovou. Řekl jsem jí, ţe Zlatuše je moje sestra. 

Ona se zeptala, jestli nejsem náhodou Václav Ptáček. Já jsem myslel, ţe se mi to zdá. 

Byla to moje bývalá spoluţačka, se kterou jsme se 39 let neviděli! 

 

ŢENA + JEDNA + CHTÍT + SEZNÁMIT + SPOLU + NECHÁPAT + ODKUD + ČÍSLO 

+ TEL + MŦJ + MÍT + DOPISOVAT + SPOLU + POVÍDAT + ZNAKOVAT + 
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NEUMĚT + ALE + ZNÁT + OD + TELEVIZE + BROŢÍK + KURCOVÁ + ŘÍCT (ji) + 

KURCOVÁ + SZ č. 51 + SESTRA + MOJE + ONA + HNED + PTÁT (mě) + NÁHODA 

+ TY + NENÍ + VÁCLAV + PTÁČEK + SZ + ONA + SZ č. 51 + SPOLUŢAČKA + 

MOJE + 39 + LET + NEVIDĚT. 

 

4. Myslel jsem si o něm, ţe je na tom mentálně špatně. Kdyţ jsem zjistil, kolik toho umí, 

připadalo mi to neuvěřitelné. 
 

MYSLET + ON + TYP + MENTÁLNÍ + ALE + DOZVĚDĚT + UMĚT + MOC + 

RŦZNÝ + SZ. 

 

5. Na nástěnce jsem si všiml, ţe se připravuje konference pro lékaře. V programu měli 

mít příspěvek dva neslyšící o kultuře neslyšících. Oba je znám, ale neřekl bych do 

nich, ţe zvládnou na takové téma přednášet před publikem. 

 

VŠIMNOUT SI + NÁSTĚNKA + LETÁK + VĚC + KONFERENCE + PRO + LÉKÁŘ + 

V TOM + PROGRAM + BÝT (budoucí čas) + NESLYŠÍCÍ + DVA + VĚC + KULTURA 

+ NESLYŠÍCÍ + PŘEDNÁŠET + VYSTOUPIT + SZ + OBA + NESLYŠÍCÍ + ZNÁT + 

ZVLÁDNOUT + VĚCI + TAKOVÝ + NIKDY.  

 

 

Specifický znak č. 64: 
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Manuální sloţka znaku: P tvar ruky t, orientace dlaně směrem k tělu, palec s ukazováčkem 

se dotýkají levé strany čela a opakovaným pohybem (4x) ruka postupuje po čele směrem 

k pravé straně čela. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněna do strany, obočí sevřené, oči přivřené, 

ústa svěšená, zavřená. 

 

Obecný význam: Dělat namáhavou, opakovanou, zbytečně komplikovanou nebo nesmyslnou 

časově náročnou činnost. 

 

Nejčastější formulace překladu: …vyčerpává (mě) to dělat takhle dlouho… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Byl jsem na návštěvě a potřeboval jsem si odskočit. Překvapila mě zajímavá vŧně a 

hledal jsem, odkud se line. Zjistil jsem, ţe mají speciální osvěţovač vzduchu ve skle. 

To si asi taky pořídím, protoţe mě opravdu nebaví donekonečna běhat po místnosti 

se sprejem a rozprašovat vŧni. 

 

NÁVŠTĚVA + BÝT (minulý čas) + WC + POTŘEBOVAT + PŘEKVAPIT + VŦNĚ + 

KRÁSNÝ + ODKUD + HLEDAT + NAJÍT + SKLO + OSVĚŢOVAČ + VZDUCH + 

CHTÍT + TAKY + KOUPIT + DŦVOD + DOMA + SPREJ + SZ.  

 

2. Rozčiluješ se zbytečně. Uţ jsem ti říkal, aby sis šetřil nervy a dokola se pořád 

nedohadoval. 

 

UKAZOVAT (rozčileně) + SZ + ZBYTEČNĚ + UŢ + ŘÍCT (mu) + KLID. 

 

3. Potřeboval jsem něco najít pod kapotou auta. Kvŧli tomu jsem musel rozebrat skoro 

celý motor a pořád nic. Dokola a dokola jsem montoval, šrouboval, rozebíral. 

 

AUTO + KAPOTA + POD + POTŘEBOVAT + OPRAVA + MOTOR + DOKOLA + SZ 

+ MONTOVAT + ŠROUBOVAT + ROZEBÍRAT. 
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4. Uţ docela dlouho jsem běhal po hřišti, a tak jsem věřil, ţe teď uţ ten gól konečně 

dám. 

 

HRIŠTĚ + FOTBAL + GÓL + CHTÍT + SZ + BĚHAT + KOLEM. 

 

 

Specifický znak č. 65: 

 

   

   

 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky Do, orientace dlaně doleva, palec se dotýká spodní části 

brady, ukazováček mírně kmitá. Tvar ruky se mění na H, přičemţ horní částí prstŧ se dotýkají 

pravé tváře, ruka se rozevírá prudkým pohybem od tváře a v konečné fázi má tvar Bo. 
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Nemanuální sloţka znaku: V počátku znaku je čelo svraštělé, oči přivřené, ústa artikulují 

„U“, ke konci znaku se ústa semknou, tváře jsou vyboulené. 

 

 

Obecný význam: Nemít o něco (někoho) zájem, nemít chuť něco dělat (vlivem nevhodných 

podmínek, jednání a chování okolí). 

 

Nejčastější formulace překladu: …nemít o to zájem… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Kamarádka z práce si neustále něco vymýšlela, tak jsem jí rovnou řekl, ţe uţ nemám 

sebemenší zájem se s ní dal setkávat! 

 

KAMARÁDKA + PRÁCE + TYP + VYMYSLET (opakovaně) + ŘÍCT (jí) + 

SETKÁVAT + SPOLU + SZ. 

 

2. Co bych na tom plese hledal? 

 

PLES + SZ. 

 

3. Snaţí se mě za kaţdou cenu uhnat, ale se mnou to vůbec nic nedělá. 

 

ONA + SNAŢIT (opakovaně) + CHTÍT + SPOLU + CHODIT + SZ + OSOBA 

(klasifikátor). 

 

4. Kamarád mi chtěl prodat své hodinky. Podíval jsem se na ně. Nevidím důvod, proč 

bych si je kupoval. Mnohem lepší budou digitální. 

 

KAMARÁD + HODINKY + CHTÍT + PRODAT + DÁT (mně) + PODÍVAT + SZ + 

DIGITÁLNÍ + LEPŠÍ. 

 

5. V klubu mě vţdycky propírají, vymýšlejí si, ţe jsem zloděj a tak. Co bych tam teda 

hledal za štěstí? 
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NESLYŠÍCÍ + KLUB + VYMYSLET + POVÍDAT + JÁ + ZLODĚJ + PODOBNĚ + 

TAM + UŢ + SZ. 

 

6. Potkala jsem muţe, který se přede mnou chlubil, ţe má doma krásné auto, velký dŧm, 

hodně peněz. Ale mě to nezajímá, stejně o něj nestojím. 

 

MUŢ + POTKAT + CHLUBIT + DOMA + MÍT + AUTO + SPECIÁL + DŦM + 

VELKÝ + PENĚZ + BOHATÝ + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 68: 

 

  
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky Bo, orientace dlaně směrem k tělu v prostoru před 

obličejem ve výšce očí. Krátkým pohybem se ruka dotkne obličeje, kde znak končí. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Oči se při závěrečné fázi znaku zavírají, ústa svěšená. 

 

Obecný význam: Udělat něco s vědomím nevýhodnosti, nepříjemnosti, neadekvátnosti, 

z dŧvodu nutnosti, tlaku okolností. 

 

Nejčastější formulace překladu: …zatnout zuby / přimhouřit oči a udělat to… 
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Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Vyjel jsem do ciziny. Aţ na místě jsem si uvědomil, ţe jsem si s sebou zapomněl vzít 

nabíječku k mobilu. Nutně jsem ho potřeboval. V obchodě jsem zjistil, ţe je tam 

nabíječka 5x draţší neţ u nás. Nezbylo mi nic jiného neţ ji koupit. 

 

CIZINA + JET + UŢ + MÍSTO + UVĚDOMIT + MOBIL + NABÍJEČKA + 

ZAPOMÍNAT + S SEBOU + VZÍT + POTŘEBOVAT + NUTNÝ + KOUPIT + MUSET 

+ OBCHOD + JÍT + VIDĚT + CENA + 5x + VÍC + SZ + KOUPIT. 

 

2. Na dovolené mi číšník omylem přinesl jiné jídlo, neţ jsem si objednal. Byl to talíř 

plný mořských plodŧ. Zatnul jsem zuby a snědl to. 

 

DOVOLENÁ + JÍDLO + OBJEDNAT + ČÍSNÍK + PŘINÉST + JINÝ + OMYL + JÍDLO 

+ V TOM + RYBY + RŦZNÝ + ZVLÁŠTNÍ + SZ + JÍST. 

 

3. Šel jsem z koleje na zkoušku, na kterou jsem se vŧbec naučil. Děj se vůle boţí! 

 

DNES + ZKOUŠKA + UČIT SE + NULA + SZ + PŘÍMO + ZKOUŠKA. 

 

4. Sebral jsem odvahu a vyjel na dovolenou do Kambodţi! 

 

SZ + DOVOLENÁ + JET + KAMBODŢA. 

 

5. V hospodě mě nutili, abych vypil celou láhev alkoholu. Nedali si to vŧbec vymluvit. 

Tak jsem zavřel oči a opravdu ji do sebe celou vylil. 

 

KAMARÁDI + HOSPODA + NUTIT (mě) + ALKOHOL + LÁHEV + CELÝ + PÍT + 

NECHTÍT + SZ + PÍT + CELÝ. 

 

6. Při zkoušce jsem se nemohl uţ dál dívat na to, co ten student říká. Bylo to na 

vyhození. Nakonec jsem přimhouřil obě oči a atestaci mu do indexu zapsal. 

 

STUDENT + ZKOUŠKA + UMĚT + NIC + DÍVAT + NEMOCT + TYP + VYHODIT + 

SZ + ATESTACE + DÁT (mu). 

 

7. Ředitelka školy se rozhodla zariskovat a otevřít o jednu třídu navíc, i kdyţ nevěděla, 

jestli na ní dostane od magistrátu peníze. 

 

ŠKOLA + ŘEDITELKA + JEŠTĚ + NEVĚDĚT + MAGISTRÁT + PENÍZE + DOSTAT 

(mě) + SZ + TŘÍDA + OTEVŘÍT. 
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Specifický znak č. 69: 

 

    
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky u, orientace dlaně směrem k tělu, prostředníček se 

dotýká čela. Ruka vykoná pohyb po čele ke kořeni nosu, poté krátce doleva a doprava 

(symbol † na čele). 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněná do strany, čelo svraštělé, oči přivřen, 

koutky úst svěšené. 

 

Obecný význam: Po špatné zkušenosti se vyhýbat podobným situacím, lidem věcem, nechtít 

proţít vše znovu. 

 

Nejčastější formulace překladu: …od té doby uţ nikdy… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Praštil mě do nosu. Příště se mu radši vyhýbám obloukem. 

 

MUŢ + INDEX (mě) + PRAŠTIT (na mŧj nos) + SZ. 
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2. V orální škole jsem si toho musel dost vytrpět. Nikdo uţ mě tam nedostane ani na 

minutu. 

 

ŠKOLA + TYP + ORÁLNÍ + TRPĚT + PODÍVAT + TAM + SZ. 

 

3. V čínské restauraci jsem snědl asi něco špatného, protoţe jsem se strašně pozvracel. 

Za nějakou dobu mě tam chtěl kamarád pozvat znovu. Já uţ tam ale nikdy nevročím. 

 

RESTAURACE + ČÍNSKÝ + JÍST + ŠPATNĚ + ZVRACET + SILNÝ + POTOM + 

KAMARÁD + POZVAT (mě) + MÍSTO + STEJNÝ + UŢ + SZ. 

 

4. Odmalička se mi slyšící děti posmívaly kvŧli tomu, ţe mám neslyšící rodiče a ţe jsme 

hloupí a tak. Od té doby slyšícím lidem nedůvěřuji. 

 

ODMALIČKA + DĚTI + SLYŠÍCÍ + POSMÍVAT (mně) + MÍT + RODIČE + 

NESLYŠÍCÍ + HLOUPÍ + OD + DOBA + SLYŠÍCÍ + SZ. 

 

5. Chtěla jsem si pohladit cizího psa. On ale ze mě ucítil naši kočku a kousl mě do tváře. 

Pro příště jsem si to pamatovala a nikdy cizí psy nehladila. 

 

PES + CIZÍ + HLADIT (ho) + CHTÍT + ALE + PES + ČICHAT + KOČKA + MÍT  + 

KOUSAT (mě) + PŘÍŠTĚ + PES + SZ. 

 

6. Kdyţ jsem byl malý, koupali jsme se v bazénu. Spoluţáci mi potopili hlavu pod vodu. 

Bylo to strašné. Bál jsem se, ţe se utopím. Od té doby se bojím chodit plavat. 

 

BÝT (minulý čas) + MALÝ + BAZÉN + PLAVAT + SPOLUŢÁCI + VODA + 

POTOPIT (mě) + BÁT SE + UTOPIT + OD + DOBA + VODA + SZ. 

 

 

Specifický znak č. 70: 

 

 

 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky 5, orientace dlaně směrem dolŧ v neutrálním prostoru 

před hrudí. 
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P tvar ruky 5, orientace dlaně směrem dolŧ, přičemţ ukazováček se dotýká spodní části nosu. 

Ruce vykonávají současný třepotavý pohyb, P ruka směrem doleva, L ruka směrem doprava. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněná, čelo svraštělé, oči nepatrně přivřené, 

ústa vyšpulená, rty mírně třepotají. 

 

Obecný význam: Hodnotit řešení jako jednoduché, nenáročné. 

 

Nejčastější formulace překladu: …nic to není… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Má umývat podlahu jednou týdně a dělá z toho vědu. 

 

PODLAHA + UMÝVAT + TÝDEN + JEDNOU + SZ. 

 

2. Nerozumím, proč je pro všechny problém vysát tuhle malou, úzkou chodbičku. 

 

CHODBA + ÚZKÝ + VYSÁVAT + SZ + VŠICHNI + ŘVÁT. 

 

3. Jeli jsme na dovolenou. Poprosil jsem souseda, aby se zatím staral o naše květiny. 

Jemu se moc nechtělo. Snaţil jsem se mu vysvětlit, ţe je stačí jen jednou za čas zalít, 

nic víc. 
 

MY + DOVOLENÁ + PRYČ + SOUSED + PROSIT + KVĚTINY + ZALÉVAT + ON + 

SZ č. 3 + VYSVĚTLIT (mu) + ZALÉVAT + JEDNOU + SZ. 

 

4. Ta montáţ je pro mě brnkačka. 

 

MONTÁŢ + SZ. 

 

5. Nábytek z IKEY si vţdycky hravě zvládnu smontovat sám. 

 

NÁBYTEK + OD + IKEA + MONTÁŢ + SZ. 
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Specifický znak č. 73: 

 

    

 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky k, orientace dlaně směrem doleva, ruka se dotýká levé 

části hrudi. Ruka vykonává opakovaný krátký pohyb od těla k tělu. 

 

  
 

Nemanuální sloţka znaku: Neutrální výraz v obličeji, ústa mírně pootevřená, vzduch jde 

ven, opakovaná artikulace „BB“. 

 

Obecný význam: Radovat se, rozplývat se blahem, těšit se ze situace, příjemný pocit ze 

skutečnosti, být šťastný. 

 

Nejčastější formulace překladu: …mít radost… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe (viz níţe) měnit 

v závislosti na komunikační situaci. Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, 

podle mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. S Radkou jsme se rozhodli jet na sluţební cestu na konferenci do Dublinu. Mohli jsme 

vyjet, ale pod podmínkou, ţe tam vystoupíme s vlastním příspěvkem. Zpracovali jsme 

tedy abstrakt a poslali ho organizátorŧm k posouzení. Měli vybrat, kdo ze všech 

přednášejících z celého světa bude nakonec vystupovat. Spoléhali jsme na to, ţe náš 
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příspěvek nevyberou. Ale dopadlo to jinak. Budeme přednášet. To se bude paní 

profesorka Macurová rozplývat blahem. 

 

RADKA + SPOLU + VĚC + DUBLIN + KONFERENCE + CHTÍT + JET + ALE + 

PODMÍNKA + MY + PŘEDNÁŠKA + VYSTOUPIT + MUSET + ZPRACOVAT + 

ABSTRAKT + POSLAT + TAM + ORGANIZÁTOR + VYBRAT + KDO + NEJLEPŠÍ 

+ VYSTOUPIT + BÝT (budoucí čas) + MY + MYSLET + PŘEDNÁŠKA + 

VYSTOUPIT + NEBÝT (budoucí čas) + ALE + VYBRAT (nás) + PROFESORKA + 

MACUROVÁ + BÝT (budoucí čas) + SZ. 

 

2. Moje dcerka si nikdy nemohla pochovat kočičku, protoţe před ní pořád utíkala. Ale 

dneska uţ je všechno jinak. Kočka se od malé nechá hladit a vŧbec jí to nevadí. 

Dcerka je celá šťastná. 

 

DCERA + MOJE + KOČKA + HLADIT (ji) + NIKDY + DŦVOD + KOČKA + BÁT SE 

+ INDEX (ji) + TEĎ + ZMĚNA + KOČKA + UŢ + DOVOLIT + HLADIT + DCERA + 

SZ. 

 

3. Potěšilo mě, kdyţ jsem zjistila, jakou dostanu k výplatě odměnu. 

 

VÝPLATA + ODMĚNA + DOSTAT + SZ. 

 

4. Děti vţdycky úplně září, kdyţ odcházejí od zubaře s obrázkem. 

 

DĚTI + ZUBAŘ + PO + OBRÁZEK + DOSTAT + SZ. 

 

5. Děti se radovaly z vysvědčení se samými jedničkami. 

 

DĚTI + VYSVĚDČENÍ + SAMÉ JEDNIČKY (inkorporace) + SZ. 

 

6. Nemůţu se dočkat dnešní návštěvy. 

 

DNES + NÁVŠTĚVA + SZ. 

 

Specifický znak č. 74: 
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Manuální sloţka znaku: L tvar ruky t, orientace dlaně směrem doprava v neutrálním 

prostoru před tělem. 

P tvar ruky TO, orientace dlaně směrem doleva v neutrálním prostoru před tělem. Obě ruce se 

opakovaně pohybují současně v zápěstí, nahoru a dolŧ. 

 

 
 

Nemanuální sloţka znaku: Obličej je jako v „křeči“, čelo zvrásnělé, oči vypouklé, ústa 

rozevřená, koutky úst svěšené. 

 

Obecný význam: Dělat něco dobrým aţ vynikajícím zpŧsobem, a to i v případě, ţe dŧsledky 

nejsou pozitivní (řečnit, slibovat, přemlouvat). 

 

Nejčastější formulace překladu: …skvěle/skvělé… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Ředitel školy nasliboval studentŧm novou techniku. Ale všechno byly jen sliby. 

 

ŠKOLA + ŘEDITEL + VŢDYCKY + SZ + UKAZOVAT (zj) + TECHNIKA + NOVÝ + 

BÝT (budoucí čas) + BÝT (budoucí čas).  

 

2. Je to hodně kvalitní škola. 

 

ŠKOLA + SZ. 

 

3. Řekl jsem kolegyni, ţe tu práci, kterou mi nabízel vedoucí, nevezmu. Kdyţ si mě šéf 

předvolal, abychom to vyřešili, tak jsem mu to tak řekl. On o tom ale tak hezky 

povídal, ţe mě nakonec přesvědčil a já to vzal! 

 

VEDOUCÍ + PRÁCE + NOVÝ + CHTÍT + DÁT (mi) + JÁ +  KOLEGYNĚ + ŘÍCT (jí) 

+ PRÁCE + NOVÝ + NEVZÍT + ALE + ŠÉF + VOLAT (mě) + SZ + UKAZOVAT (mi) 

+ NAKONEC + JÁ + SZ – Bc. č. 21 + VZÍT. 
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4. V TV SHOPU propagují výrobky, které jsou podle jejich slov úţasné. Ve skutečnosti 

jsou to šunty! 

 

TELEVIZE + TYP + SHOP + VÝROBKY + UKÁZAT + SZ + SZ č. 51 + HOVNO. 

 

5. Kamarádka má tak neskutečně jemné prstíky, ţe jimi vzruší muţe pouhým dotykem 

na zádech. 

 

KAMARÁDKA + MÍT + PRSTÍKY + SZ + HLADIT + INDEX (mu) + MUŢ + ZÁDA + 

DOTYK + UŢ + VZRUŠOVAT. 

 

6. Umí tak hezky řečnit, ţe mu na to kaţdý skočí. 

 

ON + UKAZOVAT + SZ + BRZO + DOSTAT. 

 

Specifický znak č. 75: 

 

   
 

Manuální sloţka znaku: P tvar ruky B1, orientace dlaně směrem doleva, přičemţ hrana 

ukazováčku se dotýká čela. Ruka vykoná pohyb krátce doleva a pokračuje směrem od těla 

doprava, jde o obloukový pohyb. 
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Nemanuální sloţka znaku: Hlava mírně nakloněná do strany, čelo zvrásnělé, obočí 

zvednuté, oči mírně vypouklé, ústa semknutá. 

 

Obecný význam: Je to pro danou situaci obvyklé, typické, je to tak vţdy. 

 

Nejčastější formulace překladu: …vţdycky… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Studenti středních, ale i vysokých škol se učí vţdycky jen den před zkouškou. 

 

STUDENTI + OSOBA (klasifikátor) + ŠKOLA + STŘEDNÍ + VYSOKÝ + SZ + UČIT 

SE + ZKOUŠKA + 1 DEN (inkorporace) + PŘED. 

 

2. Učitelka českého jazyka připravuje pro studenty vţdycky test, ve kterém z nabízených 

moţností A, B, C zaškrtávají správné odpovědi. 

 

UČITELKA + ČEŠTINA + TEST + PŘIPRAVOVAT + PRO + STUDENTY + TEST + 

SZ + TYP + A + B + C. 

 

3. Je všeobecně známo, ţe sportovci na olympiádě musí den před závodem sexuálně 

abstinovat. 

 

SPORTOVCI + SZ + ZÁVOD + OLYMPIÁDA + PŘED + SEX + NESMĚT. 

 

4. Češi jsou pověstní tím, ţe zahraničním turistŧm šněrují ceny. 

 

LIDÉ + ČECH + SZ + TURISTÉ + CIZINCI + CENA („ublíţit“ jednou)  + DRAHÝ. 

 

5. Mám kamaráda, který ke mně na návštěvu zásadně přichází s květinou. 

 

KAMARÁD + MÍT + SZ + NAVŠTÍVIT (mě) + KVĚTINA + DÁT (mi). 

 

6. V Itálii se běţně večeří aţ v 23 hodin. 

 

STÁT + ITÁLIE + VEČEŘE + SZ + AŢ + 23.00. 

 

7. Primátor Liberce nevychází bez motýlku pod krkem. 

 

LIBEREC + PRIMÁTOR + SZ + MOTÝLEK + NOSIT. 
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Specifický znak č. 78: 

 

   

 

Manuální sloţka znaku: L tvar ruky 6, orientace dlaně směrem dolŧ v neutrálním prostoru 

před tělem. 

P tvar ruky 6, orientace dlaně směrem dolŧ v neutrálním prostoru před tělem, přičemţ ruka je 

vedle L ruky. Obě ruce vykonávají pohyb současně, L ruka se zavírá a koná pohyb k tělu, P 

ruka se zavírá a koná pohyb od těla směrem napravo. V konečné fázi znaku mají obě ruce tvar 

sA. 

 

  

 

Nemanuální sloţka znaku: Staţené obočí, koutky úst staţené dolŧ, ústa mírně pootevřená, 

zuby semknuté, vzduch jde z úst ven. 

 

Obecný význam: Navzdory něčemu něco zvládnout, dodělat v daném termínu, mít hotové. 

 

Nejčastější formulace překladu: …zvládnout to udělat… 

 

Příklady situací: V následujících příkladech uvádím moţné kontexty uţití specifického 

znaku (a jejich české překlady); význam specifického znaku se mŧţe měnit v závislosti na 

komunikační situaci (viz níţe). Uvedené příklady (a překlady) nejsou jediné moţné, podle 

mého názoru však reprezentují význam specifického znaku nejpřiléhavějším zpŧsobem. 

 

1. Musím vydrţet ještě poslední dva měsíce a bude to uţ všechno hotové. 
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MUSET + VYDRŢET + 2 MĚSÍCE (inkorporace) + SZ. 

 

2. Měli jsme na poli brambory. Dozvěděli jsme se, ţe celý příští týden má pršet. Nezbylo 

nám nic jiného, neţ posbírat všechny brambory o víkendu. 

 

POLE + BRAMBORY + MÍT + DOZVĚDĚT + PŘÍŠTÍ TÝDEN (inkorporace) + PRŠET 

+ BÝT (budoucí čas) + VÍKEND + SBÍRAT + SZ. 

 

3. Blíţil se termín kolaudace mého domu. Zdaleka jsem neměla všechno hotové. Poprosil 

jsem své kamarády, aby mi přišli pomoc práce dodělat. Všichni jsme si mákli, ale 

nakonec jsme to do kolaudace stihli. 

 

DŦM + MŦJ + STAVĚT + KOLAUDACE + TERMÍN + BLÍŢIT + HOTOVO + JEŠTĚ 

NE (inkorporace) + KAMARÁDI + PROSIT (opakovaně) + POMOC (oni mě) + 

VŠICHNI + PRACOVAT + SZ. 

 

4. Práci na svojí diplomce jsem pořád odkládal. Neustále mi do toho něco přicházelo. 

Řekl jsem si, ţe takhle to dál nejde a ţe o víkendu dodělám překlady všech 

příkladových vět. 

 

DIPLOM + MOJE + ODKLÁDAT (opakovaně) + DŦVOD + NĚCO + OBJEVIT + 

PRÁCE + UŢ + ZLOBIT + VÍKEND + SZ + VŠECHNO + VĚTY + PŘÍKLADY + 

PŘEKLAD + ČEŠTINA. 

 

5. Na malování Pevnosti jsme si objednali mého tátu. Dohodli jsme se s ním, ţe bude 

malovat od středy do soboty. Potom zjistil, ţe v sobotu je u nás posvícení. Musel to 

nakonec všechno zvládnout uţ do pátku, aby mohl v sobotu ráno odjet domŧ. 

 

ORGANIZACE + PEVNOST + MALOVAT + CHTÍT + OBJEDNAT (HO) + TATÍNEK 

+ MŦJ + DOHODA + SPOLU + TATÍNEK + MALOVAT + BÝT (budoucí čas) + OD + 

STŘEDA + DO + SOBOTA + POTOM + TATÍNEK + DOZVĚDĚT + SOBOTA + MÍT 

+ POSVÍCENÍ + PRÁVĚ + MUSET + SZ + DO + PÁTEK + SOBOTA + RÁNO + 

DOMŦ. 
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ZÁVĚR 

 

V této práci je zpracována jen část specifických znakŧ, které se mi podařilo sebrat, další 

část je připravena k analýze a vyhodnocení, zda patří do skupiny specifických znakŧ, nebo ne. 

Práce na dalším výzkumu je však časově velice náročná a mnoţství materiálu uţ přesahuje 

poţadovaný rozsah diplomové práce. Zpracování zbývajících sesbíraných znakŧ se tedy 

uskuteční aţ v rámci jiné práce či výzkumu. 

Tato práce potvrzuje skutečnost, ţe v rámci slovní (znakové) zásoby českého znakového 

jazyka existuje nezanedbatelné mnoţství tzv. specifických znakŧ a také to, ţe tyto znaky jsou 

zvláštní skupinou znakŧ ne proto, ţe by vypadaly výrazně jinak neţ ostatní znaky nebo ţe by 

je neslyšící pouţívali méně často (intrakulturní komunikace), ale proto, ţe to jsou znaky, 

jejichţ specifičnost se projeví aţ při kontaktu s jiným jazykem, zde jazykem majícím odlišný 

zpŧsob existence. Pro specifické znaky se v příslušných národních mluvených jazycích 

obtíţně hledá analogie, protoţe mají často citově zabarvený význam, nevztahují se k jedné 

konkrétní či abstraktní entitě, je moţné přeloţit je několika rŧznými zpŧsoby a ve většině 

případŧ nemají jednoslovný ekvivalent. 

Při analýze znakŧ jsem postupoval především na základě své kompetence v českém 

znakovém jazyce a své jazykové intuice. Nelze tedy konstatovat, ţe všechny mé rozbory či 

příklady jsou obecně platné a závazné. V rámci dalšího výzkumu by tedy bylo třeba ověřit si 

na větším vzorku neslyšících respondentŧ z rŧzných měst České republiky, zda zkoumané 

specifické znaky znají, rozumí jim a zda jim rozumí v daném kontextu. K tomuto výzkumu by 

bylo třeba pořídit videonahrávky specifických znakŧ uţitých ve výpovědích a tento materiál 

pouţívat při dotazování neslyšících respondentŧ – v rámci toho by bylo moţné také zkoumat, 

zda byly synonymické znaky a jejich uţití v kontextu v rámci této práce správně analyzovány. 

V dalším výzkumu by také bylo moţné zaměřit se více na skupinu tlumočníkŧ 

a zkoumat, zda a jak vyuţívají specifické znaky při tlumočení. K tomu by bylo třeba získat 

videonahrávky tlumočení z konferencí, přednášek a jiných situací a tento materiál podrobit 

analýze. Dále by bylo moţné analyzovat videonahrávku tlumočeného textu v českém jazyce, 

který při překladu uţití specifických znakŧ vyţaduje. V rámci výzkumu by bylo moţné také 

srovnávat, jak často uţívají specifické znaky při tlumočení CODA tlumočníci a tlumočníci, 

kteří nemají neslyšící rodiče. V neposlední řadě by bylo moţné se tlumočníkŧ přímo ptát, 

z jakého dŧvodu ve svém tlumočeném projevu (ne)pouţívají specifické znaky. Takto 

zaměřeným výzkumem by bylo moţné získat další informace o reálném stavu a podobě 
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tlumočení u tlumočníkŧ českého znakového jazyka a odhalit příčinu nízkého výskytu 

specifických znakŧ v jejich tlumočeném projevu. 

Třetí skupinou, na kterou by bylo moţné se v rámci budoucího výzkumu zaměřit, by 

mohla být skupina slyšících respondentŧ, kteří se znakový jazyk teprve učí. Analýzou 

videonahrávek jejich výpovědí ve znakovém jazyce, které obsahují nesprávné uţití 

specifických znakŧ v kontextu, by bylo moţné získat informace o tom, jakých chyb se slyšící 

respondenti nejčastěji dopouštějí a co je jejich příčinou. Znalosti získané z tohoto výzkumu by 

bylo moţné vyuţívat při výuce v kurzech českého znakového jazyka. 
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RESUMÉ 

Diplomová práce se zabývá zvláštní skupinou znakŧ v českém znakovém jazyce: 

specifickými znaky. V práci je jich představeno a rozebráno celkem 90.  

Větší část z nich je rozdělena do 17 skupin. Do kaţdé skupiny jsou zařazeny takové specifické 

znaky, které jsou si obsahově blízké a u kterých z tohoto dŧvodu dochází častokrát 

k záměnám v kontextu při pouţití nerodilými mluvčími. Poslední 18. skupinu tvoří znaky, 

které mají stejnou manuální část, avšak liší se orálními komponenty. Dalších 39 specifických 

znakŧ je rozebíráno jednotlivě, nejsou jiţ zařazovány do skupin.  

Kaţdý specifický znak je opatřen pořadovým číslem, ke znaku je připravena 

fotodokumentace, která má předat informaci o podobě znaku (pohyb, prŧběh znaku a podobu 

orálního komponentu). Dále  je u kaţdého specifického znaku uveden slovní popis manuální 

sloţky znaku, nemanuální sloţky znaku, přiblíţen obecný význam, uvedena nejčastější 

formulace překladu a pouţití znaku doloţeno na příkladech z přirozených promluv. Tyto 

příklady jsou uvedeny v překladu do psané češtiny s psaným přepisem znakŧ pouţitých 

v textu v českém znakovém jazyce. 

 

ABSTRACT 

This dissertation addresses a special group of signs in Czech Sign Language – we call 

them Specific Signs. There are total of 90 of them being introduced and analyzed in this 

paper.  

The larger part of the Specific Signs is divided into 17 categories. In each category 

there are signs similar in meaning and therefore often misused in the context by non-native 

signers. An 18th category contains signs which have the same manual components but have 

different oral components. Another 39 signs are analyzed individually, they are not part of 

any category. 

Each Specific Sign has a sequence number and there is a photo documentation 

showing what the sign looks like (the movement, the process of sign and the type of oral 

component). Furthermore, for each sign there is a written explanation of its manual and non-

manual component, an approximation of its general meaning and the most frequent 

translation. The use of the sign is shown in examples from commonly signed conversations. 

These examples are translated into written Czech and the sign order, used in the signed 

sentence, is listed as well.
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TABULKA TVARŮ RUKY V ČESKÉM ZNAKOVÉM JAZYCE 

a A 

 

S 

    

s 

o 

       

t 

        

DO 

c C x 

      

b B n N m M h H j 

 w 

    

 W 

  

4 

 u 

  

 U 

     

d D 

 

R f e F E 

 

 i 
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p 

  

 P l k  L  K 

 

r 

        

v V 

   

G g z 

 

y 

       

DY 
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