Úvod
Ve své bakalářské práci se zabývám alternativními a augmentativními způsoby
komunikace. Zaměřuji se především na komunikační systémy, které vyuţívají manuální
aktivity, zejména na systém Makaton.
V úvodu práce uvádím stručné charakteristiky poruch komunikace a představuji
jednotlivé metody alternativní a augmentativní komunikace – metody s pomůckami a metody
bez pomůcek. Podrobněji popisuji metody bez pomůcek, formy AAK, které jsou zaloţeny
na manuální aktivitě jedince a vyuţívají různých gest a znaků. V České republice jsou
nejuţívanějšími metodami Znak do řeči a Makaton.
Největší část práce je věnována komunikačnímu systému Makaton, alternativnímu
komunikačnímu prostředku, který kombinuje řeč a manuální znaky. Zaměřuji se na obecný
popis tohoto systému, jeho vznik, vývoj v České republice a slovník českého Makatonu. Dále
porovnávám znaky českého Makatonu se znaky českého znakového jazyka. Vybrala jsem
pro toto porovnání znaky Makatonu, které vychází z českého znakového jazyka, ovšem
nemají stejnou podobu jako znaky ČZJ. Došlo u nich ke změně některého z parametrů znaků
(tvar ruky, místo artikulace, pohyb, orientace dlaně a prstů).
Cílem mé práce je zjistit, jakým způsobem dochází k těmto změnám parametrů, zda
jsou nově vytvořené znaky artikulačně jednodušší neţ znaky ČZJ, a pokusit se přijít na určité
strategie, kterými by mohly být znaky českého Makatonu zjednodušovány.
Součástí práce jsou také kazuistiky dětí, které mají určitý druh postiţení a vyuţívají
ke komunikaci znaky Makatonu. Veškeré informace a zkušenosti maminek těchto dětí jsem
získala na základě osobního setkání a řízeného rozhovoru s nimi.

1. Alternativní a augmentativní komunikace
Řeč představuje velmi významnou lidskou schopnost a je jedním z nejdůleţitějších
prostředků socializace1. Lidé obvykle povaţují za samozřejmost, ţe se s ostatními lidmi
dorozumí mluvenou řečí. Zároveň kaţdý člověk, ať uţ dospělý nebo dítě, cítí velkou potřebu
plnohodnotně komunikovat s lidmi ve svém okolí. Jsou ovšem mezi námi i ti, kteří
z nejrůznějších důvodů mluvenou řečí komunikovat nemohou vůbec nebo pouze v omezené
míře. Cílem alternativní a augmentativní komunikace (dále jen AAK) je uspokojit tuto
přirozenou lidskou potřebu a umoţnit tak jedincům se závaţnými poruchami komunikačního
procesu aktivní dorozumívání v běţné mezilidské komunikaci, ve vzdělání a dalších
aktivitách.
„Alternativní a augmentativní komunikace se pokouší přechodně nebo trvale
kompenzovat projevy poruchy a postiţení u osob se závaţným postiţením řeči, jazyka a psaní“
(Šarounová, 2008, s. 7). Je určena lidem, kteří nemluví vůbec nebo kteří mluví tak málo, ţe to
nedostačuje k dorozumění s okolím. Nevyuţívají ji pouze děti s mentálním nebo
kombinovaným postiţením, jak se někteří lidé domnívají. Metody AAK jsou určené
i pro dospělé s těţkými poruchami komunikace, kteří nemají ţádné mentální postiţení.
„Augmentativní (z lat. augmentare – rozšiřovat) systémy komunikace mají podporovat
jiţ existující, ale pro běţné dorozumívání nedostatečné, komunikační schopnosti.“ (Laudová
in Škodová, Jedlička a kol., 2003, s. 561). Hlavním cílem je zvýšit kvalitu porozumění řeči
a usnadnit vyjadřování.
„Alternativní komunikační systémy se pouţívají jako náhrada mluvené řeči.“ (Kubová,
1996, s. 11).
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1.1 Poruchy komunikace, při nichţ se nejčastěji vyuţívá AAK
V této kapitole se budu zabývat poruchami komunikace2, které částečně nebo úplně
znemoţňují dorozumívat se mluvenou řečí a dochází u nich nejčastěji k vyuţití AAK3.

1.1.1 Narušený vývoj řeči – vývojová dysfázie
Jde o specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíţenou schopností nebo
neschopností naučit se verbálně komunikovat, i kdyţ podmínky pro rozvoj řeči (např. dobrý
sluch, celkový intelekt dítěte, vyloučení jiného postiţení mozku) jsou přiměřené. Lejska
(2003) zmiňuje, ţe se jedná o důsledek poruchy centrálního zpracování řečového signálu.
Příčiny vzniku vývojové dysfázie nejsou zcela jasné. Můţe být způsobena problémy matky
v těhotenství, při porodu nebo těsně po něm. Důleţitým faktorem bývá také dědičnost.4
Vývojová dysfázie se projevuje „buď jako neschopnost rozeznávat slyšené výrazy a chápat
obsah slyšených slov (dítě slyší, ale nerozumí), nebo jako nedostatek řečového projevu
při dobrém chápání a porozumění slyšené řeči.“ (Klenková, 2000, s. 20). Při této poruše není
sníţen intelekt, ovšem nejtěţší formy dysfázie jsou spojeny s dalšími poruchami, jako jsou
poruchy jemné motoriky, grafomotoriky, poruchy pozornosti a učení.

1.1.2 Symptomatické poruchy komunikace
Lechta (2002) uvádí, ţe tyto poruchy lze chápat jako typické narušení komunikační
schopnosti, které provází jiné postiţení, poruchu nebo onemocnění. Nemluvnost můţe být
symptomem různých postiţení – např. mentální retardace, tělesného postiţení, poruch
autistického spektra nebo smyslových postiţení.
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a) Těţká porucha komunikace při mentální retardaci
„Nejtěţší poruchy komunikace bývají spojeny s těţkou a hlubokou mentální retardací.
Děti s těţkou mentální retardací si často osvojí jen několik slov, která případně kombinují
do velmi jednoduchých, často agramatických vět, někdy nemluví vůbec. …Často se orientuje
situačně, nerozumí tedy přesně např. sdělení „Teď půjdeme ven“, ale porozumí spíše situaci,
která se k tomuto výroku váţe (oblékání, posazení do kočárku). …Pokud bychom však stejná
slova řekli bez souvislosti s konkrétní situací, nebude na ně dítě reagovat.“ (Šarounová, 2008,
s. 10). Proto děti s tímto postiţením často vyuţívají různé způsoby alternativní komunikace,
které jim pomohou dorozumět se lépe s lidmi ve svém okolí.
Také u jiných druhů postiţení (např. Downův syndrom) jsou děti velmi komunikativní
a jsou schopné úspěšně uţívat metody AAK jiţ od raného dětství. (Šarounová, 2008)
b) Těţká porucha komunikace při tělesném postiţení
Těţká porucha komunikace při tělesném postiţení se objevuje u dětí, které mají
některou vývojovou poruchu řeči v důsledku vrozeného poškození centrální nervové
soustavy. Nejčastěji se narušení komunikačních schopností objevuje u dětské mozkové obrny
(DMO), která postihuje 2 aţ 3 promile obyvatelstva České republiky. DMO je neurogenní
porucha, vyznačuje se narušeným vývojem motoriky, tedy i řeči, protoţe ta je také
motorickou činností. Jedním z nejvýraznějších projevů DMO v oblasti komunikace je
dysartrie (porucha motorických řečových mechanismů). Pokud je toto postiţení tak závaţné,
ţe dítě není vůbec schopno verbální komunikace a artikulované mluvy, mluvíme o anartrii.
(Janovcová, 2004)
c) Těţká porucha komunikace při poruchách autistického spektra
Dalším postiţením, při němţ často dochází k poruchám komunikace, je porucha
autistického spektra, která je vrozená a vzniká na neurobiologickém podkladě. „Důsledkem
poruchy je, ţe dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a proţívá. Duševní vývoj dítěte je díky
tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti.“
(Šarounová, 2008, s 12). U těchto dětí je běţné, ţe mají problém porozumět smyslu sdělení,
ačkoli slova, která jsou ve sdělení pouţita, chápou. Nerozumějí ironii a abstrakci, špatně
chápou mimiku a postoje, proto se při této poruše klade důraz na velkou podporu vizualizace
i u těch nejběţnějších pokynů.

1.1.3 Dětská afázie
Je to získaná porucha, která je zaviněna organickým poškozením nebo onemocněním
mozku většinou na základě úrazu (po autonehodě, úrazu elektrickým proudem), tonutí,
infekčního onemocnění (encefalitida), intoxikace mozku nebo nádoru. Díky těmto příčinám se
běţný rozvoj řeči zcela zastaví nebo dojde k úbytku či ztrátě porozumění a produkce řeči
(Šarounová, 2008). Dětská afázie je zvláštní kategorií afázie5. Ta se obecně projevuje
částečnou nebo úplnou neschopností pouţívat mluvenou nebo psanou řeč u dospělých. Příčiny
mohou být stejné jako u dětské afázie, ovšem na rozdíl od dětí to často bývají cévní mozkové
příhody či degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy (např. při Alzheimerově
nemoci).

1.1.4 Mutismus
„Jde o nepřítomnost nebo ztrátu řečových projevů. Tato nepřítomnost nebo ztráta však
není podmíněna organickým postiţením centrálního nervového systému. Mutismus je
charakteristický tím, ţe dítě ztratí schopnost mluvit: buď neuţívá mluvenou řeč vůbec, nebo ji
uţívá jen s některými osobami v určitých situacích (elektivní mutismus). Porozumění řeči
nebývá poškozeno.“ (Šarounová, 2008, s. 14)
Můţeme sem také zařadit surdomutismus, který se vyznačuje náhlou ztrátou
schopnosti mluvit i slyšet řeč. Vzniká většinou jako hysterická reakce na duševní trauma,
proto je také někdy označován jako neuróza řeči. (Klenková, 2000)

1.1.5 Těţká porucha komunikace při kombinovaných postiţeních
Všechny poruchy, které jsem jiţ popsala, mohou být navzájem kombinovány. Obvykle
to bývá spojení mentálního postiţení s nějakým dalším tělesným nebo smyslovým postiţením,
poruchami motoriky, komunikačních schopností a dalších zdravotních omezení.
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2. Metody AAK
Janovcová (2004) dělí metody AAK na:
a) Metody bez pomůcek – metody, které nevyţadují pouţívání speciálních pomůcek.
Patří sem gesta a znaky, vizuálně motorické znaky, pohled, mimika. Těmto metodám se budu
podrobněji věnovat v následující kapitole práce.
b) Metody s pomůckami6 – jedná se především o netechnické pomůcky. Mohou to
být různé předměty, obrázky, fotografie, grafické symboly či písmo. Rodiče dítěte postupně
vytváří ve spolupráci s logopedem nebo učitelem dítěte speciální komunikační tabulku,
která vychází ze znalostí a potřeb konkrétního dítěte. Ta je zaloţena na pohybových
a zrakových schopnostech uţivatele, zohledňuje také jazykové potřeby. Mohou se v ní
objevovat obrázky, fotografie nebo symboly, jejichţ význam dítě zná nebo se je učí pouţívat.
Komunikační tabulka by měla být především zajímavá a vycházet z osobnosti, zájmů a věku
uţivatele. Tabulka slouţí jako podpůrná metoda AAK, která má hlavní cíl rozšiřovat slovní
zásobu, a pro mnoho dětí je velmi důleţitou součástí kaţdodenní komunikace. (Škodová,
Jedlička a kol., 2003)
Pouţívání předmětů představuje velmi důleţitou metodu AAK, protoţe se dá vyuţívat
jiţ s velmi malými dětmi nebo s těmi, kteří mají těţké mentální postiţení. Díky předmětům si
dítě vybírá, kterou hračku chce (výběr z moţností) nebo kterou činnost chce provozovat
(předměty jsou symboly pro různé činnosti). (Šarounová, 2008)
Fotografie se pouţívají především k zobrazení členů rodiny, lidí, kteří se pohybují
v okolí dítěte, ale také k zachycení předmětů, s nimiţ dítě přichází do kontaktu. Jsou vhodné
téměř pro všechny druhy postiţení, mohou se uplatnit i u dětí s těţkou formou mentálního
postiţení. Vyuţití fotografií má své náleţitosti, osoby na fotografii musí být pro dítě jasně
rozeznatelné, je nutné, aby na kaţdé fotografii byla pouze jedna osoba nebo předmět a tím
bylo pro dítě jasné a jednoznačné, o koho se jedná.
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Pro ilustraci přikládám příklady pomůcek metod AAK a jednotlivých grafických symbolů (viz Příloha 1)

Grafické symboly znázorňují určitý pojem, konkrétní věci, činnosti, ale i různé
abstraktní pojmy (smutek, radost apod.). V České republice je známých několik systémů:
Symboly Bliss (systém symbolů, které jsou tvořeny z geometrických tvarů, tyto symboly se
dají různě skládat a tím je moţné vytvářet neomezené mnoţství nových symbolů), Symboly
PCS – Picture Communication Symbols (systém barevných i černobílých kreseb, které jsou
obsaţeny v počítačovém programu, obrázky jsou řazeny do jednotlivých kategorií a je moţné
si je vytisknout a vyuţívat podle potřeby i v tištěné podobě), Symboly Widgit (symboly jsou
vhodné pro všechny věkové kategorie, klade se totiţ důraz na to, aby symboly obsahovaly co
nejširší slovní zásobu a vedly ke správnému uţití jazyka – minulý čas, mnoţné číslo atd.),
Piktogramy (černobílé symboly – bílý symbol na černém pozadí – které zobrazují konkrétní
i abstraktní pojmy a napomáhají lepšímu zrakovému rozlišení figury od pozadí). (Šarounová,
2008)
Písmo v rámci AAK zahrnuje převáţně tabulky sloţené z celých slov nebo písmenkové
tabulky pro skládání slov z písmen. Uţití je relativně sloţité, vyţaduje totiţ rozvinutou vnitřní
řeč a pochopení principu psaní.
c) Jiné typy – ty Šarounová (2008) nazývá metodami s pomůckami technickými –
např. počítače, alternativní klávesnice, dotyková obrazovka nebo jiné pomůcky s hlasovým
výstupem.
Pomůcka s hlasovým výstupem je komunikační tabulka, která má navíc hlasový
výstup – je pouţívána u dětí, které rozumí symbolům či obrázkům. Tato pomůcka se hodí
pro děti s téměř všemi druhy postiţení, protoţe hlasový výstup je v komunikaci velmi
důleţitý.
Dělí se na pomůcky se statickým displejem a s dynamickým displejem. (Šarounová,
2008)
Pomůcky se statickým displejem – mají daný počet okének (symbolů), k jednotlivým
symbolům lze nahrát sdělení přirozeným hlasem pomocí mikrofonu. Velkou výhodou tedy je,
ţe můţeme pro kaţdé dítě zvolit jiný typ hlasu tak, aby to pro něj bylo co nejvíce přirozené.
Pomůcky s dynamickým displejem – velmi drahé elektronické pomůcky, které se
zatím v České republice příliš nepouţívají. Tyto pomůcky připomínají malý počítač a mají

svůj vlastní operační systém. Hlas symbolů lze nahrát přirozeně pomocí mikrofonu nebo je
moţné vyuţít speciálního hlasového syntezátoru, který přečte sdělení u zvoleného symbolu.
Počítač je velmi oblíbenou metodou AAK pro děti i dospělé. Zároveň je ale tato metoda
velmi finančně náročná. Díky počítači ovšem je dítě schopné vyjádřit svoje myšlenky nebo
přání. Uţivatel do něj můţe nastavit určité fráze, vzkazy, které dítě s postiţením nejčastěji
pouţívá a potřebuje je ke kaţdodenní komunikaci. Díky hlasovému výstupu je moţné určité
sdělení zprostředkovat digitalizovanou řečí všem lidem v okolí dítěte. (Kubová, 1996).
„Vyuţití počítače pro komunikaci můţe narazit na to, ţe programy určené pro komunikaci
jsou pro některé děti s mentálním postiţením příliš sloţité. Platí opět totiţ to, co jsme zmínili
u pomůcek s hlasovým výstupem – dítě musí rozumět komunikaci s vyuţitím fotografií nebo
symbolů, protoţe i počítačové komunikační programy pracují na principu komunikačních
tabulek.“ (Šarounová, 2008, s. 30). Počítač téměř všechny děti velmi motivuje a zpestřuje
jinak nudnou výuku. Je časté, ţe i děti s těţkým mentálním postiţením se jen díky němu naučí
mnoho nových věcí, které se jim jiným způsobem nedaří učit.
K usnadnění ovládání počítače slouţí několik technických pomůcek. Je to například
klávesnice s plexisklovým krytem (brání stisknutí jiných kláves, pouţívá se u dětí, u nichţ
není tolik narušena jemná motorika), velkoplošná klávesnice (má velké klávesy, je velmi
drahá, proto není aţ tolik vyuţívaná), trackball (myš s velkou kuličkou nahoře, která se
pouţívá do té doby, neţ se dítě naučí zacházet s běţnou myší, není určena dětem s těţkým
mentálním postiţením, které nechápou souvislost mezi pohybem vlastní ruky a pohybem
kurzoru na obrazovce), dotyková obrazovka (vhodná i pro děti s mentálním postiţením,
počítač je ovládán dotykem na obrazovce), spínače (určené i pro děti s těţkým tělesným
postiţením a těţkým mentálním postiţením, dítě můţe spínač ovládat rukou, hlavou i jinou
částí těla, je potřeba mít v počítači speciální software). (Šarounová, 2008)

2.1 Výběr metody AAK
Obecně je při výběru metody AAK důleţité zaměřit se především na to, jaký typ
metody AAK dítěti vyhovuje, neţ se zabývat tím, jakou má dítě poruchu či postiţení. Kaţdé
dítě je totiţ individuální, a proto se u různých dětí úspěšnost jednotlivých metod liší.
V důsledku toho je potřeba vytvořit kaţdému dítěti s poruchou komunikace jeho vlastní
komunikační systém, který bude pouţívat všude, kde tráví svůj čas (škola, rodina, zájmové
krouţky atd.). „Je škoda, kdyţ se v praxi setkáme s tím, ţe dítě je schopno např. pouţívat
velmi funkčně pro komunikaci znaky, ale protoţe ve škole je nikdo neumí, vrací se ve školním
prostředí k zaţitému způsobu komunikace akcí („donese, ukáţe, dojde si“). Pedagog by si měl
zjistit, co jiţ bylo v oblasti komunikace podniknuto, zkusit získat všechny dostupné informace
a pokud moţno se kontaktovat i s pracovištěm, které se na budování AAK podílelo (např.
středisko rané péče, SPC, specializované centrum, logoped).“ (Šarounová, 2008, s. 36)
Vhodný způsob komunikace by měl být tedy výsledkem rozhodnutí rodičů, učitelů
dítěte, odborníků, kteří se specializují na AAK, popřípadě logopedů.
Není nutné, aby dítě pouţívalo jeden neměnný způsob komunikace, metody AAK lze
velmi dobře kombinovat.
Podle Šarounové (Šarounová, 2008) by při výběru správné metody měly být brány
ohledy na:
a) Rozumění řeči – zda porozumění dítěte dostačuje potřebám běţné komunikace
a v jakém rozsahu. Je potřeba si všímat především silných stránek a schopností dítěte, ovšem
důleţité je zjistit, jak moc je porozumění řeči sníţeno. Pro zjištění toho, čemu dítě rozumí, je
nutné zjistit, zda rozumí otázkám vyţadující odpověď ANO – NE. Pokud dítě chápe tento typ
otázek, je moţné tento způsob komunikace vyuţít pro další upřesňování sdělení.
b) Rozumové předpoklady – v některých ohledech souvisí s porozuměním řeči,
důleţité je, jak dítě chápe určitou abstrakci symbolů i znaků, které pouţívá (předměty,
fotografie, symboly, znaky).

c) Motorické schopnosti – jak můţeme tyto schopnosti dítěte vyuţít (schopnost imitace
gest, koordinace ruka-oko, pohyby očí, zda je dítě schopno ukázat na obrázek nebo otočit
stránku).
d) Úroveň zrakového vnímání a rozlišování – jak dítě vnímá barevné a černobílé
symboly, zda potřebuje barevně zvýraznit jednotlivé symboly či zakrýt část obrázku pro lepší
orientaci atd.
f) Schopnost komunikačně pouţít předmět, fotografii, symbol nebo gesto – zda dítě
rozumí tomu, co určitý obrázek nebo znak označuje a chápe, ţe si obrázkem můţe o něco říci
(obrázkem auta poţádá o autíčko na hraní).
Způsob, jakým dítě označí svůj výběr předmětu, fotografie či symbolu – výběr
ukázáním rukou (při dobré motorice rukou ten nejlepší a nejpřirozenější způsob), ukázáním
očima (u dětí s těţkým postiţením motoriky, často vyuţívané při výběru ze dvou či více
moţností), princip skenování (při závaţném tělesném postiţení, při kterém nelze pouţít
ukazování rukou ani očima, je to velmi sloţitý způsob komunikace, který vyţaduje, aby dítě
chápalo jasné signály pro ANO/NE a mohlo tak dát při ukazování jednotlivých symbolů
na komunikační tabulce jednoznačně najevo, co chce sdělit) nebo schopnost ovládání
počítače či jiných technických pomůcek (především u dětí s kombinovaným postiţením,
kterým určité tělesné postiţení brání samostatnému uţívání komunikační tabulky).
(Šarounová, 2008)
Po vybrání vhodné metody AAK je na řadě ten nejdůleţitější úkol, kterým je zavedení
vybraného způsobu komunikace do praxe a kaţdodenního dorozumívání dítěte. „Systém se
nikdy nezavádí do praxe tím způsobem, ţe bychom si dítě posadili před sebe a učili je znaky
nebo symboly. Při zavádění systému AAK bychom vţdy měli začínat s tím, co dítě baví
a zajímá. Při učení nových znaků či symbolů je vhodné mít připraveny zcela přirozené situace
(hra, stolování, vycházka), ve kterých znak či symbol nenásilně pouţijeme.“ (Šarounová,
2008, s. 44)

2.2 Metody AAK – bez pomůcek
Ve své práci se budu zabývat metodami bez pomůcek, tedy formou AAK, která je
zaloţena na manuální aktivitě klienta a vyuţívá různých gest a znaků. V České republice se
pouţívá několik systémů, které jsou zaloţeny na různě upravených znacích. Mezi nejznámější
patří Makaton a Znak do řeči.
„Jde většinou o výběr základní slovní zásoby (cca 400-600 slov), k níţ jsou přiřazeny
upravené znaky ze znakového jazyka neslyšících. Znaky jsou obvykle zjednodušeny tak, aby je
mohly ukazovat i děti s motorickými poruchami. Vţdy se při jejich vyuţití mluví, protoţe mají
podpořit komunikaci u slyšícího dítěte – to má mít tedy neustále k dispozici nejenom znak, ale
i příslušné slovo, aby docházelo k maximální stimulaci mluvené řeči. …Pokud slovní zásoba
jednotlivých systémů jiţ dítěti nestačí nebo dítě potřebuje nějaký nový znak, který vybraná
slovní zásoba neobsahuje, slovník se obvykle doplňuje znaky z českého znakového jazyka
neslyšících. Ty se pak případně individuálně upraví, není-li dítě schopno znak napodobit
přesně. Proto je i po proškolení např. ve Znaku do řeči nebo Makatonu dobré mít při ruce
slovník českého znakového jazyka.“ (Šarounová, 2008, s. 16)
Znaky jsou vhodné především u dětí s Downovým syndromem, vývojovou dysfázií
a obecně u dětí s mentálním postiţením, které nemají problém s napodobováním znaků
a velmi dobře chápou vyuţití a funkci znaku při komunikaci. Vyuţití znaků je také velmi
přínosné u dětí, které mají obecně potíţe s porozuměním řeči druhých lidí. Důvodem je
zdůraznění sluchového vjemu dalším vjemem, v tomto případě zrakovým. Další výhodou je
to, ţe znaky jsou většinou jednoduché a často napodobují věc, kterou označují, coţ umoţňuje
dětem s těmito poruchami spojit si se znakem i dané slovo. (Šarounová, 2008)
Méně vhodné je vyuţití znaků například u dětí s poruchami autistického spektra, u dětí,
které mají problémy s motorikou a nejsou schopny správně zopakovat daný znak, nebo u dětí,
které mají problémy s udrţením očního kontaktu. Ty potom nesledují znaky, které jim někdo
předvádí, a nejsou schopny je správně napodobit. (Šarounová, 2008)

Jako se druh postiţení u kaţdého dítěte liší, tak i pouţívání znaků má své výhody, ale
i nevýhody. Výhodou vyuţití znaků je velmi rychlá komunikace, finanční nenáročnost
a rozvoj jemné motoriky, která je u dítěte velmi důleţitá pro vytváření mluvené řeči.
Nevýhodu představuje omezené mnoţství uţivatelů znaků, dítě se dorozumí pouze s lidmi,
kteří znaky umí. Navíc můţe dítě uţívání znaků pociťovat jako určitou stresovou situaci,
při níţ je pro své okolí nápadnější a uvědomuje si jistou odlišnost od ostatních dětí, které
znaky nepouţívají. (Šarounová, 2008)

3. Znak do řeči
Znak do řeči (dále jen ZDŘ) vyuţívá řeči těla (gesta, mimiku). Tyto výrazové
prostředky doprovází řečovou komunikaci. ZDŘ nemá nic společného se znakovým jazykem,
je to kompenzační prostředek pro osoby s narušenou komunikační schopností. Je potřeba si
také uvědomit, ţe tento komunikační systém slouţí jako doplněk mluvené řeči, nikoliv jako
její náhrada.
„Cílem je rozšíření a usnadnění komunikace, zlepšení porozumění a postupné přivádění
k mluvené řeči, nikoliv naučit daného jedince co nejvíce znaků a potlačovat verbální
vyjadřování. Znakují se především jen tzv. klíčová slova ve větě, rytmus znaku a slova je
souhlasný.“ (Janovcová, 2004, s. 25)
Znaky tohoto komunikačního systému je také moţné uměle vytvářet nebo přejímat
(například ze znakového jazyka). Rozdílem ovšem je, ţe znakový jazyk má svá specifická
pravidla, jimiţ se musí jeho uţivatelé řídit, znaky jsou jasné, ostré, zatímco u Znaku do řeči
není kladen důraz na preciznost provedení pohybu znaku. Důleţitý je především rozvoj jemné
motoriky a ideomotoriky7. Je obecně známo, ţe vizuálně – motorický systém hraje
významnou roli pro lepší porozumění. Pro některé osoby je mluvené slovo příliš abstraktní
a nedokáţou si ho spojit s konkrétním významem. Proto je k tomuto slovu připojen znak,
který napomáhá porozumění danému výrazu.
Dalším důvodem, proč je Znak do řeči významným faktorem pro vývoj řeči, je to, ţe
gesta jsou obecně primárním prostředkem komunikace a jsou pouţívána dříve neţ mluvená
slova. Gesta (znaky) v tomto komunikačním systému musí být jasná a jednoduchá, je třeba
zvolit pomalejší rychlost řeči, přesnější výslovnost a vyvarovat se příliš dlouhých a sloţitých
vět. Je potřeba, aby rodiče dítě motivovali a podporovali jeho snahu napodobovat znaky.
Důleţitá je také pochvala za kaţdý pokus vytvořit pohyby rukou určitý znak. Dítě tak zjistí, ţe
tyto pohyby slouţí ke komunikaci a ţe jimi můţe dát najevo své přání a pocity. (Janovcová,
2004)
Kubová (1999) zmiňuje na základě zkušeností pedagogů ve speciálních školách
v Dánsku a prvních zkušeností u nás důvody, kvůli kterým se Znak do řeči jeví jako úspěšný:

7

Ideomotorika – záměrné vyuţití představ, vizualizace a imaginace v procesu motorického učení. Doktorka.cz
[online]. 1999-2010 [cit. 2010-11-22].

a) Snadnější motorika8
Pro některé jedince s postiţením mluvidel je snazší ukazovat znaky, jsou vyuţity svaly
paţí, rukou a prstů. Tyto motorické činnosti zároveň podporují rozvoj řeči. I děti, které mají
špatnou motoriku, se mohou naučit znaky.
b) Včasný kontakt s řečí těla
S řečí těla mají zkušenost všichni lidé, není to nic nového a těţkého. Dítě svým
neverbálním chováním zaţívá úspěch v komunikaci, coţ ho motivuje k tomu dál se rozvíjet.
ZDŘ se pro něj stává plnohodnotným dorozumívacím systémem.
c) Pozitivní komunikační prostředí
Musíme se vţdy snaţit, aby činnost byla pro dítě zábavou. Proto pokud dítě nezačne
pouţívat znaky ihned, pomáháme mu tím, ţe znak opakovaně předvedeme nebo vedeme jeho
ruku. Pokud dítě chválíme a jsme jeho snahou vytvářet znaky nadšeni, je jeho chuť vytvářet
nové znaky větší.
d) Komunikační úspěch
Dítě postupně zjišťuje, ţe jednotlivé pohyby je moţné pouţít jako nástroj komunikace
s okolím. Začíná vyjadřovat svoje pocity, přání, dorozumí se s kamarády, rodiči, učiteli
a zaţívá první komunikační úspěchy.
e) Zviditelnění
Komunikace s pomocí znaků je viditelná, vizuální. Kaţdý člověk si lépe pamatuje
a rozumí tomu, co můţe vidět. To posiluje chápání významu slov a přispívá k lepší
komunikaci.
f) Lepší úroveň řeči
ZDŘ se přizpůsobuje potřebám ţáků. Neobsahuje tolik znaků jako znakový jazyk,
znaky jsou často zjednodušené a jsou přiřazovány pouze nejdůleţitějšímu slovu ve větě.
Rychlost řeči je zpomalena natolik, aby dítě stačilo zachytit všechny předvedené znaky
a samo je mělo čas správně vytvořit. Tím se usnadňuje vzájemné dorozumívání a děti jsou
8
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vedeny k tomu, aby dokázaly vyjádřit svoje pocity a potřeby. Po naučení konkrétního znaku
se vţdy ujistíme, zda dítě porozumělo jeho významu.
g) Rytmus řeči a znaku
„Artikulace řeči se podporuje současným provedením zvuku a znaku. Znaky sledují
rytmus řeči. Na začátku je vhodné ponechat si delší čas na provedení znaku a tomu
přizpůsobit mluvenou řeč. Tím současně dosáhneme artikulačního tréninku. Později se
zachovává rychlost a rytmus řeči.“ (Kubová, 1999, s. 8)
Při vytváření znaku se pokoušíme zlepšovat výslovnost. Zaměřujeme se také
na rytmizaci a melodii řeči. Slova dostávají přidáním znaků smysl.
h) Znak je ilustrativní
Skutečnost, ţe znaky jsou ilustrativní, vede k lepšímu porozumění významu slova.
„Řekneme-li „auto“, můţe mít zvuk i jiný význam. Auto, vyjádřené znakem kde je zdůrazněno
řízení volantem, dává přesný význam. Při komunikaci nám opět pomohl znak, který zprávu
zkonkrétnil.“ (Kubová, 1999, s. 9)
Vater a Boudzio (in Janovcová, 2004) uvádějí pravidla pro pouţívání znaků v systému
Znak do řeči, ale i v dalších vizuálně motorických komunikačních systémech:
 Dospělý provází svoji řeč znakem. Slovo i posunek probíhají současně.
 Dospělý mluví a znakuje aţ ve chvíli, kdy se na něj dítě podívá.
 Vzdálenost mezi dítětem a dospělým nemá být menší neţ 50 cm a větší neţ 2 m.
 Obsah znaku je podpořen mimikou.
 Dospělý povzbuzuje dítě k napodobení znaku.
 V případě, ţe dítě znak napodobuje, dospělý mu pomáhá tím, ţe mu vede ruku.
 Na kaţdý znak, který dítě provede, dospělý přiměřeně reaguje.


Při výběru jednotlivých znaků je třeba brát ohled na schopnost vnímání
a motorické schopnosti dítěte.

 Dospělý stále pozoruje, v jaké situaci je znak nahrazen řečí.

Pouţívání ZDŘ není náročné. Jak píše Kubová (in Kubová, 1999, s. 12): „Máme
doslova vše v rukou“. Nemusíme vyuţívat další kompenzační pomůcky, materiály nebo
speciální vybavení. Stačí jen k vyslovenému slovu vytvořit určitý znak. Je vţdy nutné, aby se
se ZDŘ seznámili všichni lidé, kteří jsou v blízkosti dítěte (rodiče, učitelé, vychovatelé,
personál ve škole, kterou dítě navštěvuje), aby se tento způsob komunikace stal pro dítě
co nejpřirozenějším v běţném ţivotě. Tito lidé musí být v neustálém spojení a informovat se
vzájemně o tom, jaké další znaky se dítě naučilo. K tomu velmi dobře slouţí vedení
tzv. kontaktního deníku, kam se zapisují nové znaky, které se dítě naučilo.
Při učení se ZDŘ je potřeba hledat témata, která jsou dítěti blízká a budou ho motivovat
k dalšímu rozšiřování znaků (jídlo, zvířata, auta atd.). Znaky, které se dítě naučí, je potřeba
pravidelně opakovat, aby si je dítě zcela osvojilo a začalo je v konkrétních situacích (např.
při jídle, před spaním) samo vyuţívat.
U ZDŘ je kladen důraz na to, aby při znakování děti mluvily. Proto je potřeba, aby
dospělí ukazovali konkrétní znak a při tom několikrát zopakovali mluvené slovo, které znak
vyjadřuje.

3.1 Rozdíl mezi Znakem do řeči a znakovým jazykem
Znak do řeči je komunikační systém, který doplňuje mluvené slovo znakem. Znaky jsou
přidány pouze k nejdůleţitějším slovům věty a jsou pouze doplňující, nikoliv dominantní.
Počet znaků není konečný, pohyby a tvary rukou, místo artikulace se mohou měnit, nejsou
konvencializované. Na počátcích učení se ZDŘ je ukázán současně s vyslovovanou větou
pouze jeden nejdůleţitější znak, později se počet znaků zvyšuje.
„Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený
specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby,
mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu.“9 Znaky českého znakového jazyka jsou tedy
konvencializované a nemohou se jednotlivými uţivateli jakkoli měnit.
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. Sbírka zákonů [online]. [cit. 2010-11-17]. Zákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů ze dne 11. června
1998.

3.2 Příklady znaků ZDŘ

Mnoho znaků ZDŘ

10

je ikonických. To znamená, ţe znak vychází z podoby dané věci

nebo naznačuje činnost, kterou je moţno provádět se znakovaným předmětem (např. slovo
ţehlička - je znakované jako činnost ţehlení). Znaky pro označení členů rodiny a pro dny
v týdnu vycházejí z Makatonu (viz níţe) nebo ze znakového jazyka Neslyšících. Všechny
znaky se ovšem individuálně přizpůsobují dítěti, a proto není jednoznačně dané, jaký znak si
dítě osvojí pro slovo babička či dědeček. Znaky pro jednotlivé barvy jsou odvozené od věcí,
které konkrétní barvě odpovídají (barva modrá – můţeme ji znakovat například poukázáním
na oblohu, nebe). Pro zvířata se často uţívají znaky, které jsou pro dané zvíře typické (slovo
pes můţe být ukázáno například povelem „k noze“ plesknutím na stehno). (Kubová, 1999)
Některé znaky jsou tvořeny skládáním dvou a více znaků (např. sekretářka – ţena + psát
na psacím stroji). Zápory slov se vytváří pouţitím znaku „NE“ (kroucení zápěstím, spojené
často s kroucením hlavy nebo hrozením prstem). (Kubová, 1999)
Abychom dosáhli co největší efektivity ve vývoji řeči a porozumění, je dobré
kombinovat znaky ZDŘ s dalšími metodami komunikace (například doplnit znak nějakým
obrázkem, piktogramem nebo pouţít pro doplnění speciální počítačový program).
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Pro ilustraci přikládám příklady znaků ZDŘ (viz Příloha 2)

4. Makaton
Makaton je jedinečný jazykový komunikační systém, který je určen dětem i dospělým,
jimţ určitý druh postiţení (viz výše) znemoţňuje plnohodnotnou komunikaci s lidmi ve svém
okolí. Pomocí manuálních znaků a mluvené řeči poskytuje základní prostředky komunikace
a vede k rozvoji mluvené řeči a jejímu porozumění.11„Není to znakový systém, ale totální
komunikační systém. To znamená, ţe k tomu, aby mohl člověk komunikovat, můţe být vyuţito
mnoţství metod: řeč, gesta, výraz obličeje, oční kontakt, řeč těla, znaky, symboly a slova.
Například pokud se chcete zeptat dítěte, zda by on nebo ona chtěli něco k pití, nevytvořili
byste pouze znak pro slovo pití, ale také byste vyslovili „pití“, zvedli obočí a ukázali symbol,
aby se vzájemně tyto komunikační prvky doplňovaly. V důsledku tohoto multi – modálního
přístupu nejsou slova představována pouze jako slova, ale spíše jako „systém“. 12
Hlavní myšlenkou uţívání komunikačního systému Makaton je, aby podpořil
komunikační rozvoj u dětí a dospělých, kteří nejsou schopni mluvit nebo jejichţ řeč je velmi
nesrozumitelná.13 Někteří lidé se domnívají, ţe pouţívání znaků můţe ohrozit rozvoj mluvené
řeči. Ovšem výzkumy naznačují, ţe tomu tak opravdu není. Ve skutečnosti uţívání
manuálních znaků pozitivně ovlivňuje a podporuje rozvoj produkce a porozumění řeči.
Mnoha set tisícům dětí a dospělých tento způsob komunikace výrazně pomohl k lepšímu
dorozumívání v běţné komunikaci.14
„Makaton byl navrţen logopedkou Margaret Walker a psychiatrickými konzultanty
Kathy Johnston a Tony Cornforthem z Královské asociace pro pomoc neslyšícím ve Velké
Británii. Postupně se vyvíjel a v sedmdesátých letech byl upraven do dnešní podoby.
V současné době je M. Walker ředitelkou MAKATON Vocabulary Development Project
v Londýně.“ (Kubová, 1996, s. 14). Název Makaton byl vytvořen sloţením prvních slabik
křestních jmen tvůrců (MA-KA-TON).
„První výcvikový kurz se konal v roce 1976 a do současnosti bylo jen ve Velké Británii
vyškoleno přes 50 000 profesionálů i neprofesionálů. Systém Makaton byl zaveden také
v Austrálii, na Novém Zélandě, v USA, Japonsku, Malajsii, Španělsku, Portugalsku, Řecku,
Norsku, Pákistánu, Kuvajtu a je o něj zájem v mnoha dalších zemích.“ (Janovcová, 2004,
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s. 27-28). Dnes je Makaton mezinárodně uznávaný komunikační systém, který je vyuţíván
ve více neţ 40 zemích po celém světě.15
Ve Velké Británii a v dalších anglosaských zemích je Makaton tím nejuţívanějším
manuálním komunikačním systémem AAK. V těchto zemích obsahuje nejen manuální znaky,
které rozvíjí řeč, ale také symboly, které podporují rozvoj písemného projevu. Symboly jsou
speciálně vytvořeny tak, aby co nejvíce vyhovovaly nejdůleţitější lidské potřebě vyjádřit
určité sdělení, pocity či přání.

Jsou to většinou černobílé obrázky, které zobrazují

nejdůleţitější význam slov, které pouţíváme. Děti a dospělí, kteří nejsou schopni číst a psát,
tak mohou díky těmto symbolům vytvářet různé příběhy, dopisy, nákupní seznamy atd.16
Pro lepší představu symbolů MAKATON přikládám obrázky některých základních symbolů.

Obr. č. 117

15

Makaton : The Makaton Charity [online]. 2010 [cit. 2010-12-14]. Přeloţila MV
Tamtéţ
17
Zdroj obrázků: KUBOVÁ, 1996 (Příloha č. 2a, 2b)
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Obr. č. 2

V České republice jsou vyuţívány pouze manuální znaky Makatonu spolu s mluvenou
řečí. Podle Mgr. Laudové ze Speciálně pedagogického centra pro děti a mládeţ s vadami řeči
totiţ symboly Makaton neodpovídají dost dobře českým podmínkám a potřebám klientů.
Proto jsou často znaky Makatonu doplňované jinými komunikačními systémy (fotografiemi,
symboly, obrázky). (Lucie Laudová. Osobní sdělení. 5. 11. 2010)
Makaton je zaloţen na základní slovní zásobě, která obsahuje zhruba 450 slov. Ta jsou
členěna do devíti stupňů podle toho, jak je jejich znalost důleţitá. To znamená, ţe v prvním
stupni se nachází ta nejpouţívanější a nejdůleţitější slova, která jsou nezbytná pro kaţdodenní
komunikaci (např. MÁMA, TÁTA, JÍST, PÍT, ANO, NE). V devátém stupni se objevují
sloţitější slova, jejichţ znalost je také důleţitá, ovšem nejsou uţívaná tak často jako ta
v prvním stupni. Jejich potřeba je velmi individuální a často jsou vyuţity pouze
ve specifických situacích (např. v obchodě – ŠPAGETY, PÁRKY, u lékaře – OBVAZ,
NÁPLAST). Tento stupeň také obsahuje sloţitější konstrukce (např. předloţky – PŘES,
OKOLO), které jsou pro děti s těţkými druhy postiţení velmi náročné na pochopení. Hlavní
myšlenkou tohoto členění je to, ţe člověk se můţe učit podle svých individuálních schopností.
Slovní zásoba obsahuje základní pojmy, které jsou důleţité v kaţdodenní komunikaci. Znaky

slovníku Makaton mohou být různě kombinovány do frází, do vět, také jsou uţívány k učení
se dalších znaků, symbolů, obrázků či slov mluvené řeči.18
Výhodou tohoto alternativního komunikačního systému je, ţe je vizuální, doplňuje
pokusy o mluvenou řeč, čímţ výrazně zlepšuje srozumitelnost sdělované zprávy. Znaky často
velmi dobře zobrazují skutečnost, kterou sdělujeme, jsou ikonické.19 Proto je vyjádření
manuálními znaky pro osoby s postiţením snadnější neţ slovy, která jsou více arbitrární.20
Důleţitým pozitivem tohoto komunikačního systému je také to, ţe sloţitost a mnoţství znaků,
které se dítě učí, je závislé na individuálních schopnostech dítěte, a ţe uţívání Makatonu není
nijak výrazně finančně náročné.21
U Makatonu je velmi důleţité pouţívat současně znaky i mluvenou řeč, popřípadě
symboly. Znak tady totiţ hraje pouze roli dokreslení toho, co člověk říká. Je to dáno tím, ţe
velká část klientů jsou slyšící lidé, kteří rozumí, ale nejsou schopni se sami vyjádřit. Makaton
je tedy spojení verbálního (slova) a manuálního (znaku), je spojením sluchové, vizuální
a pohybové informace, která vede k prohloubení porozumění. Pořadí slov (znaků) ve větě je
stejné jako v českém jazyce. Důvodem je to, ţe správný řečový vzor musí být nadřazen
znakování. (Lucie Laudová. Osobní sdělení. 20. 10. 2008)
V počátcích rozvoje Makatonu slouţil tento systém převáţně dětem s mentálním
postiţením a autismem, které nebyly neslyšící, ale měly problémy s mluvenou řečí, protoţe jí
špatně rozuměly. Dnes se tento komunikační systém pouţívá u (Kubová, 1996):
 neslyšících dospělých a dětí s mentálním postiţením,


slyšících dospělých a dětí s mentálním postiţením, kteří nekomunikují mluvenou
řečí a špatně jí rozumějí,

 dospělých a dětí s mentálním a tělesným postiţením22,
 dětí s autismem,

18
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Arbitrárnost je jedním z rysů přirozeného jazyka, znamená to, ţe vztah mezi nosičem (formou) a objektem
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by byl nějaký důvod k tomu, proč je právě takto pojmenován.“ (OKROUHLÍKOVÁ, 2008, s. 23). Ikoničnost je
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objektu (reálnému zvuku). (OKROUHLÍKOVÁ, 2008).
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 dětí s problémy artikulace (např. artikulační dyspraxií23),


některých koktavých dětí a dospělých, z důvodu co největšího zamezení stresu
při komunikaci do té doby, neţ přinese léčba pozitivní výsledky,



některých dospělých osob, které trpí komunikačními problémy následkem úrazu
mozku nebo po mozkové mrtvici.

23

Artikulační dyspraxie – porucha při tvoření hlásek mluvidly a při výslovnosti při správném porozumění
významu slov. ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. 2005-2006 [cit. 2010-11-17].

4.1 Vznik Makatonu u nás
V České republice se Makaton začal rozvíjet v roce 1995 díky paní magistře Lucii
Laudové24, která pracuje ve Speciálně pedagogickém centru pro děti a mládeţ s vadami
řeči v Praze25. Ta se v tomto roce zúčastnila kurzu Makaton, který proběhl v Praze a byl
vedený lektorkou H. Hooperovou. Slouţil jako základní výcvik tohoto komunikačního
systému. Téhoţ roku (1995) paní Laudová absolvovala týdenní kurz Makatonu ve Velké
Británii, který byl původně určen pouze pro anglické lektory. Součástí kurzu byla nejen
teoretická část a výuka znaků Makatonu, ale velmi důleţité také bylo, aby budoucí lektor
získal schopnost předat Makaton dalším zájemcům a klientům. Další část kurzu proběhla
v Praze a byla zaměřena především prakticky. Britští školitelé sem přijeli vyzkoušet paní
Laudovou z praktických dovedností Makatonu, sledovali, zda je schopna Makaton předat
novým uţivatelům, a na základě úspěšně provedené zkoušky získala Certifikát pro uţívání
Makatonu a je jedinou osobou v České republice, která má tento certifikát. (Lucie Laudová.
Osobní sdělení. 5. 11. 2010)
Po tom, co Mgr. Laudová obdrţela certifikát, následovalo období vytváření znaků
pro slovní zásobu vytvořenou britskými lektory Makatonu26 a úpravy slovní zásoby
pro potřeby našeho státu. Podmínkou pro schválení českého Makatonu bylo to, ţe nebude
vycházet z Makatonu britského. „To byla jedna z jejich podmínek, ţe ty znaky nebudou
24

Mgr. Lucie Laudová vystudovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Po ukončení studia pracovala na foniatrickém oddělení Fakultní nemocnice v Motole a udělala si atestaci
v oboru klinická logopedie. Poté pracovala jako logoped ve škole pro děti a mládeţ s kombinovanými vadami.
Augmentativní a alternativní komunikaci (AAK) se věnuje od roku 1994. Pracuje ve Speciálně pedagogickém
centru pro děti a mládeţ s vadami řeči se zaměřením na AAK, tento obor také vyučuje na PedF UK. Je vedoucí
Centra pro augmentativní a alternativní komunikaci v Praze.
25
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vycházet z jejich znaků (protoţe u nich vychází z britské sign language). Ale ţe budeme
kontaktovat někoho, kdo nám ukáţe varianty českých znaků a my z toho vybereme ty
nejjednodušší nebo to nějak upravíme tak, aby to bylo prospěšné pro lidi, kteří mají pohybové
nebo kognitivní potíţe“ (Lucie Laudová. Osobní sdělení. 5. 11. 2010)
Britští lektoři Makatonu chtějí, aby kaţdý stát měl svůj vlastní systém Makaton a aby
znaky tohoto komunikačního systému nebyly všude stejné. Je to především z důvodu
vyjádření úcty a respektu vůči národním znakovým jazykům v jednotlivých zemích. Paní
magistra Laudová tedy začala spolupracovat s jedním manţelským párem, který ovládá
znakový jazyk, a spolu s nimi konzultovala, které znaky by mohly být vhodné pro zařazení
do českého Makatonu. Výhodou tohoto páru bylo, ţe paní byla z Prahy a pán z Moravy, tudíţ
měla paní Laudová na výběr z více variant znaků pro dané slovo. Některé vybrané znaky
znakového jazyka zjednodušili (především jejich tvar ruky, pohyb, orientaci dlaně). Nebyly
předem stanoveny ţádné strategie zjednodušování, jediným kritériem byla jednoduchost
znaku pro usnadnění nápodoby a jeho „čitelnost“, tedy aby znak vizuálně připomínal věc
nebo činnost, o kterou se jedná. (Lucie Laudová. Osobní sdělení. 5. 11. 2010)
Paní Laudová s tímto manţelským párem a ve spolupráci s Centrem pro alternativní
a augmentativní komunikaci pečlivě vybrali znaky pro český Makaton, natočili je
na videokazetu, kterou poslali na schválení lektorům do Británie. Ti vytvořené znaky
po několika diskuzích schválili a rozhodli, ţe tímto způsobem můţeme v České republice
Makaton vyuţívat. Takto proběhl proces standardizování znaků českého Makatonu. (Lucie
Laudová. Osobní sdělení. 5. 11. 2010)

4.2 Slovník Makaton
Slovník Makatonu čítá zhruba 450 základních znaků, které jsou rozděleny do osmi
stupňů. Devátý stupeň je zvláštní přídavný slovník, který je navrţen jako osobní seznam slov
podle individuálních potřeb kaţdého jedince. „Slova/znaky slovníku Makaton byly vytvořeny
pomocí pečlivého pozorování běţné slovní zásoby s ohledem na děti a dospělé s těţkými
poruchami komunikace…Šlo především o slovní zásobu, kterou si postupně osvojujeme jako
děti (i dospělí), která prochází různými vývojovými stádii (od základní nezbytné slovní zásoby
aţ po slovní zásobu, která je okrajová (na periferii jazyka), ale uţitečná. Vzhledem k tomu, ţe
těţká porucha komunikace často omezuje lidi s postiţením v časném rozvoji slovní zásoby,
se kterou mohou komunikovat, učitel nebo terapeut musí rozhodnout, která slova mohou být
vyučována a jak se bude vyvíjet nejuţitečnější slovník pro různé situace, kterým by mohlo dítě
nebo dospělý čelit.“27
Slovník českého Makatonu není běţně dostupný, je to pouze tištěný materiál, který
Mgr. Laudová dává svým ţákům na kurzu Makaton (viz Příloha 4). Je velká škoda, ţe tento
slovník nemá formu DVD či videokazety, ovšem dle osobního sdělení Mgr. Laudové se
o vytvoření slovníku Makaton na DVD do budoucna uvaţuje. (Lucie Laudová. Osobní
sdělení. 5. 11. 2010)
Jednotlivé znaky systému Makaton mohou být přejaté ze znakového jazyka komunity
Neslyšících (například ve Velké Británii z britského znakového jazyka) nebo z jiných
znakových systémů, které jsou uţívány ve vzdělávání neslyšících (například v Austrálii
a na Novém Zélandě ze znakového systému Signed Australasian). V kaţdé zemi jsou znaky
Makatonu pečlivě vybírány a standardizovány.
V Makatonu znakujeme většinou pouze tzv. klíčová slova. To jsou slova, která jsou
hlavními nositeli sdělení, jsou nejdůleţitější a mají tedy největší význam pro smysl
konkrétního sdělení. (Škodová, Jedlička a kol., 2003). Není tedy nutné znakovat všechna
slova, která pouţijeme. Výběr klíčového slova „záleţí na tom, co mluvčí povaţuje
za podstatné - např. ve větě Kočka pije mléko, můţe být podstatná ta kočka, ale z kontextu
můţe vyplynout, ţe důleţité je mléko a nebo to, ţe ho kočka pije. Smyslem znakování klíčových
slov je nezahltit uţivatele přemírou znaků a také to, ţe znak není cílem, ale prostředkem
ke komunikaci.“ (Lucie Laudová. Osobní sdělení. 22. 11. 2010). Podle Mgr. Laudové je výběr
27
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klíčových slov velmi individuální a je závislý na tom, jaké znaky uţ dítě zná, jaké se teprve
postupně učí. Kaţdá maminka dítěte s postiţením můţe ve zcela stejné větě vybrat jiná
klíčová slova a k těm přiřadit při komunikaci s dítětem znak. (Lucie Laudová.
Osobní sdělení. 22. 11. 2010)
Příklad znakování klíčových slov:28
V lednu přijedou Sedlochovic na návštěvu do Prahy – LEDEN + SEDLOCHOVIC +
NÁVŠTĚVA.
V létě pojedu k moři s tetou a malým Matoušem – JET + MOŘE + TETA + MATOUŠ.
Musíme najít na dovolené u moře studio s velkou kuchyní – MOŘE + NAJÍT + VELKÁ +
KUCHYŇ.
Vezměte si červenou pastelku a vybarvěte slonovi chobot, potom si vezměte modrou pastelku
a vybarvěte mu uši – ČERVENÁ + CHOBOT, MODRÁ + UŠI.29
Jiţ od počátku učení Makatonu je důleţité intenzivně pouţívat podstatná jména
a slovesa. Později se osoby s postiţením naučí předloţky, díky kterým mohou postupně
skládat celé věty. Pokud nám jiţ znaky Makatonu k běţné komunikaci nestačí, vyuţíváme
znaků ze znakového jazyka a ty zapojíme do osobního slovníku klienta.
Zpočátku je výhodné znaky spojovat se symboly, fotkami nebo statickým zobrazením,
aţ později zjistíme, jaké metodě komunikace dává osoba s postiţením přednost a která mu
přináší největší uţitek. Kaţdý člověk je totiţ jiný, a tudíţ se liší i způsob komunikace, která
mu vyhovuje nejvíce.

28
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Paní Fílová (maminka syna, který pouţívá znaky Makatonu). Osobní sdělení. 15. 12. 2010
Paní Pechová (maminka syna, který pouţívá znaky Makatonu). Osobní sdělení. 8. 12. 2010

4.3 Důvody uţití Makatonu
Makaton je u dětí a dospělých uţíván z těchto důvodů (Kubová, 1996):


pomoc k porozumění (díky tomu, ţe většina znaků je ikonických, je z jejich
provedení moţné pochopit význam mluvených slov),



pomoc při vývoji vyjadřování u některých osob (učení se znakům postupně
napomáhá učení se slovům),



podpora nesrozumitelné řeči nebo velmi špatné artikulace (pouţití znaků sniţuje
frustraci, kterou má osoba při špatně srozumitelné řeči),



základní prostředek komunikace (u osob, pro které je díky jejich postiţení
mluvená řeč příliš obtíţná),




zraková podpora řeči (u dětí i dospělých s velkými potíţemi v učení),
dočasný prostředek komunikace (u osob, které trpí přechodně potíţemi
při dorozumívání),



podpora řeči (u malých dětí – například s Downovým syndromem – které mají
řečové a jazykové potíţe).

„Slovník Makaton můţe být cennou pomůckou pro rozvíjení komunikace v mnoha shora
zmíněných případech. Na tyto děti nebo dospělé byl často vyvíjen nátlak, aby mluvili, aniţ to
byli schopni zvládnout. Velmi efektivní metodou je odstranit tento nátlak na výlučné pouţívání
řeči, naučit je vyjadřovat se co nejdříve pomocí znaků, potom pomocí znaků a řeči, nakonec
jenom řečí.“ (Kubová, 1996, s. 16)
Podle Mgr. Laudové je velmi těţké odhadnout, kolik lidí pouţívá Makaton. Je totiţ
téměř nemoţné počet těchto lidí zjistit. Mnoho osob se naučilo nebo „obkoukalo“ pouze
několik málo znaků Makatonu, které zapojili do své znakové zásoby, ale jinak tento
komunikační systém nevyuţívá.

4.4 Výuka Makatonu
Podle Kubové (1996) probíhá výuka Makatonu ve dvou rovinách:
1. Formální rovina – děti a jejich rodiče jsou vyučováni podle slovníku Makatonu30,
díky němuţ se naučí jednotlivé znaky a porozumí příslušným pojmům jazyka.
Důleţité je pro začátek vybrat co nejvíce motivujících znaků (například 10), které
postupně zapojujeme do běţného ţivota. Dítě si na znaky postupně zvyká a začíná zahrnovat
do své promluvy znaky, které mu jsou blízké. Při výběru znaků vţdy vycházíme ze znalosti
konkrétního dítěte. Je potřeba dítě stále motivovat k tomu, aby pouţívalo znaky. Je lepší
pouţít nepřesný znak neţ nepouţít ţádný. Dítě se učí znaky nápodobou od učitelů nebo rodičů
a postupně je zpřesňuje (pokud je to tedy pohybově moţné).
Při učení znakům je třeba vycházet od nejjednodušších pojmů, které jsou dítěti známé,
později přidáváme sociální pojmy (pozdravy), podstatná jména a slovesa, díky nimţ můţeme
sjednotit větu, aţ mnohem později zapojujeme těţší gramatické formy (zápor, předloţky).
2. Neformální rovina – cílem je, aby Makaton umělo co nejvíce lidí, kteří jsou
v blízkosti dítěte nebo dospělého, který se učí Makaton. Je to učení se znaků v kaţdodenních
situacích, skupinové učení, vyuţívání Makatonu v co nejširším okolí dítěte. (Tarcsiová, 2005)
Ţák má tak jedinečnou moţnost si osvojený jazykový systém vyzkoušet v kaţdodenním
ţivotě. Zároveň je při učení znaků velmi důleţitá zpětná vazba (pokud si dítě o něco znakem
řekne, musí danou věc dostat). Pokud dítě pouţije znak, je třeba, aby to dospělý po něm
správně zopakoval a ukázal tím dítěti, jak vypadá gramaticky správná forma znaku. Někdy je
pro zaktivování znaku u dítěte nutná fyzická pomoc, nejvhodnější je, aby si dospělý sednul
zezadu k dítěti a pomohl mu rukama vytvořit správně znak. (Lucie Laudová. Osobní sdělení.
20. 10. 2008)
Často se vyskytuje problém, ţe dítě nechce pouţívat takový atypický systém
komunikace, odmítá ho a stydí se znakovat ve společnosti jiných lidí. Proto je potřeba, aby se
s dítětem učili znakovat i lidé v jeho blízkém okolí (členové rodiny, učitelé, vychovatelé,

30

Slovník českého Makatonu není běţně dostupný, je to materiál, který Mgr. Laudová dává svým ţákům
na kurzu Makaton (viz Příloha 4)

sociální pracovníci, logoped), aby se u něj tento znakový systém uchytil. (Lucie Laudová.
Osobní sdělení. 20. 10. 2008)

4.5 Rozdíl mezi Makatonem a znakovým jazykem
Někteří kritici komunikačního systému Makaton tvrdí, ţe pokud chce někdo umět nebo
vyučovat Makaton, musí velmi dobře znát znakový jazyk dané země, protoţe jsou tyto dva
komunikační prostředky velmi propojené. S tím ale zásadně nesouhlasí autoři studie Research
Information Service (1988), kteří odmítají tvrzení, ţe by učitel či uţivatel Makatonu musel
umět velmi dobře také znakový jazyk. „V literatuře o Makatonu a v jeho praktickém uţití jsou
vidět rozdíly mezi Makatonem a BSL a odborníci, kteří se zabývají systémem Makaton,
nebudou tvrdit, ţe jsou odborníky i na jiný komunikační systém a jeho odbornou
dovednost.“31
Makaton je komunikační systém, u kterého je slovo nadřazené znaku. Nositelem
informace je tedy slovo, nikoli znak. Ten pouze dokresluje význam toho, co vyjadřujeme
mluveným slovem. Znaky jsou dohodnuté, ovšem jejich vzhled se různě proměňuje
v závislosti na potřebách konkrétního člověka a jeho pohybových schopnostech. Pořadí slov
ve větě je stejné jako v českém jazyce.
Znakový jazyk je plnohodnotný jazyk, který má svá pravidla, historii a gramatiku, která
se velice liší od gramatiky českého jazyka. Tudíţ i slovosled znakového jazyka se výrazně
odlišuje od českého jazyka. Je to vizuálně motorický komunikační systém, jehoţ znaky jsou
konvenčně dohodnuté, ustálené. Znak je hlavním nositelem sdělované informace. 32

31

RESEARCH INFORMATION SERVICE. Collection of papers, reviews, surveys and bibliographies of
research into non speech systems, 1988, s. 11. Přeloţila MV
32
Zde uvádím pouze základní popis českého znakového jazyka. Pro více informací odkazuji na publikaci
OKROUHLÍKOVÁ, L., SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P. Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený
jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha : ČKTZJ, 2008.

4.6 Rozdíl mezi Makatonem a znakovanou češtinou
„Znakovaná čeština je umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání
mezi slyšícími a neslyšícími…vyuţívá gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě
nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a postavením
rukou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka.“ (Okrouhlíková, 2008, s. 10)
Na první pohled se zdá, ţe tyto dvě formy komunikace (znakovaná čeština a český Makaton)
jsou si velmi podobné. Základem obou těchto uměle vytvořených jazykových systémů je
čeština a její gramatika, některé znaky vycházejí z českého znakového jazyka.
Ovšem český Makaton a znakovaná čeština mají také několik rozdílů. Znakovaná
čeština přejímá většinu svých znaků z českého znakového jazyka, aniţ by měnila podobu
konkrétního znaku. Také vytváří znaky speciálně vytvořené pro její účely, které český
znakový jazyk nemá (např. předloţky, spojky). Makaton sice také vyuţívá některé znaky
českého znakového jazyka, ale často je modifikuje tak, aby jejich produkce byla co
nejjednodušší pro děti či dospělé s určitým druhem postiţení.
Znakovaná čeština produkuje znak pro kaţdé české slovo. Podle slovosledu české věty
přidá znak kaţdému artikulovanému slovu. (Okrouhlíková, 2008). V Makatonu, jak je jiţ
popsáno výše, se často znakují pouze tzv. klíčová slova, která jsou důleţitá a nezbytná
pro pochopení významu sdělení.
Další odlišností je, ţe znaky znakované češtiny mohou být doprovázené mluvenou řečí
nebo bezhlasou artikulací českého slova. Naproti tomu systém Makaton vyţaduje, aby bylo
konkrétní slovo vysloveno nahlas. Klade totiţ velký důraz na rozvoj mluvené řeči a slovo je
u něj nadřazené znaku.
Toto jsou základní rozdíly mezi systémem Makaton a českým znakovým jazykem, mezí
Makatonem a znakovanou češtinou. Ve své práci bych se ale ráda podrobněji zaměřila
na konkrétní rozdíly mezi znaky českého MA a ČZJ.

5. Porovnávání znaků
Ve své práci budu porovnávat znaky českého znakového jazyka (ČZJ) se znaky českých
znaků vytvořených pro Makaton (MA). Při porovnávání znaků budu vycházet ze své znalosti
znaků nabytých v kurzu českého znakového jazyka, který navštěvuji, a v kurzu Makaton,
který jsem absolvovala. Tyto znalosti a případné nejasnosti budu konzultovat s Martinem
Wiesnerem (neslyšícím rodilým mluvčím českého znakového jazyka a lektorem ČZJ)
a s Mgr. Lucií Laudovou (lektorkou kurzů Makaton).
V kurzu Makaton jsem se naučila základních 342 znaků, z nichţ 143 znaků je stejných
jako znaky v ČZJ (1. stupeň – 18, 2. stupeň – 16, 3. stupeň – 19, 4. stupeň – 14, 5. stupeň –
15, 6. stupeň – 13, 7. stupeň – 28, 8. stupeň – 9, 9. stupeň – 11), 133 znaků je zcela
odlišných od znaků v ČZJ33 (1. stupeň – 15, 2. stupeň – 14, 3. stupeň – 12, 4. stupeň – 16, 5.
stupeň – 16, 6. stupeň – 10, 7. stupeň – 12, 8. stupeň – 15, 9. stupeň – 23) a 66 znaků vychází
z ČZJ, ovšem nejsou stejné (1. stupeň – 10, 2. stupeň – 8, 3. stupeň – 5, 4. stupeň – 8, 5.
stupeň – 6, 6. stupeň – 8, 7. stupeň – 9, 8. stupeň – 5, 9. stupeň – 7), došlo u nich ke změně
některých parametrů znaku (tvar ruky, pohyb či místo artikulace)34
Ráda bych se zaměřila na těchto 66 znaků MA, které vychází z českého znakového
jazyka, ovšem nemají stejnou podobu jako znaky v ČZJ. Chtěla bych zjistit, jakým způsobem
se tyto znaky MA liší od znaků ČZJ a pokusit se vyzkoumat, zda jsou tyto znaky artikulačně
jednodušší a jak se od sebe odlišují jejich jednotlivé parametry (tvar ruky, pohyb či místo
artikulace). Na závěr se budu snaţit popsat, jaké byly nejčastější změny parametrů znaku
a v čem tyto změny spočívají.
Při výběru znaků budu postupovat podle jednotlivých stupňů komunikačního systému
Makaton (1. – 9. stupeň). Pro popis znaku budu pouţívat symboly pro tvary ruky35 a slovní
popis provedení znaku.

33

Znaky, které jsou zcela odlišné, byly vymyšleny tak, aby lépe odpovídaly skutečnosti, tedy aby se znak co
nejvíce podobal slovu, které vyjadřuje (např. MODRÁ – otevřená dlaň koná obloukový pohyb před tělem, čímţ
naznačuje modrou oblohu)
34
Seznam znaků, které jsou stejné či zcela jiné v Makatonu a Českém znakovém jazyce – viz Příloha 5
35
Symboly tvarů ruky DEZ se pouţívají pro notaci (zápis) znaků ČZJ. Označení tvarů ruky jsou v různých
znakových jazycích různé. Pro zápis znaků ČZJ jsou symboly tvarů ruky většinou převzaty z české jednoruční
prstové abecedy nebo jsou z ní odvozeny. Pro tvary ruky, které se v této prstové abecedě nevyskytují, jsou uţity
speciální znaky (např. 5). (Okrouhlíková, 2008)

Tvary ruky, které pouţiji při popisu znaků:36
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1. stupeň
MÁMA
Obr. č. 3

Obr. č. 4

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar B. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar D.
Orientace dlaně37 je doleva, orientace prstů38 Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
je nahoru. Hrana ruky na straně palce se nahoru. Celý ukazováček se dotkne pravé
dotkne pravé a potom levé tváře.

a potom levé tváře.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je vytvořen otevřenou dlaní (tvar B),
který je jednodušší neţ ruka sevřená v pěst s vytrčeným ukazováčkem (tvar D).

37

Orientace dlaně se určuje podle orientace vnitřní plochy zápěstí. (Okrouhlíková, 2008)
Orientace prstů se určuje podle orientace ukazováčku, prostředníčku, prsteníčku a malíčku. Pokud jsou prsty
při produkci znaku skrčené, orientace je určena podle prstů v narovnané poloze. (Okrouhlíková, 2008)
38

TÁTA
Obr. č. 5

Obr. č. 6

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar B. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar D.
Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je
doleva. Hrana ruky na straně palce se dotkne doleva. Celý ukazováček se dotkne čela
čela a potom brady.

a potom brady.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je vytvořen otevřenou dlaní (tvar B),
který je jednodušší neţ ruka sevřená v pěst s vytrčeným ukazováčkem (tvar D).

BABIČKA
Obr. č. 7

Obr. č. 8

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar sA. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Bo.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
nahoru. Hrana ruky na straně palce se dotkne nahoru. Znak začíná u pravého ucha (hrana
pravého ucha a potom brady.

ruky na straně ukazováčku se dotýká ucha),
poté je změněn tvar ruky na sA (orientace
dlaně je doleva, orientace prstů je nahoru)
a ruka se hranou na straně palce dotkne
brady.

Strategie zjednodušení: Eliminace změny tvaru ruky během produkce znaku. Znak MA je
vytvářen po celou dobu jedním tvarem ruky (tvar sA) na rozdíl od znaku ČZJ, kde je
v průběhu produkce znaku tvar ruky změněn (z Bo na sA). Důvodem tohoto zjednodušení
v MA je náročnost změny tvaru ruky během vytváření pohybu.

DĚDA
Obr. č. 9

Obr. č. 10

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar sA. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Bo.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
nahoru. Hrana ruky na straně palce se dotkne nahoru. Znak začíná na čele (hrana ruky
čela a potom brady.

na straně ukazováčku se dotýká čela), poté je
změněn tvar ruky na sA (orientace dlaně je
doleva, orientace prstů je nahoru) a ruka se
hranou na straně palce dotkne brady.

Strategie zjednodušení: Eliminace změny tvaru ruky během produkce znaku. Znak MA je
vytvářen po celou dobu jedním tvarem ruky (tvar sA) na rozdíl od znaku ČZJ, kde je
v průběhu produkce znaku tvar ruky změněn (z Bo na sA). Důvodem tohoto zjednodušení
v MA je náročnost změny tvaru ruky během vytváření pohybu.

JÍST
Obr. č. 1239

Obr. č. 11

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar S.
Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
nahoru. Špičky prstů se dvakrát dotknou rtů doleva. Ohnutý ukazováček se dvakrát
(to naznačuje vkládání jídla do úst).

přiblíţí ke rtům (to naznačuje vkládání jídla
do úst).

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je tvarem ruky N, který je jednodušší
neţ tvar ruky S v ČZJ.

39

Zdroj obrázku – Slovník znakové řeči (Gabrielová, Paur, Zeman, 1988, s. 72)

DŮM
Obr. č. 1440

Obr. č. 13

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar B1. Znak je artikulován před tělem. tvar B1, znak je artikulován před tělem
Na počátku artikulace znaku se ruce jemně (v neutrálním prostoru41). Ruce naznačí tvar
dotýkají špičkami prstů, poté jdou od sebe střechy domu, poté vykreslí i stěny domu.
a současně dolů. To zobrazuje tvar střechy Na počátku artikulace znaku se ruce jemně
domu.

dotýkají špičkami prstů, poté jdou ruce
od sebe a současně dolů (střecha domu).
Dlaně směřují vzájemně k sobě (orientace
pravé ruky je doleva a orientace levé ruky je
doprava) a následuje pohyb dolů (stěny
domu).

Strategie zjednodušení: Změna pohybu. Znak MA naznačuje svým pohybem pouze střechu
domu, v ČZJ znak poukazuje na střechu domu, ale také na stěny domu. Pohyb v MA je
jednodušší, zobrazuje pouze část obrysu domu.

40
41

Tamtéţ, s. 47
Neutrální prostor – „prostor před tělem, kde se ruce pohybují volně a přirozeně“ (Okrouhlíková, 2008, s. 20)

POSTEL
Obr. č. 15

Obr. č. 1642

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar Bo. Orientace pravé dlaně je doleva, tvar P. Orientace pravé dlaně je doleva,
orientace levé ruky je doprava, orientace orientace levé ruky je doprava, orientace
prstů je od těla. Znak je artikulován prstů je od těla. Znak je artikulován
před tělem (v neutrálním prostoru). Obě ruce před tělem (v neutrálním prostoru). Obě ruce
se lehkým obloučkem posunou blíţe k tělu.

se lehkým obloučkem posunou blíţe k tělu.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je vytvořen tvarem ruky Bo, který je
jednodušší neţ tvar P v ČZJ.
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Tamtéţ, s. 170

CO? JAK?
Obr. č. 17

Obr. č. 1843

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar TO.
Orientace dlaně je nahoru, orientace prstů je Orientace dlaně je nahoru, orientace prstů je
od těla. Znak je artikulovaný vpravo od těla. Znak je artikulovaný vpravo
před tělem. Ruka lehce kmitá ze strany před tělem. Ruka lehce kmitá ze strany
na stranu (zprava doleva).
na stranu (zprava doleva).
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je vytvořen tvarem N, který je
jednodušší neţ tvar TO v ČZJ.
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Tamtéž, s. 28

ŠPATNÝ / ŠPATNĚ
Obr. č. 19

Obr. č. 20

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar Bo. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Bo.
Orientace dlaně je od těla, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů
nahoru. Místo artikulace je u pravé tváře. nahoru. Místo artikulace je před obličejem.
Ruka kývne dopředu. Orientace dlaně je poté Ruka kývne doleva. Orientace dlaně je poté
dolů, orientace prstů je dopředu.

dolů, orientace prstů doleva.

Strategie zjednodušení: Změna orientace dlaně, změna místa artikulace. U znaku MA je
počáteční orientace dlaně od těla a místo artikulace u pravé tváře. U znaku ČZJ je počáteční
orientace dlaně doleva a místo artikulace před obličejem. Je velmi těţké určit, čím by mohla
být tato změna artikulace znaku způsobena. Zdá se, ţe dětem s postiţením se lépe vytváří
znak, který vede do většího prostoru před tělo („plácnou dopředu“).

DEN
Obr. č. 21

Obr. č. 2244

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar TO.
Orientace dlaně je nahoru, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
od těla. Znak je artikulovaný před tělem nahoru. Znak je artikulovaný před tělem
(v neutrálním prostoru). Celá paţe vytváří (v neutrálním prostoru). Celá paţe vytváří
obloukový pohyb směrem doprava.
obloukový pohyb směrem doprava.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně. Znak MA je vytvořen
tvarem N (orientace dlaně je nahoru), který je jednodušší neţ tvar TO v ČZJ (orientace dlaně
je k tělu).
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2. stupeň
KLUK
Obr. č. 23

Obr. č. 24

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar B. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar B.
Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je
doleva. Znak je artikulovaný na čele. Hrana doleva. Znak je artikulovaný na čele. Ruka se
ruky na straně palce se dotýká čela. Pohyb je pohybuje

směrem

k čelu,

kde

dochází

zleva doprava (po celou dobu pohybu je ke kontaktu s palcovou hranou ruky. Pohyb
hrana ruky v kontaktu s čelem).

je opakovaný.

Strategie zjednodušení: Změna pohybu. Je těţké určit, čím by mohla být tato změna pohybu
znaku způsobena. Důvodem by mohla být lepší představivost kšiltu u znaku MA.

HOLKA
Obr. č. 25

Obr. č. 2645

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar TO.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulovaný na pravém nahoru. Znak je artikulovaný na pravém
uchu. Špičky prstů chytí ušní lalůček a lehce uchu. Palec a ukazováček chytí ušní lalůček
a lehce s ním zatřesou.
s ním zatřesou.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je vytvořen tvarem N, který je
jednodušší neţ spojený tvar TO v ČZJ.
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Tamtéţ, s. 116

DVEŘE
Obr. č. 2846

Obr. č. 27

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar Bo. Orientace dlaní je k tělu. Orientace tvar Bo. Orientace dlaní je k tělu. Orientace
prstů pravé ruky je doleva, orientace prstů prstů pravé ruky je doleva, orientace prstů
levé ruky je doprava. Znak je artikulovaný levé ruky je doprava. Prsty obou dlaní se
před tělem (v neutrálním prostoru). Obě paţe lehce

dotýkají.

Znak

je

artikulovaný

jsou pokrčené v lokti. Pravá ruka je aktivní47, před tělem (v neutrálním prostoru). Pravá
dlaní se dotýká levého lokte (ruka je ruka je aktivní, kývnutím v zápěstí naznačuje
pasivní48),

46

poté

jde

ruka

obloukovým otevírání dveří.

Tamtéţ, s. 144
Aktivní ruka – ve dvouručních znacích = ruka, která vykonává pohyb
48
Pasivní ruka – ve dvouručních znacích = ruka, která je statická, nevykonává ţádný pohyb
47

pohybem vpřed (to naznačuje otevírání
dveří).

Strategie zjednodušení: Změna pohybu. U znaku MA je pohyb celou paţí, který je
jednodušší neţ pohyb v zápěstí u znaku ČZJ.

KOČKA
Obr. č. 29

Obr. č. 3049

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar N. Orientace prstů je nahoru, orientace tvar TO. Orientace prstů je nahoru, orientace
pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je
doprava. Znak je artikulovaný u koutků úst. doprava. Znak je artikulovaný u koutků úst.
Pohyb je opakovaný a naznačuje vousky Pohyb je opakovaný a naznačuje vousky
kočky.
kočky.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je vytvořen tvarem N, který je
jednodušší neţ tvar ruky TO znaku ČZJ.
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Zdroj obrázku – Slovník znakové řeči (Gabrielová, Paur, Zeman, 1988, s. 81)

PTÁK
Obr. č. 31

Obr. č. 32

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar R.
Orientace dlaně je od těla, orientace prstů je Orientace dlaně je od těla, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulovaný u pravého nahoru. Znak je artikulovaný u pravého
koutku rtů. Dlaň se opakovaně otevře. To koutku rtů. Palec a ukazováček se opakovaně
naznačuje otevírání a zavírání zobáčku.

spojují a rozpojují. To naznačuje otevírání
a zavírání zobáčku.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je vytvořen tvarem N, který je
jednodušší neţ tvar ruky R znaku ČZJ.

KYTKA
Obr. č. 3450

Obr. č. 33

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar U.
Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulovaný u nosu. Otevřu nahoru. Znak je artikulovaný u nosu. Otevřu
dlaň do tvaru ruky 5. To naznačuje rozvití dlaň do tvaru ruky 5. To naznačuje rozvití
květu.

květu.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je vytvořen tvarem N, který je
jednodušší neţ tvar ruky U znaku ČZJ.
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Zdroj obrázku – Všeobecný slovník českého znakového jazyka A – N (Potměšil, 2002, s. 339)

HRNEČEK / SKLENICE
Obr. č. 35

Obr. č. 3651

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar C. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar E.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulovaný v levé dlani, nahoru. Znak je artikulovaný v levé dlani,
která má orientaci nahoru. Prsty levé ruky která má orientaci nahoru. Prsty levé ruky
mají orientaci od těla. Pravá ruka opakovaně mají orientaci od těla. Pravá ruka opakovaně
ťukne palcem do levé dlaně. To naznačuje ťukne palcem do levé dlaně. To naznačuje
tvar hrnečku.
tvar hrnečku.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA je vytvořen tvarem C, který je
jednodušší neţ tvar ruky E znaku ČZJ.
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Zdroj obrázku – Slovník znakové řeči (Gabrielová, Paur, Zeman, 1988, s. 208)

STUDENÝ / ZIMA
Obr. č. 3852

Obr. č. 37

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar A. Orientace dlaní je k tělu, orientace tvar A. Orientace prstů je od těla, orientace
prstů pravé ruky je doleva, orientace prstů pravé dlaně doleva, orientace levé dlaně je
levé ruky je doprava. Znak je artikulovaný doprava. Znak je artikulovaný před tělem
přímo na hrudi. Pěsti se dotýkají těla (v neutrálním prostoru). Pěsti nemají kontakt
a pohybují se opakovaně nahoru a dolů.

s tělem a pohybují se opakovaně od sebe
a k sobě.

Strategie zjednodušení: Změna pohybu, změna místa artikulace, změna orientace dlaně.
Znak MA je artikulován přímo na těle na rozdíl od znaku ČZJ, kde ruce nemají ţádný
kontakt s tělem. Je těţké určit, co vedlo k této změně pohybu. Pohyb znaku MA znázorňuje
zahřívání těla v zimě, pohyb znaku ČZJ zase třesoucí se ruce zimou. Také došlo ke změně
orientace dlaně. Ve znaku MA je orientace dlaně k tělu, ve znaku ČZJ je orientace pravé
dlaně doleva a orientace levé dlaně doprava.
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Zdroj obrázku – Všeobecný slovník českého znakového jazyka O – Ţ (Potměšil, 2004, s. 357)

3. stupeň
RYBA
Obr. č. 39

Obr. č. 40

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar Bo. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Bo.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
od

těla.

Znak

je

artikulovaný od těla. Znak je artikulovaný na pasivní levé

před tělem (v neutrálním prostoru). Dochází ruce,

která

má

tvar

sA,

před

tělem

k opakovanému pohybu prstů a kývání (v neutrálním prostoru). Orientace levé dlaně
zápěstí. To naznačuje pohyb ryby ve vodě.

je dolů, orientace prstů je doprava. Pravá
ruka se dotýká levého hřbetu dlaně hranou
ruky

na

straně

malíčku.

Dochází

k opakovanému pohybu prstů a kývání
zápěstí. To naznačuje pohyb ryby ve vodě.
Strategie zjednodušení: Změna dvouručního znaku na jednoruční. Znak MA je jednoruční,
je artikulován před tělem, nedochází zde k ţádnému kontaktu s druhou rukou. To je pro děti
s postiţením jednodušší neţ znak ČZJ, kde jsou k vytvoření znaku potřebné dvě ruce.

VLAK
Obr. č. 41

Obr. č. 42

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar Bo. Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je tvar P. Orientace prstů je od těla, orientace
od těla. Znak je artikulovaný před tělem pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je
(v neutrálním prostoru). Ruka koná kruhový doprava. Znak je artikulovaný před tělem
pohyb směrem od těla. To naznačuje pohyb (v neutrálním prostoru). Levá ruka je pasivní,
kol vlaku.

pravá ruka koná kruhový pohyb směrem
od těla vedle levé ruky. To naznačuje pohyb
kol vlaku.

Strategie zjednodušení: Změna dvouručního znaku na jednoruční, změna tvaru ruky. Znak
MA je jednoruční, má tvar Bo, který je jednodušší neţ tvar ruky P znaku ČZJ. Znak MA je
jednodušší neţ znak ČZJ, kde jsou k vytvoření znaku potřebné dvě ruce.

LETADLO / LÉTAT
Obr. č. 43

Obr. č. 44

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar A. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Y.
Orientace dlaně je od těla, orientace prstů je Orientace dlaně od těla, orientace prstů je
nahoru. Znak začíná u pravé tváře, poté jde nahoru. Znak začíná u pravé tváře, poté jde
ruka směrem nahoru a od těla. To naznačuje ruka směrem nahoru a od těla. To naznačuje
pohyb vzlétajícího letadla.

pohyb vzlétajícího letadla.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar A, který je jednodušší neţ tvar
ruky Y ve znaku v ČZJ.

KOLO
Obr. č. 4653

Obr. č. 45

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar sA. Obě ruce mají orientaci dlaní dolů, tvar G. Obě ruce mají orientaci dlaní dolů,
orientace prstů je od těla. Znak je artikulován orientace prstů je od těla. Znak je artikulován
před tělem (v neutrálním prostoru). Ruce před tělem (v neutrálním prostoru). Ruce
střídavě konají kruhový pohyb směrem střídavě konají kruhový pohyb směrem
od těla.

To

naznačuje

při šlapání na kole.

pohyb

nohou od těla.

To

naznačuje

pohyb

nohou

při šlapání na kole.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar sA, který je jednodušší neţ
tvar ruky G u znaku v ČZJ.
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JÍT
Obr. č. 4854

Obr. č. 47

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar P. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar P.
Levá ruka, která je pasivní a ohnutá v lokti Znak je artikulován před tělem (v neutrálním
směrem doprava, má tvar

sA.

Znak je prostoru).

Prsty

ruky

(ukazováček

artikulován na levé paţi, která je před tělem a prostředníček) se pohybují směrem
(v neutrálním prostoru). Prsty pravé ruky dopředu od těla. To naznačuje lidskou chůzi.
(ukazováček a prostředníček) se pohybují
po levé paţi směrem doleva. To naznačuje
lidskou chůzi.
Strategie zjednodušení: Změna jednoručního znaku na dvouruční, změna pohybu. Znak
MA je dvouruční na rozdíl od znaku v ČZJ, který nevyuţívá levou ruku. Dochází také
ke změně pohybu. Ve znaku MA je to pohyb doleva, ve znaku ČZJ pohyb od těla. Je těţké
určit, co by mohlo být důvodem k pouţití levé ruky v MA. Podle mého názoru je v tomto
případě znak ČZJ jednodušší.
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Zdroj obrázku – Slovník znakové řeči (Gabrielová, Paur, Zeman, 1988, s. 72)

4. stupeň
KLÍČ
Obr. č. 49

Obr. č. 5055

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar S.
Orientace dlaně je od těla, orientace prstů je Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulovaný (v neutrálním od těla. Znak je artikulovaný před tělem
prostoru).

Ruka

naznačuje

odemykání (v neutrálním prostoru). Ruka naznačuje

či zamykání zámku opakovaným kroucením odemykání či zamykání zámku opakovaným
zápěstí směrem doprava.

kroucením zápěstí směrem doprava.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně. Znak MA má tvar N
(orientace dlaně je od těla), který je jednodušší neţ tvar ruky S (orientace dlaně je dolů)
u znaku v ČZJ.
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SKŘÍŇ
Obr. č. 51.

Obr. č. 5256

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar B. Orientace dlaní je dolů, orientace tvar P. Orientace dlaní je dolů, orientace
prstů je od těla. Znak je artikulovaný prstů je od těla. Znak je artikulovaný
před tělem (v neutrálním prostoru). Ruce se před tělem (v neutrálním prostoru). Ruce se
lehce dotýkají. Obě ruce pohybem naznačí lehce dotýkají. Obě ruce pohybem naznačí
tvar skříně. Nejprve vrchní část – ruce jdou tvar skříně. Nejprve vrchní část – ruce jdou
od sebe, poté stěny skříně – pohyb rukou od sebe, poté stěny skříně – pohyb rukou
dolů (dlaně směřují vzájemně k sobě).

dolů (dlaně směřují vzájemně k sobě).

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar B, který je jednodušší
neţ tvar ruky P u znaku v ČZJ.

56

Zdroj obrázku – Slovník znakové řeči (Gabrielová, Paur, Zeman, 1988, s. 210)

ŠÍT
Obr. č. 53

Obr. č. 54

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar N. Orientace dlaní je k tělu, orientace tvar TO. Orientace prstů je od těla, orientace
prstů pravé ruky je doleva, orientace prstů dlaně pravé ruky je doleva, orientace dlaně
levé ruky je doprava. Znak je artikulovaný levé ruky je doprava. Znak je artikulovaný
před tělem (v neutrálním prostoru). Levá před tělem (v neutrálním prostoru). Levá
ruka je pasivní, znázorňuje drţení látky. ruka je pasivní, znázorňuje drţení látky.
Pravá ruka je aktivní, koná opakovaný pohyb Pravá ruka je aktivní, koná opakovaný pohyb
nahoru, při kterém škrtne o špičky prstů levé nahoru, při kterém škrtne o špičky prstů levé
ruky. To znázorňuje pohyb při šití.

ruky. To znázorňuje pohyb při šití.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně. Znak MA má tvar N
(orientace dlaně je k tělu), který je jednodušší neţ tvar ruky TO (orientace pravé dlaně je
doleva, orientace levé dlaně je doprava) u znaku v ČZJ.

VAŘIT
Obr. č. 5657

Obr. č. 55

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar S.
Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je
od těla. Znak je artikulovaný před tělem od těla. Znak je artikulovaný před tělem
(v neutrálním

prostoru).

Ruka

provádí (v neutrálním

prostoru).

Ruka

provádí

kroucený pohyb v zápěstí směrem doprava. kroucený pohyb v zápěstí směrem doprava.
To znázorňuje pohyb míchání při vaření.

To znázorňuje pohyb míchání při vaření.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar N, který je jednodušší neţ tvar
ruky S u znaku v ČZJ.
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Zdroj obrázku – Všeobecný slovník českého znakového jazyka O – Ţ (Potměšil, 2004, s. 454)

MYSLET
Obr. č. 5858

Obr. č. 57

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar B. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar B.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulovaný u pravého nahoru. Znak je artikulovaný u pravého
spánku. Prsty se zlehka dotýkají spánku, ruka spánku. Ruka provádí opakovaný kruhový
provádí
v zápěstí.

opakovaný

kroucený

pohyb pohyb směrem od těla. Ruka nemá s tělem
ţádný kontakt.

Strategie zjednodušení: Změna pohybu. Ve znaku MA se ruka kroutí v zápěstí, v ČZJ
provádí kruhový pohyb. Je těţké odhadnout, proč došlo ke změně pohybu. Podle mého
názoru je kruhový pohyb znaku ČZJ snadnější neţ kroucení v zápěstí znaku MA.
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VĚDĚT
Obr. č. 59

Obr. č. 60

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar D. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar D.
Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je Orientace dlaně je od těla, orientace prstů je
doleva. Znak je artikulovaný u pravého nahoru. Znak je artikulovaný u pravého
spánku.

Ukazováček

se

zlehka

dotýká spánku. Ruka v zápěstí kývne směrem

spánku, ruka provádí opakovaný kroucený dopředu (orientace dlaně je dolů, orientace
pohyb v zápěstí.

prstů je od těla).

Strategie zjednodušení: Změna pohybu, změna orientace dlaně. Ve znaku MA se ruka
kroutí v zápěstí, v ČZJ provádí zápěstí pohyb kývání. Je těţké odhadnout, proč došlo k této
změně pohybu. Podle mého názoru je kývání zápěstí snadnější neţ jeho kroucení. Také došlo
ke změně orientace dlaně. Ve znaku MA je orientace dlaně dolů, ve znaku ČZJ je orientace

dlaně od těla.

ČÍST
Obr. č. 61

Obr. č. 6259

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar f. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar V.
Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je Orientace dlaně je nahoru, orientace prstů je
od těla. Znak je artikulovaný nad levou od těla. Znak je artikulovaný nad levou
otevřenou dlaní, která je pasivní a má tvar otevřenou dlaní, která je pasivní a má tvar
ruky Bo (orientace dlaně je nahoru, orientace ruky Bo (orientace dlaně je nahoru, orientace
prstů je doprava). Pravý ukazováček provádí prstů je doprava). Pravá ruka provádí
nad levou dlaní opakovaný pohyb zleva nad levou dlaní opakovaný pohyb zleva
doprava. To znázorňuje proces čtení řádků.

doprava. To znázorňuje proces čtení řádků.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně. Znak MA má tvar f
(orientace dlaně je dolů), který je jednodušší neţ tvar ruky V (orientace dlaně je nahoru)
u znaku v ČZJ.
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PSÁT
Obr. č. 63

Obr. č. 64

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar TO.
Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je
od těla. Znak je artikulovaný nad levou od těla. Znak je artikulovaný nad levou
otevřenou dlaní, která je pasivní a má tvar otevřenou dlaní, která je pasivní a má tvar
ruky Bo (orientace dlaně je nahoru, orientace ruky Bo (orientace dlaně je nahoru, orientace
prstů je doprava). Špičky pravé ruky vykreslí prstů je doprava). Pravá ruka nad levou dlaní
nad levou dlaní psací písmeno a. To vykreslí vlnovku směrem doprava. To
znázorňuje proces psaní.

znázorňuje proces psaní.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna pohybu. Znak MA má tvar N, který je
jednodušší neţ tvar ruky TO u znaku v ČZJ. Dochází také ke změně pohybu. Pravá ruka
ve znaku MA vykreslí nad levou dlaní psací písmeno a, ve znaku ČZJ pravá ruka vykreslí
nad levou dlaní vlnovku. Pohyb MA je podle mého názoru těţší neţ pohyb v ČZJ.

5. stupeň
PRODAVAČ / PRODAVAČKA
Obr. č. 65

Obr. č. 66

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Levá ruka je pasivní a má
tvar B. Levá ruka je pasivní, orientace dlaně tvar

sA.

Orientace

dlaně

je

doprava,

je doprava, orientace prstů je od těla. Znak je orientace prstů je od těla. Pravá ruka má tvar
artikulovaný na hraně levé ruky na straně D (orientace dlaně je doprava, orientace prstů
ukazováčku. Pravá ruka má orientaci dlaně je od těla). Znak je artikulovaný na hraně
k tělu, orientaci prstů doleva. Malíková hrana ruky na straně palce. Malíková hrana pravé
pravé ruky opakovaně škrtne po levé ruce ruky škrtne po levé ruce směrem od těla.
směrem od těla.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně. Ve znaku MA mají obě
ruce tvar B, který je jednodušší neţ tvary ruky sA a D u znaku v ČZJ. Také došlo ke změně
orientace dlaně pravé ruky. Ve znaku MA je orientace pravé dlaně k tělu, ve znaku ČZJ je
orientace dlaně doprava.

LÉKAŘ
Obr. č. 67

Obr. č. 68

Popis znaku MA: Levá ruka je pasivní a má Popis znaku ČZJ: Levá ruka je pasivní a má
tvar B. Orientace dlaně je dolů a orientace tvar B. Orientace dlaně je dolů a orientace
prstů je doprava. Pravá ruka je aktivní prstů je doprava. Pravá ruka je aktivní
ve tvaru N. Orientace dlaně je k tělu, ve tvaru

TO.

Orientace dlaně je dolů,

orientace prstů je dolů. Špičky prstů pravé orientace prstů je dopředu. Prsty pravé ruky
dvakrát ťuknou na hřbet levé ruky.
ruky dvakrát ťuknou na hřbet levé ruky.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně. Znak MA má tvar pravé
ruky N (orientace dlaně je k tělu), který je jednodušší neţ tvar ruky TO (orientace dlaně je
dolů), u znaku v ČZJ.

MÍT RÁD
Obr. č. 69

Obr. č. 7060

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar B. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar B.
Orientace dlaně je doprava, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulovaný na levé tváři, doleva. Znak je artikulovaný na hrudi,
dochází ke kontaktu ruky s tělem. Pravá ruka dochází ke kontaktu pravé ruky s tělem.
pohladí levou tvář směrem dolů.

Ruka pohladí hruď směrem dolů.

Strategie zjednodušení: Změna místa artikulace, změna orientace dlaně. Znak MA je
artikulovaný na levé tváři na rozdíl od znaku ČZJ, který je znakován na hrudi. Je velmi těţké
odhadnout, proč došlo k této změně místa artikulace. Podle mého názoru je mnohem
náročnější pohladit rukou protilehlou tvář neţ pohladit hruď. Také došlo ke změně orientace
dlaně. Ve znaku MA je orientace dlaně doprava, ve znaku ČZJ je orientace dlaně k tělu.
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CHTÍT
Obr. č. 71

Obr. č. 7261

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar e. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar e.
Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
nahoru. Znak vychází od hrudníku, dochází nahoru. Znak vychází od brady, dochází
ke kontaktu ukazováčku s tělem. Ruka vede ke kontaktu ukazováčku s bradou. Ruka vede
od hrudníku směrem od těla.

od brady směrem od těla.

Strategie zjednodušení: Změna místa artikulace. Znak MA vychází od hrudi na rozdíl
od znaku ČZJ, který začíná od brady. Podle mého názoru je tato změna způsobena tím, ţe
pro děti s postiţením je jednodušší trefit se prstem na hruď neţ na bradu.
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HÁDAT SE
Obr. č. 73

Obr. č. 74

Popis znaku MA: Levá a pravá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar e. Orientace prstů je nahoru, orientace tvar E. Orientace prstů je od těla, orientace
pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je
doprava. Ruce dvakrát ťuknou směrem doprava. Ruce dvakrát ťuknou směrem
k sobě.

k sobě.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace prstů. Znak MA má tvar pravé
ruky e (orientace prstů je nahoru), který se zdá být jednodušší neţ tvar ruky E (orientace
prstů je od těla) u znaku v ČZJ.

PROBLÉM
Obr. č. 75

Obr. č. 76

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar 6. Orientace prstů je dopředu, orientace tvar G. Dlaně směřují k tělu, orientace prstů
pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je pravé ruky je doleva, orientace prstů levé
doprava. Ruce se střídavě kývají v zápěstí ruky je doprava. Ruce se střídavě kroutí
dopředu a zpět, ale vzájemně se nedotýkají.

v zápěstí dopředu a zpět. Mezi prsty pravé
a levé ruky dochází ke kontaktu.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna pohybu. Znak MA má tvar rukou 6, který
se zdá být jednodušší neţ tvar ruky G u znaku v ČZJ. Ve znaku MA dochází ke kývání
v zápěstí, které se zdá být jednodušší neţ kroucení, které je ve znaku ČZJ. Zároveň ve znaku
MA nedochází k ţádnému kontaktu rukou, zatímco ve znaku ČZJ se ruce vzájemně dotýkají.

6. stupeň
ŢLUTÁ
Obr. č. 77

Obr. č. 78

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar sA. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Y.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován v pravé části nahoru. Znak je artikulován v pravé části
hlavy (pod uchem). Ruka provádí opakovaný hlavy (pod uchem). Ruka provádí opakovaný
pohyb kroucení v zápěstí.
pohyb kroucení v zápěstí.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar ruky sA, který je jednodušší
neţ tvar ruky Y u znaku v ČZJ.

PTÁT SE
Obr. č. 79

Obr. č. 8062

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar TO.
Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován u brady, špičky nahoru. Znak je artikulován u brady, prsty
prstů ruky jsou v kontaktu s bradou. Znak (palec a ukazováček) jsou v kontaktu
vychází od brady, poté se ruka pohybuje s bradou. Znak vychází od brady, poté se
obloukem směrem od těla.

ruka pohybuje obloukem směrem od těla.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar rukou N, který je jednodušší
neţ tvar ruky TO u znaku v ČZJ.
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MLUVIT
Obr. č. 8263

Obr. č. 81

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar Bo. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Bo.
Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je
doleva. Znak je artikulován u brady, palec doleva. Znak je artikulován u brady, palec
ruky směřuje k bradě. Prsty ruky třepotají, ruky směřuje k bradě. Prsty ruky třepotají,
zápěstí se nehýbe.

ruka se pohybuje opakovaně od těla a zpět
k bradě.

Strategie zjednodušení: Změna pohybu. Ve znaku MA se zápěstí ruky nijak nepohybuje,
třepotají pouze prsty pravé ruky. U znaku v ČZJ se pohybují nejen prsty ruky, ale také celá
ruka od těla a zpět.
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BYLO
Obr. č. 83

Obr. č. 84

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar sA. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Bo.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován u pravého nahoru. Znak je artikulován u pravého
ramene. Pěst ruky koná pohyb dozadu ramene. Zápěstí ruky koná pohyb kývání
přes pravé rameno směrem za hranou ruky přes pravé rameno dozadu.
na palcové straně.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně, změna pohybu. Znak
MA má tvar ruky sA (orientace dlaně je doleva), znak ČZJ má tvar ruky Bo (orientace dlaně
je k tělu). Je těţké odhadnout, proč došlo k této změně tvaru ruky. Podle mého názoru je tvar
ruky Bo, který je pouţit v ČZJ, snadnější neţ tvar ruky sA v MA. Zároveň dochází ke změně
pohybu. Ve znaku MA ruka koná pohyb dozadu, ve znaku ČZJ ruka koná pohyb kývání
dozadu.

BUDE
Obr. č. 85

Obr. č. 86

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar sA. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Bo.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
od těla. Znak je artikulován od pravého od těla. Znak je artikulován od pravého
ramene. Sevřená pěst ruky koná pohyb ramene. Ruka koná pohyb za prsty směrem
dopředu.
dopředu od ramene směrem za malíčkem.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar ruky sA, znak ČZJ má tvar
ruky Bo. Je těţké odhadnout, proč došlo k této změně tvaru ruky. Podle mého názoru je tvar
ruky Bo, který je pouţit v ČZJ, snadnější neţ tvar ruky sA v MA.

STARÝ
Obr. č. 8864

Obr. č. 87

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar h.
Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován u pravého nahoru. Znak je artikulován u pravého
ramene, špičky prstů ruky dvakrát ťuknou ramene,
do ramene.

Dochází

s ramenem.

ke

kontaktu

špičky

ruky do ramene.

prstů

Dochází

ke

dvakrát

ťuknou

kontaktu

ruky

s ramenem.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar ruky N, který je jednodušší
neţ tvar ruky h v ČZJ.
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KRÁSNÝ
Obr. č. 89

Obr. č. 90

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar

6.

Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar

6.

Orientace dlaně je nahoru, orientace prstů je Orientace dlaně je nahoru, orientace prstů je
doprava. Znak je artikulován u pravého doprava. Znak je artikulován u pravého
ramene.

Ruka

koná

opakovaný

pohyb ramene. Ruka koná pohyb kroucení v zápěstí

kroucení v zápěstí a jde směrem nahoru.

směrem doleva. Prsty se postupně dostanou
do tvaru ruky N.

Strategie zjednodušení: Eliminace změny tvaru ruky během produkce znaku, změna
pohybu. Ve znaku MA ruka provádí kroucení v zápěstí a jde směrem nahoru. Má stále stejný
tvar ruky 6. To je jednodušší neţ pohyb zavření ruky do tvaru N ve znaku ČZJ.

KDO
Obr. č. 9265

Obr. č. 91

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar D. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Y,
Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je Orientace dlaně je od těla, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován před tělem nahoru. Znak je artikulován před tělem
(v neutrálním prostoru). Ruka opakovaně (v neutrálním prostoru). Ruka opakovaně
kmitá ze strany na stranu.

kmitá ze strany na stranu.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně. Znak MA má tvar ruky
D, který je jednodušší neţ tvar ruky Y u znaku ČZJ. Zároveň se změnila také orientace dlaně.
U znaku MA je orientace dlaně k tělu, ve znaku ČZJ od těla.
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7. stupeň
DNES
Obr. č. 93

Obr. č. 9466

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar Bo. Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
Orientace dlaně je nahoru, orientace prstů je tvar Bo. Orientace dlaní je nahoru, orientace
doleva. Znak je artikulován před tělem prstů je od těla. Znak je artikulován
(v neutrálním prostoru). Ruka koná pohyb před tělem (v neutrálním prostoru). Ruce
dolů.

konají opakovaný pohyb dolů a nahoru.

Strategie zjednodušení: Změna dvouručního znaku na jednoruční, změna pohybu, změna
orientace prstů. Znak MA je jednoruční. To je jednodušší neţ znak v ČZJ, který je dvouruční.
Dochází také ke změně pohybu, ve znaku MA ruka koná pouze pohyb dolů, který není
opakovaný. Ve znaku ČZJ ruce konají opakovaný pohyb nahoru a dolů. Zároveň dochází ke
změně orientace prstů. Ve znaku MA má pravá ruka orientaci prstů doleva, ve znaku ČZJ je
orientace prstů od těla.
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VČERA
Obr. č. 9667

Obr. č. 95

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar Bo. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Ao.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován u pravého od těla. Znak je artikulován od brady. Palec
ramene.

Ruka

udělá

pohyb

přes rameno, palec směřuje vzad.

dozadu se dotkne brady, poté se pohybuje dolů
a dotkne se hrudi.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna místa artikulace, změna orientace prstů.
Znak MA má tvar ruky Bo (orientace prstů je nahoru), který je jednodušší neţ tvar ruky Ao
(orientace prstů je od těla) u znaku v ČZJ. Zároveň dochází ke změně místa artikulace znaku.
U znaku MA je znak artikulován u pravého ramene, ve znaku ČZJ na bradě a hrudníku.
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ZÍTRA
Obr. č. 9868

Obr. č. 97

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar Bo. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Ao.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
od těla. Znak je artikulován od pravého od těla. Znak je artikulován od pravé tváře.
ramene. Ruka koná pohyb za prsty směrem Palec se dotkne pravé tváře, poté koná pohyb
od těla.

kývnutí od těla.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna pohybu. Znak MA má tvar ruky Bo, který
je jednodušší neţ tvar ruky Ao u znaku v ČZJ. Také dochází ke změně pohybu. Ve znaku MA
koná ruka pohyb od těla, který je jednodušší neţ pohyb kývnutí od těla ve znaku ČZJ.
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SNÍH

Obr. č. 99

Obr. č. 100

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar Ao. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Ao.
Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
doleva. Znak je artikulován od pravého doleva. Znak je artikulován od pravého
ramene. Palec škrtne o rameno, poté se ramene. Palec škrtne o rameno, poté se přidá
změní tvar ruky na tvar 5 (orientace dlaně je i levá ruka, obě mají tvar ruky 5 (orientace
dolů, orientace prstů je od těla). Prsty dlaně je dolů, orientace prstů je od těla).
třepotají a ruka dělá pohyb dolů. To Prsty třepotají a ruce dělají pohyb dolů. To
naznačuje padání vloček sněhu.

naznačuje padání vloček sněhu.

Strategie zjednodušení: Změna dvouručního znaku na jednoruční. Znak MA je jednoruční.
To je jednodušší neţ znak v ČZJ, který je dvouruční.

SUKNĚ
Obr. č. 101

Obr. č. 102

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar Bo. Orientace prstů je dolů, orientace tvar P. Orientace prstů je dolů, orientace
pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je
doprava. Znak je artikulován vedle pasu. doprava. Znak je artikulován vedle pasu.
Pohyb rukou je dolů. To naznačuje tvar Pohyb rukou je dolů. To naznačuje tvar
sukně.

sukně.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar ruky Bo, který je jednodušší
neţ tvar ruky P u znaku v ČZJ.

KALHOTY / ŠORTKY
Obr. č. 10469

Obr. č. 103

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar Bo. Dlaně rukou jsou spojeny, orientace tvar Bo. Dlaně rukou nejsou spojeny, kaţdá
prstů je dolů. Spojené ruce udělají pohyb je na opačné straně stehna (pravá ruka
dolů na levém stehni, poté na pravém stehni. na pravé straně, levá
To naznačuje puky na kalhotách.

na levé

straně).

Orientace pravé dlaně je doleva, orientace

Znak pro šortky je stejný jako znak levé dlaně je doprava, orientace prstů je dolů.
pro kalhoty, pouze obě ruce (tvar Bo) Ruce udělají pohyb dolů kolem pravého
malíkovými hranami ťuknou do stehen. To stehna, poté kolem levého. To naznačuje tvar
značí, ţe šortky jsou krátké kalhoty.

kalhot.

Strategie zjednodušení: Změna vzájemného postavení rukou. Ve znaku MA jsou ruce
spojeny na rozdíl od znaku ČZJ, kde jsou ruce na opačné straně stehen. Je velmi těţké určit,
jaký byl důvod k této změně znaku.
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SÝR
Obr. č. 105

Obr. č. 10670

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar P. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar P.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován od pravé strany nahoru. Levá ruka je pasivní a má tvar Bo
nosu, poté ruka provede pohyb dolů a dotkne (orientace dlaně je nahoru, orientace prstů je
se pravé části brady. Orientace dlaně se doprava). Znak je artikulován od pravé
změní k tělu.

strany nosu, poté ruka provede pohyb dolů
a ťukne do levé dlaně.

Strategie zjednodušení: Změna dvouručního znaku na jednoruční. Znak MA je tvořen
pouze jednou rukou, znak ČZJ přidává během produkce znaku druhou ruku.
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ROHLÍK
Obr. č. 107

Obr. č. 108

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka a levá ruka
Orientace dlaně je od těla, orientace prstů je mají tvar Do. Orientace dlaně je od těla,
nahoru. Znak je artikulován před tělem orientace prstů je nahoru. Znak je artikulován
(v neutrálním prostoru). Prsty ruky jsou před tělem (v neutrálním prostoru). Palce
spojené. Ruka koná pohyb doprava, současně a ukazováčky rukou se vzájemně lehce
se prsty rozpojí (do tvaru Bo) a zase spojí. To dotknou, poté udělají ruce pohyb od sebe,
znázorňuje tvar rohlíku.

při kterém se prsty zavřou do tvaru R. To
znázorňuje tvar rohlíku.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna dvouručního znaku na jednoruční. Znak
MA má tvar ruky N, který je jednodušší neţ tvar ruky Do u znaku v ČZJ. Další zjednodušení
je v počtu rukou. Znak ČZJ je dvouruční, znak MA jednoruční.

8. stupeň
VŢDY / STÁLE
Obr. č. 109

Obr. č. 110

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar A. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar Y.
Orientace dlaně je od těla, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován před tělem nahoru. Znak je artikulován před tělem
(v neutrálním

prostoru).

Ruka

koná (v neutrálním

opakovaný kruhový pohyb směrem doprava.

prostoru).

Ruka

koná

opakovaný kruhový pohyb směrem doprava
(za palcem).

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně. Znak MA má tvar ruky
A, který je jednodušší neţ tvar ruky Y u znaku v ČZJ. Další změnou je orientace dlaně.
Ve znaku MA je orientace dlaně od těla, ve znaku ČZJ naopak k tělu.

DRAHÝ
Obr. č. 11271

Obr. č. 111

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar N. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar S.
Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
od těla. Znak je artikulován před tělem doleva. Znak je artikulován před tělem
(v neutrálním

prostoru).

Ruka

koná (v neutrálním

prostoru).

Ruka

koná

opakovaný pohyb dolů a nahoru a pohybuje opakované kývání nahoru a dolů, které
se současně směrem doprava.

vychází ze zápěstí.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně, změna pohybu. Znak
MA má tvar ruky N (orientace dlaně je dolů), který je jednodušší neţ tvar ruky S (orientace
dlaně je k tělu) u znaku v ČZJ. Další změnou je pohyb. Ve znaku MA je to pohyb celou dlaní
nahoru a dolů, ve znaku ČZJ kývání v zápěstí.

71

Zdroj obrázku – Všeobecný slovník českého znakového jazyka A – N (Potměšil, 2002, s. 135)

VYBRAT SI
Obr. č. 113

Obr. č. 11472

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar 5. Orientace dlaně je dolů, orientace tvar 5. Orientace dlaně je dolů, orientace
prstů je od těla. Znak je artikulován prstů je od těla. Znak je artikulován
před tělem (v neutrálním prostoru). Obě ruce před tělem (v neutrálním prostoru). Obě ruce
konají střídavý pohyb směrem k tělu a zpět. konají střídavý pohyb směrem k tělu a zpět.
U těla se tvar rukou změní na tvar Ao. To Při pohybu k tělu se spojí palec a ukazováček
naznačuje proces výběru.

do tvaru TO. To naznačuje proces výběru.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA i ČZJ mají na začátku produkce znaku
tvar ruky 5. Během tvoření znaku se tento tvar mění v MA na tvar Ao, který je jednodušší
neţ tvar ruky TO u znaku v ČZJ.

72

Zdroj obrázku – Slovník znakové řeči (Gabrielová, Paur, Zeman, 1988, s. 272)

PAMATOVAT SI
Obr. č. 115

Obr. č. 11673

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar e. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar N.
Orientace dlaně je dolů, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
doleva. Znak je artikulován uprostřed čela. nahoru. Znak je artikulován na pravém
Pokrčený ukazováček se dotýká čela.

spánku. Špičky prstů ruky se opakovaně
dotýkají spánku.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně, změna místa artikulace.
Znak MA má tvar ruky e (orientace dlaně je dolů) a je artikulován na čele, zatímco znak
v ČZJ má tvar ruky N (orientace dlaně je doleva) a je artikulován na pravém spánku. Je velmi
těţké odhadnout, co způsobilo tuto změnu tvaru ruky a místo artikulace. Tvar N je hojně
vyuţívaný v MA, proto nemůţu přijít na to, proč byl v tomto případě změněn na poměrně
dost těţký tvar e.
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VÁNOCE
Obr. č. 11874

Obr. č. 117

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar Bo. Orientace prstů je nahoru, orientace tvar TO. Orientace prstů je nahoru, orientace
pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je dlaní je od těla. Znak je artikulován
doprava. Znak je artikulován před tělem před tělem (v neutrálním prostoru). Ruce se
(v neutrálním prostoru). Ruce se pohybují pohybují od sebe a k sobě, současně konají
od sebe a k sobě, současně konají pohyb pohyb dolů. To naznačuje tvar vánočního
dolů.

To

naznačuje

tvar

vánočního stromečku.

stromečku.
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna orientace dlaně. Znak MA má tvar ruky
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Bo (orientace pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je doprava), který je jednodušší neţ
tvar TO (orientace dlaně je od těla) u znaku v ČZJ.

9. stupeň
RÝŢE
Obr. č. 12075

Obr. č. 119

Popis znaku MA: Pravá a levá ruka mají Popis znaku ČZJ: Pravá a levá ruka mají
tvar N. Orientace prstů je nahoru, orientace tvar P. Orientace prstů je nahoru, orientace
pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je pravé dlaně je doleva, orientace levé dlaně je
doprava. Znak je artikulován před tělem doprava. Znak je artikulován před tělem
(v neutrálním prostoru). Ruce konají pohyb (v neutrálním prostoru). Ruce konají pohyb
od sebe, při tom se ruka opakovaně otevírá od sebe, při tom jdou prsty rukou od sebe
a zavírá (palec proti ostatním prstům).

a k sobě

(ukazováček

s prostředníčkem

proti palci).
Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar ruky N, který je jednodušší
neţ tvar P u znaku v ČZJ.
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PÁRKY
Obr. č. 121

Obr. č. 12276

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar V. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar V.
Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
dolů. Znak je artikulován před tělem dolů. Znak je artikulován před tělem
(v neutrálním prostoru). Ruka opakovaně (v neutrálním prostoru). Levá ruka je pasivní,
provádí pohyb kývání zprava doleva.

má tvar D. Orientace dlaně je doprava,
orientace prstů dopředu. Prsty pravé ruky
(ukazováček a prostředníček) se zavěsí
za vytrčený ukazováček levé ruky a konají
opakovaný pohyb od těla a zpět.

Strategie zjednodušení: Změna dvouručního znaku na jednoruční, změna pohybu. Ve znaku
MA ruka koná pohyb kývání zprava doleva, v ČZJ koná aktivní ruka pohyb od těla a k tělu.
Další změnou je, ţe znak MA je jednoruční. To je jednodušší neţ znak ČZJ, který je
dvouruční.
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MÍT STAROSTI
Obr. č. 12477

Obr. č. 123

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar A. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar B1.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován u pravého nahoru. Znak je artikulován u pravého
spánku. Ruka koná kruhový pohyb směrem spánku. Ruka koná kruhový pohyb směrem
od těla.

od těla.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar ruky A, ve znaku ČZJ je
pouţit tvar B1. Je těţké určit, co vedlo k této změně tvaru ruky. Podle mého názoru je tvar B1
ve znaku ČZJ jednodušší neţ tvar ruky A v MA.
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NEVIDOMÝ
Obr. č. 125

Obr. č. 12678

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar D. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar P.
Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je Orientace dlaně je k tělu, orientace prstů je
nahoru. Znak je artikulován u pravého oka. nahoru. Znak je artikulován u pravého oka.
Pohyb ukazováčku začíná vlevo nahoře, poté Pohyb prstů začíná vlevo nahoře, poté
„přeškrtne“ oko doprava dolů. To naznačuje „přeškrtne“ oko doprava dolů. To naznačuje
neschopnost vidět.

neschopnost vidět.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar ruky D, který je jednodušší
neţ tvar ruky P ve znaku ČZJ.
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NESLYŠÍCÍ
Obr. č. 127

Obr. č. 128

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar D. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar P.
Orientace dlaně je doleva, orientace prstů je Orientace dlaně je doleva, orientace prstů
nahoru. Znak je artikulován u pravého ucha. nahoru. Znak je artikulován u pravého ucha.
Pohyb ukazováčku začíná nahoře, poté Pohyb prstů začíná u ucha, poté směřuje dolů
„přeškrtne“ ucho směrem dolů. To naznačuje k bradě a dotkne se jí hranou ruky na straně
neschopnost slyšet.

ukazováčku.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky, změna pohybu. Znak MA má tvar ruky D, který
je jednodušší neţ tvar ruky P ve znaku ČZJ. Další změnou je, ţe ve znaku MA je pohyb dolů
přes ucho, zatímco ve znaku ČZJ je pohyb dolů a současně doleva (od ucha k bradě).

INJEKCE
Obr. č. 129

Obr. č. 130

Popis znaku MA: Pravá ruka má tvar D. Popis znaku ČZJ: Pravá ruka má tvar z.
Znak je artikulován na místě, kam se injekce Znak je artikulován nejčastěji v ohybu lokte,
píchá. Ukazováček naznačuje činnost píchání ale můţe být artikulován na místě, kam se
injekce.

injekce píchá. Ukazováček a prostředníček
směřují proti palci. Palec naznačuje činnost
píchání injekce.

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky. Znak MA má tvar ruky D (vytrčený
ukazováček), který je jednodušší neţ tvar ruky z (vytrčený ukazováček a prostředníček
proti palci), který je pouţitý ve znaku ČZJ.

KUCHYŇ
Obr. č. 131

Obr. č. 132

Popis znaku MA: Znak je sloţený ze znaku Popis znaku ČZJ: Znak je sloţený ze znaku
MÍSTNOST + VAŘIT. Znak MÍSTNOST je MÍSTNOST + VAŘIT. Znak MÍSTNOST je
artikulován tvarem D, obě ruce konají artikulován tvarem D, obě ruce konají
v neutrálním prostoru pohyb, který naznačuje v neutrálním prostoru pohyb, který naznačuje
tvar místnosti. Začíná u těla (orientace dlaní tvar místnosti. Začíná u těla (orientace dlaní
je k tělu, orientace prstů je nahoru), poté je k tělu, orientace prstů je nahoru), poté
vede od těla a prsty se opět spojí. Znak vede od těla a prsty se opět spojí. Znak
VAŘIT (viz Obr. č. 55).

VAŘIT (viz Obr. č. 56).

Strategie zjednodušení: Změna tvaru ruky u znaku VAŘIT. Znak MA má tvar N, který je
jednodušší neţ tvar ruky S u znaku v ČZJ.

5.1 Výsledky porovnávání znaků

Změna

Počet
znaků79

tvaru ruky

45

eliminace změny tvaru ruky během

3

produkce znaku
pohybu

17

dvouručního znaku na jednoruční

7

jednoručního znaku na dvouruční

1

místa artikulace

6

orientace dlaně

16

orientace prstů

3

vzájemného postavení rukou

2

79

Počet znaků neodpovídá počtu znaků, kterými jsem se zabývala. U některých z 66 zkoumaných znaků totiţ
došlo k více změnám parametrů znaků současně. Celkem to bylo u 25 znaků ČZJ. U 19 znaků došlo
ke dvěma změnám parametru znaku (8 znaků – změna tvaru ruky + změna orientace dlaně, 3 znaky – změna
tvaru ruky + změna pohybu, 2 znaky – změna tvaru ruky + změna dvouručního znaku na jednoruční, 2 znaky +
změna místa artikulace a orientace dlaně, 1 znak – změna tvaru ruky + změna orientace prstů, 1 znak – změna
pohybu + změna orientace dlaně, 1 znak – změna pohybu + změna dvouručního znaku na jednoruční, 1 znak –
změna pohybu + eliminace změny tvaru během produkce znaku) a u 6 znaků dokonce ke třem změnám
parametru znaku současně (2 znaky – změna tvaru ruky + změna pohybu + změna orientace dlaně, 1znak –
změna tvaru ruky + změna místa artikulace + změna orientace dlaně, 1 znak – změna tvaru ruky + změna místa
artikulace + změna orientace prstů, 1 znak – změna pohybu + změna místa artikulace + změna orientace dlaně,
1 znak – změna pohybu + změna dvouručního znaku na jednoruční + změna orientace prstů).

Z uvedené tabulky vyplývá, ţe nejčastější strategií zjednodušení při vytváření znaků
českého MA je změna tvaru ruky znaku ČZJ. Ze zkoumaných 66 znaků ČZJ došlo
u 45 znaků ke změně tvaru ruky.
Zjistila jsem, ţe nejvíce měněným tvarem ruky je TO, který byl změněn z 66 znaků
celkem desetkrát. Tento tvar ruky bude zřejmě pro děti s postiţením opravdu náročný, protoţe
byl změněn vţdy, kdyţ se při artikulaci znaku ČZJ objevil. Nejčastěji byl nahrazen znakem N
(celkem osmkrát), který je naopak snadný na vytvoření. Dokazuje to fakt, ţe je to také obecně
nejvíce uţívaný tvar ruky při zjednodušování znaků ČZJ – celkem bylo na tento tvar
zjednodušeno 18 znaků ČZJ.
Druhým nejvíce měněným tvarem ruky je P (celkem šestkrát), který byl nejčastěji
změněn na jednodušší tvar ruky B nebo Bo. Ve dvou znacích ovšem tento tvar zůstal (SÝR,
JÍT).
Konkrétní změny tvarů ruky shrnuji v následujících tabulkách. Ty jsou řazeny podle
tvarů ruky MA, na které se znak ČZJ mění (ČZJ – MA):

ZNAK
CO? JAK?, DEN, HOLKA, KOČKA, ŠÍT, PSÁT, LÉKAŘ,

ČZJ – MA
TO

–N

PTÁT SE
JÍST, KLÍČ, VAŘIT, DRAHÝ, KUCHYŇ

S–N

STARÝ

h–N

PTÁK

R–N

KYTKA

U–N

ROHLÍK

Do – N

RÝŢE

P–N

POSTEL, VLAK, SUKNĚ

P – Bo

VČERA, ZÍTRA

Ao – Bo

VÁNOCE

TO

BYLO, BUDE

Bo – sA

ŢLUTÁ

Y – sA

KOLO

G – sA

- Bo

MÁMA, TÁTA, PRODAVAČ /PRODAVAČKA

D–B

SKŘÍŇ

P–B

NEVIDOMÝ, NESLYŠÍCÍ

P–D

KDO

Y–D

INJEKCE

z–d

LETADLO / LÉTAT, VŢDY

Y–A

MÍT STAROSTI

B1 – A

HÁDAT SE

E–e

PAMATOVAT SI

N–e

ČÍST

V–f

VYBRAT SI

TO

- Ao

HRNEK / SKLENICE

E–c

PROBLÉM

G–6

Pro lepší představu o tom, jaké tvary ruky znaků ČZJ jsou povaţovány za sloţité,
přikládám tabulky, ve kterých je zaznamenáno, na jaké tvary ruky se konkrétní tvar ČZJ
mění:

Tvar ČZJ

TO

P

Y

Tvar MA

Počet změn

N

8

Ao

1

Bo

1

Bo

3

D

2

B

1

A

2

sA

1

D

1

sA

1

6

1

e

1

c

1

S

N

5

Ao

Bo

2

Bo

sA

2

h

N

1

B1

A

1

N

e

1

D

B

3

R

N

1

Do

N

1

V

f

1

z

d

1

P

N

1

U

N

1

G

E

U některých znaků ČZJ dochází k eliminaci změny tvaru ruky během produkce
znaku. Dochází především k tomu, ţe znak ČZJ mění během produkce znaku tvar ruky,
ovšem znak MA zůstává po celou dobu v počátečním tvaru ruky. Jsou to znaky:

ČZJ

ZNAK

BABIČKA, DĚDA

KRÁSNÝ

MA

na počátku artikulace tvar Bo, po celou dobu produkce
který je změněn na sA

ve tvaru sA

na počátku artikulace tvar 6,

po celou dobu produkce

který je změněn na N

ve tvaru 6

Druhou nejčastější strategií zjednodušení při vytváření znaků českého MA je změna
pohybu znaku ČZJ. U zkoumaných 66 znaků bylo tímto způsobem změněno 17 znaků.
U této změny jsem ovšem nezaznamenala ţádné systematické strategie, jimiţ by se mohly
řídit tyto změny pohybu. Ve znacích ČZJ byl nejvíce (4x) změněn pohyb kývání, ovšem ani
v jednom případě této změny nebyl nahrazen stejným pohybem (byl nahrazen kroucením,
pohybem nahoru dolů, pohybem k tělu a pohybem od těla), třikrát byl změněn pohyb od těla
k tělu a dvakrát pohyb kroucení. Ve znacích MA se nejčastěji objevuje pohyb kroucení
(celkem 3x), pohyb nahoru dolů (2x) nebo pohyb dolů (2x). Znaky, u kterých je změněn
pohyb znaku:

ČZJ

ZNAK

MA

VĚDĚT

kývání

kroucení

DRAHÝ

kývání

nahoru dolů

BYLO

kývání

pohyb dozadu (k tělu)

ZÍTRA

kývání

pohyb od těla

KRÁSNÝ

kroucení se současným

kroucení a pohyb nahoru

zavíráním ruky
PROBLÉM

kroucení

kývání

PÁRKY

od těla k tělu

kývání

KLUK

od těla a k tělu

zleva doprava

MLUVIT

JÍT

třepotání prstů a pohyb od těla třepotání prstů
a k tělu
od těla

doleva

opakovaně nahoru dolů

pouze 1x dolů

pohyb dolů a doleva

pohyb dolů

ZIMA

zprava doleva

nahoru dolů

MYSLET

kruhový pohyb

kroucení

zobrazení celého domu

zobrazení části domu

DNES
NESLYŠÍCÍ

DŮM

PSÁT
DVEŘE

(střecha)
vlnovka

psací písmeno a

pohyb zápěstím

pohyb celou paţí

Třetí nejčastější strategií zjednodušení při vytváření znaků českého MA je změna
orientace dlaně (celkem 16 znaků). Ani zde jsem nezaznamenala ţádné pravidlo, kterým
by se tato změna řídila. Ve znacích ČZJ byla nejvíce měněna orientace dlaně k tělu (4x)
a od těla (4x), ovšem tyto orientace se nijak systematicky neměnily na stejné orientace dlaně
v MA. Ve dvou případech znaků ČZJ byla orientace pravá dlaň doleva a levá dlaň doprava

vţdy stejně nahrazena orientací dlaně k tělu ve znaku MA. Ve znacích MA se nejčastěji
objevuje orientace dlaně k tělu (6x), dolů (4x), od těla (3x).

ČZJ

ZNAK

MA

MÍT RÁD

k tělu

doprava

VŢDY

k tělu

od těla

DRAHÝ

k tělu

dolů

DEN

k tělu

nahoru

BYLO

od těla

k tělu

KDO

od těla

k tělu

VĚDĚT

od těla

dolů

od těla

pravá ruka: doleva, levá ruka:

VÁNOCE

doprava

ŠPATNÝ

doleva

od těla

PAMATOVAT SI

doleva

dolů

ZIMA

ŠÍT

pravá ruka: doleva, levá ruka: k tělu
doprava
pravá ruka: doleva, levá ruka: k tělu
doprava

KLÍČ

dolů

od těla

LÉKAŘ

dolů

k tělu

PRODAVAČ

doprava

k tělu

ČÍST

nahoru

dolů

Čtvrtou nejčastější strategií zjednodušení při vytváření znaků českého MA je změna
jednoručního znaku na dvouruční. Ze zkoumaných znaků prošlo touto změnou 8 znaků.
Znaky ČZJ (celkem 7), které byly dvouruční, se změnily v MA na znaky jednoruční. Pouţití
jedné ruky je totiţ pro děti s postiţením mnohem jednodušší. V jednom případě ovšem byla
pouţita změna jednoručního znaku na dvouruční (znak JÍT).
ČZJ dvouruční – MA jednoruční (RYBA, VLAK, DNES, SNÍH, SÝR, ROHLÍK, PÁRKY)
ČZJ jednoruční – MA dvouruční (JÍT)
Další strategií zjednodušení při vytváření znaků českého MA je změna místa
artikulace (celkem 6 znaků). U této strategie jsem nezaznamenala ţádné pravidlo, kterým
by mohla být tato změna způsobena. Jsou to znaky:

ČZJ

ZNAK

MA

ZIMA

v neutrálním prostoru

na hrudi

CHTÍT

na bradě

na hrudi

MÍT RÁD

na hrudi

na levé tváři

na bradě, poté na hrudi

u pravého ramene

na pravém spánku

na čele

před obličeje

u pravé tváře

VČERA
PAMATOVAT SI
ŠPATNÝ

Ve třech znacích ČZJ došlo ke změně orientace prstů. Všechny tyto znaky mají v ČZJ
orientaci prstů od těla. Ve znaku MA je ve dvou případech změněna tato orientace
na orientaci prstů nahoru, v jednom případě na orientaci prstů doleva. K této změně dochází
u znaků:

ČZJ

ZNAK

MA

HÁDAT SE

od těla

nahoru

DNES

od těla

doleva

VČERA

od těla

nahoru

U dvou zkoumaných znaků jsem vypozorovala změnu vzájemného postavení rukou.
Podle mého názoru je velmi těţké určit, jaký by mohl být důvod této strategie změny znaku.
Jsou to znaky:
KALHOTY / ŠORTKY – ve znaku MA produkují znak ruce, které jsou spojeny
dlaněmi, ve znaku ČZJ nedochází mezi dlaněmi ke kontaktu, kaţdá je na opačné straně
stehen.

5.2 Shrnutí porovnávání znaků
Ve zkoumaných 66 znacích Makatonu se objevuje celkem 15 tvarů ruky80. Jsou to
aţ na výjimky (např. tvar ruky f) ty nejjednodušší tvary ruky, které se v ČZJ objevují.
I přesto, jak je vidět z tabulky výše, změny tvaru ruky znaků ČZJ – MA nejsou zcela
systematické.81
Nejčastějším tvarem ruky uţívaným v tomto komunikačním systému byl tvar N, který se
objevil u 18 znaků MA, dalším hojně uţívaným tvarem ruky je tvar Bo, který je pouţit
ve 14 znacích MA. Obrázky tvarů ruky, které se v MA objevují seřazené sestupně podle
jejich četnosti výskytu (sA – 6x, B – 5x, D – 5x, A – 4x, e – 3x, P – 2x, 5 – 2x, 6 – 2x, B1 –
1x, C – 1x, f – 1x, Ao – 1x, V – 1x):

N

a

B

e

s

p

b

d

5

6

w

80

V ČZJ existuje 51 různých tvarů ruky. Pro srovnání přikládám Tabulku tvarů ruky v ČZJ (viz Příloha 8)
V této práci jsem podrobně zkoumala 66 znaků Makatonu. U přejatých znaků z ČZJ a zcela nově vytvořených
znaků MA jsem se zaměřila pouze na tvary ruky. Zjistila jsem, ţe i v těchto znacích se nejvíce objevuje 15 výše
zobrazených tvarů ruky, pouze ve čtyřech znacích jsem zaznamenala jiný tvar ruky (např. KAMARÁD,
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA – h, S / SE – D a R, DORT – E).
81

c

B1

f

A

v

Při porovnávání znaků jsem byla velmi překvapená, ţe u většiny strategií změn nebylo
pouţito ţádné pravidlo, podle něhoţ by byly systematicky jednotlivé znaky měněny. Jak mi
ovšem řekla sama autorka českého Makatonu Mgr. Laudová, změny byly vytvářeny podle
vlastního uváţení s jedním hlavním cílem, přizpůsobit znaky Makatonu tak, aby co nejvíce
vyhovovaly dětem s různými druhy postiţení.
Některé strategie zjednodušení se mi ovšem zdály nevhodné a myslím, ţe jejich pouţití
vedlo spíše k větší náročnosti provedení znaku. Nejvíce mě zaujala změna tvaru ruky
ve znaku PAMATOVAT SI. Došlo zde ke změně tvaru ruky N na tvar e. V mnoha
případech vytváření znaků MA byl právě tvar N pouţit a domnívám se, ţe je to opravdu velmi
jednoduchý tvar ruky. Podle mého názoru je tedy tato změna na mnohem sloţitější tvar ruky

e zbytečná.
Další změna, která se mi nezdá zcela vhodná a její volbu nechápu, je změna
jednoručního znaku JÍT (v ČZJ) na dvouruční znak (v MA). Ve všech ostatních (sedmi)
případech dvouručních znaků ČZJ došlo vţdy ke změně na jednoruční znak. Pro děti
s postiţením je totiţ mnohem snadnější pouţít při produkci znaku pouze jednu ruku (některé
si samy tímto způsobem zjednodušují artikulaci znaku).
Ve znaku PSÁT dochází ke ztíţení pohybu znaku. Ve znaku ČZJ pravá ruka naznačí
proces psaní pouhou vlnovkou, ovšem ve znaku MA je potřeba pravou rukou vykreslit malé
psací písmeno a. Tato změna pohybu znaku je podle mého názoru nevyhovující.
Ještě zmíním znak MÍT RÁD, který je v ČZJ artikulován na hrudi. Několik znaků MA
se při zjednodušování přesouvá právě na hruď z toho důvodu, ţe hrudník je velkou plochou,
kde děti mohou znak vytvářet, a díky tomu se jim znak na tomto místě lépe artikuluje.
Při vytváření znaku MA bylo ovšem místo artikulace změněno na levou tvář. To povaţuji
za velmi náročné, protoţe dítě musí pravou rukou pohladit protilehlou tvář.

6. Praktický výzkum
Díky paní Mgr. Laudové jsem získala kontakt na pět rodin, ve kterých se podle jejích
slov pouţívají při komunikaci znaky Makatonu. Oslovila jsem tyto rodiny a čtyři z nich byly
ochotné si se mnou domluvit osobní schůzku a říct mi několik informací o svých dětech
s postiţením a o jejich způsobu dorozumívání. Zajímalo mě především, kde se její členové
naučili znaky MA, kdy je začali pouţívat při komunikaci s dítětem, zda vyuţívají také znaky
českého znakového jazyka a zda jsou tyto komunikační prostředky pro běţnou komunikaci
s dítětem dostačující. Vytvořila jsem k tomuto účelu 20 otázek, které jsem kladla
při rozhovoru maminkám, které pouţívají se svými dětmi znaky MA (seznam otázek
přikládám v Příloze 7).
Byla jsem velmi zklamaná z tak malého mnoţství kontaktů, které mi paní Laudová
poskytla. Ovšem je velký problém najít v České republice rodinu, která opravdu pouţívá ryzí
Makaton. Důvodem je, ţe tento komunikační systém je velmi jednoduchý, obsahuje pouze
omezené mnoţství znaků, které většině rodinám s dětmi s postiţením pro plnohodnotnou
kaţdodenní komunikaci nestačí. Proto velmi brzy od znaků MA přechází k jiným
komunikačním prostředkům (často jsou to obrázky, vlastní znaky vytvořené rodiči nebo
samotnými dětmi nebo rozšiřují jiţ naučené znaky MA jinými znakovými systémy, nejčastěji
jsou to znaky ČZJ).
Vzhledem k malému počtu respondentů, kteří při komunikaci se svými dětmi vyuţívají
znaky MA, jsem se rozhodla pro řízený rozhovor s cílem získat lepší představu o ţivotě
a problémech rodin, do nichţ se narodilo dítě s postiţením. Na základě těchto rozhovorů jsem
vytvořila jednotlivé kazuistiky dětí.

6.1 Kazuistiky
MARTIN (12 let) má dětskou mozkovou obrnu (DMO). Chlapec byl narozen jako
zdravý novorozenec, ovšem po 7 dnech od narození začal mít horečky, přestal sát. V deseti
dnech bylo z testů zjištěno, ţe má meningitidu (zánět mozkových blan). Bylo poškozeno čelní
centrum, šedá kůra mozková.
V důsledku toho se u něj projevuje pohybové postiţení – triparéza82 (pravá ruka, obě
nohy), mentální postiţení – středně těţká mentální retardace, přidruţená epilepsie, smyslové
postiţení – zrak (nosí brýle). Je u něj poškozeno logické myšlení, hrubá motorika (chůze),
jemná motorika, pravá ruka je spastická83. Díky pravidelnému cvičení (Vojtova metoda84)
chodí sám s chodítkem a pravou rukou dokáţe chytit některé předměty do špetky, prsty jsou
ovšem špatně pohyblivé. Levá ruka je v pořádku (kde je moţné pouţít jeden znak, levou ho
vytvoří – např. PÍT, JÍST). Martínek má také sníţenou schopnost sebeobsluhy a hygieny,
proto vyţaduje neustálou pozornost a péči rodičů. Chlapec rozumí mluvené řeči, jeho sluch je
naprosto v pořádku. Snaţí se také mluvit, ovšem jeho řeč je špatně srozumitelná, pečlivě
dokáţe vyslovit jednoduchá dvojslabičná slova.
Martin od 4 let navštěvoval běţnou mateřskou školu, kde měl svoji asistentku, byl tedy
integrovaný. Poté nastoupil do 1. třídy Speciální základní školy, Štětí, kde je asistentka
pedagoga, která se mu věnuje. Dnes je v 5. třídě, je to třída pomocná. Škola je blízko místa bydliště
(ve vedlejší vesnici), coţ bylo při výběru školy rozhodující. Celkem je ve třídě 6 dětí, 1
učitelka a 1 asistentka, která se věnuje hlavně Martinovi, protoţe ostatní děti mají lehčí formy
mentální retardace. Do školy chodí kaţdý den.
Od narození jezdila do rodiny paní Strenková ze Střediska rané péče Diakonie ČCE.
Rodina také vyuţívala sluţeb Speciálního pedagogického centra pro děti a mládeţ s vadami
řeči v Praze, kde spolupracovali s Mgr. Laudovou. Výhodou bylo, ţe začali navštěvovat toto
SPC velmi brzy (Martínkovi byly 2 roky) a ihned začali vyuţívat při komunikaci s ním
komunikační obrázky.
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Triparéza – částečné ochrnutí tří končetin. Velký lékařský slovník [online]. 2008-2010 [cit. 2010-12-30].
Spastický – provázený křečemi, křečovitý, napjatý. Velký lékařský slovník [online]. 2008-2010 [cit. 2010-1229].
84
„Vojtovou metodou se nazývá celý aktivační systém centrální nervové soustavy, který obsahuje 3 základní
sloţky: automatické řízení polohy těla, vzpřimovací mechanismy a fázickou hybnost.“ Díky této metodě cvičení
je moţné vracet do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáţe vědomě pouţívat a aktivují se oslabené
a nepouţívané svaly. „Aktivace svalů se provádí v modelech reflexní otáčení a reflexní plazení, dráţděním
spoušťových zón... Jedinečná je v tom, ţe se s léčbou pohybového systému (při včasné diagnostice) můţe začít jiţ
v novorozeneckém období.“ Československá rehabilitační společnost Dr. Vojty [online]. [cit. 2010-12-29].
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Martin má velmi rád fotografie. Jiţ ve dvou letech začínal pracovat s fotkami
klasického formátu (9 x 13), na nichţ bylo napsáno MÁMA, TÁTA, BABI, DĚDA, KÁKA,
JÁ. Rodiče si všimli, ţe ve 2,5 roku začíná číst písmena těchto názvů – tím se mu vytvořila
globální paměť pro čtení. Názvy pro členy rodiny, které jsou napsané u fotky, začal číst
a dnes je dokáţe i sám napsat v počítači. Fotografie byly postupně zmenšovány.
V SPC rodičům doporučili vyuţití obrázků. Ty jsou rozděleny do určitých témat, např.
Co mě baví, Škola, Místa, Činnosti, Jídlo, Hračky (hlavně auta). Ve škole se Martínek setkává
s tzv. Denním programem – obrázky na lavici, které mají suchý zip. Paní učitelka připne
na suchý zip činnosti, které budou děti ve škole určitý den dělat. Splněné aktivity Martin
odtrhává a tak vidí, co mu ještě zbývá a jak dlouho ještě ve škole bude. Obrázky a tabulky
s denním programem se velmi dobře osvědčily i doma. Martin ví, co se bude dít, má přehled,
ţe je všední den (jde do školy) nebo je víkend (nemusí vstávat do školy, je volný program,
výlet, návštěva). Tam, kde umí Martin určité slovo říct, maminka ho nechává hlavně mluvit,
neukazuje mu znak, např. EE (kakat), LULU (čůrat), HAM (jíst), jsou to především
jednoduchá dvojslabičná slova (MÁMA, TÁTA, BABI, DĚDA, AUTO).
Při nástupu do základní školy začali na základě doporučení SPC vyuţívat systém
VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém). Ten se nedá koupit, vytváří se
individuálně podle schopností a znalostí dítěte – dítě lepí obrázky na větný pás, který je
vybaven suchým zipem. Postaví obrázky vedle sebe – např. JÁ (+ ukáţe znak) CHCI, DĚDA
ŘEKNE, JÍT VEN (+ ukáţe znak), JÍT NA ZAHRADU. Sám by Martin takovou větu
bez obrázků nesloţil. Šanon těchto obrázků čítá asi 250 slov.
Podle Martínkovy maminky je pouţití obrázků lepší, protoţe jsou trvalejší neţ znaky.
Znak nebo slovo zmizí, ale obrázek trvá a dítě ho má stále na očích. Rodina tedy komunikuje
především obrázky, znaky maminka vyuţívá pouze ve chvíli, kdy jsou venku, v obchodě,
na výletě, večer v posteli a nemají u sebe šanon s obrázky.
Rodina komunikuje s Martínkem různými způsoby. Maminka pouţívá všechny
komunikační prostředky jako její syn, tatínek na něj pouze mluví, spoléhá na to, ţe jeho syn
rozumí mluvené řeči, sestra komunikuje obrázky, trochu znaky. Ve škole paní učitelka
pouţívá VOKS a paní asistentka znakuje (pouţívá znaky znakované češtiny), s dětmi ve třídě
komunikuje Martin pomocí obrázků.
Maminka absolvovala v roce 2008 kurz Makaton vedený paní Laudovou, po kterém
začala postupně zapojovat některé znaky do komunikace s Martinem (tehdy mu bylo 10 let).
Na znaky začal ihned reagovat, naučil se znaky JÍST, PÍT, BONBON, ČOKOLÁDA, DÍVAT

SE, POČÍTAT, KONEC. Díky Makatonu Martin pochopil pojetí času včera – dnes – zítra.
Znaky jsou při komunikaci s dítětem důleţité, ale rodina je pouţívá ze všech dostupných
komunikačních prostředků nejméně.
Martin začal sám dříve, neţ se jeho maminka začala učit znaky MA, přirozeně pouţívat
některé vlastní znaky/gesta (např. ZA CHVÍLI (tvar ruky E před tělem naznačuje určitý
časový úsek), JÍT VEN (plácne otevřenou dlaní dopředu nebo ukáţe tvar ruky V), NAHLAS
(celou dlaní si zacpe uši), POTICHU (ukazováčkem „pst“ na ústa), ČÍST (rozevře knihu
a očima čte), DŮM (rukama naznačí střechu), VSTÁT (rukama naznačí protáhnutí), KOSTEL
(ruce spojené k sobě), HOLIČ / KADEŘNICE / STŘÍHAT VLASY (stříhání ve vlasech),
PUZZLE (proplete před tělem prsty), BAZÉN S KULIČKAMI, který pouţívají ve škole
(pouze našpulené tváře).
Některé jeho vymyšlené znaky jsou dokonce zcela stejné jako v Makatonu (např.
ČISTIT SI ZUBY, ODPOČÍVAT, JÍT SPÁT, AUTO, CVIČIT, STAVĚT, RESTAURACE –
sloţený ze znaků DŮM + JÍST).
Martin si také některé znaky sám upravil tak, aby pro něj byly jednodušší. Např. znak
ZÍTRA, JÁ, UMÝVAT SE (artikuluje otevřenou dlaní). Nejčastěji si díky špatné jemné
motorice pravé ruky zjednodušuje tvar ruky, kterým je znak artikulován.
Maminka učila Martina znaky DOKTOR, ZDRAVOTNÍ SESTRA, ale on tyto znaky
odmítal pouţívat. Pro všechna slova týkající se lékařství pouţívá vytrčený ukazováček (tvar
ruky D) a říká u toho samohlásku Í (podle znaku injekce). Znaky TUŢKA, PASTELKA,
ŠTĚTEC, MALOVAT, PSÁT jsou všechny znakované v levé dlani pravým ukazováčkem.
Pouţívá tedy jeden znak pro skupinu slov, které jsou si příbuzné.
Pro Martínka nejsou podle maminky pro běţnou komunikaci s dítětem a uspokojení
jeho potřeb znaky Makatonu dostačující. Je to především z toho důvodu, ţe nedokáţe správně
vytvořit některé znaky kvůli špatné jemné motorice rukou. Také si díky své mentální
schopnosti nedokáţe jednotlivé znaky zapamatovat.
Rodina se také setkala s některými znaky českého znakového jazyka. Seznámila je
s nimi paní Strenková, která dala mamince učebnici Učíme se českou znakovou řeč85. Znaky
ČZJ ale prozatím nezačala při komunikaci s Martínkem vyuţívat, protoţe se jí zdají velmi
těţké.
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LUKÁŠ (9 let) prodělal v kojeneckém věku (ve 4 měsících) herpetickou
meningoencefalitidu – zánět mozku. Na základě tohoto onemocnění u něj byla v roce a půl
věku diagnostikována získaná dysartrie.86 Téměř ihned po onemocnění bylo jasné, ţe
s Lukáškem něco není v pořádku, chlapec měl horní polovinu těla nepohyblivou. Lékaři se
snaţili o to, aby tělo rozhýbali pomocí Vojtovy metody. Maminku znepokojovalo, ţe si dítě
vůbec nezačíná broukat, ţvatlat a hrát s mluvidly, jako to běţně děti v Lukáškově věku dělají
(jazyk a rty byly zcela nepohyblivé, chlapec měl také problémy s dýcháním a příjmem
potravy). Svěřila se paní neuroloţce, která ji ale uklidňovala, aby dala synovi čas alespoň
do tří let. Lukáš navštěvoval Mateřskou školu v Praze – Mateřská škola pro vady řeči Don
Bosco na Praze 8. Poté chodil do přípravné třídy Základní školy na Praze 8, Čimice –
Speciální škola logopedická, odkud po roce odešel. Nyní navštěvuje 2. třídu klasické základní
školy, je integrován přímo v místě bydliště (Brandýs nad Labem). Má osobní asistentku,
kterou mu dělá jeho maminka. Ta s ním kaţdý den dochází do školy, sedí s ním v lavici
a pomáhá mu při výuce. Hlavním důvodem integrace byly epileptické záchvaty, které se
začaly u chlapce objevovat. Maminka proto chtěla, aby byl její syn co nejblíţe domovu.
Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládeţ s vadami řeči v Praze začala
Lukášova rodina navštěvovat aţ velmi pozdě, v 5 nebo 6 letech. Maminka si stěţuje
na nedostatek informací od lékařů a učitelů. Nikdo rodině neposkytl ţádné informace, neřekl
jim o moţnostech, které mají. Maminka se všechny informace a rady dozvěděla ze zkušeností
jiných rodičů. Klinická logopedka doporučila rodičům, aby se kontaktovali se Speciálně
pedagogickým centrem, kde se setkali s Mgr. Laudovou, která je přivedla ke znakům
Makaton. Po nástupu na ZŠ navázali spojení s paní logopedkou Fleischmannovou – SPC
v Praze, Čimice.
Lukáš komunikuje pomocí znaků Makaton a znakované češtiny. Částečně také
pouţívá řeč, ovšem pouze ty části slov, které je schopen vyslovit (první písmeno slova
nebo první slabika). Znakuje klíčová slova, ale někdy je schopen pomocí znaků vytvořit
i celou větu. Je pro něj jednodušší znakovat neţ mluvit. Maminka na Lukáška převáţně mluví
a vkládá do své promluvy pouze znaky pro klíčová slova (příklad ve škole: Paní učitelka říká:
„Vezměte si červenou pastelku a vybarvěte slonovi chobot, potom si vezměte modrou pastelku
a vybarvěte mu uši“. Maminka opakuje to, co řekla paní učitelka a znakuje: ČERVENÁ +
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CHOBOT, MODRÁ + UŠI). Tatínek s bratrem na něj pouze mluví. Bratr se učí znaky
od Lukáška, ale sám je nepouţívá, mluví a spoléhá na to, ţe Lukáš slyší. Jeho prarodiče
neumí ţádné znaky, také na Lukáše mluví. Ve škole s ním spoluţáci mluví, ovšem do třídy
jezdí lektorka z Prahy – Evţenie Malá, která ve třídě vyučuje znakovanou češtinu (od druhého
pololetí 1. třídy). Kaţdé pondělí jezdí za Lukáškem a učí ho znaky místo jedné hodiny
hudební výchovy. Také dojíţdí v pátek vyučovat do jeho třídy většinu dětí, jejich rodiče
a paní učitelku znakovanou češtinu. Maminka absolvovala v šesti letech dítěte kurz Makaton
vedený paní Laudovou a poté začala do běţné komunikace přidávat postupně jednotlivé
znaky. Příklad: Lukášek volal maminku. Ta opakuje: „ Ty voláš MÁMU?“. „Co teď děláš?
Ty si HRAJEŠ?“ (vytvoří znak MÁMA, HRÁT SI). Lukáš si začal znaky ihned osvojovat
a začal je velmi brzy sám pouţívat. První znaky, které se naučil, byly pro členy rodiny
(MÁMA, TÁTA, BRATR), osoby (JÁ, TY), zvířata (KŮŇ), jídlo (OKURKA) a hlavně
znaky, které bezprostředně potřeboval (ZÁCHOD).
Dříve, neţ maminka začala pouţívat znaky Makaton, Lukáš vytvářel k lepšímu
porozumění s rodinou znaky „ala Pechovi“. Vymýšlel si vlastní znaky, protoţe měl velkou
touhu se se svými rodiči dorozumět. Největší problém byl, ţe MŠ Don Bosco, kterou Lukáš
navštěvoval, neuznávala znaky a jakoukoli neverbální komunikaci a vyţadovala, aby Lukášek
mluvil. Došlo ke zbytečným nepříjemným incidentům pouze kvůli tomu, ţe paní učitelky
dítěti nerozuměly. Dítě navíc mlátily přes ruce nebo musel ruce schovávat za záda, aby
nemohl znakovat.
Znaky Makatonu si Lukáš nijak nezjednodušoval, jsou pro něj jednodušší na jemnou
motoriku neţ znaky znakované češtiny. Jediný problém při učení znaků byl, ţe znak ukazoval
jinou rukou, protoţe ho viděl zrcadlově. Bylo tedy potřeba, aby se maminka natočila tak, aby
Lukáš viděl, kterou rukou má ukazovat.
Podle maminky ovšem Makaton není zcela dostačující pro běţnou komunikaci s dítětem
a uspokojení jeho potřeb znaky, je v něm velmi omezená slovní zásoba. Určitě ale není
zbytečný, je to dobrá startovní čára pro plynulé navázání na znaky znakového jazyka.
Maminka se s Lukáškem učí na kurzu lektorky Evţenie Malé znaky znakované češtiny.
Podle jejích slov je to velmi důleţité, protoţe pokud se chce Lukáš učit mateřský jazyk –
český jazyk, je potřeba, aby v komunikaci s pedagogem nebo ostatními dětmi uměl tato
jednotlivá slova pojmenovávat. Znaky znakového jazyka povaţuje za těţší neţ znaky
Makatonu.

Nejčastější problém při vytvoření znaku má Lukáš se špatným tvarem ruky, např.
ZPÍVAT – dochází ke zjednodušení tvaru ruky (znak ZJ – obě ruce tvar Y, Lukáš – levá ruka
tvar D, pravá ruka pouze vystrčený malíček), TELEFON (u ucha tvar Y, ale Lukáš pouţívá
tvar Ao). Někdy má problém s místem artikulace, např. JAN (znak ZJ u koutků úst, Lukáš –
na tváři).
Lukáš má základ znaků v Makatonu, postupně do toho vkládá znaky znakované češtiny.
Některé znaky znakované češtiny nemá ještě tolik upevněné a je pro něj jednodušší je
nahradit znakem Makatonu (např. PRASE, DO, MÁMA, TÁTA, BABIČKA, DĚDA, PTÁK,
KLUK, HOLKA, VLAK). Některé znaky uţ zcela proměnil za znaky znakované češtiny
(např. LETADLO, MEDVĚD, DŮM). Lukáš umí krásně rozlišit ZJ a MA – například CO?
(ukáţe v MA, potom v ZJ).
Lukášek pouţívá také několik znaků, které sám vytvořil – např. PROBUDIT – pravá
ruka má tvar A a ťuká na pravý spánek, PŘESTÁVKA – naznačuje zvoneček (tvar ruky N),
VLKODLAK – pravá ruka tvarem A opakovaně přejíţdí po pravém stehni (naznačuje česání
srsti), TLUSTÝ – napřímí hruď, vystrčí břicho, bratrovi říká: „Tlusté prase“, KOČKA –
naznačuje fousky kočky oběma rukama tvarem ruky 5.

JAN (20 let) má dětskou mozkovou obrnu (DMO), která u něj byla diagnostikována
v 8 měsících věku. V důsledku toho se u něj projevuje pohybové postiţení spastická
kvadruparéza87. Zrak a sluch jsou naprosto v pořádku. Rodiče cvičili s chlapcem Vojtovu
metodu po tom, co se dozvěděli diagnózu. Díky ní sám chodí, i kdyţ chůze je velmi špatná.
Jenda navštěvoval běţnou Mateřskou školu ve Zruči nad Sázavou, poté Zvláštní
mateřskou školu v Uhlířských Janovicích. Dále byl integrován v Základní škole, Chotýšany,
kde se vyučovalo podle programu Začít spolu, a poté chodil do Základní školy speciální,
Rooseveltova, na Praze 6, která je určena pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Nyní více neţ rok pravidelně kaţdý den dochází do klubu Pohoda88 v Praze, kde je
maximálně 10 klientů, ale často se stává, ţe jsou tam pouze tři, coţ je velmi dobré
pro individuální práci s nimi. Jenda je zde velmi spokojený. Rodina bydlí u Velkých Popovic,
takţe to má do Prahy blízko. Jendu vozí do klubu Pohoda kaţdý den jeho maminka. Ta by si
přála, aby se Jenda více osamostatnil a začal například bydlet sám v jednom z chráněných
bytů, které nabízí svým klientů Klub Pohoda. Jenda ale tuto nabídku zásadně odmítá, nechce
bydlet sám, proto maminka tento krok plánuje zrealizovat v budoucnu, aţ bude její syn ještě
starší.
Rodina vyuţívala sluţeb Speciálně pedagogického centra pro děti a mládeţ s vadami
řeči v Praze, také SPC Jedličkova ústavu, které jim pomáhalo s Jendovou integrací do školy.
V SPC pro děti a mládeţ s vadami řeči v Praze se také maminka učila znaky Makatonu.
Navštěvovala kurzy Makaton u Mgr. Laudové.
Jenda preferuje při komunikaci znaky. V Klubu je ale nucen vyuţívat komunikační
tabulku. Doma ji vůbec nevyuţívají, protoţe si zcela vystačí se znaky. Maminka začala
zařazovat do komunikace znaky Makatonu zhruba v osmi letech jejího syna a on je začal
ihned aktivně vyuţívat. První znaky, které začal vytvářet, byly podle maminky JÍST, PÍT
a členové rodiny (MÁMA, TÁTA). S chlapcem tedy znakuje především matka a částečně
ostatní členové rodiny (Jenda má 3 mladší sourozence), ti ale nerozumí úplně všem znakům,
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které Jenda pouţívá. Jenda vyuţíval přirozených gest ke komunikaci jiţ od malička, protoţe
cítil velkou potřebu domluvit se s lidmi ve svém okolí. Sám si některé znaky vymýšlel
(TĚŠIT SE, LETADLO, HRANICE, PAS – bezpečnostní pás + otevření knihy, ŠPATNÝ –
palec dolů, ČÍST – otevření knihy).
Jenda pouţívá všechny znaky Makatonu, které se maminka na kurzu naučila, pouze
některé neartikuluje zcela přesně. Kvůli špatné jemné motorice rukou si upravil některé
znaky. Tato změna znaku se vţdy zcela přirozené sama objeví (JET – koná pouze pohyb
od těla, vynechá šroubovitý pohyb, MÍT RÁD – ukazuje levou rukou na levé tváři, CHTÍT –
artikuluje jiným tvarem ruky, HÁDAT SE – jiný pohyb, v MA je pohyb ukazováčků k sobě,
Jenda pouze ohýbá ukazováčky rukou). Má problémy se slovy BYLO / BUDE – občas je
zaměňuje, nepouţívá znak DRAHÝ, ale spojení MOC + PENĚZ). Maminka se snaţí Jendovy
vymyšlené znaky formovat a opravovat a záleţí na něm, zda to přijme nebo bude dále
pouţívat svůj znak.
U znaků, které jsou sloţené ze dvou a více znaků, Jenda často pouţije pouze jeden znak
(KUCHYŇ – skládá se ze znaků místnost + vařit, ale Jenda pouţívá pouze znak VAŘIT).
Některé dvouruční znaky si Jenda zjednodušuje na jednoruční (ŠÍT, PSÁT). Obecně má
při artikulaci znaků největší problém s tím, ţe znak „špatně vyslovuje“, tedy ţe velmi
nepečlivě ukazuje parametry znaku, především tvar ruky nebo pohyb. Je to způsobené jeho
potíţemi s jemnou motorikou.
U Jendy se ujmou pouze slova, která aktuálně potřebuje. Ty začne pouţívat téměř ihned.
Nemá tedy cenu, aby se v létě učil znaky jako SNÍH, SNĚHOVÉ ŘETĚZY, LYŢOVAT.
Nezapamatoval by si je a nebyl by ochotný se je učit.
Při sdělení pouţívá Jenda pouze klíčová slova, ze kterých smysl pochopí často pouze
člověk, který je do sdělovaného tématu zasvěcený. Kdo nezná souvislosti toho, co Jenda říká,
musí se posléze doptat na osoby, časové či místní určení atd. Příklady vět:
V lednu přijedou Sedlochovic na návštěvu do Prahy – LEDEN + SEDLOCHOVIC +
NÁVŠTĚVA.
V létě pojedu k moři s tetou a malým Matoušem – JET + MOŘE + TETA + MATOUŠ.
Musíme najít na dovolené u moře studio s velkou kuchyní – MOŘE + NAJÍT + VELKÁ
+ KUCHYŇ.
Jenda měl také moţnost se setkat se znaky českého znakového jazyka. Bylo to
ve Speciální základní škole Roosveltova, kde ho paní učitelky podporovaly ve znakování
a učily ho některé znaky ČZJ. To povaţuje maminka za velmi dobré, protoţe podle jejího

názoru znaky Makatonu nejsou zcela dostačující k uspokojení potřeb dítěte. MA totiţ
obsahuje velmi omezenou slovní zásobu a chybí v něm některá důleţitá slova, která Jenda
potřebuje ke kaţdodenní komunikaci. Maminka neabsolvovala ţádný kurz ČZJ, naučila
se některé znaky s pomocí slovníků.89
Z ČZJ Jenda pouţívá například tyto znaky: METRO, STUDENÝ, UTÍKAT, ŢLUTÁ,
DNES, ROHLÍK, ŢIDLE, PRODAVAČKA (paní + obchod). Podle maminky jsou znaky ČZJ
těţší neţ znaky MA. Proto některé znaky z ČZJ při komunikaci zjednodušují.
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HANA (4 roky) má Downův syndrom. Zmínka o tom, ţe by mohla mít toto postiţení,
byla vyslovena jiţ 3 hodiny po porodu, ale definitivně bylo diagnostikováno do týdne
po narození. Hanička má hypotonii90 – špatně se jí ovládají mluvidla, její řeč je často
nesrozumitelná (např. slova KŮŃ, STŮL zní téměř stejně a kdyby k tomu Hanička neukázala
znak, nikdo nepozná, které z těchto dvou slov chce vyslovit). Má také lehkou ztrátu sluchu,
která ji ale umoţňuje slyšet mluvenou řeč.
Rodina bydlí v Praze, Hanička má mladšího brášku Ládíka, který se s ní učí znaky.
Podle maminky mu vyuţití znaků velmi dobře pomáhá ve vývoji slovní zásoby, protoţe ta
slova, která prozatím neumí říct, krásně ukáţe znakem.
Od šesti týdnů věku Haničky dochází pravidelně do rodiny poradkyně paní Kunová
ze Střediska Rané péče Diakonie ČCE, od které se maminka začala postupně učit znaky
Makatonu. Zároveň spolu vytvářely nebo zjednodušovaly některé znaky tak, aby byly
pro Haničku co nejjednodušší. Jsou to například znaky: PES (pravá ruka naznačuje otevírání
tlamy), KOČKA (obě ruce tvarem ruky D naznačují fousky), HROCH (obě ruce v pěsti
naznačují otevírání tlamy), SLON (pravá ruka zacpe nos, levá je provléknutá přes pravou
a naznačuje chobot), SMÁT SE (tvar D vykreslí na obličeji úsměv), ČEPICE (pravá ruka
tvarem 5 sáhne na hlavu), BOTY (pravá ruka v pěsti je poloţena na hřbet levé ruky, která je
také v pěsti).
Znaky Makatonu začala maminka zařazovat do komunikace s Haničkou v 9 měsících
věku dítěte. Hanička sama začala tyto znaky vyuţívat zhruba v 19 měsících. První znaky,
které začala sama produkovat, byly PES, SVĚTLO, PANENKA, SPÁT, LÁDÍK, BOTY (byla
to ovšem směs Makatonu a vlastních znaků).
Rodina dojíţděla také do Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
při Speciální mateřské škole, Štíbrova, Praha 8 za paní Evou Matějíčkovou, která prováděla
Haničce orofaciální terapii91. S tou se ovšem maminka velmi lišila v názorech na pouţívání
znaků, protoţe paní Matějíčková znaky neuznává, takţe po tom, co se Hanička naučila vše
potřebné, sem přestaly docházet.

90

Hypotonie – sníţené napětí svalů, ochablé svalstvo. U lékaře : Poradna lékaře [online]. 2007-2010 [cit. 201012-30].
91
„Orofaciální regulační terapie je metoda určená dětem s Downovým syndromem, která stimuluje motoriku
jazyka. Cílem této techniky je lepší orientace jazyka v ústech, změna jeho polohy, aktivizace sání a polykání,
úprava funkce ţvýkacího svalstva. Současně se normalizuje svalové napětí, uvolněním čelistí se zmírňuje
skřípání zubů, ovlivňuje se atypický akt polykání a vzájemná poloha hlavy a čelistí. Tím se také upravuje
a stimuluje dýchání, coţ má velký význam pro rozvoj řeči a celkový psychomotorický vývoj.“ Dobromysl.cz
[online]. 2002-2010 [cit. 2010-12-30].

Více neţ rok rodina navštěvuje také Speciální pedagogické centrum pro děti a mládeţ
s vadami řeči v Praze, kde spolupracuje s Mgr. Laudovou. Hanička od tří let navštěvuje
Speciální mateřskou školu, Štíbrova, Praha 8.
Maminka navštěvuje kurzy znakované češtiny, které pořádá nadační fond Porozumění.
Tyto kurzy probíhají na Karlínském náměstí a jsou vyučovány slyšícími lektory (např.
lektorka Evţenie Malá) s tím, ţe se ţáci během výuky setkávají i s neslyšícími, kteří na kurzy
docházejí. Kurzy jsou velmi levné (400 Kč / půl roku). Maminka také čerpá znaky z CDROMU.92
Rodina tedy při komunikaci s Haničkou pouţívá znaky Makatonu (ty nijak zásadně
nezjednodušovala), znaky znakované češtiny, vlastní znaky a řeč. Hanička má totiţ pouze
lehkou ztrátu sluchu, při které slyší mluvenou řeč. Matka, otec a bratr ovládají znaky,
Haničky prarodiče pouze mluví. Ve škole převáţně paní učitelky mluví, znaky pouţívají
velmi málo. Sama Hanička začíná postupně vynechávat znaky tam, kde dokáţe vyuţít
mluvenou řeč (např. KACHNA – dříve znak ZJ, dnes uţ říká pouze „GA GA“).
Podle maminky má komunikační systém Makaton mnoho slabin. Je to především
omezený počet znaků, skutečnost, ţe neexistuje nějaký ucelený slovník znaků Makaton
(natočený na kazetě nebo DVD). Proto pouţívají některé znaky Makatonu, které ovšem
doplňují znaky ze znakované češtiny nebo zcela vymyšlenými znaky tak, aby co nejvíce
vyhovovaly Haničce.
Hanička aktivně vyuţívá tyto znaky Makatonu: JÍST, JÍT, KLUK, KOLO, PRASE,
MODRÁ, SPÁT, SVĚTLO, ZÍTRA (znakován jako znak BUDE v MA). Ze znaků ČZJ
pouţívá znaky: HOLKA, PTÁK, LEV, LETĚT, MEDVĚD, SEDÍ, MUŢ, PAPÍR, TELEFON,
SNÍH, ŢLUTÁ.
Všechny pouţívané znaky (MA, ČZJ i vlastní vytvořené znaky) jiţ v průběhu znakování
nejsou měněny. Hanička a také její bráška by v tom měli velký zmatek. Proto dříve
neţ v rodině zavedou nějaký nový znak, prochází maminčinou cenzurou, aby se ho co nejlépe
děti naučily. Poté ho maminka začne pouţívat v běţné komunikaci s dětmi. Dnes uţ tolik
nových znaků nevytvářejí, protoţe Hanička začíná mluvit a její znaková zásoba je podle
maminky docela dobrá (cca 150 znaků).
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LANGER, J., PTÁČEK, V., DVOŘÁK, K. (2004): Znaková zásoba českého znakového jazyka
k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 1., 2., 3., 4. [CD-ROM]. Olomouc: UP PedF.

Nejčastějšími problémy při produkci znaků je zřejmě tvar ruky, který je díky špatné
jemné motorice rukou u Haničky nepřesný. Někdy také sloţené znaky zkracuje a znakuje
pouze jeden znak.
Příkladová situace z běţného ţivota: „Ráno jsme se probudili, Hanička přišla
k Ládíkovi do postele a znakovala: PROSÍM, PROSÍM (MA93) + POSTEL (ZJ) + HANIČKA
(písmeno H). Tak jsem ji dala k Ládíkovi do postele. Potom znakovala: PROSÍM, PROSÍM
(MA) + DÁT (MA) + PAPÍR (ZJ), tak jsem ji dala papír, potom znakovala: ZPÍVAT (ZJ ale
pouze pravou rukou) + POVÍDAT (ZJ). Takţe si opravdu krásně řekne vše, co potřebuje.“
(Paní Sarnovská. Osobní sdělení. 18. 12. 2010)

6.2 Zhodnocení praktického výzkumu
Všechna tato setkání s maminkami a jejich dětmi byla pro mě velmi přínosná. Dostala
jsem se úplně nejblíţe rodinám, které řeší kaţdodenní situace a problémy se svými dětmi
s postiţením. Byla to pro mne obrovská zkušenost a odnesla jsem si mnoho zajímavých
postřehů a informací, které bych se zřejmě bez osobní návštěvy v rodině nikdy nedozvěděla.
Díky Lukáškově mamince jsem měla například moţnost proniknout do prostředí třídy,
kam Lukáš chodí, vidět, jak reagují ostatní spoluţáci na chlapce s postiţením. Byla jsem
velmi nadšená, jak bez větších problémů funguje komunikace mezi dítětem s postiţením
a zcela zdravým dítětem.
Návštěvou u Haniččiných rodičů jsem zase měla příleţitost nahlédnout do domácnosti
rodiny, kde je holčička s postiţením. Viděla jsem, jak si Hanička se svým bráškou hraje, jak
se s maminkou učí, zpívají, vyprávějí říkadla.
Zjistila jsem také, ţe praktické vyuţití Makatonu je ve většině případů nedostačující.
Znaků Makatonu je podle dotazovaných maminek málo, některé znaky jsou i po zjednodušení
pro děti s postiţením sloţité. Proto je tento komunikační systém často doplňovaný dalšími
metodami AAK. Všechny maminky se ovšem shodly na tom, ţe Makaton je velmi dobrým
startem pro rozvoj dalších znaků nebo jiných komunikačních prostředků.
Čas strávený s rodinami byl velmi příjemný a jsem velmi vděčná za ochotu maminek
a dětí, které si na mě udělaly čas a poskytly mi rozhovor.
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Závěr
V této bakalářské práci jsem se pokusila shrnout dostupné informace o alternativní
a augmentativní komunikaci, o jednotlivých poruchách komunikace a metodách AAK.
Zaměřila jsem se převáţně na metody bez pomůcek, které jsou zaloţeny na znacích a gestech.
Hlavní pozornost směřovala k systému Makaton. Je to jedinečný alternativní komunikační
systém, který je vyuţíván dětmi a dospělými, kterým určitý druh postiţení znemoţňuje
plnohodnotnou komunikaci s lidmi ve svém okolí. Informací o českém Makatonu je velmi
málo, proto jsem se spojila s Centrem pro augmentativní a alternativní komunikaci v Praze
a jeho vedoucí Mgr. Lucií Laudovou. Díky ní jsem pronikla lépe do problematiky uţívání
systému Makaton a zúčastnila jsem se kurzů Makaton, které vede.
Makaton je velmi uţitečný prostředek komunikace. Umoţňuje dětem i dospělým
s různými druhy postiţení komunikovat se svojí rodinou, s lidmi ve svém okolí a sdělit tak
ostatním lidem svoje přání, pocity a potřeby. Ovšem je to velmi jednoduchý komunikační
systém, který obsahuje pouze tu nejzákladnější slovní zásobu. Zahrnuje totiţ pouze zhruba
450 znaků. To je podle mého názoru a zkušeností rodičů pro plnohodnotnou komunikaci
nedostačující.
V praktické části jsem porovnávala znaky Makatonu se znaky českého znakového
jazyka. Vybrala jsem pouze ty znaky MA, které vychází z ČZJ, ale došlo u nich k některým
změnám parametrů znaků. Vyzkoumala jsem, ţe takových znaků je v MA 66. Snaţila jsem se
popsat a zobecnit změny, kterými prošlo těchto 66 znaků. Pro popis znaků jsem pouţila
symboly pro tvary ruky a slovní popis provedení znaku. U kaţdé dvojice znaků ČZJ – MA
jsem se pokusila pojmenovat změnu parametru, kterou konkrétní znak prošel a rozhodnout,
k jaké došlo strategii zjednodušení znaku ČZJ.
Nejčastější strategií zjednodušení byla změna tvaru ruky. K této změně došlo
u zkoumaných 66 znaků celkem 45krát. Zjistila jsem, ţe nejčastěji měněným tvarem ruky
ve znacích ČZJ je tvar TO, který byl u zkoumaných znaků proměněn za jiný tvar ve všech
případech, kdy se ve znaku objevil. Naopak nejvíce pouţívaným tvarem ruky ve znacích MA
je tvar N. Dalšími strategiemi zjednodušení jsou změna pohybu, změna orientace dlaně,
změna dvouručního znaku na jednoruční a změna místa artikulace znaku.
Bohuţel jsem ale neobjevila u zkoumaných znaků ţádné jednotné pravidlo, podle něhoţ
by docházelo ke strategiím zjednodušení a kterými by se změna znaků ČZJ – MA řídila.

Jak jsem se dozvěděla od zakladatelky českého Makatonu Mgr. Laudové, hlavním cílem
vytvoření komunikačního systému MA bylo zjednodušení znaků ČZJ tak, aby bylo jejich
provedení snadnější, aby byly co nejvíce ikonické a aby vyhovovaly potřebám osob, které
mají různé druhy postiţení. Některé modifikace znaku vedly ovšem podle mého názoru
dokonce k větší sloţitosti provedení znaku MA.
V další části práce jsem se zaměřila na osobní zkušenosti rodičů, kteří pouţívají
při komunikaci se svými dětmi znaky systému Makaton. Uvádím kazuistiky dětí a informace,
které jsem od maminek těchto dětí získala prostřednictvím osobního setkání a rozhovoru
s nimi.
Všechny čtyři maminky, se kterými jsem rozhovor dělala, se domnívají, ţe komunikační
systém Makaton není pro běţnou komunikaci s dítětem a uspokojení jeho potřeb zcela
dostačující.

Některé

rodiny

doplňují

znaky

Makatonu

dalšími

alternativními

a augmentativními způsoby komunikace (např. obrázky, symboly, piktogramy).
Sama Mgr. Laudová zastává názor, ţe znaky Makatonu neodpovídají plně všem
potřebám klientů. Proto přemýšlí o určitých změnách tohoto komunikačního systému
a o rozšíření znaků slovníku Makatonu o další důleţité a potřebné znaky.
Podle mého názoru je velká škoda, ţe neexistuje ţádný Slovník Makaton zaznamenaný
na kazetě či DVD nebo příručka Makaton, podle níţ by měl kaţdý člověk moţnost naučit se
a procvičovat jednotlivé znaky Makatonu.
Díky této bakalářské práci jsem získala mnoho cenných informací a poznatků, které se
mi zdají velmi zajímavé, a myslím si, ţe by tato práce mohla vést ještě k hlubšímu
prozkoumání dané problematiky.
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