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Úvod 

U znakových jazyků, stejně jako v případě jiných přirozených jazyků, lze 

pozorovat strukturní uspořádání systému jazykových znaků. To znamená, že v něm 

lze vydělovat rovinu nejmenších jednotek mající význam (tzv. znaků, stojících na 

úrovni morfémů a slov jazyků mluvených), ty pak dále dělit na jednotky nižší, které 

samy o sobě význam nemají, ale mohou význam IIvyššíchll celků rozlišit. (Stokoe 

1960; Macurová 1994, 1998, 2001). 

Jako jeden z podstatných rysů přirozených jazyků je uváděn libovolný 

(arbitrární), společensky daný vztah mezi slovy (u mluvených jazyků) a tím, co slova 

označují (Černý 1998; Jirák-Nekvapil-Šoltys 1996). Tento vztah se zdá být kvůli 

vizuálněmotorické povaze národních znakových jazyků v jejich struktuře 

nepřítomen. Znaky znakových jazyků jsou označovány za ikonické (mezi tím, jak 

znak vypadá a tím, co označuje, je vztah podobnosti). Tento dojem je pochopitelný. 

Národní znakové jazyky jsou svou formou existence velmi podobné neverbální 

komunikaci - komunikaci pomocí mimiky, gest. J sou totiž vytvářeny rovněž 

souborem prostředků založených na pohybech tváře, rukou a horní části těla. Často 

jsou připodobňovány k formě umění, kdy se umělci nevyjadřují pomocí slov, nýbrž 

pohybem a výraznou mimikou - tedy k pantomimě. Jak však ukáži dále při výkladu 

charakteristik přirozených jazykových systémů, povaha pantomimy a národních 

znakových jazyků se velmi liší. Systém a struktura znakových jazyků je obdobná 

systémovému a strukturnímu uspořádání jazyků mluvených (Klima-Bellugiová 1979; 

Macurová 1996, 2001; Woll1990). 

Ikoničnost/ vizuální motivovanost (vysvětlení terminologického vymezení 

práce v kap. 2.1) je však ve znakových jazycích přítomna a je tomu více než u jazyků 

mluvených. V zahraničí byly publikovány velmi zajímavé a podnětné výsledky 

výzkumů analyzující vizuální motivovanost znaků národních znakových jazyků 

(Hoemann 1975; Klima-Bellugiová 1976)1. Jelikož na materiálu českého znakového 

jazyka podobný výzkum nebyl zatím proveden, rozhodla jsem se udělat anketu mezi 

1 Podle P.B. Braema (1986). 
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slyšícími informanty bez znalosti českého znakového jazyka, která by mapovala míru 

vizuální motivovanosti ve slovní zásobě českého znakového jazyka. V této práci 

ukáži, jak jsem postupovala a k jakým závěrům jsem dospěla. 

Na základě vlastní znalosti českého znakového jazyka předpokládám, že míra 

vizuální motivovanosti je v lexikální rovině českého znakového jazyka v podobném 

zastoupení, jako tomu je u výše zmíněných výzkumů lexikální zásoby národních 

znakových jazyků. 

Před samotným popisem mého průzkumu vizuální motivovanosti znaků 

českého znakového jazyka stručně ukáži, jak se vyvíjel názor na znakové jazyky jako 

na jazyky přirozené, a teoreticky vymezím znakovost Geden z konstitutivních rysů 

přirozených jazyků) a pojem jazykový znak. 

Poté přiblížím téma vizuální motivovanosti ve slovní zásobě národních 

znakových jazyků. Podrobněji se pak budu věnovat vztahu arbitrárnosti 

a ikoničnosti/ motivovanosti jazykových znaků jazyků znakových i mluvených. 

Poukáži na to, že vizuální motivovanost národních znakových jazyků nikterak 

neurčuje jejich schopnost uchopovat abstraktní pojmy. V souvislosti s uchopování 

abstraktních půjmů rozeberu úlohu metafor ve strukturách národních znakovývh 

jazyků. Následně popíši výsledky výzkumů míry vizuální motivovanosti znaků 

v jiných národních znakových jazycích a dále možnosti třídění znaků podle stupně 

jejich vizuální motivovanosti, jak ji popisují zahraniční jazykovědci. Dále na základě 

zahraničních studií vysvětlím, jak se vizuální motivovanost znaků proměňuje pod 

vlivem historických a gramatických procesů. 

V další části práce zmíním úlohu vizuální motivovanosti znaků v kognitivních 

procesech. Vysvětlím, jakou roli hraje vizuální motivovanost znaků v procesu 

osvojování si znakového jazyka jako jazyka mateřského a učení se jazyku jako jazyku 

druhému. 

V poslední kapitole seznámím čtenáře se svým průzkumem stupně vizuální 

motivovanosti znaků českého znakového jazyka a jeho výsledky. Ukáži, jak jsem po 
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vzoru zahraničních výzkumů na základě získaných dat rozdělila zkoumané znaky 

českého znakového jazyka podle stupně jejich vizuální motivovanosti do skupin, 

a popíši zastoupení vizuálně motivovaných znaků v lexikální rovině českého 

znakového jazyka. 

Doufám, že se mi povede v práci postihnout problematiku vizuální 

motivovanosti znakových jazyků na takové úrovni, aby čtenářům práce poskytla 

dostatek informací, aby si mohli vytvořit správný pohled na český znakový jazyk 

a jeho fungování v lidské komununikaci. Snad se mi povede ukázat, jak je 

vizuálněmotorický způsob kódování skutečností nás obklopujících 

a bohatý. 
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1 Znaky znakových jazyků jako jazykové jednotky jazyků 
přirozených 

V práci vycházím z předpokladu, že český znakový jazyk je jazyk 

plnohodnotný, vykazující všechny konstitutivní rysy přirozeného jazyka2 (Bímová 

2002). Fukčně je srovnatelný s jazyky mluvenými. Lze v něm vyjádřovat rozkaz, 

otázku, přání, žádost. Je možné v něm tvořit poezii, přednášet o vysoce odborném 

tématu či jej užít v běžné, každodenní komunikaci. Mohou v něm být vyjadřovány 
:;:~-_-o_~ 

konkrétní i abstraktní skutečnosti3 (Braem-Kolb 1990). 
~ 

1.1 Pohled na národní znakové jazyky jako na jazyky přirozené 

Pohled na dorozumívání neslyšících jako na jeden z prostředků neverbální 

komunikace4 či pantomimické zobrazování skutečnosti byl do nedávné doby velmi 

frekventovaný. Ještě lingvisté první poloviny 20. stol. (např. E. Sapir 

a L. Bloomfield) považovali komunikaci neslyšících ve znakovém jazyce za 

neuspořádaný soubor gest, který lIze připodobnit gestikulaci trapistických mnichů, 
I ~ 

kteří jsou pod slibem mlčenlivot~nébo s komunikací pomocí ge~~severoameri~kých 
Indiánů (Macurová 1996; Salzmann 1997). Domnívali se, že komunikace gest 

nes!yšících je závislá na struktuře jazyků mluvených. S tímto názorem je možné se 

setkat i v nejnovějších lingvistických příručkách. Čermák (2004, s. 14) píše 

o národních znakových jazycích takto: "Od parajazyka5 je třeba ovšem odlišovat znakový 

2 Konstitutivní rysy přirozeného jazyka jsou: systémovost, znakovost, dvojí artikulace/členění, 
produktivnost, svébytnost/oddělitelnost, reflexivnost a historický rozměr (podrobněji viz Bímová 
2002; Čermák 2004; Černý 1998). 
3 Podrobněji v kap. 2.3. 
4 Salzmann (1997, s. 141) vysvětluje termín neverbální komunikace jako "jakýkoliv přenos signálů 
uskutečněný pomocí jiných prostředků než mluvených či psaných slov. V nejširším slova smyslu tento 
termín zahrnuje gesta, mimiku obličeje, vzdálenost mezi mluvčími, dotyk, pach a doprovodné 
hlasové projevy, což jsou zvuky, které promluvy doprovázejí." 
5 Jako I1parajazyk" Čermák označuje "nejazyky". Za parajazyk považuje kinetiku, mimiku, apod. 
(Čermák 2004). 
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jazyk, resp. znakové jazyky hluchoněmých, které jsou modelovány do určité míry podle toho 

kterého přirozeného jazyka (s obv. třemi složkami, tj. tvarem ruky, pohybem ruky 

a znakovacím prostorem ruky vůči tělu, jimiž se vyjadřují jak pojmenování, tak syntax). Jejich 

studiem se zabývá cherologie6." 

Přiznání statutu přirozeného jazyka se národním znakovým jazyků dostalo až 

na začátku 60. let 20. století, kdy americký lingvista W. Stokoe publikoval v roce 1960 

studii nazvanou "Sign language structure". Ukázal zde na souboru prostředků 

z amerického znakového jazyka, že tento jazyk má charakteristiky, které jsou vlastní 

přirozeným jazykovým kódům. Rozborem jednotlivých znaků amerického 

znakového jazyka a celistvých výpovědí v americkém znakovém jazyce prokázal, že 

je možné dělit výpovědi na jednotlivé znaky, které jsou ještě dál dělitelné na menší 

části, jež samy o sobě význam nenesou, ale mohou jej rozlišovat a lze jejich pomocí 

vytvářet neomezený počet nových znaků. Tyto menší části nazval parametry znaku 

a začlenil mezi ně: místo artikulace znaku, tvar ruky, která znak artikuluje, a její 

pohyb. Později byly tyto tři parametry jazykovědci rozšířeny o další: orientaci dlaně 

ruky a orientaci prstů vzhledem k tělu a vzájemnou pozici rukou (pokud se jedná 

o znak dvouruční - artikulovaný oběma rukama). Podal tak jasný důkaz přítomnosti 

dvojího členění (artikulace) ve znakovém jazyce (Macurová 1996, 1998, 2001). 

Zmíněná Stokoeho studie byla první lingvistickou analýzou znakového jazyka 

a jako první vědecky dokazuje, že je komunikace neslyšících realizována 

v opravdovém přirozeném jazyce (ne pomocí gest bez jakéhokoliv systému a 

pravidel) a že má tento jazyk vlastnosti podobné jako jazyky mluvené užívané v 

komunikaci lidí slyšících. I když se od nich liší svou vizuálněmotorickou existencí. 

Znak0\i'é j~z~ky j~C?_l!tedy strukturně a funkčněsrQvné:lt~ln~ (Macurová 1996). 

Od tohoto prvního kroku, který Stokoe učinil, se od 60. let ve světě rozvíjí tzv. 

lingvistika znakových jazyků ["Sign Linguistics"]. Ta se zabývá výzkumem 

a popisem podoby struktur znakových jazyků a jejich funkčním uplatněním. 

6 Cherologie je Stokeoho název nauky o nejmenších jednotkách znakových jazyků, cherémech, 
které nemají význam, ale mohou jej rozlišovat. Stokoeho termín cherém, cherologie odkazoval k 
řeckému kheir - ruka. Dnes je bJžnější užití termínu foném a fonologie (Macurová 1996). 

! 
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Český znakový jazyk budu ve své práci pojímat jako jazyk přirozený, který 

stejně jako ostatní přirozené jazyky umožňuje komunikaci dvou či více partnerů 

založenou na systému znaků. Tento systém je komplexní, dynamický a lze v něm 

znaky podle daných pravidel kombinovat. Jazykové jednotky (znakyF českého 

znakového jazyka mají znakovou povahu. Lze je tedy dále členit na menší 

jednotky, z kterých je možné tvořit neomezené množství jednotek vyŠŠích8. 

Znaky jazykového systému, v obecně sémiotickém pojetí, stejně tak jako 

i znaky jiných znakových systémů, mají-li fungovat jako systém, musí vykazovat tři 

základní definiční vlastnosti: 

• Musí být řazené lineárně ("za sebou") v povinných řadách. Se změnou 

uspořádání znaků se mění význam výpovědi. Díky vizuálněmotorické 

existenci znakových jazyků je vedle lineárního seřazení znaků rovněž 

možné znaky klást simultánně ("nad sebe")9. 

• Prvky systému jsou anizotropní, jsou od sebe jasně rozlišitelné. Tento 

rys je vlastní všem systémům znaků, tedy i jazykům znakovým, aby 

byly přístupné typu lidského vnímání. 

• Hierarchické upořádání jednotek systému na základě vztahů 

nadřazenosti a podřazenosti10 (Bímová 2002; Černý 1998). 

7 Pojem znak se v mé práci bude vyskytovat ve dvojím kontextu: v obecně sémiotickém pojetí, jako 
něco, co zastupuje něco jiného; a jako jazyková jednotka národních znakových jazyků, kdy povaha 
označující složky znaku je dána viz~lněmotoricky. Tyto znaky národních znakových jazyků stojí 
na úróvni slov jazyků mluvenýc1)s/ 
8 VJí1Íiiím se studií Stokoeho (19M), Klimy-Belugiové (1979), Wolla (1990), Macurové (1998, 2001, 
1996)/ 
9 Lineární řazení je ve znakových jazycích uplatňováno také. Jazykové jednotky/znaky jsou stejně 
jako v mluvených jazycích řazeny za sebou a my je tak i vnímáme (např. ve výpovědi). Jiné 
jazykové jednotky/znaky můžeme ale produkovat i vnímat najednou (v jednom okamžiku), 
simultánně, např. samotné subkomponenty znaků, tj. místo artikulace, tvar ruky, orientaci dlaně 
a prstů a pohyb produkujeme a vnímáme najednou (Macurová 2001). 
10 Takové uspořádání znaků ve znakových jazycích první analyzoval W. Stokoe (1960), viz kap. 1.1. 
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1.2 Jazykový znak 

Předávání informací v komunikaci se děje z pohledu oecně sémiotického 

pomocí znaků, často pak znaků jazykovýchll . Znaky umožňují komunikovat 

o věcech či skutečnostech, které nejsou zrovna přítomny a bezprostředně vnímány, 

a to tak, že nám tyto nepřítomné entity zastupují. 

o vztahu věci a jejího názvu, tedy znakovou povahou jazyka, se zajímali již 

antičtí filozofové, kteří se snažili pochopením a popsáním povahy vztahu mezi 

jazykovým znakem a tím, co znak zastupuje, postihnout základní principy 

poznávání světa. Někteří antičtí filozofové vnímali jazyk spíše jako jev přírodní. 

Vztah mezi jazykovým znakem a tím, co zastupuje, je daný od přírody. 
/' 

Nepovažovali jej za dílo společertosti. 
J 

Proti přírodnímu pojetí jazykových znaků se však již vantice zformuloval 

myšlenkový proud, který považoval jazyk za jev společenský: vztah mezi 

jazykovým znakem a tím, co zastupuje, je domluven lidmi samotnými, a není tedy 

možné skutečnosti poznávat přes jejich název (Jirák-Nekvapil-Šoltys 1996). 

Aristoteles (384-322 př. n. 1.), podobně jako jeho učitel Platón (427-347 př. n. 1.) 

a před ním Demokritos (narodil se někdy mezi 460-470 př. n. 1., dožil se 90-100 let), 

se klonil v otázce vzájemného vztahu mezi jazykem a myšlením k názoru, že slova 

vznikla na základě dohody lidí, a to, co označují, je dáno ne přirozeně, ale konvencí. 

U znaků Aristoteles popisoval dva druhy vztahů: "semeion" (označení) - vztah mezi 

označovanou věcí a označujícím (slovem, které ji označuje); a "symbolon" (znak) -

vztahové propojení mezi pojmem a jeho slovním vyjádřením. Za znaky Aristoteles 

považoval pouze ta slova, která vznikla dohodou, konvenčně. Slova, která vznikla 

přirozeně, napodobením skutečnosti, za znaky nepokládal. Označuje je jako 

mimémata, napodobeniny. Mezi "napodobeniny" řadil např. onomatopoická slova, 

11 Čermák (2004, s. 22-23) vysvětluje rozdíl mezi jazykovým znakem a nejazykovým znakem 
takto:"Žijeme ve světě znaků, které jsou všude kolem nás; zásadní rozdíl co do komplex~~~!j a míry 
jejich využití je dán hranicí mezi jazykem a nejazykem. Jiné, méně strukturované či ,nétruktytované, 
prosté soubory znaků (např. svraštělé čelo jako výraz nechápání, dopravní značka--pfij~ zatáčku, 
zavrčení psa jako varování před útokem či srp a kladivo jako symbol komunismu) tvoří signální 
systémy." 
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kde se v označující složce znaku odráží charakteristický rys označované skutečnosti 

(u onomatopoických slov zvuk) (Doubravová 2002)12. 

V historii nj,sled<?vala ještě řada teorií o znacích, v pojetí sémiotickém, tedy jako 

o něčem, co O(~~jW~ěCO jiného. Podrobný lingvistický popis a analýzu jazykového 
--,--------

znaku učinil Ferdinand de Saussure13. Saussure považuje jazyk za systém znaků. 

Význam znaků je určen jejich vzájemnými vztahy. Jazykový znak dělí na dvě na 

sebe velmi úzce vázané části - označující (IIsignifianf't)/á označované (IIsignifié'1. 

Označující je určitá formální stránka znaku (zvuková či vizuální podoba znaku), 

kterou můžeme vnímat smysly. Označované je pojem, který je danou formou 

reprezentován, čili obsahová stránka znaku (Černý 1998; Doubravová 2002). 

Základním vztahem v Saussurově pojetí znaku je označovánÍ. 

Saussure přirovnal vzájemnou vázanost a neoddělitelnost označujícího 

a označovaného k jednotě dvou stran papíru. Toto pojetí znaku, jako dvou od sebe 

neoddělitelných částí, se nazývá bilaterálním (tj. dvoustranným). Existuje také 

jednostranné pojetí znaku, unilaterální, které za znak považuje jen jednu stránku 

znaku - formální stránku znaku, tedy označující. 

Charles Sanderes Peirce14 do bilaterálního přístupu zapracoval navíc ještě 

význam. PoElle---n~( má tedy jazykový znak tři části: dispozici uživatele 

(interpretans) - to, co zbak pro něco interpretuje, tj. interpretující vědomí uživatele, 

vehikulum (znak) a objekt. 

Pro znázornění jejich vzájemného vztahového propojení se používá Ogden

Richardsův sémiotický trojúhelník (obr. 1)15, kam je možné zapracovat jak pojmy 

12 Podrobněji kap. 2.2.2. 
13 Ferdinand de Saussure (1857-1913) byl zakladatelem lingvistického strukturalismu. V letech 
1907-1911 přednášel na ženevské univerzitě, kde poprvé uvedl pojem "struktura". Jeho žáci vydali 
souhrn jeho přednášek pod názvem "Kurz obecné lingvistiky" a založili ženevskou lingvistickou 
školu (Černý 1998). 
14 Ch. S. Peirce (1839-1914) položil na přelomu 19. a 20. stol. základy modernímu pojetí sémiotiky. 
Zabýval několika vědními disciplínami: matematikou, logikou, dějinami, filozofií, teorií vědy 
a vyučoval i chemii (Doubravová 2004). 
lS Ch. K. Ogden (1899-1957) byl filozof, estetik a 1.1\. Richards (1983 -1979) literární teoretik. Spolu 
publikovali v roce 1923 v práci "The meaning oj the meaning" ["Co znamená význam"] trojúhelník 
reference. Ten poté prošel mnohými obměnami (Doubravová 2004). 
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Peirceho (obr. 3), tak pojmy, které jsou užívány jinými lingvisty (obr. 2). 

V trojúhelníku je dán skutečný předmět do vztahu se znakem 

i s předmětem myšleným Gak je zpracováván myslí). Spojením jednotlivých vrcholů 

trojúhelníku se spojuje svět jazyka, psychiky a vnější reality (Čermák 2004; 

Doubravová 2002). 

Obr. 1 

Trojúhelník reference podle Ch.K. Ogdena a LA. Richardse 

(Doubravová 2002, s. 50): 

I SymboVznak 

Thought of Reference/předmět myšlený 

Referent/předmět 

Obr. 2 

Ogden-Richardsův trojúhelník 

(doplněn o nejčastěji užívané pojmy) 

(Čermák 2004, s. 24): 

význam/myšlenka/ dezignát/ dispozice uživatele/in terpretans 

forma/symbol/vehikulum objekt/referent/věc/denotát 
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Obr. 3 

Představa znakové podstaty Ch. S. Peirce 

(Čermák 2004): 

Dispozice uživatelejinterpretans 
c 

~I _v_e_h_i_k_u_lu_m _____ a~I--------------L-----------~~b _______ O_b_je_k_t __ ~ 

Vztahy zanesené v sémiotickém trojúhelníku lze vysvětlit takto: 

• vztah formy - významu: znak (forma) označuje něco, ~. význam; 

• vztah formy - objektu: znak (forma) zastupuje (reprezentuje) něco; 

• vztah význam - objekt: při použití znaku se zapojuje vědomí člověka 

(podle Peirceho: dispozice uživatele), něco se znakem míní (Čermák 2004). 

o povaze znaků a znakových systémů obecně publikoval ve stejné době jako 

Ch. P. Peirce rovněž Charles William Morris16. Ten označoval proces, ve kterém 

funguje něco jako znak, za sémiosis. Sémiosis zahrnuje 4 faktory: 

• Znakové vehikulum: to, co působí jako znak. 

• Designatum: to, k čemu se znak vztahuje - designát je druh objektů nebo 

třída objektů; pojem denotát zastupuje skutečně existující předmět. 

16 Ch. W. Morris (1903-1979) zpracoval teoretické základy sémiotiky a významně tak ovlivnil její 
další vývoj. Sémiotiku vymezil jako samostatnou vědní disciplínu. Přispěl k vydávání 
Journal ofUnified Science a k publikování sémiotické encyklopedie (Doubravová 2002). 
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• Interpretans: to, co je interpretováno, účinek na daného interpreta. 

• Interpret, činitelé: ten, kdo znak užívá (Morris 1970; Doubravová 2002). 

Na základě vzájemných vztahů znakového vehikula, designáta, interpretans 

a interpreta stanovil Morris 3 roviny sém.iose: 

• sémantickou (vztah mezi znaky / znakovým vehikulem 

a předměty / designáty či denotáty), kterou se zabývá sémantika, 

• pragmatickou (vztah mezi znakem a interpretem/uživatelem), kterou 

zkoumá pragmatika, 

• syntaktickou (vztah znaku k jiným znakům), tou se zabývá syntaktika 

(Morris 1970). 

V práci budu vycházet z bilaterálního pojetí jazykového znaku, jak ho popsal 

F. de Saussure, založeném na vztahu označování a dělícím znak na dvě části: 

označující a označované . 

Dělení znaků podle vztahu mezi označující a označovanou složkou znaku, které 

je pro cíl mé práce relevantní, učinil Ch. S. Pierce. Toto dělení podrobněji vysvětlím 

v následující kapitole 1.2.1, ve které zmíním i další dělení znaků, které učinil 

Ch. W. Morris. 

1.2.1 Dělení jazykových znaků 

Znaky lze podle Ch. S. Peirce (Čermák 2004; Černý 1998; Doubravová 2002), 

rozdělit podle povahy vztahu mezi označujícím a označovaným na: 

Symboly, u kterých je vztah mezi označovaným a označujícím 

libovolný / arbitrární; obě složky jsou spojeny na základě konvence 

a vztah musí být naučený - např. naše státní vlajka, systém dopravních 

značek, označení pro "stůl" v různých jazycích, morseova abeceda. 
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Ikony se vztahem podobnosti mezi označovaným a označujícím 

(např. portrét, piktogramy). Ikonický vztah & ravidla nemusí být 

naučený. Vzhledem k podobnosti obou složek znaku, jsou ikony lidmi bez 
~ 

velkých potíží interpretovány bez dalšího doplňujícího vysvětlení. Bývají 

vytvářeny za účelem mezinárodní komunikace, jelikož zaručují 

srozumitelnost všem lidem nehledě na jejich mateřský jazyk či znalost 

jiných jazyků. Je možné se s nimi setkat na místech, kde se vyskytují lidé 

různých národností, např. na letištích, nádražích, v muzeích. 

/, Indexy jsou charakteristické vztahem příčinné souvislosti mezi 

označovanou a označující složkou znaku nebo indexy ukazujíj odkazují 

na označovaný předmět (např. kouř je indexem ohně, vysoká horečka je 

idexem nemoci, stopy v písku jsou idexem toho, že na místě stop někdo 

šel, v jazyce pak např. deixe, anafora apod.). 

Jinou klasifikaci znaků provedl Ch. W. Morris (Černý 1998; Jirák-Nekvapil-

Šoltys 1996), který vyčlenil na základě vztahu označujícího 

a označovaného tyto typy znaků: 

• Symboly popisuje jako znaky, které mohou zastupovat, označovat 

neomezené množství entit okolního světa. Vztah mezi jejich označující a 

označovanou složkou je arbitrární, tedy zcela libovolný. Symboly jsou 

nejvíce nezávislé na času a prostoru výpovědi. V mluvených jazycích je to 

drtivá většina slov, např. stůl, láska, výzkum apod . 

• Signály vymezuje jako znaky, které přímo nezastupují skutečnosti či jevy 

okolního světa, jen na ně upozorňují či odkazují. Jejich užití je mnohem 

více závislé na místě a čase výskytu označované skutečnosti. V jazyce to 

jsou např. zájmena (já, ty, oni apod.) či příslovce (zde, tady, nyní apod.). 

Vztah mezi signálem a tím, na co odkazuje či upozorňuje, je více závazný, 

než je tomu u dalšího typu znaků, symptomů. 
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• Symptomy jsou znaky, které vykazují mezi označovaným 

a označujícím vztah pravděpodobnosti. Např. kouř je symptomem pro 

oheň (kde se vyskytuje kouř, je velká pravděpodobnost, že se bude 

vyskytovat také oheň). 

Pro potřeby mé práce je relevantní Ch. P. Peirceho dělení znaků na: symboly, 

indexy a ikony. 
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2 Vizuální motivovanost ve slovní záso bě národních 
znakových jazyků 

Mluvené a znakové jazyky používají k produkci a percepci odlišný 

komunikační kanál: u mluvených jazyků mluvčí17 výpověď realizuje tak, že ústy 

a hlasovým ústrojím vytváří zvuk. Adresát tento zvuk přijímá sluchovým aparátem 

(audioreceptorem). Takový kanál nazýváme audioorální kanál. U znakových jazyků 

produktor sdělované informace vyjadřuje pohybem (motorikou) rukou a horní částí 

těla, výrazem obličeje. Dále pak produktor využívá znakovacího prostoru18 (obr. 4). 

Receptorem je produkované sdělení vnímáno zrakem, vizuálně. Jde tedy o sdělování 

prostřednictvím vizuálně - motorického kanálu (Macurová 1994, 1998, 2001; Stokoe 

1960; Salzmann 1997). 
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Obr. 4 

(Moody 1983, s. 68) 
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17 U mluvených jazyků se často v souvislosti s realizací výpovědi hovoří o "mluvčím" jako o osobě, 
která sdělení utváří, a o "adresátovi", jako osobě, která sdělení přijímá. Pojem "mluvčí" však není 
zcela vyhovující v kontextu znakových jazyků, proto budu upřednostňovat použití pojmů 
nadřazených pojmům "mluvčí" a "adresát", tedy pojmů: "produktor" pro osobu produkující 
sdělení a "receptor" pro osobu přijímající produkované sdělení. 
18 Znak ovací prostor je místo, kde se uskutečňuje produkce znakového jazyka. Tento prostor je 
konvenčně dán a je dodržován při všech realizacích výpovědí ve znakovém jazyce. Znakovací 
prostor se vymezuje: vertikálně - mezi temenem hlavy a pasem, horizontálně mezi rozpětím loktů 
natažených paží (Moody 1983). 
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Vizuálněmotorický způsob existence dává znakovým jazykům přirozeně větší 

možnost pro vytváření vizuálně motivovaných vyjádření než slovní (audio orální) 

uchopení světa. Souvisí to především s faktem, že naše vnímání světa je založeno ve 

větší míře na vizuálních vjemech než na vjemech ostatních (sluchových, čichových, 

hmatových nebo chuťových). Každý předmět nevydává zvuk, nebývá výrazně cítit, 

ani není možné všechny věci ochutnat či vnímat hmatem. Ale tvar, velikost, pohyb či 

umístění předmětů v prostoru vnímáme téměř nepřetržitě. Těžko lze tedy vytvářet 

slova motivovaná zvukem předmětů, když žádné zvuky tyto předměty nevydávají. 

Proto je výskyt ~otivovaných slov v mluvených jazycích relativně vzácný. Znakové 

jazyky ale mohou díky vizuálněmotorickému komunikačnímu kanálu snadno do 

podob svých znaků přenášet vjemy tvarů, velikostí či pohybů předmětů, které nás 

obklopují. 

Audioorální jazyky mohou vytvářet motivovaná slova reálnými zvuky a také 

tak činí (podrobněji v kap. 2.2.2), ale vizuální vjemy světa jsou komplexnější, proto 

jazyky, které svou existencí mohou tyto vjemy zkódovat, tak činí ve větší míře a 

budou tak činit i nadále (Woll1990; Brennanová 1990). 

2.1 Pojmy ikoničnost/vizuální motivovanot/vizuální kódování 

Než začnu podrobněji pojednávat o ikoničnosti/vizuální motivovanosti 

znakových jazyků, musím zmínit v této oblasti užívaný terminologický aparát 

a ujasnit, z jakého terminologického pojetí v práci budu vycházet já. 

Žádná studie hlouběji se zabývající ikonickou/vizuálně motivovanou povahou 

českého znakového jazyka u nás nebyla doposud publikována, proto jsem při 

zpracování tématu čerpala poznatky ze zahraničních (anglicky psaných) materiálů. 

V těchto materiálech autoři užívají pro znaky se vztahem podobnosti mezi 

označujícím a označovaným několika termínů. 
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Účelné ucelené pojetí užití těchto různých termínů jsem nalezla v materiálech 

zpracovaných M. Brennanovou (1997). Vysvětluje zde tři nejčastěji se objevující 

pojmy: ikoničnost ["iconicity"]/ikonický znak [lIiconic sign"], motivovanost 

/W,?throvaný znak [" motivated sign "] a vizuální kódování [II visual encoding"]. Všechny 

triteTmíny vystihují ne arbitrární vztah mezi označující a označovanou složkou 

----/z~aku, avšak nejsou zcela synonymní. 

Obecný termín motivovanost znaku/motivovaný znak ["motivated sign"], 

původně navržený de Saussurem, považuje Brennanová za termín nejvíce neutrální. 

Nikterak nespecifikuje typ vztahu podobnosti (o těchto typech podrobněji podle 

S. Taubové v kap. 2.5.3) mezi označující a označovanou složkou znaku. Jen 

oznamuje, že zde nějaký vztah podobnosti je. Ve studiích věnujících se znakovým 

jazykům bývá tento termín ještě upřesněn přidáním adjektiva II vizuální": vizuální 

motivovanostJvizuálně motivovaný znak ["visually motivated sign"]. Naznačuje 

se tak, že se jedná o vztah podobnosti vycházející z charakteristických rysů _ 

označované skutečnosti či předmětu, které je možné vnímat zrakem, tzn. tvarem, 

velikostí, pohybem označované skutečnosti či předmětu (srov. kap. 2.5.1 - klasifikace 

Bergmanové) . 

IkoničnostJikonický znak je v lingvistice znakových jazyků hojně užívaným 

pojmem. Objevuje se v literatuře zabývající se znakovými jazyky (srov. např. Klima

Bellugiová 1979, s.9-85; Woll 1990, s. 752-754; Braem 1986, s. 66-70) všude tam, kde 

autoři píší o ne arbitrární povaze znakových jazyků. Ovšem když se podrobí vztahy 

podobnosti mezi označující a označovanou složkou znaků bližší analýze, lze v nich 

pozorovat typovou rozrůzněnost, na jejímž základě se vydělují různé typy tohoto 

vztahu (srov. kap. 2.5.1 - klasifikace Bergmanové; kap. 2.5.3). Užití termínu 

ikoničnost je pak relevantní jen u určitého typu podobnosti označujícího 

a označovaného. A to u typu, který určitým způsobem reflektuje velikost, tvar či 

pohyb označované skutečnosti či předmětu (příklady viz. kap. 2.5.1 obr. 15,16 a kap. 

2.5.3 obr. 20, 21, 22). 

Podle Brennanové (1990, 1994, 1997) existují ve znakových jazycích motivované 

znaky, které nejsou motivované přímo podobou označovaného předmětu (tvaru, 
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velikosti, pohybu či umístění označovaného předmětu). Jejich motivovanost 

je realizována prostřednictvím metafory19. Brennanová je pojmenovává jako znaky 

metaforické ["metaphoric signs"]. Podobnost, kterou ve své označující složce odráží, je 

přenesená (podrobněji v kap. 2.3.1). 

Vizuální kódování Brennanová vysvětluje v souvislostí s vizuální 

motivovaností jako proces, kdy znakový jazyk začleňuje do své struktury a do svých 

znaků tvarové a pohybové charakteristiky okolního světa. 

Ve své práci budu užívat neutrální pojem: vizuální motivovanost/vizuálně 

motivovaný znak, popř. motivovanost/motivovaný znak. 

2.2 Znakové jazyky jsou vizuálně motivované 

Poznatky o jazycích vycházely pouze z výzkumu jazyků audioorálních, proto 

byla jako základním rysem přirozeného systému jazykových znaků stanovena 

arbitrárnost jako libovolný vztah mezi dvěma složkami jazykového znaku, mezi 

označujícím a označovaným (Klima-Bellugiová 1979). V mluvených jazycích 

je u naprosté většiny jazykových znaků skutečně vztah mezi jeho složkami, 

označujícím a označovaným, zcela libovolný, daný konvenčně (viz kap. 2.2.2). 

Motivovaných slov v mluvených jazycích nalézáme jen velmi málo, v porovnání se 

slovy arbitrárními. 

U znakových jazyků je tomu jinak. Vizuální motivovanost je v jejich struktuře 

zastoupena silně. (O důvodech jsem hovořila na začátku kapitoly 2.). Nelze je ale 

proto považovat za jazyky nepřirozené, pantomimické či jazyky umožňující 

vyjadřování jen konkrétních pojmů (podrobněji v kap. 2.3). 

19 "Metafora je přenesení významu slova nebo jeho kombinace z jednoho denotátu na jiný na základě 
podobnosti. II (Čermák 2004, str. 261) 
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2.2.1 Vizuálně motivované znaky a znaky arbitrární ve znakových jazycích 

Arbitrární/libovolný vztah mezi složkami znaků označujícím a označovaným 

je často diskutovanou otázkou v souvislosti se znakovými jazyky kvůli jejich 

vizuálněmotorickému způsobu existence, jež s sebou nese vyšší míru 

připodobňování označujícího označovanému. Frekventovanost tohoto vztahu 

podobnosti označovaného a označujícího vedl k tomu, že se znakové jazyky 

považovaly za ikonické. Avšak jak uvádí Zdeněk Salzmann (1997, str. 147): 

"Bez ohledu na konkrétní posunkovou20 řeč, která je užívána, většina posunků není zřetelně 

ikonická, to znamená, že ten, kdo se nenaučil jejich významům, nedokáže je interpretovat." 

Výzkumy vizuální motivovanosti lexikálních jednotek znakových jazyků provedené 

v zahraničí (Hoemann 1975; Klima- Bellugiová 1976) tento fakt dokazují. Označující 

a označované u řady znaků vykazuje vztah podobnosti, ale pro neznalého člověka 

jsou zcela nesrozumitelná. 

Oproti mluveným jazyků je ve znakových jazycích vizuální motivovanost 

systémová, lze ji pozorovat na všech rovinách jazykového systému, tedy na rovině 

lexikální, ale i na rovině morfologické21 či syntaktické (Klima-Bellugiová 1979). 

Vedle znaků vizuálně motivovaných nacházíme ve znakových jazycích rovněž 

mnoho znaků, jejichž podoba je k označované skutečnosti ve zcela libovolném 

vztahu. Ovšem znaků, jejichž označující složka svou podobou odráží vybraný 

charakteristický rys označované skutečnosti, je ve znakových jazycích v porovnání 

s mluvenými jazyky mnohem více (Klima-Bellugiová 1979). 

Lingvistické analýzy znakových jazyků (první Stokoe 1960) ukazují, že znakové 

jazyky jsou jazykové systémy s omezeným počtem fonémů (tvarů ruky, místa 

artikulace a pohybu), které se na utváření nových znaků podílí. Tato analýza 

dokazuje, že znaky v procesu označování nemohou ve vystižení charakteristiky 

označovaného předmětu překročit fonologická pravidla daného znakového jazyka. 

Jedná o jazykové znaky, které se mohou skládat jen ze systémově daných 

20 Pojem posunekjposunková je zastaralý a dnes se již nepoužívá. Je dokonce vnímán pejorativně. 
21 Např. používání klasifikátorů držení - ve vztahu podobnosti je vyjádřena interakce s reálnými 
objekty. Klasifikátor naznačuje svou podobou tvar označovaného předmětu a to, v jaké interakci 
s ním produktor je, jak danou věc drží (Brennanová 1970). 
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komponentů. Jen prostřednictvím těchto komponentů je možné vyjádřit 

motivovanost znaků vybraným charakteristickým rysem označované skutečnosti 

(Klima-Bellugiová 1979). 

Ukáži to na příkladech několika znaků z různých národních znakových jazyků, 

které jsou vizuálně motivované, označují jeden a tentýž objekt, ale jejich podoba je 

zcela odlišná, jelikož v každém národním znakovém jazyce je nutné při vytváření 
/ 

nového znaku vycházet z jeho fonologických pravidel. Ty se v různých znakových 

jazycích liší. Ale i původ vizuální motivovanosti označované skutečnosti je 

v různých národních znakových jazycích jiná. Je tedy dána konvenčně, společensky 

dohodnutá a přijímaná (Salzmann 1997; Klima-Bellugiová 1979). 

Jako příklad uvedu znaky čtyř národních znakových jazyků označující objekt, 

který v českém jazyce nazýváme slovem "strom". 

Znak STROM v českém znakovém jazyce je vizuálně motivovaný. V jeho 

produkci se odráží motivovanost daná tvarem stromu. Znaky jiných národních 

znakových jazyků označující "strom" vypadají naprosto odlišně. I ony jsou však 

vizuálně motivované (obr. 5). 

Obr. 5 

(Klima-Bellugi 1979, s. 21): 

a) znak STROM amerického znakového jazyka 
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b) znak STROM dánského znakového jazyka 

c) znak STROM čínského znakového jazyka 

d) znak STROM českého znakového jazyka 

Tyto čtyři znaky z různých národních znakových jazyků mají mezi označujícím 

a označovaným vztah podobnosti (to, jak znak vypadá, odráží určitou 
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charakteristickou vlastnost stromu), avšak u každého z národních znakových jazyků 

je napodobovaná charakteristika stromu jiná: 

a) Znak STROM amerického znakového jazyka ztvárňuje natažená pravá 

paže od lokte směrem nahoru kmen stromu, přičemž je loket pravé 

paže podepřen dlaní levé ruky, znázorňující zem, ze které strom 

vyrůstá. Všech pět prstů pravé ruky je roztaženo a ruka se v zápěstí 

pohybuje střídavým kruho~ý~ pohybem, což naznačuje pohyb listů 

a větví stromu (Salzmann i 997)/ 
'~--_/-// 

b) Znak STROM dánského znakového jazyka je artikulován oběma 

rukama. Obě vykreslujj __ ó~rys oblé koruny stromu a pod ní kolmého 

kmene (Salzman;n 1997). ) 
i / 
"'---------~ 

c) Znak STROM čínského znakového jazyka je produkován rovněž 

oběma ruka ohnutými do půlkruhového tvaru, které mají dlaně stojící 

proti sobě. Ruce tak znázorňují kulovitý tvar kmene stromu. Společně 
-- --- ----"---, 

se pohybují směrem nahoru a naznačují růst stromu (Salzmann J997). 

d) Znak STROM českého znakového jazyka zachycuje v lokti vztyčená 

levá ruka směrem nahoru tvar kmenu stromu, rozevřená dlaň 

a natažené prsty korunu stromu a opakovaný pohyb pravé ruky, která 

naráží do lokte levé ruky, sekání kmene stromu. 

2.2.2 Motivované a arbitrární znaky v mluvených jazycích 

Ve struktuře mluvených jazyků se vyskytuje naprostá většina jazykových 

znaků, resp. slov, která mají mezi svými složkami, označujícím a označovaným, 

vztah arbitrární, libovolný. Tyto složky jsou spojené jen na základě konvence 

a neexistuje mezi nimi žádný vztah podobnosti či nějaké příčinné souvislosti (Černý 

1998). Např. slovo "pes" nám svou podobou nenavozuje žádné asociace týkající 

se zvířete (vyznačujícího se tím, že má srst, čtyři nohy, dvě uši atd.), pro než 
i,J 

se konvečně pojmenování" pes" užívá. Z jeho podoby nelze usoudit to, co označuje. 

U takových slov je třeba se nejprve seznámit s tím, co označuje, naučit se j~j, aby 
-------_.-- ----------
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se pro nás pak mohl stát znakem. To lze ukázat i na případě rozrůzněnosti slovní 

zásoby jednotlivých národních jazyků, které pro stejnou či obdobnou skutečnost 

užívají různá pojmenování vytvořená na základě konvence v konkrétní národní 

společnosti22 (Černý 1998). Např. zvíře, jež má srst, čtyři nohy, dvě uši atd., bychom 

v češtině označili slovem" pes", v anglickém jazyce slovem "dog", v německém jazyce 

slovem "Hund", ve francouzském jazyce slovem "chien", v italském jazyce slovem 

"cane", ve španělském jazyce slovem "perro". Přestože všechna slova označují stejné 

zvíře, jejich podoba je naprosto odlišná. Oproti motivovaným znakům nikterak svou 

podobou nezobrazují fyzické či jiné charakteristické rysy objektu či skutečnosti, 

kterou označují. 

Tomu se vymykají pouze slova onomatopoická (př. z českého jazyka kukačka, 

prskat, chrchlat, cinkat, brr, apod.) napodobující svou zvukovou podobou to, jak 

vypadají zvuky, které označované věci vydávají, či přímo označují nějaký konkrétní 

zvuk (Černý 1998). 

Onomatopoická slova, i když u nich nacházíme podobnost mezi tím, jak znějí, 

a tím, co označují, se od sebe v jednotlivých národních jazycích liší. Vyjádření 

konkrétního zvuku se musí přizpůsobit fonetickým a fonologickým rysům daného 

národního mluveného jazyka a vzniká tak v každém národním mluveném jazyce jiné 

slovo pro stejný zvuk. Např. štěkot psa se vyjádří v českém jazyce haf - haf 
-:-~:~ --, 

v anglickém jazyce woof - wo0ft,l ve francouzském jazyce woah - woah. 

~~_. 

2.3 Vizuální motivovanost znakových jazyků a uchopení konkrétních 
a abstraktních pojmů 

Přítomnost vizuální motivovanosti ve strukturách znakových jazyků s sebou 

nese zavádějící představu o možnosti, resp. nemožnosti, zachycení abstraktních 

pojmů. Často se vizuální motivovaností znakových jazyků zdůvodňuje mylný 

názor, že znakové jazyky jsou konkrétní, že nejsou schopny vyjádřit abstraktní 

22 Výjimkou jsou slova jazyků, jež spolu historicky či vývojově souvisí. Existují i případy, kdy jsou 
slova z jednoho jazyka převzata do jazyka druhého. Jejich podoba je pak možná (Černý 1998). 

27 



pojmy, jelikož ty nejsou vidět a nelze je znázornit tvarem či pohybem rukou 

(Woll 1990; Yule 1993). Tato úvaha nesprávně zaměňuje pojmy abstraktnost, 

konkrétnost a vztah podobnosti mezi označující a označovanou složkou. 

Na příkladech z českého znakového jazyka ukáži, že vyjádření abstraktních 

a konkrétních pojmů nijak nesouvisí s vizuální motivovaností znaků znakových 

jazyků. 

Znaky českého znakového jazyka MYSLET (obr. 6) a PAMATOVAT SI (obr. 7) 

jsou vizuálně motivované, ale označují pojmy abstraktní. 

Obr. 6 

MYSLET 

Obr. 7 

PAMATOVAT 

Naopak označující složka znaků českého znakového jazyka OTEC (obr. 8) 

a TOVÁRNA (obr. 9) má dnes zcela arbitrární vztah k subjektu, který označuje. 

Pojem je ale konkrétní. 
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Obr. 8 

OTEC 

Obr. 9 

TOVÁRNA 

Brennanová (1990) poukazuje na to, že přestože znakové jazyky vizuální 

motivovanost ve své struktuře vykazují, abstraktní pojmy v nich jsou vyjadřovány 

zcela běžně. Zpravidla jsou označovány znaky arbitrárními. 

K tomu cituje Deucharovou (1984) 23 :" Je pochopitelné, že ikonické znaky mohou 

označovat jen předměty, které svou povahou mou nabízet nějaké vizuální charakteristiky 

k napodobení. Vizuální charakteristika konkrétních předmětů, jejich pohyb a umístění 

v prostoru, je znaky znakových jazyků lépe uchopitelná než charakteristiky jiné. 

Např. u znaků reprezentujících abstraktní pojmy je mnohem menší možnost výskytu 

ikoničnosti. " 

23 Citováno podle Brennanové (1990, s. 218). 
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Brennanová (1990) ale upozorňuje na to, že i u znaků označujících abstraktní 

skutečnosti je možné pozorovat jistou motivovanost. Tato motivovanost je založená 

na metaforách, které se objevují ve všech jazykových plánech znakových jazyků. 

Nelze tedy říci, že vizuální motivovanost znaků znakových jazyků by nějak 

omezovala možnost uchopování abstraktních pojmů a dovolovala jen vyjádření 

pojmů konkrétních. 

2.3.1 Motivované znaky metaforické 

Metafory různých typů se objevují ve výpovědích realizovaných v mluvených 

jazycích velmi často. Přenášení pojmenování na základě podobnosti je možné nalézat 

v řadě ustálených slovních spojení, která už ani nejsou uživateli jazyka jako metafory 

pociťovány. Brennanová (1990, 1994, 1997) popisuje četnost výskytu metafor i 

v britském znakovém jazyce. Spatřuje v metaforách jeden z podstatných spouštěcích 

momentů, který stojí na počátku vytváření nových znaků. Ty jsou v momen~ěj~jich . 

vzniku vizuálně motivovány. Tato motivovanost se však může užíváním znaku zcela 

vytratit. Znak se pak stane arbitrárním (srov. viz kap. 2.6.1 a 2.6.2). 

Metafory Brennanová charakterizuje jako navzájem propojené komplexy, které 

jsou pevně zakotvené v jazykovém systému znakových jazyků. Říká, že britský 

znakový jazyk, a znakové jazyky vůbec, jsou metaforami naprosto prolnuty. Lze se 

s nimi setkat na všech jazykových rovinách. Navíc stále vznikají nové metafory. 

Uživatelé jazyka je ale nemohou vytvářet zcela libovolně. Nové metafory musí vždy \ 

do jisté míry navazovat na metafory v jazyce již existující. Ty jsou včleněny tak 

hluboko do struktury jazyka, že je nelze obejít. 

Brennanová upozorňuje na to, že role metafor ve znakových jazycích nebývá v 

centru zájmu lingvistiky znakových jazyků. Nevěnovalo se jí prozatím mnoho 

pozornosti. Lingvisté se více soustředí na pochopení fungování struktury znakového 

jazyka jako takového, proto není objasnění role metafor dostatečně zpracováváno. 
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r 
Výjimkou je popis "zmrazených" lexikálních forem ['}rozen lexícon"]24 amerického i 

znakového jazyka, ~~ zpracoval P. B. Braem (1981)25. Ovšem metafory se dle jejího 
)" I 

názoru jistě do yeu),t'a zájmu dostanou. Za zajímavou považuje analýzu úlohu 
\. __ / ,,~;:...~~--_ ..... 

metafor u vizuálně motivovaných znaků. Domnívá se, že mnoho z nich jsou znaky 
----------=---{i 
motiv/ayané prostřednictvím metafory. 

, ' 

Na příkladu metafor prostoru26, které se vyskytují hojně rovněž v jazycích 

mluvených27, ukáži, jak Brennanová metafory vyskytující se v britském znakovém 

jazyce zpracovává. 

Prostorové vztahy jsou v britském znakovém jazyce primárně vyjádřeny 
=------"--""'-' ,---

umístěním artikulujících rukou ve znakovacím prostoru. Mnoho těchto vztahů ,----- ~---_ .... __ . 

vyjadřuje formou metafory abstraktní pojmy (srov. kap. 2.3). Brennanová (1990, 1994, 

1997)'Čle-~íp;;storové metafory na@ paradigmata: 

• "opozíce", ruce jsou v prostoru postaveny proti sobě, např. FIGHT 

["bojovat"] (obr. 10); 

Obr. 10 

FIGHT 

24 V lexikální rovině znakových jazyků jsou popisovány dva typy lexikálních forem: formy/znaky 
zmrazené ['jrozen sign'1, což jsou zcela ustálené, petrifikované, neměnící se znaky; a produktivní 
formy, které jsou vytvářeny podle potřeb a požadavků výpovědi z řady strukturně daných 
komponentů. Tyto kompenenty mohou být skládány podle aktuálních potřeb produktora 
(Brennanová 1994). 
25 Uvedeno v Brenannové (1990). 
26 O dalších paradigmatech metafor v britském znakovém jazyce v Brennanové (1990). 
27 Metafora prostoru se v češtině objevuje např. ve slovních spojeních: "na vrcholu svých sil"; ) I 

"propadl se až na dno" apod. 
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• "přemístění", fyzická výměna postavení rukou vyjadřuje význam 

přemístění nebo výměny, např. SUBSTITUTE ["nahradit"] (obr. 11); 

Obr. 11 

SUBSTITUTE 

• "společenské postavení", vyjadřováno relativní výškou rukou ve 

znakovacím prostoru, levá ruka často slouží jako stupnice LOWEST 

STRATUM OF SOCIETY ["nejnižší vrstva společnosti"] (obr. 12). 

Obr. 12 

LOWEST STRATUM OF SOCIETY 

Brennanová zmiňuje rovněž fakt, že hlubší výzkum prostorových metafor 

v různých národních znakových jazycích, by mohl poskytnout podklady pro její 

doměnku, že prostorové metafory jsou jazykovou univerzálií mající místo ve všech 

národních znakových jazycích. 
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Prostorové metafory jako univerz}ie by pomohly objasnit fakt, že neslyšící lidé 
( // 

užívající odlišné národní znakové jazyky jsou schopni ve společné interakci probírat 

nejen témata vztqh,ující se ke konkrétním věcem, ale mohou spolu hovořit 
r : 

i o záležitostech či~~! abstraktních, a relativně snadno si navzájem rozumí. 
,/ 

Poměrně snadná komunikace __ neslyšících lidí používající_ .. různý národní -------- "-- -~- - -'" -_.~.----- . --------

znakový jazyk podporuje mylný náhled na znakové jazyky jako na jeden univerzální 

znakový jazyk společný všem nelsyšící na celém světě. Názor o univerzálnosti 

znakového jazyka bývá vysvětlován rovněž tím, že znaky znakových jazyků jsou 

podobné tomu, co označují, tak je snadné jim porozumět. Přitom právě 3!lJlky 

různých národních znakových jazyků se od sebe liší nejvíce (viz kap. 2.2.1), podobné 

si jsou spíše v gramatické rovině~ Macurová (1996, s. 59) píše o snadnějším 

doroz~~ívání a porozumění neslyšících lidí různých znakových jazyků toto: "Ovšem 

skutečnost, že dorozumění "přes hranice" je asi snáze uskutečnitelné v znakovém jazyce než 

v jazycích mluvených, nelze úplně popřít . ... Odborníci připisují tuto skutečnost tomu, 

že znakové jazyky sdílejí (ve větší míře než jazyky mluvené) řadu gramatických struktur 

a i způsoby, jimiž se tyto struktury realizují, a zčásti dokonce i slovní zásobu. ff 

V následující kapitole si budu všímat míry zastoupení vizuálně motivovaných 

znaků v lexikální rovině znakových jazyků. Za tímto účelem budu prezentovat 

výsledky dvou výzkumů vizuální motivovanosti amerického znakového jazyka. 

2.4 Výzkumy vizuální motivovanosti znaků 

Znakové jazyky mají díky svému vizuálněmotorickému způsobu existence při 

vytváření nových lexikálních jednotek větší tendenci odrážet v označujících složkách 

obrazný popis označované entity (viz kap. 2.2.2), než je tomu u jazyků mluvených. 

Je otázkou, do jaké míry jsou vizuálně motivované znaky ve slovní zásobě 

znakových jazyků skutečně zastoupeny a jaký stupeň vizuální motivovanosti 

vy kazují. Podle zahraničních výzkumů podíl transparentních znaků, tedy znaků 
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s nejvyšším stupněm vizuální motivovanosti (viz kap. 2.5.2), není tak vysoký, jak by 

se na první pohled mohlo zdát. 

První, ze dvou výzkumů amerického znakového jazyka, jejichž výsledky zde 

budu prezentovat, provedli E. Klima a U. Bellugiová (1979). Výzkum prováděli 

ve dvou, resp. třech, fázích: 

• V první a druhé fázi se zaměřili na zjišťování počtu znaků s nejvyšším 

stupněm vizuální motivovanosti, tzn. znaků, které odráží 

charakteristický rys označované skutečnosti do takové míry, 

že informanti po přehrání znaků správně určí, co znaky označují. 

Při prvním kole dotazování použili dotazník, kde informanti zapisovali 

to, co si myslí, že znaky označují, a to bez možnosti výběru. 

V druhém kole dotazování použili dotazník, kde u každého znaku 

připravili informantům několik variant toho, co daný znak může 

označovat. Po zhlédnutí znaku vybrali informanti odpověď, o níž si 

mysleli, že je správná. 

• Ve třetí fázi výzkumu se pokusili zjistit, do jaké míry informanti budou 

schopni správně vnímat vztah podobnosti mezi označující 

a označovanou složkou znaků, resp. zda poznají, z jakého rysu 

označované skutečnosti vizuální motivovanost jednotlivých znaků 

vychází. 

Vytvořili skupinu 90 znaků amerického znakového jazyka, které zaznamenali 

na videokazetu. Z té je pak informantům přehrávali. Informanti zaznamenávali své 

odpovědi vždy bezprostředně po přehrání každého jednotlivého znaku do předem 

připravených dotazníků. 

Vybrané znaky byly obecně rozšířené a užívané mezi neslyšícími uživateli 

amerického znakového jazyka a jejich překlad do anglického jazyka byl vždy 

jednoslovný. Mezi znaky byly zastoupeny jak znaky označující konkrétní 
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skutečnosti, tak znaky označující abstraktní pojmy. Znaky byly prezentovány 

rodilým neslyšícím uživatelem amerického znakového jazyka, který je artikuloval 

v jejich citátové formě, s neutrálním mimickým výrazem. Ve všech třech fázích 

výzkumu byly použity stejné znaky amerického znakového jazyka. 

Pro každou fázi výzkumu byla vybrána nová skupina informantů. Pokaždé 

byli voleni informanti slyšící, kteří neměli žádnou znalost amerického znakového 

jazyka. 

V první fázi výzkumu byl použit dotazník s otázkami bez možnosti výběru 

správné odpovědi z nabízených variant. lnformanti měli zapisovat po přehrání 

každého znaku to, co si myslí, že daný znak označuje. Ukázalo se, že z celkového 

počtu 90 znaků jen u 9 z,naků informanti určili správně označovanou skutečnost či 

předmět. 81 znaků určili špatně, nebo nebyli schopni určit vůbec. Na základě těchto 

výsledků je možné považovat za znaky transparentní (definice transparentních 

znaků viz. 2.5.2) jen 9 znaků ze všech zkoumaných znaků. 

Pro druhou fázi výzkumu byl vytvořen jiný typ dotazníku. Při určování toho, 

co zkoumané znaky označují, měli tentokrát informanti možnost výběru z pěti 

odpovědí. Nesprávné varianty odpovědí byly přebírány z nesprávných odpovědí 

informantů, kteří se zúčastnili prvního kola dotazování, nebo byly vymýšleny 

intuitivně samotnými realizátory výzkumu. Nové skupině informantů byly 

přehrány stejné znaky jako skupině první. Bezprostředně po zhlédnutí každého 

znaku informanti vybrali z pěti variant odpovědí tu, o které se domnívali, že 

vystihuje znakem označovanou skutečnost. Opět byl počet správně poznaných 

znaků nízký - pouze 12 znaků z c~Jkového počtu 90 znaků informanti určili 

správně. Možnost výběru nezvýšil/úspěšnost informantů. 6 znaků z těchto 12 
------ (j 

znaků bylo správně určeno i v prvním kole dotazování. U 36 znaků neoznačil ani 

jeden informant správnou odpověď. 

Třetí fáze výzkumu byla zaměřena na zjišťování úspěšnosti informantů 

při popisování vztahu podobnosti mezi označující a označovanou složkou znaků, 

resp. se zjišťovalo, zda informanti poznají jaký charakteristický rys označované 
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skutečnosti se v označující složce znaku jednotlivých znaků odráží. Výzkumu se 

účastnila skupina nových informantů. Přehráváno jim bylo opět stejných 90 znaků, ty 

však tentokrát byly doprovázeny jejich překladem do anglického jazyka. Informanti 

měli za úkol u každého znaku určit, jaká vlastnost označované skutečnosti byla pro 

vizuální motivovanost označující složky znaku zvolena. Pro lepší pochopení úkolu 

bylo informantům na příkladu jednoho znaku z amerického znakového jazyka 

vysvětleno, že množství znaků amerického znakového jazyka má svou označující 

složku vizuálně motivovanou, tedy že odráží ve své podobě nějaký charakteristický 

rys označované skutečnosti. Na příkladu vizuálně motivovaného znaku 

z amerického znakového jazyka jim pak byla ukázána konkrétní relace podobnosti 

mezi tím, jak tento znak vypadá, a skutečností, kterou označuje. 

U více než poloviny z 90 zkoumaných znaků informanti správně popsali 

hlavní rys označovaných skutečností, ze kterých vizuální motivovanost znaku 

vycházela. 

Výzkum ukázal, že označující složka znaků bývá často v nějakém vztahu 

s podobou označované skutečnosti. Ale zkoumané znaky nebyly pro většinu 

slyšících informantů neznalých amerického znakového jazyka natolik průhledné, aby 

mohli správně určit to, co označují, a to ani když mohli vybrat z několika 

nabízených možností 

V jiné studii vizuální motivovanosti lexikálních jednotek bylo zkoumáno 100 

znaků amerického znakového jazyka (Hoemann 1975)28. Ty byly přehrány opět 

skupině slyšících informantů, kteří nikdy předtím nepřišli do blízkého kontaktu 

s americkým znakovým jazykem. Z celkového počtu 100 znaků označili informanti 

jako čistě transparentní 1/3. U těchto znaků informanti poznali z podoby znaku, 

jakou skutečnost označují. Translucidentních znaků, kde informanti z podoby 

znaků, nepoznali, co označují, ale po určení označované složky znaků viděli mezi 

jejich označujícím a označovaným podobnost, byla také V3. Zbývající 1/3 znaků byla 

28 Zpracováno na základě studie P.B. Braema (1986). 
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arbitrárních. lnformanti neviděli žádnou podobnost mezi označovanou a označující 

složkou těchto znaků. 

2.5 Třídění vizuálně motivovaných znaků znakových jazyků 

2.5.1 Znaky vizuálně motivované, vizuálně nemotivované 
a deiktické29 

Rozdělení znaků znakových jazyků s ohledem na přítomnost či nepřítomnost 

vizuální motivovanosti v jejich označující složce nabízí Bergmanová. Ta obecně dělí 

znaky na ty, jejichž označující složka je motivována mimojazykovou realitou, a na ty, 

jejichž označující složka touto realitou motivována není. V základní opozici spolu 

tedy stojí znaky povahy arbitrárních symbolů (nevykazují žádnou podobnost mezi 

označující složkou znaku a označovanou skutečností) a znaky vizuálně motivované. 

Třetí skupinu znaků tvoří znaky deiktické, jež odkazují na skutečnost přímým 

ukázáním. Jedná se rovněž o znaky, v jejichž označující složce je možné pozorovat 

jistou motivovanost mimojazykovou skutečností. Takové znaky by mohly být např. 

znaky českého znakového jazyka: NOS (obr. 13), HLAVA ( obr. 14). 

29 Dělení podle Brity Bergmanové (1982). 

Obr. 13 

NOS 
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Obr. 14 

HLAVA 

Dále Bergmanová (1982) vyděluje dva typy vizuálně motivovaných znaků: 

znaky přímo motivované a znaky nepřímo motivované. 

Přímo motivované znaky jsou takové znaky, které se přímo podobají 

označované mimojazykové skutečnosti. Vychází přímo z její tvarové charakteristiky. 

Např. znaky českého znakového jazyka BRÝLE (obr. 15) a ROHLÍK (obr. 16) jsou 

motivované tvary objektů, které označují. 

Obr. 15 

BRÝLE 
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Obr. 16 

ROHLÍK 

Nepřímo motivované znaky jsou ty znaky, jejichž tvar nevychází přímo 

z reálného tvaru objektu, který označují, ale jistý vztah podobnosti mezi označující 

a označovanou složkou u nich pozorovat lze. Např. znaky českého znakového jazyka 

OVCE (obr. 17), ŠKOLA (obr. 18). Tyto znaky nevychází přímo z popisu tvaru 

subjektů, které označují, ale je v jejich artikulaci zahrnuta jiná forma podobnosti: 

znak OVCE ve své artikulaci tvarem ruky odráží tvar nůžek a pohybem naznačuje 

pohyb, kterým je prováděno stříhání ovcí; znak ŠKOLA má artikulaci motivovanou 

tím, že se dříve nosily do školy knihy v podpaží (proto je pravá ruka vsunutá 

v levém podpaží). 

Obr. 17 

OVCE 
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Obr. 18 

ŠKOLA 

2.5.2 Stupně vizuální motivovanosti znaků 

Klima a Bellugiová (1979)30 charakterizovali na základě výše prezentované 

studie znaků amerického znakového jazyka (viz kap. 2.4) tři stupně vizuální 

motivovanosti a pojmenovali je jako: 

"transparent" ["průhlednost, transparentnost"], 

"translucent" ["průsvitnost, translucidentnost"], 

"opaque" [" matnost, arbitrárnost" ]. 

Transparentnost je nejvyšší stupeň vizuální motivovanosti, kdy vztah 

podobnosti mezi dvěma složkami znaku, označujícím a označovaným, je tak silný, 

že význam znaku je zřejmý z podoby označující složky (tzn. z užitého pohybu, tvaru 

ruky, místa artikulace) i bez předešlé znalosti znaku. 

Jako translucidentnost je chápán takový stupeň vizuální motivovanosti, kdy 

podobnost mezi označujícím a označovaným není natolik silná, aby dovolovala bez 

předešlé znalosti znaku rozpoznat, co označuje. Ale pokud je známo, co označující 

složka znaku označuje, je mezi složkami patrný vztah podobnosti. 

30 Zpracováno podle studie P. B. Braema (1986). 
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"Opaque" pak znamená, že znak není vizuálně motivovaný označovanou 

skutečností či předmětem. 

2.5.3 Proces vizuálního kódování31 a jeho typy 

Sarah Taubová ve své publikaci IILanguage from the Body. lconicity and 

Metaphor in American Sign Language" (2001)32 popsala proces vzniku jazykového 

znaku, který ve své označující složce kóduje (tvarem ruky, pohybem, místem 

artikulace, popř. jejich kombinací) vizuální charakteristiku označované skutečnosti. 

Proces vizuálního kódování ukazuje na příkladu vzniku znaku amerického 

znakového jazyka TREE ["strom"], (obr. 12). 

Prvním krokem vizuálního kódování je výběr mentálního obrazu (vobr. 19 

["image"]), který je vytvořen na základě vizuálních asociací vyvolaných daným 

předmětem, v tomto případě "stromem". Mentální obraz je pak podroben analýze. 

Na základě této analýzy se vytváří schéma (vobr. 19 ["schéma"]). Schéma vzniká 

výběrem a vyzdvyžením rysů charakteristických a potlačení rysů méně typických. 

Nakonec je schéma kódováno způsobem odpovídajícím struktuře národního 

znakového jazyka, v našem případě amerického znakového jazyka (vobr. 19 

["linguistic signl/]). 

Znak amerického znakového jazyka TREE (viz obr. 19, obr. 5a) je motivován 

tvarem označovaného objektu (v tomto případě skutečným tvarem stromu). Jedná se 

o kódování tvarové. 

concept 

31 Užití termínu vysvětleno v kap. 2.1. 
32 Čerpáno z textu S. Lindové (2004). 

Obr. 19 
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Taubová (2001)33 ve své studii identifikuje v americkém znakovém jazyce 

celkem devět typů vizuálně motivovaného kódování/označovaní. 

Autorka většinu typů vizuálního kódování vysvětluje na příkladech znaků 

z amerického znakového jazyka, ale uvádí jen jejich přepisy do anglického jazyka. 

Snažila jsme se, pokud to bylo možné, najít korespondující příklady v českém 

znakovém jazyce a doplnit je i grafickým ztvárněním, které by usnadnilo pochopení 

principu každého typu vizuálního kódování. U některých typů vizuálního kódování 

však autorka příklady konkrétních znaků neuváděla vůbec, nebo daný typ vysvětlila 

popsáním situace jeho užití (body 1, 5, 6, 8, 9). V jednom případě (bod 7) uvádím 
~-----~---

příklad jak z amerického znakového jazyka (přejatý od Taubové), tak z českého 

znakového jazyka, jelikož se v českém znakovém jazyce daný gramatický jev 

nevyskytuje34• Uvádím tedy příklad znaku, o kterém se domnívám, že popisovaný 

typ vizuálního kódování uplatňuje. 

Typy vizuálního kódování: 

1. Fyzické osoby mohou vizuálně motivovaným znakem označovat samy sebe, 

např. přímá osobní deixe, kdy je označovaná osoba či předmět přítomen a je k němu 

odkázáno konvenčně daným způsobem. 

2. Tvar celého znaku je motivován tvarem označované skutečnosti (např. znak 

českého znakového jazyka KNIHA - obr. 20). 

33 Zpracováno na základě textu S. Lind (2004). 

Obr. 20 

KNIHA 

34 V americkém znakovém jazyce se do klasifikátoru osoby inkorporuje číslo. V českém znakovém 
jazyce k inkorporaci čísla do klasifikátoru osoby nedochází. 
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3. Pohyb realizovaný při produkci znaku reprezentuje pohyb objektu, 

skutečnosti/kterým je znak motivován (např. znak z českého znakového jazyka PÍT, 

obr. 21). I 
Obr. 21 

PÍT 

4. Komplexní pohybová podoba artikulace znaku je motivována tvarem 

označovaného objektu (např. znak z českého znakového jazyka DŮM, obr. 22); 

Obr. 22 

DŮM 

5. Místo artikulace znaku odpovídá uspořádání prostoru v mentálním obraze 

skutečného prostoru (např. při popisu místnosti, kdy artikulace znaků ve 

znakovacím prostoru přesně mapuje místně-prostorové vztahy mentálního obrazu 

popisované místnosti, resp. reálné místě-prostorové vztahy). 
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6. Rozměry (velikost) znaku odráží zcela přesně, či poměrně, rozměry 

označovaných subjektů či objektů. 

7. Číslo (počet) inkorporovaný v označující složce znaku odpovídá skutečnému 

počtu označovaných subjektů či objektů, např. v americkém znakovém jazyce lze 

tento typ kódování pozorovat při užití klasifikátorů pro osobuj osoby. Způsob 

artikulace klasifikátoru, který označuje jednu osobu, lze slovně popsat jako sevřenou 

pěst se vztyčeným ukazováčkem (obr. 23). Do podoby tohoto klasifikátoru je možné 

v americkém znakovém jazyce inkorporovat číslo - počet označovaných osob - např. 

dvě osoby. Tvar klasifikátoru se pak změní a ke vztyčenému ukazováčku se vztyčí 

i prostředníček (obr. 24). Tvar klasifikátoru odkazující ke dvěma osobám 

připodobňuje dvě osoby vedle sebe stojící. 

V českém znakovém jazyce by tento typ kódování mohl být zastoupen 

u dvouručního znaku TÝDEN (obr. 25), kdy je počet dnů v týdnu vyjádřen počtem 

vztyčených prstů obou rukou. 

Obr. 23 Obr. 24 

I 
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Obr. 25 

TÝDEN 

8. Časové uspořádání produkce ve znakovém jazyce odpovídá časovému 

sledu skutečných událostí. Např. události jS-OJl vyjmenovávány v řadě za sebou podle 

toho, kdy v čase se uskutečnil:y:Tentor:OtiVO~Sti je častý i v mluvených jazycích. 
~-_ ..... -

9. Poslední typ vizuálního kódování autorka vysvětluje na příkladu 

komunikační situace, kdy jedna osoba reprodukuje dialog, jehož se účastnila, osobě 

jiné. Jedná se tedy o "citované produkce ve znakovém jazyce jiných osob". 

Motivovanost označování spatřuje v tom, že osoba "citující" produkci jiných osob, 

napodobuje jejich chování i způsob vyjádření ve znakovém jazyce. Změnou umístění 

ve znakovacím prostoru a postavení trupu, resp. jeho přesouvání z jedné strany 

znakovacího prostoru na druhou, označuje, čí dialog právě reprodukuje. 

Lze si představit i jinou komunikační situaci, kdy osoba vypráví o komunikační 

situaci, kterou zažila ona sama, a přitom opakuje, co v dané situaci produkovala. 

45 



2.6 Změn 

Ukázala jsem, že motivovaných znaků je ve znakových jazycích mnohem více, 

než je tomu u jazyků mluvených. Brennanová (1990, 1994) popisuje vizuální 

motivovanost jako hybnou sílu ve vytváření nových znaků. Přenášená podobnost je 

vždy kódována tvarem ruky, pohybem a místem artikulace odpovídajícím struktuře 

daného národního znakového jazyka (podrobněji v kap. 2.2.1). Takto vzniklé znaky 

fungují jako lingvistické jednotky, ne jen jako obrazy entit z reálného světa. 

Po určité době užívání se ale podoba znaků IIlěDCajejich_v:izuálnLmotivoxanosLse-

vytrácí, až se cha~akteristický rys označované skutečnosti .či přec!TIl~1:g __ z_RQ<:lg1:>Y __ 

znaku vytratí úplně a stane se znakem s arbitrárním. Tyto změny nastávají v čase 

samotným užíváním znaků. V publikacích o strukturách znakových jazyků (Klima

Bellugiová 1979; Woll 1990) jsou popisovány jako změny historické. Další procesy 

potlačující vizuální motivovanost se aktivují při spojování takových znaků se znaky 

ostatními. Jedná se pak o změny gramatické. 

2.6.1 Historické změny na znacích 

Vizuální motivovanost znaků bývá vlivem historických změn do značné míry 

potlačena. Znaky mohou být časem natolik pozměněny fonologickými procesy, 

že se z čistě transparentních znaků stanou znaky translucidentní či zcela arbitrární 

(Klima-Bellugiová 1979). 

Jak ukázala studie historických změn na znacích35 amerického znakového 

jazyka (Frishbergová 1975)36, současná podoba mnoha znaků, která se nejeví jako 

vizuálně motivovaná, byla původně zcela transparentní. Časem se jejich vizuální 

3S Historická studie reflektující vývoj znaků amerického znakového jazyka, kterou provedla 
Frishbergová (1975), vycházela z porovnávání znaků zaznamenaných v manuálu J. Schuylera The 
Sign language: A Manual ol Signp-:roku 1918, který zachycoval 1500 znaků amerického znakového 
jazyka spolu s jejich jednoslovhíthi překlady do anglického jazyka, a znaků současných, resp. 
užívaných v době, kdy byla hiJt6rická studie uskutečněna. Podoba současných znaků byla 
převzata ze slovníku Dictionary ol American Sign Language z roku 1978. Frishbergová měla 
k dispozici také záznam popisu starého francouzského znakového jazyka, který používal ľEppé ve 
svém vzdělávacím institutu neslyšících ve Francii. Zaznamenal jej v roce 1784 do studie La 
veritable manikére ďinstruire les sourds et muets. Tyto znaky byly spolu s jeho vizuální metodou 
výuky neslyšících žáků přenesenY9-0vzdělávání neslyšících v Americe (Klima-Bellugiová 1979). 
36 Zpracováno podle publikace KliÍni-Bellugiové (1979). 
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motivovanost vytratila. Změny znaků v historickém horizontu vedou vždy od 
~------._._-._---~----

transparentnosti, silného, na první pohled viditelného vztahu podobnosti mezi jejich 

složkou označující a označovanou, k arbitrárnosti (Klima-Bellugiová 1979). 

Jako příklad uvádí Klima a Bellugiová (1979) proměnu znaku amerického 

znakového jazyka HOME ["domov U

], který se ve výše zmiňovaných studiích vizuální 

motivovanosti znaků amerického znakového jazyka ukázal jako znak vizuálně 

nemotivovaný (viz obr. 26). Když se ovšem podíváme na to, jak znak vypadal 

v době svého vzniku, můžeme v jeho původní podobě nalézt prvky jasné vizuální 

motivovanosti. 

Znak HOME totiž vznikl spojením dvou vizuálně motivovaných znaků: 

znakem EAT ["jíst U

] (obr. 26a) a znakem SLEEP ["spát U

] (obr. 26b). Popíši slovně, 

jak obě části znaku vypadají: 

• Znak EAT ve své artikulaci, kterou lze slovně charakterizovat jako: 

pohyb pravé ruky směrem k ústům Gako bychom si něco vkládali do úst) 

napodobuje pohyb, který je typický při jídle. 

• V artikulaci znaku SLEEP, kterou bychom mohli slovně popsat jako: 

položení dlaně pravé ruky na pravou stranu hlavy, hlava se přitom na 

ruku pokládá - je zde zřejmá vizuální motivovanost skutečného chování 

člověka při uléhání ke spánku, tedy pokládá hlavu na podložku. 

Časem se podoba znaku změnila tak, že se z původních dvou znaků stal znak 

jeden. Tento znak je tvořen již jen jedním typem tvaru ruky a kontaktní místa, kde se 

pravá ruka dotýkala hlavy, se vzájemně přiblížila: první kontaktní místo je na ústech 

a druhé kontaktní místo je na tváři (viz obr. 18c). 

Tyto změny přispěly k tomu, že původní silně vizuálně motivovaný znak 

HO ME tvořený dvěma vizuálně motivovanými znaky, změnil ve znak jeden 

s arbitrárním vztahem mezi jeho označující a označovanou složkou. (Klima

Bellugiová 1979). 
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a) EAT 

Obr. 26 

(Klima-Bellugiová 1979, s. 29): 

b) SLEEP 

c) HOME 

Vedle tohoto posunu od vizuální motivovanosti znaků k arbitrárnímu vztahu 

mezi označující a označovanou složkou znaku, nachází u znaků amerického 

znakového jazyka Frishbergová další tendence změn v artikulaci znaků, které jsou 

způsobené probíhajícími fonologickými procesy37: 

• Lexikální význam z~n je vyjadřován spíše manuální složkou znaku, 

tedy pohybem ruko,ťL, 1)éž nemanuální složkou znaku, pohybem tváře či 
i / 

těla. Např. znak (i5'ORING ["nudný"] se v roce 1918 artikuloval 

37 Pro ilustraci uvádím příklady z amerického znakového jazyka, jak je publikovali Klima 
a Bellugiová (1979). Znak je vždy prezentován ve své staré (z roku 1918) a nové podobě 
(viz poznámka 35). Lze dobře vidět rozdíly v artikulaci znaku dříve používaného a současného. 
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spolu s pohybem rukou i s výrazným pohybem hlavy (ukláněla 
" 

se směrem dopředu). Zatímco s'Oučasný znak se artikuluje pouze 

otáčivým pohybem ruky v' zápěstí a hlava se nehýbe vůbec (obr. 27). 

Obr. 27 

(Klima-Bellugiová 1979, s. 72) 

BORING (z roku 1918) BORING 

• Artikulace znaků se posouvá z okraje znakovacího prostoru směrem 

do jeho středu, např. znak ANGRY ["hněv"] (obr. 28). 

Obr. 28 

(Klima-Bellugiová 1979, s. 75) 

ANGRY (z roku 1918) ANGRY 
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• Dvouruční znaky více podléhají podmínce symetrie38. Např. znak 

WORLD ["světil] (obr. 29) ukazuje naplnění podmínky symetrie 

ve sjednocení tvaru obou rukou. 

Obr. 29 

(Klima-Bellugiová 1979, s. 78) 

WORLD (z roku 1918) WORLD 

• Asimilace komponentů ve složených znacích, kdy se komponenty 

složeného znaku přizpůsobí sobě navzájem a jejich tvar ruky, pohyb 

či místo artikulace se změní tak, aby si byly navzájem podobné. 

Dosáhne se tak vyšší plynulosti při artikulaci složeného znaku a působí 

pak komplexněji. Znak skládající se z více částí se sjednotí v jednotný 

znak. Např. znak TOMATO ["rajče"] se v roce 1918 artikuloval jako 

znak složený se znaků RED SLlCE ["červený plátek"] (obr. 30) (Klima

Bellugiová 1979). 

38 Podmínkou symetrie se rozumí to, že pokud je znak tvořen dvěma rukama, pak v jeho citátové 
formě mají obě ruce stejný tvar a jejich pohyb je stejný či alternativní (střídavý) (Klima-Bellugiová, 
1979). 
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Obr. 30 

(Klima-Bellugiová 1979, s. 79) 

TOMATO (z roku 1918): 

RED SLICE 

TOMATO 

Historické změny artikulace znaků potlačující jejich prvotní vizuální 

motivovanost vedoucí až k čistě arbitrárnímu vztahu mezi znaky a tím, co označují, 

byly popsány spolu dalšími fonologickými procesy (posun artikulace znaků z okraje 

znakovacího prostoru do jeho středu a asimilace částí složených znaků) i u britského 

znakového jazyka (Woll1990). 

Ve fonologických procesech je patrná tendence znaky se složitou a časově 

náročnější artikulací, např. znaky složené, zjednodušit, aby se celková efektivnost 

produkce a percepce znaků zvýšila. 
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2.6.2 Gramatické změny na znacích 

Znaky málokdy stojí ve výpovědích osamoceně, ve své citátové formě. 

I znaky vizuálně motivované mohou svou podobu přizpůsobovat znakům okolním. 

V komplexních výpovědích, kde jsou znaky spojovány se znaky okolními, mohou 

způsobit morfologické změny na znacích přesun jejich čistě transparentní podoby 

k arbitrárnímu vztahu mezi označující a označovanou složkou znaku. 

Klima a Bellugiová (1979) popisují změny znaků amerického znakového 

jazyka, kdy znaky původně silně vizuálně motivované pod vlivem platných 

morfologických procesů svou vizuální motivovanost zcela ztrácí. 

Např. YEAR ["rok"] je ve své citátové formě vizuálně motivovaný, zachycuje 

ve své označující složce "Zemi obíhající kolem Slunce" - první (levá) ruka v pěsti 

zůstává v klidu, je pasivní39 (označuje Slunce), druhá (pravá) ruka, také v pěsti, se 

kolem ní točí v kruhovém pohybu (označuje otáčivý pohyb Země kolem Slunce, 

viz obr. 32a). Znak EVERY YEAR ["každý rok"] vychází z citátové formy znaku 

YEAR, ale po zakomponování prvku opakovanosti aktivní ruka svůj pohyb pozmění 

a opakovaně tře směrem dopředu o ruku pasivní (viz obr. 32b). Jinak se zase mění 

pohyb aktivní ruky, oproti citátové formě znaku YEAR, při vyjádření časového 

určení FOR YEARS AND YEARS ["po dlouhé roky"], aktivní ruka 

se pohybuje nad pasivní rukou v kruhu (viz obr. 32c). 

Původní vizuální motivovanost znaku, v jeho citátové formě, se pod vlivem 

morfologických procesů vytrácí a vztah mezi označujícím a označovaným je čistě 

arbitrární. Tak se mnoho původně vizuálně motivovaných znaků stává vlivem jejich 

začlenění do jazykového systému konkrétního národního znakového jazyka znaky 

arbitrárními. 

39 Ve dvouručních znacích se mohou obě ruce pohybovat, pak je označujeme jako ruce aktivní, 
nebo se pohybuje jen jedna ruka a druhá ruka ne, tu označujeme jako ruku pasivní (Macurová 
1998). 
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Obr. 32 

(Klima-Bellugiová 1979, s. 31): 

a) YEAR 

b) EVERY YEAR 

b) FOR YEARS AND YEARS 
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3 Role vizuální motivovanosti v kognitivních procesech 

Ukázala jsem, jak znaky vizuálně motivované mohou ztrácet na své 

motivovanosti označovanou skutečností v závislosti na zapojení znaků mezi znaky 

další či v historickém vývoji. Teď se zam~~~ vizuální motivovanost znaků 
/ i 

z pohledu jejich kognitivního zpracování/ Jak /přítomnost a míra vizuální 
"-___ • ._ .• /0.-

motivovanosti znaků ovlivňuje jejich zapamatování, vybavování si, osvojování 

či cílené učení se jim. 

Produkce znakových jazyků a mluvených jazyků je realizována pomocí 

obdobných procesů, jejich zpracování krátkodobou operační pamětí a dlouhodobou 

pamětí je shodné. Ukazuje se, že srovnatelné jsou i procesy osvojování obou jazyků, 
í 

/o7zpracování znakových jazyků v krátkodobé paměti (Macurová 2001; Klima-Bellugi 
/l 
~1979; Braem-Kolb 1990). 

Výzkum, který publikovali autoři Klima a Bellugiová (1979), zaměřený 

na zpracování znaků znakových jazyků v krátkodobé paměti ukázat že v procesu 

kódování a zapamatování si znaků nehraje podobnost mezi jejich označujícím 

a označovaným významnější roli. Porovnávali zapamatovatelnost znaků amerického 

znakového jazyka, které byly silně vizuálně motivované (znaků transparentních), 

a znaků, které nebyly vizuálně motivované vůbec (znaků arbitrárních). Výsledky 

experimentu neprokázaly, že by vizuální motivovanost znaků ulehčovala jejich 

zapamatování a následné vybavování si. Nevyskytly se žádné větší rozdíly 

v úspěšnosti informantů při okamžitém zapamatování a následném vybavování 

si mezi těmito dvěma skupinami znaků. Vizuální motivovanost v procesech 

krátkodobé paměti tedy nehraje žádnou roli. 

Pokud však Klima a Bellugiová porovnávali okamžité zapamatování si a řízené 

vy bav ování si znaků, které se lišily v tom, zda mají či nemají stejné fonologické 

vlastnosti, pozorovali v úspěšnosti jejiCh zapamatování si a následném vybavení 
~--
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si rozdíly větší. Skupina znaků vybraných náhodně, bez jakékoliv fonologické 

podobnosti, byla pro informanty snadněji zapamatovatelná a vybavitelná, než 

skupina znaků vybraných tak, aby jejich fonologické rysy byly podobné. 

Fonologické podobnosti (podobnosti ve tvaru ruky, v místě artikulace znaků 

a v pohybu) mají negativní efekt na zpracování znaků v krátkodobé paměti. 

To vypovídá o relevantnosti fonologických rysů znaků v procesu kódování znaků 

a jejich uchovávání v paměti. Oproti této relevantnosti stojí s minimálním vlivem na 

zpracování znaků v krátkodobé paměti vizuální motivovanost znaků. 

Velmi přínosné pro studium zpracování znaků v krátkodobé paměti jsou 

některé jevy přirozeně se vyskytující v každodenní produkci znakového jazyka jejich 

rodilými uživateli, např. spontánní chyby (Klima-Bellugiová 1979). Jejich analýza, 

podpořená výsledky experimentů zpracování znaků v krátkodobé paměti, ukázala, 

že fonémy znaků jsou funkčně nezávislé. Obzvláště přínosný v tomto ohledu 

je jeden typ spontánních chyb. Jedná se o chyby, kdy dochází k mylné záměně částí 

zamýšlené (v mysli připravené) produkce zprávy. Je zajímavé, že zaměnění celých 

znaků je velmi vzácné. Naopak velmi často dochází k chybnému zaměnění 

jednotlivých komponentů znaků - tvaru ruky, pohybu, místa artikulace. 

To dokazuje, že pro kognitivní zpracovávání znaků uživateli znakového jazyka jsou 

podstatné fonologické parametry znaku, ne znaky jako komplexní obrazy označující 

konkrétní skutečnost. 

Znaky znakových jazyků jsou jejich rodilými uživateli kódovány 

a uchovávány v paměti ne jako komplexní jednotky označující konkrétní skutečnost, 

ale jako řád omezeného počtu jednotek, které lze navzájem různými způsoby 

kombinovat (Klima-Bellugiová 1979). 
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3.1 Vizuálně motivované znaky v procesu učení se znakovému jazyku 

Výzkumy zaměřené na úspěšnost slyšících informantů (znakového jazyka 

neznalých) _~api:l~atovat~vý-~namy znaků národních znakových jazyků (Luftig, 
-~~ . ~ 

Lloy~ Page 1982; Brown 19§P}40 ukazují, že znaky, kde byla zřejmá vizuální 
I ~ 

moti\zQ~~~.?st,byly mIióhem snadněji zapamatovatelné, než znaky s arbitrárním ( 2 

vztahem mezi jejich označující a označovanou složkou. / 

Jedinci učící se národní znakový jazyk se snaží velmi často hledat podobnost 

mezi jednotlivými znaky a tím, co označují. Usnadňuje jim to si znaky nejen 

zapamatovat, ale také jejich následné vybavování si a použití. Ovšem toto hledání 

podobností mezi znaky a skutečnostmi, které označují, patří spíše mezi 

mnemotechnické pomůcky, které usnadňují proces učení se druhému cizímu jazyku. 

Lze tedy říci, že pro ty, kdo se učí daný národní znakový jazyk jako jazyk druhý, cizí, 

je jednodušší se učit znaky, jež vykazují prvek vizuální motivovanosti (Woll1986). 

Siple, Caccamise a Brewer (1982)41 provedli zajímavou srovnávací studii dvou 

skupin informanm za účelem popsání procesů zpracování znaků amerického 

znakového jazyka v závislosti na předchozí zkušenosti informantů 

s vizuálněmotorickým jazykem. Skupiny informantů se lišily znalostí amerického 

znakového jazyka: v první skupině byli informanti, kteří americký znakový jazyk 

ovládali, ve druhé skupině byli informanti bez jakékoliv znalosti tohoto jazyka. 

Oběma skupinám by I předložen seznam neexistujících znaků prezentovaných jako 

znaky amerického znakového jazyka používaných neslyšícími lidmi žijícími v Jižní 

Americe. Artikulace těchto znaků korespondovala s fonologickými pravidly 

amerického znakového jazyka a svou podobou by tyto neexistující znaky do 

amerického znakového jazyka patřit mohly. Experiment si kladl za cíl zjistit, jak 

informanti s ohledem na znalost či neznalost amerického znakového jazyka 

zvládnou rozpoznat význam těchto pro ně cizích znaků. U žádného 

z prezentovaných znaků nebyl zjevný, transparentní, vztah podobnosti mezi jeho 

označující a označovanou složkou. /r\ , I 

40 Zpracováno podle~ P.D. ~~aema (1986). 
41 Rovněž dle P.D. Sraema (198,6). 
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Ukázalo se, že kognitivní strategie uplatňované u informantů ovládajících 

americký znakový jazyk a informantů bez znalosti amerického znakového jazyka 

byly jiné. Obecně, informanti neznalí amerického znakového jazyka 

při zapamatování si znaků užili strategii komplexně - obraznou. Tzn. zaměřovali 

se na komplexní podobu znaků a zpracovávali je jako jednotný obraz, který jim 

sloužil jako výchozí bod pro určení toho, co znak označuje. 

Naopak respondenti plně ovládající americký znakový jazyk nahlíželi na znaky 

jako na jednotky jazykového systému, které jsou složeny z menších komponentů 

vydělitelných dle jistých fonologických zákonitostí. Neviděli tedy znaky jako 

realizaci komplexních obrazů, jak tomu bylo u respondentů neznalých americký 

znakový jazyk. Jejich kognitivní strategie byla založena na slovním konceptu. 

Hledali ve struktuře neznámých znaků nějaké podobnosti znakům, které znají. Podle 

toho pak určovali, co by mohly označovat. 

Respondenti, kteří americký znakový jazyk ovládali, byli úspěšnější při 

rozlišování prezentovaných cizích znaků, které se sobě velmi podobaly, např. 

místem artikulace (dva znaky s místem artikulace na tváři). Na rozdíl od informantů 

bez znalosti amerického znakového jazyka, kteří mezi nimi odlišnost vůbec 

nepostřehli. Uživatelé amerického znakového jazyka byli úspěšnější díky povědomí 

o fungování a struktuře vizuálněmotorického jazykového systému, konkrétně 

fungování a jazykové struktuře amerického znakového jazyka. 

Z toho lze usuzovat, že rodilí uživatelé znakového jazyka při uchopování 

nových, neznámých znaků jiných národních znakových jazyků nepociťují vizuální 

motivovanost jako zásadní vodítko napomáhající porozumění neznámého znaku. 

Mají naopak tendenci řadu vizuálně motivovaných znaků vnímat spíše jako znaky 

arbitrární a podobnost mezi označující složkou znaku a skutečností, kterou označují, 

si ani neuvědomují. Patrné to je především u malých neslyšících dětí, jež si národní 

znakový jazyk osvojují jako svůj první jazyk. 
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3.2 Vizuální motivovanost v procesu osvojování si znakového jazyka 

V procesu osvojování si znakového jazyka jako mateřského jazyka u malých 

dětí ~~~cil~; ~otivovanost nikterak určujícím faktorem tohoto procesu. Pokud 

se děti dostávají do styku se znakem, který se dospělým jeví jako vizuálně 

motivovaný, vnímají ho od počátku jako symbol, který zastupuje nějaký objekt. 

Podobnost mezi označující složkou znaku a tím, co označuje, samy nehledají a 

pokud jim není vysvětlena, jistě ji ani nepostřehnou (Woll1990). 

Jako příklad si můžeme uvést znak z českého znakového jazyka MLÉKO 

(obr. 33). Jeho forma vychází činnost, jež se při získávání mléka provádí. S touto 

činností se malé dítě dnešní doby běžně nesetkává, tudíž mu není známa. Znak 

MLÉKO si tedy osvojuje zcela jako symbol, který mu zastupuje bílou tekutinu, 

kterou pije, a nikterak nevnímá jeho podobnost s činností, kterou se mléko získává 

(Woll1990). 

Obr. 33 

MLÉKO 
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Roger Brown (1980)42 zjistil, že děti ve věku 4-5 let si mnohem snáze učí znaky 

vizuálně motivované než znaky arbitrární. Na základě tohoto zjištění formuloval 

hypotézu, že neslyšící děti, jež si osvojují znakový jazyk jako první jazyk, jako jazyk 

mateřský, využívají výhody vizuální motivovanosti řady znaků, proto se také učí 

dříve prvním znakům než slyšící děti prvním slovům. 

V roce Bonvillian, Orlansky a Novack (1983)43 publikovali studii, kde se 

zaměřili na znakovou zásobu malých neslyšících dětí. Oproti Brownovu 

předpokladu zjistili, že ve znakové zásobě těchto malých dětí se neobjevují v nijak 

vysoké míře znaky vizuálně motivované, jen 1/3 znaků by mohla být klasifikována 

jako znaky, jež mají podobnost mezi označující a označovanou složkou znaku. Což 

ukazuje na to, že vizuální motivovanost znaků není nikterak zásadním faktorem při 

osvojování si znakového jazyka malými dětmi. 

Velmi přínosným v tomto ohledu je výzkum lingvistky J. Petitto (2000)44, která 

se zabývala osvojováním osobních zájmen "JÁ" a "TY". Tyto osobní zájmena jsou 

vizuálně motivovaná (podle dělení Bergmanové patří do skupiny vizuálně 

motivovaných znaků deiktických, viz kap. 2.5.1). Jejich artikulace je shodná 

s nejazykovými gesty ukazování na předměty, osoby. Takové odkazování gesty děti 

ovládají již kolem 8-9 měsíce. Ale zájmena JÁ, TY děti umí produkovat až ve věku 

17-20 měsíců. Ani vizuální motivovanost znaků, ani jejich podobnost s běžně 

užívanými nejazykovými pohybOVými gesty odkazování neurychlí 

osvojování si jazyka. 

//-\ 
,'. \ 

j 

42 Podle P.D. Braema (1986). 
43 Podle P.D. Braema/(1986). 
44 Zpracováno dle-.<. Hronové (2004). 
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4 Výzkum stupně vizuální motivovanosti slovní zásoby 
českého znakového jazyka 

Vizuální motivovanost je pozorována v různé míře na všech rovinách 
, 

znakového jazyka. Způsob jejich existence umožňuje přenos vizuálních asociací 
--~-~"-~--

do jazykové struktury i do samotné formy jazykových znaků. Je však ikoničnost, 

jako vztah podobnosti mezi označujícím a označovaným, natolik /I průhledná", aby 

dovolovala rozpoznání toho, co znaky označují, a to bez předešlé znalosti znaku? Na 

tuto otázku se snažilo nalézt odpověď již několik výzkumů národních znakových 

jazyků v zahraniční (viz kap. 2.4). Já jsem se pak po jejich vzoru snažila popsat 

situaci v českém znakovém jazyce. Provedla jsem na vybrané skupině znaků 

průzkum stupně vizuální motivovanosti slovní zásoby českého znakového jazyka 

a na základě získaných dat jsem zkoumané znaky rozdělila do tří skupin 

(transparentních znaků, translucidentních znaků a znaků arbitrárních) dle stupně 

jejich vizuální motivovanosti. Na základě získaných informací po prostudování 

výstupů výzkumů jiných národních jazyků jsem předpokládala, že získaná data 

v mé anketě se budou podobat výsledkům, které byly v podobných výzkumech již 

popsány: transparentních znaků bude nejméně, znaky translucidentní a znaky 

arbitrární budou zastoupeny v podobném poměru (arbitrárních znaků bude více, 

ale rozdíl nebude velký). 

Při volbě metody práce jsem se inspirovala postupem práce v zahraničních 

výzkumech. Získávání potřebných údajů jsem prováděla formou dotazníkové 

ankety, při které jsem vybraným informantům (podrobněji kap. 4.3) přehrávala 

vybrané znaky českého znakového jazyka. Každý znak jsem informantům 

přehrávala dvakrát: poprvé samostatně (pokud se informanti domnívali, že poznali, 

co znak označuje, zapsali svou odpověď do předem připraveného odpovědního 

listu) a podruhé spolu s přepisem toho, co přehrávaný znak označuje, do českého 

jazyka. 
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4.1 Vybrané znaky 

Do seznamu zkoumaných znaků jsem volila znaky ze základní znakové zásoby 

českého znakového jazyka, které jsou jeho uživateli obecně přijímány. Znaky jsem 

informantům prezentovala v jejich citátové formě. Při výběru jsem se opírala 

o existující příručky zachycující znaky českého znakového jazyka (Potmě šil a kol. 

2002, Gabrielová-Paur-Zeman 1988, Zachman-Daněk 1996) a o vlastní znalost 

českého znakového jazyka. Vytvořila jsem seznam 47 znaků (viz příloha č. 1). 

Za účelem zachování přirozenosti a autentičnosti podoby jednotlivých znaků 

a rovněž z důvodu vyloučení případných odchylek v produkci znaku, kterých bych 

se mohla dopustit já, jsem přizvala neslyšícího uživatele, resp. uživatelku, českého 

znakového jazyka. 

4.2 Tvorba digitálního záznamu zkoumaných znaků 

Znaky jsem ve spolupráci s neslyšící kolegyní zaznamenala digitální 

~deokamerou, kolegyně znaky produkovala a já je nahrávala. Nejprve jsem 

'jJ předložila seznam přepsaných významů znaků do českého jazyka a poprosila ji, 

~by si přepisy (glosy) znaků přečetla a vznesla případné připomínky. V případě 
neporozumění či jakýkoliv výhrad vůči vybraným znakům jsem byla připravena 

o vhodnosti výběru s kolegyní diskutovat či jej přehodnotit a nevhodné znaky 

vyřadit, popř. je nahradit novými. Žádný problém s porozuměním v přepisu znaků 

nebo ve vhodosti jejich výběru se nevyskytl. Mohly jsme tedy přistoupit k záznamu 

znaků. Neslyšící kolegyně postupně všechny znaky produkovala a já jsem 

je nahrávala digitální kamerou. Preferovala jsem digitální záznam znaků, abych jej 

mohla poté v počítači sestříhat a upravit pro následující projekci informantům. 

Pro vytvoření uceleného digitálního souboru znaků, který měl splňovat 

všechny mé potřeby projekce při anketě (tedy ukázku produkce znaku, opakovanou 

ukázku produkce znaku, před kterou předcházel přepis toho, co daný znak označuje, 

do českého jazyka formou titulku), jsem použila dva počítačové programy, 

ve kterých je možný střih a další pokročilejší úpravy digitálních videonahrávek. 

Nejprve Adobe Premiere (pro vytvoření nahrávky využité při projekci informantům 
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- střih digitální nahrávky a přiřazení titulků s přepisem významů znaků do českého 

jazyka - viz příloha č. 4) a Windows Movie Marker (pro seřazení znaků na základě 

výsledků ankety do tří skupin podle stupně jejich vizuální motivovanosti znaků - viz 

příloha č. 5). 

Digitální záznam znaků jsem rozdělila do sekvencí, kdy jedna sekvence 

odpovídala artikulaci jednoho znaku. Na každý znak jsem se dotazovala vždy 

dvakrát. Sestříhanou sekvenci artikulace každého znaku jsem proto musela zařadit 

dvakrát za sebou. Opakující se sekvence artikulace jednoho znaku následovaly hned 

za sebou. Musela jsem je tedy oddělit, aby vznikla pauza pro pozastavení projekce, 

kdy informanti zaznamenávali své odpovědi. Použila jsem červené pozadí, které 

zvýrazňovalo začátek a konec jednotlivých znaků a zároveň poskytlo dostatek času 

na zastavení projekce. Zároveň tak vznikl prostor pro titulek s přepisem znaku do 

českého jazyka. Informanti se tak z titulku dozvěděli, jaký předmět či skutečnost 

znak označuje, a měli možnost při opakovaném přehrání znaku hledat podobnost 

mezi podobou artikulace znaku a označovaným předmětem či skutečností. 

Celý soubor jsem uložila ve formátu WMA či WMV na CD-ROM, který jsem 

používala při projekcích skupinám informang Tento soubor lze přehrát 
v programu Windows Media Player. Program je součástí operačního systému 

Windows. 

4.3 Výběr informantů 

Při výběru informantů jsem se řídila jen jedním kritériem: informanti nesměli 

mít žádnou znalost českého znakového jazyka, aby předem nevěděli, co promítané 

znaky označují. Museli vidět promítané znaky poprvé. Tak jsem zaručila to, že 

budou moci vycházet při určování znakem označované skutečnosti či předmětu 

pouze z jeho podoby. Správné poznání toho, co znak označuje, jsem tak mohla 

připsat míře vizuální motivovanosti znaku, ne znalostem českého znakového jazyka 

informanta. 
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Skupiny informantů jsem vyhledávala mimo českou komunitu Neslyšících45 . 

Předpokládala jsem, že český znakový jazyk neznají. Za účelem ověření 

předpokládané neznalosti českého znakového jazyka jsem připojila k samotnému 

odpovědnímu listu několik otázek vztahujících se k osobě informanta. Zde byla 

zařazena vedle otázek na věk, vzdělání a pohlaví informanta také otázka mapující 

jeho znalost či neznalost českého znakového jazyka (viz příloha č. 4). 

Pokud se ukázalo, že informant český znakový jazyk zná, jeho odpovědní list 

jsem vyřadila a nezapočítávala odpovědi do výsledných součtů. Musela jsem takto 

vyřadit dva vyplněné odpovědní listy. Počet dotazovaných osob se mi tak 

z původního počtu 50 informantů snížil na počet 48 informantů. 

4.4 Odpovědní list 

Odpovědní list jsem rozdělila na dvě části: 

• V první části jsem soustředila otázky zjišťující osobní údaje 

o informantovi (věk, pohlaví, vzdělání a znalost českého znakového 

jazyka). Otázky na věk, vzdělání a pohlaví jsem ve výsledcích výzkumu 

nijak nezohledňovala, jelikož se ukázalo, že to nejsou relevantní údaje 

vzhledem k cíli mé ankety. Do dotazníku jsem je nemusela vůbec 

zařazovat. 

• Ve druhé části odpovědního listu sloužily otázky k zaznamenávání 

odpovědí informantů, když měli při projekci poznávat z podoby 

artikulace znaků to, co znaky označují. 

45 S označením Neslyšící se setkáváme v kontextu s kulturní pojetím hluchoty, kdy jsou Neslyšících 
považovány za příslušníky jazykové a kulturní menšiny. Já v této práci užívám neutrálního pojmu 
neslyšící s malým n, jelikož zde prioritně nehovořím o osobách se ztrátou sluchu jako o členech 
jazykové a kulturní minority Neslyšících. Pokud zmiňuji v práci neslyšící, mám tím na mysli 
osoby s malými či částečnými zbytky sluchu. Pouze na tomto místě bylo vhodnější užití pojmu 
Neslyšící. Přesné terminologické vymezení uvádí Hrubý (2000). 
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Všechny otázky byly formulovány stejným způsobem: 

a) význam znaku je: ... 

b) 

c) 

Pokud se informanti domnívali, že znakem označovanou skutečnost 

či předmět z podoby znaku poznali~,_~sali ji v českém jazyce pod 
// 

písmeno a). Pokud je nepoznali,/sÍ1lécÍli titulek s přepisem znaku 

do českého jazyka a opakující se proéÍukci znaku. Informanti sledovali, 

zda je mezi označujícím a označovaným podobnost. Své odpovědi 

vyjádřili zaškrtnutím písmene: b) (pokud podobnost viděli) či c) (pokud 

podobnost neviděli). 

Odpovědi informanti vyznačovali zaškrtnutím příslušné možnosti. Jen 

votázce a) měli za úkol odpověď vyjádřit slovně (napsat význam 

znaku). 

4.5 Průběh ankety 

Anketu jsem prováděla ve třech větších skupinách (přes deset přítomných 

informantů) a v šesti menších skupinách (do deseti přítomných informantů). 

Na začátku jsem vždy informantům stručně přiblížila cíl mého průzkumu. Vysvětlila 

jsem průběh ankety a postup zaznamenávání odpovědí do odpovědního listu. 

Zodpověděla jsem případné dotazy. Poté jsem přistoupila k samotné projekci znaků. 

Se záznamem odpovědí neměli informanti velké potíže, jen se několikrát stalo, 

že odpověď vyznačili pod jinou otázku, ale připsáním poznámky či vyznačením, 

kam odpověď opravdu patří, svůj omyl opravili. 

Několikrát informanti požadovali opakOval(l~hrání znaku. Tyto žádosti 

jsem však musela odmítat. Chtěla jsem zajistit stejné podmínky všem zúčastněným 

informantům. Jelikož byli rozděleni do několika skupin, musela jsem všude 

dodržovat stejný postup práce celé ankety, tedy i postup projekce. 
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Během ankety se ani v jedné ze skupin nevyskytl žádný problém, který by 

provedenou anketu znehodnotil. 

4.6 Vyhodnocování získaných výsledků 

Po zpracování všech odpovědních listů jsem znaky na základě získaných dat 

rozdělila do tří skupin podle stupně vizuální motivovanosti, a to na: 

• znaky transparentní 

- u kterých informanti poznali správně to, co znak označuje; 

• znaky translucidentní 

- znaky, kde informanti nepoznali, co označují, ale viděli mezi 

nimi a tím, co označují, podobnost; 

- znaky, u kterých informanti špatně určili, co označují, ale 

vystihli podstatu vizuální motivovanosti znaků; 

• znaky arbitrární 

- znaky, u nichž informanti neviděli mezi jejich označující 

a označovanou složkou podobnost; 

- znaky, u kterých informanti špatně určili, co označují, 

a nevystihli podstatu vizuální motivovanosti znaků. 

Při zpracování dat jsem u každého znaku sečetla všechny odpovědi informantů 
./1\ 

a odpověd' s nejvyšším početním zastoupeníni, jkem zvolila jako typickou 
/ / 

(relevantní) pro daný znak. U každého znaku jŠefu. tak mohla určit, jaký stupeň 

vizuální motivovanosti u něj převládá (pokud byla relevantní odpověď a), jednalo se 

o znak transparentní; pokud odpověď by, byl znak translucidentní a pokud 

odpověď c), znak jsem považovala za arbitrární). Výsledky procentuálního výpočtu 

jsem zapsala do souhrnné tabulky, kde jsem barevně odlišila to, do jaké skupiny byl 

znak zařazen (viz příloha č. 3). 
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Z výsledného přiřazení stupně vizuální motivovanosti ke každému znaku, jsem 

pak vycházela při výpočtu celového zastoupení znaků transparentních, 

translucidentních a arbitrárních. Celkový počet znaků jednotlivých skupin stupně 

vizuální motivovanosti a jeho procentuální vyjádření jsem zanesla do grafu 

(graf č. 1). Výčet znaků jednotlivých skupin jsem pak pro přehlednost přenesla do 

tabulky (tabulka č.l). 

4.6.1 Vyhodnocování špatných odpovědí 

Možnost špatné odpovědi byla jen u bodu a), kde měli respondenti zaznamenat 

slovně to, co znak označuje. Tento bod jsem hodnotila tak, že jsem přihlížela k tomu, 

jak se špatná odpověď pravé znakem označované skutečnosti či předmětu blíží. 

Pokud se lišila zcela, bylo jasné, že informant vztah podobnosti znaku a označované 

skutečnosti či předmětu neviděl. Proto jsem tuto odpověď přiřadila mezi odpovědi 

c). 

Např. u znaku JABLKO byla opakovaně v odpovědích uvedena jako znakem 

označovaná skutečnost "líčit se". To nemá s .eravou p:1(}tivovaností znaku nic 

společného, proto jsem při výpočtu procentuálního zastoupení odpovědí u 

jednotlivých znaků tyto odpovědi řadila do skupiny odpovědí označených 

písmenem c). 

Pokud odpověď nějakým způsobem postihovala charakteristický rys 

označované skutečnosti, který byl výchozí pro vizuální motivovanost znaku, 

nahlížela jsem na tuto odpověď jako na odpověď by. Odpověď nasvědčovala tomu, 

že podobnost mezi označujícím a označovaným informanti postřehli. 

Např. u znaku MLÉKO se v několika odpovědích objevil v bodě a) význam 

"dojit". Tím se podařilo informantům přesně postihnout vizuální motivovanost 

znaku MLÉKO. Někteří následně po puštění opakovaného záznamu znaku spolu 

s titulkem, kde byl uvedený jeho přepis do českého jazyka, označili jako odpověď i 

písmeno bY. 
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4.7 Výsledky ankety 

Po zpracování všech dat jsem znaky rozdělila takto (tabulka Č. 1; graf Č. 1; 

příloha Č. 5 - CD ROM) : 

• Transparentní znaky - 3 (6,4 - 6%): 

KNIHA, JÍST, DŮM. 

• Translucidentní znaky - 17 (36,2 - 36%): 

LOĎ, KVĚTINA, STŮL, DVEŘE, OHEŇ, ČÍST, MLÉKO, KOČKA, 

NOC, VLAK, SMRT, ROK, DÍTĚ, PSÁT, SKŘÍŇ, SVĚTLO, 

NESLyšícÍ. 

• Arbitrární znaky - 27 (57,5 - 58%): 

VEČER, JABLKO, ŠKOLA, ŽIVOT, AUTO, STROM, DŘEVO, 

POKOJ, PRACOVAT, ŽENA, RÁNO, HRUŠKA, TÁTA, MÁMA, 

VESNICE, VZDUCH, MĚSTO, PES, NEBE, DEN, ZPÍVAT, PAPÍR, 

SPÁT, POSTEL, MUŽ, TELEVIZE, MÝT SE. 

Tabulka č.l 

Trans:Qarentní znaky Translucidentní znaky Arbitrární znaky 
- počet: 3 - počet: 17 - počet: 27 
-6% - 36% - 58% 

KNIHA LOĎ VEČER 

JÍST KVĚTINA JABLKO 

DŮM STŮL ŠKOLA 

DVEŘE ŽIVOT 

OHEŇ AUTO 

ČíST STROM 

MLÉKO DŘEVO 

KOČKA POKOJ 
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Trans]2arentní znaky Translucidentní znaky Arbitrární znaky 
- počet: 3 - počet: 17 - 27 
-6% - 36% - 58% 

NOC PRACOVAT 

VLAK ŽENA 

SMRT RÁNO 

ROK HRUŠKA 

DÍTĚ TÁTA 

PSÁT MÁMA 

SKŘÍŇ VESNICE 

SVĚTLO VZDUCH 

NESLyšíCÍ MĚSTO 

PES 

NEBE 

DEN 

ZPÍVAT 

PAPÍR 

SPÁT 

POSTEL 

MUŽ 

TELEVIZE 

MÝT SE 
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o Arbitrární znaky, 
27,58% 

Graf Č. 1 

o Transparentní 
znaky, 3, 6% 

• Translucidentní 
znaky, 17, 36% 

o Transparentní znaky • Translucidentní znaky O Arbitrární znaky 

4.7.1 Transparentní znaky 

Ukázalo se, že u drtivé většiny zkoumaných znaků se nepodařilo informantům 

rozpoznat z jejich artikulace to, co označují. Jen u 3 znaků: JÍST, DŮM, KNIHA, 

informanti správně určili označovaný děj či předmět. Jen 6% znaků z celkového 

počtu 47 znaků bychom mohli zařadit do skupiny znaků transparentních. 

Informanti správně vyvodili z artikulace znaku to, co označuje, také u několika 

dalších znaků: ČíST (12 informantů), KOČKA (11 informantů), PSÁT 

(10 informantů), 
o 

STUL (9 informantů), DVEŘE (6 informantů), SVĚTLO 

(4 informanti), ROK (1 informant). Větší počet informantů však tyto znaky 

považoval za znaky translucidentní, kdrym-ezi jejich označující a označovanou 

složkou poznali podobnost, ale až B0"'-;hlédn~ titulku s přepisem toho, co znak 

~ 
1'/ 
\ ~ 

označuje, do če . ,o jazyka. ~ 

Znak PRACOVAT, jehož význam poznali 4 respondenti, byl většinou 

informantů považován za znak arbitrární. Mezi ním a označovanou činností 

nespatřovali žádný vztah podobnosti. 
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4.7.2 Translucidentní znaky 

Translucidentních znaků bylo 17 (LOĎ, KVĚTINA, STŮL, DVEŘE, OHEŇ, 

ČíST, MLÉKO, KOČKA, NOC, VLAK, SMRT, ROK, DÍTĚ, PSÁT, SKŘÍŇ, SVĚTLO, 

NESLyšíCÍ), tedy 36% z celkové počtu znaků. 

4.7.3 Arbitrární znaky 

Arbitrárních znaků bylo nejvíce - 27 (VEČER, JABLKO, ŠKOLA, ŽIVOT, 

AUTO, STROM, DŘEVO, POKOJ, PRACOVAT, ŽENA, RÁNO, HRUŠKA, TÁTA, 

MÁMA, VESNICE, VZDUCH, MĚSTO, PES, NEBE, DEN, ZPÍVAT, PAPÍR, SPÁT, 

POSTEL, MUŽ, TELEVIZE, MÝT SE), tedy 58% z celkové počtu znaků. 

Žádný z informantů ~zoroval podobnost mezi znakem a tím, co zastupuje, 

u 4 znaků (ŽIVOT, POKOJ~SNICE, TELEVIZE). U jednoho znaku (DEN) rovněž 

všichni respondenti podobnost neviděli, jen jeden respondent význam určil špatně 

Gako význam uvedlllšít"). 

4.7.4 Špatné odpovědi v otázce a) 

Při výpočtu procentuálního zastoupení jsem považovala jako odpověď c) 

rovněž odpovědi a), které se zcela se lišily od správných znaky označovaných 

skutečností. Takové nesprávné odpovědi se objevily u znaků všech tří skupin 

(viz tab. č. 2). 

Informanti se poměrně často při určování znakem označované skutečnosti 

či předmětu mýlili, což ukazuje, že znaky mohou svou podobou připomínat lidem 

zcela odlišné skutečnosti či předměty, než ve skutečnosti označují. Vizuální 

motivovanost znaků tedy nikterak neulehčuje jejich porozumem, nečiní 
~ 

je čitelnějšími. Bez předchozího naučení se znakůcl, mohou jim mohou lidé jen těžko 
l// 

rozumět. Takových znaků, které to dovolují, bylo v mém průzkumu minimum (viz. 

kap. 4.7.1). 

Domnívám se, že by bylo velmi zajímavé zpětně zjišťovat, proč informanti 

nepravé skutečnosti či předměty vybrali, čím jim je znak připomínal. 
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Tabulkač.2 

• Znaky transparentní 

• ZnaKY an., uCldentm 

• Znaky arbitrární 

Přepis znaku 
Špatně 

Přepis znaku 
Špatně 

určené znaky určené znaky 
do českého jazyka do českého jazyka 

označované skutečnosti označované skutečnosti 

Ir MĚSTO: "stavět" 

I I' "skládat" 

AUTO: "peníze" PSA ,Skr'lbnt' 

"pevně" 

l I <')KRrI\i ,Okl/O 

DŮM: "okno" NEBE: "strop" 

" kostka" "rnost" 

) tI\; KNIHA: " mohyl" 

ŽENA: "sluch", "slyšet"" poslouchat" DEN: "šít" 

PAPÍR: "prát" 

"škrtat" 

IvI POSTEL: "cesta" 

"střz1et" 

"most" 

"'Vf,fl I ",LLL " 1t1(1/ 

RÁNO: "zajíc" MUŽ: "malý" 

MÁMA: "smát se" MÝT SE: "oblečení" 

"ústa" "škrábat se" 

"němý" 

VZDUCH: "pták" t,~I YC; ( J. ,puS!OlUlzn 

"letět" 
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4.8 Možnosti dalšího výzkumu vizuální motivovanosti 

Vedle mapování důvodů, které vedly informanty k nesprávnému určení znaky 

označovaných skutečností či předmětů, by bylo užitečné se v anketě zaměřit také na 

to, zda informanti správně spatřovali původ motivovanosti u znaků 

translucidentních. 

Informantů, kteří napsali, že vidí motivovasnost mezi znakem a jím 

označovanou skutečností, by bylo užitečné se ještě dále dotazovat, v čem daná 

motivovanost znaku spočívá. Poskytlo by to zpětnou kontrolu toho, zda postřehli 

správnoúmotivovanost znaků. Je možné, že by se některé znaky translucidentní 

přeřad,ily.do skupiny znaků arbitrárních, jelikož by u nich informanti motivovanost 
/.. .' 

neu~~j>rávně 
Bylo by ale nutné u všech zkoumaných vizuálně motivovaných znaků nalézt 

přesný původ jejich motivovanosti. To by nemuselo být u některých znaků úplně 

snadné. Řada znaků má původ své motivovanosti zastřený a dokumenty, které by 

uchovávaly historickou podobu znaků českého znakového jazyka bohužel neexistují. 

Bylo by tedy nutné spolupracovat s rodilými mluvčími českého znakového jazyka. Ti 

by mohli pomoci zmapovat přesnou motivovanost znaků. 

Mezi Neslyšícími se mohou objevit různá vysvětlení motivovanosti jednoho 

znaku. Musela by se tedy nejprve připravit anketa, která by postihovala původ 

vizuální motivovanosti vybraných znaků pro výzkum. Této ankety by účastnilo více 

rodilých uživatelů českého znakového jazyka. Výsledné převažující vysvětlení 

vizuální motivovanosti jednotlivých znaků by bylo určující při rozhodování, zda 

slyšící účastníci výzkumu původ motivovanosti zkoumaných znaků poznali 

správně. 

Myslím, že by tento postup práce mohl výsledky ještě více zpřesnit. 
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4.9 Závěr 

Ze získaných výsledků ankety je patrné, že mé počáteční předpoklady, 

formulované v úvodu (viz kap. 4) , se v podstatě naplnily. Výsledky mapující stupeň 

vizuální motivovanosti vybraných znaků českého znakového jazyka jsou v hlavních 

rysech totožné s výsledky zahraničních výzkumů (Klima-Bellugi 1979; Hoemann 

197546). Transparentních znaků bylo oproti translucidentním a arbitrárním znakům 

mnohem méně - jen 3 z celkového počtu 47 znaků, tj. 6%. Arbitrárních znaků bylo 

nejvíce 27 z 47, tj. 58% - tedy více než polovina z celkového počtu znaků), ale jejich 

počet nebyl výrazně vyšší oproti 17 znakům translucidentních, tj. 36% z celkového 

počtu znaků. 

V českém znakovém jazyce je možné pozorovat vizuální motivovanost v jeho 

lexikální rovině. Tato motivovanost většiny znaků českého znakového jazyka ale 

není takového stupně, aby způsobovala "zprůhlednění" znaků do té míry, že by to, 

co znaky označují, bylo čitelné z podoby jejich označující složky. 

Transparentních znaků je v českém znakovém jazyce mnohem méně než těch, 

kde je podobnost mezi označovaným a označujícím patrna:;'ažj po seznámení se s 
/ 

znakem označovanou skutečností či předmětem, či patrná heňÍ vůbec. 

Doufám, že má práce poskytla hlubší vhled do struktury českého znakového 

jazyka a ukázala, jak je uchopování okolního světa vizuálněmotorickým způsobem 

jeho bytí fascinující. Mě osobně stále překvapuje bohatost vyjádření, které český 

znakový jazyk nabízí. Zároveň mi ale tato úžasná pestrost ukazuje, jak je český 

znakový jazyk složitý jazykový systém, a naučit se jej správně chápat a užívat, je úkol 

nelehký vyžadující dlouhou cestu jeho poznávání. Myslím, že je ale náročnost této 

cesty vykoupena velkým obohacením, které mi každodenní přítomnost tohoto 

jazyka v mém životě přináší. 

Budu ráda, když má práce bude prvním krokem ke komplexní analýze a 

popisu principu vizuální motivovanosti struktury českého znakového jazyka. 

46 Čerpáno ze studie P.B. Braema (1990). 
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,:--~ 

Zmapování zákonitostí využití vizuální motivovanosti v systému tohoto jazyka by / 
/ 

mohlo přinést vhled do samotné podstaty jeho fungování. 

Osobně si myslím, že např. analýza metaforických paradigmat objevujících se v 

českém znakovém jazyce by mohla naznačit, jak probíhá proces vzniku nových 

znaků. Tento proces nám pak může mnohé prozradit o samotném zrodu českého 

znakového jazyka. 
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Příloha Č. 1 

Seznam zkoumaných znaků 

Pořadí znaku 
Význam znaků 

v nahrávce 

1. VEČER 

2. LOĎ 

3. JABLKO 

4. ŠKOLA 

5. ŽIVOT 

6. AUTO 

7. KVĚTINA 
o 

8. STUL 

9. STROM 

10. JÍST 

11. DVEŘE 
o 

12. DUM 

13. OHEŇ 

14. DŘEVO 

15. POKOJ 

16. PRACOVAT 

17. ŽENA 

18. ČíST 

19. MLÉKO 

20. KOČKA 

21. RÁNO 



22. HRUŠKA 

23. TÁTA 

24. NOC 

25. MÁMA 

26. VESNICE 

27. VLAK 

28. VZDUCH 

29. SMRT 

30. MĚSTO 

31. ROK 

32. DÍTĚ 

33. PES 

34. PSÁT 

35. SKŘÍŇ 

36. NEBE 

37. KNIHA 

38. DEN 

39. ZPÍVAT 

40. PAPÍR 

41. SPÁT 

42. POSTEL 

43. SVĚTLO 

44. MUŽ 

45. TELEVIZE 

46. MÝT SE 

47. NESLyšíCÍ 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Příloha Č. 2 

Odpovědní list 

Výzkum ikoničnosti českého znakového jazyka 
Jana Petříčková, CNES 

Odpovědní list k projekci znaků 

a) význam znaku je: 14. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 15. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 16. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 17. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 18. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 19. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 20. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 21. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 22. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 23. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 24. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 
a) význam znaku je: 25. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 



13. a) význam znaku je: 26. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

27. a) význam znaku je: 38. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

28. a) význam znaku je: 39. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

29. a) význam znaku je: 40. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

30. a) význam znaku je: 41. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

31. a) význam znaku je: 42. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

32. a) význam znaku je: 43. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

33. a) význam znaku je: 44. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

34. a) význam znaku je: 45. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

35. a) význam znaku je: 46. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

36. a) význam znaku je: 47. a) význam znaku je: 
b) b) 
c) c) 

37. a) význam znaku je: 
b) 
c) 



Údaje o informantovi 

1. Do jaké věkové kategorie patříte? 
D 18-351et 
D 36-651et 
D 66 let a více 

2. Jste: 
D muž 
D žena 

3. Setkal(a) jste se už někdy s českým znakovým jazykem? 
Dano 
D ne 
D nevzpomínám si 

4. Na tuto otázku odpovídejte, jen pokud jste na otázku Č. 3 odpověděl(a) ano. 
Kde jste se setkal(a) s českým znakovým jazykem? 

D v televizi 
D navštěvoval(a) jsem kurz českého znakového jazyka 
D na ulici 
D v dopravním prostředku 
D ve vlastní rodině 
D v okolí svých přátel 
D jinde - uveďte kde 

5. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 
D základní 
D vyučen(a) 

D vyučen(a) s maturitou 
D středoškolské 

D vyšší odborné 
D vysokoškolské 



Příloha č. 3 

Výsledky ankety - souhrnná tabulka 

• Znaky transparentní 

• [naky translucidentnl 

• Znaky arbitrární 

B -znakem 
C - znakem označovanou 

označovanou skutečnost 
skutečnost informant 

informant nepoznal 
z jeho podoby nepoznal, A - znakem označovanou skutečnost informant poznal z jeho z jeho podoby, ale po 

podoby seznámení 
a ani po seznámení 

s označovaným viděl s označovaným neviděl 

podobnost mezi ním a 
podobnost mezi ním a 

ZNAK 
tím, co označuje tím, co označuje 

Označovaná skutečnost 
Označovaná skutečnost byla určena špatně: 

určena správně 
zcela 

pravé označované počet v% 
počet 

v% skutečnosti se blížil informantů informantů 

počet 
v% 

počet 
v% počet 

v% 
informantů informantů informantů 

VEČER 5 10,4 43 89,6 

LUl' 7 14,6 J 2.' ~h I." 4 rl .. , 

JABLKO 6 12,5 8 16,7 34 70,8 

ŠKOLA 2 4,2 46 95,8 

ŽIVOT 48 100 



B -znakem 
C - znakem označovanou 

označovanou skutečnost 

informant nepoznal 
skutečnost informant 

z jeho podoby nepoznal, A - znakem označovanou skutečnost informant poznal z jeho z jeho podoby, ale po 
podoby seznámení 

a ani po seznámení 

s označovaným viděl 
s označovaným neviděl 

podobnost mezi ním a 
podobnost mezi ním a 

ZNAK 
tím, co označuje 

tím, co označuje 

Označovaná skutečnost 
Označovaná skutečnost byla určena špatně: 

určena správně zcela pravé označované počet 
v% 

počet 
v% skutečnosti se blížil informantů informantů 

počet 
v% 

počet 
v% 

počet 
v% 

informantů informantů informantů 

AUTO 9 18,8 10 20,8 29 60,4 

KVl-' 11 ', .... A ti ,,7 jll O.!.,:l 1U .!.U,"! 

c., r r TJ, q lx,8 3 6,2 30 n2Cí 6 12.C; 

STROM 6 12,5 42 87,5 

JÍST 30 62,5 18 37,5 

I ó~ h I )' ~~" ~n I.' 6 125 

DŮM 25 52,1 10 20,8 13 27,1 

f\l.Il-N -I ~,i 2X (!1X.4"l,' 1(, ~H 

DŘEVO 16 33,3 32 66,7 



B -znakem C - znakem označovanou 
označovanou skutečnost 

informant nepoznal 
skutečnost informant 

z jeho podoby nepoznal, A - znakem označovanou skutečnost informant poznal z jeho z jeho podoby, ale po 
podoby seznámení 

a ani po seznámení 

s označovaným viděl 
s označovaným neviděl 

podobnost mezi ním a 
podobnost mezi ním a 

ZNAK 
tím, co označuje tím, co označuje 

Označovaná skutečnost 
Označovaná skutečnost byla určena špatně: 

určena správně 
zcela 

pravé označované počet 
v% 

počet 
v% skutečnosti se blížil informantů informantů 

počet 
v% 

počet 
v% 

počet 
v% 

informantů informantů informantů 

POKOJ 48 100 

PRACOVAT 4 8,3 12 25 32 66,7 

ŽENA 15 31,3 4 8,3 9 18,8 10 20,8 

( ' l~l 12 2.5 ~ l b;, ZZ If:~,~ b 1":', .., 

\11 fKO 5 1O,~ r; 10 30 62,5 8 16,7 

1/('\;'1/ A II 22,9 r; 10 A 2 4, ~o 1l2C; 

RÁNO 4 8,3 6 12,5 38 79,2 I 

HRUŠKA 14 29,2 34 70,8 

TÁTA 48 100 

"-II lf ' 11 64,6 17 ~~_4 

MÁMA 14 29,2 34 70,8 

VESNICE 48 100 



B - význam znaku C - význam znaku 
respondent nepoznal respondent nepoznal 

A - znakem označovanou skutečnost informant poznal z jeho z jeho formy, ale po z jeho formy a ani po 
podoby sdělení významu viděl sdělení jeho významu 

souvislost mezi ním a neviděl souvislost mezi 

ZNAK tím, co označu1e ním a tím, co označuje 

Označovaná skutečnost 
Označovaná skutečnost byla určena špatně: 

určena správně zcela ale pravému počet 
v% počet 

v% významu se blížil informantů informantů 

počet 
v% 

počet 
v% počet 

v% 
informantů informantů informantů 

II 411 KLl X 1 fl 'i 

VZDUCH 3 6,2 7 14,6 38 79,2 

l...'l.J'lI.I I T'i 'FL.., I i '2'/ I 

MĚSTO 3 6,2 6 12,5 39 81,3 I 

ROK 1 2,1 lY {JU,Ii l~ "SI," 

ní rt 2 4,2 1.~ (í~_7 11 27_1 

PES 5 10,4 43 89,6 

lJt)A 1 10 :0,8 6 12,5 Z4 :>lJ ts LO,I 

~J< IH'\, 4 ~_l ~4 70x 10 ?{l R 

NEBE 1 2,1 10 20,8 37 77,1 

KNIHA 29 60,4 2 4,2 3 6,2 14 29,2 

DEN 1 2,1 47 97,9 

ZPÍVAT 14 29,2 34 70,8 



B - význam znaku C - význam znaku 
respondent nepoznal respondent nepoznal 

A - znakem označovanou skutečnost informant poznal z jeho z jeho formy, ale po z jeho formy a ani po 
podoby sdělení významu viděl sdělení jeho významu 

souvislost mezi ním a neviděl souvislost mezi 

ZNAK tím, co označuje ním a tím, co označuje 

Označovaná skutečnost 
Označovaná skutečnost byla určena špatně: 

určena správně 
zcela ale pravému počet 

v% 
počet 

v% významu se blížil informantů informantů 

počet 
v% 

počet 
v% 

počet 
v% 

informantů informantů informantů 

PAPÍR 3 6,2 45 93,8 

SPÁT 10 20,8 38 79,2 

POSTEL 6 12,5 42 87,5 

"i V ....... , , 4 8,.~ 1." ·oS L.' 21 4.'U~ X Ih./ 

MUŽ 3 6,2 2 4,2 43 89,6 

TELEVIZE 48 100 

MÝT SE 1 2,1 16 33,3 31 64,6 
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