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Abstrakt
Svou prací navazuji na kognitivně-lingvistický výzkum somatismů a pojmových
profilů, do kterého přináším poznatky z výzkumu českého znakového jazyka. Provedl jsem
strukturní analýzu znaků, v nichž se jako místo artikulace uplatňuje nos. Následně jsem tyto
znaky kategorizoval pomocí pojmových profilů: GESTO, VZHLED/MANIFESTACE,
FUNKCE a LOKALIZACE. Na základě tohoto profilování se ukázaly nové možnosti
etymologického výkladu poměrně velkého množství znaků. Takto vytvořený jazykový obraz
nosu v českém znakovém jazyce jsem porovnal s jazykovým obrazem nosu v češtině. Dále jsem
provedl předběžné sondy do jiných znakových jazyků, které mi posloužily jako vodítko pro
efektivnější uchopení celé problematiky.

Klíčová slova
český znakový jazyk, kognitivní lingvistika, nos, jazykový obraz světa, jazyk a kultura,
sémantika, teorie profilů

Abstract

I continue my work on the cognitive-linguistic research of somatisms (names of body
parts) and conceptual profiles, into which I bring research findings of Czech sign language.
I performed a structural analysis of the signs, where a place of articulation is on the nose. Then
I categorized these signs using conceptual profiles: GESTURE, APPEARANCE/
MANIFESTATION, FUNCTION and LOCALIZATION. On the basis of such profiles are
shown new possibilities etymological interpretation of a relatively large number of collected
signs. The created linguistic picture of the nose in the Czech sign language I compared with the
image with the linguistic picture of the nose in the Czech language. I also conducted preliminary
probes into other sign languages, which I have served as a guide for effective grasp of the issues.

Key Words
Czech sign language, cognitive linguistics, nose, semantics, linguistic view of the world,
language and culture, theory of profiles
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1. Úvod
Předmětem této práce je lidský nos a jeho jazyková reflexe v českém znakovém jazyce
a českém jazyce. Nos je v českém znakovém jazyce využíván hojně jako foném pro své
výhodné postavení uprostřed obličeje. Znakové jazyky na celém světě využívají jednotlivé části
obličeje i další části lidského těla jako místo pro artikulaci jednotlivých znaků právě pro svou
členitost.
Při svém výzkumu jsem věnoval co nejvíce pozornosti specifičnosti českého znakového
jazyka. Jako rodilý mluvčí tohoto jazyka, jako slyšící syn neslyšících rodičů, jako tlumočník a
lektor znakového jazyka, jsem využil při tomto výzkumu svou intuitivní jazykovou reflexi.
Slovníky českého znakového jazyka mi poskytly jen malou mírou podpory vzhledem k jejich
rozsahu a způsobu zpracování. Užitečnějších bylo několik jazykových sond, které jsem provedl
na skupině neslyšících mluvčích českého znakového jazyka, kteří zároveň ověřili mnou sebrané
znaky a rozšířili je o znaky další. O tyto jazykové sondy se opírá má práce zejména. V souhrnu
se jednalo o deset neslyšících uživatelů českého znakového jazyka a jednoho slyšícího
bilingvního uživatele.
Cílem mé práce je postihnout místo artikulace znaků českého znakového jazyka na nose,
tedy jazykové prostředky reflektující somatismus nos. Pokusil jsem se o to prostřednictvím
teorie pojmových profilů: MANIFESTACE, FUNKCE, LOKALIZACE, GESTO. Tyto profily
tvoří jednotlivé aspekty významu daného slova/znaku (v českém jazyce je to vidět nejvíce ve
frazeologii a v českém znakovém jazyce zejména ve slovní zásobě artikulované na nose, popř.
v ustálených slovních spojeních s nosem spojených). Prakticky to znamená, že pokud se znak
v českém znakovém jazyce artikuluje na nose, je využit jeden z fonémů tohoto jazyka (např.
namísto ruky, čela, apod.) a že je zároveň aktualizován i jeden z významů, který souvisí s tímto
místem artikulace (např. nos jako místo tvorby hlenů, sídlo lidského čichu, intuice apod.). Jedná
se o velmi užitečnou metodu pro co nejpřesnější vystihnutí významu slova/znaku v logice
ikonicko-metonymického a ikonicko-metaforického mapování.
Cílem této práce je rovněž upozornit na extenzi takto primárně uchopeného významu,
resp. popsat konceptualizaci primárního (tělesného) významu do abstraktních pojmových
oblastí (např. odpor, štěstí, individualizace, apod.), a to na základě metafory či metonymie,
popř. kombinací obojího: konceptualizací významu tedy analogií mezi zkušenostmi tělesnými
3

a duševními. Okrajově se pokusím problém uchopit i prostřednictvím teorie konceptuálních
schémat, tak jak je popisují američtí i čeští kognitivní lingvisté. V tomto směru se totiž
domnívám, že je lidská zkušenost s nosem reflektována podobně v mluveném i znakovém
jazyce.
Dalším cílem této práce je provést dílčí sondy do některých jiných znakových jazyků,
kterými se pokusím podpořit svá tvrzení související s užitečností pojmových profilů při popisu
místa artikulace na nose a poukázat i na jisté univerzální principy spojené s jazykovou reflexí
nosu v různých znakových jazycích.
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1. Širší souvislosti pojmu nos
Před tím, než se pustím do popisu jednotlivých profilů pojmu NOS, je potřeba 1)
představit lidský nos v co nejširších souvislostech lidské zkušenosti; 2) vyjasnit jednotlivé
pojmy související se znakovým jazykem a kognitivní lingvistikou; 3) popsat metody při
získávání jazykového materiálu pro potřeby této práce.
Lidský nos je ústrojím jednoho z našich základních smyslů, čichu. Vedle toho je jeho
funkce spojená s dýcháním a vyměšováním hlenů. Nosní dutiny jsou propojené i s ušima a
očima a ve svém souhrnu jde tedy o část těla s jedinečnými funkcemi pro lidský organismus.
Vedle toho je lidský nos vnímán samozřejmě jako významný charakteristický rys člověka. Toto
vše reflektuje čeština i český znakový jazyk ve své slovní zásobě.1 Ještě než budu popisovat
obecný „smysl“ nosu pro člověka, podíváme se, jak je to s jeho vztahem k lidským smyslům
ostatním, kde ostatní smysly nebudu popisovat nijak detailně.
Lidské smysly můžeme chápat ve svém souhrnu jako bránu, kterou k nám (do našeho
já/těla) proudí vjemy tohoto světa. Člověk prostřednictvím všech smyslů (každým velmi
specificky) přijímá informace, komunikuje s druhými, orientuje se v prostoru a vnímá pestrou
škálu vjemů, které mohou být neutrální, příjemné i nepříjemné.
Nejprve popíšu, jak můžeme prostřednictvím našich smyslů komunikovat s ostatními.
A to tak, že si představíme, že nám vždy určitý smysl chybí a popíšeme si, jak by mohla
komunikace bez takového smyslu vypadat. Významná hluchoslepá žena Helen Kellerová kdysi
sdělila svému okolí svou zkušenost s tichem a tmou. Řekla: „Slepota odděluje lidi od věcí,
hluchota od lidí.“ Nevidomí i neslyšící (zejména prelingválně neslyšící uživatelé znakového
jazyka) o tom vědí své, zažívají tuto oddělenost každodenně. Neslyšící lidé se z takových
situací dokážou vymanit tak, že se setkají s jinými uživateli znakového jazyka. Komunikační
bariéry v takovém případě neexistují, vyjma tmy, která jim kvůli povaze znakového jazyka
znemožňuje spolu komunikovat (v takovém případě se aktivují zbývající smysly člověka,
zejména hmat). Tento pocit odtrženosti neslyšícího člověka od ostatních lidí (nekomunikujících
znakovým jazykem) je v jeho životě permanentně přítomen, stejně jako by měl být přítomen
v případě slyšících lidí, kteří spolu nemohou komunikovat v případě, že se ocitnou v příliš
hlučném prostředí (popř. v situaci, kdy je potřeba být naopak v naprosté tichosti), nebo je-li

Tato kapitola má přiblížit lidský nos ve své nejširší obecnosti primárně bez vztahu k jakémukoliv jazyku, ale své
pojednání budu příležitostně doprovázet příklady z českého jazyka, aby si čtenář mohl udělat přesnější představu.
1
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mezi komunikanty akustická překážka, např. skleněné bariéry (ale i prostředí pod vodou), nebo
když je od sebe navzájem dělí příliš dlouhá vzdálenost na to, aby si mohli sdělit, co potřebují,
i přes to, že na sebe navzájem vidí. To jsou situace, které neslyšící člověk naopak nevnímá jako
komunikační překážky a jejich vizuálně motorický jazyk si s nimi dokáže poradit. Seton (1918)
v předmluvě své knihy o indiánských znakových jazycích popsal výše zmíněné a zdůraznil i
nevýhodu takového způsobu komunikace, a tou je nemožnost přenosu znakového jazyka na
delší vzdálenosti (jak např. dokáže telefon). V dnešní internetově-technické době už to však
díky webovým kamerám je celkem snadno řešitelný problém. Naopak se ukazuje, že telefonická
komunikace může být větším zdrojem dezinformací (vzhledem k potlačení vizuální
komunikace – řeči těla) než komunikace prostřednictvím technických pomůcek, které zajišťují
obrazový přenos části lidského těla. Vizuální stránka komunikace je totiž podstatná pro
mezilidskou komunikaci, jak na té nejobecnější rovině (u slyšících lidí včetně přenosu
zvuku/hlasu), ale i na rovině nejkonkrétnější, jak je to patrné v promluvách znakové řeči.
Neslyšící lidé však přesto zažívají pocit odloučenosti od lidí častěji než lidé slyšící. Je to dáno
tím, že slyšící lidé neznají znakový jazyk a komunikačně jsou tak závislí jen na jednom ze svých
smyslů, stejně jako lidé neslyšící, i když ti nedobrovolně na rozdíl od lidí slyšících. 2 Ale, co
když je člověk hluchoslepý, může i on komunikovat s okolím? Ano, i když chybí tyto dva
základní jazykové kódy, je možné vytvořit jazykový kód založený na hmatu. Hmat je tak dalším
smyslem, kterým mohou lidé spolu promlouvat.3 Zbývající smysly čich a chuť využít pro
hodnotnou komunikace již možné není.4 Je však všeobecně známé, že čich komunikaci
ovlivňuje velmi intenzivně a rozhoduje na naší nevědomé úrovni (viz dále) o našich sympatiích
a antipatiích k lidem, ale méně známé se ukazuje to, že čich má velmi blízko k naší intuici,
kterou můžeme nahlížet jako velmi specifickou formu komunikace.5 A ještě přímějším
K tomu srov. rozlišení auditivně a vizuálně orientovaných lidí např. u Soesman (2009, s. 75): „Existují tedy
zrakové lidé a sluchoví lidé, ale výhradně čichová zvířata. Všechna zvířata jsou čichavci. Tak je živočichem i
slepice.“ Soesman (2009, s. 75)
3
Jedná se zejména o lormovu abecedu, která je založená na abecedě konkrétního jazyka, popř. se jedná o znakování
ruku v ruce a jiné modifikace znakového jazyka. Zde je nesmírně podstatná míra smyslového omezení konkrétního
člověka a otázky spojené s tím, zda přestal dříve slyšet, či vidět. Detailněji např. Horáková – Souralová (2008).
4 Je zajímavé, že tyto dva smysly mají k sobě velmi blízko. K tomu s rov. jazykový obraz těchto smyslů v češtině,
kde se ukazuje že je čich úzce spojen i s hmatem (Vaňková 2005, s. 119) Dále. Soesman (2009, s. 94): „Chuť je
smysl, kterým rovněž ze světa přijímáme. Ale chuť má co dělat i s tím, co se ze sebe vydáváme. Především ta
podivuhodná skutečnost, že stejnou oblastí, kterou přijímáme potravu, také mluvíme. Dále srov. české„Mít dobrý
vkus.“ (kde slovo vkus pochází z ruštiny, kde znamená chuť) a německé Geschmack, kde znamená jak chuť, tak
i v kus, stejně ta je tomu i v dalších jazycích. Soesman (2009, s. 94)
5
Významy čichu se přenáší do významu „mít určité tušení“ (popř. „mít na něco nos“) a smyslové vjemy se rozšiřují
o mimosmyslové vnímání (tušení, intuice) „něco, co teprve přijde, ale je už blízko“, tedy taková schopnost nosu,
která vnímá nehmatatelné, neviditelné, dokáže tušit, předvídat a něčeho si všimnout, či mít pro něco postřeh.
(Saicová Římalová 2005, s. 154 – 155) K tomu Dahlke (1992, s. 158): „Schopnost cítit dopovídá stupni naší
duševní intenzity prožívání. Očima navazujeme první kontakt, zvukem hlasů se poznáváme, čichem se poprvé
dotknou těla. V cizím okolí se přítomní zpočátku opatrně očichávají, než se spolu důvěrně seznámí, stejně jako to
2
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způsobem se náš nos podílí na komunikaci a na tvorbě řeči, jak popisuje např. Dahlke (1992,
s. 162) „Ten, kdo má plný nos a jehož řeč nerezonuje, nerezonuje již ani s okolím a ztrácí
důležitou součást mezilidských vztahů.“ K tomu srov. tvorbu nosových závěrových
hlásek/nazálů/nosovek (Cvrček 2010, s. 46) a specifickou mluvu, která je reflektovaná v našem
jazyce: mluvit nosem, popř. mluvit přes nos. (Pěknicová 2007, s. 54)
Podle běžného úzu máme pět základních lidských smyslů. Tento pohled na lidské
smysly je patrný již ve staročeských jazykových dokladech: „(...) máme pět tělestných čichóv
neb smyslóv.“ (Vaňková 2005, s. 118). Vaňková své zkoumání ve staročeských dokladech
shrnuje mimo jiné tak, že někde se hovoří o smyslech pouze čtyřech a jindy: „(...) je k oněm
pěti smyslům, jak je vydělujeme dnes, přidružena i schopnost pohybu aj.“ (Vaňková 2005, s.
118). Vaňková doplňuje lidské smysly o pohled širší, vystavěný na základě jazykového obrazu
pojmu smysl (ve své obecnosti), srov. smysl jako myšlenkový obsah, význam; konečný cíl,
důvod jednání n. existence něčeho; pochopení, porozumění, cit; schopnost vnímat (jasné)
vědomí, rozum; pudy, zvl. erotické, pohlavní cítění, smyslnost (Vaňková 2005, s. 118). K tomu
je zajímavé srov. antroposofický6 pohled na lidské smysly, kde jsou smysly tyto: hmat, životní
smysl, smysl pro pohyb, smysl pro rovnováhu, čich, chuť, zrak, smysl pro teplo, sluch, smysl
pro řeč, smysl pro myšlenky, smysl pro já. (Soesman, 2009)
Zde se podle mého názoru ukazuje, že není úplně vhodné interpretovat význam pojmů
nějak definitivně, jak se o to snaží např. strukturní lexikologie s hierarchizací hlavního významu
a dalšími přidruženými významy (v rámci jednoho jazyka), protože se ukazuje, že v daném
jazyce mohou pro některé (nesporně existující) pojmy chybět slova. Je to právě dobře patrné
nejen na pojmu smysl, který se jistě různí v různých jazykových společenstvích, ale i na
pojmech souvisejících s čichem. Např. Pajdzińska popisuje čich jako smysl, který pro člověka
není tak důležitý jako smysly ostatní (pravděpodobně jen) na základě toho, že jeho manifestace
(výskyt odvozených slov sémanticky spojených s čichem) je v polštině velmi nízká (Saicová
Římalová 2005, s. 145-146). Je otázkou zda má Pajdzińska v tomto směru pravdu, když si
uvědomíme, co pro člověka znamená čich ve své komplexnosti7, jak se budu snažit vyložit dále.
dělali naši předkové již před miliony let. Nechceme-li už někoho ani vidět, jde o relativně povrchní distancování,
když ho už ale nemůžeme ani cítit, jde o hlubší odpor. V raných dobách našich dějin zasahoval čich až do
intuitivních oblastí; ještě dnes umí někteří lidé vycítit nebezpečí. Mají čich na situace, které něčím ‚smrdí‘.“
K tomu Dahlke (1992, s. 160): „To, že nám někdo „nevoní“, tedy vypovídá víc, než když řekneme, že se nám
nelíbí.“
6
Věda, která zkoumá člověka a jeho duchovní vývoj, jejímž zakladatelem byl Rudolf Steiner, k tomu srov. jeho
přednášku pro dělníky na stavbě Goetheana z 16.12.1922 (GA 348), která se jmenovala „Die Nase - Riechen und
Schmecken“ [Online.<http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA348.pdf>Cit.05-12-2016.]
Život bez čichu sice je možný a dokonce to vypadá, že nemá tak dalekosáhlé důsledky pro náš život. Postřehy
lidí, kteří přijdou o čich tvrdí např., že to je jak oslepnout, popř. žít neúplně (Saicová Římalová 2005, s. 145).
7
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Určitá míra obezřetnosti by zde měla vždy existovat, protože k vytvoření úplného významu
konkrétního pojmu nemusíme vždy dojít pouze prostřednictvím našeho jazyka. Skutečnost, že
slovní zásoba v daném jazyce chybí (v případě čichu se ukazuje, že chybí napříč různými
jazyky), popisuje např. Soesman (2009, s. 76) takto: „Specifické kvality čichovým vjemů jsou
velmi málo vynášeny do vědomí. (...) Je nesmírně složité popisovat čichové vjemy. (...) musíme
vždy použít něco konkrétního z viditelného světa, abychom mohli označit čichový vjem. Při
popisu čichových vjemů se prostě neobejdeme bez pomůcek. (...) Abyste je zařadili, můžete
poukázat jen na jiné věci. (...) slovní pojmenování i známých pachů činí často potíže
(...)V zásadě ale jedno obecné, byť velmi hrubé dělení provést umíme, a sice jestli něco voní
nebo páchne, čili jestli to má dobrý nebo špatný zápach. A to je koneckonců to nejdůležitější
rozlišení (...)“ Soesman (2009, s. 76) K identifikaci pachu či vůně nám slouží např. spojení
s vlastnostmi předmětů a zvířat tohoto typu: voní to po růžích, jasmínu; dřevitá, zemitá vůně,
myšina, rybina, apod. (Saicová Římalová 2005, s. 151) Je to odlišný způsob manifestace tohoto
smyslu v jazyce (naší tělesnosti), než je běžné u ostatních smyslů.8 Je rovněž velmi složité
v jazyce zkušenost s čichem jazykově konceptualizovat, k tomu např. Soesman (2009, s. 76 77) uvádí: „Samozřejmě také můžeme být k něčemu slepí a hluší. Jak bychom ale vyjádřili
skutečnost, že někdo takříkajíc nechce naslouchat svému čichu? Existují slepí a hluší. Ale nemít
čich – jak to jen nazvat? (...) pohybujeme se v podivuhodné oblasti, kde je vše méně vědomé,
a je těžké hledat slova.“9
Jaké tedy přijímáme čichem informace? Před vizuálními obrazy tohoto světa můžeme
odvrátit zrak, zavřít oči, apod. Před zvuky se neskryjeme, nanejvýše je utlumíme tím, že si
zacpeme uši. Před vůní či pachem se také nijak neschováme, nanejvýše si můžeme zacpat nos,
což je jen chvilkové řešení, vzhledem k tomu, že nosem dýcháme.10 U hmatu a čichu je situace

V porovnání s tím, ale musíme konstatovat, že život bez jiného smyslu je také možný. Např. hluší lidé se vlastně
necítí nijak životem ošizeni, když vyrůstají v prostředí, které je podněcuje vizuálně motoricky a ne auditivně
orálně. V obou případech jistě záleží na tom, kdy smysl přestane být funkční. Lidé, kteří nemají patřičný smysl od
narození, jej vlastně ani nemusí postrádat.
8
Např. u chuti dokážeme popsat své vjemy např. jako sladké, kyselé, hořké, nebo u zraku dokážeme rozlišit různé
barvy, např. barvy duhy. Soesman (2009, s. 76) Podobně je tomu i u dalších smyslů a je velice zajímavé, jak si
z jazykového obrazu těchto smyslů půjčujeme patřičná slova, když potřebujeme popsat vůni či pach, např. jemná
vůně, ostrá vůně/ostrý zápach, ale i lehká/těžká vůně (hmat); sladká vůně, kyselý pach (chuť), ošklivá vůně,
šeredná vůně (zrak); vůně s tóny ovoce/květin (sluch). Saicová Římalová (2005, s, 149)
9
Český frazém „někomu něco pod nos“, který poukazuje na člověka, který má něco před nosem a stejně je k tomu
hluchý a slepý by nám mohl být v tomto směru užitečný. K tomu srov. nutnost použít víceslovného pojmenování
pro čich dobrý/špatný, na rozdíl od sluchu a zraku, kde máme člověka slabozrakého či bystrozrakého, popř.
hluchého, nedoslýchavého, neslyšícího, ohluchlého (bez svého protějšku, tj. dobře slyší); a dále srov. oslabování
pozice čichu ve frazeologii, např. není po něm vidu ani čichu, popř. jednoslovné není po něm ani čichu, s dnešním
není po něm vidu ani slechu. Saicová Římalová (2005, s. 149)
10
„Při čichání musíte vdechovat, musíte něco, co je venku, skutečně přijmout do sebe. (...) je fyziologicky dáno,
že nemůžeme nic cítit příliš dlouho. Po několika málo minutách i v nejodporněji páchnoucí místnosti přestáváme
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asi nejjednodušší, nepříjemné jídlo nejíme a nepříjemné dotyky nevyhledáváme. Pojďme se
však podívat, jak je to skutečně s příjemným a nepříjemným u našeho čichu. Jazykové
prostředky češtiny nám vypovídají o tom, že cítit můžeme buď jen vůni nebo pach, neexistuje
slovní označení,které by charakterizovalo náš prožitek s čichem neutrálně. Čeština rovněž
jednoznačně dokládá, že je mnohem více jazykových prostředků pro popis pachu. (Saicová
Římalová 2005, s. 150). Tato zjištění popisuje i Soesman, který tuto lidskou zkušenost
konceptualizuje: „Jakmile máme čichový vjem, ihned rozlišíme, jestli je něco dobré nebo
špatné, jestli to smrdí a páchne, nebo jestli to voní. To je nesmírně důležitá rozlišovací
schopnost. (...) S naším nosem jsou totiž spojeny i mnohem hlubší, náboženské významy
rozlišování na dobré a špatné. Jak se z nás stávají řádní lidé? Za to můžeme všichni poděkovat
svému nosu. Maminka nás učila, „To je fuj! Ee! Na to nesahej.“ nebo „To je dobrůtka, dej si.“
To je u zvířat bez problémů. My se to ale musíme naučit. Učíme se, co je „ee!“ a co voní.
(Soesman 2009, s. 76). Ve svých tvrzeních jde Soesman ještě dále, když říká, že nos je pro
člověka prostředníkem pro získání morálních kvalit člověka.11 „ (...) v oblasti čichu máme co
dělat se základem své vlastní morality. (...) základem čichu je, že každou věc posuzujeme, což
je patrné i v našem jazyce: Samochvála smrdí!, nebo říkáme, že když nějaká záležitost není
úplně čistá, že smrdí. Tedy i pro úsudky v těchto vyšších rovinách saháme často k výrazům
spojeným s čichem. (...) Musíme být vděčni za tento nástroj, protože díky němu vnímáme na
zemi hodnotu věcí. Kdybychom se jako dítě nenaučili rozlišit odporné a dobré, nemohli bychom
v pozdějším životě prožít žádné morální kvality.“ Soesman (2009, s. 77-78). Myslím si, že
takové tvrzení je příliš definitivní12, ale že zároveň obsahuje velmi zajímavé poznání.

zápach vnímat.“ Soesman (2009, s. 70-71). Je pravděpodobné, že to je s pachy podobné jako s hlukem, na obojí si
můžeme zvyknout. Je však otázka, jaký dopad to má na zdraví nosu a ucha.
11
Pokud bychom toto připustili, je otázka, jak by se člověk morálně vyvíjel, kdyby mu chyběl čich. A pokud
bychom se snažili pro takové tvrzení najít v našem jazyce nějakou oporu, tak bychom museli sledovat trochu jinou
stopu než je slov čich, a tím je slovo cit, resp. sloveso cítit, které se pojí s čichem, hmatem i chutí (na rozdíl od
vidět a slyšet, které jsou naopak silně příznakové a přináleží zraku a sluchu a přímo vylučují použití slovesa cítit
při popisu vnímání těmito smysly) Saicová Římalová (2005, s. 148). K tomu srov. sémantiku slova cítit u
Jungmanna slova čich a cit označují „smysl“, srov. city/čichy tělesné. U Komenského je patrné navíc rozlišení
další, kromě citdelnosti smyslové hovoří o vnitřních smyslech (citech) spojovaných s pamětí, soudností a
opatrností. Vaňková (2005, s. 119). Naši pozornosti by v tomto případě neměly ujít ani tyto postřehy I. Vaňkové
2005, s. 119) „(..) cit ve významu smyslového a tělesného vnímání, počitku (cit tělesný n. smyslný), dále cit jako
emoce, cítění, soucítění (citem zahořeti; cit radostný, bolestný; cit útrpnosti), silného prožitku (v jeho slovích jeví
se hluboký cit; s citem zpívati), a také vnitřně podmíněný a subjektivně prožívaný smysl pro nadosobní hodnoty
(cit náboženský, mravní; cit pro krásu; cit míti pro něco). Tyto aspekty nelze vždy přesně odlišit, mezi uvedenými
významy nelze vést jednoznačnou hranici:není totiž jednotlivých významů, jedno se přelévá v druhé. Co je však
všem významovým polohám slova cit společné, je zřejmě subjektivita, vlastní prožitek – tělesný, a hlavně duševní,
z nitra osobnosti vyrůstající a emočně poznamenaný (kladný anebo i záporný) vztah k předmětu.“
12
U vzniku lidských kvalit bychom neměli opominout vztah rodičů k dětem (výchovu) a jisté predispozice
každého z nás (genetika).
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Nyní se pojďme podívat, jak je to se vzhledem nosu a jeho umístěním. Soesman (2009,
s. 79) tvrdí, že nos je „(...) orgán, kterému vděčíme za své mravní cítění, je umístěn na přesně
vybraném místě. Nemůže být nikde jinde než v nose, protože právě zde je člověk skutečně
člověkem. (...) nos je opravdu velmi lidský. Každý má jiný nos a nic není na člověku tak
charakteristické, jako právě nos. (...) Je to skutečně pozoruhodné: poznáváme jeden druhého
podle nosu.13 Nos je skutečně velmi důležitým charakteristickým rysem obličeje, o čemž
vypovídá i pozornost vyšetřovatelů, kteří podle jeho tvaru a velikosti, hledají pachatele trestné
činnosti14, popř. nám jeho popis slouží v nejběžnější lidské komunikaci při charakteristice osob.
Zajímavá je také úvaha nad hereckým a klaunským nosem. Soesman popisuje, že herci si
upravují nos plastelínou, aby nebyli poznat, protože nos je tak výrazný rys obličeje, že není
potřeba maskovat/pozměnit kromě něj na obličeji už nic jiného. S tím souvisí i masky, které si
lidé berou např. na masopust, kde stačí přidělat něco na nos, aby se stal člověk
ne(roz)poznatelným. V případě klaunského nosu je situace pravděpodobně více složitá, protože
se ukazuje, že červený nos implikuje svou barvou krvavé místo na obličeji zločince, kterému
byl uřezán za jeho provinění. V historii znamenalo uřezání nosu jako odložení posledního
zbytku lidské důstojnosti zločince, stejně tak jako navléknutí zločince do kutny (bílé košile) a
navlečení čepice, která byla popsána či pomalována různými posměšky. (Soesman 2009, s. 79).
Jonáš (1991, s. 96) k tomu uvádí, že „Zločinec přišel o nos, a tím byl uhašen oheň v jeho
organismu, zklidnil se.“
S lokalizací nosu souvisí i jeho jedinečnost v porovnání s dalšími smysly ve vztahu
k mozku. Soesman (2009, s. 72) „Jedná se o nejkratší nervová vlákna ze všech našich
smyslových orgánů. Srovnáme-li to například s okem, zjistíme, že dráha mezi okem a mozkem
je mnohem delší. Stejně tak v případě chuti je od jazyka do mozku docela daleko. Nebo dokonce

Soesman (2009, s. 78) Nos najdeme jenom u člověka. (...) Nos má výlučně člověk. např. opice nemají žádný
nos, protože horní ret a čichové ústrojí jsou srostlé v jeden celek. Zkrátka: zvířata mají čenich.“ I zde však existují
výjimky, srov. opici Kahau nosatý, u samců objemný vak, u samic frivolní špičatý nosík, srov. lev a kočku, které
mají něco témě jako nos (jsou tak mnohem podobnější člověku než opice a proto mají kočkovité šelmy nejkrásnější
mimiku ze všech savců, dívají se lidsky, mají skoro oduševnělý lidský obličej.. k tomu srov. srovnání se zvířaty
Soesman (2009, s. 73n)
14 Např. „(...) pachatel ve věku zhruba 25 let, tmavší pleti, hubené postavy, vysoký asi 175 centimetrů. Má krátce
střižené vlasy na ježka, hnědé oči, větší nos. Hovoří dobře česky.“ [Online.<http://www.novinky.cz/
krimi/370351-policie-sestavila-novou-podobiznu-zvrhlika-z-vonoklas-ma-velky-nos-a-jezka.html>Cit.05-122016.] nebo jinde: „Policisté po činu obcházeli okolní domy a při popisu mimo jiné zdůrazňovali, že muž má
výrazně špičatý nos.“ [Online.<http://ostrava.idnes.cz/nasilnik-brutalne-znasilnil-divku-pote-ji-drzel-ctyrihodiny-ve-krovi-1zp-/ostrava-zpravy.aspx?c=A150925_081715_ostrava-zpravy_jog>Cit.05-12-2016.],
popř.
další popis pachatele: „vysoká, svalnatá, sportovní postava s mohutnými kulatými zády a svaly na ramenou;
vyholená hlava, světlé nevýrazné obočí, rovný nos“ [Online.<http://www.romea.cz/cz/ zpravodajstvi/domaci/
pobodani-muslima-setri-policie-jako-rasove-motivovane-pachatele-jsou-nebezpecni>Cit.05-12-2016.]
13
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hmat: než se vzruch dostane z prstu u nohy do mozku, má za sebou opravdu kus cesty. Soesman
(2009, s. 72) Obdobně Saicová Římalová (2005, s. 145).
Vzhled a umístění nosu se velmi výrazně (vedle čichu) projevuje i v našem jazyce, kde
si všímáme zejména jeho umístění uprostřed obličeje, jeho vyčnívání a viditelnost15, popř. jeho
různě ztvárněného pohybu (i když zde bychom spíše mluvili o mimice a pohybu celé hlavy)
Saicová Římalová (2005, s. 153). Výjimečnost charakteristiky nosu se promítá i do potřeby
ukotvit své bytí (vedle času) i v prostoru, což je patrné např. ve slovních spojeních: zabouchnuté
dveře před nosem, autobus ujede před nosem, ukradnout někomu něco před nosem, ale i donést
někomu něco pod nos. K tomu uvádí Vaňková (2005, s. 63): „Co se týče významu v prostoru
výchozím bodem a perspektivou je pochopitelně člověk ve své tělesnosti. Má-li být vyjádřena
prostorová blízkost, užívá se v polštině (podobně jako v češtině) zejména názvů tří částí
těla:nosu, roky a boku. Nos - jakožto část těla nejvýrazněji vystupující dopředu – vyznačuje
směr „předozadní“: figuruje – alespoň v češtině – nejčastěji v takových situacích, kdy se v naší
bezprostřední blízkosti – skutečně „před námi“ – stane něco nečekaně nepříjemného.“
Nyní se dostáváme k tématu biologickému a psychosomatickému, tedy k jeho funkci
dechu a čichu a k jeho různým onemocněním. Nebudu zde rozebírat odborné věci s tím spojené,
ale budu si více všímat toho, jak tuto oblast reflektuje naše řeč, a co by z toho mohlo pramenit
pro léčbu takových onemocnění. Jak popisuje Dahlke (2000, s.16): „Lidová mluva se často o
obrazech nemoci vyjadřuje velmi nestrojeně a poctivě.“ Psychosomatický přístup k léčbě
člověka předpokládá, že nemoci jsou zde proto, aby nám ukázaly cestu ven z naší nezdravé
životní situace: „Způsob vyjadřování těla je symbolická řeč, s níž se setkáváme ve všech
náboženských tradicích a mýtech, ale i v obrazech pohádek a legend a samozřejmě i v prostém
a často velmi přímém způsobu vyjadřování hovorového jazyka. Z tohoto stínového výrazu
obrazu nemoci je možné zjistit smysl dění, aby se pak smysluplnějším zpracováním tématu
nalezl krok jeho řešení.“ Dahlke (2000, s. 6) Mezi obrazy nemoci, Dahlke zařazuje nejprve
obecnější vlastnosti nosu a popisuje i způsoby, jak s nosem nakládáme: „Lidová mluva
předpokládá, že dlouhý špičatý nos jeho majitel všude všetečně strká, zatímco kulatá červená
klaunská bambulka je symbolem pro jeho drzost. Zatímco celý svět se snaží maskovat nos, aby
byl co nejvíce nenápadný, odebrat mu lesk pomocí pudru a makeupu, decentně zjemnit jeho
ostré kontury, klauni a blázni ho co nejvíce zdůrazňují, jako by i jinak rádi vytahovali na světlo
nechvalně známé věci a smáli se jim. Tady vstupuje do hry zejména vztah nosu a mužského

Někteří výzkumníci tvrdí, že nos mají obecně větší muži než ženy, k tomu srov. největší nos zaznamenaný ve
světové knize rekordů, který měří od kořene ke špičce 8,8 cm. [Online.<http://www.livescience.com/52341nose.html>Cit.05-12-2016.]
15
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údu, jejichž velikost se ve vulgární mluvě srovnává. Lidová moudrost má i zde opět dobrý nos,
neboť na sliznici nosních skořep se skutečně nacházejí reflexní zóny pohlavních orgánů. Každé
vrtání v nose je tak jakousi reflexní masáží této choulostivé oblasti. V tom spočívá i důvod,
proč se právě vrtání vnose považuje za neslušné a lze je jen těžko potlačit. Poskytuje totiž těm,
kteří to dělají, zjevně velkou slast. Teprve když se v průběhu vývoje přesune tato slast dolů do
genitální oblasti, nutkání vrtat se v nose ustává.“ Dahlke (1992, s. 157) K tomu srov.
biologickou souvislost čichu s pohlavními nemocemi (Saicová Římalová 2005, s. 145) Dále se
Dahlke zabývá různorodými nemocemi nosu, dechu a čichu a přibližuje možnosti, jak svou
nepříznivou zdravotní situaci řešit, resp. před jaký úkol nás toto onemocnění staví.16 Jak jinde
Dahlke poznamenává: „Svou exponovanou polohou se nos stal zvlášť mnohoznačnou oblastí
obtěžkanou významy.“ Dahlke (1992, s. 156)
Nos je spojen s dýcháním mnohem více než ústa. Správné dýchání probíhá skrze nos
(Jonáš 1991, s. 70). Úkolem nosu je „(...) první čištění vzduchu tím, že velké částečky nečistoty
se zachycují v jeho síti z jemných chloupků. Dále má za úkol předehřívat nadechovaný vzduch
před vstupem do hlubších pasáží dýchacích cest, k čemuž má k dispozici rozsáhlý systém
dutin.“ (Dahlke 1992, s. 161). Ucpaný nos přináší člověku nepříjemné problémy nejen proto,
že mu je hůře rozumět když mluví, ale že musí ustavičně smrkat, což není společensky vnímáno
jako žádoucí (viz dále). Přitom právě tekutá rýma je dobré znamení, protože se nos čistí a
nežádoucí látky se tak dostávají z těla ven. (Jonáš 1991, s. 70). V případě, že je nos ucpaný, tak
může být po celé dny vdechován chladný a suchý vzduch, který není v nose předhřán a zvlhčen.

Dahlke (2000, s. 56): „Nos. Symbolický význam: moc, hrdost („nosit nos vysoko“), sexualita: uvnitř nosu jsou
reflexní zóny pro mnoho tělesných orgánů; reflexní zóny pohlavních orgánů jsou zvláště snadno dostupné a jsou
aktivovány zejména vrtáním v nose a šňupáním tabáku; výraz (po prsou orgán, na kterém se nejvíce provádějí
kosmetické operace): drzý nos nahoru je svou „všetečností“ stále o délku nosu na před a signalizuje dětskost;
dlouhý špičatý nos, který jeho majitel všude strká; mohutná okurka, jež dělá dojem; orlí nos signalizující vědomí
moci a určitou prohnanost; zdrženlivý nosík; zářivě červený bambulovitý nos klauna, který je neomalený; jinak se
nos spíše odličuje, protože jej jako sexuální symbol a symbol moci lidé pociťují jako příliš zřetelný – nikdy se
např. nesmí lesknout nebo se tlačit do popředí, raději se decentně napudruje; nos modročervený od pití a zbytnělý
hlízovitý nos je pořádně velký a trýznivý, bradavicemi pokrytý nos čarodějnice je příslovečný a je dokladem její
zlé, obludné povahy. Úkol/téma: smyslové vnímání: „někoho očichávat“; vytvořit důvěru vzájemným očicháním;
jídlo okoušet nosem; chuť: život někomu chutná přes nos; instinkt („mít dobrý nos“, „cítit, resp. větřit nebezpečí“),
zvědavost („všetečka“), čištění: filtrování vdechovaného vzduchu; hledět si okolí, které je možné cítit; odvádění
životní energie prána (podle indického pojetí se každých 20 minut střídá dominance nosních křídel, a tím pólování
proudu prány); poznání hranic vůně: označování revíru (původní princip vnímání „klíč-zámek“); cítit, vyčerpat
citový vztah, „někoho můžeme (nemůžeme) cítit“; ukazatel cesty ve hmotné/ tělesném („vždy podle nosu/rovnou
za nosem – pozn. autora“) a v intuitivním („mít na něco nos“); poctivé zrcadlo: podle špičky nosu zjistit charakter
nebo pravdu („vidět někomu něco na špičce nosu“). K tomu Dahlke (1992, s. 157): „ (...) čich spočívá na
jednoduchém tělesném dotyku, diferencovaném podle principu klíče a zámku. Čichová sliznice nejhornější části
nosní skořepy se skládá z pěti milionů čichových buněk posetých citlivými vlákny, které jsou drážděny dotykem.
Fungují jako zámek, příslušné vonné látky pak jako klíče.“) K tomu srov. čich z běžného fyziologického hlediska
u člověka i u zvířat. (Soesman 2009, s. 71 – 74)
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Proto se v takových případech doporučuje výplach nosu roztokem vody a soli. (Dahlke –
Kaesemann 2011, s. 189, 195)17
Na závěr tohoto pojednání o nosu a zdraví se podívejme, jakou měl nos důležitost
(a v některých kulturách stále má) pro lékaře, kteří na základě svého vycvičeného čichu
dokázali rozpoznat typ onemocnění svého pacienta: „Staří lékaři kladli při určování diagnózy
velký důraz na svůj čichový orgán. Intenzivně očichávali nejen jednotlivé výměšky, nýbrž i
celého člověka. Nos je tak mohl přivést na správnou stopu a na správnou cestu.“
Dahlke (1992, s. 160)
Je zajímavé, že okolnosti spojené s nosem (potažmo čichem) vnímáme v naší
společnosti jako tabu, tedy jako něco o čem se nesmí hovořit. (Saicová Římalová 2005, s. 152).
K tabuizaci nosu se jistě vztahuje výše uvedená sexualita a pravděpodobně i fakt, že nosem
vnímáme něco ošklivé, odporné, hnusné (v takovém případě jde o tabuizaci čichu). K tomuto
tématu se detailněji vyjadřuje Černá (2014, s. 43-44): „Jde o to, že nos se, viděno pohledu
společenské etikety, jaksi „chová“ nevhodně. Pokud člověk prostřednictvím nosu vydává
nějaké zvuky, jde o zvuky nepatřičné – pískání, troubení, hlasité smrkání, kýchání. Dále nos
produkuje hleny, které v člověku vzbuzují odpor, jsou vnímány jako něco nečistého a
negativního (viz frazém nevydělat si ani na suchý z nosu). Nepovažuje se za vhodné čistit si ve
společnosti nos, a to ani běžným způsobem – smrkáním, natož pak šťouráním, dloubáním se v
nose apod. Také krvácení z nosu patří jistě k negativně pojímaným projevům tohoto orgánu. A
konečně je nos orgánem, kterým vnímáme pachy, které jsou samy o sobě víceméně
tabuizovaným tématem (zejm. různé pachy lidského těla, „větry“, zápach z úst, pach potu apod.)
K tomu srov. jak může něco nebezpečného a zlého kolem sebe šířit zápach (Soesman 2009, s.
77). Tyto okolnosti pravděpodobně ovlivňují i to, že v češtině je mnohem více slov, která
obsahují negativní hodnocení (pachu) než pozitivní hodnocení, přitom i ta slova s pozitivní
konotací mohou snadno získat konotace negativní. (Saicová Římalová 2005, s. 153)
Po shora uvedeném se pojďme zkusit podívat na to, jak nos lidé vnímají prostřednictvím
nejmodernějšího nástroje pro vyhledávání informací, kterým je internet. Zkuste si sami zadat
do nejrozšířenějšího internetového vyhledávače na světě slovo nos a podívejte se, jaké
informace získáte (všimněte si nejen textového, ale i obrazového materiálu, popř. video

Nemoci související s nosem, kterým se výše uvedení autoři věnují ve svých knihách, jsou např. tyto: chronická
rýma a alergie (Dahlke – Kaesemann 2011, s. 168, 265, 221, 273); nachlazení (Dahlke 2000, s. 265, 352); hlízovitý
a pijácký nos ( Dahlke 1992, s. 161 – 172); zánět vedlejších nosních dutin, polypy, zkřivení nosní přepážky,
hlízovitý no a pijácký nos, zlomenina nosní kosti, chuť, rýma (Dahlke – Kaesemann 2011, s. 184), atd.
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materiálu). Záhy zjistíte, že nos je shodou náhod zejména průmyslový produkt18, politická
strana19, Nezávislý odborový svaz Policie České republiky20, předmět zvýšené lékařské péče
(zejména kvůli plastické chirurgii21) a nakonec i předmět farmakologického zájmu (každá rýma
potřebuje svou medicínu22). Až při pečlivějším zkoumání získáte informace i k obyčejnému
lidskému nosu. Mezi výskyty na internetu nepřekvapí jistě odkaz na Pepu Nosa 23. Tím se
dostáváme k vlastním jménům odvozeným od slova nos. Vzhledem k tomu, že nos je tak
výrazný rys obličeje, tak nás nepřekvapí, kolik odvozenin od slova nos ve vlastních jménech
najdeme.24
Na závěr celého tohoto pojednání se pojďme ještě přiblížit, jak vnímají nos malé děti.25
Pokud jim položíte otázku „Co to je nos?“, tak zjistíte např. (text je záznamem hovorové
češtiny): „Že smrkáš, že je kulatej, (...). nebo „Že máš dírky, že cítíš něco.“ (dítě se dotkne
nosu). Můžete zkusit položit i doplňující otázku: „K čemu máme nos?“, na kterou dostanete
např. odpověď (text je opět záznamem hovorové češtiny): „Abychom něco cítili, abychom
Resp. Nitro Oxide Systems, nebo-li NOS (česky oxid dusný), většinou známý jako rajský plyn (jednoduchá
sloučenina dvou atomů dusíku a jednoho kyslíku) [Online.<http://www.speed.estranky.cz/clanky/
nitro.html>Cit.05-12-2016.]
19
Zkratka pro politickou stranu „Nový směr“ [Online.<http://www.strananos.cz/>Cit.05-12-2016.]
20
Rovněž zkratka [Online.<http://www.nosp.cz/>Cit.05-12-2016.]
21
„Získejte dokonalý a krásně tvarovaný nos. Změna tvaru i velikosti nosu podle vašich představ. Odstranění
vrozených i získaných asymetrií. Úprava špatného dýchání. Zvýšení sebevědomí, zlepšení psychické pohody.
[Online.<http://www.esthe-plastika.cz/zakroky/oblicej-a-hlava/plastika-nosu-rhinoplastika>Cit.05-12-2016.];
nebo „Plastická operace nosu neboli rhinoplastika je jeden z nejčastějších zákroků plastické chirurgie. Zároveň se
jedná také o jeden z technicky nejobtížnějších zákroků plastické chirurgie. „Mohou ji podstoupit lidé každého
věku, jakmile je vývoj nosu ukončen. Pomocí operace můžete dosáhnout zmenšení, nebo zvětšení velikosti nosu,
může být upraven tvar špičky nebo nosní přepážky či úzké rozpětí nosních dírek. Plastický chirurg může nos zkrátit
nebo jej prodloužit, ale nejčastěji se jedná o komplexní operaci upravující nosní asymetrii.“
[Online.<http://www.plasticka-chirurgie.info/zakroky/plasticka-operace-nosu-rhinoplastika>Cit.05-12-2016.]
22
Hned první v řadě jsou přípravky, které ve svém názvu obsahují slovo nos: „Humer Ucpaný nos“ a „HUMER
Sinusitis, velmi ucpaný nos, rýma“. [Online.<http://www.sos-lekarna.cz/leky-volny-prodej/humer-ucpany-nos50ml-sprej/>Cit.05-12-2016.]
23
Velmi známý český skladatel, textař, hudebník, zpěvák, herec, učitel jógy, zedník.
[Online.<http://www.pepanos.cz/>Cit.05-12-2016.] Je zajímavé, že se jedná o velmi vzácné jméno (84 mužů / 81
žen evidovaných k roku 2014), jehož nostiele lze lokalizovat (až na pár výjimek) na jednom místě v ČR.
[Online.<http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Nos/hustota/>Cit.05-12-2016.]
24 Např. příjmení „Nosák“ má ještě menší počet výskytů ne příjmení „Nos“ (20 mužů v celé ČR evidovaných
k roku 2014) [Online.<http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Nos%C3%A1k/hustota/>Cit.05-12-2016.] a nebo
příjmení „Nosál“, kde už je počet výskytů vyšší, ale stále překvapivě nízký (248 mužů v celé ČR evidovaných
k roku 2014) [Online.<http://www.kdejsme.cz/prijmeni/Nos%C3%A1l/hustota/>Cit.05-12-2016.] K tomu srov.
další jména odvozená od slova nos (po zběžném nahlédnutí se jedná o více jak sto příjmení, která obsahují slovo
nos, ale samozřejmě ne všechny s nosem souvisí), jen pro ilustraci uvádím: Nosovská/nosovský,
Nosáček/Nosáčková, Nosákovec/Nosákovcová, Nosálek/Nosálková, Nosyk, Nossek, Nosková (a jejich různé
varianty). Zajímavé by rovněž bylo prozkoumat jaká další jména nosí lidé v ČR, která mají přímou souvislost
s nosem, srov. Noszek, Nozdrin, Nozdrovický, apod. [Online.<http://www.kdejsme.cz/seznam/prijmeni/
N>Cit.05-12-2016.]
25
Při zjišťování jazykového obrazu nějakého somatismu, ale i čehokoliv jiného, je velmi přínosné, zeptat se
malých dětí, které odpovídají velmi spontánně, a tak nám mohou odkrýt zajímavá zjištění. Samozřejmě je možné
provést anketu i s dospělými mluvčími zkoumaného jazyka, jak např. provedla Černá (2014, s. 53). K tomu
Ziółkowski (2007)
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nejedli blbý jídlo, které mi nechutnaj, abychom mohli dýchat, že jsou jenom nahoře kosti, že je
měkej, že se s ním dávají pusinky.“
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2. Teoretický základ práce
Český znakový jazyk je popisován lingvisty teprve krátkou dobu.26 Za toto období se
podařilo ukotvit znakový jazyk v české lingvistice jako přirozený jazyk a tyto poznatky
aplikovat do naší společnosti, což v předchozí době nebylo vůbec samozřejmé. Naopak byl
znakový jazyk vnímán jako nesystémový, lexikálně i gramaticky chudý nástroj mezilidské
komunikace. Tedy takový nástroj komunikace, který jen s obtížemi může naplnit jazykové a
komunikační požadavky svých mluvčích. I z tohoto důvodu nebyl znakový jazyk podporován
ve speciální pedagogice související s neslyšícími dětmi, ani nebyl doporučován slyšícím
rodičům neslyšících dětí za účelem odstranění vzájemného komunikačního deficitu, a stejně
tak nebyl podporován ani tlumočníky, kteří zprostředkovávali komunikaci neslyšícím lidem
v různých oblastech společenského života. Oproti tomu byla slyšícími odborníky (pedagogy,
tlumočníky apod.) uměle vyvíjena znakovaná čeština, která měla splňovat ty nejnáročnější
požadavky pro komunikaci neslyšících lidí (např. ve vzdělávání neslyšících dětí, při tlumočení
u soudu, na policii apod.). Nebyla ani vytvořena potřebná terminologie, která by definovala
rozrůzněnost komunikace neslyšících mluvčích.
Etabloval se tak pojem znaková řeč, který zahrnoval veškerou komunikaci neslyšících
lidí. Tento pojem je doposud ve velké míře používán v široké veřejnosti a objevuje se i mezi
„odbornými“ kruhy. Termín znaková řeč v sobě tedy zahrnoval jak český znakový jazyk, tak i
První podstatné výsledky výzkumu českého znakového jazyka byly publikovány až v r. 1994 prof. Alenou
Macurovou (1994a, 1994b, 1994c, 1994d). To je více jak 100 let poté, co byly napsány tyto řádky: „Člověk je
schopný svýma rukama, prsty, mimikou a dalšími pohyby těla vyjádřit jakoukoli myšlenku, kterou lze vyjádřit
slovy. (…) Proces, jakým se tyto prostředky vyjadřují, probíhá jen odlišným způsobem než mluvením.“ Mallery
(1880b, s. 3) Ve větším měřítku se však začali lingvisté věnovat znakovému jazyku až mnohem později, až po r.
1960, tedy relativně nedávno, a to díky výzkum Američana Williama Stokoe. Ve stejné době kdy Mallery
publikoval své komparativní dílo o znakových jazycích, tak byl svolán v Miláně světový kongres učitelů
neslyšících dětí, kde byla jednoznačně přijata rezoluce o „vymícení“ znakového jazyka z pedagogiky zaměřené na
neslyšící děti. K tomu srov. historii vzdělávání neslyšících v Evropě, kde první škola vznikla v r. 1770 v Paříži,
dále v r. 1778 v Lipsku, následně v r. 1779 ve Vídni, v r. 1784 v Římě a v r. 1786 v Praze. V americkém Hartfordu
vznikla škola až v r. 1817. Poslední dvě zmíněné školy se podle mého názoru podporovaly znakový jazyk
nejvýznamněji. V pražské škole se jednalo o pátera Václava Frosta, srov. např. jeho předmluvu ke spisu Český
Tomáš a německý Michael (Praha, 1861), kde uvádí: „Ano, jestiť ústav ten ve světě jediným, kdež rovnoprávnost
též se dopřává mateřčině a jazyku hluchoněmých, totiž ruce a přirozené mimice, již se jedinou hluchoněmý přivádí
k jasnému povědomí osobní své důstojnosti a úplné se svými bratry rovnosti na právech lidských.“ V americké
škole se jednalo o Thosmase H. Gallaudeta, srov. např. jeho esej „On the natural language of Sign: and its value
and uses in the instruction of the deaf and dumb.“ (časopis „American Annals for the Deaf and Dumb“, 1847).
Domnívám se, že jedním z posledních míst, kde se znakový jazyk „svobodně“ vyvíjel po restrikcích uvalených na
Milánském kongresu (a to ve světovém měřítku), byl právě Pražský ústav pro hluchoněmé, kde se znakový jazyk
používal až do r. 1948. K tomu srov. „K úplné likvidaci znakového jazyka (...) došlo v roce 1932 (...) s neslyšícími
žáky komunikovaly ve znakovém jazyce (...) pouze řádové sestry ve volném zaměstnání.“ Mázerová (1999).
K průběhu Milánského kongresu srov. Hudáková (2012) K českému znakovému jazyku jako přirozenému jazyku
Okrouhlíková – Slánská Bímová (2008). K historickému kontextu výzkumu znakových jazyků více Macurová
(2008)
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různé komunikační kódy vystavěné na základech češtiny, které byly jen doplněny lexikem
českého znakového jazyka ve své variantnosti (např. znakovaná čeština).27 Po celých dvacet let
jsme svědky systematické práce nové české lingvistické školy spojené s českým znakovým
jazykem. Postupně sledujeme i obrození českého znakového jazyka28 a ukazuje se, že pojem
znaková řeč nabývá nového významu. Znaková řeč nemá pouze pejorativní význam, jak to
prezentují jazykoví „brusiči“ prostřednictvím různých prostředků (odborné konference,
odborná literatura, televizní pořady, noviny, časopisy, apod.). Domnívám se, že termín znaková
řeč znovu získává svou pravou hodnotu v podobě přiléhavého pojmenování pro jednotlivé
jazykové promluvy v českém znakovém jazyce. Jedná se tedy o termín, který jedinečně
vystihuje konkrétní a individuální akt mluvčího českého znakového jazyka. Uvádím to zde
z toho důvodu, že je vhodné tento pojem znovu rehabilitovat, protože nám dobře poslouží nejen
v kontextu této práce, ale i v obecném používání (srov. jazyk vs. řeč).29 Pokud tedy ve své práci
použiju termín znaková řeč, budu mít vždy na mysli právě manifestaci českého znakového

K tomu srov. sociolingvistické aspekty komunikace neslyšících lidí, např. Homoláč (1998, s. 5-17).
V komunikaci neslyšících existuje kontinuum (forma jazykové diglosie), kde je na jedné straně prestižnější
většinový jazyk (např. čeština) a na druhé straně jazyk s nižším společenským statutem, který je zároveň ve
společnosti minoritní (např. český znakový jazyk). V tomto kontinuu se lidé pohybují a volí různé jazykové variety
v závislosti na svých jazykových a komunikačních kompetencích (k vyjasnění termínů jazyková a komunikační
kompetence např. Šebesta 59-60, 68-69) s tím rozdílem, že znakové jazyky umožňují unikátní možnosti
kombinace obou jazyků najednou vzhledem k jejich způsobu existence, hovoříme zde tedy nejen o bilingvismu a
diglosii, ale i dvoukanálovém komunikačním systému a jeho variantnost (Stokoe 1972, s. 18). K tomu Macurová
– Homoláčová - Ptáček (1997); Macurová (1998), apod.
28
Pojem obrození zde nevolím náhodně, podle mého názoru se v českém znakovém jazyce jedná o velmi podobný
proces spojený s obrozením českého jazyka v naší národní historii. Srovnání obou procesů obstojí i v těch
nejdůležitějších skutečnostech, které se spojují s jazykovou diskriminací a jazykovým plánováním obecně. Např.
čeština měla oproti českému znakovému jazyku vyšší statut, na oficiálních místech se český znakový jazyk nemohl
používat, stejně tak byl vyřazen ze školství, nevznikala žádná literatura v českém znakovém jazyce - výjimku tvoří
slovník a několik videozáznamů pro potřeby vzdělávání neslyšících dětí, popř. videozáznamy prezentující výročí
oslav spolků neslyšících a jejich organizací, i ty však byly ovlivněny prizmatem nízkého jazykového statutu, apod.
29
V české společnosti je slovní spojení znaková řeč velmi rozšířené jako obecný název pro komunikaci
neslyšících. Odnaučit celou společnost používat tento název s přáním, aby byl používán název český znakový
jazyk, se ukazuje jako velmi pracné. Osobně se domnívám, že takto (násilně) jazykově plánovat je
kontraproduktivní, protože Češi tímto souslovím pojmenovávají komunikaci neslyšících, tak jak jí znají, a
takovou, s jakou se běžně setkávají ve svém bezprostředním okolí, popř. v televizních pořadech, apod. Běžní Češi
(laici, ale někdy i odborníci) tímto názvem nechtějí demonstrovat svůj názor na jazykovost či nejazykovost
komunikace neslyšících lidí, a už vůbec tím nechtějí útočit na jazykově-kulturní svébytnost této komunity. Je
přitom zajímavé, že slovo řeč v sobě naopak implicitně zahrnuje bezprostřednost a individuálnost lidské promluvy.
A pokud se na to podíváme z hlediska těchto lidí a z jejich zkušenosti, tak můžeme říci, že se setkávají více se
znakovou řečí než s českým znakovým jazykem ve svém souhrnu. Zdůraznit bych však v této souvislosti chtěl
raději jinou věc, a to právě kognitivně orientovaný přístup k jazyku, který odkrývá obsahovou bohatost slova řeč.
V takovém pojetí by mělo být naopak pro uživatele českého znakového jazyka výsadou, že většinová společnost
považuje jejich komunikaci za stejně hodnotnou jako tu svou, a proto jí nazývají řečí. Vaňková (2007). K tomu
Komenský 1992, s.180. „Řeč je soustava slov, která označují věci, předkládají je mysli a jsou uspořádána podle
přesného řádu.“ Nebo srov. termín řečová etiketa u E. Lotka (2009, s. 158), kterým zastřešuje jednotlivé
komunikační funkce mluvčích v různých komunikačních aktech. Popř. srov. tvrzení M. Švehlové, že bez
pragmatiky bychom nebyli s to popsat řečové a neřečové chování (Lotko 2009, s. 149). Nebo řeč těla (viz dále).
Apod.
27
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jazyka v jeho přirozenosti, tak jak je tomu bez velkých problémů u termínů spojených
s lingvistikou mluvených jazyků.
Znak je vnímán v širším lingvistickém pojetí (společném pro znakové i mluvené
jazyky) jako „něco, co zastupuje něco jiného“. Jazykové znaky mají svou jazykovou formu
(smysly vnímatelnou), která nese nějaký význam, popř. smysl (např. morfém, slovo/znak, věta,
text) a jednotlivé znaky jsou spolu uspořádány v systému, který nazýváme jazyk. Jazyky mají
znakovou povahu, což je jeden z jejich přirozených rysů. Věda o znacích se nazývá sémiotikou
a úzce souvisí s lingvistikou. Znaky mohou mít povahu arbitrární (konveční/ smluvenou bez
přímého vztahu k označovanému/ denotátu/ apod.), nebo ikonickou (s přímým vztahem
k označovanému/ denotátu/ apod., viz dále). V užším lingvistickém pojetí, speciálně v pojetí
lingvisitky znakových jazyků, má znak již dlouhodobě své speciální postavení, jako ekvivalent
k pojmu slovo v terminologii mluvených jazyků. K tomu např. Mallery uvádí již více jak před
100 lety následující: „Znaky jsou tvořeny obrysovými koncepty, svou formou, umístněním a
pozicemi, tedy těmi prvky znaku, na kterých jsou založeny, a které se navzájem produktivně
kombinují.“ (Mallery 1880b, s. 6, apod.). Je zajímavé, že tento výzkumník věrohodně popsal
to, na co přišla moderní lingvistika v některých částech světa teprve nedávno: „Znakový jazyk
(…) nemá vztah k abecedě či fonetice mluveného jazyka.” (Mallery 1880b, s. 4). A proto: „(...)
jsou znakové jazyky nezávislé na mluvených jazycích. Znaky mohou plně nahrazovat mluvená
slova nebo je doplňovat a jinak zdůrazňovat.“ (Mallery 1880a, s. 8).30
V této práci budu znakem rozumět jazykovou jednotku na úrovni lexému českého znakového
jazyka. Znak je v českém znakovém jazyce vytvořen z manuálních a nemanuálních částí. Mezi
manuální části znaku patří místo artikulace znaku, tvar ruky/rukou a pohyb, popř. orientace
prstů a dlaně, kontakt s tělem a vzájemná poloha rukou u dvouručně artikulovaných znaků.
Tyto fonémy byly rozlišeny na základě předchozích výzkumů prostřednictvím teorie
minimálních párů.31 Mezi nemanuální části znaku patří: pohyb hlavy, očí, trupu a mimických
svalů. Lingvistika mluvených jazyků přitom mimiku a určitý výraz těla chápe (zjednodušeně
řečeno) jako určité „gesto“ v rámci prajazyka, tedy spíše neznakově (přesněji řečeno
neverbálně), zatímco pro lingvistiku znakových jazyků má povahu přísně znakovou (tedy
verbální). Rozdíl mezi lingvistikou mluvených jazyků a lingvistikou znakových jazyků je dán
především důrazem na povahu znaku. Zatímco u mluvených jazyků jsou mimika a gesta
Srov. popis gest v současné rétorice, kde jsou vnímána jako nejazykové prostředky komunikace: „Gesta mají
výrazové a dorozumívací funkce, doprovázejí slovní projevy nebo je zastupují." (Lotko 2009, s. 81)
31
Macurová (1994a), apod. Jedná se např. o dvojice znaků TÁTA a VEČER, které se liší pouze tvarem ruky a
mají stejné místo artikulace i stejný pohyb, nebo znaky ČEKAT a OBLÍBENÝ, které se liší pouze pohybem,
zatímco mají stejný tvar ruky a místo artikulace, apod. K tomu Macurová (1996) a Silovská (2012).
30
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vydělovány z primárního strukturního popisu jazyka (rozlišuje se zde povaha znaku jazyková
od parajazykové), tak u znakových jazyků jsou mimika a gesta součástí primárního strukturního
popisu jazyka, které mají svou lexikální i gramatickou platnost (přesto i zde existuje relevantní
otázka, co ještě je jazykové a co už spíše parajazykové povahy).32
Jednotlivé části znaku jsou v českém znakovém jazyce realizované simultánně
(Motejzíková 2007) na rozdíl od lineární realizace znaků/slov u mluvených jazyků (v případě,
že vnímáme mimiku a gesta u mluvených jazyků nejazykově, popř. parajazykově, viz dále). To
znamená, že ve znakových jazycích lze v jednu chvíli produkovat několik jazykových jednotek
najednou (v jednu chvíli) navrstvených na sobě různými artikulátory (např. pravá ruka, levá
ruka, mimika, pohled očí, apod.). Kombinace jazykových jednotek je limitovaná v takových
případech pouze počtem artikulátorů, které mohou v jednu chvíli produkovat jazykový význam
s ohledem na gramatická a lexikální pravidla daného znakového jazyka, která se mohou od sebe
lišit. (Mallery 1880b, s. 4) Takto simultánně navrstvené jazykové jednotky jsou rovněž
produkovány lineárně ve svých výpovědích (tj. jedna za druhou) a vytvářejí rozsáhlé jazykové
celky (věty, texty, apod.). U mluvených jazyků je přitom kladen primární důraz na lineární
povahu jazyka a simultánnost je upozaděna, o čemž vypovídá jistá upozaděnost parajazykových
jednotek (mimika, intonace, apod.), i přesto, že jsou celkem detailně strukturovány (Lotko
2009, s. 25). Domnívám se, že lingvistika mluvených jazyků v tomto ohledu dlouhodobě
zdůrazňovala lexikální a gramatickou povahu jazyka, která je jednoznačně identifikovatelná
v písmu. Příklon k popisu písma tak vytlačil z lingvistiky mluvených jazyků téměř všechny
parajazykové jednotky (nadneseně bychom mohli říci, že lingvistika byla striktně svázána
především s písmem a vzdálila se tak popisu řeči). Určitý obrat nastal před několika desítkami
let (po r. 1960), kdy začali lingvisté zdůrazňovat funkční, popř. komunikačně-pragmatickou
stránku jazyka, a mluvená řeč (včetně složek parajazykových) se tak dostala do jejich zorného
pole.33

V tomto přístupu se lingvistům začala ukazovat důležitost nejazykových, popř.

parajazykových jednotek. Stalo se tak zejména z toho důvodu, že právě tyto nejazykové, popř.
parajazykové jednotky, mají své nezastupitelné místo při realizaci určitého komunikačního

Lotko (2009, s. 75 – 81) typy neverbálních signálů a jejich charakteristiku: symboly (konvečně /domluvená
gesta), ilustrátory (pohyby těla ve vztahu k verbální komunikaci), regulátory, adaptéry, proxemika, haptika,
posturika, kinezika (kde základním pojmem kineziky je gesto), chironomie, gestika a mimika. Toto vše jsou
oblasti, které jsou zhusta užívány v promluvách znakové řeči. Podrobněji ke znaku v sémiotice a v jazykovědě
Nöth 1990 (s. 79 -91, s. 110 -111).
33
Tento obrat je obecně nazýván jako „změna paradigmatu v jazykovědě“, kdy lingvisté přesouvají svůj zájem
z popisu systému jazyka (zejména jeho fonologie, morfologie a gramatiky) k popisu procesů mezilidské
komunikace. Pražská lingvistická škola tento jazykový obrat uskutečnila již dříve, než došlo k objektivnímu
popisu tohoto obratu ve světě, ale její zájem podle mého názoru byl rovněž soustředěn primárně na psaný text a
jeho funkci (Vaňková 2005, s. 17, 30).
32
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záměru na jedné straně a jeho pochopením na straně druhé. Domnívám se, že tento jazykovědný
obrat napomohl i lingvistice znakových jazyků, protože znakové jazyky nemají písemnou
podobu a při jejich popisu je jediné možné vycházet z jejich mluvené/znakové/znakované
realizace, tedy z jejich jednotlivých promluv, z jejich realizace znakovou řečí.34
Gesto je úzce navázáno na jazykový znak. Gesta tvoří samozřejmou součást mezilidské
komunikace a jako taková jsou reflektována i v jazyce, např. „udělat přátelské/smířlivé gesto“.
Gesto je základním pojmem kinetiky a „(...) bývá definováno jako záměrný projev, jako
vědomé vyjádření postoje.“ (Lotko 2009, s. 81). Gesta jsou „(...) založena na pohybech
kterékoliv části těla, ale nejčastěji to bývá pohyb rukou.“ (Lotko 2009, s. 81-82). Birdwhistell
(1970, s. 80) upozorňuje, že existuje paralela mezi strukturací gest a strukturací jiných
jazykových jednotek a v tomto smyslu je i strukturuje: „(...) nejmenší pohybovou jednotkou
v kinezice je kin. Z kinů se skládají kinemy. Jim jsou nadřazené kinemorfy. Nejvyšší
pohybovou jednotkou v této struktuře je pak kinemorfická konstrukce. (Lotko s. 81) Toto
členění zajímavě připomíná fonémy, morfémy a slova, které vydělujeme v každém přirozeném
jazyce. Patřičná koordinací a synchronizace takových pohybových jednotek vyjadřují podle E.
Lotka (2009, s. 81) šarm a eleganci.35 Gesto má velmi úzkou návaznost na mimiku, postoj a
„řeč těla“, pantomimu, apod., a proto záleží vždy na úhlu pohledu při jeho vymezení (Nöth
1990, s. 392-401). Detailněji o gestech Šůchová (2008, s. 21-30).
Používání gest v mezilidské komunikaci nazýváme gestikulací, popř. děláním gest, ale
i posunkováním. Posunkování, popř. posunčina byly, ještě v nedávné historii, slova významově
spojená s komunikací neslyšících. V současnosti jsou však nahlížena (nejen) neslyšícími
uživateli znakového jazyka jako expresivní, až vulgární, a jsou v přímém kontrastu se slovními
spojeními, jako jsou „komunikovat/ mluvit znakovým jazykem“, popř. „znakovat“. Tento
historický vývoj je zaznamenán i v ostatních částech světa, kde byla lidská komunikace
znakovým jazykem nahlížena skrze paradigma mluveného jazyka, a tak nemohla být
pochopena ve své podstatě.36 Gesta jsou v centru pozornosti významných evropských myslitelů
již od počátků starověkého Říma a Řecka, kde sehrávala ústřední roli pro pěstování vědy

K tomu srov. větší zájem o popis neverbálních prostředků komunikace, např. gest v rétorice, ale i dalších
parajazykových, popř. extralingvistických prostředků (např. emapatie a apatie, typologie řečníků podle
temperamentů, apod). Lotko (2009, s. 68, 92-93, 102, 163-164, 169, 184)
35
K tomu srov. pojmy individuální chirografie, „pravopis“ a kaligrafie v indiánských znakových jazycích u G.
Malleryho (1881, s. 392), které podléhají nejen individuálním odlišnostem svou mírou elegance, ale i odlišnostmi
zvykovými až „módními“ mezi příslušníky stejného kmene či mezi kmeny různými.
36
Např. v evropských záznamech souvisejících s dobýváním Střední a Severní Ameriky evropskými kolonizátory
se setkáváme s pojmy jako „posunkování“, „řeč rukou“, „gestový jazyk“, „pantomima“, „posunková řeč“, které
popisují komunikaci původních obyvatel - indiánů. V ojedinělých případech byla však komunikace indiánů
nazývána už i v této době přesněji jako znakový jazyk (Davis 2010, s. 18-29).
34
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nazývané řečnictví/rétoriku (významněji např. Quintilianus, popř. Hugo od Sv. Viktora, apod.).
V tomto smyslu se „dělání gest“ těší velké pozornosti i v současnosti a každý, kdo by rád
veřejně působil svými projevy, věnuje své gestikulaci patřičnou pozornost. To úzce souvisí
právě s výše uvedeným termínem „řeč těla“, ze kterého se postupně stal jistý fenomén. „Řeči
těla“ si tak všímají nejenom řečníci, ale i politici, obchodníci, vyšetřovatelé a další
profesionálové, kteří se v tomto „umění“ zdokonalují. Gesta chci však pro potřeby této práce
nahlížet z jiného hlediska, které je spojeno s evolucí (vznikem a vývojem) mluveného jazyka.
Domnívám se spolu s dalšími výzkumníky, že gesta jsou vizuální projevy lidského myšlení
nezávislé na mluveném jazyce, a lze proto zkoumat jejich univerzální platnost v měřítku celého
lidstva.37 Je samozřejmé, že gesta nejsou po celém světě stejná, existují např. národy, které mají
větší množství gest než národy jiné (srov. např. temperamentní Italy s Čechy), nebo stejné gesto
může znamenat v různých kulturách něco jiného, apod. Stručně bychom mohli charakterizovat
gesta do tří oblastí, jako gesta nejazyková - v pantomimě, gesta parajazyková - doprovázející
mluvenou řeč a gesta jazyková - ve znakovém jazyce (Davis 2010, s. 204).38
Mimika tvoří nedílnou součást promluv ve znakové řeči. Můžeme ji označit i za
somatismus tvář, resp. jednotlivé dílčí somatismy (obočí, ústa, apod.). Lingvistika znakových
jazyků popisuje jazykový (lexikální či gramatický) význam určitých výrazů lidského obličeje,
které se projevují ve své různorodé dynamičnosti.39 Je zajímavé sledovat styčné plochy těchto
nemanuálních nosičů významů (verbálního charakteru) s popisem primárních lidských emocí
(neverbálního charakteru) prostřednictvím mimiky (štěstí – neštěstí, očekávání – překvapení,
jistota – strach, radost – smutek, klid – rozčilení, spokojenost – nespokojenost, zájem –
nezájem). Lotko (2009, s. 82) Tímto srovnáním však nevyčerpáme celý repertoár verbálního
charakteru mimiky ve znakovém jazyce.

Posun k takovému nazírání gest je patrný např. v díle Malleryho (1880a, s. 8-9): „Indiánské znakové jazyky se
skládají i z gest, které se vyskytují např. v řečnických a emotivních projevech. Toto vše je pravděpodobný
pozůstatek původního jazyka gest. (...) Přezkoumáním znaků a obrázkového písma, které velmi úzce se znaky
souvisí, můžeme osvětlit gramatické ustrojení jazyka, syntaktické principy a vznik vět obecně.” Podobně se
vyjadřují i Stokoe (1999, s. 177), Birdwhistell (1970, s. 180-184). E. Lotko (2009, s. 81-82) se ke stáří gestiky
člověka vyjadřuje následovně: „Jako sociálně komunikační prvek gesta předcházejí zrodu jazyka (asi o téměř
milion let).“
38
Podrobněji ke gestu v sémiotice a v jazykovědě Nöth 1990 (s. 156, s. 392 - 401) K tomu Lotko (2009, s. 25)
„Mluvený ráz rétorických projevů umožňuje, aby řečník v maximální míře využíval kromě čistě verbálních
prostředků a akustických modulátorů řeči také neverbálních prostředků komunikace, jako je např.proxemika,
posturika, gestika apod. Význam těchto neverbálních signálů v procesu sociální interakce se začíná nyní podrobně
zkoumat.“ Např. slovník 177 neverbálních znaků užívaných Poláky v procesu komunikace (Lotko 2009, s. 87).
39
Taub (2001), Vysuček – Motejzíková (2003), Hronová (2002), Roučová (2012), apod.
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Index40 je jazykovědci vnímám různorodě, ať už jako opak jazykového znaku, nebo
jako pojem pro znak nadřazený (Nöth 1990, s. 110 - 111). Pro potřeby své práce budu index
vnímat dle rozlišení Peirce (Nöth 1990, s. 113 - 114), který jako index považuje kromě jiného
i prosté ukazování prstem (ukazováčkem). Nabízí se definice indexu jako určité neverbální
formy komunikace, kde určitá forma obsahuje význam, jako je tomu u gesta, ale v lingvistice
znakových jazyků index nabývá formy jazykového znaku, a to jak lexikální (např. deixí, tj.
ukazováním prstem na lidi, předměty kolem sebe), tak i gramatické (např. vytvářením kategorie
třetí osoby v neutrálním znakovacím prostoru na pravé straně od těla, apod.).
Symbol je rovněž nahlížen jazykovědci různorodě, ať už jako znak (popř. slovo), tedy
jako „něco, co zastupuje něco jiného“ a má svůj význam, nebo jako prostředek, jehož podoba
je odvozena od vizuální podstaty označovaného/denotátu.41 Někteří jazykovědci využívají
termínu symbol k označení určitého typu gest, která nazývají symbolická gesta, popř. emblémy.
(Šůchová 2008, s. 24).
Ikon, popř. ikoničnost jsou termíny, které jsou naopak pro potřeby mé práce velmi
důležité. Znakové jazyky mají povahu ikonickou, vzhledem ke způsobu své existence, jsou
založené na tvarech, pozicích a pohybech rukou a dalších částech těla (viz výše). Znakový jazyk
je vizuální, a proto je jeho struktura a fungování motivována realitou, která člověka obklopuje
(vlastnostmi věcí – jejich formou a pohybem, popisem dějů i charakteristických vlastností
osob), a proto vizuálně reprezentují popisovanou skutečnost přiléhavěji než mluvené jazyky.42
Ikon tedy budu vnímat jako jazykový znak, který reprezentuje označované/denotát vždy
s určitou mírou podobnosti, tj. ve znaku je významně/viditelně přítomna vlastnost
označovaného ( Nöth 1990, s. 121-127; Davis 2010, s. 204). Ikoničnost je společná všem
znakovým jazykům na světě vzhledem k jejich povaze, nicméně to neznamená, že všechny jevy

Jsem si vědom, že celou sémiotickou problematiku obsahující základní termíny znak, index, symbol, ikon(a)
velmi zjednodušuji. Dovoluji si to se zřetelem ke skutečnému cíli mé práce, která je vzdálená detailnímu, popř.
přesnějšímu, vymezení těchto termínů.
41
Nöth 1990 (s. 115 – 120). K tomu srov. přístup Kanta, který v symbolu, resp. v symbolické představě vidí
„představu dle pouhé analogie“, „(...) která neznamená, jak se obecně míní, nedokonalou podobnost dvou věcí,
nýbrž dokonalou podobnost dvou poměrů mezi dvěma zcela nepodobnými věcmi. Arendtová (2001, s. 118)
42
K tomu Mallery (1880b, s. 6): „Spojitost mezi pojmem a znakem je zřejmější a méně porušená, než spojitost
mezi pojmem a slovem.“ K tomu srov. úryvek z pojednání Jana Ámose Komenského o univerzálním jazyce: „Tedy
jedním z nejvyšších zákonů nového harmonického jazyka budiž neustálá harmonie mezi věcmi a slovy! To
znamená, ž jednoduché se má vyjadřovat jednoduše, složené složeně, tvrdé tvrdě, měkké měkce, krátké krátce,
dlouhé dlouze, podobné podobně, opačné opačně, aby tak zvuk a struktura slov nebyly nikdy v neshodě s věcmi.
(...) Slovo má vyjadřovat věc samu co nejpřesněji, aby co nejrychleji a nejpřípadněji vtisklo představu čili obraz
téže věci do mysli toho, kdo to slovo slyší, aby tak věc i slovo (označující tu věc) i představa odtud v mysli
vznikající byly obrazy paralelní, sobě ve všem podobné čili sebe navzájem představující. (…) K tomu se má
propracovat jazyk moudrý.“ (Komenský 1992, s. 194, s. 197)
40
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popisované jazykem mají shodnou formu ve všech znakových jazycích, i zde existuje určitá
míra arbitrárnosti (smluvnosti/konvenčnosti) s ohledem na vnitřní uspořádání/strukturu
každého znakového jazyka. Myslím, že by v takové souvislosti bylo vhodné mluvit o ikonické
arbitrárnosti, tj. takové ikoničnosti, která je manifestována jistou libovolností vždy však
v závislosti na reprezentované skutečnosti a jazykových pravidlech daného jazyka. 43 Proces,
jakým dochází k vytváření ikonických znaků lze popisovat prostřednictvím ikonického
mapování, při kterém se vydělují jednotlivé aspekty označovaného. Toto ikonické mapování ve
své podstatě odhaluje vizuální motivovanost daného znaku.44
Kognitivní lingvistika je v českém prostředí rozvíjena jen několik málo let.45 Jedná se
o neotřelé a v mnohém odlišné pojetí od běžně fixované strukturní orientace lingvistů, kteří
popisují jazyk jako systém matérie slov (morfémů i fonémů) a gramatických pravidel, bez
nějaké hlubší provázanosti k lidské mysli, k lidskému myšlení, přemýšlení a jazykové reflexi
světa. S tím souvisí dlouho pěstované přesvědčení ve světové lingvistice o nutnosti oddělit
slova od věcí a dějů, které pojmenovávají. To je patrné na lingvistických definicích lexikálního
významu, jazykové kategorie a metafory.
Lexikální význam je pojímán např. jako „ (...) obtížně definovatelný složitý jev, na
kterém se podílí řada složek. Jsou to především samotná pojmenovávaná skutečnost
(denotát),její mentální reflexe v lidském vědomí (pojem) a jazykové zpracování této reflexe.
Zjednodušeně lze říci, že jde o jazykově vyjádřenou mentální reflexi pojmenovávané
skutečnosti.“ (Cvrček 2010, s. 70) Tento přístup k jazyku již není pojatý striktně strukturně,
protože obsahuje i pragmatickou složku znaku, tj. nevšímá si pouze systémových vztahů uvnitř
jazyka, ale přihlíží i ke kontextu použití jazyka, resp. určitých slov. Nicméně pojem (obraz
denotátu) a význam slova (pojmenování denotátu) nejsou dvě různé entity jenom proto, že
pojmy nepřináleží k určitému jazyku, zatímco slova ano. Proto je vhodné vytvořit vedle
významu lexikálního a gramatického (jak je běžné v mluvnici češtiny, např. Cvrček 2010, s.
70-71), také kognitivní význam, popř. upravit lexikologii tak, aby více odpovídala struktuře
Saussure (1989, s. 98) popisuje vztah označovaného a označujícího primárně jako arbitrární (tedy jako jeden
z hlavních principů jazykového znaku), ale vedle toho upozorňuje na relativitu tohoto principu a mluví o relativní
arbitrárnosti, popř. o motivovanosti (nearbitrárnosti) jazykového znaku. (Saussure 1989, s. 160).
44
Ikonické mapování lze užívat dobře tam, kde je vizuální motivovanost znaku zřejmá, což lze mnohdy jen obtížně
říci s určitostí.
45
Zejména Vaňková 2005; 2007; 2014; Vaňková – Čurdová (2014), Vaňková – Vitkovskaya (2014), Bulak (2014),
Černá (2014). V historii české jazykovědy je na místě zmínit Hallera a jeho Český slovník věcný a synonymický,
který podle mého názoru předznamenává obrat v jazykovědě směrem ke kognitivnímu chápání jazyka (tedy
odklání se od strukturalismu a začíná si všímat více „jazykového obrazu světa“), i když tak nečinní přímo vědomě
a nepopisuje na motivovanost jednotlivých slov či slovních spojení. (Vaňková 2005, s. 93) K tomu srov. práce
dalších lingvistů v historickém kontextu a další významné vývojové souvislosti. (Vaňková 2005, s. 22 – 23).
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pojmového významu a ne jen struktuře jazykových jednotek jazyka. Jazyk je s myšlením úzce
spojen, a proto jsou významy slov (popř. i gramatických jevů) v těsném propojení s pojmy
v naší mysli. (Vaňková, Čurdová 2014, s. 67-68).

Kognitivní lingvistika tedy zaujímá

k významu slov stanovisko nové a mnohem širší vzhledem k otevřenosti jazykových kategorií.
Význam slov neomezuje jen na systémové konotace, ale obsahuje i pragmatickou a konotační
složku významu. Dokonce strukturuje význam tak, že žádný z významů neupřednostňuje,
protože nikdy nelze určit, který z nich se v naší mysli implikuje s ohledem na kontext jeho užití
(Cvrček 2010, s. 73). Kognitivní význam je za tímto účelem vystavěn pojmovými profily.
(Vaňková 2005, s. 28, popř. Černá 2014, s. 62). Pojmové profily nám představují slovo
z různých úhlů pohledu, představují nám ho ve své rozrůzněnosti, tak jak ho lidská mysl chápe
a užívá. V tomto duchu nám profily obnažují strukturu našeho způsobu myšlení lépe než
význam lexikální (viz dále).
Kategorie je pojem společný pro filozofii i kognitivní lingvistiku, přitom platí, že
kognitivní lingvistika nevymezuje kategorie tak striktně jako filozofie, ze které se toto pojetí
dostalo i do strukturní lingvistiky. Při kategorizaci (při určování příslušnosti či nepříslušnosti
jakéhokoliv slova/jevu do kategorie) není tak uzavřená, naopak akcentuje provázanost různých
kategorií, tak jak je to přirozené naivnímu (jazykovému) obrazu světa.46 Náš jazyk totiž sám
kategorizuje, a jako takový nám umožňuje svět uchopovat v jistém předstihu (Vaňková 2005,
s. 67, 140, apod.). Tím, že existují různé jazyky v návaznosti na různé kultury (a naopak),
existují různé „jazykové obrazy světa“, které přímo korespondují s tím, jak lidé určitého
společenství přemýšlejí, jak uchopují svět kolem sebe i sebe samotné.47 Jednotlivé jazyky nám
tak dokládají jistou míru arbitrárnosti právě svou „materiální“ povahou (různými hláskami a
jejich uspořádáním do vyšších jazykových celků), která je však ohraničena lidskou fyziologií a
strukturou lidské mysli. Neboli člověk vždy bude vnímat sám sebe i lidi kolem sebe, věci, děje,
apod., a tuto svou zkušenost bude popisovat jazykem, který získal jako svůj jazyk mateřský,

Bozděchová (2010), Ziółkowski (2007), Vaňková – Čurdová (2014, s. 68), popř. Lakoff – Johnson (2002, s.
138. Převzato z Černá: 2014, s. 20) K naivnímu obrazu světa detailněji Vaňková (2007, s. 115 – 119), Vaňková
(2005, s. 26, s. 47); Vaňková (2007, s. 115 – 119).
47
V tomto směru existuje polární vnímání jazyka. Na jedné straně je jazykový relativismus, který postoupil i do
své krajní polohy jazykového determinismu, kde je jazyk vnímán jako rozhodující veličinou, která strukturuje naší
myšlenkovou představu o světě. Na druhé straně jde o jazykový universalismus, kde jazyk hraje marginální úlohu
- jako nástroj, který manifestuje jen naší myšlenkovou představu o světě, se kterou se lidé rodí po celém světě.
K tomu srov. kompromisní návrh lingvistů Wierzbické a Goddarda a jejich koncept tzv. sémantických primitivů
– nejzákladnějších významových jednotek, které jsou univerzální pro všechny jazyky. (Vaňková 2005, s. 38 – 40).
K jazykové relativitě a determinismu. Vaňková (2005, s. 49).
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popř. tak bude činit několika jazyky v případě multilingvismu.48 Proto se implementace
určitého jazykového obrazu světa jednoho jazykového společenství do jazykového společenství
jiného jako nežádoucí, pokud se nesnažíme toto jazykové společenstvím vědomě přetvářet.
Ukazuje se to např. v případě angličtiny a lingvistů, kteří jí zkoumají.

Ti nevědomě

implementují své jazykové kategorie (resp. způsob myšlení a chápaní světa) do jiných
jazykových společenství (srov. např. konceptualizaci základních emocí a definování
konverzačních maxim, které se netají svými ambicemi ovlivňovat chování lidí v daném
jazykovém společenství). K tomu by měli být citliví především lingvisté těchto jednotlivých
jazykových společenství (např. Češi) a tyto jazykové kategorie, popř. celá jazyková
paradigmata přijímat s jistou obezřetností a verifikovat je na základě seriózních výzkumů, kdy
nebudou jen pasivně přijímat tyto nové pohledy jako hotové produkty našeho
„předporozumění“ jazyku. (Vaňková 2005, s. 42 -43)
Kognitivní přístup k jazyku objevuje překvapivé souvislostí mezi jazykovými
prostředky nazývanými metafora a metonymie na jedné straně a fungováním lidské mysli na
straně druhé. Běžný strukturní přístup k jazyku považuje tyto jazykové prostředky za jisté
ozvláštnění lidské řeči a psaných textů, což je patrné z jejich ukotvení v rétorice a literární
teorii, kde hrají jen okrajovou (ale hodnotnou) úlohu, jako obrazná vyjádření (jako figury a
tropy), nebo je klasifikuje podle jejich ustálenosti v jazykovém používání (metafory uzuální a
aktuální). Metafora a metonymie přitom sehrává klíčovou úlohu v procesu lidského myšlení.49

Můžeme si to ukázat na několika příkladech. Člověk má po celém světě na každé ruce i noze pět prstů, ale
jazyková reflexe této skutečnosti je v různých jazycích odlišná, např. anglické toes (Černá 2014, s. 14). Nebo je
odlišné vyčlenění a pojmenování určitých barev barevné škály, např. anglické pink (Vaňková 2005, s. 41). Tyto
odlišnosti se dotýkají i jazykové gramatikalizace, např. kategorie času a s tím spojeného vidu u sloves
v jednotlivých jazycích (Saussure 1989, s. 144).
49
Lotko (2009, s. 106) píše: „Metafora předpokládá kontext, není to operace, kterou provádíme jen na slovech,
ale také na myšlenkách. To, co je nám vzdálenější, se díky metafoře stává bližší, plastičtější a intimnější. Metafora
vyplývá přímo z lidské přirozenosti a skoro každé plnovýznamové slovo může být užito metaforicky.“ Zdá se nám
to intimní proto, že se jedná o naši mysl a její manifestaci ve světě prostřednictvím našeho jazyka. K tomu srov.
pohled Lotka na metaforu v běžných či mimořádných řečových, popř. písemných aktech, kde se o ní mluví „pouze“
jako o aktualizaci našeho projevu, popř. o nějakém neočekávaném ozvláštnění. (Lotko 2009, s. 105). A jinde
metaforu a metonymii nazírá jako doplněk k používání eufemismů (Lotko 2009, s. 111). Přitom tyto eufemismy
jsou samy založené na metaforickém použití jazyka. K tomu srov. jinde rozvíjené eufemismy o metaforičnosti
sportovní, válečnou, lékařskou a technickou (Lotko 2009, s. 122). Zajímavá je také jeho reflexe řečnických figur
a tropů, jako prostředků, „(...) které se jistým způsobem vzdalují od výrazů běžně sdělovacího jazyka (...)“ (Lotko
2009, s. 97). Toto doplňuje i popisem vztahu mezi nižším užíváním těchto prostředků a nízkou vzdělaností ve
spisovném jazyce. (srov. tamtéž). Metaforická hodnota těch nejběžnějších jazykových prostředků je zde nahlížena
jako floskule řečníka frázisty: „Stane-li se libovolná metafora, sebevíc vtipná, používanou, je z ní časem povinná
uniforma, do níž bez invence navlékáme skutečnost. Jazyk v každé uniformě ztrácí zákonitě schopnost
pojmenovávat, diferencovat a odkrývat: oblékáme se do ní jako do elegantní fráze, abychom nemuseli říkat
nepříjemné věci, ... (Just 2003, s. 100. Převzato z Lotko s. 166) K tomu srov. aktualizovaný pohled na
problematiku v Encyklopedickém slovníku češtiny (2002, s. 246): „(...) v metaforách nejen mluvíme, ale
48
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Na základě našich různých zkušeností a jejich analogií vznikají nová přenesená pojmenování,
která nejen ozvláštňují naši řeč (popř. psaný text), ale tvoří její nedílnou součást (Vaňková 2005,
s. 95). Slovní zásoba našeho jazyka je vystavěna na metaforických i metonymických principech
a jejich kombinací, tzv. metaftonymie. (Bulak 2014, s. 103)

„Metafory jsou základem

pojmového systému, jímž strukturujeme své poznatky o světě uložené v naší mysli.“ (Černá
2014, s. 17). „Jinými slovy, metafora je primárně jevem nikoli jazykovým, ale
mentálním.“ (Vaňková 2005, s. 97).
Myšlení, naše způsoby uvažování, můžeme nazývat jako konceptualizaci či mapování
naší mysli, které je doložitelné v naší řeči. Tato konceptualizace probíhá tak, že „(...) aplikujeme
poznatky o zdrojové oblasti, která je nám blízká na základě naší zkušenosti, na cílovou oblast,
kterou tímto způsobem naší zkušenosti přiblížíme“. (Lakoff 2006. Převzato z Černá 2014, s.
17). Tento postup nazývaný jako metaforické či metonymické mapování se strukturuje do
konceptuálních (představových) schémat.50 Nejdůležitější představová schémata jsou např.:
CESTA, BLÍZKO - DALEKO, VPŘEDU – VZDADU, STABILITA, NAHOŘE – DOLE,
SPOJENÍ, popř. ČÁST – CELEK, NÁDOBA, popř. UVNITŘ - VNĚ, CENTRUM –
PERIFERIE (poslední dvě schémata lze aplikovat na výše zmíněnou problematiku tvoření
kategorií, kde strukturně orientovaný přístup k jazyku obrazně připomíná NÁDOBU, kam něco
patří nebo nepatří, zatímco kognitivně orientovaný přístup k jazyku reprezentuje lépe schéma
CENTRUM – PERIFERIE, kde ústřední roli hraje prototyp, dle kterého se poměřuje, zda se
daný objekt/subjekt/děj vztahuje či nevztahuje k určité kategorii. Je zajímavé porovnat tyto
lingvistické závěry s filozofickými, kde podobné úvahy byly popsány např. takto:
Jan Ámos Komenský (s. 194) v souvislosti s hledáním univerzálního jazyka popisuje
metaforičnost naší mysli v tvrzení, že: „(…) k vyjadřování věcí duchovních se hodí hmotné
věci tím lépe, čím více mají analogie.“
Hannah Arendtová (2001, s. 121) o metafoře píše např. takto: „ (...) ducha obrací ke
smyslovému světu, aby osvětlila nesmyslové zkušenosti ducha, pro které neexistují slova
především myslíme, metaforičnost je nikoli okrajovým, ale podstatným rysem pojmové soustavy.“ Pěknicová
(2007, s. 16) K tomu srov. Bozděchová (2010).
50
Taub (2001), Lakoff - Johnson (2002), Johnson (1987), Vaňková (2007, s. 68-72), Nebeská (2005, s. 92-106),
dále (Rosch 1977. Převzato z Černá: 2004, s. 20). K aplikaci představových schémat na somatismech rovněž
Vaňková – Čurdová (2014), Vaňková – Vitkovskaya (2014), Bulak(2014), Černá (2014), Vaňková (2005, s.
105n). K tomu srov. první práci, která se týká popisu konceptuálních schémat v českém znakovém jazyce. Šůchová
(2008)
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v žádném jazyku.“
Garrick Mallery (1880b, s. 4) zdůrazňuje přímou souvislost metaforického myšlení se
strukturou jazykového významu ve znakovém jazyce: „Prostřednictvím znaků je možné
analogicky tvořit nové znaky pro morální a intelektuální pojmy, jak je to běžné po celém světě
(...) Nehmatatelné a neviditelné koncepty je možné uchopit prostřednictvím vjemů hmotného
světa a jeho viditelných objektů a vše poté vyjádřit ať už hlasem, který je určený pro uši, nebo
pohybem určeným pro oči.“
Co jsou pro Malleryho tyto vjemy hmotného světa? A co jsou pro Komenského hmotné
věci, na základě kterých lze tvořit analogii? Odpověď přináší právě kognitivní lingvistika, když
poukazuje na fakt, že naše myšlení je tělesné. Svět vnímáme prostřednictvím našich smyslů a
naší vlastní zkušenosti s tělesností v tomto světě. Např. H. Arendtová uvádí, že „(...) žádný
jazyk nemá hotový slovník pro potřeby ducha; chceme-li mluvit o duchovních aktivitách,
vypůjčujeme si slova určená pro smyslovou zkušenost nebo pro běžný život.“ (Vaňková 2005,
s. 98). Takové jazykové prostředky jsou nahlížené lingvisty jako somatismy. Somatismy51 jsou
pojmenování částí lidského těla, které odrážejí naše vnímání vlastní tělesnosti a to, jak se
prostřednictvím naší tělesnosti ukotvujeme ve světě. Zde se prolíná kognitivní jazykověda
s antropologií a jejím antropocentricky zaměřeným výzkumem, který vychází „(...) z prožitku
tělesnosti jakožto zdroje lidského myšlení o světě (v tomto případě, vycházíme-li přímo
z tělesnosti člověka, mluvíme také přesněji o bodycentrismu nebo somatocentrismu.“ (Černá
2014, s. 14) Proto je naše slovní zásoba, popisující jevy tohoto světa, ať už mentální,
společenské, aj., z velké míry motivována naší tělesnou zkušeností ( Vaňková 2005, s. 97).
V případě znakového jazyka však musíme rozlišovat kromě somatismů i vlastní jazykové
prostředky, jejichž podstata je založena právě jen na realizaci jazyka prostřednictvím našeho
těla (resp. jeho detailně popsaných částí). Somatismy lze proto spatřovat v jakémkoliv projevu
znakového jazyka, protože je v nich silně akcentován vztah mezi slovy a pojmy. „Existuje
pevný sémantický vztah mezi pozicemi a pohyby rukou na jedné straně a různými částmi těla
na straně druhé. Znaky artikulované na ústech, uchu a oku mají jasnou souvislost s pojmy jako
je řeč, sluch a zrak. Vedle těchto zjevných příkladů existují další části těla, jako je srdce nebo
hlava, které souvisí s významem znaků. Libovolná změna místa artikulace takových znaků by
způsobila jejich nesrozumitelnost. Rovněž zde najdeme přímou souvislost mezi provedením
Tento termín nenajdeme v angloamerické lingvistice, ale jen v lingvistice slovanské (Vaňková 2012, s. 67.
Převzato Černá 2014, s. 16)
51
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znaků v určité výšce těla a skutečností, která je reprezentována, popř. jiným referenčním
bodem.“ (Mallery 1881, s. 393). Do těchto somatismů je třeba zahrnou i mimiku, která tvoří
nemanuální komponenty znakových jazyků. Situace se nám tím značně komplikuje při
vydělování somatismů z dalších jazykových prostředků, tak jak je to běžné v mluveném jazyce,
např. prostřednictvím somatické frazeologie (Mrhačová 2000). Např. somatismy akcentující
naší zkušenost s nosem můžeme charakterizovat jako prostředky, kterými konceptualizujeme
jevy, jako je zvědavost, drzost, intuice, apod. ( Pěknicová 2007, s. 16-17). Somatismy jsou tedy
pojmy, resp. jejich jazyková manifestace, kterými konceptualizujeme naši tělesnost. „Tělesnost
je východiskem lidského vztahu ke světu, centrum kognitivních procesů, a potažmo tedy i
základem jazyka, resp. jeho významových struktur.“ (Vaňková – Čurdová 2014, s. 67).
Významové struktury lze dobře definovat u mluveného jazyka pomocí teorie pojmových
profilů. Do jaké míry je možné použít takové profilování i u znakového jazyka je předmětem
této práce.
Význam slov je uchopen pojmovými profily, skrze které vystupuje do popředí vždy
jeden sémantický prvek ztvárňující jistý aspekt denotátu. V souhrnu jednotlivé profily utvářejí
celou strukturu daného pojmu, tzv. pojmovou/kognitivní strukturu či model denotátu.
(Vaňková - Čurdová 2014, s. 68; Vaňková – Vitkovskaya 2014, s. 80). Profily ukazují naší
zkušenost se světem, s lidmi, s vlastním tělem. Naše myšlenky i představy se profilují do naší
řeči. (Vaňková - Čurdová 2014, s. 69). Česká kognitivní lingvistika se významněji inspiruje
výsledky polské kognitivní lingvistiky, kterou aktivně rozvíjí. Strukturu pojmových profilů
VZHLED, UMÍSTĚNÍ A FUNKCE přijala a doplnila ji o další profil. Ten se totiž při popisu
somatismů ukázal jako velice důležitý, profil GESTO. (Vaňková – Čurdová 2014, s. 70). Čeští
kognitivní

lingvisté

adaptovali

pro

popis

českého

jazyka

tyto

profily:

VZHLED/MANIFESTACE (části těla i jejich vlastnosti vnímané všemi smysly, nejvýznamněji
zrakem), LOKALIZACE (jedinečné umístění na těle či v těle včetně orientace této části těla
v prostoru), FUNKCE (povaha části těla a její užitnost/užitečnost pro člověka) a GESTO
(využití části těla v kontextu sémiotického chování v širokém smyslu slova). Vaňková –
Čurdová (2014, s. 73). Dále obě autorky cituji: „Kategorie označované jako profily
nepředstavují umělé třídění jazykového materiálu, jde o výsledek jeho analýzy a interpretace.
(...) mohly by poskytnout přehlednou a logickou osnovu pro uchopení významu somatismu
v pojmovém slovníku. Strukturace hesla na základě profilů poskytuje nové možnosti zejména
pro popis polysémie.“ (Vaňková – Čurdová 2014, s. 73-74). Polysémie je dosavadními
výkladovými slovníky zachycena totiž jen posloupně, kde je řazení voleno podle důležitosti.
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Důležitost jednotlivých extenzí významu zkoumaného slova je volena spíše libovolně než
systémově, podle preferencí jednotlivých slovníků. Významy slova jsou řazené za sebou pod
číselnou řadou, kde na prvním místě stojí základní význam části lidského těla a další významy,
resp. sémémy následují pod dalšími čísly. Oproti tomu zpracování polysémie na základě
jednotlivých profilů tento standardní postup při popisu významu nejen obsahuje, ale ve větší
míře zpřesňuje a exemplifikuje. (Vaňková – Čurdová 2014, s. 74) K profilům je potřeba také
uvést, že ne vždy jsou u každého slova/pojmu zastoupena rovnoměrně. V některých případech
jsou využity profily všechny, tj. slovo/pojem má takové významové extenze, které lze popsat a
exemplifikovat všemi profily, nebo jen některými. V některých případech „(...) může některý
profil zcela chybět, zatímco jiný výrazně vystupuje do popředí, dokonce může být až
„hypertofován“. (Vaňková – Čurdová 2014, s. 75) Zároveň je potřeba věnovat pozornost i
průnikům mezi jednotlivými profily a při profilování zdůvodnit, proč jsou určité jazykové
prostředky (nařp. významové extenze) řazené zrovna k určitému profilu, když by mohly být pro
své vlastnosti uvedené i v profilu jiném. (Vaňková – Čurdová 2014, s. 77). Teorie pojmových
profilů doposud nebyla významněji ověřena na materiálu českého znakového jazyka, a proto je
pravděpodobné, že její aplikace přinese nové otázky a způsoby řešení nejen při strukturování
kognitivního významu somatismů. V této souvislosti se ukazuje klíčovým profilem právě profil
GESTO, který je v české kognitivní lingvistice vymezen přesněji jako verbalizace neverbálního
chování znakového charakteru (např. chytnout se za nos, držet palce, pokrčit rameny, praštit
pěstí do stolu, protáhnout obličej, uklonit se, apod.,) Tyto frazémy jsou používány mluvčími
někdy i bez korespondence k faktickému chování a primárně se jedná o referenci mluvčího
k popisuje jeho postoje či emoce, popř. k postoji i emoci člověka, o kterém mluvčí referuje.
Vedle toho profil GESTO zahrnuje i jazykové prostředky, které verbalizují fyziologickopsychické pochody člověka a metonymicky poukazují k určité emoci či stavu (např. zbledl,
zatmělo se mu před očima, naskočila mu husí kůže, má srdce až v krku, apod.) Vaňková –
Čurdová (2014, s. 71)

29

3. Popis

použitých

metod

při

získávání

jazykového materiálu
Jazykový materiál, znaky českého znakového jazyka s místem artikulace nos, jsem pro
potřeby této práce sbíral v rozmezí let 2014 -2016. Nejednalo se o soustavnou činnost, ale
nahodilé jazykové sondy na vzorku 10 prelingválně neslyšících mluvčích českého znakového
jazyka. Celková práce s jazykovým materiálem probíhala přibližně v těchto fázích:
FÁZE 1
Sesbíral jsem znaky artikulované na nose prostřednictvím své intuitivní reflexe.
FÁZE 2
Pozoroval jsem 6 neslyšících mluvčích, kteří měli vymýšlet znaky artikulované na nose.
Mé zadání se ukázalo pro respondenty jako velmi abstraktní a příliš metajazykově uchopené, a
tak jsem respondentům ukázal větší množství vlastních příkladů. Respondenti mé zadání
následně pochopili a vytvořila se velmi plodná diskuze, ve které jsem si ověřil většinu znaků
sebraných v první fázi a získal znaky nové. Část získaného videomateriálu jsem použil v další
fázi k vytvoření první verze slovníku znaků českého znakového jazyka s místem artikulace nos
(dále jen videoslovník).
FÁZE 3
Získal jsem znaky českého znakového jazyka prostřednictvím psané češtiny od čtyř
mluvčích znakového jazyka, z nichž jeden je rodilý mluvčí. Baterii znaků jsem vytvořil na
základě získaných poznatků z druhé fáze. Tento způsob výzkumu se ukázal celkově jako
úspěšný a na základě získaného videomateriálu (včetně materiálu získaného v předchozí fázi)
jsem vyrobil první verzi videoslovníku, který jsem použil v šesté fázi pro svůj další výzkum. Z
této fáze výzkumu rovněž vyplynulo, že psaná čeština není vhodným nástrojem pro získávání
detailnějších jazykových informací o povaze tématu mé práce.52

Psaná čeština obecně velmi silně ovlivňuje respondenty při elicitaci českého znakového jazyka nežádoucím
směrem, jak ukazovaly již první výzkumy na tomto poli (Macurová – Homoláčová – Ptáčková 1997, s. 3). Věděl
jsem o tomto úskalí, a proto jsem použil tento způsob výzkumu jen komplementárně v rámci své hlavní výzkumné
práci, a to s jasným účelem: získat potřebný reprezentativní materiál pro vytvoření videoslovníku. Přesto mě
překvapila intenzita vlivu psané češtiny na samotný průběh elicitace a zejména i její vliv na výslednou povahu
takto získaného materiálu.
52
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FÁZE 4
Excerpoval jsem znaky ze třech knižních slovníků a jednoho elektronického slovníku
českého znakového jazyka, které dle mého názoru nejlépe reprezentují český znakový jazyk
pro svůj široký záběr a obecnou povahu53, a tyto zdroje ještě doplnil třemi slovníky se speciální
slovní zásobou.54 Ukázalo se, že české slovníky nereflektují i přes svůj široký záběr mnoho
znaků, které jsem sebral v předchozích třech fázích výzkumu. Přesto se jednalo o důležitý
způsob ověření znaků již sebraných. Naopak tomu bylo u elektronického slovníku moravských
variet znaků českého znakového jazyka, který přinesl zajímavé odlišnosti a doplnění.55
Souhrnný přehled excerpovaných znaků prezentuji v příloze č. 1 této práce, které do
jednotlivých profilů nezahrnuji. Myslím, že mají k práci jen doplňující charakter, a proto
některé z nich, které stojí za pozornost, vyznačuji podtržením. Všechny excerpované znaky jsou
řádně označeny, aby je bylo možné dohledat ve zdrojovém slovníku.

FÁZE 5
Během předchozích fází zkoumání vytyčeného problému se objevily znaky, u kterých
jsem neměl jistotu, zda jsou artikulované na nose, a zda sémanticky souvisí s nosem nebo jinou
částí obličeje (zejména očima nebo ústy), popř. s celým obličejem. Své dohady jsem proto
ověřil prostřednictvím konzultací nad jednotlivými znaky s čtyřmi mluvčími znakového jazyka
a částečně i prostřednictvím další fáze zkoumání. Tato fáze sloužila ke kompletaci první verze

Jednalo se o tyto slovníky: GABRIELOVÁ, D.; PAUR, J.; ZEMAN, J.: Slovník znakové řeči. Horizont, Praha
1988.; POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A – N. Praha: Fortuna, 2002. 494 s.
ISBN 80-7168-800-2.; 3) POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka O – Z. Praha.
Fortuna 2004. 560 s. ISBN 80-7168-917-3.; LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka
k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). [CD-ROM] 2. doplněné vydání,
Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1113-X.; 5) LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého
znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). [CD-ROM] 2.
doplněné vydání, Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1114-8.
Slovníky českého znakového jazyka jsem doplnil i o slovník slovenského znakového jazyka. Slovenský znakový
jazyk má nejblíže z okolních národních znakových jazyků k historickému vývoji českého znakového jazyka, a
proto jsem očekával, že tak budu moci svůj výzkum v některých případech doplnit. Jedná se o slovník: CSONKA,
Š., MISTRÍK, J., UBÁR, L. Frekvenčný slovník posunkovej reči. Slovenské pedagogické nakladatelstvo.
Bratislava 1986. ISBN 67-461-86
54
VYSUČEK, P. – Motejzíková, J. Specifické znaky. Praha, 2003: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Ústav
českého jazyka a teorie komunikace; Pevnost – České centrum znakového jazyka. ISBN 978-80-87153-55-0.
ŠŮCHOVÁ, L. Evropské státy v českém znakovém jazyce. (CD – ROM). Ústav českého jazyka a teorie
komunikace. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009. Moravské varianty znaků českého znakového
jazyka. Specifické znaky. Nepřímá pojmenování. Moravské znaky. Bonus. Brno 2009-2010: Trojrozměr – Brněnské
centrum českého znakového jazyka, 3Dimenze – Moravské centrum znakového jazyka.
55
Systematičtější práce s uživateli moravské variety českého znakového jazyka by jistě přinesla další zajímavé
poznatky a velmi pravděpodobně i další znaky s místem artikulace nos, které nejsou v této práci vůbec zmíněny.
53
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slovníku znaků českého znakového jazyka s místem artikulace nos. V rámci této fáze jsem
požádal jednoho prelingválně neslyšícího mluvčího českého znakového jazyka, který je
lingvisticky vzdělán, aby se vyjádřil k obsahu takto vytvořeného slovníku. Jeho postřehy mi
pomohly v několika případech ke korekci překladu znaků do českého jazyka a doplnění
několika málo dalších znaků.
FÁZE 6
Tato fáze výzkumu obsahovala dvě zadání pro mé respondenty. Nejdříve jsem
pozoroval 9 neslyšících mluvčích, kteří měli vymýšlet znaky artikulované na nose poté, co jsem
jim promítl první verzi videoslovníku (tento slovník jsem vytvořil na základě druhé, třetí a páté
fáze výzkumu). Následně jsem respondenty vyzval k doplnění tohoto slovníku o další znaky.
Toto zadání se ukázalo jako kontraproduktivní, protože nikdo nepřišel se znakem, který by již
nebyl obsažen v tomto slovníku. Druhé zadání pro mé respondenty bylo mnohem snazší. Za
uplynulou dobu od sestavení slovníku jsem našel další znaky, které podle mého názoru
souvisely s místem artikulace nos, a tak jsem znaky představil skupině respondentům
prostřednictvím prstové abecedy (několik málo znaků jsem musel přímo předvést) a
respondenty následně požádal, aby jejich existenci ověřili a vyjádřili se i k jejich možné
sémantické souvislosti s místem artikulace nos. Protože se můj odhad ukázal jako správný,
požádal jsem respondenty, aby znaky předvedli za účelem jejich videoarchivace. Takto získaný
jazykový materiál mi sloužil jako podklad pro vytvoření druhé verze slovníku znaků českého
znakového jazyka s místem artikulace nos.
FÁZE 7
Při práci s videoslovníkem jsem skrze svou intuitivní reflexi objevil další znaky, které
jsem do slovníku nakonec rovněž zařadil, aniž bych je podrobil stejně široké diskuzi, jako jsem
učinil se znaky ostatními. Znaky mají však podle mého názoru jen doplňující charakter k celé
práci. Tímto způsobem jsem vytvořil definitivní podobu slovníku, který slouží jako praktický
výstup mé práce. Nedělám si nárok na úplnost tohoto videoslovníku. Tento videoslovník vznikl
především proto, abych mohl jeho pomocí, co nejpřesněji ilustrovat jazykový materiál použitý
v této práci. Uvítám jakékoliv nápady pro jeho další doplnění a věcnou diskuzi k jeho
zpracování.
FÁZE 8
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Požádal jsem lingvisticky poučeného prelingválně neslyšícího mluvčího znakového
jazyka, aby se vyjádřil k obsahu druhé verze videoslovníku. Tato fáze výzkumu sloužila
zejména pro kontrolu nově zařazených znaků a kontrolu úprav provedených na základě
doporučení stejného respondenta k první verzi slovníku v rámci páté fázi výzkumu.

FÁZE 9
Provedl jsem excerpci znaků novozélandského znakového jazyka z internetového
slovníku, kde je možno vyhledávat podle místa artikulace – NOS. Dále jsem prošel dva
historické slovníky indiánských znakových jazyků a namátkou nahlédl i do slovníků dalších
národních znakových jazyků. Na základě takto sebraného materiálu jsem vytvořil předběžný
vhled do jazykového obrazu somatismu nos, který přikládám v příloze č. 2 této práce. Celkově
mi tyto dílčí sondy pomohly lépe identifikovat jeden z pojmových profilů profilů. V ostatních
případech tyto dílčí sondy potvrdily funkčnost přístupu teorie pojmového profilování k popisu
struktury významu somatismů, která je předmětem této práce.
K excerpci jazykového materiálu je potřeba uvést ještě další okolnosti. Slovníky
českého znakového jazyka jsou řazeny abecedně na základě českého jazyka (vyjma použitých
elektronických slovníků, které jsou řazené spíše tematicky, popř. si všímají speciální slovní
zásoby jazyka, např. specifické znaky), a tak bylo potřeba projít slovníky ve své úplnosti (od
začátku až do konce). Musel jsem řešit opakovaně otázku, zda je místo artikulace jednotlivých
znaků nos nebo jiná část obličeje (např. ústa, oči, popř. celý obličej, apod.). Tyto části obličeje
tvoří zároveň základ pro další somatismy. Např. znak DÍVAT SE odkazuje přirozeně k očím a
souvislost s nosem má jen proto, že nos je mezi očima, a proto znaky artikulované u očí v sobě
někdy mohou zahrnovat i oblast nosu. V některých případech však rozlišení nebylo snadné a
musel jsem se rozhodovat:

-

zda se jedná o posun místa artikulace znaku na základě jeho historického vývoje (např.
znaky dříve artikulované u očí se artikulují u nosu, popř. znaky dříve artikulované na
nose, se nyní artikulují před ústy, apod.), nebo
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-

zda jde o idiolekt mluvčího, který ve svém řečovém aktu pozměnil slovníkovou citaci
znaku (pokud vůbec taková citace existuje), nebo

-

zda jde o přirozenou proměnu znaku od jeho běžného používání způsobenou jazykovou
efektivitou, popř. fyzickými okolnostmi, při produkování promluv ve znakovém jazyce
(podoba znaku je např. silně ovlivněna znaky produkovanými těsně před a těsně po
znaku, jehož artikulaci bychom očekávali na nose, ale pod vlivem okolních znaků je
místo artikulace upraveno), a v neposlední řadě

-

zda jde o znaky, kde skutečně došlo k prolnutí/prostoupení jednotlivých profilů, např.
že se přičlení další profil ke znaku původně sémanticky spojeného se somatismem oči
(např. pravděpodobná významová extenze56 znaku DÍVAT SE do znaku ČUMĚT, který
se artikuluje přímo na nose, k tomu srov. znak VRÁTNICE, popř. DÁVAT POZOR;
nebo podobně u znaku PAMATOVAT, kde by se dala předpokládat spojitost s čelem,
jako místem pro tvorbu znaků sémanticky souvisejících s kognitivními procesy naší
mysli, např. znak ZAPOMENOUT, MYSLET, VĚDĚT (zde bez obrazové přílohy),
apod.; jedná se o starší variantu znaku, která je již na ústupu ve své frekvenci užívání,
ale stále je možné znak vidět u mluvčích znakového jazyka, kteří ho umisťují přímo na
nos, srov. znak VRÁTNICE)

Výše vytyčené problémy s přesnou identifikací místa artikulace znaků jsou o to
složitější, že neexistuje žádný etymologický slovník českého znakového jazyka. Lze říci, že
k většině znaků uvedených v této práci jsem navrhl jejich přiřazením do určitého pojmového
profilu i jejich etymologický výklad. Ve velké míře jsem se rozhodoval na základě své intuitivní
jazykové reflexe nebo „sporné“ znaky konzultoval s mluvčími českého znakového jazyka.
Opakuji, že si nečiním nárok na správnost interpretace jednotlivých významů znaků, ale
očekávám diskuzi nad takto prezentovanými závěry.

Znak implicitně obsahuje i pragmatickou složku díky této extenzi, ke které pravděpodobně mohlo dojít tak, že
se k původnímu pojmovému profilu („funkce zrak/pohled“) přidružil i subprofil smrkání související se znakem
nos a jeho profilem funkce.
56
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4. Pojmové profily nosu v českém znakovém
jazyce
Vzhledem k povaze českého znakového jazyka jsem se rozhodl vyložit jednotlivé
pojmové profily v následujícím pořadí:
-

gesto

-

vzhled/manifestace

-

funkce

-

lokalizace
K tomuto pořadí mě vedly tyto důvody:
1) Vypořádat se s profilem gesto v první řadě, protože lze očekávat, že tento profil bude

vykazovat nejméně ostré hranice při jeho vymezování vůči ostatním profilům - vzhledem
k povaze českého znakového jazyka.
2) Profil vzhled/manifestace umístit na druhé místo vzhledem k předpokladu, že
vizuální motivovanost (ikoničnost) znaků tvoří velmi obsáhlou slovní zásobu českého
znakového jazyka, a bude jej proto potřeba vyjasnit ihned po profilu gesto.
3) Profily funkce a lokalizace představuji v tomto pořadí víceméně náhodně
s přihlédnutím k prvním dvěma důvodům. Je však nutné připomenout, že se výklad profilů
v tomto pořadí neřídí žádnou další logickou strukturou, protože teorie profilování
neupřednostňuje žádný z profilů vyjma případů, kdy jsou při strukturaci zkoumaného pojmu
využity nerovnoměrně (např. někdy může převažovat důležitost jednoho z profilů nad
ostatními). V případě mé práce bude jistě nutné řadu zjištěných věcí revidovat a výsledné
kognitivní uspořádání významu podrobit další diskuzi, aby byla vytvořena struktura
reprezentativní. Následuje tedy jen návrh, jak by bylo možné teorii pojmových profilů použít
při popisu českého znakového jazyka.
Řazení jednotlivých profilů není v mé práci náhodné, látku vykládám postupně, tak jak
profily postupně následují po sobě.
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Způsob prezentace znaků
Znaky jsou prezentovány fotografiemi, které jsem vytvořil na podkladě videoslovníku,
který pro potřeby této práce vznikl a tvoří její nedílnou součást.57 Mnoho z těchto znaků je
zachycených ve slovnících českého znakového jazyka, ze kterých jsem čerpal při psaní této
práce. Přehled těchto znaků je uveden v samostatné příloze této práce, a proto na jejich výskyt
v těchto slovnících až na některé výjimky neupozorňuji.58 Provedení znaků, resp. jednotlivé
parametry znaků, slovně nepopisuji, vyjma několika málo případů. Namísto toho znaky
zachycuji, co nejvěrněji jsem byl schopen, v přiloženém videoslovníku. Domnívám se, že
takový záznam je tím nejvěrnějším zápisem znaku a obstojí nejlépe při rekonstrukci znaku, tj.
při jeho vybavování. Přesto znaky takto prezentované stále nemohou být věrně reprodukovány,
pokud budeme vážně uvažovat nad okolnostmi jejich vzniku. V úvahu je třeba brát přístupy z
oboru teorie komunikace a lingvistiky orientované na funkční používání jazyka, popř.
sofistikované lexikologické práce v provázání s řádnou exemplifikací (významně např.
v korpusu daného jazyka). Při takové jazykové rekonstrukci bychom potřebovali znát nejen
záměr komunikanta, jeho postoje a emoce, ale i jeho detailní charakteristiku včetně celkového
kontextu komunikace. Úplně stranou nechávám originalitu každé výpovědi ve znakové řeči, tak
jak je to samozřejmé i u řeči mluvené.

Srov. přílohu č. 4 Videoslovník znaků českého znakového jazyka s místem artikulace nos, který je řazen shodně
se znaky uvedenými v této kapitole. Jednotlivé znaky v tomto videoslovníku následují řazení, které odpovídá
řazení znaků v této kapitole, tak aby si čtenář mohl zároveň se čtením udělat přesnou představu o podobě znaku.
Navíc videoslovník obsahuje závěrečnou kapitolu „Příklady užití znaků“, která má doplňující charakter k obsahu
této práce a znaky, které obsahuje, jsou shodné se znaky v práci uvedenými. Jedná se v pořadí o tyto znaky:
ZVĚDAVÝ – MALIČKÝ/MALINKATÝ/ROZTOMILÝ – SRBSKO – MALÝ NOS – „PRŠÁK“ – ZAHNUTÝ
NOS – ČARODĚJNICE – OMYL - NECHTĚNĚ 2 – „NECHAT BÝT“ – VYKAŠLAT SE NA NĚCO –
ŠPINAVÝ/FALEŠNÝ – PRD – ZAVÁNÍ/SMRDÍ - VYPRSKNOUT NOSEM – KREV – „VATA DO NOSU“ CIRKUS – RUSKO – SVINĚ – VYPADAT – ČUMĚT – VAPADAT – ČÁP – BULDOK – VŮNĚ – CÍTIT/
ČICHAT 2 - ÚSPĚCH
58
Takovými výjimkami jsou případy, kdy použiji odkaz na znak, který není na přiloženém videoslovníku a pro
který jsem nevytvořil žádný obrázek ani slovní popis. Takové znaky jsou prezentovány v této práci jen českým
ekvivalentem. Upozorňuji však, že odkazuji na takové znaky jen v případě, které mají jen obligatorní význam pro
potřeby pochopení záměru práce. Omlouvám se čtenářům, kteří nejsou uživateli českého znakového jazyka,
protože ti mohou mít u některých takto prezentovaných znaků problém, jak si představit jejich podobu. V takovém
případě prosím čtenáře, aby si v případě zájmu otevřeli některý ze slovníků, jejichž seznam je uveden v samostatné
příloze této práce (č.1), popř. si vyhledali znak na jiném místě. Znaky, na které takto odkazuji, jsou vždy doplněné
závorkou s textem: (zde bez obrazové přílohy).
57
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Ekvivalenty znaků jsou psané velkými písmeny. Pokud se vyskytuje více znaků pro
určitý pojem, je takový ekvivalent označen doplněn číslovkou. Je-li mezi ekvivalenty lomítko,
jedná se o další význam stejného znaku. Je-li ekvivalent v uvozovkách, jedná se o přibližný
význam daného znaku. Je-li mezi jednotlivými ekvivalenty pomlčka, jedná se o přibližný
(pojmový nikoliv strukturní) popis vyššího jazykového celku, např. ustáleného slovního
spojení, věty, apod. Je-li mezi jednotlivými ekvivalenty čárka, znamená to, že se jedná o jejich
výčet. Je-li za ekvivalentem závorka, znamená to, že je v této závorce doplnění další relevantní
informace k danému znaku, např. o jeho jazykovém kontextu, apod.59
V případě užití termínu ustálené slovní spojení odkazuji na problematiku frazeologie a
složenin. Vedle tohoto termínu užívám i termín ustálené slovní spojení – asimilace, kde jde o
tak pevné slovní spojení, že historickým vývojem došlo k upravení původních jednotlivých
parametrů znaků v nové parametry, takové, aby znaky bylo možné artikulovat efektivnějším
způsobem (jeden z přirozených rysů jazyka). V případě užití těchto pojmů: ustálené slovní
spojení, popř. asimilace a historický vývoj vycházím ze své intuitivní reflexe. Tato problematika
by jistě zasloužila detailnější rozbor, který je však nad rámec této práce.
Nemanuální části znaků nepopisuji i přes to, že tvoří nedílnou součást znaku. Jedná se
zejména o mimiku, která se velmi obtížně popisuje a zároveň se z takového popisu i obtížně
rekonstruuje. Aby takový popis byl reprezentativní, bylo by třeba za tímto účelem vytvořit
detailní strukturovaný popis aplikovatelný na všechny, popř. na většinu, pohybů lidského
obličeje. Čtenáři v tomto směru rovněž odkazuji na přiložený videoslovník, kde najdou přesné
vyobrazení mimiky včetně jejích dynamických proměn v průběhu artikulace jednotlivých
znaků.

59

Popř. je znak opatřen ještě poznámkou pod čarou, kde je znak okomentován dalším způsobem.
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První znak NOS se artikuluje ukazováčkem tak, že jím mluvčí jednou, popř. několikrát
poklepe na nos. Ve své práci takové chování komunikanta budu označovat jako index60, tedy
takový jazykový znak, který přímo odkazuje na určitou část těla, v našem případě na nos.
Obdobně se tento index objevuje ve znacích jako je HLAVA, OČI, UŠI, ÚSTA, s drobnými
pohybovými odlišnostmi (mění se tedy parametr pohybu), Tato jednoduchá deixe se tedy
používá pro označení dalších somatismů českého znakového jazyka a zhusta slouží
k slovotvornému zakládání dalších významů od nich odvozených. Např. u HLAVY jsou to
znaky jako VĚDĚT, NAPADNOUT (ve významu „napadla mě myšlenka“) , STUDOVAT,
apod. U námi sledovaného nosu jde např. o VONĚT (index + KAMARÁD), MÁLO, PLYN,
ÚSPĚCH, apod. Obdobně se však používá i při označování dalších osob (na jejich o, které je
v českém znakovém jazyce umožněno jak lexikálně, tak gramaticky (například ve shodě
přísudku s podmětem u směrových sloves). Lexikální paradigma zájmen je v českém znakovém
jazyce významně zastoupeno výše popsaným indexem, který se nasměruje ve znakovacím
prostoru příslušným směrem na osobu, která je přítomna, či se gramatickými postupy vytvoří
na potřebném místě (srov. Půlpánová 2004). Indexu se rovněž velice často používá při
gramatikalizaci času ve znakovém jazyce, dále při klasifikátorových konstrukcích (srov.
Tikovská 2006), kde reprezentuje/zastupuje subjekt či objekt větné konstrukce. Zde je na
ukazováku/indexu akcentován jiný subprofil uvnitř profilu funkce. Nejedná se o jeho užitnost
při odkazování/ukazování na určitý referenční bod, např. na konkrétní místo těla, nebo bod
časové osy, popř. na vlastnosti popisovaného objektu (obrys), apod., ale jedná se o jeho užitnost
pro tvorbu jazykových prostředků (profil funkce subprofil řeč a jazyk). Tento profil je
kombinován s profilem vzhled/manifestace, který si všímá vizuální podobnosti takového tvaru
ruky s člověkem, a takto ho i v jazykových prostředcích reprezentuje, jako index/ukazovák,
který se tyčí z pěsti (akcentuje vzpřímenost prstu, potažmo člověka).61
Index odkazující na nose znamená NOS. Fakultativně je možné znak doprovodit ústním
vzorcem, kdy se artikuluje část českého ekvivalentu pro znak, v tomto případě pravděpodobně
celý český ekvivalent. Srov. znak OSUD, RUSKO, MÁLO, popř. srov. gesto „dvojí poklepání
na stranu nosu“.62
Srov. pojem deixe u Cassirera (1996, s. 172) a Vaňkové (2007, s. 36)
Zde vstupuje jistě do hry i profil lokalizace, který si všímá orientace indexu, apod. K tomu srov. jiný tvar ruky,
který plní podobnou funkci jako index v klasifikátorových konstrukcích (pěst, ze které ční palec ). S obojím
výrazně souvisí i konceptuální metaforické schéma NAHOŘE-DOLE, VPŘEDU-VZDADU, apod. K jazykovému
obrazu našich prstů včetně ukazováku srov. Vaňková (2007, s. 30-39)
62
Při sběru jazykových dat jsme toto gesto nezaznamenal, proto k němu není ilustrativní příklad. Nicméně si každý
může snadno najít, o jaký typ gesta jde [Online.https://www.youtube.com/ watch?v=bNGvX9r1TfgCit.05-122016.],
popř.
[Online.<http://www.superlinguo.com/post/62861551556/secret-meanings-of-the-nose-tapgesture>Cit.05-12-2016.] Gesto má mnoho významů, které jsou diskutovány mezi mluvčími různých jazyků
60
61
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5.1 Profil gesto
Na úvod tohoto profilu by bylo vhodné znovu uvést, že znaky znakového jazyka splňují
všechny předpoklady a parametry přirozeného jazyka. Jednotlivé znaky lze rozložit do menších
jazykových jednotek, které jsou logicky strukturovány ve dvojím členění. Zatímco gesta nejsou
lingvisty považována za jazykový znak. I z tohoto důvodu je tento pojmový profil využíván při
výzkumu somatismů českého jazyka k tomu, aby se vyčlenily jazykové prostředky (např.
frazémy) popisující nejen gesta, ale i fyziologické a emocionální stavy.
Profil GESTO jsem pro svou práci využil tak, že jsem představil znaky, které podle
mého názoru rovněž reprezentují gesta jako taková. Tím nechci tvrdit, že všechny znaky, které
jsem do tohoto profilu zahrnul, jsou gesty v českém znakovém jazyce. Naopak se nám tu
ukazuje velmi zajímavý fenomén spojený s ustrojením znakového jazyka a jeho tělesností. Při
každém užití znakového jazyka se nám tělesnost přímo manifestuje/zviditelňuje. U mluvených
jazyků je to naprosto odlišné. Tam je tělesnost vnímána nejvíce u somatismů, popř. je
dokazována při hledání významů jednotlivých slov/pojmů napříč celou slovní zásobou, jak
ukazuje právě teorie pojmových profilů a celá kognitivní lingvistika. Jistě by tu stálo za úvahu
postihnout kognitivně i strukturně neverbální chování při gestikulaci, která doprovází mluvenou
řeč, ale i v takovém případě bychom byli velmi vzdáleni tomu, jak to funguje ve znakových
jazycích.
Ve znakových jazycích se dostáváme do zajímavé polohy, kde běžná gesta pro mluvčího
mluveného jazyka mají naprosto odlišný význam než pro mluvčího znakového jazyka.
V některých případech tak „běžná“ gesta mají verbální povahu a obsahující lexikální, popř.
další typ významu (např. pragmatický, apod.). Domnívám se, že způsob nahlížení gest, jaký se
běžně používá v teorii pojmových profilů, není možný vzhledem k povaze znakového jazyka.
Museli bychom totiž jazykovými prostředky opsat jazykové prostředky jiné. Jinak řečeno,
popisovali bychom verbálně gesta, která mají ve znakovém jazyce samy o sobě verbální

např. na diskusním internetovém fóru: [Online.<https://www.englishforums.com/English/GestuTapOn
TheNoseMeaning/hmqxc/post.htm>Cit.05-12-2016.] Význam tohoto gesta je přibližně asi jako český frazém „Mít
na něco nos“ rozšířený o další význam související s uchováním tajemství.
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význam. Raději proto navrhuji postup jiný, který si všímá etymologie daného znaku a jeho
případné vizuální motivovanosti/ikoničnosti. Pokud je míra ikoničnosti taková, že je znak
možné identifikovat jako gesto mluvčími mluvených jazyků, tudíž je pro ně znak srozumitelný
(význam je transparentní) na úrovni mimiky, popř. gesta, zahrnul jsem jej do tohoto profilu.
Tento proces jsem uskutečnil jen na základě svého subjektivního odhadu a je možné proti němu
předložit mnoho námitek, ale tím výtěžnost tohoto profilu pro mě zdaleka nekončí. Svou
pozornost u takto definovaných znaků (popř. gest) zaměřuji na extenzi jejich významu, tedy na
principy blízké kognitivní lingvistice, kdy primárně nejazykový popis našeho chování zakládá
další významy a nejazykový prostředek (neverbální povahy) se tak stává prostředkem
jazykovým (verbální povahy). Jde např. o gesto ODSTRANIT NĚCO Z NOSU, popř. UTÍRAT
SI NOS, které podle mého názoru zakládá významovou extenzí znak ŠPATNÝ (pravděpodobně
ještě v kombinaci s následujícím gestem). Gesta VYSMRKNOUT NUDLI (NA ZEM) –
jednoruční varianta, VYSMRKNOUT NUDLI (NA ZEM) – obouruční varianta podle mého
názoru zakládají velké množství znaků dalších, jako je FUJ, OBYČEJNÝ 2, OBYČEJNÝ 3,
VYKAŠLAT SE NA NĚCO 1, VYKAŠLAT SE NA NĚCO 2, NEPOŘÁDEK/BORDEL,
„NECHAT BÝT“/ODPUSTIT/ PŘENECHAT NĚKOMU/„VĚNOVAT“. Tyto znaky jsem
zařadil do profilu funkce k subprofilu smrkání, který myslím nejlépe tuto skupinu znaků
charakterizuje. K tomu srov. i gesta ŠŤOURAT SE V NOSE 1, ŠŤOURAT SE V NOSE 2,
která s největší pravděpodobností zakládají význam znaku ŠPINAVÝ. Srov. i znak OŠKLIVÝ,
který pravděpodobně výše uvedené aspekty významu nese, ale primárně zde může být
akcentován profil vzhledu/manifestace, který si všímá tvaru nosu, resp. jeho zakřivení (srov.
ČARODĚJNICE).
Další gesto NOSIT NOS NAHORU jednoznačně zakládá znak PYŠNÝ. Vizuální
motivovanost je zde značná, stejně tak jako u řady dalších znaků, které již do profilu gesto
nezařazuji, např. SMRKAT 1, SMRKAT 2, TÉCT Z NOSU, KRVÁCENÍ Z NOSU 1,
KRVÁCENÍ Z NOSU 2, UCPAT SI NOS, DÝCHACÍ MASKA/RESPIRÁTOR 1, KAPAT SI
DO NOSU, apod. Opakuji, že tyto gesta mají ve znakovém jazyce primárně funkci jazykovou
a ne parajazykovou. To znamená, že všude tam, kde uživatel mluveného jazyka vidí neverbální
chování (gesto), tam uživatel znakového jazyka, vidí jazykové prostředky, které jsou dále
dělitelné na menší jazykové prostředky s odpovídajícími jazykovými významy.
Je otázkou, zda při takové práci s jazykovým materiálem potřebujeme profil gesto, když
znaky zde uvedené mají tak blízkou souvislost s profilem vzhled/manifestace, popř. s profily
dalšími? Vždyť všechny znaky i gesta se našim očím nějak jeví, zakládají určité pozice a nějak
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se pohybují (manifestují). V tomto směru se pokouším vytěžit z profilu gesta to nejdůležitější.
Za to nejpodstatnější považuji schopnost profilu gesto vyčlenit jen taková gesta, která popisují,
co děláme vědomě či nevědomě s naším tělem bez vztahu k čemukoliv jinému, např. SMRKAT
2 (viz profil funkce subprofil smrkání), je jistě gesto, které je srozumitelné i těm, kteří znakový
jazyk neznají, ale nepopisuje primárně pohyb těla, jen určitou činnost s předmětem na našem
těle, podobně znak NATLOUCI SI NOS, VYKOUKNOUT Z POZA ZDI (viz profil
lokalizace), apod. Při takto striktním vymezení profilu gesto, by bylo vhodné přesunout znaky
PĚSTÍ DO NOSU, ZLOMENÝ NOS z tohoto profilu do profilu vzhled/manifestace. Znak
NEZÁJEM/ ODPOR/„VÝSMĚCH“/ SMRAD je v tomto profilu umístěn také jen ilustrativně,
protože ukazuje složitost celého problému při rozhodování, zda se ještě jedná gesto obecně
srozumitelné i pro mluvčí mluvených jazyků.63 Srov. znaky FUJ, HNŮJ, HOVNO (viz profil
funkce subprofil čich).
Složitější situace nastává např. u gesta „smutně klopit oči“ (zde bez ilustrativního
příkladu), které podle mého názoru sémanticky zakládá znak ZKLAMANÝ/OMYL. Manuální
složka znaku se může jevit jako arbitrární, zatímco nemanuální složka - mimika, se jeví značně
ikonicky. Při bližším zkoumání tvaru ruky (ukazovák a prostředník čnící z pěsti), při jeho
sémantickém profilování, zjistíme, že tento tvar ruky reprezentuje dualitu, resp. jazykový
kvantifikátor pro duální číslo (k tomu srov. index). Tento tvar ruky je v českém znakovém
jazyce hojně využíván nejen se somatismy očí a nohou64, ale i nosem, protože ten má dvě
dírky.65 Arbitrárnost zde ustupuje ikoničnosti. U tohoto tvaru ruky se významně manifestuje
konceptuální metaforické schéma NAHOŘE – DOLE, popř. VPŘEDU - VZADU. V případě
znaků, které souvisí s očima, jsou prsty orientovány nahoru k očím, popř. na referenční bod, na
který odkazují. (Macurová – Bímová 2001). V případě znaků, které souvisí s nohama, jsou
prsty striktně orientovány dolů k zemi, tedy naopak. Toto schéma tedy v českém znakovém
jazyce nefunguje pro všechny jazykové prostředky (jejich pozice a pohyby) stejně tak, jako
nefunguje pro všechny naše zkušenosti na té nejobecnější rovině, nicméně její užitečnost při

Za tímto účelem by mohl být proveden výzkum založený na prezentaci znaků (nejen) tohoto profilu skupině
uživatelů mluveného jazyka bez zkušenosti se znakovým jazykem s přáním, aby se pokusily následně identifikovat
jejich význam.
64
Srov. další znaky související s profilováním tohoto tvaru ruky: číslovka DVA, OBA/VY DVA, DVOJČATA,
jazykový prostředek klasifikátorové konstrukce s významem CHODÍCÍ ČLOVĚK, apod. (zde bez ilustrativních
příkladů).
65
Je zajímavé, že nos je češtině vnímán v jednotném čísle v mužském rodě na rozdíl od dalších smyslových
orgánů, oči, uši, ruce, a tvoří tak s jazykem jistou výjimku. Nosní dírky jsou dvě, jazyk jen jeden. (U hmatu jsem
si to trochu zjednodušil, tam samozřejmě vnímáme celým povrchem svého těla). K dualitě nosních dírek srov.
znak ČICHAT/CÍTIT 3 (profil funkce subprofil čich)
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popisu sémantiky pojmů jakéhokoliv jazyka je značná. Např. na finální podobě námi
sledovaného znaku je patrné, že parametr pohybu manuální složky znaku je proveden směrem
dolů, což by potvrzovalo konceptuální schéma NAHOŘE – DOLE, kde směrovost dolů často
přináší negativní konotace (Vaňková – Vitkovskaya: 2014, s. 83; Šůchová 2008).
K tomu srov. znak PYŠNÝ, kde směrovost nahoru nemá příznak něčeho dobrého, popř.
gesto „Co chceš?!“ (zde bez ilustrativního příkladu), při kterém se svraští obočí/přimhouří oči
a hlava ve výhružném pohybu udělá krátký rychlý pohyb nahoru a dolů). Z toho vyplývá, že
pro nos je bezpříznaková poloha ve své „normální/stabilní“ poloze a jeho orientace nahoru či
dolů je naopak vnímána příznakově (s negativní konotací). Zde je potřeba doplnit, že abychom
dostali nos do patřičné polohy, je potřeba hnout celou hlavou. Navíc se zde samozřejmě
uplatňuje i pohled očí, neboť směr našeho pohledu ovlivňuje i polohu našeho nosu.
Konceptuální schéma spojené s orientací nosu NAHORU – DOLU se asi nejvýrazněji projevuje
v mém jazykovém materiálu jen ve znacích s negativním významem. Zaznamenal jsem totiž
jen jeden znak (a to ve třech varietách), který se od nosu artikuluje směrem vzhůru a skutečně
implikuje pozitivní konotace, srov. ÚSPĚCH/ÚSPĚŠNÝ 1 (jednoruční i obouruční varianta),
ÚSPĚCH/ÚSPĚŠNÝ 2, k tomu srov. VYKAŠLAT SE NA NĚCO 2, ŠPATNÝ, FUJ, apod.
Velmi důležitou součástí profilu gesto je rovněž mimika. Mimika nám vyjevuje na
lidské tváři naše niterné prožitky, naše emoce, i naše postoje k okolnímu světu (lidem, jevům a
jejich vlastnostem). V případě nosu je situace odlišná od ostatních částí těla, kterými umíme
pohybovat (např. čelo, obočí, oči, ústa), ale i v češtině říkáme např. „krčit nos“. Nos není sval,
který bychom uměli ovládat a mohli jím dávat najevo své citové rozpoložení nebo jiné
pragmatické okolnosti, ale přesto má výrazný podíl na naší mimice. A to prostřednictvím čichu,
pokud nám něco voní, nebo naopak smrdí, doprovázíme to patřičným výrazem obličeje. Tuto
mimiku je potřeba ve znakovém jazyce podobně jako gesta vnímat jazykově, nejedná se o
doprovodné obligatorní pohyby, které řečenému dodává druh parajazykových informací, tak
jak to chápe lingvistika mluvených jazyků. Srov. znaky CÍTIT/ČICHAT LIBÉ,
CÍTIT/ČICHAT NELIBÉ zařazené zde a rovněž v profilu funkce subprofilu čich.
Při sběru jazykového materiálu jsem našel pouze jedno mimické gesto KRČIT NOS
(gesto bez manuální složky), které jsem zařadil do profilu funkce subprofilu řeč a jazyk, protože
jeho význam obsahuje pragmatické vyjádření mluvčího s funkcí kontaktovou, jedná se o prosté
přitakání. Ne každý mluvčí znakového jazyka je schopen tento pohyb vědomě dělat, a proto jde
spíše o okrajovou záležitost než nějaký systémový jazykový prostředek. K tomu srov. znak
42

ZLÝ, který je podle mého názoru extenzí primárně mimického gesta „výhružně svraštit obočí“,
které je doplněno lexikalizovaným parametrem tvary ruky (vedle parametru místa artikulace a
parametru pohybu). Nemanuální část znaku je tvořena výše popsanou mimikou.
Tento profil obsahuje i řadu znaků, které mají konveční povahu i pro uživatele
mluvených jazyků, ať už z toho důvodu, že jsou od nich převzaty uživateli znakového jazyka,
např. TŮDLE NŮDLE a pravděpodobně i gesto SEX, které je vizuálně motivované tvarem
nosu i ruky a připomíná tak pohlavní akt), popř. spadají do oblasti vizuální nápodoby jakou je
např. pantomima, resp. jejích segmentů, jejichž označované je přiléhavě označeno patřičným
pohybem ve vztahu k určité části těla, např. PĚSTÍ DO NOSU, ZLOMENÝ NOS,
VYMAČKÁVAT AKNÉ, VYTRHNOUT CHLUP Z NOSU,

SMRDĚT/ZAPÁCHAT,

ŠKRÁBAT SE NA NOSE, ODSTRANIT SMÍTKO ZE ŠPIČKY NOSU, PROTŘÍT NOS/
SVĚDÍCÍ NOS, UTÍRAT SI NOS, KÝCHNOUT a pravděpodobně i další, které však jen podle
mého názoru jen variují podstatu řečeného.

TŮDLE NŮDLE

NOSIT NOS NAHORU

PYŠNÝ 1
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PYŠNÝ 2

CÍTIT/ČICHAT LIBÉ

CÍTIT/ČICHAT NELIBÉ

SEX

ŠŤOURAT SE V NOSE 1

ŠŤOURAT SE V NOSE 2
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ŠPINAVÝ

VYSMRKNOUT NUDLI (NA ZEM)66

VYSMRKNOUT NUDLI (NA ZEM)
– varianta

„OBYČEJNÝ 2“

Alternativně lze artikulovat tento znak s jiným tvarem ruky, dlaní, tak jak je to patrné u znaku ŠPATNÝ, čímž
může dle jazykového kontextu dojít k modifikaci významu znaku (ve smyslu skrytě vysmrknout nudli na zem).
Gesto popisuje faktický postup, jak se vysmrkat bez kapesníku, což se ukazuje jako velmi užitečná dovednost při
vytrvalostním sportovním výkonu, zejména u fotbalistů, kde je jejich dovednost diskutována nejen mezi jejich
fanoušky, ale i sportovními komentátory, srov. „Smrkání je činnost, jejíž popularita mezi fotbalisty neuvěřitelně
rychle roste. Kdo dnes během utkání nevychrlí z nosu alespoň půl litru hlenu, jako by na hřišti ani
nebyl.“[Online.<http://www.sportrevue.cz/manual-naucte-se-smrkat-jako-nejlepsi-profesionalni-fotbaliste>Cit.05-12- 2016.]
66
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„OBYČEJNÝ 3“ (srov. další významy znaku:
„NESTOJÍ TO ZA ŘEČ“/ „TO NIC NENÍ“/
MALIČKOST/ LEHKÉ)
NEZÁJEM/ ODPOR/„VÝSMĚCH“/ SMRAD67

ZKLAMANÝ/ OMYL varianta (akcentující mimiku)

ZKLAMANÝ/ OMYL varianta (včetně ústního vzorce pro slovo zklamaný)

PĚSTÍ DO NOSU

67

srov. SMRDĚT, ZAPÁCHAT, apod. (viz profil funkce subprofil čich)
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ZLOMENÝ NOS

VYMAČKÁVAT AKNÉ
VYTRHNOUT CHLUP Z NOSU

ZLÝ

SMRDĚT/ZAPÁCHAT

ŠKRÁBAT SE NA NOSE
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ODSTRANIT NĚCO Z NOSU

PROTŘÍT NOS/ SVĚDÍCÍ NOS

UTÍRAT SI NOS

KÝCHNOUT
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5.2 Profil vzhled/manifestace
V tomto profilu jsem zvažoval, zda ho nerozdělit do dalších subprofilů, a to tak, že bych
vytvořil subprofil člověk a subprofil zvířata. Subprofil zvířata by byl tvořen znaky: PTÁK,
SLEPICE, PAPOUŠEK, SLON, NOSOROŽEC 1, NOSOROŽEC 2, ČENICH, ČUMÁK,
RYPÁK/PRASE, PRASE, BÝK, SLON, KOMÁR a ČÁP (srov. poslední dva jmenované
znaky); a vedle toho by mohl být takový subprofil tvořen i znaky spojenými s chováním zvířat,
které vykonávají zobákem, čenichem, rypákem, apod. - např. KLOVAT, ČICHAT/SLÍDIT/
VĚTŘIT (PES), ODFUKOVAT Z NOZDER. K tomu lze vyvodit další znaky jako jsou:
NABÍRAT VODU ZOBÁČKEM, PÍT ZOBÁČKEM, PTÁČEK ZPÍVÁ (ZOBÁČKEM),
ZOBÁKEM KLOVAT DO ZEMĚ, KLOVAT Z RUKY (zde bez obrazové přílohy),
k poslednímu jmenovanému srov. PAPOUŠKOVAT/popř. ZOBAT. Vedle těchto znaků by
subprofil člověk obsahoval znaky zbylé.
Ale vzhledem k tomu, že se oba subprofily prolínají, tak jsem od takového dělení
ustoupil. Srov. ČARODĚJNICE vs. OREL, PAPOUŠEK; BÝK/KRUH V NOZDRÁCH vs.
NAUŠNICE; popř. i expresivní užití znaků u člověka, které primárně patří do zvířecí říše (např.
ODFUKOVAT Z NOZDER). Někdy však může být hranice mezi kategoriemi neostrá, např.
ČICHAT/SLÍDIT/VĚTŘIT (PES) by bylo pravděpodobně možné užít u člověka jen expresivně,
zatímco znaky ČICHAT/CÍTIT 2, ČICHAT/CÍTIT 3 (viz profil funkce subprofil čich) by bylo
pravděpodobně možné užít v obou kategoriích.
Dalším důvodem, proč jsem ustoupil od rozdělení tohoto profilu je fakt, že u znaků
dochází i k významové extenzi do říše rostlin, srov. znaky: OKURKA 1, OKURKA 268.
Poslední dva znaky by bylo možné zařadit do profilu lokalizace subprofilu výstupek ve středu
obličeje, ale ponechal jsem je v tomto profilu vzhledem k tomu, že jsou vizuálně motivované
právě vystupujícím nosem a jeho tvarem v souladu se vzhledem okurky. Podobně by se dalo
uvažovat i o dalších znacích, např. výše zmíněné ČICHAT/CÍTIT 2 výrazně svým provedením
(index směrující do prostoru před obličej) připomíná tvar a orientaci nosu, ale protože je
význam spojen s funkcí nosu, zařadil jsem ho do profilu tomu odpovídajícímu.
Po letmém prohlédnutí znaků tohoto profilu je patrné, že jsou velmi silně vizuálně
motivované reprezentovanou skutečností/svými denotáty. Srov. PTÁK, OREL, ČÁP,
Při elicitaci jazykového materiálu jsem se setkal i s dalším významem pro tyto znaky, a tím byla paprika. I přes
to, že znak osobně znám, tento význam jsem k tomuto znaku nepřiřadil, protože se nepotvrdil během mé práce
s dalšími mluvčími znakového jazyka ani při vyhledávání ve slovnících.
68

49

KLOVAT, na jedné straně, nebo BOULE NA NOSE 1, BOULE NA NOSE 2,
KLAUN/CIRKUS, NOS MALÝ/KRÁTKÝ, NOS VELKÝ/DLOUHÝ, NOS NAHORU, KNÍR
1, POTÁPĚČSKÉ BRÝLE, apod. Některé z nich by bylo pro svou vizuální motivovanost
nahlížet i jako gesta s přihlédnutím k jejich srozumitelnosti (viz profil gesto), srov.: ŘÍZNOUT
DO NOSU/ OPERACE NOSU, srov. AMPUTACE NOSU, ŠITÍ NOSU, PLAKAT 2. K tomu
srov. obdobné znaky (zde bez obrazové přílohy): PUDROVAT SI NOS, SPRCHOVAT SI
NOS, BRÝLE, DALEKOHLED. Pro jejich zařazení do profilu gesto však neodpovídá fakt, že
jsou primárně popisné (často i ve vtahu k nějakému předmětu, se kterým se vykonává něco na
nose), a že nejsou tedy popisem činnosti, kterou by nos, potažmo hlava, potažmo člověk,
vykonával.
Vizuálně motivované jsou i znaky, které přímo odkazují na vzhled člověka: znak
BOULE NA NOSE 1, BOULE NA NOSE 2, KLAUN/CIRKUS, ČERVENÝ NOS (OD
MRAZU); SKOBA/ FRŇÁK, ČARODĚJNICE, ŠIROKÝ NOS, NOS NAHORU, PUTIN,
ŠULÁKOVÁ.

K posledním třem uvedeným znakům srov. ZVĚDAVÝ. Znaky jsou si

navzájem velmi podobné a dokazují na aspekty při tvoření vlastních jmen v českém znakovém
jazyce. V případě znaků PUTIN a ŠULÁKOVÁ jde pravděpodobně o motivaci tvarem nosu,
viz znak MALÝ NOS (a varietami tohoto znaku). Tyto znaky jsou jen ilustrativní, osobně znám
další minimálně tři osoby, jejichž jméno je varietou těchto znaků. Nabízí se ještě možnost, že
nositelé těchto jmen byli zvědaví (viz znak ZVĚDAVÝ profil lokalizace subprofil výstupek ve
středu obličeje), a proto získali tento znak pro vlastní jméno. V případě ŠULÁKOVÉ se mi
nepodařilo zjistit motivovanost znaku i přes to, že jsem to diskutoval přímo s paní, které znak
náleží. V případě znaku PUTIN bych se osobně přikláněl k tvaru nosu, stejně jak to je v případě
jiných významných prezidentů, ke znaku CH. DE GAULE srov. znak BOULE 1, zde spíš ve
významu VELKÝ MOHUTNÝ NOS (zde bez obrazové přílohy), anebo znak KNÍR 1, tento
znak by v jiném kontextu znamenal jméno pro našeho exprezidenta V. Klause. Tyto případy
lze označit podle mého názoru za významovou extenzi z původního vztahu mezi označujícím
a označovaným na nový objekt/denotát. Někdy může být taková analogie tak silná, že úplně
oslabí nebo i setře původní význam znaku, viz KNÍR 2/HITLER. K tomu srov. další vlastní
jména zde uvedená: POSPÍŠIL, ČAPKOVÁ. V těchto případech prozměnu nejde o vizuální
motivovanost s lidským nosem, ale jde v prvním případě o souvislost se znakem
KOMISE/INSPEKCE a v druhém případě o souvislost se znakem pro zvíře ČÁP.
U vlastních jmen ještě chvilku zůstaneme, protože znak AMERIKA je s největší
pravděpodobností odvozen od znaku OREL, k tomu srov. znak PAPOUŠEK a VELKÝ
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ZAHNUTÝ NOS/SKOBA. Poslední jmenovaný znak odkazuje na stereotypy a předsudky
spojené s pohledem na židovský národ. Ukazuje se, že vzhled nosu má své významné místo při
tvorbě vlastních jmen nejen pro osoby, ale i pro celé národy a státy. K tomu srov. ještě znak
BULHARSKO, viz příloha č. 1 této práce, který je rovněž motivován velkým zahnutým nosem.
Vedle toho se do tvorby vlastních jmen promítá jiný a podle mého názoru podstatnější rys
našeho nosu. K tomu však podrobněji v profilu lokalizace subprofilu výstupek ve středu
obličeje).
Výše uvedené ikonické mapování obsahuje ve druhé vrstvě i mapování metaforické, jak
je vidět i u dalších příkladů, prozměnu spojených se znakem KNÍR 2, srov. UKRAJINA (zde
pravděpodobně mylně zvolený znak, který patří pro MAĎARASKO, jedná se o rozšířený omyl
mezi mluvčími znakového jazyka), dále srov. BULHARSKO, RAKOUSKO, MAĎARSKO
(druhá varianta). Poslední tři zmíněné znaky srov. s přílohou této práce č. 1, kde jsou uvedeny
detailnější informace k vlastním jménům pro všechny státy Evropy. Znak RAKOUSKO má
například pět různých variant a z toho dvě odkazují na lidský knír.
Tím se dostávám k zajímavému etymologickému problému. Totiž ke znakům
NĚMECKO 1, NĚMECKO 2 a RAKOUSKO, všechny tři znaky jsou uvedeny zde v souladu
s tím, jak je prezentuje příloha č. 1, kde jsou detailněji informace k variantám znaků pro
jednotlivé státy. Setkal jsem se s názorem, že znak NĚMECKO 1 souvisí s nosem a znak
NĚMECKO 2 s ústy. Existují i argumenty pro opodstatněnost obou názorů. V prvním případě
se tvrdí, že je znak odvozen od nosu proto, že Němce nemáme rádi, doslova, že jsou pro nás
takové „fuj z nosu“ za to, co nám provedli. Druhý názor souvisí více s reáliemi jazykové a
kulturní menšiny Neslyšících. Totiž, že v německých školách pro neslyšící probíhala striktně
orální výuka. Nevím jak to je, ale rád bych navrhl své otázky k řešení tohoto problému. Na
základě své domněnky, že je znak motivován karem, resp. znakem KNÍR 2/HITLER a gestem
pro nacistický pozdrav s významným podílem profilu funkce a subprofilu čich, např. znakem
VYKAŠLAT SE NA NĚCO 2, tak řadím znak do tohoto profilu. Je také možné, že znak je
motivován i profilem lokalizace subprofilem výstupek ve středu obličeje (viz dále) rovněž
v souvislosti s profilem funkce a subprofilem čich, vzhledem k tomu, že několik států v Evropě,
ale i ve světě se ukazuje od nosu.69
Znak pro Německo podle mého názoru odvisí od nacistického Německa a znaku pro HITLERA. Představme si
nacistické gesto „zdvihání ruky na povel/pozdrav“ (srov. FAŠISTICKÝ 2). Je možné, že by neslyšící Češi žijící
v německém područí identifikovali okupanty ve své zemi jako ty, co zvedají ruku na pozdrav a patří k Hitlerovi?
Pokud ano, bylo by v takovém případě možné, že za tak krátkou dobu by se znak proměnil do dnešní podoby svým
historickým vývojem? Proč by ale tvar ruky nekorespondoval s tvarem ruky pro KNÍR 2? Je možné, že by existoval
ještě jiný tvar ruky, který by se využíval k vytvoření hypotetického znaku KNÍR 3 (palec a ukazováček), poté by
následovalo gesto pro pozdrav, které přirozeně končí svěšením ruky? Otázek je velice mnoho. Např. do jaké míry
69
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V rámci tohoto profilu bych rád předestřel ještě další návrhy pro etymologické rozřešení
některých znaků. Mohl by být znak MALÝ NOS sémanticky propojen se znaky:
ROZTOMILÝ/MALINKATÝ, SMĚŠNÝ/VTIPNÝ/ROZTOMILÝ, MLADÝ/ ROZTOMILÝ/
MALÝ/ NEZKUŠENÝ? Osobně se domnívám, že ano. Malý nos mají i děti. Jedná se o velmi
roztomilý malý nosánek, který na nás „trčí“ z hezkého obličeje. Některé říkadla pro děti si
všímají nosu. Maminky se dětských nosánků dotýkají a toto chování i doprovodně verbalizují
(ať už jsou slyšící nebo neslyšící). Domnívám se, že nos plní v tomto útlém věku dítěte určitou
kontaktovou funkci mezi ním a jeho nejbližšími. Znaky proto řadím do tohoto profilu a
předkládám k úvaze analogii mezi vzhledem nosu (zde samozřejmě můžeme brát v úvahu profil
gesto a profil lokalizaci) a jeho extenzivními významy ve výše uvedených znacích.
Rád bych zde poukázal na možný výklad etymologie některých dalších znaků. Znak
OBROVSKÝ by mohl mít souvislost se znakem SLON. Znak OŠKLIVÝ by mohl být odvozen
od znaku ČARODĚJNICE, resp. osoby s ošklivým zahnutým nosem.
Nyní se podívejme na znak „ČUMĚT“ (ilustrativní příklad viz videoslovník kapitola
„Příklady užití znaků“). Tento znak se jednoznačně artikuluje přímo na nose, ikdyž má
primárně sémantickou souvislost se somatismem oči. Podle mého názoru tento znak získal
příznakovost profilu funkce subprofilu čich v negativním smyslu, ale jako hlavní motiv pro
jeho umístění na nos se zdá být vizuální podoba mezi znakem ČUMÁK a ČUMĚT. (srov.
v češtině nespisovné čumákovat).

ovlivnil podobu znaku profil funkce subprofil čich (srov. ŠPATNÝ, VYKAŠLAT SE NA NĚCO 1 a zejména
VYKAŠLAT SE NA NĚCO 2). V takovém případě by znak NĚMECKO 2 mohlo být varietou ke znaku
NĚMECKO 1 a počáteční místo artikulace by mohlo podlehnout proměně historickým vývojem taktéž, popř. by
mohl znak odviset skutečně od orálního vzdělávání, které se však řekne v českém znakovém jazyce rovněž za
pomoci jiného tvaru ruky. Můžeme zde rovněž polemizovat s tvarem ruky O od slova orální. RAKOUSKO je
znak, který rovněž odkazuje na nos a má shodný tvar ruky se znaky pro Německo. Možná bychom měli vzhledem
k historii vzdělávání uvažovat nejprve o tomto znaku a až potom o Německu. Zde se také nabízí tvar ruky O, který
je počátečním písmenem pro Österreich-Ungarn. V tomto případě by mohlo dojít i historickému vývoji znaku.
Zajímavá je také druhá část znaku RAKOUSKO. Co to znamená? Jde o asimilovanou podobu znaku pro SMĚSICI
národů, např. Čechů, Slováků, Němců, Rakušanů a Maďarů (srov. znak ÚNOR)? Nebo znak odkazuje spíše na
vídeňský valčík (srov. znak TANEC zde bez obrazové přílohy)?
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VYPADAT

BOULE NA NOSE 1

CH. DE GAULE (KONTEXT: PREZIDENT – FRANCIE – ZNAK PRO NĚHO – BOULE
NA NOSE 1; NEM.KOMPONENT – OTEVŘENÁ PUSA DOKOŘÁN)

BOULE NA NOSE 2
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MÍT ČERVENÝ NOS OD MRAZU70 (kontext: MRÁZ – VENKU - MRÁZ – TŘEPAT
RUKAMA71 – ČERVENÝ72 – NOS 273)

KLAUN/CIRKUS (kontext: ústní vzorec pro slovo klaun srov. CIRKUS)

NOS MALÝ/KRÁTKÝ - NOS VELKÝ/DLOUHÝ

Při změně kontextu by mohl být aktualizován i další význam znaků ČERVENÝ –NOS 2, a to opilecký červený
nos.
71
Obě ruce se třepou rychle několikrát za sebou v neutrálním prostoru (manuální komponent znaku) a přitom
ústa vyfukují vzduch (nemanuální komponent znaku). Tento znak a způsob jeho provedení se užívá nejen
v takových situacích, kdy člověka skutečně zebou ruce, ale analogicky i v jiných situacích (metaforicky), kdy chce
mluvčí zdůraznit intenzitu prožívané nějaké skutečnosti.
72
Varianta znaku provedena v kontaktu s bradou (resp. v tomto případě pod bradou), pohyb znaku je proveden
úmyslně pomaleji a intenzivněji ve větším prostoru než ve svém základním významu, zasahuje zde nemanuální
komponent související s kontextem výpovědi (velký mráz, srov. adverbiální znak ve výpovědi a přiložené video).
73
Srov. BOULE 2 (stejný tvar ruky, pohyb od nosu) s tímto znakem (stejný tvar ruky, pohyb k nosu). Dále srov.
KLAUN/CIKÁN. Vzhledem k tomu, že jsem nevěděl jaký ekvivalent pro tento znak zvolit, rozhodl jsem se pro
NOS 2.
70
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ROZTOMILÝ/MALINKATÝ

SMĚŠNÝ/ VTIPNÝ, srov. specifický znak s významem: „Jemný posměch (ne výsměch),
reakce na něco komického, roztomilého.“74

MÁLO

MLADÝ/ ROZTOMILÝ/ MALÝ/ NEZKUŠENÝ

Nemanuální složka znaku: Koutky rtů nahoře, ústa v úsměvu, artikulace „CHE, CHE“. Popis znaku: P tvar ruky
, orientace dlaní doleva, ukazovák se dotýká špičky nosu.Následně kontakt s nosem ustává a ruka se opakovaně,
při zachování orientace dlaně, otočí v zápěstí. Tvar ruky se po ztrátě kontaktu s nosem mění na .
(Vysuček – Motejzíková, 2003)
74
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NOS NAHORU

PUTIN (kontext: RUSKO – PREZIDENT – PUTIN)

ŠULÁKOVÁ

PAUR

ŠIROKÝ NOS
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POSPÍŠIL75 (kontext: DOKTOR – JMÉNO), srov. KOMISE/INSPEKCE

KNÍR1

UKRAJINA

KNÍR 2/HITLER

FAŠISTICKÝ 1

FAŠISTICKÝ 2

Na základě rozhovoru s figurantkou vyšlo najevo, že znak vymyslela přímo ona v souvislosti s pojmem
KOMISE, srov. profil lokalizace.
75
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NĚMECKO 1

NĚMECKO 2

RAKOUSKO

VELKÝ ZAHNUTÝ NOS / SKOBA (kontext: SKOBA – TY - BRÁT opak. LAKOMÝ –
SKOBA – ŽID - TYP), ustálené slovní spojení
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ČARODĚJNICE (kontext: ústní vzorec pro slovo čarodějnice, srov. AMERIKA, OREL,
PAPOUŠEK)

OŠKLIVÝ

OŠKLIVÝ varianta (expresivně)

PTÁK

SLEPICE
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OREL (kontext: ústní vzorec pro slovo orel)

AMERIKA (kontext: ústní vzorec pro slovo Amerika)
PAPOUŠEK (kontext: ústní vzorec pro slovo orel, srov. ČARODĚJNICE, AMERIKA, OREL)

PAPOUŠEK (kontext: ústní vzorec pro slovo papoušek)

PAPOUŠKOVAT/ popř. ZOBAT (složenina dvou znaků: PTÁK/ZOBÁK – ZOBAT)76

Tento znak byl získán v rámci elicitace prostřednictvím psané češtiny u slova PAPOUŠEK, mluvčí
pravděpodobně myslel význam PAPUŠKOVAT, popř. PAPUŠEK ve významu: „ten kdo něco papouškuje“. Jedná
se však jen o mou domněnku, protože jsem s tímto respondentem znak nekonzultoval. Rovněž by mohlo jít o
ilustrativní příklad ZOBÁNÍ.
76
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KLOVAT (kontext: LES – KMEN STROMU)

ČÁP

ČAPKOVÁ (srov. profil funkce subprofil řeč a jazyk)

KOMÁR (kontext: LETĚT – SOSÁK – SOSAT), srov. ČÁP
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SLON

OBROVSKÝ

NOSOROŽEC 1

NOSOROŽEC 2

ČENICH/ČUMÁK
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OKURKA 1

OKURKA 2

BULDOK (kontext: PES – JMÉNO – TYP – „PLACATÝ OBLIČEJ/NOS“)

ČICHAT/SLÍDIT/VĚTŘIT (PES)

RYPÁK/PRASE

PRASE
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PRASE (aktualizace vizuální motivovanosti znaku a jeho etymologie)77

ODFUKOVAT Z NOZDER (kontext: BÝK – BĚŽÍ – JDE – BĚŽÍ – ODFUKUJE Z NOZDER)

BÝK/KRUH V NOZDRÁCH (kontext: BÝK/ROHY – KRUH V NOZDRÁCH)

NÁUŠNICE V NOSU

POTÁPĚČSKÉ BRÝLE (kontext: PLAVAT – POTÁPĚČSKÉ BRÝLE – ŠNORCHL)

Tento znak je aktualizace sémantického pole znaku PRASE, který je běžně artikulován v neutrálním prostoru,
v tomto případě došlo k aktualizaci artikulace znaku na nose pravděpodobně z toho důvodu, že při elicitaci znaků
na základě psané češtiny si respondent uvědomil souvislost znaku PRASE a znaků RYPÁK, RÝT ČENICHEM
(zde bez obrazové přílohy).
77
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ŘÍZNOUT DO NOSU/ OPERACE NOSU, srov. další znak uvedený ve videoslovníku
AMPUTACE NOSU (kontext: NOS – ŘÍZNOUT DO NOSU – PRYČ/ODSTRANIT)

ŠITÍ NOSU

PLAKAT 1

PLAKAT 2
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5.3 Profil funkce
Profil funkce dělím na základě získaného jazykového materiálu do těchto subprofilů:
-

čich

-

smrkání

-

dýchání

-

krvácení

-

řeč a jazyk
Subprofil čich reprezentuje hned několik jazykový prostředků. Těmi základními jsou:

ČICHAT/CÍTIT 1 a ČICHAT/CÍTIT 2, okrajově i ČICHAT/CÍTIT 3, dále: PŘIVONĚT
SI/ČICHAT VŮNI/VŮNĚ, ČICHAT ZÁPACH, srov. ČICHAT DROGU - FETOVAT/
TOULEN, UCÍTIT ZÁPACH, ZAVÁNĚT. V těchto znacích hraje velmi podstatnou roli
mimika.
Jak ukazují již některé výše uvedené znaky, výsledkem čichání je buď vůně, nebo pach
(nepříjemný). Neutralita vůně se popisuje jen velmi obtížně, pokud je vůbec možné o nějaké
neutralitě vůně mluvit. Hlavní funkcí nosu je dýchání, a pokud vdechneme vůni nebo pach tak
se to projevuje tak, že je nám to buď příjemné, nebo nepříjemné. Zde odkazuji na dva důležité
znaky prezentované v profilu gesto: CÍTIT/ČICHAT LIBÉ, CÍTIT/ČICHAT NELIBÉ. Zde je
rozlišení mimiky velmi výrazné a tyto dva póly prostupují celou slovní zásobou, která je od
čichu odvozena, resp. vytvořena na základě metaforického mapování. I zde se projevuje
mapování ikonické, protože jsou znaky artikulované na nose, proto mají i souvislost s profilem
gesto a profilem vzhled/manifestace. Pro lepší názornost si můžeme představit pomyslnou osu
intenzity vůně i zápachu, které se přizpůsobuje mimika mluvčího znakového jazyka. Na jedné
straně je při znakování obličej příjemně „naladěn“ na druhé straně je obličej „zamračen“. Čím
více se budeme přibližovat k okraji „snesitelnosti“ obou pólů, tím více bude odpovídat vzhled
obličeje. Zde somatismus nosu ustupuje do pozadí před somatismem celého obličeje, protože
ten nejlépe zrcadlí naše vnitřní rozpoložení při prožívání našich pocitů a stavů v této realitě.
Pokud se jedná o stavy nezávislé na čichu, existuje v somatismech českého znakového jazyka
velmi přiléhavý znak: MÍT POCIT/TUŠENÍ, kde je jazykově reflektována naše tělesnost
prostřednictvím hmatu, popř. pocitu na kůži.
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Tyto základní lidské reakce na „vůně a pachy světa“, ve které žijeme, odpovídají i
analogickému tvoření dalších znaků. Ze všech profilů asi zde nejvýrazněji dochází k extenzím
významu na různé věci a jevy, se kterými se setkáváme, a které jsou libého charakteru (popř.
již ztratili svůj příznak libosti a pod potřebou jazykové efektivity se staly neutrálními), srov.
VONĚT (kontext: NOS – KAMARÁD/PŘÍTEL, ustálené slovní spojení), popř. DROGERIE
(kontext: VONĚT – PRODÁVAT), KVĚTINA 1, KVĚTINA 2, KVĚTÁK, SÝR, OCET 1,
OCET 2; nebo na věci a jevy, které jsou nelibého charakteru, kde příznak nelibosti stále
přetrvává. To se odráží v mimice právě dle výše pospané intenzity našeho prožitku, popř. tento
výraz nelibosti tvoří povinnou součást znaku: PLÍSEŇ 1, SMRDĚT/ ZAPÁCHAT/ PLÍSEŇ 2,
UCPAT SI NOS, SMRDĚT/SMRADLAVÝ (viz profil gesto),

ZÁNĚT 1, ZÁNĚT 2,

NEZÁJEM/ ODPOR/ VÝSMĚCH/ SMRAD, HOVNO, FUJ, HNŮJ 1, HNŮJ 2, SVINĚ 1,
SVINĚ 2. Poslední jmenované znaky již mají příznak velmi expresivní. Jde defakto o jednu
z nejvulgárnějších nadávek v českém znakovém jazyce. Pokud se zamyslíme nad postupem,
jak je tato nadávka vytvořena, můžeme dojít k zajímavému zjištění. Dochází tu dle mého názoru
hned k trojímu mapování: nejprve jde o ikonické mapování (místo artikulace nos a gesto čichání
– libého/nelibého), dále o metaforické mapování ve znaku HNŮJ a nakonec o další extenzi
významu do znaku SVINĚ.
Znaky KRUTÝ/TYRAN/PŘÍSNÝ/DRZÝ 1, popř. KRUTÝ/TYRAN/PŘÍSNÝ/DRZÝ
2 pravděpodobně nemají jen souvislost s negativní konotací profilu čich a pachy obecně, ale i
s dalšími profily, které se mi nepodařilo identifikovat. Nabízí se např. profil lokalizace subprofil
výstupek ve středu obličeje.
K zajímavé extenzi významu dochází rovněž u znaku ČICHAT/CÍTIT 2, který
v určitém kontextu může nabývat významu: VYHLEDÁVAT/ SENZOR/ SONDA. Tato
extenze významu pravděpodobně vychází ze stejného sémantického pole jako znak
ČICHAT/SLÍDIT/VĚTŘIT

(PES),

který

jsem

umístil

do

zvířecí

říše

v profilu

vzhled/manifestace.
Zůstává pro mě otázkou, zda znaky ŠPION, KOMISE, ZVĚDAVÝ, které jsem umístil
do profilu lokalizace subprofil výstupek ve středu obličeje, nemají také souvislost s tímto
profilem. U znaku ŠPION se takové zařazení přímo nabízí. Ale protože se jedná o znaky, které
mají co do činění právě s tím, že nos je „všude první“, rozhodl jsem se nakonec pro toto
uspořádání.
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V případě znaku „PŘIJÍT O NĚCO“ by však bylo myslím rozumnější jeho přemístění
do profilu lokalizace subprofilu blízkosti a směrovosti.
Nyní se podívejme blíže na znaky ÚSPĚCH/ÚSPĚŠNÝ 1, ÚSPĚCH/ÚSPĚŠNÝ 2,
popř. i znak ÚSPĚCH/ÚSPĚŠNÝ 3 (zde bez obrazové přílohy, jde o variantu s tvarem ruky,
kde je palec opřený v ohnutém ukazováku, zatímco celá ruka setrvává v pěsti, srov. moravskou
variantu ÚSPĚCH). Jedná se o znaky, u kterých by bylo možné identifikovat konceptuální
schéma DOBRÉ JE NAHOŘE/DOBRÉ SMĚŘUJE NAHORU (srov. Šůchová 2007, s. 62 –
63) jako u jediných ve spojitosti s nosem. Vedle těchto znaků existují úplně shodné znaky
PLYN a NUSLE (kontext: INDEX – KLF, ustálené slovní spojení), kde se pravděpodobně
jedná o klasifikátor (KLF) prchavé látky směřující směrem vzhůru.
Zajímavý je v této situaci postřeh jednoho z mých neslyšících respondentů, který mi
vysvětlil motivaci znaku ÚSPĚCH. Tvrdil přibližně toto: „V části Prahy, která se jmenuje
NUSLE, byla továrna na PLYN, která byla tak úspěšná, že se znak ÚSPĚCH ukazuje podle
toho.“ Vím, že jde o lidovou etymologii, ale ta někdy dokáže být mnohdy přesnější než ten
nejsofistikovanější přístup k jazyku. Jedná se i o tento případ? Nijak jsem toto zjištění zatím
výrazněji nezkoumal, ale jedná se o skutečně vzácnou shodu tří znaků, z nichž dva jsou spolu
sémanticky propojeny a třetí se jaksi vymyká.
Po letmém nahlédnutí do slovníku různých národních znakových jazyků můžu
konstatovat jen tolik, že znaky pro pojem úspěch, skutečně odpovídají ve většině znakových
jazyků konceptuální metafoře DOBRÉ JE NAHOŘE/DOBRÉ SMĚŘUJE NAHORU, ale z 22
znakových jazyků pouze jeden umisťuje tento pozitivní znak na nos.78

Věrohodnost tohoto zdroje je diskutabilní [Online.<https://www.spreadthesign.com/>Cit.05-12-2016.] Většinou
se znaky artikulují na nepříznakové/nedominantní ruce a podobají se českému znaku VÝHRA/ZISK. Za zmínku
by možná stál ještě znak z amerického znakového jazyka, který připomíná ale spíše český znak SLAVI (zde bez
obrazové přílohy), popř. novozélandský znak ŠTĚSTÍ, resp. LUCKY, který se artikuluje přímo na nose, ale
prozměnu mu chybí sledované konceptuální schéma a více svým provedením připomíná český znaky OSUD (viz
profil lokalizace subprofil výstupek ze středu obličeje). K novozélandskému znakovému jazyku srov. přílohu č. 1
této práce.
78
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5.3.1 Subprofil čich

ČICHAT/CÍTIT 1

ČICHAT/CÍTIT 2

ČICHAT/CÍTIT 3

PŘIVONĚT SI/ČICHAT VŮNI/VŮNĚ (srov. videoslovník „Příklady užití znaků“)

ČICHAT ZÁPACH, srov. ČICHAT DROGU - FETOVAT/ TOULEN
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UCÍTIT ZÁPACH

ZAVÁNĚT

MÍT POCIT/TUŠENÍ

KÝCHNOUT 1

KÝCHNOUT 2
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KÝCHNOUT 3, (srov. ŠŃUPAT TABÁK - kontext: MALÁ KULATÁ KRABIČKA –
ŠŃUPAT – KÝCHNOUT)

VONĚT (kontext: NOS – KAMARÁD/PŘÍTEL, ustálené slovní spojení)

DROGERIE (kontext: VONĚT – PRODÁVAT)

KVĚTINA 1

KVĚTINA 2
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KVĚTÁK (kontext: KVĚTINA – KOULE, ústní vzorec pro slovo květák, ustálené slovní
spojení)

BOHATÝ (kontext: VONĚT POD NOSEM79 – BOHATÝ/DRAHÝ, ustálené slovní spojení)

„PŘIJÍT O NĚCO“ (srov. NECHTĚNĚ 2 - MINOUT/PROMEŠKAT, profil lokalizace
subprofil blízkost, směrovost)

ÚSPĚCH/ÚSPĚŠNÝ 1 (jednoruční varianta)

Jedná se o volný překlad tohoto znaku, je pravděpodobné, že souvisí s libým pocitem vyvolaného vůní, který
slouží jako zdrojová oblast pro konceptualizaci pro metaforu PENÍZE VONÍ.
79
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ÚSPĚCH/ÚSPĚŠNÝ 2 (obouruční varianta)
ÚSPĚCH/ÚSPĚŠNÝ 3 (zde bez obrazové přílohy, jde o variantu s tvarem ruky, kde je palec
opřený v ohnutém ukazováku, zatímco celá ruka setrvává v pěsti, srov. moravskou variantu
ÚSPĚCH - jako nepřímé pojmenování, k tomu srov. VYKAŠLAT SE NA NĚCO 2).

PLYN (kontext: INDEX – KLF80, ustálené slovní spojení), srov. NUSLE, ÚSPĚCH

NUSLE

PLYN varianta (místo artikulace znaku ústa, eventuelně brada, namísto nosu, jedná se o
proměnu znaku v čase tzv. historickým vývojem, popř. může jít o idiolekt respondenta)

Jedná se pravděpodobně o klasifikátor prchavé látky směřující směrem vzhůru. Ke klasifikátorovým
konstrukcím Tikovská (2007), Motejzíková (2007).
80
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SÝR

OCET 1

OCET 2

ČICHAT DROGU - FETOVAT/ TOULEN (kontext: DROGA – FETOVAT – ČICHAT
ZÁPACH), srov. ČICHAT ZÁPACH, popř. PŘIVONĚT SI/ČICHAT VŮNI/VŮNĚ

SMRDĚT/ ZAPÁCHAT, srov. UCPAT SI NOS a gesto SMRDĚT/SMRADLAVÝ

UCPAT SI NOS, srov. ZADRŽET DECH
74

PLÍSEŇ 1

SMRDĚT/ ZAPÁCHAT/ PLÍSEŇ 2 (srov. ZÁNĚT 1 a ZÁNĚT 2)

ZÁNĚT 1

ZÁNĚT 2 (z dvouruční varianty znaku se historickým vývojem stala jednoruční varianta)

NEZÁJEM/ ODPOR/ VÝSMĚCH/ SMRAD

HOVNO
75

FUJ

HNŮJ 1

SVINĚ 1

HNŮJ 2

SVINĚ 2

KRUTÝ/TYRAN/PŘÍSNÝ/DRZÝ 1
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KRUTÝ/TYRAN/PŘÍSNÝ/DRZÝ 2, z dvouruční varianty znaku se historickým vývojem stala
jednoruční varianta, popř. jde o variantu znaku
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5.3.2 Subprofil smrkání

Znaky FUJ, VYKAŠLAT SE NA NĚCO 1; VYKAŠLAT SE NA NĚCO 2;
NEPOŘÁDEK/BORDEL; „NECHAT BÝT“/ ODPUSTIT/ PŘENECHAT NĚKOMU/
„VĚNOVAT“ jsou podle mého názoru významovou extenzí ke gestům VYSMRKNOUT
NUDLI (NA ZEM) – jednoruční varianta i obouruční varianta (tak jak jsem to již popisoval v
profilu gesto). Celou problematiku jsem na počátku trochu zjednodušil. Nyní bych rád tuto
oblast rozšířil o svou další domněnku, že právě znaky VYKAŠLAT SE NA NĚCO 1,
VYKAŠLAT SE NA NĚCO 2, NEPOŘÁDEK/BORDEL, „NECHAT BÝT“/ ODPUSTIT/
PŘENECHAT NĚKOMU/ „VĚNOVAT“ v sobě silně akcentují negaci spojenou právě
se subprofilem smrkání. V sémantice těchto znaků (rychlé pohyby od nosu dolů) je možné
spatřit potřebu člověka ulevit si od tekoucího nosu, popř. hlenů/holubů apod. V těchto znacích
jej přítomen i konotační aspekt, který je silně negativní.
TÉCT Z NOSU (kontext: RÝMA – TÉCT Z NOSU), a ustálené slovní spojení KREV TÉCT Z NOSU, resp. KRVÁCENÍ Z NOSU 2. Tyto znaky se vyznačují shodou ve znaku TÉCI
Z NOSU, který se tak jeví jako nepříznakový a který svůj příznak získává až po přidání znaku
RÝMA nebo KREV. Ostatní znaky myslím nepotřebují žádný komentář. Opět zde dochází
k rozšíření významu, např. ze znaku SMRKAT do znaků CHŘIPKA, RÝMA

SMRKAT 1

SMRKAT 2
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KAPESNÍK (kontext: SMRKAT – obrys předmětu, ustálené slovní spojení)

CHŘIPKA

RÝMA

TÉCT Z NOSU (kontext: RÝMA – TÉCT Z NOSU, srov. ustálené slovní spojení KREV TÉCT Z NOSU, resp. KRVÁCENÍ Z NOSU 2)

VYKAŠLAT SE NA NĚCO 1
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NEPOŘÁDEK/BORDEL

VYKAŠLAT SE NA NĚCO 2

„NECHAT BÝT“/ODPUSTIT/ PŘENECHAT NĚKOMU/ „VĚNOVAT“, srov. specifický
znak s významem: „Dobrovolně se vzdát něčeho, oželit něco, smířit se se ztrátou.“81

ŠPATNÝ

Nemanuální složka znaku: Stažené obočí, koutky rtů dolů, vyšpulené rty, vzduch jde ven z úst. Popis znaku:
P ve tvaru
s dlaní orientovanou dolů se špičkou palce a ukazováku dotýká špičky nosu. Odtud prudkým
vodorovným pohybem přejde do tvaru ruky s dlaní orientovanou dolů. (Vysuček – Motejzíková, 2003)
81
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5.3.3 Subprofil dýchání
V rámci tohoto subprofilu jsem určil znaky VDECHOVAT NOSEM 1, VDECHOVAT
NOSEM 2, VDECHOVAT NOSEM 3. Tyto tři znaky souvisí s vdechováním něčeho do nosu,
nejedná se o vzduch, vůni ani pach, ale mechanickou látku, která má omamné účinky (drogy).
Uvažoval jsem v této souvislosti nad vytvořením samostatného subprofilu šňupat (v rámci
tohoto profilu funkce), ale nakonec jsem usoudil, že šňupání není primární funkcí nosu, k tomu
srov. opodstatněnost či neopodstatněnost subprofilu řeč a jazyk v tomto profilu.
Znak „UVOLNĚNÍ NOSNÍCH DUTIN“/TRHÁNÍ NOSNÍCH MANDLÍ je pro nás
zajímavý tím, že odkazuje k vnitřnímu systému dutin souvisejících (nejen) s naším nosem.
V tomto případě se jedná se o velmi obecný překlad, jde spíše o význam TRHÁNÍ NOSNÍCH
MANDLÍ, čímž dochází k uvolnění nosních dutin. Oblast slovní zásoby související s nosními
dutinami a mandlemi nebyla předmětem mého výzkumu, proto zde na ní odkazuji jen tímto
jedním znakem. Lze očekávat, že existuje další běžná slovní zásoba související právě
s uvolňováním nosních dutin i odborná terminologie s tím spojená. Všimněme si opět duality
použitého tvaru ruky v návaznosti na dualitu nosních dírek a nosních mandlí. K tomu srov.
CÍTIT/ČICHAT 3 v profilu funkce subprofilu čich.
Ostatní znaky nechávám bez komentáře.
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NADECHOVAT/ VYDECHOVAT/ DÝCHAT NOSEM

DÝCHAT Z HLUBOKA

POPADAT DECH

VYDECHOVAT POD VODOU Z NOSU
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ZADRŽET DECH, srov. UCPAT SI NOS

A

B

DÝCHACÍ MASKA/ RESPIRÁTOR 1 (ad A)
DÝCHACÍ MASKA/ RESPIRÁTOR 2 (ad B)

ROUŠKA
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KAPAT SI DO NOSU

„UVOLNĚNÍ NOSNÍCH DUTIN“/TRHÁNÍ NOSNÍCH MANDLÍ

VDECHOVAT NOSEM 1, srov. ŠŃUPAT TABÁK (kontext: MALÁ KULATÁ KRABIČKA
– VDECHOVAT NOSEM 1 – KÝCHNOUT)
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VDECHOVAT NOSEM 2, srov. ŠNUPAT KOKAIN 2 (kontext: VDECHOVAT NOSEM 1 –
VDECHOVAT NOSEM 2 – DROGY)

VDECHOVAT NOSEM 3/ ŠNUPAT KOKAIN
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5.3.4 Subprofil krvácení
Tohoto subprofilu se týkají znaky: KRVÁCENÍ Z NOSU 1, KRVÁCENÍ Z NOSU 2,
KRVÁCENÍ Z NOSU 3 a KREV STŘÍKÁ Z NOSU. Na prvních třech znacích je patrné, že se
jedná o různě vizuálně motivované znaky, které mají různě diferenciovaný význam. Mluvčí
znakového jazyka si může vybrat jakýkoliv z těchto způsobů jazykových vyjádření pro
krvácení z nosu a podle své potřeby ho upravit na základě intenzity (hodně/málo,
rychle/pomalu, do prostoru/po těle atp.) Zde je patrná aktualizace bezpříznakového znaku
KRVÁCENÍ Z NOSU (pozn. bezpříznakového ve smyslu běžného krvácení, tak jak s ním má
člověk zkušenost) v příznakové, resp. expresivní KREV STŘÍKÁ Z NOSU.

KRVÁCENÍ Z NOSU 1 (srov. KREV, viz Příklady užití znaků ve videoslovníku)

KRVÁCENÍ Z NOSU 2 (kontext: KREV – TÉCT Z NOSU, srov. ustálené slovní spojení
RÝMA - TÉCT Z NOSU)
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KRVÁCENÍ Z NOSU 3 (kontext: KREV – TÉCT Z NOSU)

KREV STŘÍKÁ Z NOSU (kontext: DVA - RVAČKA – DÁVAT PĚSTÍ – DOSTAT RÁNU
DO NOSU – KREV STŘÍKÁ Z NOSU)

87

5.3.5 Subprofil řeč a jazyk

Subprofil řeč a jazyk patří mezi další primární funkce lidského nosu vzhledem ke své
roli v mluveném i znakovém jazyce. V mluveném jazyce patří nos mezi důležité artikulátory
řeči (např. nosovky, apod.) a ve znakovém jazyce také, což dokazuje samotné téma této práce.
Nos je pro znakový jazyk fonémem, který se podílí na tvorbě široké skupiny znaků, jak
dokazuje slovní zásoba v této práci sebraná. V některých případech se ukazuje, že jde o
skutečně arbitrární foném, tj. že nemá návaznost na žádné jiné profily ani subprofily než právě
tento. Nejvýrazněji je to vidět u číslovek pro stovky, kde jde o systémový přístup k slovotvorbě,
a u názvů pro měsíce, kde se rovněž ukazuje jistá systémovost, ale velmi silně ovlivněna
vizuální motivovaností většiny znaků.
V tomto profilu jistě stojí za zmínku i proces tvorby vlastních jmen, která se od nosu
v hojném počtu odvozují (viz profilu vzhled). Pojmenovávání osob je bezesporu velmi
důležitou jazykovou funkcí. Pro český znakový jazyk je nos v tomto smyslu nevyčerpatelným
zdrojem inspirace. My si však uvedeme příklad trochu odlišný: Znak pro NOSÁLOV se skládá
z indexu a ústního vzorce pro slovo Nosálov.
Nos má přímý vliv na kvalitu naší mluvy, protože s ním souvisí nosové hlásky. To si
uvědomovali a uvědomují i učitelé neslyšících dětí, kteří se snaží tyto děti naučit správně
vyslovovat. K výuce dětí používají za tím účelem pomocné artikulační znaky. Jeden z těchto
„znaků“ se artikuluje přímo na nose, protože souvisí s hláskou „n“, která při vyslovování
rozechvívá nosní dutiny. Toto chvění mohou děti cítit, když si přiloží (ideálně dva) prsty na
nos. Tento pomocný artikulační znak souvisí se znakem pro NORSKO.
Číslovky pro stovky jsem do tohoto subprofilu zařadil proto, že stejně jako měsíce
vykazují jistou arbitrární povahu znaku, resp. mnohem větší, než je tomu u měsíců, kde jsou
některé názvy bezesporu motivované. V případě číslovek si myslím neexistuje žádná taková
motivovanost a jejich artikulace na nose snad odpovídá tomu, že nos je praktické místo na
obličeji vzhledem k svému umístění a tvaru a číslovky se na něm mohou dobře ukazovat. Jedná
se tedy o číslovky STO / DVĚSTĚ / TŘISTA / ČTYŘISTA / PĚTSET / ŠESTSET /
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SEDMSET / OSMSET / DEVĚTSET (zde bez obrazové přílohy).82 Jejich existenci myslím
zaznamenala ve své práci i Šebková (2005). Tyto číslovky jsou mezi mluvčími českého
znakového jazyka velmi málo rozšířené a souvisí pravděpodobně s některou méně významnou
školou pro neslyšící, která už pravděpodobně od těchto číslovek upustila. Na Moravě je situace
trochu podobná, kde byly ve školách pro neslyšící vytvářeny nové znaky pro komunikaci
s dětmi, jedná se např. o číslovku 50, která má podle mého názoru rovněž naprosto arbitrární
povahu, srov. přílohu této práce č.1
Jde například o znaky pro měsíce, kde většina znaků začíná na nose: LEDEN,
pravděpodobně zastaralé (kontext: INDEX – BRUSLIT, ustálené slovní spojení - asimilace);
ÚNOR (kontext: MASKA – TANČIT, ustálené slovní spojení - asimilace); BŘEZEN (kontext:
INDEX – MRKEV); DUBEN/APRÍL, srov. v češtině „Tahat někoho za nos.“, „Mít dlouhý
nos.“, k tomu srov. znaky ČUMÁK, OKURKA; dále KVĚTEN (kontext: INDEX – JARO,
ustálené slovní spojení); ŘÍJEN (motivovanost znakem VINNÁ RÉVA); PROSINEC,
pravděpodobně zastaralé (kontext: INDEX – RYBA, ustálené slovní spojení - asimilace).
Ukazuje se zajímavá spojitost těchto znaků s historickou výukovou obrázkovou kartou
z učebnice němčiny (později i češtiny) pro hluchoněmé chovance ústavu v Praze. Autorem této
učebnice byl ředitel tohoto pražského ústavu, významný pedagog v evropském měřítku, páter
Václav Frost (viz samostatná příloha této práce, č. 4). Domnívám se, že znaky artikulované od
nosu vznikly na základě této obrázkové karty, kde jsou zobrazeny jednotlivé měsíce v roce.
Pokud by to tak bylo, jednalo by se o postup částečně nepřirozený. Znaky jsou sice vizuálně
motivované, ale nevznikaly by z potřeby samotných mluvčích tohoto jazyka. Ve své podstatě
se jedná asi jen o znaky LEDEN a PROSINEC, kde jejich počáteční artikulace na nosu nemá
s největší pravděpodobností žádnou vizuální motivovanost.
Názvy pro měsíce ve slovenském znakovém jazyce v této práci mají jen ilustrativní
povahu a upozorňují na rozmanitost, která panuje v tomto názvosloví. Podle Fritze (2014)
existují například čtyři varianty pro měsíc ÚNOR a všechny mají souvislost s místem artikulace
nos, atp. Je možné, že se ilustrativní příklady v této práci neshodují se skutečností. 83 Slovník
Znaky se artikulují jako běžné číslovky pro stovky (stejný tvar ruky a stejný pohyb), jen s tím rozdílem, že místo
artikulace není v neutrálním prostoru, ale začíná od nosu. Začátek jednoručních znaků (STO / DVĚSTĚ / TŘISTA
/ PĚTSET) se provádí tak, že se palec dotýká špičky nosu (dlaň je orientována k ústům). Výjimku tvoří znak
ČTYŘISTA, kde se nosu dotýká ohnutý palec schovaný v dlani v místě, kde začíná kloub palce). U dvouručních
znaků je situace obdobná, bezpříznaková ruka (u leváků ta levá) provádí stejný pohyb,jak je to běžné u klasických
číslovek pro stovky, jen je výše zvednutá, aby korespondovala s pohybem pravé ruky (ruka zůstává v neutrálním
prostoru). Opět zde platí stejný výjimka pro znak DEVĚTSET.
83
Je pravděpodobné, že si je respondentka nevybavila znaky úplně přesně, protože již delší dobu na Slovensku
nežije. Výskyt těchto znaků nebyl ani zcela potvrzen ve slovníku slovenského znakového jazyka (kromě měsíce
82
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slovenského znakového jazyka tyto znaky totiž nepotvrzuje, naopak tyto znaky odpovídají spíše
moravské varietě českého znakového jazyka (Fritz 2014). K tomu srov. přílohu této práce, č. 1
Gesto bez manuální složky KRČIT NOS podle některých respondentů obsahuje
pragmatický význam, v komunikaci nazývaný jako přitakání (tedy gesto s kontaktovou funkcí).
Zařadil jsem ho tedy do profilu funkce subprofilu řeč a jazyk, ikdyž se osobně nedomnívám, že
by takový význam mělo. Ne každý mluvčí znakového jazyka je schopen tento pohyb vědomě
dělat, a proto jde spíše o okrajovou záležitost (např. idiolekt) než nějaký systémový jazykový
prostředek.

NOSÁLOV (kontext: ústní vzorec pro slovo Nosálov)

NORSKO

LEDEN, zastaralé (kontext: INDEX – BRUSLIT, ustálené slovní spojení - asimilace)

ÚNOR (kontext: MASKA – TANČIT, ustálené slovní spojení - asimilace)
JÚN je ve slovníku ještě měsíc APRÍL). Respondentka ukazuje znaky podobné moravským varietám, kde jsou
měsíce JÚN a JÚL odvozené z moravské verze prstové abecedy (Fritz 2014), která je odlišná od české, k tomu
srov. přílohu této práce, č. 1
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BŘEZEN (motivovanost znakem VINNÁ RÉVA)

DUBEN/APRÍL

KVĚTEN (kontext: INDEX – JARO, ustálené slovní spojení - asimilace)

ŘÍJEN (motivovanost znakem VINNÁ RÉVA)

PROSINEC, zastaralé (kontext: INDEX – RYBA, ustálené slovní spojení - asimilace)

LEDEN/ JANUAR (slovenský znakový jazyk)

ÚNOR/ FEBRUAR (slovenský znakový jazyk)
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ČERVEN/ JÚN (slovenský znakový jazyk)
STO / DVĚSTĚ / TŘISTA / ČTYŘISTA / PĚTSET / ŠESTSET / SEDMSET / OSMSET /
DEVĚTSET (zde bez ilustrativního příkladu)

KRČIT NOS (ve smyslu přitakání, kontaktová fce znaku, srov. profil gesto)
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5.4 Profil lokalizace
Na základě získaného materiálu tento profil dále dělím na subprofily:
-

výstupek ve středu obličeje

-

blízkost a směrovost
V rámci subprofilu výstupek ve středu obličeje jsem identifikoval rozmanitou skupinu

znaků, které podle mého názoru akcentují rys jedinečnosti nosu ve vztahu k obličeji (tedy
k sobě samému) i ve vztahu k okolí (k dalším lidem) i k prostoru obecně. Nos vyčnívající na
obličeji pro člověka znamená, že kamkoliv se hne, tak je nos vždy kousek před ním. On sám to
ani vnímat nemusí, protože nos je jeho pohledu skryt 84, ale ostatní lidé mají jeho nos stále na
očích. Důležitost nosu při tvoření vlastních jmen popř. při popisu člověka jsem ukázal v profilu
vzhled/manifestace. K tomu by mohlo sloužit srovnání znaků (zmíněného profilu):
ŠULÁKOVÁ, PUTIN, NOS NAHORU se znakem, který je uveden v profilu lokalizace jako
první, znak ZVĚDAVÝ. Znaky jsou téměř totožné.
Následují znaky ŠPION 1 a ŠPION 2 jsou si navzájem pravděpodobně jen varietami a
provedením pohybu implikují jakoby opak k provedení pohybu znaku ZVĚDAVÝ. Pohyb u
prvních dvou zmíněných znaků probíhá směrem k nosu, na rozdíl od znaku ZVĚDAVÝ, kde
pohyb vychází do prostoru.
Následující znak KOMISE/INSPEKCE je charakteristický právě svým dynamickým
pohybem orientovaným do prostoru před sebe a ve srovnání s následujícími znaky VRÁTNICE
1 a PAMATOVAT opět tvoří navzájem kontrast. Tento kontrast je patrný i v tom, že kontakt
zahnutého prstu s nosem probíhá až na jeho kořeni.
Těmito kontrasty v provedení pohybů obou skupin znaků, bych rád demonstrovat svůj
názor, že „imaginárním pohybem nosu od sebe, či k sobě“ (tj. buď ven od sebe do prostoru,
nebo naopak vztažením zpět k sobě), což by se mohlo např. projevovat lehkým předkloněním
hlavy či naopak jejím zakloněním, může docházet ke konceptualizaci schématu VPŘEDU VZADU. V našem sledovaném případě by se však docházelo k analogickému přenosu tohoto
pohybu na naši ruku, která tento pohyb vykonává namísto celého našeho těla. Jedná se
samozřejmě jen o návrh a demonstraci možného přístupu k jazyku na základě konceptuálních
schémat.

Přitom je nos je spolu s horním rtem ve skutečnosti jedinou částí našeho obličeje, kterou můžeme vidět, pokud
se o to vědomě snažíme.
84
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Tuto problematiku však nyní opustím. VRÁTNICE 1 a PAMATOVAT jsou znaky
navzájem téměř identické, přesto je od sebe odděluji vzhledem k výraznější mimice u znaku
PAMATOVAT. Znak je velmi podobný i pro svůj nemanuální komponent se znakem ZLÝ (viz
profil gesto). Možná by mohlo být zajímavé ověřit, zda se znak PAMATOVAT objevuje i
s pozitivními či alespoň neutrálními konotacemi, nebo zda obligatorně obsahuje negativní
konotaci. Další znak VRÁTNICE 2 doplňuje sémantickou oblast tohoto pojmu. Znak je velice
podobný znaku DÁVAT POZOR/BÝT OPATRNÝ (zde bez obrazové přílohy).85
Nyní se dostávám k velice zajímavé skupině znaků, jedná se o znaky: RUSKO, srov.
BĚLORUSKO a RUMUNSKO (viz příloha č. 1 této práce), THAJSKO, SRBSKO,
CIKÁN/RÓM, „ČEHŮNI“ (expresivně) mají jedno společné, pojmenovávají národ. Na základě
excerpce znaků z novozélandského znakového jazyka86, indiánského znakového jazyka a svého
omezeného poznání dalších znakových jazyků (např. japonský znakový jazyk, ale i další asijské
znakového jazyky) jsem došel k přesvědčení, že tyto znaky jsou odvozeny od pojmu „JÁ“,
popř. „MY-NÁROD/KMEN“ (Davis 2010, s. 114). V asijských znakových jazycích (např.
japonském znakovém jazyce, ale i dalších) se zájmeno JÁ neukazuje směrem k hrudi (index
směřující k hrudi), tak jak je to běžné v ostatních znakových jazycích, ale směřuje k nosu.
Odtud by mohly vycházet extenze znaků pro celé národy, popř. kmeny, jak je to pravděpodobně
identifikovatelné ve znacích RUSKO a BĚLORUSKO, kde druhý ze znaků je jen odvozeninou
toho prvního, ale tento potenciál stále obsahuje. Setkal jsem se s názorem, že podoba znaku
RUSKO je odvislá od červených nosů rusů, kteří získali tento vzhledový rys na základě
nadměrného popíjení vodky. S tímto názorem se tedy neztotožňuji, ať už vzhledem k výše
uvedenému, či jednoduše proto, že červený nos je alespoň v českém znakovém jazyce
konceptualizován odlišným tvarem ruky, srov. ČERVENÝ NOS v profilu vzhled/manifestace.
Z výše uvedené skupiny se jistým způsobem odlišují znaky THAJSKO, RUMUNSKO,
CIKÁN/RÓM a „ČEHŮNI“ (expresivně), ať už kvůli jinému pohybu (THAJSKO), nebo kvůli
jinému tvaru ruky (CIKÁN/RÓM), popř. pro své expresivní zabarvení („ČEHŮNI“). V této
práci se však nechci pouštět do dalšího zdůvodňování těchto odlišností, ale rád bych upozornil
na existenci tohoto jevu. V rámci této skupiny bych rád popsal etymologii znaku CIRKUS,
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Tento znak je pravděpodobně odvozen od očí, na což odkazuje použitý tvar ruky (dualita) a parametr pohybu
znaku (směrovost od očí do prostoru). Pokud tedy znak vychází ze sémantického pole zraku, patří mezi další znaky
takového typu, např. DÍVAT SE, SLEDOVAT, popř. ČUMĚT (ilustrativní příklad k posledně jmenovanému je
k nalezení v příloze č. 4 ve videoslovníku a jeho poslední kapitole Příklady užití znaků).
86
Srov. příloha č. 2 této práce, jde o znaky PEOPLE, SISTER, SAMOA, THAILAND.
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která myslím jednoznačně souvisí se znakem CIKÁN/ RÓM, protože v historii to byli právě
kočovní Cikáni, kteří cirkus provozovali.
Znakem OSUD 1, popř. OSUD 2 se dostáváme k další zajímavé oblasti velkého
množství znaků. Na základě své (omezené) znalosti různých národních znakových jazyků 87, si
dovoluji tvrdit, že nos vytváří sémantické pole pro individualizaci člověka a jeho realizaci ve
světě. Pojďme si nyní zkusit představit, že nos zastupuje člověka (index), který se vztahuje
k okolnímu světu (pohybem tohoto indexu).

A že s tímto vědomím konceptualizujeme

zdrojovou oblast (umístění nosu a tvaru ruky odkazující na toto umístění) do oblasti cílové,
která může nabývat mnoho různorodých realizací (včetně rozmanité mimiky a dalších
konceptuálních schémat, např. „DOLE JE ŠPATNĚ“, popř. NAHOŘE – DOLE, VPŘEDU –
VZADU, apod.) Tímto způsobem si pojďme projít jednotlivé znaky tohoto profilu:
ODPUSTIT, POMLOUVAT, URÁŽKA/URAZIT (obě varianty), NOVÁČEK, KRUTÝ/
TYRANIE/ UMUČENÍ, KONCENTRAČNÍ TÁBOR, OMYL, OBYČEJNÝ 1 (ve smyslu
index + VŽDY), NECHTĚNĚ 1 (OMYL/NEDOPATŘENÍ), NECHTĚNĚ 2 (MINOUT/
PROMEŠKAT), PODLEHNOUT, „BÝT Z OBLIGA“.
V této skupině nám zbývají již jen dva znaky. Prvním je INKOUST. Neznám etymologii
tohoto znaku ani mě nenapadá zdroj jeho vizuální motivovanosti. Může jít tedy o znak
arbitrární, což se mi však nezdá vzhledem k jeho celkovému provedení. Naopak mě velmi
zaujala jeho podobnost se znakem NOVÁČEK, a tak navrhuji sématnické propojení těchto
znaků, tj. „Někdo, kdo přijde na nějaké místo jako nováček, musí se podepsat inkoustem.“
Jedná se samozřejmě jen o naivní jazykový obraz a jeho interpretaci, ale pokud by tak tomu
bylo, jednalo by se opět o hezký příklad analogie.
Posledním znakem tohoto subprofilu je znak „PŘIJÍT O NĚCO“ by však bylo rozumnější
jeho přemístění do profilu lokalizace subprofilu blízkosti a směrovosti.

Např. v novozélandském znakovém jazyce existují znaky LUCKY (štěstí), BAD LUCK (smůla),
UNEXPECTED (neočekávaně), ATTITUDE (postoj k životu), viz příloha č. 2 této práce
87
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5.4.1 Subprofil výstupek ve středu obličeje

ZVĚDAVÝ (srov. ŠULÁKOVÁ, PUTIN, NOS NAHORU)

ŠPION 1

ŠPION 2

KOMISE/INSPEKCE (srov. POSPÍŠIL, profil vzhled/manifestace)

VRÁTNICE 1
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VRÁTNICE 2

PAMATOVAT, srov. VRÁTNICE 1

RUSKO, srov. BĚLORUSKO (složenina BÍLÁ a RUSKO), srov. RUMUNSKO

THAJSKO

SRBSKO

CIKÁN/RÓM (Znak RÓM se artikuluje shodně jako znak CIKÁN, ale navíc je jeho součástí
ústní vzorec pro slovo RÓM).
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CIRKUS (kontext: ústní vzorec pro slovo CIRKUS)

ČEHŮNI, expresivně (kontext: DÁVNO – TAM - MAĎAŘI A SLOVÁCI – UKAZOVALI ČEŠI - NE – ČEHŮNI – NADÁVAT - DÁVNO), srov. BULDOK, popř. DŘÍT NOSEM PO
ZEMI (bez ilustrativního příkladu)

OSUD 1

OSUD 2
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ODPUSTIT

POMLOUVAT

URÁŽKA/URAZIT (varianta jednoruční)

URÁŽKA/URAZIT (varianta obouruční)

NOVÁČEK

INKOUST
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KRUTÝ/ TYRANIE/ UMUČENÍ

KONCENTRAČNÍ TÁBOR (kontext: KRUTÝ/TYRANIE/UMUČENÍ – TÁBOR)

OMYL

OBYČEJNÝ 1 (srov. moravskou varietu, viz příloha č.1 této práce)

NECHTĚNĚ 1 (OMYL/NEDOPATŘENÍ)
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NECHTĚNĚ 2 (MINOUT/PROMEŠKAT), srov. „PŘJÍT O NĚCO“ (profil funkce subprofil
čich)

PODLEHNOUT

„PŘESMĚROVAT NA NĚKOHO JINÉHO“, srov. specifický znak s významem: „Využívat
někoho, přenechané zodpovědnosti na někom jiném.“88

„BÝT Z OBLIGA“/ „SCHOVÁVAT SE ZA NĚKOHO“, srov. SCHOVAT SE, dále srov.
specifický znak s významem: „Vyhnout se postihu za nějakou trestnou nebo zakázanou činnost,
zatímco jim byli za ni potrestáni. Popř. Být iniciátorem akce, pověřit její realizací někoho jiného
a nebýt s ní spojován.“89

Nemanuální složka znaku: Zaokrouhlená ústa podobně jako při artikulaci samohlásky „O“, jazyk lehce vsunutý
mezi rty s hrotem opřeným o vnitřní stranu spodního rtu. Popis znaku: L,P ve tvaru . P s orientací dlaně doleva
se dotýká špičkou ukazováku nosu. L s orientací dlaně doprava v neutrálním prostoru před tělem. Krátkým
pohybem se obě posunou mírně dolů a následně prudkým pohybem diagonálně vpravo a nahoru se změnou
orientace obou dlaní dolů (Vysuček – Motejzíková, 2003)
89
Nemanuální složka znaku: Hlava nakloněná, stažené obočí, pootevřená ústa, jazyk lehce prostrčen mezi rty,
artikulace „E,E“. (...) Obě ruce se opakovaně kříží před ústy. K tomu srov. jiný specifický znak, jehož místo
artikulace rovněž není přímo na nose: Zamaskovat činnost nebo stav např.: z důvodu obav z postihu, či z důvodu
společenské nepřijatelnosti. (Vysuček – Motejzíková, 2003)
88
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5.4.2. Subprofil blízkost a směrovost

Většina znaků v tomto subprofilu je vizuálně motivovaná: NATLOUCI SI NOS 1,
NATLOUCI SI NOS 2, VYSTRČIT NOS/ČUMÁK/HLAVU (kontext: VYSTRČIT NOS –
ROZHLÉDNOUT SE), SCHOVAT SE, VYKOUKNOUT (Z POZA ZDI), MĚŘIT
VZDÁLENOST OD BRADY KE KOŘENU NOSU, MASKA
U zbývajících znaků je patrné užití konceptuálního schématu VPŘEDU – VZADU
s modifikací ve smyslu bezpečná vzdálenost (VPŘEDU) – přílišná blízkost (VZADU, resp.
U TĚLA), např. u znaků: ROVNĚ ZA NOSEM/ KOLMO/ PŘÍMO, HODNĚ BLÍZKO
(U NOSU), „NA POSLEDNÍ CHVÍLI“

ROVNĚ ZA NOSEM/ KOLMO/ PŘÍMO

HODNĚ BLÍZKO (U NOSU)

„NA POSLEDNÍ CHVÍLI“
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NATLOUCI SI NOS 1

NATLOUCI SI NOS 2

VYSTRČIT NOS/ČUMÁK/HLAVU (kontext: VYSTRČIT NOS – ROZHLÉDNOUT SE)

SCHOVAT SE, srov. „BÝT Z OBLIGA“/ „SCHOVÁVAT SE ZA NĚKOHO“
103

VYKOUKNOUT (Z POZA ZDI)

MĚŘIT VZDÁLENOST OD BRADY KE KOŘENU NOSU

MASKA
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5. Pojmové

profily

nosu

v českém

jazyce

v kontrastu k českému znakovému jazyku
Abych co nejlépe porovnal jazykový obraz nosu v českém znakovém jazyce
s jazykovým obrazem nosu v českém jazyce, tak jsem nejdříve prostudoval jazykové
prostředky češtiny zaznamenané v příloze č. 3 této práce, a následně použil výsledky práce již
na toto téma zveřejněné (Černá 2014, s. 64-65), které níže cituji a doplňuji je svým
komentářem90.
„Nos je výčnělek uprostřed obličeje sloužící k čichání, resp. ke vnímání vůní a zápachů,
příp. výčnělek nebo výběžek vůbec.“
Toto tvrzení odpovídá i českému znakovému jazyku (dále jen ČZJ).
„Po určitou dobu se slovem nos označovala také výtka či pokárání.“
Vzhledem k množství expresivních znaků je možné potvrdit i toto.
„V excerpovaných korpusových datech se nos nejčastěji objevuje v přeneseném
významu „šestého smyslu“, „intuice“ nebo jinak řečeno „mimosmyslového vnímání“ (mít na
něco nos) a ve významu „klamat někoho“ (tahat někoho za nos). Výskyt výrazu nos v
přeneseném významu lze doložit už ve staročeských slovnících (nakašlala bych jim v nos
„vykašlala bych se na ně“). Etymologie výrazu nos ukazuje na možnou souvislost s významem
„výběžek, výstupek“ (např. poloostrov). Srovnání s jinými jazyky vyjevilo pravděpodobný
germanismus ve významu výrazu nos „důtka, pokárání“.“
Nos je místem artikulace znaku OSUD, který myslím velmi věrně ilustruje přesah do
oblasti „šestého smyslu“. Etymologie slova nos se odvíjí od indexu zacíleného na špičku nosu,
tedy odlišný princip slovotvorby i jazykové reflexe tohoto somatismu, přesto v případě potřeby
mluvčích ČZJ aktualizovat vzhled nosu, lze mluvit o podobnosti i v tomto směru.
„Nos je polysémní lexém. K zažitým významům zachyceným ve výkladových
slovnících přibyly nové významy „parfumér“ a „přístroj na analýzu chemického složení
prostředí“ (elektronický nos).“
Citovaný text Elišky Černé uvozuji vždy uvozovkami, ale nedoplňuji jej řádnou citací, protože celá tato kapitola
bude tímto způsobem strukturovaná.
90
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V ČZJ existuje znak, ke kterému jsem zvolil ekvivalent CÍTIT/ČICHAT 2, který ve
svém přeneseném významu znamená i ČIDLO/SONDU/TECHNICKOU KOMPATIBILITU,
apod.
„Synonyma ke slovu nos lze roztřídit do pěti skupin: 1. odvozeniny základního slova
nos, 2. expresivní označení povětšinou s atypickou hláskovou skladbou, 3. označení
zvířat, 4. slova charakterizující tvar a vůbec vzezření

NOSU,

NOSU

u

5. synonyma vztahující se pouze

k některým sémům sémému nos. Odvozenými slovy jsou nejčastěji buď deminutiva (nosík,
nosánek) nebo augmentativa (nosan) základního významu slova nos nebo jde o složeniny
(nosorožec, nosohltan). Z lékařského pohledu je NOS nepárový smyslový orgán, který slouží k
dýchání a čichání (rozpoznávání vůní a zápachů).“
Součástí ČZJ je velké množství významových extenzí, které velmi často získávají
negativní konotace či jinou pragmatickou složku. ČZJ obsahuje nejen znaky pro označení
zvířat, tvoří pro ně množství kategorií, od SLEPICE až po SLONA, ale jeho princip ikoničnosti
se demonstruje i v tvorbě rozmanitých slovesných kategorií pro zvířata. V ČZJ existuje i
několik deminutiv, např. MALINKÝ, ROZTOMILÝ, apod. V ČZJ existují doklady o vnímání
tohoto orgánu párově, viz CÍTIT/ČICHAT 3, aj.
„V alternativních medicínských přístupech je využit pozitivní vliv příjemných vůní na
lidskou psychiku a klade se důraz na dýchání nosem (nikoli ústy). Pro představu o nosu v
naivním obraze světa jsme shromáždili frazeologický materiál a rozdělili ho do těchto skupin:
vzhled/tvar nosu; horizontální umístění nosu v rámci obličeje; vyjadřování pocitů pomocí
obrazně pojaté mimiky nosu; vyjadřování pocitů pomocí doslovně pojaté (fyzické) mimiky
nosu; směřování/umístění nosu, vyjádření prostorové blízkosti v přeneseném významu;
směřování/umístění nosu, vyjádření prostorové blízkosti v doslovném významu; nos jako
ukazatel (stavu, pocitu); nos metonymicky zastupující celého člověka.“
Podařilo se mi najít množství ustálených slovních spojení, které by bylo možné
charakterizovat jako frazémy v ČZJ, nicméně jsem zůstal pouze u označení ustálené slovní
spojení s vědomím, že by tato problematika zasloužila detailnější zkoumání. K výše
uvedenému si troufám tvrdit, že je možné dohledat množství obdobných dokladů a dokonce
najít doklady ještě reprezentativnější, což je dané charakterem znakových jazyků obecně. Např.
metaforické (popř. i metonymické) mapování vedle ikonického mapování nabízí předložený
materiál dost dokladů. Rovněž jsem dospěl k faktu, že nos zastupuje nejen člověka, ale i národy,
popř. státy.
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„V naivním obraze světa je důležitý výrazný tvar nosu a jeho vyčnívání, vyjadřování
pocitů pomocí mimiky nosu (…) Kromě zkoumání pojmu
pozornost také pojmu

ČICH

NOS

jsme ve své práci věnovali

(a souvztažnému výrazu čich). Oba pojmy jsou totiž výrazně

propojeny množstvím složitých vztahů. Ve slovnících je pojem

ČICH

definován jako smysl

sloužící pro vnímání vůní a zápachů, v druhém významu pak „jako postřeh, smysl, tušení,
důvtip“. Etymologicky je význam slova čich širší než dnes, původně označoval tělesný smysl
jako takový a také schopnost intuitivního nadsmyslového vnímání.“
V této souvislosti bych rád znovu zmínil znak OSUD. V případě mimiky nosu bych
poukázal zejména na její provázanost čichovou funkcí nosu s na můj návrh „osy intenzity
vůně/pachu“, která má přímý vliv na expresivitu vyjadřovanou mimikou.
„ (…) V jazyce jsou bohatě reflektovány zejména negativně vnímané čichové vjemy.
V moderním obraze světa získává čich, resp. především čichání nové negativní konotace
spojené s inhalačním užíváním drog (v českém prostředí zvláště toluenu, který zneužívají zejm.
mladiství).“
Negace spojená s jazykovými prostředky nosu překvapuje samotné rodilé mluvčí
českého znakového jazyka. Nicméně jejich spojitost s užíváním drog jsem nezaznamenal.
„Kognitivní definice pojmu

NOS

v souhrnu říká, že nos je část lidského těla uprostřed

obličeje, která na sebe upoutává pozornost svým tvarem, velikostí a čněním do prostoru.
Ohraničuje lidské tělo v prostoru. Nos svým vzhledem prozrazuje různé povahové rysy o svém
majiteli a také je ukazatelem jeho pocitů. Dále nos slouží ke vnímání vůní a zápachů. Je také
spojen s jistými nepříjemnými projevy. Kromě člověka mají nos i zvířata a v přeneseném
smyslu také různé předměty.“
Takto vymezená kognitivní definice myslím věrně odpovídá mému návrhu kognitivní
definice, kterou jsem vytvořil na základě analýzy jazykových prostředků individuálních
promluv respondentů v české znakové řeči.
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6. Kognitivní význam nosu v českém znakovém
jazyce
Na základě profilování pojmu NOS v jazykovém materiálu českého znakového jazyka
prostřednictvím pojmových profilů GESTO, VZHLED/MANIFESTACE, FUNKCE a
LOKALIZACE užívaných aktuálně českou kognitivní lingvistikou primárně pro potřeby
popisu českého jazyka, navrhuji pro tento pojem tuto kognitivní definici:
Nos tvoří nedílnou součást jazykových prostředků českého znakového jazyka vzhledem
k tomu, že je místem artikulace relativně velkého množství znaků, které obsahují velmi
specifické a speciální jazykové významy, které člověk nezbytně potřebuje pro svou jazykovou
realizaci ve společnosti. V tomto směru je nos jen zanedbatelně využíván k arbitrárnímu tvoření
jazykových prostředků, naopak zakládá ikonickou povahu těchto prostředků, resp. je tato
ikoničnost umožněna vizuálně motorickou povahou českého znakového jazyka.
Nos je primárně biologická součást člověka, prostřednictvím, které může dýchat a
čichat. Obě tyto základní životní funkce jazyk zobrazuje ve své rozmanité pestrosti. Nos je
rovněž místem kudy z člověka vytékají hleny a krev. Ukazuje se, že nos, jako místo čichu a
prostor pro vytékání hlenů, nejlépe smrkáním, ale i jinými způsoby, zakládá velké množství
znaků, které mají buď silně pragmatický význam, nebo obsahují negativní konotace. Na první
pohled to vypadá, že vedle jazykových prostředků neutrálních, odvozených zejména od čichu
a vzhledu nosu, nejsou zakládány v souvislosti s nosem žádné významy pozitivní. Ve
skutečnosti se však ukazuje, že nos hraje ústřední roli pro projektování člověka ve světě, popř.
že se podílí na jeho orientaci v bezprostředním okolí. Prostřednictvím vzhledu a umístěním
nosu je založena nejen lidská individualita, což reflektuje zvýšená míra tvorby vlastních jmen
pro osoby, a kategorií zvířecího světa, okrajově i rostlin a předmětů, ale že vedle toho zakládá
prostřednictvím vlastních jmen i významné charakteristiky pro celé národy, popř. státy.
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7. Závěr
Tato práce vychází z principů kognitivní lingvistiky, která si klade za cíl přiblížit pojmy
i celé pojmové koncepty, popř. konceptuální schémata, lidské mysli do našeho plného vědomí.
Za tímto účelem využívá teorii pojmových profilů pro charakteristiku jednotlivých pojmů a
jejich provázanosti s pojmy dalšími, popř. popisuje metaforickou a metonymickou povahu naši
mysli a předkládá nám jí do srozumitelnější podoby prostřednictvím již jazykově ztvárněných
konceptuálních schémat.
Hlavním tématem mé práce bylo těmito postupy zachytit pojem NOS v českém
znakovém jazyce. Pojmové profily nosu jsem tedy uspořádal v souvislosti s praxí české
kognitivní lingvistiky. Využil jsem za tímto účelem všechny čtyři pojmové profily k tomu
užívané: GESTO, VZHLED/MANIFESTACE, FUNKCE, LOKALIZACE. Poslední dva
profily jsem dále rozčlenil do subprofilů, profil FUNKCE do subprofilů ČICH, SMRKÁNÍ,
DÝCHÁNÍ, KRVÁCENÍ, ŘEČ a JAZYK, a profil LOKALIZACE do subprofilů VÝSTUPEK
VE STŘEDU OBLIČEJE a BLÍZKOST A SMĚROVOST.
Vzhledem k charakteru českého znakového jazyka jsem musel obsahově změnit profil
GESTO, protože se ukázalo, že jeho vymezení není pro popis znakového jazyka vhodné. Pro
tento profil jsem našel jiné využití s vědomím, že jde jen o návrh, jak situaci s tímto profilem
řešit. Využil jsem jej k prezentaci znaků, které mají povahu jazykově ztvárněného somatismu,
zejména mimiku. Na rozdíl od češtiny, kde jsou do tohoto profilu primárně zahrnuty verbální
popisy lidského neverbálního chování.
Dále jsem postupoval podobně, jak postupují kognitivní lingvisté v situaci mluvených
jazyků, jak potvrzuje kontrastivní část této práce s češtinou. K tomuto účelu jsem využil
zejména práce Elišky Černé a Lucie Saicové Římalové, které obě popisovali jazykový obraz
nosu v češtině. V případě Elišky Černé jsem si všímal sémantických profilů k pojmu nos,
v případě Lucie Saicové Římalové zase jazykového obrazu světa.
Po teoretické stránce jsem s nejlepším svědomím použil všechny mně dostupné
relevantní zdroje, abych nejprve popsal co nejšíře lidskou zkušenost s nosem v rozsahu
rozumném potřebám této práce, a poté vyložil oblast kognitivní lingvistiky se zřetelem na
nástroje vhodné k naplnění cílům práce.
Výsledkem pro mě bylo překvapivé zjištění, že teorie pojmových profilů odkrývá
etymologické souvislosti znaků, které nejsou při běžném strukturním popisu fungování jazyka
patrné. Využil jsem tohoto zjištění a navrhl při strukturaci pojmových profilů návrh na
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etymologické vyjasnění relativně velkého množství znaků. Jsem si vědom kontroverznosti
takového postupu, ale domnívám se, že mé návrhy nejsou v rozporu s cíli této práce, naopak,
že tvoří její nedílnou součást právě při strukturaci pojmových profilů.
V praktické části mé práce jsem se snažil získat co nejširší spektrum znaků, které
s předmětem práce souvisí, a zachytit je takovým nejlepším způsobem, jaký si dokážu
představit. Za tímto účelem jsem vytvořil doufám reprezentativní videomateriál, který
prohloubí poznání v oblasti kognitivně zaměřené lingvistiky.
Nejdůležitějším zjištěním v této práci pro mě byl kromě výše uvedeného fakt, že lidský
nos je prostřednictvím českého znakového jazyka ztvárněn podobně, jako ho ztvárňuje
jazykový obraz českého jazyka. Součástí této práce je i kognitivní význam nosu pro český
znakový jazyk. Jedná se samozřejmě jen o návrh a demonstraci možného přístupu k jazyku na
základě kognitivních schémat uchovaných v mysli rodilého mluvčího znakového jazyka.
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GABRIELOVÁ, D.; PAUR, J.; ZEMAN, J.: Slovník znakové řeči. Horizont, Praha 1988. ISBN
40-085-88
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LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu
surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). [CD-ROM] 2. doplněné vydání,
Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1113-X.
LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu
surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). [CD-ROM] 2. doplněné vydání,
Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1114-8.
Moravské varianty znaků českého znakového jazyka. Specifické znaky. Nepřímá pojmenování.
Moravské znaky. Bonus [DVD-ROM]. Brno: Trojrozměr – Brněnské centrum českého
znakového jazyka, 3Dimenze – Moravské centrum znakového jazyka, 2009 (1. díl), 2010 (2.
díl).
POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A – N. Praha:
Fortuna, 2002. 494 s. ISBN 80-7168-800-2.
POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka O – Z. Praha.
Fortuna 2004. 560 s. ISBN 80-7168-917-3.
VYSUČEK, P. – MOTEJZÍKOVÁ, J. (2003) Specifické znaky. Praha, 2003: Univerzita
Karlova, Filozofická fakulta – Ústav českého jazyka a teorie komunikace; Pevnost – České
centrum znakového jazyka. ISBN 978-80-87153-55-0.
ŠŮCHOVÁ, L. Evropské státy v českém znakovém jazyce. (CD – ROM). Ústav českého jazyka
a teorie komunikace. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009.
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9. Přílohy
Příloha č. 1 – Nos ve slovnících českého znakového jazyka

LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu
surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (1. a 2. díl). [CD-ROM] 2. doplněné vydání,
Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1113-X.
CD 1: ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN, NOS, KAPESNÍK, KVĚTINÁŘSTVÍ, KYSELÝ
(srov. OCET)
CD 2: ŠPATNÝ, OŠKLIVÝ, ZKLAMANÝ, INKOUST, ÚSPĚCH, PLYNOVÝ
SPORÁK, LINOLEUM, FLÁMOVAT, VŮNĚ, OREL, ČÁP, RŮŽE/KVĚTINA
LANGER, J. a kol. Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu
surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (3. a 4. díl). [CD-ROM] 2. doplněné vydání,
Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1114-8.
CD 3: VONĚT, PARFÉM, KOMISAŘ, DRZÝ (srov. KRUTÝ), PYŠNÝ, SMRDĚT,
OBROVSKÝ, OMYL, NOSOROŽEC, SLON, KVĚTINA, HNŮJ, VYKAŠLAT SE,
ALBUM (srov. OBRÁZEK/FOTKA), KARNEVAL (srov. MASKA), MAŠKARNÍ
PLES, KRIMINÁLNÍ (srov. KOMISAŘ/INSPEKCE),
CD 4: KRVÁCENÍ Z NOSU, CHŘIPKA, RÝMA, ZÁNĚT SLEPÉHO STŘEVA

GABRIELOVÁ, D.; PAUR, J.; ZEMAN, J.: Slovník znakové řeči. Horizont, Praha 1988.
ISBN 40-085-88
BŘEZEN, str.24

KLAM, str. 78 (pozn.: začíná u úst –

ČICH/CÍTIT, str. 32

historický vývoj, srov. ZKLAMANÝ,

DRZÝ, str. 46

str. Ø)

DUBEN, str. 46

KOMISE, str. 83

CHARAKTER,

str.

VYPADAT/MASKA)

66

(pozn.:

KONTROLA, str. 84 (složený znak
KOMISE+ PROVĚŘIT, str. 178)
KVĚT, KVĚTINA, KVÉST, str. 94
118

KYTICE, str. 95 (složený znak

PTÁK, str. 191 (srov. ZOBÁK –

KVĚT+OBJEM)

DRAVEC,

MÁJ,

str.

107

(složený

znak

ČÁP,

DROBNÉ

PTACTVO, str. 291 )

KVĚT+JARO)

RÓM/CIKÁN, str. 196

KVĚTEN, str. 94 (pozn.: začíná u úst

RŮŽE, str. 200

– vývojový posun)

RÝMA, str. 201

KÝCHAT, str. 94

SCHOVAT SE, str. 206

MASKA, str. 108

VÍTR/VZDUCH, srov. 267)

MÝLIT SE/MÝLKA/OMYL, str. 119

SMRKAT, str. 214

NEDBALÝ, str. 128 (pozn.: začíná

SÝR, str. 234

v neutrálním prostoru v jednoruční

SYROVÝ, str. 234

variantě – historický vývoj), srov.

ŠPATNÝ, str. 236

NEPOŘÁDNÝ/ LAJDÁK, str. 129

ÚNOR, str. 255

NEDOPATŘENÍ, str. 128 (pozn.:

ÚSPĚCH, str. 256

začíná

VOŇAVKA, str. 269

v neutrálním

prostoru

–

vývojový posun)
NEPOŘÁDNÝ/LAJDÁK,

VRÁTNÝ, str. 270
str.

129

ZÁPACH/ZAPÁCHAT, str. 283

(pozn.: začíná v neutrálním prostoru

ZOBÁK

–

DRAVEC,

ČÁP,

v jednoruční variantě – historický

DROBNÉ PTACTVO, str. 291

vývoj), srov. NEDBALÝ, str. 128

ZVĚDAVÝ, str. 292

NOS, str. 132 (s pohybem od kořene

NORSKO, str. 304

dolů)

OBLIČEJ, str. 66

OKURKA, str. 144

OBRAZ, str. 136

OMÁČKA, str. 144 (srov. OCET, str.

PRAVÝ (SMĚR), str. 174

Ø)

OSUD/OSUDNÝ, str. 148 (srov.

OMLUVA, str. 144 (aktivní ruka

SKORO/MÁLEM, str. 209)

začíná u nosu, dotyk?)

VEČER, str. 262

OREL, str. 146

VZHLED/VYPADAT, str. 278

OŠKLIVÝ, str. 148
PLYN, str. 159
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POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A – N. Praha:
Fortuna, 2002. 494 s. ISBN 80-7168-800-2.
BŘEZEN, str. 59

MÁLO, str. 376

DROGERIE, str. 137

MRKEV, str. 427

DUBEN, str. 140

MÝLIT SE, str. 431

CHŘIPKA, str. 210

NÁHLE, str. 446

KAPESNÍK, str. 256

NARKÓZA, str. 460 (zahrnuje ústa)

KÝCHAT, str. 340 (zahrnuje ústa)

NĚMECKO, str. 488 (zahrnuje ústa)

POTMĚŠIL, M. a kol. Všeobecný slovník českého znakového jazyka O – Z. Praha.
Fortuna 2004. 560 s. ISBN 80-7168-917-3.
OŠKLIVÝ, str. 51

ROSTLINA, str. 266

PĚTINA, str. 92

RUŠTINA, str. 278

PLYN a, str. 108

ŘÍJEN, str. 282

PLYN /CÍTIT (index), str. 109

SÝR, str. 364

(varianta Brno)

ŠPATNÝ, str. 372

PROMIŇTE, str. 193 (varianta

TUŠ, str. 410

Olomouc)

ÚNOR, str. 432

PTÁK, str. 243 (zahrnuje ústa)

VEPŘ, str. 463

PYŠNÝ, str. 248
CSONKA, Š., MISTRÍK, J., UBÁR, L. Frekvenčný slovník posunkovej reči. Slovenské
pedagogické nakladatelstvo. Bratislava 1986. ISBN 67-461-86
ZLÝ, s. 290 (krčivé pohyby ukazováku v blízkosti nosu)
KVET, s. 111
MATKA, s. 120 (ukazovák se dotýká opakovaně strany nosu) srov. OTEC, s. 158
(vystretým ukaovákom pravej ruky sa robia trené pohyby v oblasti nad perami)
APRÍL (DUBEN), s. 124
JÚN (ČERVEN), s. 125
JÚL, s. 126 (bez kontaktu na nose, písmeno J)
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ŠŮCHOVÁ, L. Evropské státy v českém znakovém jazyce. (CD – ROM). Ústav českého
jazyka a teorie komunikace. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2009
BĚLORUSKO, srov. RUSKO, jedna ze dvou variant
BULHARSKO 1 (vizuální motivovanost velkým zahnutým nosem), jedna ze čtyř
variant
BULHARSKO 2 (vizuální motivovanost knírem), jedna ze čtyř variant
MAĎARSKO 1 (vizuální motivovanost knírem), jedna ze tří variant
MAĎARASKO 2 (vizuální motivovanost knírem), jedna ze tří variant
NĚMECKO (vizuální motivovanost knírem), jedna z pěti variant
NORSKO (motivovanost pomocným artikulačním znakem – hmat vibrace nosovky N),
jedna ze tří variant
POSTUGALSKO, jedna ze tří variant
RAKOUSKO (vizuální motivovanost knírem), jedna z pěti variant
RUMUNSKO (srov. profil lokalizace subprofil výstupek ve středu obličeje), jedna ze
tří variant
RUSKO (srov. profil lokalizace subprofil výstupek ve středu obličeje), jedna ze tří
variant
SRBSKO (vizuální motivovanost velkým nosem), jedna ze dvou variant
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VYSUČEK, P. – MOTEJZÍKOVÁ, J. (2003) Specifické znaky. Praha, 2003: Univerzita
Karlova, Filozofická fakulta – Ústav českého jazyka a teorie komunikace; Pevnost – České
centrum znakového jazyka. ISBN 978-80-87153-55-0.
Dobrovolně se vzdát něčeho, oželit něco, smířit se se ztrátou.
Nemanuální složka znaku: Stažené obočí, koutky rtů dolů, vyšpulené rty, vzduch jde
ven z úst.
s dlaní orientovanou dolů se špičkou palce a ukazováku

Popis znaku: P ve tvaru

dotýká špičky nosu. Odtud prudkým vodorovným pohybem přejde do tvaru ruky

s

dlaní orientovanou dolů.
Vyhnout se postihu za nějakou trestnou nebo zakázanou činnost, zatímco jim byli za ni
potrestáni. Popř. Být iniciátorem akce, pověřit její realizací někoho jiného a nebýt s ní
spojován
Nemanuální složka znaku: Hlava nakloněná, stažené obočí, pootevřená ústa, jazyk lehce
prostrčen mezi rty, artikulace „E,E“.
Popis znaku: L ve tvaru

, dlaň směrem dolů, prsty doprava. P ve tvaru

, dlaň směrem

dolů, prsty doleva. L níže než P. Obě ruce se opakovaně kříží před ústy.
Zamaskovat činnost nebo stav např.: z důvodu obav z postihu, či z důvodu společenské
nepřijatelnosti.
Nemanuální složka znaku: Hlava mírně posunuta dozadu, dolní ret se dotýká horních
zubů, rty jsou lehce vodorovně protaženy a koutky úst směřují dolů.
L,P ve tvaru

, dlaně orientované dopředu v neutrálním prostoru před tělem.Obě

současně vykonávají krouživé pohyby ve svislém směru. L doprava, P doleva.
Využívat někoho, přenechané zodpovědnosti na někom jiném.
Nemanuální složka znaku: Zaokrouhlená ústa podobně jako při artikulaci samohlásky
„O“, jazyk lehce vsunutý mezi rty s hrotem opřeným o vnitřní stranu spodního rtu.
Popis znaku: L,P ve tvaru

. P s orientací dlaně doleva se dotýká špičkou ukazováku

nosu. L s orientací dlaně doprava v neutrálním prostoru před tělem. Krátkým pohybem
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se obě posunou mírně dolů a následně prudkým pohybem diagonálně vpravo a nahoru
se změnou orientace obou dlaní dolů.
Jemný posměch (ne výsměch), reakce na něco komického, roztomilého.
Nemanuální složka znaku: Koutky rtů nahoře, ústa v úsměvu, artikulace „CHE, CHE“.
Popis znaku: P tvar ruky

, orientace dlaní doleva, ukazovák se dotýká špičky

nosu.Následně kontakt s nosem ustává a ruka se opakovaně, při zachování orientace
dlaně, otočí v zápěstí. Tvar ruky se po ztrátě kontaktu s nosem mění na

.

(DVD) Moravské varianty znaků českého znakového jazyka. Specifické znaky. Nepřímá
pojmenování. Moravské znaky. Bonus. Brno 2009-2010: Trojrozměr – Brněnské centrum
českého znakového jazyka, 3Dimenze – Moravské centrum znakového jazyka. (Předběžné
poznámky)
Volím tyto zkratky k základní identifikaci zdroje znaku: Specifické znaky 1 (SZ1),
Specifické znaky 2 (SZ2), Nepřímá pojmenování 1 (NP1), Nepřímá pojmenování 2
(NP2), Moravské znaky 1 (MZ1), Moravské znaky 2 (MZ2), Bonus (B). K přesnější
identifikaci doplňuji zkratku v závorce komentářem. Např.:
ŠPATNÝ (B, př. k ČÍSLOVKA 12)
Tento zápis čteme tak, že na DVD jménem BONUS najdeme znak s významem
ČÍSLOVKA 12, který obsahuje příkladovou větu, kde se nalézá znak ŠPATNÝ). Nebo
jiný př.:
ŠPATNĚ/PŘÍSNÝ/ZLÝ/NIČEMA (SZ1 č. 8)
Tento zápis čteme tak, že na DVD jménem Specifické znaky 1 najdeme specifický znak
číslo osm s významem ŠPATNĚ/ŠPATNÉ/PŘÍSNÝ/ZLÝ/NIČEMA).
Přehled vyhledaných znaků s místem artikulace nos v moravské varietě českého
znakového jazyka:
ŠPATNĚ/ŠPATNÉ/PŘÍSNÝ/ZLÝ/NIČEMA (SZ1 č. 8) srov. české FUJ
PŘIJÍT O NĚCO/NECHAT SI O NĚČEM JEN ZDÁT (SZ1 č. 12)
JENOM/MRŇAVÉ/JEN PÁR/JEN MÁLO (SZ1 č. 15) význam konstruován na základě
kontrastu větší/menší (komparace) s výsledkem nenaplnění vlastního očekávání
(pragmatická složka)
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JENOM/MALIČKO (SZ2 č. 21) místo artikulace pod nosem se objevuje u jednoho ze
tří mluvčích (v ostatních případech je místo artikulace před ústy, srov. historický vývoj)
JEN MÁLO/JENOM/MALIČKO (NP1, př. k HOTOVO)
KAŠLAT NA NĚCO (NP2, př. k PLATÍ)
NECHTĚNĚ (NP2, př. k SBOHEM), srov. české NECHTĚNĚ 2
ÚSPĚCH (NP2) význam konstruován na základě kontrastu dobré/špatné (komparace)
s výsledkem překonání vlastního očekávání (pragmatická složka), srov. (MZ2 bez
artikulace na nose), k tomu srov. české ÚSPĚCH/ÚSPĚŠNÝ 1
JARO (B, Varianty moravských znaků), srov. české KVĚTEN, KVĚTINA 1
HROZNO (B, př. k FIALOVÁ 1)
FIALOVÁ 1 (B, Barvy)
FIALOVÁ 2 (B, Barvy)
ČÍSLOVKA 50 (B, Uměle vytvořené znaky), srov. profil funkce subprofil řeč a jazyk
RŮŽOVÝ (B, Barvy)
PRASE (MZ2), srov. (B př. k RŮŽOVÝ)
VEPŘOVÉ (MZ2, př. k ZELÍ)
ŠPATNÝ (MZ2), srov. (B př. k ČÍSLOVKA 12), srov. české ŠPATNÝ (jiný tvar ruky)
a české OBYČEJNÝ 2, OBYČEJNÝ 3
CUKR (MZ1), srov. (B př. k ČÍSLOVKA 14), srov. (MZJ, př. k ČAJ)
MLADÝ (B, př. k ČÍSLOVKA 16), srov. české MLADÝ/ ROZTOMILÝ/ MALÝ/
NEZKUŠENÝ
ÚNOR (B, Měsíce v roce)
KVĚTINY (B, Měsíce v roce, př. k BŘEZEN)
KVĚTEN (B, Měsíce v roce)
DUBEN (B, Měsíce v roce)
ČERVEN (B, Měsíce v roce)
ČERVENEC 1 (B, Měsíce v roce), tvar ruky ve tvaru C připomíná vliv prstové abecedy
ČERVENEC 2 (B, Měsíce v roce), srov. české NOVÁČEK
PROSINEC (B, Měsíce v roce)
JAHODA (MZ1), srov. (B, Měsíce v roce, př. k ČERVEN)
HROZNOVÉ VÍNO (B, Měsíce v roce, př. k ŘÍJEN), srov. moravské HROZEN (MZ1)
MYSLIVEC (B, Měsíce v roce, př. k LISTOPAD)
OBYČEJNÝ (B, Medailonek Mirky Týlové), srov. český OBYČEJNÝ 1
AUSTRÁLIE (B, Mix př. k JED)
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KREV (B, Mix př. k JED)
OREL (B, Mix př. ke KILOMETR)
SNÍH (MZ2), srov. (B, Mix př. k VOJÁK), srov. (MZJ, bez místa artikulace na nose)
KOKRHAT (MZ1, př. ke KOHOUT)
BOLET (MZ1 př. k MED)
SLEPICE (MZ2)
SÝR (MZ2 bez artikulace na nose)
SMRDĚT (MZ 2, př. k ZÁCHOD), srov. české ZÁNĚT 2
KUŘECÍ (MZ2, př. k PÁREK)
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Příloha č. 2 – Nos ve slovníku novozélandského znakového
jazyka (předběžné poznámky k pojmovým profilům)
[Online.<http://nzsl.vuw.ac.nz/>Cit.05-12-2016.]

gesta

profil vzhled – kategorizace zvířat
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128

nezařazené znaky

129

130

nezařazené znaky
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Příloha č. 3 – Nos ve slovnících českého jazyka
Výkladové slovníky
Slovník spisovné češtiny
nos, -u m. 1. výčnělek uprostřed obličeje, ústrojí čichu: malý, orlí n.; dírky do n-u; strkat do
něčeho n., přen. hovor. expr. plést se do něčeho; chytit se za n., přen. expr. uznat omyl, zastydět se; mít
něco u n-u, přen. hovor. expr. blízko 2. co připomíná nos 1, výčnělek, výběžek: n. lodi ♦ dát, dostat n.
výtku; nejde mu to pod n. hovor. expr. nelíbí se mu to; (závidět, upřít) n. mezi očima hovor. všechno;
nosit n. vysoko hovor. expr. být pyšný; ohrnovat n. nad něčím hovor. expr. pohrdat tím; vlak mu ujel
před n-em hovor. právě při příchodu; jít rovnou za n-em hovor. rovně, přímo (dopředu); vidí si jen
na špičku n-u hovor. expr. má malý rozhled; vodit někoho za nos hovor. klamat ho; -ní příd. k 1: n.
dírky, dutina, přepážka; -ík, -u, expr. –íček, -čku, -ánek, -nku m. zdrob.

Slovník spisovného jazyka českého
nos, -u m. (6. j. -e, -u) 1. vyčnívající část obličeje, tvořená z kůstek, chrupavek a kůže, ústrojí
čichu: velký, malý n.; orlí n.; utírat si n.; popotahovat nosem; mluvit nosem; chytnout
(popadnout) se za n., přen. ob. uvědomit si chybu; strkat n. do něčeho, přen. ob. expr. plést se
do něčeho; mít dobrý n. dobrý čich, přen. ob. dobře předvídat; ten měl n.!, řidč. v nose (ob.)
předvídal to, tušil to; utřít n., přen. zhrub. nedostat nic; ♦ bručet si, mumlat pod n. pro sebe; prší
mu do nosu má nos se zdviženou špičkou; ob. něco mu přelétlo přes n. je pro něco nevrlý,
dotčený, něco se ho dotklo; zavřít někomu před nosem právě před ním; ujet někomu před nosem
v posledním okamžiku před příchodem; pozná ti to na nose hned to spatří, uhodne; vodit za n.
dělat si šašky, klamat, balamutit; krčit, ohrnovat n. nad někým, něčím odmítat pohrdavě někoho,
něco, pohrdat někým, něčím; odejít s dlouhým nosem s nepořízenou; nejde mu to pod n. není
vhod, nelíbí se; nosit n. vysoko být pyšný; závidět n. mezi očima všechno; upřít n. mezi očima
všechno, bez ostychu lhát; dát něco až pod n. všechno připravit; mít něco u nosu na dosah,
velmi blízko; mít na nose hejla mít červený nos (od mrazu); vzít se za n. poznat svůj omyl,
zastydět se; jít rovnou za nosem přímo dopředu; vidí si jen na špičku nosu má malý rozhled;
udělat na někoho dlouhý n. výsměšný posunek; ob. expr. dát n. někomu, dostat n. od někoho
domluvu, důtku, pokárání, zprav. úřední; věšet někomu něco (bulíky, hejla) na n. namlouvat
mu něco, balamutit, obelhávat ho; zhrub. dávat si do nosu popřávat si; mysl. čenich psů a
srstnaté zvěře: hledat s nosem nízkým n. vysokým (o psu) s čenichem
při zemi n. zdviženým 2. výčnělek, výstupek, výběžek podobný nosu; nosec: n. střevíce,
lodi; nevědět, kam pěnkava nosem sedá zobákem; tech. výstupek, nákovek, nálitek ap.
k zajištění polohy, k přenosu tlaku, k uchopení aj.; n. klínu výstupek k zarážení a vyjímání
klínu; n. kladiva klínová část kladiva; n. hoblíku přední rukojeť hoblíku; stav. n. tašky výčnělek,
kterým se taška zavěšuje na lať; → zdrob. nosík (ob. nosejk), -u m. (6. j. -u, 6. mn. -cích),
nůsek v. t., nosíček (ob. nosejček), -čku (6. mn. -čcích, -čkách), expr. nosánek, -nku (6. mn. ncích) m.

Příruční slovník jazyka českého
nos, -u m. část obličeje vyčnívající mezi čelem a ústy, sídlo čichu. Byl velký, hubený blondýn,
s cvikrem na orličím nose. Kun. V Rusích je taková zima, že musejí lidé na tvářích nosit futrály,
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sice by jim nosy zmrzly. Něm. Děti, jež prve před domkem dováděly, stahovaly nosy, jež cítily
silnou vůni.

Rais. Ustál. sp.

Panička potahujíc nosem mačkala si okázale do očí šátek.

službám!“ zvolal číšník přes nos — francouzským přízvukem.

Kosm.

Herrm.

„K

[Komorník] se vrátil do

své lenošky, bruče si pod nos: „Ty vrchnosti mají divných libůstek“ pro sebe.

Něm. Fam.

Na

večer ptal se jí [babičky] Toník, co zas Ančce přeletělo přes nos co se jí nepříjemného přihodilo.
Jir.

Výběrčí pochopil, že pantatínkovi přeletěla nějaká moucha přes nos, že není radno

rozmazávat v tom směru řeč zbytečnými otázkami. Baar. Sotva Tomše [čerti] uzřeli, mžikem mu
bránu [pekelnou] zrovna před nosem zavřeli hned před ním.
takové štěstí před nosem na dosah ruky.

Svob.

Rad.

Radil mu, aby si nedal ujíti

Nemysli si, že jen vstoupíš a už ti všechno [při

rekvisici] snesou pod nos. Šrám. Děti se divily, jak to babička hned ví, když něco udělají, a kterak
to může být, že jim to na nose pozná rázem to na nich vidí. Něm. Mohl chodit do kasina, sedat s
direktorem i hrabětem, ale poslouchat a mlčet. Nestrkat nos, do čeho mu nic není neplésti se do
něčeho. Baar. Do všeho se [páni] míchají, ve všem chtějí míti svůj nos.

Třeb. Nemohl

jsem míti

nos všude starati se o všechno. Dur. Oh! Ten pater Adrian měl nos! Nu! Arcijezovita! tušil to,
předvídal to. Bozd. Dnes je prvního aprila a vy nás chcete vodit za nos dělati si z nás šašky. Herb.
Počkej, já ti dám, že na to do smrti nezapomeneš! Tahá mě, starého člověka, za nos klame mě.
Kun.

Vy jste takovou bajku zcela opravdivě Hedvice na nos pověsil! namluvil.

nebudete mi věšeti bulíka na nos.

Maria. Tvrdím,

Šmil.

Pane,

že jen nesoudnost a nevzdělanost obecenstva

to byla, jež si dávala takové bulíky pověsit na nos.

Herb.

Našich Solničků Józa tuze se po

Verunce otáčí, ale ta jen krčí nos tváří se odmítavě. Rais. Kritika nad tímto mým výtvorem krčila
nosem. J. Kvap. Ženy hrající si na paničky, nastrojené, navštěvující se s úřednicemi v cukrovaru
a krčící nos nad „hloupými selkami“ pohrdající hloupými selkami. Baar. „No, to už je poslední,“
ohrnula nos Nanka, „dyž se pán s dívkú [se služkou] vadí.“ pohrdlivě se vyjádřila. Herb. On byl
dobrák, ale ty ženské, když jsem se vdávala, ohrnovaly nos. Rais. Všichni [nápadníci] odtáhli s
dlouhým nosem odešli s nepořízenou. Hlad. „Ten bude prskat, až si to přečte. Ale ať se vezme
za nos a nemyslí si, že spolkl všecku moudrost“ ať si uvědomí svou chybu.

Vanč.

Eugen maje

ruku vztaženu jal se pak vypočítávati, co všechno učiní, aby se Girgal popadl za nos. Vanč. Ten
z věřitelů, kerej příde dřívejc, dostane všecko zaplaceno a ty vostatní utřou, tak říkajíc, nos
nedostanou nic.

Vach.

To je totiž tak, vašnosto: mámy někdy mívají podivné brouky, víme?

Nejde jim každý pod nos není jim každý vhod. Herrm. Nu, hrdá je dost a nos nosí vysoko chodí
nafoukaně, pyšně.

Klost.

[Kdybyste byly věděly o mých úsporách], hned byste byly [žena a

dcera] povejšily nos, hned bys byla Nandu jináč strojila.

Herrm.

My pili a dávali si do nosu

popřávali jsme si. Poláč. Propijete nos mezi očima. Vanč. Závidí jeden druhému nos mezi očima!
Herrm.

Udělal na slunce dlouhý nos a řekl: „A víš co? Vlez mi na záda…!“ výsměšný posunek
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záležící v tom, že se palec ruky přiloží ke špičce nosu a všecky prsty se roztáhnou. Šrám. Mysl. (o
psu) hledati s nosem nízkým n. vysokým s nosem při zemi n. zdviženým. Žert. Na cestě škádlil
pan otec Vilímka a Jana, ptaje se jednoho: „ví-li kam pěnkava nosem sedá!“ Něm. D co je tvarem
nosu podobné. Stopa se ztrácela v šlápotách dělníků a v rýhách vyjetých nosy saní. Vanč. Rozjel
se [kočí] rychle k blízkému místu, kde silnice zahýbala kolem skalního nosu výstupku. Dur. Stojí
v moři skála mračná, samé nosy, samé vruby. Heyd. Místo zobáků a nosů počala móda střevíců
čtyřhranných.

Bouš. Cihl.

výčnělek na horní části rubu tašky n. falcovky, kterým se zavěšuje na

lať. Archit. zakončení kružby, vzniklé protnutím dvou oblouků. Tech. výstupek, nákovec, nálitek a
p., sloužící k rozličným účelům; nos kladiva klínová část kladiva; nos hoblíku rukojeť k držení
hoblíku levou rukou; nos klínu a j. Meteor. bouřkový nos záznam barografu za bouřky n. húlavy
(po klesání tlaku náhlý vzestup a pak pozvolné stoupání n. klesání). D úřední domluva, důtka,
výtka, pokárání. Přítelínku, já vám předvčírem dostal nos od vikáře, že bych nevzal za něj sto
zlatých. Šmil.

Jungmannův slovník česko-německý
NOS, -u, ol. a., dem. NOSEK (et NŮSEK in čapjnůsek), sku, NOSEC, sce, intens. NOSJČEK
(NOSEYČEK, vulg.), čku, m.(r. litera nasalis n, no, cum demonstrativo s = ten, DB. 45., cf. indic.
nasa, germ. Naſe, lat. nasus) = strmjcj část na předu hlawy člowečj a mnohých zwjřat, nad
ústami, gegjž pomocj čenicháme, die Naſe, nasus. Nos weliký, dlauhý, malý, ohnutý, křiwý
(Us.), ploský, rozplesklý, splesknutý, pleskatý, opičj (resimus), Wn., široký (simus), Wq. 913.,
hrubý, klikatý, hrbowatý, orličj, aquilinus. Ib. Opičjm nosem. Ib. (silo.) Žjla swrchau nosa
zaťata. Lék. kn. 1544. Čmeljk, brauk, i ta wosa wrtj se okolo nosa. Rad. zwjř. 212. Djrky v nose
(chřjpě), nares; chlaupky w nose, vibrissae. Wq. 915. Tok krwe z nosu. Čern. Porrowá woda
stwuge krew z nosu. Ib. T. 4. Nosu krwácenj, Naſenbluten. D. Bawlnu do nosa vstrčiti. Wodu
do nosa vtáhnauti. Ib. Šátek na nos, k utjránj nosu Schnupftuch. Wq. 319. Nos utřjti, wytřjti,
smrkati, wysmrkati, ozher z nosu wysmrknauti. Ib. 913. Tr. Swjčce nos utřjti. Ib. 4604 (žertem).
Něco k nosu dáti, t. aby voněl, skrze nos mluwiti, zpjwati, t. nesrozumitelně, buď přjliš mnoho,
buď přjliš málo vzduchu pouštěje, cf. huhňati, ňuhňati. Na nos padl. Us. Nos uřezati, denasare.
Rohn. Fig. Za nos někoho woditi. Wq. 499. Za nos blázna woditi. Ib. 4569., t. naděgi darmo
dělati, s wedlegšjm významem pohrdej. Srozuměl Jan, že tu upřjmnosti není, a že ho marnými
slowy za nos wodj. Dwě kron. Kram. wyd. 481. On ho za nos sem i tam vodj. W. Na nos powěsiti
komu co, t. gemu prašti lež. Us. Cjsaři swému dlauhý nos zawěsili, gakby giž nad křesťany
wjtězili, Wrat. cest., Bären Auſbinden. Newidj si pro nos do huby, t. newj, co mluwj, žwastá
daremné věci. Us. Hlaupému powěsiti breyle na nos. Prow. Wezmi se sám za nos, t. dey na
sebe pozor, než giné napomeneš. Ipse wtip se, za nos chyť se. Sle. Ležj to před nosem, t. bljzko,
že to widěti musí. Za nosem gjti, t. přjmo. D. Na nose komu hráti, t.
z něho šašky dělati. Us. Geden druhého prstem pod nos pohanbil. Hág. IX. – § Co do čichu: Má
tenký nos, t. snadno čige, znamená. Us. Máť wýborný noseyček, er riecht den Braten von
weiten. Sych. Phr. Práwo má tenký nos. Čas. mus. III. d. 49. Nos wšudy strkati, t. mjchati se do
wěcj, do které nemá. Drzý wšetýčka nos strká weč jemu netřeba. Com. jan. 837. Ke wšemu chce
nos přistrčiti; wšudy musí nos wstrčiti. D. prov. Strkati nos, kdež neslužj. Wq.728. Musjš wšady
svůg nos mjti. Us. To mu gde pod nos, t. žádá toho. Das ſticht ihm in die Naſe. D. To mu negde
pod nos (to mu newonj, nechce toho). Us. Makawau lež nám pod nos strká. Sych. Phr. Wlezlo
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mu co do nosu. Com. Čpj mu to do nosu, t. mrzj ho to, zarážj se nad tjm. Us. Nosem ukřiwati,
a giným se posmjwati. Wq. 913. Nos swěsiti (zahanbeného neb malomyslného.) Us. Maucha mu
přes nos přeletěla (hněwá se pro maličkost). An chodj, co by mu z nosu kapalo. D. prov. Má
nos s djrkami dolů, t. hněvá se. Us. Odtáhl s dlauhým nosem. Us. W nose maudrý lelek, ein
Naſeweisser Raulaſſe. Reš. Syr. 58. – Impr. PTAČJ NOS = zoban, pysk, rostrum avium, Schnabel.
Hn. Nos kachnj, Gel. Newj geště (ten) kam pěnkawa nosem sedá. Prov. Ty (holoubku) bysi byl
zabil krahugec zlobiwý, kdyby ti byl twrdý masožravý nosec. Rkp. Kr. 98. § Slonowá trauba
aneb nos, proboscis, Rüſſel. Wn. Nos u gelena a lani, Wimber. D. Psj, liščj nos, Schnause. D. §
On toho co woskowého nosu sem i tam natahuge.W. – § Metaph. NOS = co poněkud nosu
podobné, n. p. nos u hemeljnu, rostrum alembici. W. Alembjk s nosem. Kn. lék. 1544. Nos u
střewjců, Schnubel un den Schuhen. D. Nowé, pěkné, s dlauhými nosy, špičaté střewjčky
udělali. Lom. pých. 156. Nos u měchu, Schnabel des
Blasbalgs. Wn. Nosy u sanj = přednj část sanj zhůru ohnutá, Schlittenkopf. D. Nos u lodj,
Schiſſsſchnabel. Orb. p. 151. – § NOS (rus.) = předhořj, Borgebirg. Na sewerném nose, am
Nordlap. Krok III. 240.
Synonymické slovníky

Český slovník věcný a synonymický
1287. 1. NOS, zř. nosec (člověk se zahnutým n-em), expr. (veliký) nosan (měl důkladný n.),
pejor. nosisko (n. j. okurka), zobák (tenký, trčící z. toho človíčka byl velmi nápadný), žert.
čuchonec (ať si č. té vůně polibuje), expr. přen. (drobný, tupý) konflík (uprostřed tváře mu
sedí zarudlý k.), hovor. expr. pršáček, opršálek (= nos ohrnutý nahoru: dětský p., o.), žert. n.
pejor. zhášák (=větší nos s velkými dírkami) ; přen. expr. skoba (= velký silně zahnutý nos:
orlí s.), zast. expr. klabonos, dial. klábrnos (chlapík se ctihodným k-em); ù hovor. expr. óbrnos
(= velký nos: to byl nos ó., j. věž); ù přen. expr., často pejor. okurka (fialová o. trůnila uprostřed
obličeje), bambule, dial. -laù (=ošklivý, bambulatý nos); přen. zhrub. šňupák (dostal ránu přes
š.), čumák (dal mu jednu přes č.), čenich (nemusíš do všeho strkat ten svůj č.), čuma (chceš
dostat přes č.u?), cifrlát, -flák, -flok (při pádu si rozbil c.), raťafák (r. měl j. skobu), vulg.
rypák, řidč. rypec (dostal přes r.), frňák (z f-u se mu spustila červená); ù dial., obyč. pejor.
čmuchák, čňochák, dial. zhrub. čuňa (= část obličeje s ústy a s nosem: dal mu jednu přes č-u),
frgula, frgál, frťák, (ostrý, zvědavý) fifák, fiják, (zahnutý) klifák; ù zdrob. nosík, nůsek
(oznobené n-y děcek), nosíček, expr. nosánek, ob. nosejk, nosejček; ù expr., žert. knoflíček,
skobička (zř. skobečka)m rypáček, čumáček, čumička, frňáček
2. NOS PODLE TVARU, BARVY apod.: n. rovný, přímý; řecký (= téměř v jedné
přímce s čelem) x křivý, zakřivený, zahnutý, o-, klenutý, vy-, římský, výbojný, dravčí,
zobákovitý, zobanovitý, orlí, orličí, jestřábí, krahujčí ap., j. zobák (zoban), j. (má) dravec, j.
jestřáb ap.; skobovitý, řidč. skobový, zř. skobatý, skobkovitý, ù hákovitý, j. skoba (skobka), j.
hák, orientální, semitský, židovský, přen. expr. skoba, zast, expr. klabonos, viz sub 1
n. ohrnutý, vy-, ohnutý vzhůru, zdvižený, zvednutý nahoru, hovor. expr. pršáček,
opršálek;
prší mu do nosu (= má pršáček)
n. velký, dlouhý, tenký, úzký, ostrý, špičatý, hrotitý, j. věž, j. maják ´ malý, nevelký,
krátký, plochý (zast. ploský), nízký, tupý, (j.) knoflík, knoflíkovitý; široký, placatý, rozpláclý,
rozplesklý, j. placka, j. rozšlápnutý (dial. rozšňápnutý), rozsedlý, sražený; bambulatý,
bambulovitý, bambulový, podobný bambuli, bambulce, (j.) bambule, bambulka, okurkovitý, j.
okurka (dial.okurek, oharek, oharka), baňatý; boulovitý, -ovatý, bakulatý, bakulovatý, -ovitý,
podobný bouli, bakuli, j. boule, j. bakule; hrbolatý, hrbolovitý, řidč. –ovatý
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hezký, pěkný, líbivý, vábivý, svůdný, koketní nosík; nos na pravém místě
n. červený, rudý; má hejla, sedí mu hejl na nose (= má červený nos); n. modrý, fialový
(od zimy)
3. KOŘEN, spodek, pata NOSU
hřbet nosu (nosní), zř. kobylka (posunul brejle ze špičky na k-u velkého, orlího nosu)
špička, konec, koneček nosu (k. nosu měl zahnutý dolů)
nozdra, obyč. pl. n-y (krev se mu valila z nozder), otvor nosní, dírka nosní (do nosu)
(to) chřípí, řidč. (ta) chřípě (obyč. pl.) (= zevní stěny nosních otvorů)
přepážka (stěna) nosní (v nose)
4. NOSATÝ ČLOVĚK, expr. nosatec, nosáč, žert. nosárius (pánu s velkým nosem říkali
studenti „n.“); ù zř. žen. r. velkonoska (psal sonety na krásnou v-u)
5. (adj.) NOSNÍ (kost, přepážka, zvuk);
nosový, nasální, -zální, nosově zabarvený; zř. chřípavý (hlas, smích)
nosatý (n-á čarodějnice), vel(i)konosý (v. pan doktor), zř. dlouhonosý (d. lichvář); zř. chřípatý
(nos), ù s velkými nosními dírkami
křivonosý (mužík), zř. klikonosý (k. brach římský), zř. expr. klabonosý, dial. klábrnosý (k.
člověk), ù mající dolů zahnutý nos

Slovník českých synonym (1994)
nos 1 expr. čich, čuch 2 expr. čenich, čumák 3 expr. frňák, skoba, chobot, zobák, klofák 4 expr.
pršák, pršinos 5 odb. nosec (brusle)
Frazeologické slovníky

Slovník české frazeologie a idiomatiky
Přirovnání
být studený j. psí n o s viz být studený j. psí čumák
vypadá/je jako by mu něco přeletělo přes nos vypadá neobvykle rozmrzele a nazlobeně,
podrážděně
být° (studený) jako psí čumák/nos (kol; nepřízn) 0 1, 2 ot, neg, imp, kond, 1. sg, pl; 2 též: 1 a
2 sg. Nom někdo studený j. p. č.
1 (Člověk povahou, někdy v odmítavé reakci při chování a řeči vůči druhému n. ostatním, obv.
proti očekávané vlídnosti, schovívavosti:) chovat se k někomu velmi chladně, neosobně
a formálně, popř. stručně, úsečně, nesrdečně a nepříjemně, odmítavě n. zdrženlivě.
2 (Část těla, ruka, nos člověka vlivem zimy a z hlediska druhého:) být velmi a nepříjemně
studený 1. Tolik let se známe, ale jakživ nepromluví jinak než služebně, nezasměje se,
nezažertuje, je studený j. p. č. à Var. Nos je řídká a obv. jen u 2  S 1 s t u d e n ý , u z a v ř e
n ý , být chladný j. led, nebýt k lidem S 2 s t u d e n ý , mít ruce/nohy j. led(y) a 1 mít srdce na
dlani/na pravém místě, srdce by rozdělil, mít zlaté srdce, být k lidem, padnout někomu kolem
krku a 2 h o r k ý , být rozpálený j. žehlička, být v jednom ohni, jen hoří, sirka by od něho chytla
C f 1 c h l a d n ý , t v d r ý , být j. kámen, čiší z něj chlad, mít rybí krev, držet dištanc, držet se
na dištanc, držet si někoho od těla, nepouštět si někoho k tělu C f 2 s t u d e n ý , být rozmrzelý,
studený j. rampouch, mít ruce/nohy j. rampouchy
A be as cold as a fish, be 1. a dog“s nose, be 1 a cold fish. N kalt w. eine Hunde – schnauze
sein
R (быть) холодный к. лёд; у него руки холодные к. ледышки
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je° to studené j. psí čumák
(kol; nepřízn, hanl) 0 ot, neg, imp, pl, 1. a 2. sg Nom něco (studené) j. p. č.
(Jídlo, i tekuté, většinou pozdní, zapomenuté n. druhým zanedbané ap.:) je to (už) nepříjemně
studené a obv. i méně chutné a p á l i t , h o r k ý , pálí to/ je to horkej čert, ještě se z toho kouří
C f s t u d e n ý , je to
studené j. led, je to bez chuti a bez zápachu
R зто олдное к. лёд

Slovník české frazeologie a idiomatiky
Výrazy neslovesné
cyranovský nos
(kniž; expr)
nápadně ošklivý, velký a dlouhý nos, zvl. u muže à Cyrano z Bergeraku hlavní postava
stejnojmenného dramatu E. Rostanda, vynikající ušlechtilostí, výřečností při nápadně
nehezkém vzhledu a nosatosti.
· a (large , bulbous nose) N (eine große, knollige Nase) F le nez de Cyrano
orlí nos
(neutr)
větší a nápadně zahnutý nos (připomínající tvarem zobák orla), skoba Byl to mladík statný,
kudrnatý, s brýlemi na orlím n-e.
· a aquiline nose; hooked nose N Adlernase F un nez d“ aigle; un nez busque
R орлииый нос
řecký nos
(neutr)
rovný nos, téměř v jedné přímce s čelem Cf římský nos
římský nos
(neutr)
rovný pravidelný tvar nosu  Cf klasický římský profil; řecký nos

Zaorálek, J. Lidová rčení
NOS
to můj nos už dávno očenichal – to znám už dávno Č (snad srb.)
už mu nos chodí k bradě na besedu
nevidět si [ani] na špičku nosu – býti nedovtipný, nezkušený; nemít žádný rozhled
dávat si do nosu – popřávat si; dobře jísti n. píti; užívat něčeho dobrého Hor., PS (Poláč.), VT
(vulg.)
S dávat do nosu někomu – prohánět, týrat někoho LN 1932 (brn. stud.)
dostat do nosu něco – dovědět se něco Kt, Kb
+ čpěti do nosu někomu – nevonět mu; nebýt mu příjemný J (us.), Č
je toho [jenom] do nosa – je toho málo Hor.
sedla mu vosa do nosu – má nějaké vrtochy Hr.; J (Com.): vlezlo mu co do nosu
prší mu do nosu – má ohrnutý nos PJ, PS (Kam.)
lže, až se mu od nosa kouří – silně lže Kol.
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nevidět dále od nosu – býti nedovtipný Tr, Č (snad srb.)
od nosu (před nosem) odtrhnout (sebrat, vzít) někomu něco – zrovna před ním, v poslední
chvíli mu to sebrat ap. Tr, Č
zatáhl mu kličku okolo nosu
pil, až se mu dělaly baně u nosa – horlivě pil Kol.
utřel u nosu – nic nedostal, nepochodil, odešel s nepořízenou St.
mít u nosu něco – míti to velmi blízko VT II (lid. a hov.)
mít nudli u nosu – býti usoplený; nedospělý, nezkušený Ká
mít ještě u nosu kapku a u prdele hromádku – býti ještě mladý, nezkušený a již chtít
mudrovat Kb
+ ani já jsem z nosu nevypadl! – nejsem hloupý Tr, Č (snad slov.)
vkáplo jí z nosu do hrnce
peníze mně z nosu nepadají – nemám jich nazbyt Tr, Č; Nov. (čes.): nemám, z nosu si to
nevyškrábnu
až k nosu přinést někomu něco – docela blízko k němu Š
dostat nos od někoho za něco – dostat od něho důtku; býti od něho za něco pokárán PS (Šmil.),
VT; PS (Herrm.): poslat někomu nos
utřít nos o něco – nic nedostat; odejít s nepořízenou Lý, Kb II, Ps (Vach.); Bš: odešel utřa nos;
St:utřel u nosu
+ utřít nos někomu – napálit ho Fl (XVI) s dodatkem: bez facalétu; Kb II
utři si nos – jsi ještě mladý, nezkušený KtC (slez.)
S utři si nos cihlou – nežvaň hloupě LN (1931; praž.)
nevystrčit nos ze dveří
+ dlouhý nos zavěsit někomu – napálit, ošidit někoho J (Vrat.), Č
+ míti nos [s] dírkami dolů – býti nadurděný, rozhněvaný ap. J. Č.
ohrnovat (krčit) nos (nosem) nad někým, nad něčím, na něco – pohrdat někým, něčím; tvářit
se k němu n. k tomu pohrdavě, povýšeně, odmítavě Kt (Šd), PS (Svět., Rais, Baar, Herb.), VT
zdvíhat nos – býti pyšný, domýšlivý Kt (Kká, Dbv); PS (Klost.): nosit nos vysoko; praž.: nosit
nos ve čtvrtém patře
+ mít voskový nos – býti vrtkavý, snadno se dát ovlávat Fl (XVI)
+ udělat (přilepit) voskový nos někomu – podvésti ho Fl (XVI)
nos mezi očima by propil - je to pijan KtA (Lomnický)
čert vám dal nos – čert vám to poradil Havr. (han.); Š a Lý: v nos
natáhnout nos – míti zklamaný výraz; býti zklamán Kt (Dch); J: svěsit nos (Fl: polské)
mít (dobrý, jemný, tenký, čišný, vybroušený) nos – míti dobrý čich; správně se dohadovat;
správně předvídat ap. ČB, Č, PJ, Hr, Vyd., Hor., Kerl., Lý; Ktk: mít z něčeho nos
zapřít i nos mezi oč ima
nos strkat do něčeho ║ mít v něčem – plésti se do toho; všetečně se o to zajímat Srn: všudy
musí nos vstrčiti; Ký, Č, PS (Baar, Třeb.), Mi
udělat dlouhý nos na někoho – udělat na něho pohrdavý posunek; posmívat se mu PS (Šrám.),
VT (lid. a hov.)
div si nos neukousne – vzteklivec Kön.
+ pokroutit nos někomu – ošálit někoho PS (Jir.)
+ někým nos [si] utírat – nevážit si ho; pohrdat jím J (Záv.)
mít hubu vyšší než nos
pověsit (vlepit) na nos někomu něco – namluvit, nabulíkovat, nalhat někomu něco Sch:
velblouda; J: medvěda na nos pověsit; Č, PS (Herb., Kun.; Kromb.: hejly na nos; Prav.: dá si
na nos pověsit lecjaký hadr; HŠ (kontaminace): dá si všecko nabulíkovat na nos
mou cha mu sedla na nos ║ přeletěla přes nos
V neudělá mu za recht, kdyby se mu na nos vysral – neví, co by chtěl; není možné uspokojit
ho Š
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nevidět dál než na svůj nos – nemít rozhled, býti nedovtipný VT (lid. a hov.)
něco mu zavadilo o nos – něco ho znepokojilo, rozčililo ap. Č
otloukat o nos někomu něco – do omrzení mu to opakovat; neustále mu to vytýkat PS (Mrš.);
St: otírat kolem nosu
pod nos strkat někomu něco – makavě mu to ukazovat; ustavičně mu to vyčítat ap. Sch, J (D),
PS (Baar)
+ jde mi to pod nos – 1. čpí mi to, nelíbí se mi to Č; 2. líbí se mi to J (D), Č
nejde (nejede) mu to pod nos – nechutná mu to; nelíbí se mu to, nerad to dělá ap. J, Č, Hr,
Kb,Sv. Hor.
tma, že by mohl pod nos píchnout – veliká Kt (u Olomouce)
třít pod nos někomu něco – nepříjemně mu to dávat na srozuměnou Kt
natřít křenu pod nos
něco mu vlezlo pod nos – něco ho popudilo, znepokojilo ap. Š
mluvit (povídat si, bručet, mumlat) pod nos – sám pro sebe, nesrozumitelně mluvit PS (Něm.)
pod nos luskat (foukat, frkat) někomu – dráždit ho; vysmívat se mu; pyšně se k němu chovat
Fl (XV), Č, PS (Ně,.); J: kouřit; J (L): v nos (pod nos) dmychat (polské)
pro nos nevidět – býti nechápavý, nejapný; nevidět samozřejmosti; býti zaslepený
nevidět si pro nos do huby
přeletět přes nos: nějaká moucha jí přeletěla přes nos – nějaká maličkost ji rozčilila,
znepokojila, přivedla do špatné nálady ap. Srn, Ký, Č, Hor., PS (Baar; fam.), VT (lid. a hov.)
vidí skrz nos srdce – prozíravý (?) PJ
+ nakašlat v nos někomu – nedbat ho j (Ctib.)
+ napískat v nos někomu něco – namluvit, našeptat mu něco; navést ho Fl (XVI) jen přirovnání;
Fl (Winter)
+ kousni se v nos! – říká se vzteklivci J, Č
není mu to v nos – je mu to proti mysli, nelíbí se mu to Bš, Mi
+ a by se mi třikrát v nos ukousl, nevěřil bych – ani za nic Ký, Č
vodit (tahat) za nos někoho – dělat si z něho blázny; marnou nadějí kojit, šidit ho Fl (XVI), Ký
též: voditi za nosem; Č, Š, PS (Jir., Herb.), VT (lid. a hov.)
chytit (vzít, potáhnout, popadnout) se za nos – 1. uvědomit si svou chybu H, J (slov.), Hor.,
HR; 2. sám sobě dáti důtku VT (lid. a hov.); 3. poučení si z něčeho vzíti Ký: potáhni se za
svůj nos; Č, PJ
. na nose hrát někomu: nedá si na nose hrát – dobírat si ho J (L), Č; (Fl: polské)
vidět (poznat) na nose někomu něco – na tváři, na tom, jak se tváří, to vidět PS (Něm.)
ležet na nose před někým – přemrštěně ho uctívat; podlézavě se k němu chovat
hledá brejle a má je na nose – je silně roztržitý St
je to pravda, kdyby se na nose vrtěl – stůj co stůj je to pravda Bš (han.)
dostat po nose – 1. nedostat nic; 2. dostat důtku Her, PS; 3. býti odmítnut ap.
. tancovat po nose někomu – nedbat ho; příliš si k němu dovolovat J (Brn; slov.)
mít v nose: ten měl v nose! – být důvtipný; umět předvídat
ten má prach (mušky) v nose – je chytrý, úskočný, záludný Tr, Č (patrně slov.); Kt (u
Místku):buka v nose; J (ze slov.) též: vešky v nose; J (Brn); J (z pol.): ďábla v nose
závidět i dírky v nose – býti velmi závistivý
zasvrbělo ho v nose – zamrzelo ho Kt (MtS I; slov.)
kroutit (házet) nosem nad něčím – pohrdavě to posuzovat J
házet nosem po něčem – posmívat se něčemu; pohrdavě to posuzovat ap. Ktk; J (V): nosem
ukřivdi a jiným se posmívati
nažral se, až mu nosem leze – přežral se Fl (Kott, us.)
psát nosem po rukávě
nosem orat ║ rýt brázdy – válet se v opilosti Kt
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být dubovým nosem na někoho n. k někomu – býti na někoho hrubý; chovat se k někomu
drsně Bš (val.)
ukázat, kam pěnkava nosem sedá – dáti někomu co proto Duš. II
nevědět, kam pěnkava nosem sedá – býti hloupý ČB, Srn; Ký, Tkadleček a Č: pěnice; PS
(Něm.), VR (lid.)
zvíš, kam pěnice nosem sedá – dostaneš co proto SF, Č, PS (Tyl)
pod nosem si mluvit – huhňat; reptat; mumlat Č
pod nosem udělat někomu něco – zrovna před ním, v jeho blízkosti, přímo před očima mu to
udělat J, Fl (Štítný: pod nosem), PJ, PS (Svob., Herrm.); HŠ: pod nosem
odejít (odtáhnout) s dlouhým nosem – odejít s nepořízenou, zklamán, odmítnut ap. J, Š, Hoš.,
PJ, Kb II
jít [rovnou] za nosem – jíti přímo vpřed, nejkratší cestou, bez cíle J (D), Č, Hor., Kb II, HR
mít mladé nosy – míti uhrovitý nos Hor.
. jeď, kde nosy přidělávají - seber se a jdi! hleď si svého! Č (polské); St
NOSEK
u Nosků svítí – říká se usoplenci, když mu pod nosem visí „svíčka“ Kík

Čelakovský, F. L. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích
Každý pták zpívá, jakž mu nos vyrostl. Č. – P.
Když trefí na kosa kos, jeden z nich umyká nos. P.
Etymologické slovníky

Rejzek, J. Český etymologický slovník
nos, nosík, nosánek, nosní,nosatý, nosatec. Všesl. – p., r. nos, s., ch. nôs, stsl. nosъ. Psl. *nosъ
je příbuzné s lit. nósis, něm. Nase, angl. nose, lat. nāsus, sti. nāsā tv1., vše z ie. *nas- tv.1 Srov.
¯ nozdra, ¯ nosorožec.
1tv.

= téhož významu

Holub, J. – Kopečný, F. Etymologický slovník jazyka českého
nos, (csl. Nosъ), všeslov.: nos-ec, Nos-ek, čapí nůs-ek (bot.); pomn. Nozdry (v. to). K ide.
základu *nas-/nās-, stind. nasa i nāsa, lit. nosis, nos“, ř. nēsos, poloostrov“ [srov. Peloponēsos],
lat. nāsus (it. naší, fr. nez); angl. nose, něm. Nase (ze st. nasa) – Sem asi i Krkonoše, vl.
„Krakovy nosy“, t. j. výběžky hor (srov. výše Peloponēsos stisland. Naese „horský výběžek“).
Pův. podoba v. Krakonoš (lid. dosud „duch těchto hor“); zm. Krak-krk asi pozdější kontaminace
s „krk“ (= kleč). Kelt základ krak [srov. Krakovec, p. Kraków] se objevuje též v starých
pověstech českých v změněné podobě Krok (Kosmas podle jména allemanského vojevůdce
Kroka). – Konc. –š z pův. adj. (přivl.) formantu -jo [*krakonos-i̯o-]; srov. naproti tomu
Kosmo-nosy.

Machek, V. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského
Nos, odvoz. nosáč, nosál (Vydra č9, nůsal Duš. 2.46, slc. nosál, nochál), nosatý, nosovka. –
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Všeslovanské, pův. nos-ъ, o-kmen. Jinde odchylky buď v kvantitě samohlásky nebo
v zakončení kmene. Nejblíže je latin. nāsus (ā!, s je zde < ss). Lit. nósis fem. nos., lot. nãsis
fem. plur. nozdry, nos (zvířat), něm. Nase. Ta různost ukazuje na původní souhláskový kmen;
jeho zbytky jsou ve véd. nās.-ā fem. du. nos (gen. nas-ōh). Podle Meilleta nenormální původní
ā/ă a lat. zdvojení ss svědčí, že jde o slovo „lidové“ a tedy velmi proměnné.

Staročeské slovníky
Malý staročeský slovník
nos m. nos; zobák; protáhlá špička obuvi
nosáč, nosař, -ě m. nosatec, člověk s nápadným nosem:

Staročeský slovník
nos, -a/-u m.
1. nos, vyčnívající část obličeje (s funkcí ústrojí čichového): jiní…, kdež uzřěchu Němce
jdúce…, uši a noſy jim řězáchu DALC 67,12 dy nasin; byl li by…malého neb velikého nebo
rozdutého noſu BIBLCARD Lv 21,18 (tak a pod. i ost.) parvo vel grandi vel torto naso; tu mi
počěchu staré báby pod nos pzidieti MASTMUZ 83; Noſſy mají [modly], a nepyšie LEGKAT
2106; biechu jich noſſowe z déli jakžto řeřábové, dlúzí a k tomu skřivělí BAWARN 2949
snabil; noſem klektati BAWARN 3232; mimo chudého jda a pracného častokrát sem svój noſſ
zahradil ALBRÁJA 93b; ne okem, ale noſſem čijem vóni ŠTÍTVYŠ 106a; leží [Achilles] znak
noſem k nebi TROJK 172b; ktož… streda napustí do noſa, čistí mozk a nos LÉKVODŇ 272a;
kdy laik dal by z nich [kněží] jednomu v nos štilec HUSPOSTH 58b; o zarostlém noſu, jenž
slóve polippus LÉKRHAZ 6; jako by babě kyselo z noſa kapalo ROKPOSTA 55b; noſu ukúsnúti
pro tak potvorné štěbetání TOVHÁD 80a; interfinium prostřed noſſa SLOVKLEM 57a; pinula
konec u noſa SLOVKLEM 74b; ║ erb buovolovu hlavu, kteráž v nose kruh má, dali jsme
ARCHČ 16,297 (1486) v čenichu — v obraz. spojeních: suď nás lépe, spravedlivý súdce, násť
Marie v noſy klekce SPOR 88a dává nám po nose, potírá nás; nechtieti vzvěděti pravdy, ano
jim pod noſem káží ŠTÍTKLEM 110a u samého nosu; subsano… quasi corrugato naso
despicere svraščeným noſem MAMMARCHL 335a s ohrnutým nosem; ti, kdož sobě pod nos
luskati nedají TOVHÁD 37a kdož si nedají nic líbit; nakašlala bych jím v nos, abych to jím
trpěla TOVHÁD 112a vykašlala bych se na ně
2. [ptačí] zobák: ač co kdy chci [žába] málo podřiemati, o červeném noſu [čápově] bude mi sě
kolátati DALC 55,70 von der…nasin; ti čápové svými noſy vpustiece je [hady] v se COMESTK
54b (pysky ~C, ~S) rostro; kohút…tvrdým noſem poče hnój hrýzsti BAWEZOP 229; že by
maličký ptáček…tak mnoho toho kamene svým noſem ulúpil ORLOJB 19a (nóskem ~A, ~K)
rostro; některací ptáci…noſy mají červené CESTMIL 17b rostra; čáp mladý… svým noſem
povzdvihuje jemu [starému otci] křídl i jeho všeho HUSVÝKLB 64a; rostrum nos ptačí
SLOVOSTŘS 108; vzev [čáp] v nos té vody, i pustí sobě noſem v žaludek LÉKKŘIŠŤ 69a;
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kačice s zlatým nosem a nohami LETKŘIŽA 159 ed. ♦ čapí nos bot. rostlina z čeledi
kakostovitých, zvl. kakost, Geranium L, čapí nůsek: acus muscata čapí nos LÉKFRANTC 167b;
acus muscata čapí nos LÉK Muz II H 4,590. – Srov. nosek 1
3.[u obuvi] zobec, dlouhá protáhlá špička: také veliká jest přiekaza u škorně tak dlúhý nos
ŠTÍTKLEM 94a (~Sáz); také u třěví dlúhé noſi…svědčie, že ne pro buoh, ale pro pýchu to
činíš HŘÍCHM 240 (křivé noſy ~T)
4. spec. zařízení připomínající tvarem nos; [u destil. přístroje] odkapávací rourka: lid také jeho
[města] přived rozetřěl pilami a vozil na nich vozy s železnými noſſy a rozděloval nožmi
BIBLPAD 2 Rg 12,31 (~Kladr) ferrata carpenta zobci; nechaj nossa doluov viseti, ať by mohla
voda (-uo- rkp) doluov jíti ALCHANT 25b; mezi hrdlo receptorí a mezi noſem alembika
ALCHLULL 22
5. jm. osob.: Petro dieto Nos REG 7,229 (1359); Petrus Noss ERECT 222 (1378); Wenceslaus
Nos LISTBĚL 23 (1402); Václava Nosa PŮH 3,63 (1420)
Srov. nosek

Ad 1: srov. za lat. subsannare stě. též ošklebovati sě, potruskovati, šklebiti sě. – Ad 2: za lat. rostrum stč. též
usta, ptačie usta (VodňLact S4b)

nosál, -a/-e m.; k nos, 1. nosatý člověk, člověk s dlouhým n. jinak nápadným nosem, nosáč (expr.):
nasutus nosal KLARGLOSA 1199 (De nominibus personarum); nasutus noſal MAMUKA 30a, 2.
jm. osob.: Jessco Nossal TOMEKMÍST 2,261 (1399); Václav řečený Nosal, rychtář ARCHČ
28,193 (1430); jestliže by Jiříka buoh neuchoval i noſale ARCHKOL (1496), Ad 2: srov. jm.
míst. Nosálov (fratribus de Nossaleva ArchČ 31,261; 1381) a Nosálovici (de Nosalowicz
SvobodaExc Mor 5,297; 1293)
nosatec, -tcě m.; k nosatý, nosák, jednoramenný špičatý nástroj ke kopání v tvrdé půdě n. hornině,
špičák: zkují mečě své v radlicě a kopie svá v noſatcie BIBLDRÁŽĎ Mi 4,3 (tak i ost.) in ligones;
aby obostřil všeliký svú radlici neb noſatecz svój a sekyru a motyku BIBLCARD 1 Rg 13,20 (tak
a pod. i ost.)ligonem; ostré u radlic i u noſatcow BIBLCARD 1 Rg 13,21 (~Ol, ~Lit, ~Pad,
ostrosti…krátcí ~Praž) ligonum; nuož, nosatec neb sekyrku s obú stranú ostrú CJM 4/1, 167
(1378); sarculum noſſatecz MAMUKA 35b; Henzlino fabro XXXXVI gr. pro acucione seu
lapsacione nosatczye in fossatis civitatis SSL (RegBerMis II, 1a; 1401); ligo noſatecz
SLOVOSTŘS 90; jako ne lepší ani dražší je noſatecz, kladivo, jimiž se dobývá zlato, střiebro
KORMAN 169b; kádě 2, …kratce 2, nosatce 4, koleček 5 DLUHROŽMB 680 (1459)
nosatý adj.; k nos; 1. [o člověku] nosatý, mající dlouhý n. jinak nápadný nos: nasutus noſaty
SLOVVELEŠ 104a; symus piknosý, aquilinus noſſaty SLOV KapPraž O 32,10a; sami se toho
nechtie prstem dotýkati, i ti noſati preláti CHELČBOJ 424a (expr.); 2. jm. osob.: já Míka, syn
Hanusa Nosateho ARCHPELHŘ 23a (1449); 3. [o lodi] opatřený zobany, mající dlouhé zobce na
přídi a na zádi: liburna noſata lodí SLOVOSTŘS 89; liburna noſate aut rohaté lodie SLOVKLEM
60a, Ad 1: za lat. aquilinus stč. též křivonosý
nosař, -ě m.; k nos, expr. (?) nosáč, nosatec: hledieci [panna] na své vrahy…, na ty noſaṙe nečisté
BAWARN 3084. – Srov. nosáč, nosák 1
nosák, -a m., poses. nosákóv; k nos; 1. nosatý člověk, člověk s dlouhým n. jinak nápadným nosem,
nosáč (expr.): nasutus est aliquis habens magnum nasum, similiter nasosus Nasicht Noſak
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SLOVDIEF 217b. – Srov. nosáč, nosař; 2. jm. osob.: Přibík, Noſſakuow syn POPRROŽMB 24a
(1409), Srov. nosál, Ad 2: srov. jm. míst. Nosačici (cum bonis in… Brodci, Nozachicich et
Zacolan Reg 2,549; 1282) a Nosákov (Adloch de Nossakowa Profous 3,230; 1318)
Nosákovec, -vcě m.; k nosák, jm. osob.: Nosakovec ARCHČ 8,131 (1474); mezi Václavem
Nosákovcem ARCHČ 7,499 (1475)
nosákovský adj.; k nosák, [o popluží] nosákovský, patřící Nosákovi n. jeho rodu: poplužie
nosákovské ARCHČ 37,1015 (1456)
Nosata srov. Nosětín
nosáč, -ě m.; k nosatý, expr. (?) nosáč, nosatec: k bohu vždy vzdycháše [panna] nerozomějíci jemu,
Noſaci potvořenému BAWARN 3158.

Šimek, F. Slovníček staré češtiny
nos m. = zobák ptačí
nosař, nosáč m. = kdo má veliký nos
nosatec m. = kopáč, špičatá motyka
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Příloha č. 3 – List z učebnice Václava Frosta z r. 1855
FROST, V. (1855) Vollständiger orbis pictus für den Anschauungs-Unterricht. F.A. Credner &
Kleinbub, Prag 1855. (s. 59)
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Příloha č. 4 - Videoslovník znaků českého znakového jazyka
s místem artikulace nos (DVD)
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