
Příloha 1 Susan Dupor – Destiny 

(překlad textu AŠ: „Připrav se. Koupíš si deset tisíc baterií do sluchadel.“) 

 

 

  



Příloha 2 Obr. 2: Susan Dupor – Family Dog 

 

 

 

 

  



Příloha 3 Obr. 3: Nancy Rourke – No to Eugenics 

 

 

 

  



Příloha 4 Obr. 4: Nancy Rourke – Oralist Child Abuse 

 

 

  



Příloha 5 Obr. 5: Chuck Baird – Crocodile Dundee 

 

 

  



Příloha 6 Obr. 6: Chuck Baird – Tyger, Tyger 

 

 

  



Příloha 7 Obr. 7: Daniel Chester French – Abraham Lincoln 

 

 

 

  



Příloha 8 Video (+ české a anglické titulky1) – záznam George W. Veditze na 

filmu z roku 1913.2 

V tomto videu Veditz mluví o důležitosti zachování znakového jazyka pro 

budoucí generace. 

Příloha 9 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku See No Evil, 

Hear No Evil. 

Ukázka prvků grotesky, které se objevují ve snímku. 

Příloha 10 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku See No 

Evil, Hear No Evil. 

Ukázka prvků screwball komedie, které se objevují ve snímku. 

Příloha 11 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Four 

Weddings and a funeral. 

Ukázka vtipu založeného na přítomnosti znakového jazyka ve snímku. 

Příloha 12 Video – Sekvence ze snímku You’d Be Surprised. 

Ukázka nepřirozeného „bytí“ neslyšící postavy v ději ve chvílích, kdy není přímo 

zapojena do komunikace.  

Příloha 13 Video – Sekvence ze snímku You’d Be Surprised.  

Ukázka výhod využití znakového jazyka v období němé éry kinematografie.  

Příloha 14 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Los 

Amigos. 

                                                 
1 Videa, jejichž součástí jsou anglické dialogy, jsou opatřena českými a anglickými titulky. Titulky v angličtině 

byly zapojeny z důvodu věrného vyznění originálu. Videa, jejichž součástí jsou české dialogy, jsou opatřena 

českými titulky. Všechny titulky přeložila AŠ.    
2 Překlad do anglického jazyka provedla profesorka Carol Paddenová, následný překlad do českého jazyka 

provedla AŠ. 



Ukázka komunikace hlavního neslyšícího hrdiny s ostatními postavami. 

Příloha 15 Video – Sekvence ze snímku Los Amigos.  

Ukázka upoutávání pozornosti hlavního neslyšícího hrdiny hlavním slyšícím 

hrdinou pomocí házení kamenů. 

Příloha 16 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Los 

Amigos.  

Ukázka POV hlavního hrdiny.  

Příloha 17 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Los 

Amigos.  

Ukázka oslovování hlavního neslyšícího hrdiny hlavním slyšícím hrdinou slovem 

„deaf“.3  

Příloha 18 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku See No 

Evil, Hear No Evil.  

Ukázka vysvětlování pravidel komunikace s neslyšící osobou („vzdělávání 

diváka“). 

Příloha 19 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku See No 

Evil, Hear No Evil.  

Ukázka schopnosti neslyšící postavy přizpůsobovat hlasitost své promluvy podle 

situace. 

Příloha 20 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku See No 

Evil, Hear No Evil.  

                                                 
3 V překladu do češtiny jsme vzhledem k přístupu slyšícího hrdiny k neslyšícímu Erastovi zvolili termín „hluchej“. 



Ukázka rychlosti tempa snímku. Pro laického diváka je mnohdy obtížné sledovat, 

proč některá z postav právě nerozumí. V této ukázce je Davovo neporozumění 

zapříčiněno tím, že na začátku neviděl, co doktor Kasuda říká a tak je, na rozdíl 

od zbytku postav, zcela desorientovaný. 

Příloha 21 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Four 

Weddings and a Funeral.  

Ukázka komické situace vzniklé na základě přítomnosti neslyšící postavy.  

Příloha 22 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Four 

Weddings and a Funeral. 

Ukázka komické situace vzniklé na základě chybného tlumočení. 

Příloha 23 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Four 

Weddings and a Funeral. 

Ukázka nepřirozeného „bytí“ a ignorování neslyšící postavy v ději ve chvílích, 

kdy není přímo zapojena do komunikace. 

Příloha 24 Video (+ české titulky) – Sekvence ze snímku Pupendo. 

Ukázka využití neslyšící postavy jako umocnění vtipu vycházejícího 

z komunikační bariéry. 

Příloha 25 Video (+ české titulky) – Sekvence ze snímku Pupendo. 

Ukázka využití neslyšící postavy jako umocnění vtipu vycházejícího 

z komunikační bariéry. 

Příloha 26 Video (+ české titulky) – Sekvence ze snímku Pupendo. 

Ukázka komické situace vzniklé na základě nekvalitního tlumočení (jedná se o 

pantomimu). 



Příloha 27 Video (+ české titulky) – Sekvence ze snímku Pupendo.  

Ukázka neohleduplné komunikace slyšící rodiny vůči neslyšící postavě. 

Příloha 28 Video (+ české titulky) – Sekvence ze snímku Pupendo. 

Ukázka znakování bez následného překladu slyšící postavy. 

Příloha 29 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Babel. 

Ukázka „delikventství“ skupiny mladých neslyšících.  

Příloha 30 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Babel. 

Ukázka práce s POV neslyšící hrdinky pomocí zvukového podkresu. 

Příloha 31 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Babel. 

Ukázka práce s POV neslyšící hrdinky pomocí zvukového podkresu. 

Příloha 32 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Take 

Shelter. 

Ukázka práce se zvukovou složkou filmu. 

Příloha 33 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Take 

Shelter. 

Ukázka dramaturgického využití naučení znaku a její následné produkce na konci 

snímku. 

Příloha 34 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Hush. 

Ukázka perfektního odezírání neslyšící hrdinky. 

Příloha 35 Video (+ české a anglické titulky) – Sekvence ze snímku Hush. 

Ukázka perfektního odezírání neslyšící hrdinky. 


