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• youtube od 15. 11. 2017 doposud – neformální dobrovolná otevřená platforma pro prezentaci 
vlastních názorů a komentářů k tématu etymologie českého znakového jazyka (dále jen (ČZJ)

• jednací jazyk – ČZJ (popř. textové doplňující komentáře), zakládající členové, spolupracující osoby, 
schvalovací procesy, komentáře, reakce, zpětná vazba (odborný diskurz vs. lidová etymologie)

• 34 videí (nejen) v ČZJ v celkové časové dotaci 2 hodiny a 10 minut

• 3 966 zhlédnutí (k 22. 5. 2018), celková doba sledování 4 dny 21 hodin, průměrná doba sledování 1 
min 47 sekund

• cca 80 znaků ČZJ s návrhem etymologického výkladu

• archivace a prezentace dalších cca 250 znaků (zastaralé nářečí z Valašského Meziříčí, mnišský znakový 
systém, znaky indiánů Severní Ameriky, popř. znaky dalších národních znakových jazyků)

• propagace (e-mail, osobně, od února 2018 facebook, tato konference)

• shrnutí: popularizace tématu, zapojení rodilých mluvčích, rozšíření jazykového povědomí uživatelů 
ČZJ, poznání kultury Neslyšících, archivace znaků s komentáři, návrhy etymologického výkladu znaků





Etymologie v ČZJ 
Etymologie mluvených jazyků vs. etymologie znakových jazyků (vizuální
motivovanost aneb různá míra transparentnosti; významová extenze znaků,
rozličný původ znaků - pracovní kategorie)
• Inspirace univerzální - různé národní znakové jazyky, indiánské znakové jazyky, 

mnišské znakové systémy, jazykové univerzálie – ikonicita apod. (9 videí)

• Inspirace mnišskými znaky - klášterními znakovými systémy (3 videa)

• Inspirace intuitivní/lidová/neprůkazná (20 videí),

• Inspirace vědecká/odborná/průkazná (6 videí)

• Staré a zastaralé znaky z Valašského Meziříčí (3 videa)

• Inspirace češtinou - pomocné artikulační znaky, prstová abeceda, kalky, apod. 
(3 videa), popř. jiným mluveným, resp. psaným jazykem (např. němčinou)

• Znaky pro názvy měst (5 videí)

• Inspirace jinými národními znakovými jazyky, zejména ASL – americký znakový 
jazyk (0 videí)

https://www.youtube.com/watch?v=DcKitQLgDe4&list=PLcYFXpXD2GUqv6ex98cPQSr1s--VZ1wlT
https://www.youtube.com/watch?v=KXfFrUzfIQ4&list=PLcYFXpXD2GUpfNTXLIY-eGQTvLa3xEfPN
https://www.youtube.com/watch?v=xkdjHS6v7J8&list=PLcYFXpXD2GUpQQAZ_w4K074y05Zm89GYd
https://www.youtube.com/watch?v=EqkKktdeJT8&list=PLcYFXpXD2GUp2ByIOch7us0I6vHQ4PRV9
https://www.youtube.com/watch?v=FSNCIMmrq70&list=PLcYFXpXD2GUoBmw0_-K8jW5zS0-J_ykD4
https://www.youtube.com/watch?v=h9lzlUpATfQ&list=PLcYFXpXD2GUou9PTH0pQEf8-Hqea4ehwe


Inspirace univerzální 
- různé národní znakové jazyky, indiánské znakové jazyky, mnišské znakové 

systémy, jazykové univerzálie apod.

• KŮŇ - SNAŽIT SE - PILNÝ - ÚSILÍ - ŘEDITEL - SPORT - MANAŽER - ŘÍDIT 

• BATERIE - ELEKTRIKA - TRAMVAJ - DOPRAVA

• BÍLÁ - VEJCE - KOST

• MYSLET, VĚDĚT (indiánský znakový jazyk, dále jen PISL vs. český znakový jazyk, 
dále jen ČZJ) jako příklady kulturně jazykové odlišnosti – viz sémantické profily, 
popř. rozličný jazykový obraz světa

• srov. Mallery, G. Sign Language Among North American Indians Compared With That Among
Other Peoples And Deaf-Mutes. Washington: Smithsonian Institution, Bureau of ethnology, 1881.
• MOTIONS RELATIVE TO PARTS OF THE BODY. The specified relation of the positions and

motions of the hands to different parts of the body is essential to the formation and
description of many signs. Those for speak, hear, and see, which must be respectively made
relative to the mouth, ear and eye, are manifest examples; and there are others less
obviously dependent upon parts of the body, such as the heart or head, which would not be
intelligible without apposition.

• sémantické profily jako jazykové univerzálie, např. NOS v ČZJ, diplomová práce    
K. Redlich, FFUK 2016 (např. využití mimiky u znaku ZLÝ, deixe u znaku JÁ, apod.)

https://www.youtube.com/watch?v=DcKitQLgDe4&list=PLcYFXpXD2GUqv6ex98cPQSr1s--VZ1wlT
https://www.youtube.com/watch?v=DcKitQLgDe4&list=PLcYFXpXD2GUqv6ex98cPQSr1s--VZ1wlT




Inspirace mnišskými znaky - klášterními znakovými systémy

• mnišské znaky - silentio v klášterech (9. stol. – 14. stol.)

• vzdělávání neslyšících, první veřejné školy pro neslyšící ve světě, výsadní postavení 
pražské školy z důvodu kontinuity ČZJ

• Existuje vztah mezi národními ZJ a mnišskými znakovými systémy? 

• Trapistický klášterní znakový systém, spolupracovnice Radka Ranochová (Radka 
Těšínská Lomičková - autorka knihy Mluvit mlčky) a Lucie Sedláčková Půlpánová 
(překladatelka biblických textů do ČZJ) 

• SVĚTLO vs. BŮH (ČZJ)

• OPAT, PŘEDSTAVENÝ vs. ZNÁT (VĚDĚT) - NEZNAT/NEZNÁMÝ - CIZÍ/CIZINEC -
DOMOV/INTERNÁT – CHATA/CHALUPA - UMĚLEC - UMĚLÁ HMOTA 

• Výše uvedené má povahu lidové etymologie z důvodu nedostatku zdrojů, 
dochovaných pramenů. Etymologický výklad opřen o intuitivní reflexi, popř. 
jazykové univerzálie a vnitřní logiku. Např. BUDE, BYLO, OSOBA

https://www.youtube.com/watch?v=KXfFrUzfIQ4&list=PLcYFXpXD2GUpfNTXLIY-eGQTvLa3xEfPN




Inspirace intuitivní/lidová/neprůkazná

RODIČE = TÁTA, MÁMA = VEČER, ODPOLEDNE

PRAHA – motivace Karlovým mostem vs. věžemi Chrámu sv. Víta

MOST – motivace Karlovým mostem

SEMILY = PECEN, formální (ale i sémantická) shoda se znakem ZADEK

TROCHU = SOULOŽ, JAK = SEX, VEN = POLIBEK/PUSA (opakovaně)

OBĚD/POLEDNE + ČÍSLOVKY 11 až 19 - motivace uchopení a tahání lana 
od zvonu

KŮŇ – motivace lysinou na hlavě vs. tvarem hlavy

ÚTERÝ – „pivo“/ „bujaré popíjení“, popř. „jedení kaše“

PÁTEK – „schování jídla na sobotu, popř. nejedení masa, odložení“

https://www.youtube.com/watch?v=xkdjHS6v7J8&list=PLcYFXpXD2GUpQQAZ_w4K074y05Zm89GYd


Inspirace češtinou - pomocné artikulační znaky, prstová abeceda, 
kalky, apod. (včetně inspirace němčinou)

např.: NORSKO, ZOO, KILO, KAKAO, ČOKOLÁDA, KURVA, KAREL, MAPA, 
MERUŇKA, OMÁČKA, „NEMÁ“, PARDUBICE 

PONDĚLÍ – „den měsíce“ (Montag), viz zastaralý/nářeční znak MĚSÍC
ČTVRTEK – „den hromu“ (Donerstag)  

Inspirace jinými národními znakovými jazyky, zejména ASL –
americký znakový jazyk 

např.: KOMUNIKACE, EMAIL, apod.

Inspirace vědecká/odborná/průkazná
např.: SOBOTA, STŘEDA, BÍLÁ, ZELENÁ, ŽLUTÁ (viz. Lenka Okrouhlíková)
nebo: MĚSÍCE V ROCE (srov. NOS v ČZJ, diplomová práce Karel Redlich)

https://www.youtube.com/watch?v=EqkKktdeJT8&list=PLcYFXpXD2GUp2ByIOch7us0I6vHQ4PRV9

