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Utváření českého znakového jazyka
• v rámci institucionalizovaného vzdělávání neslyšících od r. 1786
• neslyšící děti si v interakci se svoji slyšící rodinou vytváří přirozenou posunkovou
řeč vycházející z přirozených gest – home sign
• v ústavu pro hluchoněmé se setkává větší skupina neslyšících a na základě dohody
mezi učiteli a žáky vzniká řeč posunková umělá – český znakový jazyk

• neslyšící děti si prvotně osvojují pojmy převážně ostenzivně – na základě přímé
zkušenosti se světem
• jejich definování označovaného je vjemové a zkušenostní, založené primárně na
zrakovém vnímání, doplněné vnímáním čichovým, chuťovým a hmatovým
• v rámci názorného vyučování vznikají, v souladu s prvotními definicemi pojmů,
složené, popisné znaky, které jsou postupně zkracovány
• do podoby znaků se přenáší vnímání okolního světa zrakem, zejména pak vnímání
pohybu, tvaru, velikosti či umístění v prostoru

Znaky pro jídlo
• Johann Mücke - Anleitung zum Unterrichte der Taubstummen in der
Lautsprache nebst einigen Bemerkungen über die Geberdenzeichen der
Taubstummen, 1834
• první slovníček znaků (slovních popisů) užívaných v Pražském ústavu pro
hluchoněmé, rozdělený do tematických skupin reflektujících elementární
oblasti života průměrného člověka
• jídla/pokrmy (Speisen) jsou zařazeny na první místo: chléb, máslo, houska,
maso, pečeně, jitrnice, polévka, brambora, řepa, hrách, čočka, mák, mouka,
těsto, knedlíky, koláč, nudle, vejce, sůl, cukr, pepř, ocet, olej, salát, jablko,
hruška, švestka, třešeň, višeň, ořech, jahoda, rybíz, angrešt, borůvky,
hroznové víno
• základní potraviny typické pro naše tehdejší kulinární tradice, sociokulturní
prostředí a zeměpisnou šířku, ale i součásti běžného jídelníčku neslyšících
chovanců ústavu pro hluchoněmé a plodiny tradičně pěstované na zahradě

Motivace znaků pro jídlo
• výroba jídla
• příprava již hotového jídla těsně před konzumací
• charakteristické vlastnosti potravin
•
•
•
•
•

tvar
velikost
barva
chuť
typická vlastnost

• způsob konzumace

• v původních znacích se často prolínalo více těchto charakteristik

Postup přípravy či výroby jídla
• JITRNICE – Znázornění plnění pravou v levé, nahoře poněkud otevřené
ruce, načež oběma dokola drženýma ohnutýma rukama napodobíme
zakroucený tvar jitrnice, její rozříznutí a jedení.
• KNEDLÍKY – Napodobení dělání knedlíků oběma rukama a jejich jedení
včetně udání velikosti.
• NUDLE – Svinutí (srolování) slabě vyváleného těsta a rychlé krájení
těstové role podle druhu nudlí.

Postup přípravy či výroby jídla
• ve všech případech se jedná o způsob přípravy pokrmu prováděný
rukama: plnění jitrnice, dělání (pravděpodobně kulatých) knedlíků
a rolování vyváleného těsta
• v případě nudlí je využit také nástroj ke krájení, pravděpodobně nůž
• v případě jitrnice a knedlíků je zohledněn také jejich tvar a způsob
jedení, který však není blíže charakterizován
• současné znaky akcentují spíše vnější podobu a tvar, způsob přípravy
přetrval pouze ve znaku pro knedlík, který současně zobrazuje tvar
i válení knedlíků mezi dvěma rukama
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Příprava jídla – nutná „úprava“ před konzumací
• CHLÉB – Pravou rukou napodobíme řezání chleba, který držíme levou rukou.
• MÁSLO – Máslo ukazujeme mazáním samotného másla na chléb.
• BRAMBORA – Znázorníme tvar samotné brambory prostřednictvím sevřené levé
ruky a pravou rukou napodobíme loupání a pohyb vedeme k ústům.
• MÁK – Napodobíme vyklepávání zralého máku do zakulacené levé ruky a vícekrát
ji dovedeme k ústům s vyklepanými makovými zrny.
• CUKR – Znak pro BÍLÝ, napodobení roztloukání cukru, a znak pro SLADKÝ tak, že se
ukazováčkem dotkneme rtů a plochou rukou přejedeme po hrudi dolů, abychom
naznačili příjemnou chuť.
• SŮL – Znak pro BÍLÝ, poklepat ukazováčkem a prostředníčkem na rty k naznačení
štiplavosti soli, napodobení posolení jídla pomocí prvních tří prstů.
• SALÁT – Znak pro ZELENÝ a napodobení míchání salátu nespojenými prsty,
poněkud dovnitř zahnutými.

Příprava jídla – nutná úprava před konzumací
• činnosti, které jsou ve znacích zobrazovány, jsou poměrně různorodé
a úzce souvisí s konkrétní potravinou – chléb musíme nakrájet, běžně
nekonzumujeme celý pecen; máslo musíme namazat, nejčastěji právě
na chléb, nejíme ho samotné; brambory je zvykem oloupat; mák
musíme vyklepat z makovice; cukr musíme roztlouct; solí musíme
jídlo posypat a salát musíme promíchat
• do znaků se však promítaly i jiné vlastnosti těchto potravin, zejména
pak jejich tvar, barva či chuť
• současné znaky zohledňují právě tyto činnosti prováděné před
konzumací (některé varianty znaků CUKR a SŮL akcentují také chuť),
a to i přesto, že například roztloukání homole cukru už běžně
neprovádíme
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Tvar a velikost jídla
• u jídla, které není potřeba nijak speciálně upravovat, zpracovávat či vyrábět
a je možno jej konzumovat i v syrovém stavu, to znamená zejména u ovoce
a zeleniny, jasně převažuje motivace tvarem a velikostí
• JABLKO – Zobrazení kulatého tvaru sevřenou pěstí pravé ruky a nakousnutí
na pravé straně úst.
• HRUŠKA – Zobrazení podlouhlého tvaru pomocí palce a dvou nejbližších
prstů, které k sobě drží špičkami, a napodobení ukousnutí na šířce úst.
• JAHODA – Zobrazení utržení na zemi a velikosti ukazováčkem levé ruky,
načež použijeme znak pro ČERVENÝ, ukazováčkem pravé ruky se dotkneme
rtů a pak několikrát poklepeme na ukazováček levé ruky, který představoval
velikost.
• HROZNOVÉ VÍNO (RÉVA, HROZEN) – Zobrazení tvaru hroznu visícího dolů,
nahoře tlustého a dole do špičky, který držíme v levé ruce, a naznačujeme
ho nahoře hodně otevřenou pravou rukou a čím víc dolů zavřenější pravou
rukou, potom naznačujeme odtrhávání jednotlivých kuliček a jejich vedení
k ústům, kromě toho naznačujeme SLADKOST jako u cukru.

Tvar a velikost jídla
• HRÁCH – Znázornění velikosti jednoho hrášku špičkou malíčku, ke
které přiložíme palec a vykonáváme kruhový pohyb v levé ploché ruce.
• ČOČKA – Tvar čočky znázorníme zmáčknutím čočky mezi špičku
malíčku pravé ruky a ukazováčku levé ruky a k tomu pravou rukou
vykonáváme kruhový pohyb tření.
• OŘECH – Zobrazení velikosti sevřenými prsty, napodobení rozkousnutí
a odhození skořápky a naznačení jedení jádra.

Tvar a velikost jídla
• v původních znacích pro ovoce je kromě tvaru a velikosti naznačen
i způsob jeho konzumace, ten však postupně ze znaků vymizel, dnes
ho můžeme vidět pouze u některých variant znaků pro hroznové víno
• ostatní znaky pro jmenované ovoce a zeleninu vycházejí z jejich tvaru,
některé varianty znaku pro jahodu obsahují i znak ČERVENÝ
• formu reprezentovaného objektu zobrazují také znaky pro housku:
• HOUSKA – Zakulacenýma rukama, které držíme jednu nad druhou,
naznačíme kulatý tvar a rozlomení k jídlu, nebo pletenou formu
pomocí opakovaného překládání obou ukazováčků přes sebe.
• v současnosti nejčastěji užívaný petrifikovaný znak pro housku je
motivován pletenou houskou
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Typický způsob konzumace jídla
• BORŮVKY – Napodobení jedení borůvek levou zakulacenou rukou, kterou
několikrát vedeme k ústům a otíráme ústa, abychom naznačili zčernání úst
při jedení borůvek.
• RYBÍZ – Napodobení jedení rybízu tak, že vezmeme stopku do dvou prstů
a projedeme jí mezi rty.
• ANGREŠT (SRSTKA) – Děláme, jako když dáváme angrešt k ústům
a vysáváme ho, potom ho znovu nafoukneme a rozpraskneme ho na čele.
• TŘEŠEŇ – Napodobení jedení třešně tak, že vezmeme stopku do dvou prstů,
neseme k ústům a potom prsty odhodíme pecku.
• ŠVESTKA – Znak pro MODRÝ tak, že rukou nataženou proti nebi uděláme
obloukový pohyb, napodobení rozpůlení a vedení švestky k ústům po
odhození pecky.

Typický způsob konzumace jídla
• do současnosti se dochoval pouze znak pro borůvky, který vychází ze způsobu
jedení borůvek, které si dáváme do úst plnou dlaní
• způsob konzumace naznačují také některé varianty znaku rybíz, jiné zobrazují
spíše jeho tvar.
• nejužívanější znak pro angrešt vypadá tak, že hlava reprezentuje kuličku angreštu
a na hlavě a pod bradou naznačíme stopky
• znak pro třešně se v uvedené podobě nedochoval a je motivován zavěšením páru
třešní za ucho
• u současného znaku ŠVESTKA není motivace zcela zřejmá, ale jedná se nejspíše o
její tvar.

• způsob konzumace jídla se zachoval ještě u znaku POLÉVKA – Dýchneme do
zakulacené ruky k naznačení TEPLÉHO, napodobíme jedení lžící a foukání na ní
k vychlazení.
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JÍST – PROCES JEDENÍ
• Goddard (2013, s. 278–285 ) s odvoláním na Wierzbickou (2009, 2010a, 2010b) a
Newmana (2009) charakterizuje slovesa, která v různých jazycích reprezentují
jedení – eating.
• Základním lexikálně syntaktickým rámcem pro eating je, že někdo dělá něco
něčemu (částí svého těla, nejčastěji ústy), a to má na tuto věc nějaký vliv.
• Prototypický aktér tedy dělá něco s nějakým objektem svými ústy, protože chce,
aby tato věc, nebo alespoň její část, byla uvnitř jeho těla.
• Jednotlivé jazyky se liší v tom, zda jsou zohledňovány vlastnosti a substance
konzumovaného objektu a jakým způsobem probíhá samotný akt konzumace,
například kousání, žvýkaní atp., a jak to ovlivňuje substanci v ústech.
• Stručně řečeno, někdo (člověk) dělá něco rukama – transportuje nějaký objekt
(potravu) do úst, která vykonávají určitou činnost směřující k rozmělnění potravy
a jejímu možnému následnému polknutí a posunutí dovnitř těla.

JÍST
Dohromady držené prsty vedeme k ústům, jako bychom dávali k ústům jídlo a napodobujeme kousání.

JÍST v ČZJ – lexikalizovaný znak
• vidíme, že něco transportujeme pomocí ruky v určitém tvaru
znázorňujícím držení z místa před námi směrem k ústům
• místo artikulace, tedy ústa, nám jasně ukazují místo, kudy potrava
směřuje dovnitř těla; pohyb a jeho směr nám naznačují, odkud kam
potrava putuje (směr nám nepochybně naznačuje také orientace ruky,
která směřuje dlaní a prsty směrem k ústům, ne naopak)
• formu znaku tedy v tomto případě nelze oddělit od významu, znak
není arbitrární, stejně jako nejsou arbitrární jeho jednotlivé
komponenty, ty jsou navíc samy o sobě nositeli určitého dílčího
významu a utvářejí celkový význam znaku

JÍST v ČZJ – produktivní znaky
• zobrazují formu určité potraviny a typický způsob její konzumace
• téměř přesně kopírují reálný způsob konzumace, znázorňují zda jídlo
držíme určitým způsobem holou rukou či oběma rukama, nebo
používáme nějaký nástroj, jak jídlo vedeme k ústům a jak ho následně
konzumujeme
• všechny znaky jsou artikulované v oblasti úst, avšak v souladu
s reprezentovanou entitou dochází ke změně tvaru ruky či rukou,
který reprezentuje tvar a zároveň způsob držení dané potraviny nebo
nástroje, kterým potravinu konzumujeme (klasifikátor)
• způsob konzumace vyjadřujeme prostřednictvím pohybu rukou a úst
(respektive rtů, zubů, případně jazyka a tváří)
.

JÍST v ČZJ – produktivní znaky
• ruce se typicky pohybují směrem k ústům současně s tím, jak ubývá konzumovaná
potravina (zejména při konzumaci dlouhých tvarů jako má bageta, mrkev či banán);
mohou se pohybovat ze strany na stranu (při konzumaci potravin, které držíme „na šířku“,
jako např. meloun, kukuřici či kuřecí stehno); případně vykonávají jen malý pohyb (často
pouze zápěstím) před ústy, naznačující ukusování (při konzumaci menších potravin
zaoblených tvarů, jako je např. jablko, houska či hamburger)
• u potravin, které netvoří jednotnou hmotu a je nutné je konzumovat po částech,
naznačujeme opakované donášení částí potravin k ústům dominantní rukou,
nedominantní ruka většinou znázorňuje místo, odkud je konzumované přinášeno (buď
z talíře prostřednictvím nějakého nástroje, typicky polévka nebo sálat, nebo malé plody,
které vkládáme jednotlivě poté, co je např. utrhneme z hroznu či ze stopky, do úst, např.
hroznové víno či třešně)
• zároveň znázorňujeme rozmělňování potravy v ústech tak, že naznačujeme kousání
jednak zavíráním a otvíráním úst, jednak pohybem čelistí doprovázeným cvakáním zuby
o sebe
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JÍST v ČZJ – produktivní znaky
• Kromě těchto skutečností můžeme změnou mimiky zároveň vyjádřit
míru chutnosti daného pokrmu, změnou rychlosti pohybu pak i
rychlost konzumace, lze samozřejmě vyjádřit i jakékoliv netypické
způsoby přijímání potravy.
• Tělo znakujícího vždy reprezentuje tělo člověka, který konzumuje, jeho
ústa reprezentují ústa konzumujícího, jeho ruce reprezentují ruce
konzumujícího.
• Zde jsme se soustředili pouze na případy, kdy konzumujícím je člověk.
Znakový jazyk je však natolik produktivní, že dokáže velmi
transparentně vyjádřit i způsob přijímání potravy různých zvířat či
jiných subjektů.

Znaky pro kalendářní jednotky
• bývají většinou motivovány tím, co je pro daný měsíc či den typické,
jaké činnosti se během něj vykonávají, úzce tedy souvisí s příslušnou
kulturou a také se životem v ústavech pro hluchoněmé
• tradiční české znaky mají tři hlavní zdrojové oblasti pro vznik lexémů
označujících měsíce v roce: činnosti tradičně provozované v daném
měsíci, zejména sezónní práce; rostliny, ovoce typické pro daný měsíc;
lidové zvyky a obyčeje
• většina názvů dnů v týdnu je úzce svázána se životem neslyšících ve
vzdělávacích institucích, kde panoval pravidelný režim
• znaky související s jídlem jsou pro některé měsíce a dny motivujícími
jednotkami

Měsíce v roce
• červen je tak měsícem, kdy rostou jahody a jako takový má stejný
znak jako JAHODA
• červenec je časem, kdy dozrávají třešně, a jako takový je označován
znakem TŘEŠNĚ (někdy i ve spojení se znakem ČERVENÝ)
• v září se češou jablka, znak není shodný se znakem JABLKO, ale
naznačuje trhání jablek ze stromu
• znak pro říjen je typicky inspirován vinobraním a je shodný
s některými variantami znaku HROZNOVÉ VÍNO
• znak pro prosinec je motivován typickým štědrovečerním jídlem
a může být shodný se znakem RYBA

Měsíce v roce

Dny v týdnu – ÚTERÝ
• „známka dle obvyklého jídla (krupicová kaše)“ (Huleš, 1891, s. 40),
„známka libovolná (třeba dle jídla)“ (Škornička, 1890, s. 52)
• v Instrukcích pro členy vrchního ředitelství Pražského soukromého
ústavu pro hluchoněmé (Instruktion für die Mitglieder der
Oberdirektion des Prager Privat-Taubstummeninstitutes) z roku 1870
je napsáno, že chovancům ústavu má být každou neděli a čtvrtek a
také ve svátky a na masopustní pondělí podáváno vařené hovězí maso
• souvislost s jídlem nabízí také masopustní úterý, tedy poslední den
masopustu, kdy bylo možno se dosyta najíst a hodovat
• soudobé varianty znaků nám však neposkytují žádná vodítka, neboť
nevykazují formální shody s žádnými znaky pro jídlo

Dny v týdnu – STŘEDA
• nejužívanější znak pro středu má manuální složku totožnou se
současným znakem KNEDLÍK
• můžeme se tedy domnívat, že ve středu byly chovancům podávány
knedlíky
• podobnou formu měl také znak HOUSKA, víme, že chovanci pražského
ústavu dostávali v neděli, ve svátek a na masopustní úterý namísto
ranní polévky kávu s jednou žemlí (houskou) za dva krejcary; je
možné, že dříve byla houska podávána nikoliv na masopustní úterý,
ale ve středu (například namísto mastných rohlíků, které se jedly na
Popeleční středu ráno po masopustu), případně se dojídaly
masopustní koblihy

Dny v týdnu – PÁTEK
• Huleš (1891, s. 40) a Škornička (1890, s. 52) charakterizují pátek jako
den, kdy se nejí maso
• n abízí se spekulace, zda nejužívanější znak nenaznačuje odkládání
masa stranou
• popis znaku MASO, který uvádí Mücke (1834, s. 94): „Pravou rukou se
dotkneme bříšek prstů levé ruky a pak ji vedeme k ústům“ by
odpovídal tomu, že maso, namísto toho, abychom jej snědli, odložíme
stranou
• některé varianty znaku pátek mohou také připomínat rybu a mohly by
souviset s tím, že někteří katolíci nejedí v tento den maso, pouze ryby

Znaky pro jídlo v ČZJ
• lexikálně ustálené znaky pro jídlo (jednotlivé potraviny) vykazují
vysokou míru ikonicity a jsou transparentní i pro člověka, který
znakový jazyk neovládá
• jsou přímo vizuálně motivované reálnými činnostmi a objekty,
většinou však zohledňují pouze jeden charakteristický rys
• mentální obraz dané skutečnosti je reprezentován pomocí
fonémů/morfémů daného znakového jazyka, nejsou vždy
reprezentovány všechny jeho vlastnosti rovnoměrně, vždy je
konvenčně vyzdvihnut pouze určitý charakteristický rys předmětu či
činnosti
• „iconon“ je to, co si jazyk (potažmo kultura) vybere z reality jako
podstatný rys pro proces označování = znakový jazyk není univerzální
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