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• Gesta jsou podstatou znakového jazyka

• Principy znakového jazyka jsou  

univerzální 

• Vývojová souběžnost mluvení,

znakování a obrázkového písma 

domorodých kultur

• Znakový jazyk a jeho funkce, které 

nejsou zastupitelné mluveným jazykem

• Existuje 5 dialektů indiánských

znakových jazyků. 





Slovník je řazen podle tematických částí a synonymických řad spíše než podle anglických 
ekvivalentů (přesto je řazení abecední). Dalším krokem by mělo být přehledné uspořádání 

lexika podle znaků samotných, zejména podle shodných pohybů a pozic, tak aby byl 
potlačen vliv jakéhokoliv mluveného jazyka na takové uspořádání.

Gallaudet, Peet a další mohou mít pravdu, když říkají, že 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.



Chápání a používání znaků se děje skrze jejich formu, pozici, pohyb a další kvality, 

které se nabízejí. Prostřednictvím znaků se je možné analogicky tvořit nové znaky pro 

morální a intelektuální pojmy, jak je to běžné po celém světě stejně jako lidem 

neslyšícím. Nehmatatelné a neviditelné koncepty je možné pochopit 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. 

Znakový jazyk díky svému způsobu existence dokáže vyjádřit ve své promluvě více 

informací najednou než jazyk mluvený. To je způsobeno tím, že ve znakovém jazyce 

lze v jednu chvíli mluvit více orgány na rozdíl od mluveného jazyka.



r. 1918 
Ernest Thompson Seton
r. 1926 
William Tomkins







analýza videa 
www.pislresearch.com

r. 2010

http://www.pislresearch.com/


Albert Kroeber

r. 1958 

- upozorňoval na ohrožení PISL

- popsal tvary ruky, místa artikulace, pohyby; rovněž podmínky symetrie a dominance znaků; dále složeniny, zájmenné

tvary, přivlastňovací formy, časové indikátory, tázací znaky, slovesa, kvalifikátory, morfémy

- podle jeho názoru je míra konvenčnosti tak velká, že ZJ nemůže být univerzální dle slov Tomkinse a Malleryho

- významně podpořil další výzkum  indiánských znakových jazyků

- zasadil se o změnu paradigmatu soudobé lingvistiky ve prospěch znakových jazyků

Carl Voegelin

r. 1958

- snažil se popsat PISL prostřednictvím obecných lingvistických technik a následně vytvořit lingvistickou teorii a

metodologii pro jazyk obecně

LaMont West

r. 1960

3 500 signes

100 informants – 77 informants older than 60 years - 18 informants Deaf

central SL vs. northern SL (funcion of SL: hounting, secret, iniciation, lingua franca vs. „Storry-telling“)

finguistics (conventional signs) vs. mimetics (expressive signs) vs. mimika vs. pantomima vs. 

rozlišoval centrální a severnější PISL (

jasně demonstroval, že ZJ má stejně jako mluvený jazyk dvojí členění a produktivnost

W.C.Stokoe

r. 1960

„Struktura znakového jazyka“ (minimální páry, fonologie ASL)

R.M. Battison

r. 1978

podmínky symetrie a dominance znaků v ASL, apod.



Jan Amos Komenský 

(1592 – 1670)
„(…) k vyjadřování věcí duchovních se hodí hmotné věci tím lépe, čím více 
mají analogie. (…) 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. “ 

„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.“    

Orbis Sensualium
Pictus

Pansofie

Universal
language



Resume a diskuse
• Mallery, Seaton, Tomkins, Scot, Sandrville, Kroeber, Vogelin, West, 

Stokoe, Kendon, Amstrong, Davis, Komenský 

• původ a vývoj indiánských znakových jazyků v Severní Americe + scouting

• principy znakového jazyka (první studie o indiánských znakových jazycích v
kontrastu s dnešním výzkumem národních znakových jazyků)

• jazyky domorodé = jazyky alternativní = lingua franca = jazyky primární = jazyky
neslyšících?

• Kontinua:

alternativní znakové jazyky -------------------------------------------------- primární znakové jazyky

mezinárodní znakový systém --------------------------------------------------- národní znakový jazyk

moderní znakové jazyky ------------------------------------------------------------------ mluvené jazyky

(kontaktové variety mezi mluveným a znakovým jazykem, metodické znaky ve
školách pro neslyšící děti, prstová abeceda, inicializace, využití mimiky, apod.)

• speciální komunikační situace mezi členy kmenu (lov, boj, rituálnost, storytelling).

• Deaf/Sign Gain (filozofie jazyka, kognitivní lingvistika, teorie znaku, vztah
jazykového a nejazykového: verbálního a neverbálního, gesta/mimiky a znaků)

• J. A. Komenský – potřebnost univerzálního jazyka


