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Indiánské znakové jazyky 

Přednášející: Mgr. Karel Redlich 

 absolvent bakalářského a magisterského studia ČNES 

 Centrum pro zdravotně postižené v Libereckém kraji (Semily) 

 indiánskými znakovými jazyky se začal zabývat během studia na Filozofické fakultě 

 email: karel.redlich@volny.cz 

 

Na základě videí indiánských znaků, které jsme si pouštěli na začátku přednášky, jsme viděli, 

že existuje určitá shoda mezi indiánským znakovým jazykem a českým znakovým jazykem, ale 

nijak se ovlivnit nemohly. 

Dva hlavní zdroje o indiánských znakových jazycích: 

 Davis: Hand talk: Sign Language among American indian Nations 

 Mallery:  Sign Language Among North American Indians Compared With That 

Among Other Peoples And Deaf-Mutes. 

 

Garrick Mallery – psal již kolem roku 1881 – jeden z milníku ve vzdělávání neslyšících – 

Milánský kongres, kdy se sešlo mnoho slyšících pedagogů, kteří vzdělávali neslyšících a na 

této konferenci se dohodly, že vymýtí znakový jazyky, ČZJ docela odolával – je to patrné třeba 

i v tom, že máme málo inicializovaných znaků. 

 přeborník na indiánské znakové jazyky 

 jeden ze zakladatelů sémantiky, antropologie…ale přitom se o něm v antropologii 

nevyučuje 

 Severní Amerika – mnoho indiánských kmenů na území Severní Ameriky se rozhodly, 

že se dorozumí „mezinárodním systémem“, který si vytvořili i když nebyli neslyšící, 

tak používali něco jako znakový jazyk, používali během komunikace s jinými kmeny 

kvůli  obchodování, tento znakový jazyk se našel, jak na jihu Severní Ameriky, tak až 

u  Eskymáků 

 indiánská vesnice – znakují všichni slyšící 

 1527 – první dochovaný záznam, že existují nějaký znakový jazyky jsou z roku 1527, 

po objevení Ameriky, nazývali to jako pantomimu, protože si mysleli, že indiáni neumí 

mluvit, že na ně jenom gestikulují  

 1541 – už jsou záznamy, kde už pojmenovávají nějaké znaky 

 1801 – Jefferson – po této výpravě se stal prezidentem 

 1803 – prezident Jefferson vyslal – Clarka a Lewise spolu s tlumočnicí Sacagawea – 

díky ní prošli velké území, psala různé zápisky, kde zapisovala mnoho znaků 

 Jak vznikl ASL?  

o 17. – 19. století – 1817 Thomas Gallaudet – první vysoká škola pro neslyšící – 

Clark (pedagog z pařížského institutu) proto se předpokládá, že ASL vychází 

z francouzského znakového jazyka, ale to není tak jednoduché. Bylo tam mnoho 
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uživatelů ZJ z Martha’s Vieneyard sign Language (ostrov, kde se mluví 

převážně ve ZJ, i slyšící i neslyšící všichni znakovali) 

o ASL tedy vznikal z více znakových jazyků 

 Smithsonian Institition Bureau of Ethnology r. 1879 - John Wesley Powell, Garrick 

Mallery a Walter James Hoffman – tři pánové, kteří se velmi intenzivně zabývali 

indiánskými znakovými jazyky 

 Mallery a jeho kolegové mu zaznamenávali do archů jednotlivé znaky, nakreslili 

postavu, tvar ruky, pohyb ruky/prstů (tečkovaný popis je pohyb a čárkovaný popis je 

opakovaný pohyb), plus slovní popis, kde bylo i napsáno, co dělá mimika 

 1881 už napsal, že existují dialekty znakových jazyků, i když jiný odborníci tvrdili, že 

jsou to různé znakové jazyky 

 stejně tak i, že by měl existovat nějaký slovník podle znaků samotných, zejména podle 

shodných pohybů a pozic, což do dneška neexistuje 

 tvrdil, že mluvené a znakové jazyky jsou rovnocenné a nejdou jeden druhým nahradit 

Ernest Thompson Seton 

 1902 – Woodraft Indians 

 zakladatel woodcraftu 

 slovník, kde byl i pokus o gramatiku indiánských znakových jazyků 

William Tomkins  

 1926 – skaut 

 Skautský slovník 

 

Ze znakového jazyka se dá hodně vyčíst: 

Znak ROZUMĚT – indiánský znakový jazyk ROZUMĚT jako srdce, že rozumí srdcem X ČZJ 

je znak, že rozumí hlavou - různá motivovanost 

Jak zapisovali indiáni znaky – měli různé symboly, které něco znamenali, nepřemýšleli 

v písmenkách, ale v obrázcích 

 vyprávění psali v různých obrazcích – ve spirále, od prostředka 

Skautský vedoucí Hugh Lennox Scott poprosil vládu, aby zafinancovala natočení znaků 

indiánského znakového  jazyka 

 on viděl, že samotný indiánský znakový jazyk zaniká, protože se ho už neučí mladí 

indiáni 

 svolal sněm r. 1930 – 17 indiánů, všichni slyšící, všechny projevy se natáčely, ale není 

to veřejně přístupné, existuje přístupná jen analýza těchto videonahrávek, jen jedno je 

přístupné, díky neslyšícímu, který to stáhl dřív, než se to stalo neveřejným 

 Scott zemřel dřív, než se to publikovalo 

 Richard Sanderville spolupracovník  
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1960 – La Mont West, William Stokoe, další milník ve spojitosti s neslyšícími 

 Stokoe a jeho práce – sám by to nenapsal, je jen třešnička na dortu a díky brilantní 

lingvistice to sepsal tak bravurně, že znakový jazyk se stal jazykem, pravděpodobně se 

inspiroval i od Malleryho, ale jen to lépe pojmenoval a vlastně Malleryho práce šla do 

ústupu,  

 proto je známý právě Stokoe se svojí prací o znakovém jazyce 

Zájmeno JÁ  

 ukazuje se na nose, ne na hrudi jako v ČZJ 

Jan Amos Komenský 

 hledal univerzální jazyk 

 neznal indiánské znakový jazyky 

 ale co věděl, to sepsal 

 znakové jazyky jsou nejlepší možnost pro mezinárodní komunikaci 

 


