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MEZINÁRODNÍ LETNÍ ŠKOLA ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 2014:  
AKTUÁLNÍ OTÁZKY V LINGVISTICE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ —  
THE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2014:  
CURRENT ISSUES IN SIGN LANGUAGE LINGUISTICS (CISL)

S lehkou nadsázkou můžeme říci, že koncem srpna 2014 se Praha na pět dní stala 
světovým centrem výzkumu v oblasti Deaf Studies, zejména v lingvistice znakových 
jazyků. Díky iniciativě studentek oboru čeština v komunikaci neslyšících z FF UK 
v Praze se zde konala u nás vůbec první vědecká konference na toto téma: Meziná-
rodní letní škola znakových jazyků s podtitulem Aktuální otázky v lingvistice znakových 
jazyků (CISL). Záštitu nad touto významnou akcí převzal rektor Univerzity Karlovy 
v Praze prof. Tomáš Zima a děkanka Filozofické fakulty UK v Praze doc. Mirjam Frie-
dová.

První části (25.–27. 8. 2014) nazvané Letní škola Lecture, jež byla určena pouze od-
borné veřejnosti, se zúčastnilo 49 delegátů z 19 zemí čtyř kontinentů. Na ni pak ply-
nule navázala konference pro širokou veřejnost, nazvaná Letní škola Open (28.–29. 8. 
2014), v níž mělo 150 účastníků z 23 zemí čtyř kontinentů možnost vyslechnout jed-
nak konferenční příspěvky reflektující závěry Letní školy Lecture, jednak příspěvky 
dalších badatelů, včetně studentů, kteří představili problémy, jež aktuálně na poli 
lingvistiky znakových jazyků řeší.

Mezinárodní letní škola znakových jazyků byla u nás akcí naprosto ojedinělou. 
Pozoruhodná byla z mnoha hledisek. Zmiňme alespoň tři: (a) témata a přednášející, 
(b) pracovní jazyky, (c) organizaci.

TÉMATA A PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Hlavními tématy celé letní školy byly kognitivní lingvistika, korpusy znakových ja-
zyků, příbuznost znakových jazyků a kultura Neslyšících.

První den Letní školy Lecture byl věnován kognitivní lingvistice. Hlavní přednáše-
jící dne byla Irena Vaňková z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK v Praze 
s „třídílnou“ přednáškou Stereotyp jako klíč v jazykovém obrazu světa českých neslyšících. 
Nastíněné téma pak rozvíjely domácí studentky a vyučující příspěvky nazvanými 
Stereotypy národností ve znakových jazycích (Lucie Břinková), Stereotypy slyšícího ve 
znakových jazycích (Marie Basovníková) a Konceptualizace barev ve znakových jazycích 
(Radka Zbořilová). Odpoledne se přítomní rozdělili do tří skupin, v nichž se jednomu 
z těchto témat věnovali formou workshopu. Výsledky práce ve skupinách pak byly 
následně představeny v závěrečné společné diskusi.

Druhý den se u řečnického pultu střídali Christian Rathmann (ředitel Institutu 
německého znakového jazyka a komunikace Neslyšících na Hamburské univerzitě), 
Trevor Johnston (z Univerzity v Sydney) a Adam Schembri (z Melbournské univer-
zity, zapojený též do výzkumu ve Velké Británii), kteří z různých hledisek referovali 
o korpusech znakových jazyků a o jejich vytváření. Korpus českého znakového ja-
zyka — na rozdíl např. od korpusu znakového jazyka německého, australského či 
britského — zatím neexistuje. Během pár měsíců by však měl být lingvistické veřej-
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nosti zpřístupněn korpus Deaf zaměřený na česky psané texty českých Neslyšících, 
o němž v samém úvodu dne referovala Klára Richterová z FF UK v Praze.

Tématy třetího dne byly kultura Neslyšících a současný výzkum v lingvistice 
znakových jazyků. Dopoledne vystoupily Ulrike Zeshan (ředitelka Mezinárodního 
institutu pro znakové jazyky a Deaf Studies z univerzity v Prestonu) s přednáškou 
Mnoho jazyků po ruce: Studium znakového multilingvismu a Carol Padden (z Univerzity 
of California, San Diego) s příspěvkem Od gesta ke znakovému jazyku. Odpolední blok 
patřil domácí Kláře Richterové s příspěvkem Příbuzenecká terminologie v českém zna-
kovém jazyce a Tomu Humphriesovi (z Univerzity of California, San Diego), jenž se 
zamýšlel nad tématem Utváření významu v kultuře: „neslyšící“, „SLYŠÍCÍ“ a jiné modely.

Čtyři hlavní témata byla z různých hledisek nahlížena i během druhé části akce 
(čtvrtý a pátý den), tj. během Letní školy Open. Pro její účastníky bylo připraveno cel-
kem dvacet třicetiminutových příspěvků a ve čtvrtek odpoledne sedm odborných 
posterů a výstavka publikační činnosti členů Ústavu jazyků a komunikace neslyší-
cích FF UK v Praze.

Anglické abstrakty všech přenášek, které zazněly v rámci celé pětidenní akce, 
jsou k dispozici na jejích webových stránkách (viz <http://ujkn.ff.cuni.cz/CISL>). 
Z nich je přímý vstup na facebookový profil, na kterém byly téměř on-line zveřej-
ňovány krátké písemné reportáže (v angličtině) z jednotlivých dní, bohatá fotodo-
kumentace a videozáznamy rozhovorů s vybranými účastníky ze Slovinska, Jižní 
Koreje, Rakouska, Japonska či Polska (v mezinárodním znakovém systému). Během 
podzimu by měl vyjít e-sborník s videozáznamy jednotlivých příspěvků opatřenými 
anglickými titulky.

PRACOVNÍ JAZYKY

Účastníci mezinárodní letní školy byli velmi různorodí. Sešli se zde největší sou-
časné světové kapacity v této oblasti se studenty a doktorandy, ale zároveň se zde 
sešli neslyšící a slyšící mluvčí mnoha znakových a mluvených jazyků. Proto veškerá 
komunikace probíhala simultánně ve čtyřech jednacích jazycích: v českém znako-
vém jazyce, v mezinárodním znakovém systému (international signs / international 
sign system), v mluvené češtině a v mluvené angličtině. Praxe byla taková, že např. 
projev v mluvené češtině byl simultánně tlumočen zároveň do českého znakového 
jazyka, do mluvené angličtiny a následně do mezinárodního znakového systému. 
Během Letní školy Open byl navíc účastníkům, kteří neovládají ani český znakový 
jazyk, ani mezinárodní znakový systém, a zároveň neslyší mluvenou češtinu či an-
gličtinu, k dispozici ještě simultánní přepis mluvené češtiny do mluvené angličtiny 
na velká plátna.

Jednalo se tedy o logisticky značně komplikovanou záležitost, na níž se podílel 
cca pětičlenný tým tlumočníků čeština — český znakový jazyk, internacionální tří-
členný tým tlumočníků angličtina — mezinárodní znakový systém, čtyřčlenný tým 
tlumočnic čeština–angličtina (šlo o studentky translatologie z filozofické fakulty) 
a příp. dvoučlenný tým přepisovatelů mluvené češtiny a dvoučlenný tým přepisova-
telů mluvené angličtiny.
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Už to, že koordinace a realizace tlumočení (a přepisu) během přednášek, 
workshopů a diskusí proběhla naprosto bez problémů, je jistě ohromující. Ještě po-
zoruhodnější je však skutečnost, že v těchto čtyřech jazycích byly k dispozici všechny 
informace na webu letní školy a že se v nich komunikovalo během všech večerních 
doprovodných akcí: při pondělní prohlídce Prahy, při středeční audienci u rektora 
UK v Praze a následné recepci v Karolinu, při čtvrtečním koncertě skupin Traband 
a Johanes Benz, při páteční závěrečné party i při úterní vernisáži výstavy Čeští ne-
slyšící: 1814–2014 v přízemí FF UK v Praze. Tato výstava, připravená Ústavem jazyků 
a komunikace neslyšících FF UK v Praze, byla navíc v České republice úplně první, na 
níž byly všechny výstavní panely vedle obvyklé psané češtiny a angličtiny připraveny 
také v českém znakovém jazyce a v mezinárodním znakovém systému (překlady byly 
k dispozici ve formě videozáznamů, které návštěvníci mohli sami ovládat).

ORGANIZACE

Není pochyb o tom, že připravit a realizovat akci takového rozsahu je nadmíru složité 
a finančně nákladné. Obdivuhodné je, že základní organizační tým byl pouze zhruba 
dvacetičlenný. Ba co víc: byl tvořen studenty FF UK v Praze, zejména oboru čeština 
v komunikaci neslyšících. V jeho čele stála Lucie Břinková se spolužačkami Annou 
Moudrou a Josefinou Kalousovou. Prvotní myšlenku uspořádat první „českou mezi-
národní letní školu znakových jazyků“ a její realizaci od sebe dělil pouhý rok: inspi-
rativní pro organizátorky byla účast na podobné akci v Londýně v srpnu 2013.

Velmi výraznou vědeckou oporou organizačnímu týmu byla prof. Alena Macu-
rová, zakladatelka oboru čeština v komunikaci neslyšících. Organizační zázemí po-
skytl Ústav jazyků a komunikace neslyšících a FF UK v Praze. Akci finančně podpořily 
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta a mnoho velmi rozličných subjektů, 
např. nadace Sirius, Magistrát hl. města Prahy, Fabri Moravia, Nadace Charty 77 — 
konto Bariéry, Velvyslanectví Spojených států amerických, Stannah, Manus Prostě-
jov, John Benjamins Publishing, Česká obec sokolská — Sokol, Česká unie neslyšících, 
časopis pro sluchově postižené občany Gong a Česko-německý fond budoucnosti.

Organizátorky si jako hlavní cíl stanovily seznámit českou odbornou veřejnost se 
světovým děním v lingvistice znakových jazyků a podpořit zdejší vědce a odborníky 
v realizaci vlastních výzkumů. To se jim zcela jistě podařilo. Smutné ale je, že přes 
veškerou propagaci v médiích (a to jak v „běžných“, např. v rádiu Regina, tak v „ko-
munitních“, např. ve Zprávách v českém znakovém jazyce v České televizi) i adresné 
informování širší odborné veřejnosti, zůstal „akční rádius“ letní školy omezen hlavně 
na studenty a vědce spojené s pražskou filozofickou fakultou.

Jako „kladný vedlejší produkt“ této úspěšné akce lze vnímat vytváření pozitiv-
ního obrazu o české lingvistice znakových jazyků (na tomto poli už jsme ušli jistou 
cestu a navíc jsme schopni uspořádat takto organizačně náročnou mezinárodní akci) 
a etablování nových mezinárodních vztahů, na jejichž půdorysu mohou v budoucnu 
vzniknout zajímavé vědecké i výukové projekty.
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