
Studenti CNES: Můj vztah k českému znakovému jazvl(u rukama a že to konečně také umím' A babička s dědečkem mi "rozuměli" a já
byla v sedmém nebi! Teď, když znakový jazyk ovládám, se usmívám nad svou
dětskou naivitou, neboť jsem se měla naučit nejen pár znaků, ale i gramatiku
a strukturu ČZJ. A dalo mi to (a stále dává) zabrat!

Ale to jsem odbočila, vrátím se zpět k tomu.jak jsem se nakonec ČZJ naučila.
Když jsem se po maturitě na gymnáziu rozhodovala, kam půjdu, tak má volba
padla mimo jiné školy na Karlovu Univerzitu na filosofickou fakultu, konkrétně
na obor Čeština v komunikaci neslyšících. Protože jsem stále ještě neuměla
"ukazovat", sice jsem dokázala velmi mlhavě pochopit, co si neslyšící .povída] i",
ale nedokázala jsem sama něco kloudného vyprodukovat. Takže jsem byla
schopná vnímat a rozluštil obsah ukazovaného, ale nebyla jsem schopna sama
ČZJ produkovat. Což mě velmi mrzelo, také proto, že jsem si uvědomila, že
jsem měla možnost naučit se ČZJ už v dětství, když jsem s babičkou a dědou
komunikovala.

Teďjsem ve čtvrtém ročníku a díky bohu se už umím ve ČZJ vyjádřit. Během
hodin výuky ČZJ jsem se naučila ukazovat, sice ho stále neumím perfektně,
mám toho hodně co vylepšovat, ale bez větších problémů se s neslyšícím i
domluvím. Což je skvělé!!!

Když se teď sama sebe zeptám, co mi ČZJ dal, ihned bez váhání si odpovím,
že toho bylo dost. Např. dal mi možnost myslet v jiném jazyce (pojem .jiný'
má zde širší význam, ČZJ je odlišný od dalších tím. že je vnímán a produkován
jinak nežli mluvené jazyky, ale o tom se určitě dále ve sborníku dočtete), poznat
kulturu Neslyšicich, nahlédnout na problematiky tlumočení z vizuálního do
akustického jazyka a naopak, a hlavně najít si kamarády mezi Neslyšícími.
Určitě bych siještě na něco dalšího vzpomněla, ale důležité je, že mi byla dána
možnost, naučit se ČZJ.

Irena Hrubá i)

Když jsem navštěvovala základní školu pro neslyšící, používala jsem znakový
jazyk. Díky paní učitelce jsem hodně naučila její znaky. Ve školách
i o přestávkách jsem pořád jenom ukazovala. Bylajsemjedna z mých spolužáků
nejlepší ve třídě. Co se stalo potom? Paní učitelka chtěla, abych se přestoupila
do jiné školy, kde se tam vyučovalo běžné osnovy pro slyšící.

Opravdu jsem přestoupi la, byla jsem zklamaná ve škole pro nedoslýchavé.
Proč'! To jistě asi víte dobře, že tam se vyučuje jenom orální metoda, a tam se
nesmělo ukazovat žádný znakový jazyk. Tam jsem studovala asi J O let mezi
slyšícími a nedoslýchavými studenty. Měli jsme dvě hodiny týdně logopedii.
Tam mě dost trápila s odezíráním. Mě to šíleně unavovalo.

Kdyžjsem přerušila třetí ročník gymnázia, pobývala jsem se s mými rodiči
ve Washingtonu, O.c., USA. Tam jsem navštěvovala Modelovou střední školu
pro neslyšící. Tam se vyučovalo úplně jinak. Tam všichni studenti mohou chodit,
kteří užívají americký znakový jazyk (ASL). Já jsem to vůbec nerozuměla, ale
naštěstí jsem uměla psát anglicky. Navštěvovalajsem kurzy ASL, opravdu jsem
se rychle naučila pouhé 3 měsíce. Bylajsem velmi nadšená. Co bylo dál se školou'!

Muselijsme se vrátitz USA do své rodné vlasti, protože jsem musela dokončit
gymnázium. Pokračovala jsem opět na gymnáziu bez znakového jazyka, bylo
pro mě zase další trápení s odezíráním.

Dozvěděla jsem si, že Filozofická fakulta otevřela obor pro neslyšící. váhala
jsem si, ale nakonec jsem tam dostala. Teď se učím český znakový jazyk úplně
od začátku. Proč? Už jsem strašně dlouho nepoužívala znakový jazyk, kde jsem
studovala 10 let ve škole pro nedoslýchavé. Když jsem se učila český znakový
jazyk, vůbec jsem nevěděla, co je to znakový jazyk. Také jsem ani neuvědomila,
že v českém znakovém jazyce mají dokonce gramatiku. Teď už jsem pochopila
tu definici nebo vysvětlení o znakovém jazyce.

Milena Najmanová '(}

Jak)' mám vztah k českému znakovému jazyku (ČZJ)'! Je velmi dobrý, protože
jsem tento jazyk poznala už, když jsem byla malá. Velmi se mi líbilo, když
babička s dědou .rnávali'' rukama a rozuměli si! Říkala jsem si. líbí se mi to,
a divila jsem se, proč to také neumím.

V irn, že každé začátky jsou těžké, ale když jsem nastoupila na tento obor,
měl i jsme kurzy ČZJ v pátek. Když jsem večer přijela domů, nernohla jsem
pochopit, z čeho jsem byla tak unavená. Říkala jsem si, vždyť máme školu jen
do půl jedné. A až později mi došlo, že kurzy ČZJ, ač se zdají být na první
pohled lehké.jsou velmi náročné, hlavně na vnímání a pozornost Proč? Protože
ČZJ je vizuálně motorický, je tedy vnímán zrakem a produkován rukama a po-
hybem těla. Lidé, kteří jsou zvyklí .na akustický vjem mluveného, mají svůj
mozek přizpůsoben na percepci zvuku. Když začnou studovat ČZJ,jejich mozek
musí vytvořit nové reflexni dráhy v mozku, ale to užje jiný problém, který by
měl vysvětlit odborník na slovo vzatý. .

Později mě děda naučil několik znaků ajá byla šťastná, že mohu také "máchat"

104 105



{lt':

\7 jazyk. byl to jazyk, ve kterém myslím, uvažuji, považuji ho za spojovací můstek
při dorozumívání a komunikaci s lidmi. Spojovací můstek při dorozumívání a ko-
munikaci s lidmi, to přece nyní není pro mě pouze jazyk český, ale už ijazyk znakový.

Poprvé jsem se opravdově, živě, setkala s českým znakovým jazykem až na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na oboru Čeština v komunikaci
neslyšících, který nyní čtvrtým, posledním, rokem studuji. Doba před čtyřmi
lety ... byl to ži votní zlom, životní situace, do které jsem bezhlavě vpadla, aniž
bych věděla, co mě čeká. Samozřejmé. ž.e začátek byl velmi těžký! Vždyť jsem
nerozumělajedinéll111 znaku' Ale dík) 5V)'111neslyšícím kolegům, kamarádům
a učiteli znakového jazyka jsem vše zvládla a musím řict, že můj vztah k tomuto
jazyku je beze sporu kladný. Učím se ho nejen ,jako jazyk", ale také se snažím
více se zdokonalovat v učení jeho historie, struktury.

Ano, pravda, občas jsou situace, kdy nerozumím, ale nepovažuji to negativní
vztah k jazyku, nýbrž za to, že vidím, že se mám pořád co učit.

A také vím, že to učení jazyku bude na celý život. Můj Vztah ke znakovému
jazyku.

Leoš Procházka ;,~,

Jako malý jsem se setkal s něco podobného jako znakový jazyk. Nauči Ijsem
se pár znaků, které byli užitečné pro Pavlíka, který' je neslyšící a autistou. Často
jsme se vídali a posunkovalijsme.Např: Polévka, koupat, spát, kolo, hrát, slon,
opice apod. Když jsem se učil první znaky, nebyly mi těžké se to naučit, ba
naopak byly moc jasné a srozumitelné.

Mé první ocitnutí mezi větším počtem uživatelů znakového jazyka bylo v roce
1992 ve speciální škole pro sluchově postižené v Hradci Králové, tam jsem
viděl opravdový znakový jazyk. Úplně jsem zíral a vůbec nikomu nerozuměl.
Jen trochu jsem rozuměl ústní artikulací, odezíral jsem. Na jaře 1993 jsem
zúčastnil přijímacich zkoušek na SPgŠ. Většina mých budoucích spolužáků
znakovala mezi sebou a já jsem jen přihlížel a snažil jsem něco porozumět.
Chtěl jsem se snažit domluvit s někým a doufal jsem, že se jim budu pomalu
a hezky otvírat pusu. Moc mi to pomohlo. Rozuměli mě bez problémů. Snažili
se se mnou mluvit, překvapilo mě, že při znakování i mluvily, které mi bylo
srozumitelné. Snažil jsem se pochopit znak při mluvení. Nebyly žádné potíže,
rychle jsem nauči I znakovou zásobu, samozřejmě jsem používal gramatiku
českou, což to vypadalo na znakovanou češtinu. Nikdo,ještě neznal a nevysvětlil
gramatiku znakového jazyka a přesto neslyšící to používali. Snažil jsem se
napodob it jako on i.

Radka Nováková
Tuhle otázku by snad každý' rodilý mluvčí svého mateřského jazyka

odpověděl kladný.

Já se do tohle skupiny patřím, protože jsem se znakovým jazykem vzrůstala
a to dokonce v rodině Neslyšících.

Je to prostě můj jazyk, který si ovládnu přirozeně a také ve kterém myslím
a mluvím s neslyšící. Nedovedu si představit bez něho žít. Jsem hrdá na SVLlj
jazyk. Považuji ho za krásný a také působí trochu záhadně, že lingvisté mnoho
o znakového jazyka zatím nevědí.

Je mi líto těch, kteří se vystavují k němu odpor, že jsou to primitivní a že se
neodpovídá úroveň k českému jazyku. Asi si to neuvědomili, že znakový jazyk
je jazyk nikoli takové pomocné posunky k češtině.

Každý člověk mluvící česky má takovou intuici, že pozná nějaké chyby
v češtině, aniž si dovedou vysvětlit proč . Já i ostatní neslyšící máme také
schopnost poznat, zda ten je nebo není rodi lý mluvčí znakového jazyka, anebo
zda je ten slyšící nebo neslyšící. Často slyšící se ptají na nás, proč nedokážou
ukazovat tak plynule jako my neslyšící. Bohužel nemůžeme jim pornoct, prostě
musejí být trpělivý a dlouho se učit nejen jazykem ale kulturou. To znamená
být častěji ve společnosti neslyšících. Pak je to dobrý důkaz, že český znakový
jazyk není jednoduchý, ale plnohodnotný jazyk a že se nejde naučit jen tak
rychle. Říkám, že je to stejně jako my neslyšící máme problémy s češtinou,
i když jsme se učili už dlouho třeba za celý život. Pak je to směšné, že jsme
Češi a navzájem si nerozumíme.

Pavla Novotná tJ
Nad tímto tématem se nezamýšlím poprvé, ale je to poprvé, co o tom musím

psát. O znakovém jazyce přemýšlím takřka denně, v hodinách a přednáškách o něm
přernýšl íme, zkoumáme ho, zabýváme se jeho strukturou, gramatikou, slovní
zásobou a dalšími aspekty. Ale o tom.jaký k němu mám vztah, přemýšlím až nyní.

Co je to vlastně znakový jazyk? Je to jazyk jako jiný přirozený jazyk, jako
například americký znakový jazyk nebo anglický jazyk. Můžeme ale tento jazyk
srovnávat s jinými přirozenými jazyky? Můžeme, ale ne s jazyky mluvenými,
pouze s jazyky, které nemají odlišné gramatické struktury, a které mají vlastnosti,
které má i český znakový jazyk.

A můj vztah k českému znakovému jazyku? Když jsem psala o svém vztahu
k českému jazyku, měla jsem pozici o něco jednodušší, byl to můj mateřský
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V roce 1998 jsem byl přijat na FFUK. obor Čeština v komunikaci neslyšících.
Tento obor opravdu mi byl velkým přínosem pro neslyšící a pro znakový jazyk.
Díky Vestě Sauterové jsme přesvedčeni, že náš mateřský jazyk je znakový jazyk
a máme být hrdi, že náš jazyk je krásný a bohatý. Velký dík patří i profesorce
Macurové za velký přínos ve zkoumání Zl a její struktuře i fungování.

jsem pyšný, že se domluvím s neslyšícími, nejenom českým ale i tak za-
hraničními. Na jaře letošního roku jsem se zúčastnil mezinárodní konference
ve Stockholmu, Švédsko. Komunikace mezi cizími účastníky byla srozumitelná.
jedna anglická účastnice všem prohlási la, že český znakový jazyk je nejkrásnější
a srozumitelnější, kterého zná. Byl jsem zaskočen jejím prohlášením. Poděkoval
jsem jí. A vzpomínky mi zůstaly vryty do srdce.

Lucie Půlpánová 'f:}

Vztah? Tento výraz by se asi více hodil k sociální terminologii, tam kde je
láska. zloba nebo cit, ale k jazyku? Ano. díky jazyku můžeme vyjádřil svůj
pocit (př. interakci), ale to je jen nejvyspělejší prostředek ke sdělování mezi

lidmi ve světě.

Mne, jako svědka toho celého procesu od počátku, nenechává proměna
hodnoty pokladu v klidu, neboť jsem k němu našla cestu a užasla jsem nad

jeho nádherou.

Magda Racková (roz. Kuhejdová): MŮj VZTAH KE ZNAKOVÉMU
JAZÝČKU .,.:;

Toto téma, které jste mi navrhla, je dobré téma. Bude to pro mě krásné téma
a ráda budu psát o vztazích ve znakovém jazyce. V mém článku, bude psáno

hlavně o mých zážitcích.

Můj mateřský český znakový jazyk jsem používala už odmalička. Pouze
jsem ukazovala některé věci, ale nemluvila jsem. Více jsem komunikovala
s mamkou nebo ostatními mými příbuznými. kteří uměli znakovat alespoň nějaká
základní slova. S bratrem jsem chodila do mateřské školky v Olomouci na
Svatém Kopečku. Bohužel si nepamatuji, zda jsem mluvila nebo ukazovala.
jedině vím, že jsem ukazovala s dětmi. Pak jsem nastoupila do základní školy
\ Ostravě pro nedoslýchavé. Tato škola používala pi'evážně orální metodu výuky.
Tím pádem můj mateřský jazyk pomaličku vymizel a začala jsem více mluvit
česky. Chodila jsem nerada na logopedii, ale teď jsem ráda, že umím mluvit

li mohu se domluvit s lidmi i na úřadech.Budu vyprávět o jednom jazyku, vzácném jako poklad. Takže: dříve byl
lidmi. kteří ho nepoznali, odsuzován jako obyčejná věc ve srovnání s jejich
jazykem. Ale tato věc hodně pomáhala neslyšícím lidem v duševní oblasti Později, když jsem byla ve společnosti svých slyšících příbuzných. vůbec
Skrývali ho v truhle a otevřeli ho až na tichém tajném místě. Jinak nernůže být jsem se s nimi nebavila. Stále jsem komunikovala pouze s mými neslyšícími
ukázán, okolní zvuky by ho vyrušovaly a ztratil by SVLljpůvab. Považovali ho rodiči nebo s babičkou, která je také neslyšící. Nechápala jsem, když umím
za vlastní majetek, kam můžou pro útěchu sáhnout, když byli sami vysmíváni, mluvit, tak proč se s nimi nebavím a proč se nikdo nebaví se mnou. Moje
že mají takový praštěný majetek. osobnost se cítila ublížena: Proč se se mnou nikdo nechce bavit? Přemýšlela

N
. I ě děi T kl d i k b . d d "1 -' jsem dost dlouho, stejně jsem nepochopila proč.
yl11 se a e n co eJe. en po a ja o y se poje nou z raz I , ne ze je toho

méně a méně, ale vzhledem kjeho hodnotě. Tak se stalo, že vlastníci pokladu Najednou nastal den, kdy školy pořádají každoroční sportovní hry pro
chtě _ nechtě se stávají vyhledávanými maj iteli vlasních velkých pokladů jazyka neslyšící, a zrovna jsem byla vybraná mezi soutěžícími, takže jsme jeli do Plzně.
A srovnával i je, kdo má lepší, barevnější poklad a došl i k zjištěním, že to takhle Tam jsem uviděla spoustu neslyšících. kteří si navzájem ukazoval i rukama,
nelze srovnávat, protože každý' poklad jinak vypadal, pocházeli zjiných prostředí \ pohodě se domlouvali, skoro mi vypadly oči, že existuje jiný svět. a hlavně
a má jiný užitek k zpracování. jsem byla velmi překvapená, že se v pohodě domluvím znakovým jazykem.

_ _ ., , ,...... .... _ ' . . Nevim, kdy se moje osobnost rozhodla, abych se k nim připojila. Našla jsem
Kdyz po tom vsem neslyšicí vlastníci zjistili, ze se Jim JIZ ostatru lide tam nové k idk I h . "1 kazovat.Prostč t b I o',,, .." . .. ' . am nove amara ya e ce Jsem se tam nauct a u azovat. ros e o y mUJ

nevysnuvaj I a zacmaji Jej ich poklad také brat Jako něco vzácného a dokonce . - b I' . k dmé bi R' d . . . bavi! .' d.. '" " " ' novy svět, y a jsem Ja v se mern ne I. a a Jsem se s nuni aVI a, pora
zacmaji I11lto to zajern -v chtěj! ho používat, tak už ho tolik neschovávají. Sice .. k I MO' blé b I " i učit lk ., '. .. " ." , ., . jsem jenom u a:lOva a. Uj pro em y v tom, ze nase panl UCI e a me
stalepolIchu,alesezacll1ajlkpokladudlvatjll1ympohledem,nejenproutechu. 'd-I . k' i s nirn i kré id I" Nadá I ., k " .•. ..' ...• " _ " ., " _ \I C a, la Isem SI s nimi rasne ,pOVI a a. a ava a 1111,ze u azovanl nenl
ZacmaJI SI ho vazit, ze l11ajl neco vzácného, sami take zkoumaJI, k cemu ho . ,'.:. '. ' ' , . , .

o. '. v •• dělui h dl ° . h k ínků i I t ti I _ , . pěkné, a jcste ml řekla neco hrozneho. Nerada na to vzpommarn a nechci o tom
muzeu ještě pouzít, roz e UJI o po e tvaru Je o amin u I v as nos I, esu Je .
a opraš~lií"uvažuií co s ním dál nebgjak ho postav~Ýš. psal. ..J



Jak už se blížil konec školní docházky, musela jsem se rozhodnout, kam
půjdu dál. Rozhodla jsem, že budu studovat v Brně na oděvní průmyslovce
mezi neslyšícím i, a dodneška toho ncl ituj i. Nauči la jsem se tam perfektně
ukazovat a našla jsem dobré kamarádky. Poznávala jsem, že neslyšící mají úplně
jinou kulturu než mají slyšících lidé. Mají svůj jazyk a nikdo nemá právo jim
nakazovat, co mají dělat a co ne. Je to přece náš mateřský jazyk. Díky znakovému
jazyku jsem začala chápat význam a podstatu slova zaplnila jsem si velké
mezery ve své slovní zásobě a rozhodla jsem se dále vzdělávat.

Díky škole jsem se dozvěděla spoustu inťonnací o českém znakovém jazyce.
Pochopila jsem, že znakový jazyk není primitivní atd., jak říkaj í někteří slyšící
lidé. Český znakový jazyk je náš mateřský jazyk, má svoji gramatiku, mimiku,
multikanálové vyjadřování atd. Je toho dost, stejně jako v češtině. Byla jsem
šťastná a konečně jsem našla svou cestu. Který jazyk je můj? Přece znakový
jazyk, kdyby mi někdo řekl, že ZJ je primitivní atd., tak si to nenechám líbil.

Na závčr bych chtěla dodat, že jsem velmi hrdá na náš jazyk a nebudu se za
něj stydět.

M'ar~k Stratil ~\1
Dřív jsem chodil do běžných škol. Navštěvoval jsem mateřskou školu,

základní školu, střední školu, dokonce i nadstavbu, a to vše jsem absolvoval se
slyšícími vrstevníky. Neměl jsem tedy potřebu se učit znakovému jazyku.

Ke znakovému jazyku jsem se dostal až na zdejší vysoké škole na Filosofické
fakultě Univerzity Karlovy v oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Potkával
jsem a potkávám se tu s neslyšícími spolužáky a umět alespoň trochu znakový
jazyk je pro mě nutností. Navíc obor, který studuji.je zaměřen právě na znakový
jazyk, na jeho strukturu a gramatiku. Neustále se učím nové a nové znaky,
snažím se, abych správně gramaticky ukazoval znakovým jazykem a nikoliv
podle češtiny.

Když jsem nastoupi I na tento obor, nevěděl jsem, co znakový jazyk znamená,
jaká je jeho struktura, gramatika, které části těla se pohybují, a které nikoliv.
Postupem času zjišťuji, že znakový jazyk je stejně přirozeným jazykem jako
čeština, má všechny předpoklady jako všechny ostatní přirozené jazyky, tj. má
gramatiku, je smyslově přístupný a má v podstatě stejné jazykové a komunikační
funkce. Jedna věc je však odlišná. Znakový jazyk nemá psanou podobu, což je
možná trnem v oku u slyšících lidí, potažmo i některých lingvistů.

Navštěvoval jsem, a ještě budu, kluby pro neslyšící, Byl jsem především
v Automotoklubu neslyšících v Praze a v Přerově navštívil již několikrát zdejší
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klub Svazu neslyšících a nedoslýchavých. Když jsem navštěvoval oba kluby.
zjistil jsem, že v Přerově se ukazuje trochu jinak než v Praze. V Praze máme
tzv. pražské znaky, kdežto v Přerově se ukazovalo tzv. rnoravskými znaky.

Znakový jazyk tedy potřebuji především v komunikaci s neslyšícími v klu-
bech, ve škole, ale při akcích, kde jsou přítomni neslyšící.

Dana Vodrážková '(}

S českým znakovým jazykem (ČZJ) jsem se poprvé setkala při nástupu do
internátu mateřské školy pro sluchově postižené (SP) děti v Plzni. Všechny
děti mezi sebou znakovaly a já jsem se to také rychle nauči la. Konečně jsem
mohla s někým srnysluplně komunikovat, klást otázky a dostávat odpovědi
v řeči, které byla pro mě přirozenější než mluvení.

Komunikace v ZJ nevyžaduje takovou zrakovou pozornost, jakou musíte
vyvinout při odezírání, když na vás někdo mluví. Je velká škoda, že na internátě
nebyl žádný dospělý člověk, který uměl dobře ČZJ, protože když jsem zvládla
znakování, měla jsem plno otázek v hlavě, na které mi nikdo z dětí nedokázal
odpovědět. Učitelé czi neovládali, takže i kdyby mi odpovídali orálně na mé
otázky, nerozuměla bych jim. V češtině jsem měla malou slovní zásobu na rozdíl
od ČZJ. Doma bohužel nikdo ČZJ neovládá, a tak komunikuji s rodiči a s bratrem
orálně, ale jakmile se sejdu s lidmi, kteří ovládají ČZJ, ráda mu dávám přednost
před mluvením. Své děti, pokud budou slyšící, naučím ČZJ, protože nechci,
aby byla mezi námi komunikační bariéra. Tak perfektně jako neslyšící, kteří
mají rodiče a prarodiče neslyšící, ale ČZJ neovládám,

Ažjednou budu učit neslyšící děti ve škole. samozřejmě povedu vyučování
v ČZJ. Myslím si, že je také naučím mnohem víc než učitel, který dává přednost
vvuce v mluvené češtině. Děti nebudou únavené odezíráním a budou tudíž

"' \. •....• }.~
pozornější a též vztahy mezi námi budoulepší. Mám ráda ČZJ.

Magdalena Vojnarová t;b

My, Neslyšíci, máme silný vztah k českému ZJ než čeština, protože neslyšíme
od narození žádné zvuky, ale vidíme při komunikaci jen očima (vidíme člověka,
který pochybuje hlavně s mimikou, srukama) -. Používáme je ve vizuálně-
motorickém kanálu.

Jsou také významy v gramatice, v tom jsou klasifikátory, specifikátory atd.,
ve které napodobujeme podle obrázku, filmu, knihy, skutečnosti. Proto umíme
samy přirozeně vyjadřovat. vysvětlit a motivovat. Lákají nám také humory,
které mají smysl.
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Jsem moc ráda, že mám neslyšících sourozenci, kteři velice rozumíme
a vyměňujeme své názory a informaci.

Když jsem hrdá na ZNJ, takže jsem v optimismu.

Petr Vysuček b·

Nevim, jak mám začít, protože už začínám zblbnout, protože stále píši
o českém znakovém jazyce. Když se mě někdo zeptá.jaký mám vztah k českému
znakovému jazyku, tak nevím, co bych měl odpovědět. Prostě je to jednoduché.
Je to I11LIjmateřský jazyk a co by mělo být jinak?

Pro mě je to nesmírně důležité použít znakový jazyk, mohu jím všechno eo
chci říct, mohu vyjádřit podrobnosti, dá se i všechno popisovat. Je to krásný'
jazyk, neumíte si představit,jak znakový jazyk dokáže vyjádřit přesně to, co je
ve skutečnosti. Taky se mi libí, že zachycuje přesné informace. Jak') Například
LIčeského jazyka, když profesor řekne "my", tak nevím, co má na mysl i, Bud'
profesor s jeho kolegy') Nebo profesor s námi') Ve znakovém jazyce o tom se
nemusim příliš přemýšlet a vždycky vše jasné věc.

Nezapomeňme, že znakový jazyk nikdy nemůžeme porovnávat s jinými
jazyky! Proč to píši? Protože mě nejvíc štve, když někdo řekne, že znakový
jazyk není ekvivalent mluvených jazyků. Jak si to může dovolit? Je to krutá
věc pro nás Neslyšící a navíc, že my Neslyšíci jsme nikdy neřekli, ani jsme se
neodvážili pomyslet si, že český jazyk je nějak primitivní nebo něco podobného.
Vy, slyšící lidé, zkuste přemýšlet, proč to děláte? Aha, důvodem je, že jsme
menšina') Nebo něco podobného') Promiňte, to nikdy nepochopím!

1,
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