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1. Téma 

2. Kontext  (Korpus DEAF), termíny, 
problémy 

3. Syntax CN – kvalitativní sonda 
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„V psané češtině českých neslyšících se projevují posuny 
ryze syntaktické, které morfologická anotace neumí a 

nemůže rozpoznat.“ 
A. Macurová 

 

1. Jaké jsou specifické rysy psané češtiny českých 
neslyšících na rovinách syntaxe ((sou)větná a 
textová)? 

2. Jsou některé rysy charakterizovatelné jako 
interference z českého znakového jazyka (ČZJ)? 

3. V čem se liší psaná čeština českých neslyšících od 
psaných projevů jiných nerodilých mluvčích?  
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Český znakový jazyk 

 

Čeština nerodilých mluvčích 

 

Speciální korpus (Šebesta, SALi 2/2010) 

 

Chybová anotace (Petkevič a kol., SALi 1/2012) 
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 speciální akviziční korpus PČ ČN 

 Klára Richterová, A. Macurová 

 ve spolupráci s ČNK (M. Křen, K. Kučera) 

 nereprezentativní (rozsah, ţánry textů, omezený počet 
mluvčích, obtíţná dostupnost) 

 Nárůst 40 000 textových slov ročně; zpřístupnění 2014 

 manuální lemmatizace se specifickými pravidly, 
morfologická anotace (neexistující české tvary, českouch 
vlajek × české vlajek), chybová anotace (<#>) 

 anonymizace (vlastní a místní jména) 

 SALi 1/2011 
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a) Lingvistický – materiálový zdroj pro 
soustavný popis PČ ČN 

b) Lingvodidaktický - vytvořit předpoklady ke 
zkvalitnění výuky češtiny na školách pro 
sluchově postiţené (výuková pomůcka) 

c) Kulturněhistorický - poskytnout platformu 
pro uchovávání záznamů o kultuře a historii 
českých neslyšících ve formě osobních 
vzpomínek, názorů a zkušeností 
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 Málo (kvalitně) prozkoumaný a (důvěryhodně) 
popsaný ČZJ > ASL, BSL 

 Specifika komunity 

 Priority zaměření odborné práce 

 Chybová anotace a interpretační rovina 

 Různá kompetence mluvčích 

 Vzdělávací praxe a vliv pedagoga (specifika škol, 
jak ve specifických znacích, tak v projevech v 
psané češtině) 

 Popis češtiny (systematický a empiricky zaloţený 
popis jevů; revize typologie odchylek) 
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 záměna sloves označujících existenci a vlastnictví (Sestra je 
krásné rty; do školy nechodím, protože mám nemocný) 

 vypouštění sponových sloves (Doktor pitomec.), lexikální 
vyjadřování času a modality (bude možná koupit motorku; ptá 
se bude domů) 

 absolutní zápor (tatínek je líný, vůbec pracovat)  
 nerozlišené uţívání „proto“ a „protoţe“, případně vyjádření 

důvodově-příčinných vztahů slovem důvod (zítra pojedeme na 
vlaku lyžovat, proto zítra tu budou málo lidí, proto oni chodí do 
práce; Jsem trochu závislý na tlumočníka, protože jsem velice rád, 
že tlumočník mi dal plné informace.; [Neslyšící] Rád chodí na 
sport, ale důvod nemocné občany, olympiáda problém). 

(Macurová, 1998) 

10 



 Skok do neznáma znamená, ţe druhý svět je 
velmi krásný a klidný země. O nich nikdo neví, 
ví jen jeden starý pán, který pracuje v knihovnici 
a ten starý pán hledá mladýho knihovníka. 
Pořád a pořád hledá a nenašel. Několik lidí se 
pokoušeli dostat ale nepovedlo se nemají vlastní 
duše nebo citi k knihovnictvi. Starý pán povídá 
lidem, ţe skok do neznáma nikdo neví a ten 
starý pán potřebuje aby o něj někdo bojoval a 
dokázal otevřít knihu. Ta kniha je velmi 
nebezpečná můţe poskytnout smrt uţ několikrát 
lidí o něj přišli a nevrátily. Starý pán tu knihu 
schoval a stále hledá mladýho knihovníka. 
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 dřiv ja tak velke aktiv práce a 
sport horolecki ted jeden nova 
hluchta horolecky cca 35let stara 
v gong intervi. Ja mate I třida 
další sport tak dělat.od konec 
valka.   
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1. První sondy do korpusu – identifikace 
hypotetických rysů; kvalitativní popis 
(studenti NMgr. CNES) 

2. Ověření hypotéz na dosud dostupném 
korpusu (holý text); kvantitativní analýza (> 
100 let ÚJČ) 

3. Identifikace interferencí z ČZJ 

4. Porovnání s korpusy ve speciálním 
lemmatizovaném a chybově anotovaném 
korpusu CZESL (únor 2012) 
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 závislostní vztahy - Organizace neslyšících 
v Českém republice vznikl už na konci 19. století;  

 větné vzorce - neandrtálci přiblížili na mě ; dám 
pejska žrádlem; čekáme schválit nový úpravy zákon 

 koherence: koreferenční/časové vztahy 

 reflexivní morfémy ((ne)přítomnost, slovosled) 
- Dária hned probudila a dívala na Romea; A sakra 
co zas se děje; Neslyšící se používá znakový jazyk)  

 slovosled (kontrastivně k popisu slovosledu v 
ČZJ) 

 14 



 Večerní reţim je příprava malé děti na spaní, 
večeře, pohádky a spánek. Děti půjdou umít ruce a 
na záchod pak společně s dětma s vychovatelkou 
na večeři. Na večeři děti musí dodrţovat pravidla 
a jíst. Po večeři děti půjdou do pokoje chvíli si 
pohrajou dle vlastní volby. Vychovatelé sami musí 
vzít malé děti do koupelny a v koupelně postupně 
vezme dvě děti a sprchovat aby byli čistý. 
Postupně další děti do sprchy. Vychovatelé mají 
povinnosti umýt či sprchovat děti aby měli čistou 
hygienu. Po sprchování vychovatelka pustí dětem 
nějakou pohádku aspoň na hodinu a pak děti 
půjdou spát. A jedna noční vychovatelka musí 
zůstat celou noc aby dětem něco nestalo v noci. 
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 V rovině textu: koreferenční řetězce předmětů 
řeči – tendence vyjadřovat lexikálně, nikoliv 
zájmeny > časté opakování PŘ 

 Rovina věty: elize obligatorních 
pravovalenčních doplnění nebo potenciálních 
tam, kde to v daném kontextu není moţné 
(často u polysémních sloves s různými 
valenčními rámci pro jednotlivé významy) 

 Frazeologizovaná spojení  a konvenční 
konstrukce - Nikdo to nezvedal  
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A naštěstí vrátnice bylo usnuto jako pes. 

Začal jsem kopat zvětšení díru, aby dostal 
uvnitř.Uţ jsem zvětšil a dostal jsem uvnitř. 

Lekl jsem a objevil jsem neandertálci a stáli u mě a 
začal jsem bušit srdce a klepl nohu. 

Ostatní začalo zasmát na mě. 
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