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Úvod
Lidská (sociální) komunikace je předmětem zájmu řady teoretických vědních disciplín

(např. psychologie, sociologie, lingvistiky, politologie, sociální antropologie atp.)
i frekventovaných praktických oborů (informatiky, marketingové, nebo mediální komunikace).
Pojem pochází z latinského „communicare“. V původním významu znamenal jednak
vzájemné sdělování (informací, emocí), ale i společné sdílení životních situací. Ze stejného
základu je odvozené také slovo komunita (pospolitost).
Užší definice chápe komunikaci jako proces výměny, sdělování a přijímání informací.
Termín informace také pochází z latiny. „Informatio“ původně znamenalo utváření
mysli, tedy učení, vzdělávání, odkud se pak významovým posunem dospělo k základní jednotce
procesu učení, což je sdělení, zpráva.
Postihnout podstatu komunikačního procesu znamená „podrobně vykreslit jeho strukturu
a fungování nejrůznějších vztahů uvnitř sociálního útvaru (rodina, veřejná sféra, vrstevnická
nebo profesní skupina, interkulturní vazby atp.) a prostředím, do kterého jsou zapojeny“1
(historická epocha, určitá kultura, vztah k přírodě).
Z tohoto hlediska je výstižná antropologicko-sociální definice, která lidskou komunikaci
chápe jako „ snahu přivodit jedním či více prostředky, které jsou přístupné smyslovému vnímání,
vědomí pospolitosti.2
K těmto základním prostředkům patří tři hlavní komunikační komponenty- jazyk,
kolektivní mentalita, společenská struktura.
Každá forma mezilidských kontaktů probíhá na základě znaků. K nejběžnějším, ale také
nejsložitějším, patří znaky jazykové. Verbální dorozumívání, je však doprovázeno také různými
mimickými a gestikulačními znaky (tzv. neverbální komunikace), Svou úlohu hrají i postoje a
chování účastníků komunikačních procesů. V tomto širším kontextu můžeme za jazyk považovat
veškeré pozorovatelné projevy vyjadřování myšlenek a vztahů mezi lidmi v daném
civilizačním kontextu.3
Pod pojmem kolektivní mentalita se rozumí způsob vnímání, ale i posuzování
určitého činu, postoje a chování. V této oblasti se odráží jakýsi „duch doby“ s jejím pojetím
morálky, mýtu či hledání logického objasnění určitých jevů, tzv. „ideologie zdravého rozumu“.4
Společenská struktura, třetí složka komunikačního procesu, odráží širokou paletu
politických, ekonomických poměrů v dané společnosti, dále vztahy mocenského centra vůči níže
postaveným složkám, chápání autority a práva, postavení a pojetí jedince ve vztahu k dané
společnosti, náboženské aspekty atp.
1
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Komunikační systémy jako celek se neustále vyvíjejí a proměňují stejně jako jejich
jednotlivé složky.
Tyto proměny sleduje podrobně moderní interdisciplinární obor sémiotika - věda o
znakových systémech. Zabývá se nejen přirozenými jazykovými znaky (při mluvném i psaném
projevu), ale zkoumá i různé symboly (náboženské, kulturní a umělecké). Významná je i
symbolika barev ve všech zmíněných sférách). Oblastí zájmu sémiotiky jsou i různé značky,
které se používají v užším národním ale i mezinárodním komunikačním styku (dopravní a jiné
orientační značky, vlajky jako znaky státu, výrobní a obchodní značky užívané v marketingu.)
Sémiotická bádání využívají poznatků sociální a kulturní antropologie, lingvistických
disciplín, psychologie, sociologie, kulturních dějin a sociálních dějin. Sledovat vývoj různých
znakových systémů, jejich šíření a přizpůsobování se v prostoru a čase je skutečně nesmírně
zajímavé i dobrodružné studium, které vede i k hlubšímu pochopení kulturních i náboženských
zvláštností komunikačního procesu a umožňuje lepší orientaci v interkulturních vztazích.
Cílem této publikace je seznámit studenty se základy sémiotiky a teorie komunikace.
Informace zde předkládané mohou pomoci hlubšímu pochopení některých aspektů
společenskovědních oborů a přispět k propojení mezipředmětových vazeb (český jazyk –
humanitní studia – dějepis). Současně mohou zaplnit „bílá místa“ našeho chápání kultury a
doplnit osvojení praktických zásad etikety (společenského chování) v oblastech odlišných
společenských tradic a zvyklostí.
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2.1

Co je sémiotika a vysvětlení podstaty znaku
Geneze pojmů, vývoj a hlavní představitelé
Název vědní disciplíny je odvozen z řeckého slova „séma“ = znak. Úvahy o znacích,

zejména jazykových, se objevovaly už u filozofů starověké Číny a Indie. Z řeckých filozofů se
této problematice věnoval nejprve Platón (427-347 př.n.l.). Ten ve svém dialogu Kratylos
nastolil otázku vzniku lidské řeči a položil základ filozofie jazyka. Zkoumal vývoj a srovnávání
pojmů ve svém učení o idejích nepřímo otevřel problém vztahu věcí samotných a jejich symbolů
v lidských představách. Jeho žák Aristoteles ve své logice a teorii poznání nastínil problém,
který pak rozpracovala moderní lingvistika – vztah řeči a jazyka a otázku jazykové abstrakce.
Ve 2. století n.l. použil římský lékař a filozof Claudius Galenos (131-201/210) termín „
sémeiotiké“ jako název lékařského oboru zabývajícího se příznaky nemocí. Později se pro tuto
medicínskou oblast začal používat pojem symptomatologie.
Na počátku středověku se problematikou symbolů, hlavně náboženských, zabýval sv.
Augustin (354-430 n.l.) Ten je autorem první přijatelné definice znaku „znak je něco, co nás
samo o sobě přivádí na myšlenku o něčem jiném“.5
5
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V rámci scholastiky probíhal boj mezi nominalisty a realisty, známý jako „spor o
univerzália“, který úzce souvisel se znakovým charakterem jazyka.
V epoše renesance vznikala řada nových uměleckých útvarů a tím se otevřela i řada
otázek kolem výtvarných symbolů. Byly položeny základy ikonologie – vědy o obrazech.
Na konci 17. století se anglický filozof John Locke (1632-1704) zabýval metodologií
věd. Rozdělil je na fyzické (filozofie přírody a přírodní vědy obecně), praktické (zabývající se
lidskou aktivitou, především technického zaměření) a sémiotické (vědy o znacích, přičemž na
první místo postavil znaky jazykové). Název sémiotika tak byla poprvé použita v jeho
současném významu.
Od 18. století rostl zájem o exotické země a způsob života jejich obyvatel. Rozvíjela se
etnologie a etnografie. Ty zkoumaly i symboliku obřadů, oděvů, tanců a hlavně jazyků
„přírodních“ národů.
19. století zaznamenalo velký rozvoj přírodních věd a rozšíření jejich metod i na
společenskou sféru. Darwinova evoluční teorie vedla k zájmu o komunikační systémy našich
dávných předků. Tyto otázky byly předmětem zejména kulturní a sociální antropologie,
prehistorie i rodící se sociolingvistiky.
U zrodu moderní teorie komunikace, sémiotiky i sociální lingvistiky stály dvě významné
osobnosti. První byl americký filozof a logik Charles Sanders Pierce (1839-1914), druhým
švýcarský jazykovědec a filozof Ferdinand de Saussure (1857-1913), autor Kurzu obecné
lingvistiky, dodnes hojně překládané vysokoškolské učebnice.

obr. Pierce a Saussura Google – obrázky

Pierce je autorem obecně uznávané definice znaku:
Znak (signum, signans) představuje symbolické označení nebo pojmenování (slovní,
obrazové) konkrétní věci, přičemž uživatelé musí vztah mezi tímto označením a věcí chápat a
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rozumět mu. Stručně řečeno „znak je něco, za čím se skrývá něco jiného, a existuje někdo,
kdo si tento vztah uvědomuje.6
Musí tedy existovat mezi uživateli schopnost rozumět znaku (znát kód k jeho dešifrování
(např. červená barva na přechodu znamená „stůj“, písmeno „p“ v matematice představuje
přímku, slovo „strom“je v češtině obecné označení všech stromů (jehličnatých i ovocných…)
Znak a jeho interpretace (výklad) je výsledkem procesu tzv. semiózy, což znamená
přiřazování určitého znaku nějakému jevu, věci. V podstatě se jedná o tvoření znakových
systémů. 7
Znaky rozdělil na ikony (znaky založené na vztahu podobnosti), indexy (na vztahu
souvislosti) a na symboly (spojené na základě konvence). Toto rozlišení platí i v současné
sémiotice, i když bylo uznáno, že mnoho znaků má smíšený charakter (př. kříž – ikonicky
připomíná kříž Kristův, současně je symbolem křesťanství…)8
9

Obr. Praha ikonicky, indexálně a symbolicky Černý, Sémiotika, s. 186

Ferdinand de Saussure položil základy jazykovědného strukturalismu a věnoval se
především jazykovým znakům. Zdůraznil, že je nutné rozlišovat mezi jazykem „langue“
(jazykovým systémem, kódem) a mluvou „parole“ (konkrétním použitím jazyka).
Např. čeština je náš mateřský jazyk (langue), který používáme individuálně podle
příležitosti a sociálního prostředí – spisovný, dialekt (parole). Dá se to však aplikovat i na další
znaky, např. symfonie v hudbě představuje jazyk, její interpretace znamená promluvu
hudebníka.10 Znak obsahuje základní vztah označující a označované. V druhé polovině 20.
století se sémiotika rozvíjela v rámci jednotlivých oborů (přírodních věd, filozofie jazyka).
6
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Zajímavě vstoupil do diskuse o znacích americký lingvista Thomas Sebeok (1920-2002). Ten
odmítl dosud oficiálně uznávanou teorii, že používání znaků je výsadou pouze člověka. (Někteří
vědci dokonce používali pro člověka označení animal symbolicum, čímž zdůrazňovali, že
právě používání znaků se člověk odlišil od ostatní živé přírody.) Sebeok jednoznačně tvrdil, že
řadu znaků interpretují také zvířata (pes reaguje na povely i chování svého pána, opice se může
naučit znakovou řeč hluchoněmých…) Položil základy tzv. zoosémiotiky. V posledních
desetiletích je z hlediska interpretace znaků zkoumána živá příroda jako celek. Velmi rozsáhlým
oborem je tzv. biosémiotika.11
K nejvýznamnějším představitelům současné sémiotiky bezesporu patří italský
jazykovědec a spisovatel (autor románu „Jméno růže“) Umberto Eco (narozený 1932). Řada
jeho studií je věnována znakovému charakteru umění, zejména umělecké literatury.
Velký zájem laické veřejnosti o církevní a uměleckou symboliku vzbudil v roce 2003
román amerického spisovatele Dana Browna (nar. 1964) „Šifra mistra Leonarda“.
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Vztah mezi znakem a označovanou věcí

3.1

Znak „motivovaný“ a „konvenční“

Mezi znakem a tím, co je označováno, může být dvojí vztah. Buď je znak založen na
podobnosti, nebo logické souvislosti – v takovém případě hovoříme o motivovaném znaku.
K nim patří třeba chemické symboly (H2O, H2SO4), které odpovídají struktuře molekul, nebo
piktogramy na mezinárodních letištích (odlety, bankovní přepážky…).
V případě zcela nahodilého vztahu jde o znak konvenční. Na této bázi vznikla většina
jazykových znaků.
Stejná věc nese v různých jazycích odlišné pojmenování (př. kůň –Pferd – horse –
cheval – caballo..) Specifická a odlišná označení se ustálila v průběhu vývoje jednotlivých
přirozených jazyků. U zmíněného příkladu „kůň“ se jedná o lidovou zkráceninu praslovanského
vznešenějšího názvu „komoň“, které nahradilo latinské označení jezdeckých koní „equus“,
zatímco v románských jazycích zůstal zachován druhý latinský název „caballus“(označoval horší
a těžkopádnější koně), odtud byl do staré češtiny převzat název „kobyla“.12
V každém jazyce však existuje řada motivovaných znaků. Většinou se jedná o
onomatopoická (zvukomalebná) slova (v češtině to jsou např. citoslovce „bum“, „prásk“, nebo
slovesa „chrchlat, šišlat, prskat“…) I motivovanost slov, která napodobují třeba zvuky určitého
zvířete, jsou motivovaná jen částečně a v různých jazycích mají konvenční přesný tvar (př.
český název „kukačka“ zní v jiných jazycích sice podobně, ale tvary jsou odlišné „cuculus,
cockoo, cuco, coucou, käki…)
Mimojazykové znaky jsou většinou nějakým způsobem kombinované. Např. dopravní
11
12

Černý, Holeš, s. 32
Etymologický slovník jazyka českého, Academia Praha, 1968, s.307
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značky – křižovatka, zatáčka jsou schematicky naznačeny, ale velikost značky, barevné
provedení, umístění… jsou dány konvencí, tedy přesnými pravidly.13

4
4.1

JAZYKOVÉ ZNAKOVÉ SYSTÉMY
Nejstarší prostředky lidské komunikace

Komunikace není jen lidským fenoménem. V živé přírodě se setkáváme s nejrůznějšími
prostředky dorozumívání – optickými (nápadné zbarvení těl živočichů a rostlin), chemickými
(vylučování různých vůní, pachů a sekretů žláz), akustickými (zpěv ptáků, vytí psovitých šelem)
U vyšších živočichů jsou nejčastější dotykové podněty při získávání potravy, při páření,
při ochraně členů skupiny, při vzájemné péči o druhého.
Složitější formy dorozumívání a sdělování potřebuje každý živočich, který žije ve
skupinách, a zvláště ten, který ve skupině loví“14. Velmi pozoruhodnými disciplínami, které tuto
problematiku zkoumají je např. tzv. biokomunikace nebo zoopsychologie, které jsou součástí
etologie (vědy zabývající se chováním živočichů).
Předchůdci člověka se dorozumívali různými gesty a pantomimickými úkony
doprovázenými neartikulovanými zvuky. Tato tzv. „mimetická kultura“ (mimická a gestická
komunikace) se v rozvinutější formě projevovala u mladší formy druhu Homo erectus (asi před
700 000 – 400 000 lety). Tento druh už používal oheň, rozvinutá byla i spolupráce při lovu a
sběru v tundrách a lesostepích a rozvíjely se u něj naučené vzorce chování.15 Přibližně před 300
000 lety došlo k poklesu hrtanu do polohy umožňující artikulovanou řeč. Znamenalo to
postupnou transformaci mimetického komunikačního modelu do modelu artikulované řeči.
Počátky jsou spojeny s archaickým Homo sapiens. Před 160 000 – 20 000 lety probíhalo
rozšiřování Homo sapiens sapiens z Afriky do všech kontinentů (v Evropě se usadil před 40-28
000 lety), v nichž nahradil všechny ostatní hominidní populace. Využívány byly akustické,
obrazové i psané znakové systémy = všechny druhy sémiotických kultur.16
Sociální a kulturní antropologie označuje počátky dějin až do doby vzniku nejstarších
civilizací jako epochu mluvenosti. Charakteristickým sociálním útvarem byl rod a kmen
s omezeným počtem členů, spojených příbuzenskými pouty, které se postupně rozvolňovaly.
Typická prostorová blízkost a bezprostřední fyzický kontakt vytvářely vzájemnou solidaritu.
Jednotlivec byl nedílnou součástí celku. Jako komunikační prostředky sloužily tři typy jazyka:
přirozený jazyk, magický jazyk a tzv. globální jazyk.
Nejstarší formy verbálního přirozeného jazyka měly logicky chudou slovní zásobu na
abstraktní pojmy, ale velmi bohatou na tvary a přirovnání odvolávající se na přírodu – rostliny,
zvířata. Jedna z hypotéz, kterou v 60. letech rozpracovali francouzští etnologové Dominique
13

Jiří Černý, jan Holeš, Sémiotika, s.18
Jan Sokol, Filozofická antropologie:člověk jako osoba, Praha: Portál, s.r.o. 2008, ISBN 978-80-7367-422-9, s. 63
15
Václav Soukup, Dějiny antropologie, nakladatelství Karolinum 2005, ISBN 80-246-0337-3, s. 624
16
tamtéž, s. 626
14
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Zahan, studující africké jazyky a tradice a Marcel Jousse, odborník na psychologii jazyka,
předpokládala, že nejstarší hlásky se vztahovaly ke čtyřem živlům božské podstaty, jimiž
jsou voda, země, oheň a vzduch. Ty pak byly postupně opracovány do organizovaných zvuků –
mluveného slova.
Na počátku lidské řeči měly zřejmě klíčový význam různé tóniny a rytmus. Dokladem
zůstává např. dorozumívání tamtamem u afrických domorodých kmenů nebo tzv. jazyk silbo 17
(ptačí jazyk) s jehož pozůstatky se můžeme setkat na Kanárských ostrovech.
Velmi důležitou komunikační funkci mělo na úsvitu dějin také lidské tělo, především
gesta, ale i tance, které imitovaly chování zvířat. Obřadní choreografie s ozdobami, oblečením,
pomalováním těl „to vše patří k projevům jazyka, a to jazyka blízkého přírodě.
Do systému přirozeného jazyka patří i grafické stopy a předměty. Význam mají různé
sošky, jejichž materiály jsou závislé na zdrojích poskytovaných přirozeným prostředím (dřevo,
kámen). Materiál přitom nepředstavoval „mrtvou“ hmotu, ale živé tělo obývané duchy.

4.2

Přirozené jazyky

Zvláštní skupinu mezi sémiotickými systémy tvoří přirozené jazyky. Tím rozumíme jazyky,
které vznikly jako verbální komunikační systémy v průběhu historického vývoje a používají se
v běžném životě určitého národa nebo pospolitosti.
Počet obyvatel Země se pomalu blíží k 7 miliardám. Současně je zaznamenáno až
kolem 33 000 přirozených jazyků, z nichž však jen menší část (3000 –7000) jazykovědci
uznávají jako samostatné. Důvodem je nezřetelná hranice mezi jazykem a jeho dialekty. Svou
roli zde sehrály i specifické podmínky historického vývoje. Např. mnohé čínské dialekty si jsou
vzájemně nesrozumitelné, přesto ale patří do rámce jednoho jazyka – čínštiny. Naproti tomu
např. běloruština, slovenština, katalánština a jiné se v procesu formování novodobých národů
ustavily jako samostatné jazyky i přes jejich blízkost k ruštině, češtině, francouzštině.
Podle genetické příbuznosti jsou jazyky řazeny do jazykových rodin (v různých
pramenech je jich uváděno mezi 94 -218), odvozovaných od společného prajazyka.
K nejrozšířenějším jazykům světa patří skupina indoevropských jazyků, kterými hovoří
44-48% lidí.
K nejpočetnějším dále náležejí tibetočínské jazyky (je jich kolem 399 a hovoří jimi asi
jedna pětina lidstva).
Následuje skupina nigerokordofánských jazyků, které jsou rozšířeny především mezi
bantuskými kmeny v západní, střední a částečně i jižní Africe (tvoří je kolem 1514 jazyků a
hovoří jimi kolem 5,5%.
V severní Africe převažují tzv. afroasijské jazyky, mezi nimiž převládá arabština a
berberština, ale patří sem i semitské a hamitské jazyky (celkem jich je asi 363 a mluví jimi 340
milionů lidí = 5,2%).
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Silně rozšířené jsou i austronéské jazyky (či malajsko-polynéské, kterých je kolem 1246
a hovoří jimi 4,8%).
Kolem 222 milionů lidí (3,4%) hovoří drávidskými jazyky. Jsou rozšířeny zejména
v Jižní Indii, na severovýchodě Srí Lanky, ale také v Nepálu, Pákistánu, Afganistanu a Íránu.
Následují altajské jazyky (je jich kolem 64 a hovoří jimi 145 milionů lidí = 1,6%).
Kolem 2% populace se dorozumívá japonštinou, za níž následuje skupina 168
austroasijských jazyků (101 milionů mluvčích) a skupina jazyků tai-kadai, kterými hovoří
především v jižní Číně 78 milionů lidí = 1,2%.
Z regionálního hlediska připadá plná třetina jazyků na Asii. Jedná se o 2 269 jazyků a
54% světové populace. Třetina (2092 jazyků) má původ v Africe, pětina v oblastech Tichomoří
(1310 jazyků) a necelých 15% na americký kontinent (1002 jazyků). Relativně nejnižší počet
jazyků připadá na Evropu (jen 239 jazyků, což činí 3,5%, ale hovoří jimi více než čtvrtina lidstva.
Nejrozšířenějším jazykem na světě je čínština, kterou však tvoří velké množství
dialektů). Na druhém místě je angličtina, která dnes plní funkci hlavního mezinárodního
dorozumívacího jazyka, následuje hindština, španělština, ruština a na šesté pozici se nachází
arabština.18
Kontakty, střetávání a míšení různých etnik v průběhu historického vývoje provázejí
procesy vzájemného prolínání nepříbuzných jazyků. Výsledek jazykového sbližování se může
projevit třemi způsoby, jako:

1.

substrát (jedná se o pozůstatky jazyka podmaněného etnika v jazyce
podmanitelského etnika)

2.

adstrát (znamená stopy vzájemného působení dvou jazyků či kultur při soužití
různých etnik na společném území – často v pomezní oblasti, kde ani jeden jazyk
nezaniká, ale vzájemně se prolínají)

3.

superstrát (znamená zanikající jazyk dobyvatelů, kteří převzali jazyk
podmaněného obyvatelstva vzhledem k jeho početní převaze nebo kulturní
nadřazenosti.

Koloniální výboje evropských mocností vedly v minulosti ke vzniku řady tzv.
kontaktových jazyků, označovaných jako pidgin. Měly sloužit omezeným komunikačním
účelům, zejména v obchodním styku. Jejich základem byla většinou angličtina, v menší míře i
francouzština nebo španělština a portugalština. Typickým znakem byla zjednodušená gramatika
a poměrně malá slovní zásoba. Stala se však řada případů, kdy se pidgin stal mateřštinou
určitého společenství, většinou v další generaci uživatelů. Takový jazyk na bázi pidginu se

18

Jaroslav Malina a kolektiv, Antropologický slovník, Akademické nakladatelství CERM v brně, 2009, ISBN 97880-7204-560-0, s.123-129

10

nazývá kreolština, proces utváření nového jazyka pak kreolizce.
Původ označení je nutné hledat v portugalském slovesu „criar“ s významem „pěstovat,
chovat“, které bylo odvozeno z latinského „creare“ tzn. vytvořit. Slovem „crioulo“označovali
Brazilci afrického otroka narozeného v Jižní a Střední Americe, později i pro Evropany narozené
už v Novém světě. V Africe se toto označení používalo pro lidi portugalského původu
narozených v Africe. Protože v prostředí Jižní Ameriky docházelo běžně k míšení rasových
skupin, znamená také kreol míšence původem evropského bělocha (Španěla, Portugalce) a
černošky, nebo naopak. Vedle toho mestic znamená míšence bělochů a původních indiánských
obyvatel.
Teprve mnohem později, až v 18. století, se termín „crioulo“ začal používat i jako
označení smíšených jazyků.
Většina kreolských jazyků vznikala při oceánském pobřeží – v rovníkové Africe,
v přímořských regionech severní a Jižní Ameriky, západní Afriky, Indie, jižní a jihovýchodní Asie
až k Indonésii, Macau, Filipínám, Malajsii a Oceánii.Jedním z úředních jazyků Papuy-Nové
Guineje vznikla kreolizací pidginu tok pisin (vytvořený z angličtiny a austronéských jazyků) tzv.
neomelanéština.
Ostatně i v přístavech Středomoří se od středověku až do 19. století rozšířil jako
prostředek široké interkulturní komunikace pidgin sabir (směs románských jazyků, arabštiny a
řečtiny), známý v evropském prostředí jako lingua franca (jazyk Franků, tzn. Západoevropanů),
také se používal pojem levanština.

4.2.1 Znaková řeč neslyšících je také přirozený jazyk
Znaková řeč byla dlouho předmětem diskusí. Nyní je už zřejmé, že plně patří mezi
přirozené jazyky. Nelze ji chápat jako pouhý souhrn gest, ale jako plnohodnotný komunikační
systém, který má i svou gramatiku. Této problematice se podrobněji začali lingvisté věnovat až
od 60. let 20. století zejména v USA. Základním dílem je kniha amerického jazykovědce
Williama Stokoeho „Struktura znakového jazyka“, která vyšla v roce 1960. Autor upozornil,
že je nutné rozlišovat mezi gestem a znakem. Znak je možné, na rozdíl od gesta, rozdělit na tři
základní jednotky: umístění v prostoru (TAB), tvar ruky (DEZ) a pohyb ruky v prostoru
(SIG).
Tento soubor prvků je srovnatelný se souborem hlásek v mluveném jazyce.
První škola pro neslyšící byla otevřena v roce 1977 v Nikaragui.19
V České republice byl znakový jazyk neslyšících uznán jako přirozený jazyk až v roce
1993.
V roce 1987 student z univerzity na Aljašce Joseph García vypozoroval, že malé děti i
slyšící dokáží komunikovat pomocí znaků podobných jazyku neslyšících. Vypracoval základy
znakového jazyka pro batolata od 6 měsíců do 3 let tzv. Baby Sings. Od konce 80. let se v USA
19
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začaly konat kursy tohoto znakového systému. Prokázaly, že tato raná komunikace pozitivně
ovlivňuje další vývoj dítěte. U nás začaly kursy Baby Sings v roce 2009.

Obr. google

4.3

Umělé jazyky

Už humanisté, včetně Jana Ámose Komenského, snili o překonání babylonského
„zmatení jazyků“ a vytvoření umělého univerzálního jazyka. Praktické pokusy, které skončily
zapomenuty, se začaly objevovat od 18. století. Méně známý německý filozof užívající
pseudonym Corpophoophilus se pokusil v 30. letech 18. století o vytvoření umělého jazyka
spojením prvků latiny a hebrejštiny. Následovala řada jiných experimentů. V 60. letech 18. století
se francouzští encyklopedisté pokusili o vytvoření „nového jazyka“ spojením a zjednodušením
prvků latiny a francouzštiny.
V 19. století sestavil univerzální hudební jazyk francouzský učitel Jean Francois Sudre
(1787-1862). Slovní zásobu tvořily výhradně solmizační slabiky (do, re, mi…)a k záznamu
mluveného slova se používaly noty. Pokus zůstal spíš v rovině společenské hříčky. Ostatně
jednou něco podobného předváděl český houslista Pavel Šporcl v televizi.
S jistým úspěchem se setkal volapük („světová řeč“), kterou vytvořil německý katolický
kněz Johan Martin Schleyer (1831-1913). Použil zjednodušenou podobu řady evropských
jazyků v kombinaci se zcela vymyšlenými prvky. Používal do 90. let 19. století skupinou
nadšenců. Poté byl zcela vytlačen esperantem.

obr. Zakladatel esperanta Ludwik Lazar Zamenhof google
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Tvůrcem umělého jazyka, původně nazvaného Lingvo Internacia, byl polský židovský
lékař Ludwik Lazar Zamenhof (1859-1917). V roce 1887 vydal ve Varšavě první učebnici pod
pseudonymem Dr. Esperanto (tzn. „doufající“)
Ludwik Lazar Zamenhof vyrůstal v mnohojazyčném městě Bialystoku, které tehdy
patřilo k ruské části Polska. Byl svědkem častých rozepří mezi zdejšími národnostními
skupinami, hlavně mezi Rusy, Poláky, Židy a Němci. Už jako student gymnázia se zamýšlel nad
příčinami této vzájemné etnické nesnášenlivosti a usoudil, že hlavní příčinou je neexistence
společného jazyka. Už v 17 letech začal pracovat na projektu nové řeči, která by se pro všechny
stala přijatelná jako druhý jazyk, vyučovaný vedle národních jazyků ve školách a používaný
v situacích vyžadujících dorozumění mezi národy.
Myšlenka se ujala mezi intelektuály a jazyk začal být využíván i k organizaci zájmové a
odborné činnosti. Už v roce 1894 začal v Norimberku vycházet časopis Esperantisto, na jehož
stránkách probíhala otevřená diskuse o případných změnách. Nakonec došlo k dohodě
esperantistů o ponechání Zamenhofova základu jazyka tzv. Fundamento de Esperanto. V roce
1905 se konal ve francouzské Boulogne-sur-Mer světový kongres, na kterém se ověřily i
možnosti této řeči v mluvené podobě a prohloubily se osobní kontakty esperantistů. Zde byla
přijata tzv. Bouloňská deklarace, která definovala esperantismus jako hnutí podporující
využívání tohoto umělého jazyka jako doplňku k národním jazykům v mezinárodním a
interkulturním kontextu, nikoliv však jako jejich náhradu v přirozeném prostředí. Esperantské
hnutí bylo definováno jako politicky a nábožensky neutrální. Zamenhof se vzdal veškerých
autorských práv a esperanto se stalo veřejným vlastnictvím, které může každý používat podle
své vůle. V čele hnutí stál do roku 1912, kdy se na VIII. kongresu v Krakově vzdal předsednictví.
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Obr.: Tištěná a psaná písmena esperantské abecedy (Wikipedia)

Významným počinem bylo založení Světového esperantského svazu UEA (Universala
Esperanto-Asocio) v roce 1908 se sídlem v Rotterdamu. V této době dokonce vznikla idea na
založení neutrálního mikrostátu Moresnetu, který měl vzniknout na Růžovém ostrově
v Jaderském moři (11 km od italského Rimini), kde mělo esperanto oficiálním jazykem. Projekt
se podařilo na krátkou dobu realizovat o 60. let později. V roce 1968 zde krátce existoval
esperantský mikronárod.
Kromě obou světových válek se každoročně konaly a konají mezinárodní kongresy
v různých zemích světa. V Praze se uskutečnily dva – v roce 1921 (jeden z nejmasovějších,
zúčastnilo se kolem 4000 lidí) a v roce 1996. Zájem je o esperanto je veliký, v roce 1990 bylo
dokonce papežskou stolicí povoleno sloužit v něm mši svatou. Některé studie uvádějí, že
na počátku 3. tisíciletí esperantem hovoří až 2 miliony lidí. Nicméně jako světový jazyk se
výrazněji prosadila angličtina. 20

4.4

Písmo

Písmo patří mezi největší vynálezy lidstva.21 „Objevilo se přibližně před pěti tisíci lety
jako výsledek poměrně hluboké jazykové analýzy. Jeho význam spočívá především v tom, že
umožnilo uchovávat a přenášet informace v čase i prostoru.22“ Paměť přestala být jediným
zdrojem informací. Písmo je umožnilo uchovat pro další generace a písemné zprávy byly
snadno šířeny i na jiná místa.
Vynález písma úzce souvisí s hlubokými společenskými změnami, především se
vznikem státu. Společně vytvářejí mezník mezi prehistorií a dobou historickou, začíná tzv.
civilizační epocha lidských dějin.
Vědy zabývající se písmem
Vedle mnoha lingvistických oborů je to:
Grafologie – psychologická metoda zkoumání rukopisu za účelem odhalení
osobnostních rysů pisatele
Kryptografie – se zabývá kódováním a dešifrováním textů psaných v různých tajných
kódech
Epigrafie – zkoumá nápisy vytesané či vyškrabané do kamene, keramiky a jiných
materiálů
Paleografie- se zabývá zkoumáním starých rukopisů a písemností nejen na papíře, ale i
na pergamenu, papyru, kůži, hliněných tabulkách, kostech…Nápisy vytesané do skály nebo
kamene se nazývají petroglyfy.

4.4.1 Materiály na psaní
Možnosti písma jsou do značné míry určovány druhem média, který se pro záznam
20
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využívá.
V Mezopotámii, jedné z kolébek civilizace, se klínovým písmem psalo na hliněné
tabulky. Ty měly podle obsahu tvar oválu, čtverce nebo obdélníka (ten byl nejčastěji).
Dochovaly se tabulky o velikosti necelého centimetru čtverečního i tabulky dlouhé až 40 cm,
které obsahovaly několik stovek řádků. Pokud písař nedokončil text, zabalil na noc tabulku do
vlhkých tkanin, aby hlína neztvrdla. Psacím nástrojem byla rydla ze dřeva nebo z rákosu, která
byla seříznuta na různé typy znaků – na klínové písmo, na rovné tenké čáry, nebo kruhové
znaky. Po dokončení byly tabulky sušeny na slunci nebo vypáleny v peci.
V Egyptě má původ papyrus (z egyptského „papyro“ královský). Rákosová rostlina,
z které se tento materiál vyráběl, byla pěstována v močálech delty Nilu.(Kromě psacího
materiálu se z ní vyráběla i obuv, rohože, lana a mnoho dalších předmětů. Z až 3 m dlouhých
stonků byla vyňata dřeň, která se lisovala do dlouhých asi 8 cm širokých proužků. Ty se pak
navzájem proplétaly křížem v tkaninu, která se navlhčovala a znovu lisovala. Vznikly tak široké a
dlouhé plochy, na něž se psalo štětcem. Papyry se uchovávaly ve svitcích (největší o délce 40
m je uložen v Britském muzeu v Londýně).

Psalo se různobarevnými inkousty – černý se vyráběl ze šťávy papyru a sazí, červený
z jílu v okolí Asuánu, ale používala se i zlatá barva.
V Malé Asii se začal v 2. st. př.n.l. používat pergamen (název je odvozen od města
Pergamon). Jednalo se o opracovanou kůži zvířat (oslí, ovčí, kozí, telecí, ale i antilopí a pštrosí).
Výrobny pergamenu bývaly na okrajích měst, protože se v okolí šířil nepříjemný zápach. Kůže
se zbavovaly zbytků masa, tuků a štětin a máčely se ve vápenné lázni. Prosušené se
posypávaly sádrou a sušily se na sítech. Důkladné očištění bylo velmi důležité. Nejemnější
pergamen se vyráběl z kůže ještě nenarozených jehňat a hlavně telat. Tzv. velín (ze
starofrancouzského „veel“ – tele) byl vhodný pro bohatou iluminační výzdobu. Psalo a kreslilo se
husím brkem. Kusy pergamenu se vázaly do svazků – kodexů.
Starověké Řecko a Řím využívaly všech zmíněných materiálů. Vedle toho se pro běžnou
korespondenci používaly voskové tabulky. Byly to menší dřevěné destičky, jejichž střední část
byla vydlabána a pokryta vrstvou včelího vosku. Destičky se svazovaly po dvou nebo po třech
koženými řemínky. Do vosku se rylo bronzovým bodcem – tzv. stiletem. Jeden konec byl
zašpičatělý pro psaní, druhý zploštělý. Ten sloužil k vymazávání písmen.
V Číně byly nejstarší nápisy nalezeny na želvích krunýřích a hovězích lopatkách.
Zřejmě se používaly při věštění. Část krunýře nebo kost byly popsány na jedné straně, druhá
strana pak byla vystavena ohni, až kost praskla. Zřejmě se věštilo z tvaru prasklin.
Staré knihy čínské vzdělanosti byly psány na lištách bambusu, které se svazovaly
provázkem. Tento materiál byl příliš těžký, a proto byl postupně nahrazen hedvábím. Jeho
nevýhodou však byla vysoká cena.
Začátkem 2. století n.l. se v Číně začal vyrábět papír. Základním materiálem byla
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stromová kůra, konopí, hadry a staré rybářské sítě. Tato směs se různě lisovala a sušila. Číňané
psali dřevěnými štětečky (kousky dřeva s připevněnými zvířecími chlupy.
Do Evropy se papír rozšířil až ve 12. století (první papírny vznikly až na konci 13. století
v Itálii).
Knihy se dlouho ručně opisovaly. Přelomový vynález představoval na počátku 14. století
knihtisk. Autorství je připisováno Johannesi Gutenbergovi (1397-1468).
Velmi rychle se pak rozšířila profese tiskařů a nakladatelů. V době, kdy se knihy
opisovaly ručně, zanechal písař na závěr knihy základní údaje o době, místě opisu a současně
tam zanechal svou písařskou značku. Tyto závěrečné informace tzv. kolofon převzali tiskaři a
vydavatelé knih. Tiskařské značky se později přenesly na začátek knih.
Postupně se přestaly užívat kolem roku 1560.23

4.4.2 Vývoj písma
Na počátku vývoje písma stojí různé obrázky a piktogramy. Ty většinou sloužily při
kontaktu lidí, kteří si vzájemně nerozuměli (většinou při obchodním styku) a tak předměty, o
které se jednalo, kreslili. Tyto obrázky se vztahovaly výhradně k předmětům a neměly nic
společného se žádným z jazyků.
Písmo bylo zpočátku chápáno jako dar bohů a většina nejstarších psaných dokumentů
se týkala magicko-náboženských postupů. Počátky písma jsou spojeny s chrámovým
hospodářstvím nejstarších civilizací. Kněží brzy začali písmo přizpůsobovat úkolům
organizačním a správním.24 Postupně se ukázalo, že písmo je mocným nástrojem politické moci.
Souběžně a nezávisle se ve společnosti začaly rozvíjet dva způsoby společenské komunikace.
Většinová analfabetická skupina pokračuje v kultuře mluvenosti, zatímco vládnoucí menšina
učenců a majetných vrstev využívá písma k právnímu zakotvení sociální nerovnosti.25
Nejstarší typ skutečného písma bylo písmo ideografické. Jeho jednotlivé znaky
(ideogramy) představovaly znaky mluvených slov (konkrétních pojmů). Například obrázek oka
znamenal vidět. Nejstarší typ ideografického písma bylo sumerské klínové písmo,
staroegyptské hieroglyfické písmo (kolem 3000 př.n.l.) a čínské písmo (2000 př.n.l.), které
se udrželo do současnosti a obsahuje přes 60 000 znaků. Z něj bylo odvozeno také japonské
písmo kandži, které obsahuje kolem 50 000 znaků26. Čínské písmo ovlivnilo také písemnou
kulturu Vietnamu, Koreje a dalších asijských zemí.
V průběhu dlouhého časového úseku se nejen rozvíjel jazyk, ale také se původní
idiografické písmo měnilo na písmo fonetické. Jeho znaky už nevyjadřovaly pojmy, ale dělily se
na menší jazykové jednotky, nejprve slabiky, později hlásky. Výhodou je velká variabilita
pouhých několika desítek hlásek, které se dají kombinovat do nejrůznějších slov mnoha jazyků.
23
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Postupný přechod od idiografického k fonetickému písmu byl v 2. tisíciletí př.n.l. patrný
jak u klínového písma, tak u egyptských hieroglyfů. Tento vývoj však byl pomalý, protože ve
velkých říších mocenský a byrokratický aparát odmítal jakékoliv změny, které by ohrozily jeho
postavení. V malých státech, kde hrál klíčovou roli obchod a nikoliv zemědělství byla patrná
snaha využít písmo co nejrentabilněji.
Hláskové písmo a první abecedy se objevily v 15.-13.století př.n.l. u více národů
Blízkého východu.
Definitivní krok k hláskovému písmu učinili Féničané ve 13. století př.n.l. Tito námořníci a
obchodníci ovládali mezinárodní obchod v oblasti Středozemního moře a založili řadu poboček
na Kypru, Rhodu, Maltě, v Cádízu a na řadě dalších míst, zejména v Kartágu, které se později
stalo jádrem Punské říše. Převáželi nejen zboží, ale také přepravovali lidi a tak propagovali
myšlenky a šířili abecedu. Fénické písmo převzaly i další národy Blízkého východu - Chetité,
Amorité, Kannanejci a především Aramejci. Písmo zde už nesloužilo jako nástroj politické moci,
ale jako pomůcka pružného, rychlého a praktického záznamu, který se může přizpůsobovat
každodenním potřebám obchodních transakcí.27
Na základě aramejštiny vznikl po babylonském vyhnanství hebrejský způsob psaní,
který později inspiroval i Araby. I když Aramejské království zaniklo v 9. století př.n.l. stalo se
jejich písmo díky vzestupu Asyřanů písmem diplomacie a obchodu po celém Blízkém východě a
poté od Egypta až po Indii.28

4.4.3 Samohlásková a souhlásková abeceda
Původ a raný vývoj abecedy je pořád předmětem výzkumů. Poslední názory vycházejí
z analýzy situace v 9. století př.n.l, kdy se na ostrovech v Egejském moři utvářely počátky
starověkých řeckých dějin. Ještě před příchodem Dórů se využívalo písmo Féničanů. Po řecké
kolonizaci, kdy se centrem starořecké civilizace stával Mílétos, kde došlo v průběhu 7. století
k přizpůsobení tohoto písma a jeho abecedy řeckým podmínkám.

4.4.3.1

Fénická abeceda

Fénická abeceda byla založena především na slabikách. Postupně přestaly být
vyznačovány samohlásky a vznikla tak souhlásková abeceda (tu převzali a uchovali Arabové a
některé další semitské národy)

27
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Obr.: fénická abeceda

Příčiny vynechávání samohlásek v arabském a semitském písmu
Někteří jazykovědci hovoří o semitském písmu jako samostatném fenoménu, jiní se
přiklánějí k názoru, že slabiky tvoří část souborů, které lze utvořit na základě nějakého
společného rysu, a sice počátečního souhláskového šumu. To znamená, že fénický systém
počítá se zásadou, která činí z „ba, be, bi, bo, bu“soubor slabik s „b“. Zatímco fénické slabikáře
užívaly pro označení pěti hlásek pět znamení bez jakéhokoliv vzájemného vztahu, fénický
systém z nich používá pouze jeden, který je souhláskovým vstupem celého souboru. „Souhlásky
vyvolají v naší akustické paměti okamžitě jakési zvonění a my pak automaticky chybějící
samohláskové prvky doplňujeme“.
Tím se mu podařilo redukovat užívané znaky na počet 22 hlásek, proto se systém
poprvé označuje termínem abeceda. Psalo se zprava doleva!!!

4.4.3.2

Řecká abeceda

Podle řeckého mýtu se písmo dostalo k Řekům díky synovi fénického krále Kadmose.
Ten přijel na Krétu, aby osvobodil sestru Európu, kterou unesl Zeus v podobě býka přes moře na
Krétu. Přišel do Boiótie, tam založil město Théby a uvedl fénické písmo. 29

29
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Obr. řecká abeceda

Fénický původ řecké alfabety je zcela nesporný a je datován do 8. století př.n.l.
Především jsou téměř totožné názvy jednotlivých písmen: fénické „alef“ : řecké „alfa“, béth:beta,
gimel:gama…
Zatímco ve féničtině měly názvy písmen určitý význam, v řečtině se staly pouhým
označením písmene. Řečtina však má omezený počet souhlásek, které se vyskytují na konci
slov, a proto byla k fénickým zakončujícím souhláskám přidána samohláska a.

Také existovalo stejné pořadí písmen a až do 7. století se také psalo zprava doleva.
V té době, podle dochovaných nápisů, se přešlo k psaní tzv. bustrofedonem (způsob
„oslího orání“). Znamenalo to, že jedna řádka se psala zprava doleva, následující pak začínala
vlevo. Bylo nutné také vyřešit gramatickou podobu samohlásek. Došlo tedy k zásadní reformě
písma, kdy Řekové převzali beze změny 16 souhláskových znaků
A pro samohlásky začali používat písmen, která byla pro řečtinu přebytečná. Z fénického
alefu se stala samohláska a, z hé zase e a pro hlásku u použili znaku waw, nacházejícího se na
sedmém místě původní abecedy. Přidali několik nových znaků a vznikla abeceda o 26
písmenech.
Už v nejstarších památkách je zřejmé, že existovaly alespoň dvě varianty písma –
iónská (východní) a dórská (západní). Až do začátku 5. století př.n.l. existovala značná
rozkolísanost v písmu. V roce 403 př.n.l. byla v Athénách zavedena iónská varianta jako
úřední písmo. To potom v epoše helénismu napomáhalo šířit řeckou vzdělanost.
Při tesání nápisů do kamene se používalo tzv. monumentální (kapitální) písmo, později
při psaní na papyrus a voskové tabulky písmo zběžné (kurzívní).
Zajímavé je, jak forma střepinových soudů napomohla rozšíření písma. Každý ze
svobodných občanů musel napsat při veřejných sněmech na hliněný střep z posvátné nádoby
(ostrakon) jméno toho, kdo by mohl ohrožovat svobodu občanů. Znamenalo to, nutnost
zvládnutí písma, protože negramotní nemohli hlasovat.
Písmo znamenalo revoluci směrem k vědeckému pojetí světa. Myšlenky mohou být
uchovány, je opouštěn způsob magického vysvětlování a je nahrazován rozumem a
zkušeností.30
Nicméně ještě Platon v 5. století písmo vnímal poměrně kriticky, neboť „tato nauka
zanedbáváním paměti způsobí zapomínání v duších těch, kteří se jí naučí, protože spoléhajíce
na písmo budou se rozvzpomínat na věci zevně, z popudu cizích znaků, a ne zevnitř sami od
sebe.“31
V severní Evropě v pohanských dobách existoval zvláštní typ runového písma, které
30
31
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zřejmě vzniklo z řeckého písma a psané etruštiny ve 2.století n.l. Používat se postupně přestalo
v 8. - 11. století (nejpozději ve Skandinávii 1100 n.l.), kdy se současně s přijetím křesťanstvím
přešlo k používání latinky.
Runy sloužily především jako posvátné písmo. Za prapůvodní runový systém (abecedu)
se počítá 24 symbolů, které údajně byly zjeveny hlavnímu severskému bohu Odinovi (tzv. Starší
„FUTHARK“ je odvozen od zvuků prvních run a používal se hlavně u starých Germánů. Mladší
systémy se nazývají FUTHORKY a rozlišuje se především anglosaský (28 znaků) a vikingský32
(16 znaků).

Obr.: runy

4.4.3.3

Latinka

Pokračovatelem řecké kultury se stal Řím. Podle vědeckých analýz se Římané naučili
hláskovému písmu především od Etrusků a od Řeků převzali písmena B, D, O, X, která
v etruštině chyběla.
Výsledkem byla latinská abeceda: A,B,C,D,E, F, G.H,I, K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,V,X,Y.
Některé hlásky byly nahrazovány jinými – v abecedě např. není uvedeno U, místo něhož
se používalo písmeno V.
Při tesání nápisů do kamene (na veřejných budovách, triumfálních obloucích, na
podstavcích soch i náhrobcích) se používala tzv. římská kapitála (scriptura monumentalis),
která odpovídá dnešním velkým tiskacím písmenům, jež jsou všechna stejně vysoká. Zvláštností
bylo, že se neoddělovala slova. „tok písma není přerušován a proto se mu latinsky říká „scriptio
continua“33 Od 3. století př.n.l. se objevily značky (v polovině výšky písmene) upozorňující na
mezislovní mezery.
Přirozeně psané písmo, které užívali písaři a opisovači textů, se lišilo od
monumentálního písma. Do přelomu letopočtu převažovala písmena komponovaná do čtverce
(kvadráta). Tento typ vyžadoval hodně místa a proto byl v 1.století n.l. nahrazen do výšky
protáhlým písmem tzv. rustikou. Tou se psalo na papyrus, pergamen i na zdi domů. Při psaní
na voskové destičky se používalo zlehka črtaného zběžného písma kurzívy. Od 2. století, kdy
32
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jako materiál převážil v diplomacii a úředních spisech pergamen, se začala používat tzv.
unciálla (velká písmena – majuskula – zaobleného tvaru. V 5. století pak vznikla polounciála.
Miniskulní písmo (malá písmena) se vyvinulo až v 8. století našeho letopočtu na dvoře
Karla Velikého (tzv. karolínská miniskula.)
V epoše středověku převládlo gotické písmo. Při běžném psaní nebylo možné psát
lámané (routovité) písmo rychle a tak vznikla gotická kurzíva (typ písma psaného jedním
tahem, stejně jako u dnešního písma).
Ve 14. století humanisté z Florencie odmítali gotické písmo pro přepis antických autorů a
vzkřísili karolínskou miniskulu, která byla uvedena do praxe jako litera antiqua (staré písmo).34

4.4.3.4

Azbuka

V době raně středověkého šíření křesťanství si vytvářely své sféry vlivu západní
křesťanská větev, využívající jako liturgický jazyk a písmo latinu a východní (byzantská) větev
opírající se o řečtinu. V 9. století (v letech 862-863) vytvořili Konstantin a Metoděj pro potřeby
slovanské liturgie na území Velkomoravské říše tzv. hlaholici s 24 písmeny. Po vyhnání
Konstantinových žáků z Moravy, která se přiklonila nakonec k západní – latinské liturgii, se
centrem straroslověnské kultury stalo nejprve Bulharsko, následně Kyjevská Rus. Původní
hlaholice byla upravena do nového souboru znaků. Starší varianta se nazývala cyrilice, novější
pak azbuka (znamená „soubor písmen“ stejně jako „abeceda“). Na tomto písmu je založena
vedle nejstarší bulharštiny i Makedonština, srbština, ukrajinština, běloruština a ruština. Do roku
1860 se azbukou psalo i v Rumunsku a teprve 1960 přešla od azbuky k latince moldavština.

34
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Obr. azbuka

4.4.3.5

Švabach

Byl zaveden v 16. století jako typ gotické kurzívy s velkou zdobností. Písmo se používalo
nejen v Německu (název je odvozen od města Schwabach poblíž Norimberka), ale i v našich
zemích. Byla jím vytištěna Bible kralická (1579-1594) i knihy z dílny Jiřího Melantricha (15111580). Používal se až do 19. století.
Obr. švabach - Google

4.4.4 Umělá písma
V dějinách existovalo několik pokusů, jak se vypořádat s odlišnostmi mezi mluveným
jazykem a jeho psanou formou (např. latinka ne zcela dokonale vystihuje skutečnou výslovnost
řady jazyků).
V polovině 19. století nejvyšší představitel mormonské církve a zakladatel Salt Lake City
Brigham Young (1801-1877) nechal vytvořit na univerzitě v Deseretu (dnešní University of
Utah) tzv. deseretskou abecedu, která měla nahradit latinku. Bylo v ní vydáno několik knih,
především Book of Mormons a krátce vycházely i noviny. Experiment neměl dlouhého trvání,
užívání latinky nakonec zvítězilo.
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1819 vznikla zásluhou Indiána Sequoyaha zvláštní čerokézská slabičná abeceda,
kterou tvořilo 200 znaků a používala se pro zápis čerokézského jazyka (dnes jižní irokézský
jazyk), kterým se dodnes hovoří v Severní Karolíně a Oklahomě. Abeceda se používala po celé 19.
století, dokonce v ní vycházely noviny Cherokee Phoenix. S postupnou asimilací indiánského
obyvatelstva v rámci USA abeceda zanikla.
Od 20. let 20. století usiloval o reformu psané angličtiny slavný dramatik, nositel
Nobelovy ceny za literaturu (1925) Georg Bernard Shaw (1856-1950). Ve své závěti odkázal
značnou finanční částku tomu, kdo ve veřejné soutěži předloží nejlepší projekt nové abecedy,
v níž měla být vytištěna Shawova hra „Andokles a lev“. Tak vznikl Shawian Alphabet, od
lingvisty Kingsleye Reada. Abeceda měla 52 znaků, z nichž 40 označovalo hlásky, 8 složené
zvuky a 4 znaky nejčastěji užívaná slova (the, of, and.)
Nebylo reálné převést a vytisknout takto všechny anglické texty a tak ani tento pokus
nevyšel.
S umělými písmy se můžeme setkat i v počítačových hrách (v sérii Commander Keen
se např. užívá futuristické a neobvyklé standartní galaktické abecedy), ve filmech (např.
klingonská abeceda v Star Treku) a literatuře. Několik umělých jazyků „Středozemska“ vytvořil
kultovní anglický spisovatel John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) ve svých románech
Hobit, Pán prstenů, Silmarilion. Pro zápis těchto jazyků autor vytvořil i několik umělých
abeced, např. tzv. cirthskou abecedu, inspirovanou runovým písmem.
Zvláštní skupinu umělých písem tvoří ta, v nichž došlo nejprve k nahrazení mluvené
řeči písmem a posléze písmen jinými znaky. Sem patří Braillovo písmo, Morseova abeceda a
těsnopis.

4.4.4.1

Braillovo hmatové písmo

Život nevidomých je složitý i v současnosti, ale v minulosti byl naprosto zoufalý.
Ve starověkých civilizacích byly nevidomé, stejně jako jinak postižené děti často
zabíjeny. Křesťanství bylo v této oblasti milosrdnější. První azyl pro nevidomé Xenodochium
byl zřízen v polovině 4. století v Římě zásluhou sv. Basilea. V 7. století pak vzniklo samostatné
centrum Typhlodochium v Jeruzalémě.
Ve střední a západní Evropě postupně vznikaly různé azyly při klášterech, největší
Elsing-Hospital ve 12. století v Londýně a ve francouzském Meaux. Úkolem slepců bylo
žebrat a modlit se. Často jim byly připisovány věštecké schopnosti.
V době středověkých válek se stávalo běžnou praktikou oslepování válečných zajatců.
V roce 1041 po bitvě u Bělasice nechal byzantský císař Basileus II. oslepit 15 000 bulharských
vojáků, přičemž každý stý byl připraven jen o jedno oko, aby mohl odvést zajatce do vlasti.
Až do doby osvícenství panoval názor, že nevidomí jsou nevzdělatelní. První, kdo s tím
veřejně nesouhlasil, byl humanista Erasmus Rotterdamský (1464-1536), který upozornil, že
nevidomí mají vyvinutější ostatní smysly a že je nutné posilovat u nich hmat. Velká zásluha
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v boji s touto pověrou patří encyklopedistovi Denisovi Diderotovi (1713-1784), který ve svém
„Dopisu o slepých k potřebám těch, kteří vidí“ zdůraznil možnosti vzdělávání nevidomých a
nutnost využít jejich specifických dovedností.
Od 17. století začaly experimenty se slepeckým písmem. Byla využívána tzv. reliéfní
latinka. Texty byly psány hustým inkoustem, aby bylo možné číst písmena hmatem. Zkoušely se
i různé šifry a uzlíkové písmo.
Na začátku 19. století zahájily činnost různé slepecké školy. Jedna z prvních vznikla
v Paříži, kde se žáci systematicky učili číst. Tisk vznikal vtlačením šablony z měděného drátu do
papíru, což umožnilo hmatem rozeznávat vystouplá písmena. Čtení bylo pomalé a těžkopádné,
navíc nepříjemné pro citlivá bříška prstů, která se pohybovala po drátěných písmenech.
V roce 1821 navštívil školu kapitán francouzského dělostřelectva Charles Barbier, který
přinesl svůj vynález tzv. noční písmo. Navrhl je původně pro vojáky, aby mohli v noci předávat
zprávy, aniž museli svítit. Jednalo se o systém 12 vypouklých bodů v různé kombinaci.
V armádě se neujal, ale v pařížské škole zaujal tehdy třináctiletého žáka Louise Brailla (18091852). Ten systém mnoho let zdokonaloval. A s první variantou písma, užívajících pouhých šesti
bodů, vystoupil už v roce 1827, kdy byla v jeho slepeckém písmu vytištěna první kniha.
Postupně doplnil i kódy pro interpunkce a matematické funkce. Braillovo písmo se do dalších
zemí rozšířilo v 70. letech 19. století a slouží svému účelu dodnes. Pro psaní se stal velkou
pomůckou psací stroj, který vyvinul německý tyfloped Oskar Picht. Dnes slouží různé
počítačové programy pro nevidomé.35

obr. Brailla + Pichtova stroje + písma

4.4.4.2

Morseova abeceda
Autorem telegrafické abecedy je Samuel Finley Breese Morse (1791-1872), uznávaný

malíř a profesor umění na newyorské univerzitě. Velmi ho zajímaly veškeré technické novinky a
vynálezy. O vynálezu elektromagnetu se dozvěděl na lodi z Evropy a napadlo ho, že by ho bylo

35

Josef Smýkla, Pohled do dějin slepeckého písma, Česká unie nevidomých a slabozrakých 1994
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možné využít při konstrukci telegrafu. První model vyráběl v roce 1835 na své univerzitě
s využitím dostupných pomůcek – malířského stativu, starého hodinového strojku a doma
zhotovené baterie. Během dvou let získal dva partnery. V roce 1837 si zdokonalený telegraf
nechal patentovat. Přístroj v té době převáděl číslice a na tečky a čárky. Kód pro písmena
dokončil později. Zpočátku pracoval přístroj rychlostí 10 slov za minutu, brzy se však výrazně
zrychlila.

Obr. Morseho + m. abecedy

4.4.4.3

Těsnopis

Odborný termín stenografie pochází z řeckých slov„stenos“-těsný a „grafé“-písmo.
Představuje soubor znaků, který slouží pro simultánní (současný) zápis mluvené řeči. Rozlišují
se tzv. geometrické a grafické tvary znaků. První používají základních geometrických znaků
(tečka, přímka, kruh, části kružnic) v různých polohách, druhý typ využívá silně zjednodušených
tvarů písma. Jak už bylo zmíněno, už antičtí písaři používali formu zjednodušeného rychlopsaní.
Na světě existuje řada systémů, v našich zemích byl přijat v roce 1834 tzv. Gabelsbergrův
těsnopisný systém, který byl s konečnou platností upraven ve 20. letech 20. století tak, aby se
mohl vyučovat na hospodářských školách. Dnes ho z velké části nahrazuje nahrávací technika.

Obr. těsnopis
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4.4.5 Písmo a psychologie – grafologie
Ručně psané písmo hodně vypovídá o psychických vlastnostech člověka. Poprvé si toho
všiml římský historik a publicista Gaius Suetonius Tranguillus (75-130). Ve svém díle Životy
dvanácti Césarů podrobil určité psychologické analýze především rukopis Augusta. Jeho dílo
však jinak bylo spíš snůškou kuriozit a historek a nemělo přílišnou historickou hodnotu.
V 17. století zaujalo „tajemství písma“ lékařskou vědu. V roce 1622 napsal profesor na
univerzitě v Boloni Camillo Baldi (1547-1634) útlou knížku „Pojednání o tom, jak poznat
z dopisu pisatelovu přirozenost a vlastnosti“. Ve stejné době jiný italský lékař, anatom a
chirurg z Neapole publikoval studii „Věštec neboli pojednání o předpovídání z písma.
Nejvíce se zájem o písmo projevoval ve Francii. Zde už v roce 1570 vzniklo Sdružení
soudních znalců písma a v roce 1609 vydal Francois Demele „Návod k posuzování
padělaných písem“.
V roce 1830 Abbé Flandrin použil pro obor zabývajícím se analýzou písma označení
grafologie. Teprve v roce 1889 byla založena v Paříži vědecká instituce Societe de
Graphologie. U jejího vzniku stál žák Flandrina Jean Hippolit Michon. Ve společnosti působil
také Alfons Bertilion, který napsal “Srovnávání rukopisů a grafická identifikace“. Bertilion se
zpronevěřil vědě. Byl usvědčen, že padělal písemné důkazy v Dreifusově aféře.
Grafologie se rozvíjela i v dalších zemích. V Německu stál o zrodu Grafologického
institutu Ludwig Klages (1872-1958). Zakladatel italské grafologie je všeobecně považován
Girolamo Moretti (1879-1963), který v roce 1914 napsal pod pseudonymem Umberto Koch
Učebnici grafologie a v roce 1935 „Ctnosti a vady odhalené grafologií“, v níž se objevil také
systém tzv. grafometrie. Centrem studia se stal Milán. Zde významně působil Morettiho žák
Marco Marchesan (1889-1991). Ten zavedl termín psychografie a posléze psychologie
písma. S ním byli ve styku i českoslovenští vědci. Ve 40. letech psychiatr prof. Jaroslav Stuchlík,
z kterého se stal nejlepší odborník na psychologii písma i naše vynikající soudní znalkyně písma
Julie Flanderková – Tyrnová (1904-1987).
O povaze člověka vypovídá v písemním projevu – způsob vázání písmen, velikost
písma, tlak na psací nástroj, tempo písma, jeho šíře, poloha, vzdálenost mezi řádky i mezi slovy,
pravidelnost či nesouměrnost…. Grafologický rozbor je zajímavý i z hlediska hlubšího pochopení
sebe sama.36

4.5

Čísla

„Čísla jsou ideálním měřítkem prostoru a času a od pradávna byla chápána jako
prostředek k poznání světa.“37Soustava slov a symbolů, pomocí nichž se čtou a zapisují čísla,
se nazývá číselná soustava.38
Člověk v podstatě dřív počítal, než psal. K dispozici měl zcela přirozený nástroj prsty
36
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a ruce. Nejstarší klínové znaky pro vyjádření množství se objevily už v 6. tisíciletí př.n.l. na
území dnešního Íránu a pak zejména v písemných památkách Sumerů.
Abstraktní symboly čísel se však vždy vázaly ke konkrétním věcem a chyběla schopnost vnímat
číslici samostatně.

Kolébkou dnešních „arabských“ číslic, které běžně používáme, byla starověká Indie.
Odtud pochází nejen desítková číselná soustava, ale také označení číslovek má
původ v sanskrtu:
1 ékah, 2 dvau, 3 trajah, 4 čatvárah, 5 panča, 6 šaš, 7 sapta, 8 ašta, 9 nava, 10 daša,
100 šatam, 1000 sahasram…39
Znaky pro jednotlivá čísla se v průběhu dějin Indie měnily. Velmi rozšířené byly téměř
1000 let číslice bráhmí.
Zajímavé jsou také názvy čísel, které se používaly v indické astronomii a matematice.
Jednotka se označovala jakýmkoliv slovem, označujícím předmět, který se vyskytuje
samostatně, např. Měsíc, Země, Bráhma.
Dvě kterýmkoliv slovem označujícím párové předměty, jako oči, ruce, blíženci.
Pět pomocí slov „smysly“ nebo „šípy“(pět šípů boha lásky Kámadévy).
Dvanáct pomocí slova „Súrja“ (12 znamení zvěrokruhu…. Jedno a totéž číslo bylo
vyjadřováno různým způsobem, který vyhovoval vytváření mnemotechnických pravidel pro psaní
ve verších.40 V Indii byla také používána nula (původní označení v sanskrtu bylo „ananta“
znamenající nekonečno, prázdno, ale také to bylo jedno z označení boha Višnua, nebo
nekonečného hada). Původně se označovala tečkou. Postupně byla tečka nahrazena
kroužkem a vžil se termín „šúnja“ (prázné). Když se s indickým číselným modelem seznámili
Arabové, jejich zásluhou se pak rozšířil po světě, přeložili termín „súnja“ jako „as-sifr“ a odtud
pochází naše slovo cifra.41
Zajímavý byl způsob počítání také ve staré Číně, která přijala mnohé prvky z Indie,
zejména díky šíření buddhismu. Nejstarší čínské zápisy čísel ze 14. - 11. století př.n.l. se
nacházejí na magických kostkách a na keramických a bronzových předmětech a mincích.
Princip utváření číslic 1-4 je jednoduše tvořen rovnoběžnými čárkami, původ znaků 5-9 není
znám. Od 4. století př.n.l. se v Číně používaly číslice – tyčinky, které se udržely až do 13.
století n.l. Symbol nuly byl zřejmě importován z Indie, i když někteří čínští vědci zastávají
stanovisko, že vznikl v Číně zcela nezávisle.
Vedle tyčinek existovaly i jiné symboly např. hieroglyfické číslice, které se používají
dodnes, i když z vědecké literatury je vytlačily postupně číslice arabské.
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Obr. Dějiny matematiky, s. 21

Také v Egyptě se používaly hieroglyfické číslice. Z roku 1650 př.n.l. pochází tzv.
Rhindův rukopis. Tam se setkáváme se zajímavými číselnými znaky. Např. číslice 100 byla
zobrazována jako svinuté lano, 1000 jako lotosový květ.
Řekové používali pro vyjádření číslic znaky řecké abecedy, Římané pak prsty a dlaně.
Římské číslice se dodnes, i když už sporadicky, využívají k zapisování letopočtů.
I = 1, V = 5, L= 50, C = 100, D = 500 (vzniklo svislým rozpůlením znaku M „mille“),
Pětka V vycházela z pomyslného trojúhelníku rozevřené dlaně (body mezi středním
koncovým bodem a body mezi ukazováčkem a malíčkem), desítka X pak představovala dva tyto
trojúhelníky vzniklé spojením otevřených dlaní).
Dnes běžně používané arabské číslice vycházejí z indických numerických znaků, které
v 7. století n.l. převzali Arabové. Bagdád byl centrem vzdělanosti, kde působil astronom a
matematik al Chorezmí. Křesťanství přijalo tento typ číslic v 10. století zásluhou mnicha
Gerbertha z Aurilacu (950-1003) který stanul na papežském stolci jako Silvestr II.
K všeobecnému rozšíření v křesťanském světě však došlo až začátkem 13. století zásluhou
filozofa a matematika Leonarda z Pisy zvaného Fibonacci (1180-1250), který vydal zásadní
dílo základů matematiky Liber Abaci (1202).42
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5
5.1

Čtení a psaní v dějinné praxi
Gramotnost a šíření informací

Autoři uměleckých i filozofických děl ve starověkém Řecku i Římě vytvářeli své texty
ústně a k písemnému záznamu využívali opisovače („scriptores“). Toto řemeslo se těšilo sice
vážnosti, ale bylo tzv. služebné a z velké části je vykonávali otroci.
Nejnáročnější zřejmě byla práce tachygrafů, kteří dokázali pomocí rychlých znaků
zaznamenávat jakýkoliv ústní projev. V podstatě vytvářeli jakýsi stenografický záznam (jejich
písmo bylo předchůdcem těsnopisu). Tachygrafický rukopis přebírali písaři, kteří převedli text do
obyčejného písma. Hotové dílo se rodilo buď vizuálním přepisem s přihlédnutím k opravám
autora, nebo za pomalého diktování. Všechny tyto činnosti bývaly spojeny s voskovými
tabulkami. Konečnou formu rukopisu pak přepisovali kaligrafové (krasopisci) většinou na
papyrus.
„Knihy“ (svitky) nepodléhaly autorským právům, mohly tedy být volně opisovány.
Existovali však profesionální opisovači. Většinou to byli vzdělaní otroci nebo cizinci. Majitelé
opisovacích dílen tzv. librarií také literární díla prodávali, přičemž býval odměňován i autor a to
podle zvuku svého jména a zájmu kupujících. Zejména v Římě byly psané texty v módě a zájem
o ně nebyl jen výsadou „lepší“ společnosti. Vedle knižních obchodů při librariích, kde se scházeli
vzdělanci a jejich žáci, existovali i pouliční prodavači bukinisté, kteří prodávali knihy z druhé
ruky za nižší ceny a svá stanoviště mívali v antických sloupořadích.43
Tak jako psaní, bylo i čtení jako činnost věcí služebnou, bez společenské prestiže.
Pěstovalo se hlasité čtení (recitaiones)nejčastěji v soukromých knihovnách.
Údajně první takovou knihovnu vlastnil slavný řecký dramatik Euripides (480-406 př.n.l).
Soukromé byly i knihovny Platonovy a Aristotelovy.
„Opravdové“ veřejné knihovny se objevily až v pozdním období římské říše. První
pocházela zřejmě z roku 39 př.n.l. a vybudoval ji jeden z nejvýznamnějších řečníků, právníků a
politiků44 Gaius Asinius Pollio (75 př.n.l. –4 př.n.l.). Počet veřejných knihoven pak rostl – za
císaře Konstantina jich bylo jen v Římě 26.45
Veřejná čtení se postupně přenesla i na náměstí, do arén do sloupořadí. Upozornění na
takovouto společenskou akci se rozesílala významným lidem formou osobních dopisů, veřejnost
byla zvána pomocí inzerátů (letáků) a reklam umístěných na sloupořadích. Ty byly psány
červenou barvou přímo na zděný podklad a sousedily s jinými upoutávkami na slavnosti,
představení i souboje. Veřejná čtení umělecké literatury se rozšířila až v době Augustově. Po
43
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celou epochu antiky tedy bylo písmo vázané na mluvenou řeč.
Posun k soukromému čtení nastal až ve středověkých klášterech. Základem se stalo
rozjímání nad Písmem (čtení slova Božího) - lectio divina. V době velikonočního půstu museli
mniši, izolováni ve svých celách, číst knihu, kterou k tomuto účelu dostali. Číst museli postupně
a o přečteném rozjímat. Sv. Benedikt radil číst po jídle (duchovní strava jako „zákusek“). Kláštery
vyžadovaly gramotnost u mnichů, novicové, kteří přicházeli a číst a psát neuměli (byli
označováni jako rustici) se tomu museli naučit pod dohledem zkušeného staršího mnicha –
patrona. Kláštery se tak stávaly centry vzdělanosti. Disponovaly stále většími knihovnami a
v jejich skriptoriích byly knihy opisovány.
Po
orientoval
významné
se psaný

celý středověk byla církev hegemonem řízení intelektuálního života, který se
na věci náboženské a vzdělávání kněží. Pomocí písma tak církev dosahovala i
politické moci. Latina jako jediný jazyk vzdělanosti byla laikům nesrozumitelná a tak
text stal majetkem úzké církevní elity. Ta zastávala vysoké úřady na dvorech

evropských vládců a vedla veškerou státní agendu. Většina středověkých evropských panovníků
zvládala čtení a někteří byli dokonce literárně činní. Pochopitelně byly využívány služby
předčitatelů, ale bylo vhodné, když panovník mohl přečtením zkontrolovat správnost listin, které
ztvrzoval pečetí. Ty měly váhu podpisu. U rytířů se výrazně preferovaly válečnické dovednosti.
Přibližně od 13. století se situace zlepšovala a vzdělanost u privilegovaných vrstev rostla.
Většina se domluvila několika cizími jazyky, protože prostředí dvorů s turnaji bylo víceméně
kosmopolitní.
Velký význam mělo křesťanské výtvarné umění. Středověké kostely byly vyzdobeny
biblickými výjevy, které sloužily jako pomůcka při výkladu Bible. Ne nadarmo platilo heslo
„Pictura laicorum scriptura est“ („Obraz je písmem laiků“). Také vznikaly obrazové popisné
bible – Biblia pauperum (bible chudých), kde byl biblický text nahrazen obrazy. Aby se obrazů
vešlo do chrámu nebo na stránky Bible co nejvíce, rozvíjela se také křesťanská výtvarná
symbolika. Jako příklad můžeme uvést Velislavovu bibli z 1. poloviny 14. století.

Obr. pokřtění Bořivoje od arcibiskupa Metoděje. Velislavova bible (po roce 1340). - google
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Závažné změny nastávaly v souvislosti s rozvojem měst, jako středisek řemesel a
obchodu (od 12. století stály v popředí italská města, od 13. století se pak městský způsob
života stával běžným po celé Evropě.) V souvislosti s tím vznikal i nový byrokratický aparát
s nutností rozsáhlé administrativy. To vyžadovalo i nutnost laicizace vzdělání a vedení
obchodní a správní dokumentace v národních jazycích.
Vedle středověkých univerzit fungovalo i soukromé vzdělávání v rodinách šlechty i
bohatých měšťanů, většina obyvatelstva však zůstávala negramotná. Právní sílu měl stále ústní
závazek stvrzený podáním ruky za účasti svědků.
Reformace učinila první krok pro rozšíření gramotnosti v lidových vrstvách. U nás Jan
Hus provedl úpravy pravopisu, aby bylo snazší naučit se číst.
Martin Luther (1483-1546) vyzýval světskou vrchnost, aby zřizovaly školy pro mládež
z lidu (vzdělání se mělo týkat i dívek).
Přes postupný rozvoj škol od 16. a hlavně 18. století, od farních přes městské, gymnázia
(ve francouzském a anglickém prostředí lycea) a univerzity, zůstávala většina lidových vrstev
negramotná a závislá na mluveném slově, eventuálně na veřejném čtení.
I po zavedení povinné školní docházky nebylo psaní a soukromé čtení běžnou činností.
Situace se začala výrazněji zlepšovat až v druhé polovině 19. století.
V 18. století se v jednotlivých zemích ustálily normy psaní tzv. „krasopis“. Předepsán
byl sklon a velikost písmen v textu. Tento klasicistní skript se u nás udržel až do 30. let 20.
století. Ještě po první světové válce bylo písmo stínované a písmena ve slově musela být
spojena. Pak se používala zjednodušená už nestínovaná forma.
Ta se v podstatě vyučuje na prvním stupni dodnes, ale děti mají tendenci si poměrně
brzy písmo upravovat po svém a hlavně nedodržovat předepsaný sklon. Od roku 2009 konečně
začala reforma ručního psaní, které více odpovídá tištěné formě písma Comenia Script.

Obr. Comenia Script - Google

Vývoj psacích pomůcek
Ve školách se děti učili psát na břidlicové tabulky olověným pisátkem. Jinak se pro ruční
psaní používal husí brk, od první poloviny 19. století pero s násadkou. Pro oba nástroje byl
nezbytný kalamář s inkoustem.
Už v 16. století byl v Anglii objeven přírodní grafit (plumbago) a v 17. století se
v Norimberku poprvé objevila první forma tužky. Později se o prvenství přely Francie
s Rakouskem. V konkurenci se více prosadili Rakušané. V roce 1848 přenesl výrobu tužek a
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keramiky z Vídně do Českých Budějovic Josef Hardmuth. V roce 1870 byla továrna
pojmenována podle největšího indického diamantu Koch -I –Nur (Hora světla)
KOH-I-NOOR. Už v roce 1884 se v USA objevilo plnicí pero. Vynalezl ho americký
pojišťovací agent L.E.Waterman.
V roce 1867 vynalezl americký inženýr Christopher Sholes vynikající náhradu ručního
psaní psací stroj. Ve velkém se vyráběly ve strojní továrně inženýra Phila Remingtona (18161889). Po něm byly stroje označovány jako „remingto“, stejně jako oblíbené pušky
„remingtonky“. Pro rychlou komunikaci na dálku slouží dodnes fax. Představy o tomto médiu se
objevily také už ve 40. letech 19.století, ale využíván začal být až ve 20.století. V roce 1926 byla
zřízena první veřejná faxová služba. Ještě před válkou, v roce 1938, vynalezl Chester Carlson
významného pomocníka v administrativní činnosti xerografickou kopírku, jejíž princip je
zachován v podstatě i v dnešních kopírkách.
Od začátku 80.let se začaly masově využívat počítače.

6

ŘEČ TĚLA - Neverbální komunikace

Každý člověk používá při mluvení různá gesta, postoje, mimiku. Tyto doprovodné akty
mluveného projevu (některá ho mohou i nahrazovat) jsou v sémiotice a teorii komunikace
označovány jako kódy paralelní s mluvenou řečí, nebo zkráceně paralelní kódy. Psychologie
pak používá termín neverbální komunikace.
Významnou roli hrají v divadle, v pantomimě, při tanci a různých rituálech. Na rozdíl od
mluveného či psaného projevu jsou však výrazem zčásti nekontrolovatelných emocí.
Touto problematikou se zabýval už Charles Darwin. V roce 1872 vydal významné dílo O
vyjádření emocí u člověka a zvířat.46 Od té doby bylo zaznamenáno kolem milionu různých
neverbálních signálů.
Podle funkcí se jednotlivé neverbální projevy dělí na:
1.
Symboly – znaky které mohou být nahrazeny slovem (př. vztyčený palec na znamení „jde to
dobře“, kývání hlavou s významem „ano“, „ne“. Právě u symbolické komunikace se objevují výrazné
kulturní odlišnosti
2.

Ilustrátory – jsou doprovodná gesta spojená s řečí, která bývají používána pro zdůraznění

slov nebo vět a pro udávání tempa popisované události. Jedná se především o „řeč rukou“ (často
vyjadřují temperament mluvčího) V některých zemích je doprovod řeči gestikulací výraznější – např.
u středomořských národů.
3.

Regulátory – jsou usměrňující a řídící znaky, které mají význam např. při zahájení nebo

ukončení komunikace (většinou jde kývání hlavou a pohledy, gesto ruky na zdůraznění části
projevu… důležité jsou při veřejném projevu)
46

Černý, Holeš, Sémiotika, s. 60
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4.

Adaptéry – gesta a pohyby, které se používají pro zvládnutí pocitů a pro řízení reakcí

člověka. Obvykle jejich užití pozorujeme ve stresových situacích a většinou jsou nevědomé (př.
tahání za ušní lalůček, tření rukou, prohrabávání vlasů.)

Psychologické rozdělení prostředků neverbální komunikace
Proxémika – sdělování pomocí vzdálenosti mezi komunikujícími osobami
Haptika – sdělování pomocí dotyků komunikujících osob
Pohledy – oční kontakt
Posturologie – sdělování držením těla
Kinezika – sdělování pomocí pohybů
Mimika – sdělování pomocí výrazů obličeje47
Proxémika

Při komunikačním procesu je velmi důležitá vzdálenost mezi komunikujícími účastníky.
Problém i z hlediska různých kultur plně rozvinul americký antropolog Edward Twitchell Hall
(1914-1992). V 60. letech v rámci Společnosti pro aplikovanou antropologii prováděl rozsáhlé
výzkumy prostorových nároků člověka v různém sociálním a kulturním prostředí. Výzkumy
shrnul v hlavním díle „Skrytá dimenze“.
Vzdálenost mezi komunikujícími závisí na tom, zda jde o formální, přátelské nebo intimní setkání,
ale i na povaze, věku, národnosti komunikujících osob.
V našem kulturním okruhu rozlišujeme několik zón, které jsou ukazateli důvěrnosti vztahů:
1.

intimní zóna (do 15 cm) je vyhrazena pro intimní setkání partnerů, dětí a rodičů

2.

a pro kontakty s některými domácími zvířaty. Cizí lidi si do této zóny příliš nepouštíme,

výjimkou může být lékařské vyšetření.
3.

širší intimní zóna (od 15 do 45 cm) je určena pro nejbližší přátele, děti a rodiče

4.

užší osobní zóna (45-75 cm) pro blízké přátele, příbuzné. K narušování neznámými lidmi

dochází v tlačenicích v dopravních prostředcích, výtazích. Člověk se snaží udržet maximum z osobní
zóny pomocí tašek, kabátů a obvykle se uzavírá i tím, že nevyhledává hovor ani oční kontakt a
minimalizuje tělesný pohyb.
5.

širší osobní zóna (75-120 cm) je obvyklý prostor pro hovor se známými, sousedy, kolegy.

Pokud je tato zóna narušena cizím člověkem, máme tendenci couvat
6.

užší společenská zóna (120-210 cm)je běžná v pro neosobní jednání, rozhovor

s prodavačem, setkání s cizími lidmi
7.

širší společenská zóna (210-370 cm) je běžná při diskusích, schůzích, pohovorech a zcela

neosobní výměně názorů
47

tamtéž, s. 161
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8.

užší veřejná zóna (370-760 cm) je běžná pro jednání s cizími lidmi – umožňuje úhybný

manévr v případě projevu nepřátelství
9.

širší veřejná zóna (nad 760 cm) je běžná vzdálenost přednášejícího, politika na meetingu…

Zřetelný je rozdíl v potřebě osobního prostoru mezi obyvateli měst a venkova (vidět je to
už při způsobu podávání rukou). Městský člověk je zvyklý svůj prostor omezovat (nejčastější je
osobní zóna kolem půl metru bez změny postoje), lidé z venkova mají zónu až kolem 1 metru).
Odlišnost je také patrná v komunikaci různých národů. Japonci, Arabové, Francouzi,
Řekové, Italové a další mají ve zvyku používat jako vzdálenost pouhých 30 - 45 cm a hovoří-li se
lidmi ze zemí s velkou potřebou prostoru (Britové, Švédové, Němci, Rakušané i Češi), dochází
k tzv. proxémickému tanci (jeden ustupuje, druhé se mu snaží přiblížit)48
Úlohu hraje i postavení (sezení) v prostoru. Postavení proti sobě vyjadřuje snahu
zajistit soukromí pro rozhovor a vyloučit další eventuální partnery, postavení v otevřeném úhlu
znamená možnost zapojit další do konverzace. Totéž je zřejmé při rozhovoru u stolu. (obr. řeč
těla 162)
Haptika
Je, jak už bylo řečeno, předávání informací tělesným kontaktem.
Velkou výpovědní hodnotu má podání ruky na pozdrav. Stejně jako zvednutí prázdné
dlaně pochází z dob, kdy se běžně nosila bodná zbraň (ve středověku to byl pozdrav mužů, kteří
tak dávali najevo, „přicházím v míru“. V Římě se tak pečetil obchod nebo podání ruky
znamenalo „čestné slovo“. Tento význam nabylo podávání ruky opět v době průmyslové
revoluce. Postupně se obchodní charakter vytratil a začalo se používat jako projev společenské
zdvořilosti. Původně se jednalo o pozdrav mezi muži (ženám se líbala ruka), teprve ve 20. století
začaly takto zdravit a být zdraveny i ženy.
Během podání ruky, což trvá přibližně 5 sekund, dojde k výměně řady informací.
Výpovědní hodnotu má stisk ruky. Pevný a dominantní může znamenat hrozbu („drcení ruky“),
nebo úmysl ovládnout situaci, chabý stisk („leklá ryba“) signalizuje nejistotu, nerozhodnost,
podřízenost)
Zajímavý je také vzhled ruky (informace o její délce, tvaru dlaně, čistotě, tvaru nehtů).
Zejména ženy toto vnímají.
Výpovědní hodnotu o psychickém stavu má i míra vlhkosti nebo suchosti dlaně. Vlhká a
zpocená ruka signalizuje úzkost (potní žlázy reagují na stres a toto vlhnutí patří k reflexu obrany
a úniku).
Délka stisku napovídá zájem a pozornost – delší stisk, nebo dokonce oběma rukama),
ale příliš dlouhý je naopak záporným signálem. Příliš krátký stisk (aby se neřeklo) vypovídá o
nedostatku zájmu.
Styl uchopení také vypovídá o dominanci či nejistotě komunikujících.
48

tamtéž
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Líbání

Je častý tělesný kontakt mezi rodiči a dětmi, mezi milenci. Jako pozdrav mezi přáteli a
kolegy (častěji mezi ženami a mužem a ženou) je celkem běžný polibek na tvář. Muži se častěji
poplácají po zádech nebo naznačí objetí. Strašné byly za totality „státnické polibky“. V dějinách
se můžeme setkat s líbáním běžně. Čím níže byla osoba postavená, tím níž směřovaly polibky
(líbání ruky, prstenu, lemu roucha, země u nohou panovníka nebo papeže).
Oční kontakt
Je velmi důležitou složkou neverbální komunikace. Plní tři základní funkce:
Pozorovací - 75% času je při komunikaci věnováno zkoumání očí a úst (tzv.obličejového
trojúhelníka) u protějšku.
Signalizační – se projevuje délkou pohledu (delší pohled může signalizovat přátelství, zájem, kratší
nepozornost, nezájem.
Regulační - očima (pohledem) lze povzbudit k větší rychlosti mluvy, uklidnit, nebo naznačit ukončení
komunikace.
Důležitým vodítkem při výkladu očních signálů je směr pohledu. Pohled dolů (sklopené oči)
představoval výraz podřízení, studu, skromnosti nebo ponížení (dodnes když dítě něco provede a je
peskováno, stojí se svěšenou hlavou – v pubertě však dává přednost upřenému pohledu do očí).
Pohled do strany (vpravo i vlevo) vyjadřuje nedostatek zájmu nebo odvedenou pozornost. Pohled
vzhůru (často na sakrálních sochách či malbách) mělo vyjadřovat náboženské vytržení. Dnes se
užívá málo, většinou donutí protějšek rovněž zvednout oči. Dlouhý upřený pohled může signalizovat
buď nepřátelské úmysly, nebo jakýsi návrh po intimním sblížení.
Posturologie

Člověk vyjadřuje své postoje (často nevědomě) způsobem držení těla a způsobem
stání nebo sezení.
Paže překřížené na hrudi představují obranný postoj (dítě má tendenci se schovávat za
nábytek). Ten může být ještě zdůrazněn např. zaťatou pěstí, zrudnutím obličeje. Pokud se jedná
o klidné přijímání informací, je vhodnější mít ruce volně podél těla nebo při sezení na opěrkách
židle. Překřížené paže téměř automaticky vytvářejí odmítavé a kritické stanovisko posluchače.
Rezervovanost a nervozitu signalizuje stání s překříženýma nohama.
Velmi častým jevem při kontaktu lidí, mezi kterými panuje porozumění je tzv. poziční
odezva. Jedná se o zrcadlení postoje druhého člověka, napodobování jeho postojů a pohybů.49
Kinezika a mimika
Vedle podávání ruky existuje ještě několik pozdravných gest. V době módy pánských
klobouků, baretů, čepic bylo a je slušné na pozdrav smeknout. Má to původ v dávných dobách,
49

Adamczyk Gregor, Bruno Tiziana, Řeč těla, Jak neverbálně působit na druhé, Grada Publishing a.s. 2005, ISBN
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kdy byla zakryta téměř celá hlava -šlo o zakrytí totožnosti. I móda se ve smekání měnila. V 18.
století, kdy se nosily ještě napudrované paruky, se požadovalo, aby bylo do smeknutých
klobouků dobře vidět – smekající měl ukázat čisté dno klobouku a tím prokázat, že je i čistá jeho
paruka. Gesto smekání bylo rozmáchlé, od poloviny 19. století se stávalo střídmějším. Od
poloviny 20. století, pokud má někdo klobouk, stačí jen naznačit jeho pozvednutí (symbolické
smekání).
Zajímavé je i používání prstových gest. Zvednutý palec většinou znamená povzbuzení,
nebo ujištění, že je vše v pořádku. V Řecku se však jedná o urážlivé gesto. Vztyčený
ukazováček a prostředníček do tvaru písmene „V“ dlaní směrem od těla je gestem vítězství
(„zvítězíme“ – gesto proslavil W.Churchill za 2.světové války. Urážlivé gesto je „V“ se hřbetem
obráceným k publiku (od těla) – znamená „jsi paroháč“, symbol dvou mužů, dvou údů“. Zvednutý
palec a malíček má původ v havajském pozdravu „aloha“, což znamená „pojď se napít“.
Mimika (výrazy obličeje), která doprovází verbální projev, vypovídá o emocionálním stavu
člověka. Některé výrazy jsou rozšířené a pochopitelné po celém světě. Zamračení značí nevoli,
naopak úsměv je univerzálním znakem spokojenosti a srdečnosti. Rozlišují se 3 typy úsměvu –
prostý úsměv (stažení koutků dozadu a jejich mírné zvednutí) může signalizovat při nižší
intenzitě nejistotu, prostý úsměv vyšší intenzity se používá při běžném styku s lidmi, s kterými je
člověk v přátelském, ale ne blízkém vztahu (sousedé, kolegové…) Horní úsměv („sýýr“ při
fotografování) vyjadřuje mírumilovnost, potěšení, pobavení. Široký úsměv je vyjádřením štěstí,
nejvyšší radost. Při zvýšené intenzitě přechází ve smích.
Vedle zmíněných projevů existuje mnoho dalších prvků. Barva a sytost hlasu. Zřejmě
v dávnověku měli lidé usazení v nížinách a bažinách vyšší a jemnější hlasy, obyvatelé hor pak
hlubší, slyšitelné do větší vzdálenosti. Vedle toho existuje i už zmíněná osobní mluva, která
vypovídá i o našem sociálním původu, věku, vzdělání…Tempo řeči vypovídá o momentálním
rozpoložení, trémě…

7
7.1

JAZYK SYMBOLŮ V DĚJINÁCH I SOUČASNOSTI
Symbolika písmen a číslic

Podoba jednotlivých písmen a číslic prošla dlouhým historickým vývojem. Dnes už
neznáme původní symbolické významy, ale v náboženských systémech hrály významnou roli.
Písmena byla často dělena jako mužské a ženské principy, byly k nim přiřazovány barvy. Mnohé
také podle barvy zvuku, který symbolizoval hnutí mysli, nebo asociaci (př. s –syčivý zvuk,
písmeno ve tvaru hada). Mnohem více než symbolika písmen však byl patrný zájem o
symbolický význam čísel. U některých ekvivalentů docházelo k propojení. U mnoha písmen se
jejich význam v různých kulturách lišil. Zde zaznamenáme proto jen některé hlásky.
Největší úctě se v abecedách těšilo písmeno a. Ve fénické abecedě bylo a zobrazováno
ve tvaru kruhu korunovaného srpkem měsíce. Zjednodušeně a symbolicky to představovalo
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buvolí nebo býčí hlavu s rohy, poté hlavu s korunou. Postupně se převrátilo o 45 stupňů doprava
a přišlo o jeden hrot rohů či koruny a ustálilo se ve formě, jak ho známe dnes. Velké A se zase
psalo naležato, hrotem obráceným doprava (rovněž zobrazovalo zvířecí hlavu. Postupně bylo
narovnáno do dnešní podoby, někdy bylo zobrazováno jako trojúhelník. V křesťanství bylo A
symbolem svaté trojice.
Písmeno A vykazuje analogii s číslem 1. To představuje sjednocující symbol, celek,
kdy začátek a konec jsou v jednotě, absolutní princip. Geometricky je znázorněno jako bod
umístěný uprostřed kruhu. Jako barva byl písmenu a číslici 1 přiřazován purpur.50
Druhým významným mytickým písmenem bylo o, představovalo autoritu, vládu a moc,
v číselné řadě mu odpovídá nula, reprezentující nekonečnost. Příslušela jim žlutá – barva
slunce.
Písmeno u reprezentovalo ženský princip, vyjádření noci, ale i mateřství. Stejně ženský
princip, připomínající pohlaví, život, ale zánik a tlení představuje i, kterému byla přisuzována
červená barva. Jako „bezpohlavní“ hláska bylo chápáno e - symbol prázdnoty, ale i vznešenosti,
jemuž odpovídala bílá barva.
Symbolika čísel 2 - 13
2 - dvě Zatímco číslo 1 znamená bod, jednotu, představuje 2 dualitu, dvojnásobek, celek
skládající se ze dvou principů (dvě oči, dvě ruce..). Jeden z nejkrásnějšího symbolického vyjádření
je starý čínský symbol jinu a jangu (obraz „nejvyšší proměny“). Přisuzované barvy jsou hnědá nebo
černá symbolizující viditelnou hmotu. Podle aritmologie má dvojka spojitost s písmeny B, K, T.
3 – tři Představuje geometrický aspekt trojúhelníku, nebo tajemný aspekt trojice, znamená pouto
a tvořivý princip (3 etapy života narození – život – smrt), v různých náboženstvích představuje
trojici (svatou trojici křesťanství Otce – Syna – Ducha Svatého, trojici hinduistických božstev
Brahma – Višnu - Šiva ), trojí reprezentaci kosmu nebe – země – člověk. Přisuzovaná barva je
žlutá. Odpovídají písmena C, L,U.
4 – čtyři Znamenají obraz čtverce a kříže, ale jsou také symbolem osudu (životní křižovatky) a
přírody (čtyři živly, čtyři světové strany). Čtyřce odpovídá zelená barva
a písmena D, M, V.
5 – pět Člověk má pět prstů na rukou a pět smyslů, kterými vnímá svět, proto je pětka považována
za číslo člověka. Geometrickými symboly jsou pentagram nebo pěticípá hvězda a pyramida.
Odpovídá modrá barva a spojení má pětka s písmeny E, N, W.
6 – šest

Šestka je číslo knihy Genesis. V symbolické historii čísla je obsažen vznik.

V Mezopotámii a na Blízkém východě se čísla četla pozpátku a proto měla pětka vyšší význam než
šestka. Znamenalo, že člověk musel provést obrat – nalézt v sobě původní podstatu (mýtus o
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Didier Colin, Slovník symbolů, mýtů a legend A-K, Nakladatelství Deus 2009, ISBN 978-80-7087-72-5, s.18

37

ztraceném ráji). V 6 měsíci je plod dítěte v těle matky už utvořený a tři zbývající měsíce do porodu
jsou jeho přípravou na lidský život venku. Šestka je tedy také číslem života člověka v první etapě
jeho vývoje. Geometrickými znaky jsou šestiúhelník a hexagram (šesticípá hvězda). Odpovídá
modrofialová barva (indigo) a spojení je s písmeny F, O,X.
7 – sedm Týden má sedm dní, zvěrokruhu vládne sedm planet, v hudbě je sedm not, duha má sedm
barev…Symbolicky je sedmička číslem dokonalosti. Odpovídá mu barva fialová a má spojitost
s písmeny G, P, Y. Geometrickým vyjádřením je sedmicípá hvězda, sestavený hvězdami dnů týdne.
8 – osm Představuje symbol nekonečna a věčnosti a také pozemské i nebeské energie, která
neustále koluje seshora dolů a naopak zdola nahoru. Geometrickým symbolem je osmiúhelník, číslu
přísluší červená barva a spojitost má s písmeny H,Q,Z.
9 – devět
Téměř ve všech jazycích souvisí název čísla se slovem „nový“ (neuf, nowas, novus, neos..) Devět
měsíců trvá, než se narodí nový člověk, dva symboly čísla devět napsané nad sebou znázorňují raka
ze zvěrokruhu. Devítka je stejně jako sedmička často využívána v pohádkách „za devaterými horami,
za devaterými řekami“.. Má spojitost s písmeny I, R, odpovídá mu také červená barva,
geometrickým symbolem je krychle s bodem uprostřed.
10 – deset

Znamená konec, návrat do středu (k jednotě) a současně nový bod východu na cestě

životem. Je to číslo času, představuje cyklus věčného návratu. Také tolik máme prstů na rukou –
symbol lidské práce. Někdy uznávané jako božské číslo. Nebyla mu přidělena barva,ani písmena.
11- jedenáct

Byla vnímána jako součet dvou magických čísel 10 +1, nebo 6 + 5 ale samostatná

symbolika zde chyběla, zato následující čísla měla význam zcela nepochybný
12 – dvanáct Představovalo dokonalou jednotku měření času a prostoru Noc a den představují
cykly po 12 hodinách (Egypťané podle příslušného slunovratu hovořili o „krátkých“ či „dlouhých“
dvanácti hodinách), 12 je znamení zvěrokruhu, Epos o Gilgamešovi je psán na 12 tabulkách, 12 je
měsíců v roce, podle Bible existovalo 12 izraelských kmenů, 12 apoštolů…Geometrickým symbolem
byl posvátný egyptský trojúhelník. Šlo o pravoúhlý trojúhelník, jehož základna měří 4, kratší
rameno 3 a delší rameno 5, což dává obvod 12.
13 – třináct Třináctka podle různých pověr představovala buď číslo příznivé, nebo naopak
nešťastné, zejména pokud se jedná o pátek, který připadá na 13 den v měsíci (vychází to dvakrát až
třikrát do roka. Podle Bible se „nešťastný pátek“ váže k pověsti o poslední večeři Páně – Kristus byl
třináctý u stolu, v pátek 13. října 1307 byl ve Francii na příkaz Filipa IV. Sličného zatčen velmistr
Templářů Jacques de Molay, což byl počátek konce tohoto významného rytířského řádu. 51
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7.2

Symbolika geometrických útvarů

S čísly úzce souvisí i symbolika různých geometrických útvarů. Některé už byly v této
souvislosti zmíněny. Je však nutné, podívat se na ně podrobněji.

7.2.1 Čtverec
Čtverec byl u různých národů a náboženství chápán jako symbol země a plodnosti (tzn.
reprezentoval ženský princip). Byly jím zakreslovány, vojenské tábory, města a usedlosti
osadníků (kruhem naopak stavby kočovníků (stany, wigwamy, jurty, iglú). Proto je obecně
vnímán jako symbol pořádku, organizovanosti, solidnosti, konstruktivního myšlení. Dále
symbolizuje čtyři pralátky, hmotu, čtyři živly, prostor (na rozdíl od kruhu a spirály, které
představují čas a neodvratnou smrt).
Podle islámské tradice se čvercem znázorňovalo lidské srdce, protože obyčejní lidé
podléhají čtyřem základním vlivům: božským, andělským, lidským a satanským.
Pouze prorokům se připisovalo srdce ve tvaru trojúhelníku, protože nepodléhají satanským vlivům.
Na raně křesťanských obrazech byli dosud žijící vládci a papežové také malováni se
čtvercovou svatozáří (kruhová příslušela andělům a svatým).
Ve starověku a středověku se často operovalo různými magickými čtverci s číslicemi
nebo písmeny uspořádanými do určitého počtu řádků a sloupců, které měly nějaký skrytý
význam. Např. Číselný čtverec, kde součet ve všech řádcích i úhlopříčkách je 15.
492
357
816

Nebo magický čtverec složený z latinských písmen, která tvoří nápis, který je možné číst
ze všech stran a vždy to má nějaký skrytý význam. Takové čtverce sloužily jako talismany. Př.
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
R OTAS

(V tomto čtverci je možné sestavit i dvakrát nápis „paternoster“ (otčenáš) a zbudou dvě
písmena a a jedno o, které symbolizuje počátek a konec (alfa a omega, první a poslední
písmena řecké abecedy).
Do čtverců bývaly také často vpisovány palindromy, tzn. slova nebo věty, které je
možno číst zleva či zprava a mají vždy stejný význam. Např. Karel IV. položil základní
kámen ke stavbě Karlova mostu 9, července 1357 v 5 hodin 31 minut. Magický číselný
palindrom je vtesán do čtvercového kvádru Mostecké věže: 1 3 5 7 9 7 5 3 1 (data ve
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středověku začínala letopočtem, následoval den, měsíc, hodina, minuty)52
Alchymisty i filozofy a matematiky vždy zajímal neřešitelný problém kvadratury kruhu.
Úkol spočíval ve snaze převést s použitím jednoduchých pomůcek kruh na čtverec o stejném
povrchu a a symbolizovat tak syntézu obou protikladů, kruhu a čtverce, tedy Nebe a země,
dokonalost ducha, věčnost, rozum a hmotu.53

7.2.2 Kruh
Kruh představoval od pradávna symbol božského uspořádání světa. Kruhový kotouč
(kolo) také patří k nejdůležitějším způsobům zobrazení Slunce. Kombinace kruhů a čtverců jako
symbolický výraz celistvosti tvoří základní strukturu meditačních obrazců zvaných mandaly,
které jsou významnou meditativní pomůckou zejména u tibetského buddhismu.54 Běžně v
buddhismu také kruh znamená věčný cyklus převtělování. Dějiny byly vnímány jako kruh, s
cílem dosažení původního stavu („zlatého věku“). Běžně používáme pro situace, které nějak
vybočují z normálu, označení „bludný kruh“.
Křesťanství chápalo kruh jako zobrazení Boha („deus est circulus“), středověký mystik
mistr Eckhart (1270-1327) označoval Boha „obručí všech stvoření“.
Také v magii je kruh odpradávna pokládán za ochranný prostředek. Výrazem jsou
prsteny, pásy, náušnice ve tvaru kruhu, stejně jako různé amulety.
Zejména prsteny a náramky, které jsou dodneška velmi oblíbenými šperky, měly silný
náboženský a mocenský náboj. V Egyptě nosili prsten panovníci jako znamení věčnosti,
starogermánští bohové bývali zobrazováni s prstenem na paži a tak jej nosívali i kmenoví
náčelníci (tento zvyk se vyskytoval i u Slovanů). V křesťanství pak prsteny patřily k insigniím
církevních hodnostářů (papežů, arcibiskupů a biskupů)
Vedle toho také patřily ke znakům vázanosti a spojení. Typickým příkladem je snubní
prsten.55
Poprvé je tradice původně železného snubního prstenu zaznamenána ve starověkém
Římě, kde byl určen pouze ženám. Sloužil jako zástava a symbol uzavření ženy v „kruhu rodiny“
a tím i jejího vyloučení ze společenského života. Někteří badatelé hledají původ železného
prstenu v posledním článku řetězu, jímž si v předcivilizačních dobách přivazovali muži unesené
ženy z jiného kmene ke svému lůžku, aby jim neutekly.
V křesťanském prostředí se od 11. století stal snubní prsten znamením manželské
věrnosti. Ve stejné době začaly nosit snubní prsten také katolické řeholnice, jako symbolu
Kristových „nevěst“. 56
52

V kvádrech Mostecké věže jsou vytesány i dva slovní palindromy : “Signate signate mereme tangis et tangis“ (na
vědomí všem, kdo by mě poskvrnili, zemřou) a „Roma tibi subito motibus ibit amor“.
53
Černý, Holeš, Sémiotika, s. 194
54
Lurker,Slovník symbolů, s. 400
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Tamtéž, s.
56
Didier Colin, Slovník symbolů, s. 101
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7.2.3 Kříž
Byl v nejrůznějších civilizacích vnímán jako vysoce mystické a posvatné znamení.
Rovnoramenným křížem se dal rozdělit čtverec i kruh. Čtyři takto vzniklé díly, mohly pak
představovat přírodní živly, nebo roční období, vrcholy čar pak čtyři světové strany.
Horizontála představovala ženský princip a současně oddělení dvou světů (horní nebe, dolní peklo
nebo spodní část znamenala místo, kde se rodí a umírají lidé a kde vycházejí hvězdy, horní část pak
sféru andělů). Současně se vytvářelo spojení západu a východu (horizontální osy světa).
Vertikála, která se nachází ve středu horizontály, naopak vyjadřovala mužský princip, spojení severu
a jihu, oddělení levé a pravé strany (tzn. vytvoření vertikální osy světa).

Kříž také představuje zjednodušenou podobu stromu života nebo „kosmického stromu“.
Klíčový je střed, kde se obě čáry setkávají. U člověka je zastoupen srdcem = sluncem těla, zdrojem
života. Kříž je také znakem překřížení cest, místem setkání, křižovatkou a v tomto smyslu i
symbolem osudu. 57

Různé typy křížů:
K nejstarším patří tzv. řecký kříž (má stejně dlouhá všechna čtyři ramena, tzn. že
horizontála a vertikála se protínají uprostřed). Tento symbol se objevil už na pravěkých
památkách (kostěných amuletech, na keramice) a byl jako magické znamení vnímán ve všech
starověkých civilizacích, většinou jako symbol věčnosti, tvůrčí síly, ohně a plodnosti. V
matematice je od dob Pythágorejců používán jako znaménko plus (+)
Už v předcivilizačních dobách se také objevoval kříž ve tvaru X (tzv. kříž svatého Ondřeje, nebo
„kosí“ kříž ).

Na takovém byl ukřižován první Kristův apoštol a bratr sv. Petra Ondřej, který vykonával
misijní činnost na území dnešního Rumunska a Ruska, ale i ve Skotsku, kam byly později
převezeny ostatky a jeho mučednický kříž se v 11. století dostal jako symbol na skotskou vlajku
(zřejmě šlo o nejstarší národní vlajku v dějinách). V heraldice se také tento kříž těšil velké oblibě.
V matematice slouží jako znaménko násobení (x).58
Latinský kříž, který se stal ve 2. - 3. století n.l. symbolem křesťanství, má prodloužené
vertikální břevno. Na takovém byl ukřižován Kristus V křesťanské symbolice předstvuje
vertikála směřování k Bohu, horizontála pak spojení mezi lidmi. Na stejném typu kříže, ale
obráceném kratší stranou dolů, skončil mučednickou smrtí sv. Petr (proto se tento typ
obráceného kříže označuje jako svatopetrský.) Tento kříž je v současnosti znamením
satanistů.
Kříž „tau“, tedy ve tvaru písmene T byl v dávných dobách chápán jako mystický falický
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Lurker,s.247, Colin, s. 256, Černý, Holeš, s. 195
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symbol, ale také byl spojován se Sluncem, jeho paprsky a věčným štěstím a v některých
kulturách byl také vnímán jako symbol středu světa. Paradoxem je, že v době římské říše
nejčastěji používán pro popravy ukřižováním a později znamenal také základ šibenice. Poněkud
zavádějící je v křesťanském prostředí rozšířený název „kříž sv. Antonína“. Vychází ze spojitosti
se sv. Antonínem Poustevníkem, který žil v druhé polovině 3. a první polovině 4. století
(zemřel v roce 356) a byl jedním ze zakladatelů poustevnictví. Pro jeho rady si do egyptské
pouště jezdil i císař Konstantin Veliký. Antonín se zabýval i léčitelstvím. Soustředil se především
na nemocné epilepsií a na léčení různých infekcí, ve stáří používal hůl zakončenou jako
písmeno T, o které se opíral v podpaží. Sám zemřel přirozenou smrtí ve svých devadesáti
letech. Nezemřel tedy mučednickou smrtí na kříži.59
Ukřižování jako forma popravy
se zřejmě objevilo nejdříve u starověkých Peršanů, odkud se v době Alexandra
Makedonského rozšířila do Kartága a Egypta. Odsouzený byl většinou zavěšen či hřeby přibit na
strom nebo nabodnut na kůl, tak aby se tělo nedotýkalo země (ta byla zasvěcena nejvyššímu
bohovi dobra Ormuzdovi, což je jiné označení starého íránského božstva Ahura Mazdy).
Skutečných křížů pak začali používat Římané. Ukřižování představovalo velmi krutou a
zdlouhavou smrt a používalo se jako trest pro vzbouřence, lupiče („latro“ znamená latinsky lupič,
od čehož je odvozen termín lotr a otroky. V roce 73 p.n.l. Tak po Spartakově povstání nechal
Crassus ukřižovat 6000 uprchlých otroků podél silnice Via Appia.
V době, kdy se římskou provincií stala Palestina, byl tento typ trestu smrti importován i
do židovského prostředí (v roce 63 p.n.l. Za císaře Pompeia). Tento typ popravy zrušil až císař
Konstantin Veliký krátce po vydání Milánského ediktu 313.
Samotnému ukřižování předcházelo bičování odsouzeného, které prováděli tzv. liktoři
(většinou určení vojáci). Maximální počet ran mohl být čtyřicet. Záleželo na fyzické kondici
odsouzeného i síle liktorů, mnohdy odsouzený nepřežil už tento akt. K bičování se používal
zvláštní bič („flagelum“) s řemínky zakončenými železnými kuličkami a ostrými kostěnými
předměty60
Zkrvavené tělo zbičovaného člověka bylo vojáky poté sraženo na zem, kde byl připraven
příčný trám „patibulum“ na který mu byly připoutány nebo hřeby přibity ruce v oblasti zápěstí.
Tělo s příčným trámem pak bylo vyzdviženo a upevněno na svislý trám (kůl) tzv. „stipes“, k
němuž byly stejným způsobem jako ruce připevněny nohy. Utrpení na kříži trvalo od tří hodin až
do tří /čtyř dnů. Po celou dobu byly kříže s mučedníky hlídány a konečná smrt byla pojištěna
vražením kopí do boku.
Ve středověku se v Evropě už křižování nepraktikovalo, ale rozšířilo se v Japonsku – tzv.
59

Karel Vrána, V jednom společenství-Životní příběhy světců, Praha Vyšehrad 2009, ISBN 978-80-7021-4
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Nástroj byl předchůdcem tzv. devítiocasé kočky“, biče s devíti řemínky s kuličkami, který používali ve středověku
nejen piráti, ale i armáda všeobecně.
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haricuce“,kde se hodně využívalo nízkých křížů.61
Egyptský kříž (Ankh, nebo kříž se smyčkou) má tvar písmene T s kroužkem nad
horizontálou. Kříž symbolizoval pozemský život, kroužek (smyčka) byl emblémem Slunce jako
zdroje života, ale také věčného dokonalého posmrtného štěstí. Velmi často se používal jako
amulet a říkalo se mu také „klíč k Nilu“.62
Svastika (hákový kříž) se objevoval v řadě starých civilizací v různých obměnách. Kříž
se stejně dlouhými pravoúhlými nebo obloukovitě zahnutými rameny představoval vířivý motiv
naznačující pohyb, příbuzný symbolu kruhu a tryskelionu (z řec. „triskele“ tzn. tři nohy – symbol
cyklů života ve sférách země, moře a nebe a také věčného koloběhu zrození, života a smrti.
Tento symbol vyznávali Indiáni v předkolumbovské Americe a evropští Keltové).
V Indii byla svastika (v sanskrtu „znak štěstí“ „svasti“) symbolem věčného koloběhu
(sansára) a současně znakem Buddhy, který sansáru překonal.
Pravotočivá svastika symbolizuje vycházející slunce, den a život, levotočivá, označovaná
jako svastika pak slunce zapadající, noc a smrt.

Obr. Různé typy svastiky

Hákový kříž (Hakenkreuz) se v moderní době stal neblaze proslulým symbolem
nacismu. Už na konci 19. století jej začaly používat jako svého symbolu různé skupiny
„národního“ hnutí s antisemitským akcentem. Jejich hlavní ideologií se stala tzv. áriozofie
(„árijská moudrost“) vyzdvihující náboženství a magii starých Germánů.
Toto učení tvrdilo, že árijci jsou jediná kulturně tvořivá rasa, představující vrchol vývoje
lidstva a tím je určena k vládě nad světem. K hlavním zakladatelům áriozofie nebo tzv.
wotanismu patřil rakouský novinář a spisovatel Quido List (1848-1919). Árijci podle něj byli
jako zakladatelé kultury i nositeli prajazyka, z něhož postupně vznikly ostatní civilizované jazyky.
61
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Rovněž runové písmo bylo podle něj nejstarším písmem. Studium run se stalo základem
nového árijského mysticismu, odvolávajícího se na hlavního představitele panteonu starých
germánských (teutonských) božstev Wotana – boha války a podsvětí.63 Pravotočivý hákový kříž
List vyzdvihoval jako „symbol aktu
kruhu božího stvoření“. V roce 1918 se hákový kříž stal znakem a průkazem Společnosti Thule.
Od roku 1920 byl symbolem strany NSDAP. S největší pravděpodobností byl autorem
myšlenky na využití hákového kříže jako znaku strany Karl Ernst Haushofer (1869-1946)
profesor geografie a geopolitiky na univerzitě v Mnichově, který za 1. světové války dosáhl
hodnosti generála německé armády. Ten často pobýval v Indii a svastika jako magické znamení
slunce, pramene života a plodnosti mu pro hnutí, jehož se stal aktivním členem, připadlo jako
velmi vhodné. Hitler osobně doladil barevné symboly - černý kříž v bílém kruhu na červeném
pozadí. Černý64 hákový kříž znamenal poslání v boji za vítězství árijského člověka, bílý kruh
reprezentoval německý nacionalismus a červená barva vlajky měla zdůraznit „sociální“
myšlenku hnutí. 65
Ramena kříže také připomínají čtyři písmena F, což znamená zkratky čtyř principů „frei“,
„fröhlich“, „frisch“, freunden. Na 7. sjezdu NSDAP v roce 1935 se vlajka strany stala jedinou
říšskou vlajkou

Zřejmě k tomu přispěl i incident na německé zaoceánské lodi Bremen v létě 1935 v
americkém přístavu. Na loď s nacistickou vlajkou vtrhlo několik demonstrantů, kteří vlajku strhli a
hodili do moře. Na stížnost německého velvyslance v USA reagovalo MZ USA prohlášením, že
německá vlajka poškozena nebyla, neboť se jednalo jen o vlajku politické strany.
V nacistické symbolice hrála významnou úlohu i runa značící písmeno S. To se stalo
základem znaku oddílů Mladších německých chlapců (Deutsches Jungvolk) a ve svém zdvojení
znakem SS („Schutzstaffel“). Oheň a pochodně, které hrály důležitou kulisu nacistické
propagandy, byly převzaty od tzv. ohňového kříže, kterým se staří Germáni svolávali k
vojenským poradám (rozšířený byl tento zvyk i ve Skandinávii a ve Skotsku.
Italský fašismus měl ve znaku tzv. fasces -svazky prutů s vetknutou sekerou
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převázaných červenou stuhou. Ve starém Římě to byl odznak konzulů a dalších reprezentantů
mocenského aparátu a nosili jej také liktoři66 jako symbol vlády nad životem a smrtí.
Existuje ještě celá řada dalších křížů. Papežský má tři horizontální břevna, z nichž
nejnižší a nejširší prochází středem horizontály a nad ním jsou ještě dvě břevna, z nichž
nejvyšší je nejkratší. Je to znamení sv. Trojice nebo prohloubené víry. Podobný je pravoslavný
ortodoxní kříž, který má nejdelší prostřední horizontální břevno, obyčejný pravoslavný má třetí
zešikmené břevno v dolní části vertikály (symbol místa, kde měl Kristus přibité nohy. Mnoho
těchto symbolů můžeme nalézt v architektuře, heraldice, jako různé typy vyznamenání.

Obr. různé typy křížů

7.3

Symbolika barev
Člověk jako živá bytost patří mezi vizuální druhy živočichů na Zemi a má dokonce

nejlépe a nejvšestraněji vyvinutý zrak. Je schopen jednorázově rozlišit asi 250-500 čistých
barevných tónů a dalších 16 000 možných smíšených barev s využitím speciálních optických
přístrojů.67
Psychologie většinou zastává názor, že účinek barev je dán jejich spojením se světem
kolem nás (modrá obloha, červená krev). Barvy mohou povzbuzovat, ale také uklidňovat,
mohou být vnímány jako studené (modrá, zelená), nebo teplé (červená, žlutá).
Barva není nic náhodného, ale něco, co patří k povaze věci.68
Řada lidí trpí poruchou barevného vnímání tzv. daltonismem (barvoslepostí).69 Lidé s
tímto postižením nedokážou rozeznat některé barvy. Nejčastěji nerozlišují červenou a zelenou,
nebo modrou a žlutou. Daltonismem trpí více muži (kolem 8 %) než ženy (0,5%).
Nejvýrazněji působí na lidský organismus tři základní barvy: modrá, červená a žlutá.
Modrá vyjadřuje a vyvolává klid a chlad, červená aktivitu a teplo, slunečně žlutá je výrazem
souladu a vyrovnanosti. Jejich kombinacemi a směsí vznikají další barevné odstíny a jim také
odpovídající nálady, dojmy, pocity a představy lidí. Výjimku tvoří barva bílá, v níž jsou
potenciálně obsaženy všechny ostatní spektrální barvy – a barvy černá a hnědá, které
představují zvláštní skupinu filtrů a stínů, a to včetně jejich odstínů -šedé, béžové, dýmové
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apod.70
Symbolický význam barev hrál v dějinách významnou roli. Ve starověkých říších byly
přiřazovány k určitým fenoménům. V Číně např. barvy v kombinaci se zvířaty vyjadřovaly
světové strany: východ - modrý drak, jih – rudý pták, západ – bílý tygr a sever – černá
želva. Ve staré Mezopotámii byly přiřazovány jednotlivé barvy planetám: černá - Saturn, tmavě
červená - Jupiter, světle červená - Mars, zlatá – Slunce, bíložlutá – Venuše, modrá – Merkur,
stříbrná -Měsíc. Ve staré Persii byly barevným oblečením rozlišovány tři společenské vrstvy:
bílá – kněží, červená - bojovníci (v kombinaci i s jinými barvami, zejména zlatou) a tmavě
modrá – zemědělci. V Egyptě odpovídala modá barva bohům, červená protivníkům
(nepřátelům) bohů, zelená znamenala barvu života a černá byla barvou podsvětí, ale i
znovunarození. Ve starém Mexiku znamenala bílá svítání, zrod, červená krev, oheň, sluneční
světlo a modrá vodu, déšť.71

7.3.1 Bílá a černá
V obou případech nejde o barvy v pravém slova smyslu.
Bílá (řecky „leukos“, latinsky „lux“) je především symbolem světla. Téměř ve všech
kulturách byla vnímána jako barva, která se teprve zrodí nebo jako syntéza všech barev,
které tvoří barevné spektrum. V Číně dodnes znamená nepřítomnost barvy. Ve východních
zemích a kulturách je dodne bílá také barvou smutku (pohřební). S bílou barvou je spojována
řada bohů (Zeus měl epiteton Leukaios a proměňoval se v bílého býka a bílou labuť, v
křesťanství se symbolem Ducha svatého stala bílá holubice, perský bůh Ahura Mazda byl
nazýván „bílý pán“, Podle biblického vidění sv. Daniela se Bůh zjevil v rouše „bílém jako sníh“.72
Obvykle je vedle světla dodnes chápána jako symbol čistoty, nevinnosti a dokonalosti.
Symbolizuje také panenství a duši zbavenou tělesného trápení a vášně.
V řadě zemí se vyskytuje např. mýtus o bílé paní. Původ se odvozuje z Německa, kde
se na hradě Plasenburg zjevoval od 13. století duch zesnulé Kuninde z Orlamümunde. Její
českou obdobou se na konci 15. století stala Perchta z Rožmberka. Pověst o jejím zjevování
není pouze záležitostí Českého Krumlova, ale také Telče. Francouzskou obdobou Bílé paní je
víla Meluzína a v Irsku bílý duch Bánši.
Každopádně všechno, co je v přírodě bílé má posvátnou a magickou povahu mléko,sníh, měsíc, který se na tmavé obloze zdá bílý (hlavně v úplňku). Bílá je často spojována
se stříbrem, perlami, křišťálem, také se svatozáří. Uctívány bývaly i bílé vlasy, nejen jako znak
stáří, ale zejména moudrosti.
Černá je protikladem bílé – barvy světla a dobra. Černá často vystupuje jako symbol zla, neštěstí,
temnoty, smrti. Byla vnímána jako barva podsvětních vládců (egyptských bohů mrtvých Anupa,
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Chontamenteje.) Ale v Egyptě také představovala barvu plodnosti a úrodnosti půdy i barvu života
(černé mraky přinášely životadárný déšť).
V křesťanské lidové víře byla barvou ďábla (čert býval často zobrazován v podobě černého kozla
nebo kočky). Černá zvířata vůbec podle pověr byla zvěstovatelem neštěstí (např. Černá kočka přes
cestu, havran za oknem...) Černý oděv však od středověku znamenal také výraz nejvyšší
důstojnosti.

7.3.2 Červená
Vždy byla obecně považována za nejvýznamnější barvu a ve spojení s bílou černou se
nejvíc využívala při rituálních obřadech. Většina jejích významů je metaforicky odvozena z jejího
podobenství s krví.73
Je považována za symbol lidského těla, energie, odvahy, radosti, lásky, představuje také
mužský princip, je barvou moci, ale i hříchu, pekla, utrpení, oběti.
Existuje velké množství červených odstínů. Nejdražší a nejsložitější bylo dosažení
purpurově rudé, která se získávala složitým a zdlouhavým procesem z mořského plže.
Purpurové sametové roucho bylo ve středověku symbolem moci vládců. V Číně byla tzv.
Císařská červeň v 6. století n.l. Nahrazena císařskou žlutí.

7.3.3 Modrá
Obdobně jako voda, je také modrá barva spojována s duchovním životem. Obvykle byla
chápána také jako barva božské pravdy. V křesťanství je brána jako symbol čistoty, je tedy
barvou Pany Marie a označuje také víru, slitování a svěcenou vodu. Symbolicky také
poukazuje na věrnost a stálost. Ve starých civilizacích také byla modrá barva spojována s bohy
(v Egyptě bývali bohové malováni s modrým vousem, v Indii byla spojována s Kršnou). V koránu
však při posledním soudu charakterizuje modrá zločince.74
7.3.4

Fialová

Fialová se nachází mezi červenou a modrou a je i jakýmsi symbolem zprostředkování
a rovnováhy mezi mocí a autoritou rudé a posvátností a moudrostí modré. Také má vyjadřovat
západ ducha a tělesnosti. V lidové symbolice je to barva věrnosti a stálosti. V křesťanském
umění byla často používána jako barva Kristova utrpení. V katolické liturgii je to barva vážnosti,
kajícné mysli a je také barvou adventu a pašijového týdne, tedy barvou pokání.75

7.3.5 Zelená
Symbolizuje především přírodu v jejím růstu. Je to barva rostlinstva, jara, života,
svěžesti a naděje. Velký význam má v islámské symbolice, kde je barvou Prorokovy
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moudrosti. V Číně je spojována s ženským principem jin, v raném křesťanství býval Kristův kříž
malován zeleně, což znamenalo symboliku naděje na návrat člověka do ráje. Někdy má také
zelená negativní význam, který bývá spojována se žárlivostí, nebo brána jako barva jedu.
Původní obyvatelé deštných pralesů na americkém kontinentě rozeznávají kolem 1000 odstínů
zelené a pro všechny mají pojmenování76.

7.3.6 Žlutá
Je jasná barva, připomínající zlato a slunce. Z toho důvodu je chápána jako symbol
bohatství, šlechetnosti, slávy a nádhery. V Číně označovala centrum vesmíru a byla
zasvěcena císaři a také mnichům. V antice panovala představa o bohu vína Dionýsovi oděného
s šafránově žlutém rouchu. Ostatně sytě žlutá je barvou ohlašující podzim a zrání (obilí,
hroznů a jiného ovoce). V dějinách měla i negativní významy. Byla barvou hanby, různá
znamení v jejím barevném provedení museli nosit na oděvu např. Židé (žlutý špičatý klobouk, za
nacismu žlutá Davidova hvězda), ale i kacíři a prostitutky. Žlutou vlajkou se označovalo místo
nakažlivé nemoci a karantény (ve středověku se v době epidemie natíraly zdi kolem dveří, kde si
nemoc vybrala svou daň.

7.4
7.4.1

Barvy a politické symboly

Státní vlajky

Už od konce pravěku, kdy se společnost začala majetkově a mocensky diferencovat se
začal objevovat prezentativní symbolismus ve smyslu moc (světlo, nahoře) a poslušnost,
poddanost (tma, dole).77S rozvojem států a jeho institucí vznikaly i jejich výsostné znaky,
především vlajky78, jejichž podoba se v průběhu dějin měnila v závislosti na politických
poměrech.
V barevné kompozici vlajek států dominují barvy, které jsou charakteristické pro danou
oblast. Pokud se vyskytuje černá, jedná se většinou o bývalé kolonie, zejména africké. Černý
pruh v tzv. tribandu (tří vodorovných nebo svislých stejně širokých pruhů) se vyskytuje např. na
vlajce Egypta (zde symbolizuje dobu před revolucí a je spojena s dalšími dvěma barvami ve
svislém provedení – červenou, znamenající revoluci a bílou – symbolem mírové budoucnosti.
Stejná kombinace s bílou a červenou má také Jemen a Irák, ale ve vodorovném tribandu. Irák
má ještě v prostředním bílém pruhu tři zelené hvězdy na znamení plánovaného spojení s
Egyptem a Sýrií a s nápisem „Alláhu Akbar“ (Alláh je věčný). Dva černé protilehlé trojúhelníky
žlutě lemované na zeleném podkladu má vlajka Jamajky, skosený černý klín zasahuje do
vodorovného tribandu červené, bílé a zelené u vlajky Kuvajtu, černý bíle lemovaný pruh
rozdělující modrou plochu je u vlajky Botsvany a příčný černý a bílý pruh na žlutém podkladu se
vyskytuje u Bruneje.
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V evropských vlajkách se černá barva vyskytuje u vlajky Německa (ve vodorovném
trianglu s barvou červenou a žlutou a Belgie také v kombinaci s červenou a žlutou, ale ve
svislém provedení.
Řada vlajek využívá barev trikolory (červené, modré a bílé), někdy s emblémem
(znakem na jednom z pruhů, nebo je jeden pruh nahrazen klínem v jedné z barev (př. naše
vlajka).
Nejstarší trikolóra pochází z Nizozemska (16. st.) a má pruhy vodorovné. Spodní modrý
a prostřední bílý byly barvami livreje oranžistů, horní červená (nahradila oranžovou - spojenou s
Vilémem Oranžským - symbolizovala vítězný boj proti Španělsku a katolicismu. Stejná je
trikolora Lucemburska, které bylo s Nizozemskem spojeno v Unii, ale modrá je světlejší.
Historicky nejznámější je trikolora Francie, která je produktem francouzské revoluce – za
státní symbol Francie byla oficiálně uznána v roce 1790 v pořadí svislých pruhů: červená, bílá a
modrá (barvy jsou odkazem na původní bílou královskou vlajku, červená a modrá pak
představovaly barvy Paříže). V roce 1794 bylo pořadí obráceno do dnešní podoby: modrá, bílá a
červená. V první polovině 19. století došlo ještě ke dvěma změnám – v roce 1815 se dočasně
vrátila bílá vlajka Bourbonů, na pařížských barikádách 1830 a 1848 se používala červená vlajka
jako symbol revoluce a po vzniku 2. republiky 1848 se jako oficiální symbol vrátila trikolora z
roku 1794.
Státní vlajka Československa a České republiky

Obr. Vlajka Československa (1918-1920), vlajka Československa a České republiky,

vlajka Protektorátu Čechy a Morava, současná vlajka Slovenské republiky
Barvy trikolory se objevují i na naší státní vlajce. Původně byla historickou vlajkou Čech
(stejně jako Polska) bíločervená bikolóra (dva stejné vodorovné pruhy). Barvy vycházely ze
starého královského vojenského praporu, využívajícího barev (tinktury) erbu Českého království.
Podle heraldických pravidel se na českém praporu objevovala na horní polovině bílá barva
(symbolizující stříbrného českého lva) a na dolní polovině červená (symbol červeného pole
štítu)79
V době národního obrození, zejména od revolučních událostí roku 1848 se začala
obecně používat vodorovná trikolora jako symbol boje.
Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 se začaly vést rozsáhlé debaty,
jak československou trikoloru odlišit od vlajek podobného typu. V roce 1919 byla na popud
79
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univerzitního profesora Gustava Friedricha ustavena komise na vytvoření nové vlajky
samostatného státu.
Z několika návrhů sklidil nejvíce ohlasů projekt archiváře Ministerstva vnitra Jaroslava
Kursy (1875-1950). Podle něj by do červenobílé bikolóry vsazen modrý klín, sahající do
poloviny vlajky (měl být zřejmě symbolem slovenských hor). Podoba vlajky byla schválena
Národním shromážděním v březnu roku 1920. Po rozdělení federace a vzniku samostatné
České a Slovenské republiky se dosavadní vlajka stala českým symbolem. Slovenskou vlajku
tvoří trikolóra, na níž je umístěn slovenský státní znak.
Vlajku s klínem má i několik dalších mimoevropských zemí např. Kuba má červený klín s
bílou hvězdou zasazený do černobílých pruhů, Filipíny mají bílý klín (na něm je žluté slunce a tři
hvězdy) v červenomodré bikolóře nebo Bahamské ostrovy (černý klín na modré ploše se
žlutým pruhem uprostřed.

Obr. vlajky s klínem (Kuba, Filipíny, Bahamské ostrovy)

Poměrně málo států má jednobarevnou vlajku. Zelenou bez jakýchkoliv emblémů má
Libye, rovněž zelenou, ale se znakem islámského půlměsíce a hvězdy uprostřed pak
Mauretánie (zelená je jednak sama barvou islámu, ale nachází se také na vlajkách zemí s
bohatou zemědělskou tradicí – např. Zelený pruh na tribandu Bulharska, Indie nebo Etiopie.
Červenou jednobarevnou vlajku, se zeleným pentagramem uprostřed má Maroko, bílou
vlajku se žlutým emblémem země a zelenými ratolestmi má Kypr, stejně jako Japonsko. Zde je
uprostřed bílé plochy červený plný kruk „hinomaru“ (sluneční kotouč).
Velmi časté je na vlajkách rozdělení barevného základu různými typy křížů.
Charakteristické jsou takto především vlajky evropských severských států. Červený
prapor s bílým křížem, patřící Dánsku (tzv.“ Dannebrog“) pochází podle legend ze 13. století i
když státní vlajkou se stal až v roce 1854. Podobná legenda o zjevení kříže na obloze před
bitvou se váže k vlajce Švédska. Modrou plochu (symbol moře a nebe) rozděluje žlutý kříž
(symbol slunce). Norská vlajka je rovněž červená s tmavě modrým „skandinávským“ křížem,
který je bíle olemovaný. Modrý kříž na bílém pozadí (symbolické barvy jezer, sněhu a víry) tvoří
vlajku Finska.80
Nejsložitější je vlajka Velké Británie. Jejím základem je červený svatojiřský kříž na bílém
poli (byl státním symbolem už od roku 1277. Po nástupu Stuartovců a spojení se Skotskem
došlo 1606 ke spojení anglického kříže s bílým svatoondřejským bílým křížem na modrém
80

Aleš Brožek, Lexikon vlajek a znaků zemí světa, Praha:Kartografie 2004, ISBN80-7011-776-1
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pozadí a v roce 1801 byl do vlajky zakomponován také irský kříž sv. Patrika (červený úhlopříčný
kříž na bílém pozadí.
Velmi dlouho se také vyvíjela americká vlajka. Skládá se ze 13 bílých (6) a červených
(7) vodorovných pruhů s modrým obdélníkem („kantonem“) v levém horním rohu. Na modrém
podkladu je seřazeno 50 bílých hvězd, symbolizujících jednotlivé státy Unie. Původně, když
ještě americké osady spadaly pod britskou korunu, byla místo modrého klínu s hvězdami
čtvercová britská vlajka. V roce 1777 krátce (18 měsíců) fungovala vlajka s pruhy a už modrým
kantonem, v němž bylo v kruhu 13 bílých hvězd. Plánovalo se, že každý nový stát získá nový
pruh a hvězdu. V letech 1777-1795 měla vljka 15 pruhů a 15 hvězd v modrém kantonu. Vlajka
se stávala poněkud nepřehlednou, a tak na návrh G.Washingtona bylo rozhodnuto ponechat
pouze 13 původních pruhů a jak se bude Unie rozšiřovat, přidávat pouze nové hvězdy.
Posledním připojeným státem a 50 hvězdou byla v roce 1960 Havaj. 81

7.4.2 vlajky mezinárodních organizací
Většina vlajek mezinárodních organizací má jako základní barvu (uklidňující a mírovou)
modrou v různých odstínech s emblémy uprostřed.

7.4.2.1

Vlajka OSN

Byla oficiálně přijata 20. října 1947. Má světle modrou plochu (“list“) v jejímž středu je bílý
emblém OSN. Jde o zjednodušenou mapu světa, na níž jsou zakresleny siluety všech
obydlených kontinentů. Kolem jsou dvě olivové ratolesti symbolizující mír.

7.4.2.2

Vlajka Evropské unie

Původně byla vlajkou Rady Evropy, schválená 8.12.1955. Na tmavším modrém listu je
kruh 12 zlatých (žlutých) hvězd. Vlajku navrhl významný irský genealog a vexilolog Gerald
Slevin (1919-1997). V roce 1986 ji jako symbol převzalo Evropské společenství a v roce 1992
Evropská unie.
Vlajka je zobrazena na přední straně všech eurobankovek, na mincích je pouze kruh
hvězd.
Kolem počtu hvězd se rozvinula poměrně bouřlivá diskuse už v 50. letech 20. století, kdy
81
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Rada Evropy už měla 15 členů. Bylo navrženo, aby každý členský stát měl svou vlastní hvězdu.
Proti tomu protestovala SRN, protože členem Rady bylo i Sársko a jeho vlastní hvězda by
vyvolávala představu samostatného státu. SRN tedy navrhovala 14 hvězd, což vyvolalo nelibost
Francie, protože to podle ní vyvolávalo dojem pohlcení Sárska Německem. Nakonec se zástupci
Rady shodli na dvanácti hvězdách. Tato už neměnná dvanáctka nesouvisí s počtem
zakládajících členů a vůbec nemá s počtem členů nic společného. Byla vybrána jako staré
symbolické číslo, které se objevuje v Bibli i symbolice výtvarného umění. Hvězdy však musí
být rozmístěny podle ciferníku hodin a správně otočeny jedním dílkem směrem nahoru.

7.4.2.3

Olympijská vlajka

Je symbolem mezinárodního olympijského hnutí. Má podobu bílého obdélníku ve
kterém je umístěn nejvyšší symbol olympionismu – pět navzájem se protínajících kruhů –
modrého, červeného, žlutého, černého a zeleného.
Podobu vlajky navrhl zakladatel moderního olympijského hnutí Pierre de Coubertin (1863-1937).
Návrh předložil Olympijskému výboru v roce 1914 a poprvé zavlála na olympijských hrách v
Antverpách v roce 1920.

7.4.2.4

Vlajka NATO

Vlajka má jednoduchou symboliku. Na modrém pozadí (barva námořnické modře) je bílá
růžice kompasu který naznačuje čtyři světové strany. Znamená tak jednotu zemí, pomáhat si v
případě války.

7.4.2.5

Vlajka Mezinárodního červeného kříže

Červený kříž je mezinárodní nezisková organizace, která poskytuje humanitární pomoc a
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lékařskou péči v oblastech, v nichž probíhají válečné konflikty, přírodní katastrofy, hladomory
atp. Formálně byl založen v roce 1863 válečnými lékaři na podnět švýcarského obchodníka a
především neúnavného sociálního aktivisty Jeana Henriho Dunanta (1821-1910), který v roce
1901 získal první Nobelovu cenu za mír. Ten organizoval pomoc zraněným vojákům po krvavé
bitvě u Solferina. V provizorní nemocnici, kterou pomohl vybudovat se nebral zřetel, na čí straně
ranění bojovali. Po návratu do Ženevy rozvinul pomocí své knihy „Vzpomínka na Solferino“
rozsáhlou agitaci na vytvoření neutrální organizace, která by mohla pomáhat raněným ve
válečných konfliktech aniž by na lékaře a jiné pracovníky bylo některou z válčících stran
útočeno. Proto byl potřebný výrazný symbol, jasně viditelný i na velkou vzdálenost. Jeho
základem se stala švýcarská vlajka s obrácenými barvami – tedy červený kříž na bílém poli.
Už v roce 1876 v době rusko-tureckého konfliktu, oznámilo Turecko, že je tento symbol pro
islámské země nepřijatelný a začalo, následováno arabskými státy, používat červený půlměsíc
na bílém poli. Oficiálně byl tento symbol přijat až v roce 1929. V Íránu byly za vlády šáhů z
dynastie Páhlaví (1923-1979) používány dva symboly červený lev a červené slunce. Ty sice
nebyly oficiálně přijaty, ale byly respektovány. V roce 1930 vznikla v židovských osadách v
Palestině dobrovolnická organizace Magen David Adom (Červená Davidova hvězda, červený
Davidův štít) na základě principů Mezinárodního červeného kříže. Po vzniku státu Izrael a
během následných arabsko-židovských konfliktů se činnost rozšířila a v roce 1950 přijal Kneset
zákon, kterým ustanovil MDA oficiálním poskytovatelem přednemocniční péče v Izraeli. Oficiálně
byl uznán v roce 2006. Ve stejném roce byl také schválen symbol pro označení mezinárodních
zdravotnických jednotek a pomocného personálu červený krystal na bílém poli.
V současnosti tedy oficiálně existují 4 vlajky:

7.4.3 Symboly politických stran a hnutí
Různé politické strany používají jak barevné, tak i grafické symboly.82
Mnohé z nich mají svůj původ ve starých panovnických symbolech (insigniích), tedy
odznaků moci panovníka nad nesvrchovaným lidem.

82
Už jsme hovořili o barvách a znaku nacismu, protože se to bezprostředně týkalo geometrického symbolu
svastiky
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7.4.3.1

Panovnické symboly

Tradičním panovnickým symbolem, jak se můžeme přesvědčit v dochovaných
památkách výtvarného umění, byl trůn (stolec), přičemž panovníci bývali téměř vždy
zobrazováni vsedě. Tato poloha je charakteristická pro božstva a jejich pozemské reprezentanty.
Můžeme se s tím setkat už na perských a chetitských reliéfech. Pozlacený trůn ze slonoviny,
který nechal zhotovit král Šalamoun, vlastně patřil Hospodinovi. Trůn také představoval ve
starověkém Římě kult císařů. Od raného křesťanství do 13. století se v západním kulturním
okruhu často vyskytoval prázdný trůn obklopený Kristovými „mimolidskými“ symboly.
Toto zobrazení se nazývá etimasie – tzn. příprava trůnu pro návrat Krista. Tato obrazná
zvěstování Krista krouží kolem svatého místa, kde jsou udělovány svátosti. Byl to chléb života,
vinný kmen83, jako světlo světa svíce, žízeň tišící voda (džbán), kámen jako základ každé
stavby, někdy i beránek („Beránek Boží“ bylo Kristovo označení Janem Křtitelem). Postupně se
křesťanský trůn změnil na oltář.
Etimasie byla později oblíbeným motivem v Byzanci a opět se objevila v barokním
umění.

Obr. etimasie

Také koruna patřila k významným insigniím vládců. V orientálních říších byla koruna s
rohy znakem nejprve božské, poté i panovnické moci. Často byl však používán i slunečník,
jako znak úcty a moci. U indiánských náčelníků nahrazovala korunu ozdoba hlavy z ptačích per,
Egypťané považovali korunu za oko slunečního boha, v antice pak byl používán vavřínový
věnec (lat. „corona“) jako symbol růstu a života spolu s diadémem (čelenkou). Z tohoto spojení
se vyvinula klasická středověká královská koruna, která reprezentovala nejen krále (císaře),
ale i ideu státu.

Koruna císařů svaté říše římské měla osm plošek a 12 drahokamů na čelní straně. Číslo
osm upomíná na nebeský Jeruzalém, dvanáct na křesťanské apoštoly.
83
V Novém zákoně označuje Kristus sám sebe jako „vitis vera“, jako pravou vinnou révu – vinný kmen a své
učedníky za jeho ratolesti. (vinný keř a hrozen byly tradičním symbolem hojnosti a bohatství božského příslibu). V
podobě vinné révy byla zobrazována i Marie, jejímž plodem -hroznem byl Kristus.
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Další insignií bylo žezlo. Původně šlo o dřevěnou zahnutou hůl (berlu) nebo jakýsi kyj
(válečnický symbol moci). Šlo o dávný motiv stromu života, osy bytí, která spojuje nebe
a zemi a která spočívá v rukou vládce. Důležitou součástí býval i panovnický meč, kopí
a plášť. Konec uctívání insignií spadá do konce 18. století.

7.4.3.2

Symboly politických stran

V různých vnitropolitických konfliktech se v průběhu dějin politické tábory vymezovaly
především barevnými symboly. Jako příklad můžeme uvést ze středověku boj italských a
německých šlechtických rodů a měst, přívrženců a odpůrců připojení severní a střední Itálie ke
Svaté říši římské. Stoupenci císařů ghibellini byli označovaní jako „neri“ - černí a jejich odpůrci
guelfové naopak jako „anchi“ - bílí. V 17. století v nábožensko-politických bojích v Irsku
používali irští katolíci zelenou barvu (ta se postupně stala symbolem celého Irska) a naopak
protestanti, spolupracující s Anglií oranžovou barvu, která byla znakem nasavsko-oranžského
rodu. Za francouzské revoluce se rudá stala symbolem radikálního tábora (rudá čapka jakobínů)
zatímco odpůrci revoluce uctívali bílou barvu Bourbonů.
Od 19. století se utvářely různá politická hnutí a masově vznikaly politické strany,
jejichž program byl podporován barevnými i grafickými symboly. Zajímavé je, že pravicové
strany často mají ve svém logu zvíře, většinou takové, které evokuje pocit svobody nebo síly
(pták, jednorožec, beran). Konzervativní a středopravé strany také volí spíš tlumené barvy,
především různé modré a tmavozelené odstíny.
Levicové strany a strany středu více používají ve znaku rostliny a plody (růže, třešně,
strom) a dávají přednost červeným, oranžovým a světle žlutým barvám.

7.4.3.3

Komunistické symboly

Ty prošly zajímavým vývojem. Socialisté v 19. století specifické symboly nepoužívali. V
době Pařížské komuny se jako revoluční symbol začala používat rudá vlajka a přívrženci
Komuny nosili v knoflíkové dírce červený květ. Ten se později stal symbolem nekomunistické
levice. Znakem Socialistické internacionály je červená růže sevřená v pěsti, labouristé mají
červenou růži na bílém pozadí.

Obr. znak Socialistické internacionály

Vůdce ruských bolševiků a zakladatel komunistického hnutí V. I. Lenin (1870-1924)
důsledně jakékoliv symboly odmítal, včetně uměleckých (symbolické básnictví bylo označováno
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za „extrémní fenomén dekadence“84. Po vítězství bolševické revoluce v Rusku byl v rámci
ateistické propagandy vyhlášen boj tradičním náboženským symbolům (křížům, ikonám) a
namísto nich se rozmáhal kult obrazů stranických vůdců. Za občanské války v Rusku vznikala
Rudá armáda, jejímž označením se stala rudá pěticípá hvězda (má symbolizovat 5 prstů ruky
dělníka, ale i 5 kontinentů, do kterých se vítězná revoluce měla rozšířit). Do hvězdy byl postupně
namalován srp a kladivo, vyjadřující jednotu dělníků a rolníků. Po vyhlášení SSSR v roce 1923
se stal státním znakem nového „socialistického“ státu.

Bývalá Německá demokratická republika, která byla vyhlášena v říjnu 1949 z ruské
okupační zóny Německa, přijal v roce 1953 jako státní znak kladivo a kružítko ve věnci z klasů,
aby tak byla symbolicky uznána i „technická inteligence“.
S vytvořením východního bloku po druhé světové válce se rozšířila i tato
propagandistická symbolika. Po vzoru orientálních despocií převzal komunistický režim ve svých
počátcích i zvyklost balzamování těl zesnulých představitelů režimu. Na Rudém náměstí v
Moskvě dodnes i přes mnohou kritiku veřejnosti stojí mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina.

Komunističtí faraoni
Lenin byl balzamován předním ruským patologem Alexejem Abrikosem hned po své
smrti 21.1.1924 a tělo bylo vystaveno nejprve v dřevěné hrobce, která byla v roce 1929
nahrazena kamenným mauzoleem od architekta Alexeje Sčuseva. V roce 1953 sem bylo

84
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uloženo i balzamované tělo Stalinovo, ale po XX. Sjezdu KSSS a kritice kultu Stalinovy
osobnosti bylo z mauzolea odstraněno a pohřbeno na nedalekém hřbitově.
Krátce po Stalinově smrti zemřel i neblaze proslulý vůdce československých komunistů a
první „dělnický“prezident Klement Gottwald. I jeho tělo bylo balzamováno a vystaveno v
monumentálním památníku na Vítkově. Ten byl za první republiky postaven ke zcela jiným
účelům, a sice k poctě Jana Žižky a československých legionářů. Gottwaldovo balzamované tělo
se postupně začalo kazit a v roce 1962 bylo odstraněno a zpopelněno.
V bulharské Sofii stálo až do roku 1999, kdy bylo zbořeno, mauzoleum Jiřího Dimitrova
(1882-1949), ale vystavena v něm byla pouze urna zesnulého.

7.4.3.4

Obchodní a výrobní značky

Značka (anglicky „brands“) slouží po staletí také k rozlišování zboží jednotlivých
výrobců. Pojem „brand“ pochází ze staronorského slova „brandr“, což znamená „vypálit“, protože
značka či cejch se od pradávna používaly a stále používají ke značkování a identifikaci zvířat ze
stáda jednoho vlastníka.85
Vše, co se týká strategie obchodních a firemních značek je součástí marketingové
strategie, tzv. brandingu.
Značka je zvláštním typem (vlastností) produktu, kterému dodává hodnotu a odlišuje
jej od ostatních produktů, vytvořených k uspokojování téže potřeby. Silná značka také posiluje
postavení společnosti, která je s ní spojována.
Podle marketingových specialistů může být za produkt považováno cokoliv, co může
být na trhu nabídnuto k nákupu (tzn. „fyzický výrobek“ - káva, automobil, oblečení...), k užití
(služba – banka, pojišťovna, lázně), ale i obchod (obchodní dům, supermarket), osoba (politik,
bavič, profesionální sportovec, který může být odkoupen jiným týmem), organizace (nezisková,
obchodní, umělecká agentura), místo (město, stát, země) i myšlenka (politická idea, filmový
scénář..)86
Přidáním značky k produktu lze zvýšit jeho hodnotu.
Obchodní a výrobní značky mají několik důležitých prvků (identifikátorů). Patří k nim
jméno, logo, symbol, představitelé, mluvčí, slogany, znělky, balení i nápisy.
Jméno je nesmírně důležité, protože často zachycuje hlavní asociace s produktem.
Dlouho byly názvy spojovány se jménem většinou zakladatele firmy. Typickým příkladem je
jméno amerického podnikatele a průkopníka automobilového průmyslu, ale také představitele
moderního marketingu a managementu Henryho Forda (1863-1947). V dnešním
komplikovaném světě je vybírání vhodného jména složitější. Musí být krátké, snadno
zapamatovatelné a využitelné i v jiných jazycích (př. Přípravek proti hmyzu „Raid“, což znamená
85
32
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„nálet“)
Logo a symbol patří k vizuálním prvkům značky, které hrají rovněž významnou
asociační roli. Jedná se také o základní prvek reklamy. Designéři čerpají při jejich utváření z
tradičních symbolů i barev. Nejdéle se, jen s malými inovacemi, drží logo Coca-Coly.
Tento stále oblíbený nealkoholický nápoj byl vynalezen v roce 1886 v americké Atlantě
tamním lékařem a lékárníkem Johnem Stithem Pembertonem. Původní nápoj obsahoval
výtažky koky s prvky kokainu a kofeinu a dokonce víno. Byl propagován jako prostředek pro
posílení organismu po chřipce a při únavě. Nejprve bylo odstraněno víno a od začátku 20. století
i kokain a naopak byl zvýšen obsah kofeinu. V roce 1888 byla obyčejná voda nahrazena
sifonem.
Díky reklamě se už na konci 19. a na počátku 20. století stala Coca-Cola jedním z
nejoblíbenějších nápojů.
Název i jeho grafické zpracování navrhl Pembertonův účetní a sekretář Frank
Robinson. Typický tvar lahve pochází z roku 1915 a jeho autorem je designér Earl R. Dean.
Vycházel z tvaru kokového listu i ořechu.87

V 80. letech 20. století, kdy nastal určitý všeobecný útlum poptávky po značkovém zboží,
byla v oblibě abstraktně pojatá loga (tato záliba veřejnosti v abstrakci se projevuje občas i dnes.
Příkladem je např. Internetové hlasování o nové logo pražské ZOO na počátku roku 2011, v
němž zvítězila abstrakce neodpovídající svému účelu.
Představitelé jsou specifickým lidským faktorem značky. Může jít o konkrétní spojení
určité osoby se značkou (např. Boris Beckham u sportovní řady nebo Tereza Maxová u
Oriflaime), ale i o anonymního představitele lidských prototypů (kovboj u Marlboro).
Představitelé musí být během doby aktualizováni, aby nadále udržovali zájem cílové skupiny.

87

Http:/cs.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
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Slogany se často objevují v reklamách, ale mohou být i na obalech zboží. I ty jsou
častěji aktualizovány, nejmarkantnější je to u zboží pro mládež („buď cool“..)
Znělky představují hudební poselství o značce. Než převládla televizní reklama, byla
znělka důležitým prvkem v rozhlase. Znělky je možno chápat jako rozšířené hudební slogany.88
Obalová technika prochází výraznými změnami (patrné je to především u potravinových
produktů). Marketingoví specialisté zdůrazňují význam především balení v okamžiku nákupu.
Je označováno jako „posledních pět sekund marketingu, „trvalé médium“, nebo „poslední
prodejce“.
Stejně jako u loga a reklamy je v rámci designu balení významný slovník barev:

černá

představuje v oblasti marketingu barvu luxusu (černý design je považován
za vysoce atraktivní).

bílá

zejména v kombinaci s modrou, vzbuzuje osvěžující pocit (balení mléka
převládá právě v této kombinaci).

zelená

v designu symbolizuje ekologii

červená

stejně jako v magii představuje sílu, energii, dynamiku, vzrušení a žár. V
designu vyvolává i dojem důstojnosti, přízně a šarmu. Nejvíc přitahuje
pozornost

modrá

symbolizuje klid, uvolněnost, kvalitu a krásu

žlutá

reprezentuje vitalitu a teplo

fialová

pak je využívána jako symbol kvality89

88
Ondřej Sedláček, Reklama, triky, které Vás dostanou, Praha: Vinland, a.s., ISBN 978-80-254-4108-4, s.7
89
Vysekalová Jitka, Mikeš Jiří, Reklama (Jak dělat reklamu), Praha: Grada Publishing a.s. 2007, ISBN 97880-247-2001-2, s.15
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Závěr

Jak už bylo řečeno, celý náš život přicházíme do styku s nejrůznějšími znaky a symboly,
jejichž kódy běžně známe nebo se je učíme. Není smyslem této publikace probrat všechny
znakové systémy. Stranou byly ponechány specificky vědecké, především technické a
přírodovědné, které se učíme v matematice, fyzice, chemii a biologii. Stranou zůstal také složitý
komplex znaků spojených s počítačovou technikou. Nepouštěli jsme se ani do větších hlubin
ezoteriky. Smyslem bylo ukázat na základě převážně historického přístupu, jak znakové systémy
vznikaly a jak se liší v různých kulturách. Jde o doplnění předchozího učebního textu z oblasti
sociální a kulturní antropologie a o jakýsi návod k hlubšímu poznání zajímavé mnohovrstevné
vědy – sémiotiky.
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