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Šestnáctý svazek sociolingvistické řady The Sociolinguistics in Deaf Communities (v naklada-
telství Gallaudetovy univerzity vychází od r. 1995) pojednává otázky zpracovávané různým 
způsobem, do různé hloubky a z různých úhlů pohledu už dříve, v základních obrysech (užívání 
znakového jazyka, jeho variety, kontakty s jinými jazyky, jazyk/y ve vzdělávání neslyšících) 
i v klasických pracích lingvistiky znakových jazyků (Stokoe, Markowicz, Battison, Wood-
ward). Obecně platí, že v úvahách o (menšinových a svým způsobem ohrožených) znakových 
jazycích a o specifikách jazykové a komunikační situace jejich neslyšících uživatelů jsou pro-
blémy spojované s jazykovou politikou a jazykovým plánováním přítomny v podstatě vždy, 
byť někdy třeba jen implicitně.

Monografické zpracování této problematiky se programově orientuje (viz Preface, s. VII–
VIII) na dvojí typ adresáta: jednomu, nepoučenému o světě hluchoty a o znakovém jazyce, 
je určena kapitola 1 (Sign Language and the DEAF WORLD as a Special Case: An Overiew, 
s. 1–30), k druhému, neznalému otázek jazykové politiky a jazykového plánování, směřuje 
kapitola 2 (Language Planning and Language Policy: An Introduction, s. 31–96). Kapitola 3 
pak informuje (i v historickém průřezu) o jazykovém plánování a jazykové politice ve vztahu 
k americkému znakovému jazyku (American Sign Language, Language Planning, and Lan-
guage Policy, s. 97–128), a to v těsné souvislosti s problematikou nastíněnou v kapitole 4, totiž 
s vytvářením nejrůznějších umělých manuálních kódů určených především pro vzdělávání 
neslyšících (The Creation and Use of Manual Sign Codes as Language Planning, s. 129–154). 
Kapitola 5 (International Perspectives on Sign Language, Language Planning, and Langugae 
Policy, s. 155–179) zasazuje problémy jazykové politiky a jazykového plánování do širšího 
kontextu „situací“ různých národních znakových jazyků. Závěrečná 6. kapitola (Conclusion: 
The DEAF WORLD, Language, and Power, s. 180–185) podává souhrn doporučení, jež by 
(v ideálním případě) mohla, resp. měla jazykovému plánování / jazykové politice pro oblast 
znakových jazyků dominovat. Publikace je opatřena přílohami (s. 186–195) mapujícími le-
gislativní rámec existence znakových jazyků jako přirozených jazyků neslyšících komunit, 
rozsáhlým seznamem literatury (s. 196–240) a rejstříkem (s. 241–252).

Aktuálnost probíraných otázek se ozřejmuje i vnitřní rozporností širšího kontextu, do něhož 
autor své úvahy zasazuje – sváří se v něm „multikulturní obrat“ charakterizovaný respektem 
k jinakosti se stále silnější (a populárnější, jak uvádí autor) „medikalizací“ hluchoty související 
zvláště s možnostmi kochleární implantace a s pokroky na poli genetiky.

Alena Macurová

Kronika


