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Dagmar Marková – Anna Šmehilová – Ivan Lukšík  

POSUNKOVÝ JAZYK V OBLASTI SEXUALITY NA PRÍKLADE 

POHLAVNÉHO STYKU4

 

Úvod – O posunkovom jazyku 

Osoby so sluchovým postihnutím sa delia do dvoch skupín - 

nedoslýchaví/-é a nepočujúci/-e. Nepočujúci/-e osoby sú charakterizované 

najmä vyššou stratou sluchu, ktorí/-é primárne komunikujú posunkovým 

jazykom. Nepočujúci sú v medzinárodných intenciách považovaní za 

„kultúrnu a jazykovú menšinu s právom na vlastný jazyk. Podľa T. Skelton 

a G. Valentine (2003) „lekársky model definície hluchoty definuje 

nepočujúceho ako osobu, ktorá má poruchu sluchu“ (2003, s. 454). My sa 

však v našom príspevku budeme viac prikláňať k sociálnemu modelu 

definície hluchoty, ktorá podľa D. Tarcsiovej (1998, s. 48) predstavuje 

„úplnú stratu sluchu, kde sluchové postihnutie je také veľké, že sluchová 

funkcia vôbec nestačí pre styk s okolitým prostredím“ a podľa T. Skelton 

a G. Valentine (2003, s. 455), kde „hluchota poukazuje na fakt 

existencie počujúceho sveta, ktorý vyčleňuje nepočujúcu osobu z tohto 

sveta.“ Primárnym problémom nie je teda poškodenie sluchu samotné, ale 

jeho sociálne dôsledky, ktorými sú komunikačná a informačná bariéra.  

Posunkový jazyk je na rozdiel od hovoreného jazyka (audio – orálneho) 

definovaný ako kanál komunikácie prebiehajúci vizuálno-motoricky (A. 

Macurová, 2008, s.12) v trojdimenzionálnej rovine, ktorý sa podieľa na 

intrakulturálnej (nepočujúci/-a – nepočujúci/-a) a interkulturálnej 

(nepočujúci/-a – počujúci/-a) komunikácii. Medzi tri fundamentálne 

charakteristiky posunkového jazyka patria: 

– posunkový jazyk je nezávislý od hovoreného jazyka,  

– je špecifický pre každý národ tzn. že nie je univerzálny a nie je 

medzinárodný, 

                                    
4 Príspevok vznikol na základe podpory grantu VEGA 1/0516/08: Sexuálne životné 
štýly mladých ľudí a ich socio-kultúrne kontexty a aj VEGA 2/0179/09: Dynamika 
sociálnych a morálnych noriem: Sociálno-psychologický výskum minoritných, 
marginalizovaných a znevýhodnených skupín vo vzťahu k majorite.   
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– je výrazný rozdiel medzi použitím „gesta“ a „posunku“.  

Podľa R. Vojtechovského (2008, s. 37 – 39) sa „gesto od posunkového 

jazyka líši. Gesto môžeme charakterizovať ako spontánny pohyb či pohyby 

rukou a tela, ktorými viac či menej uvedomele sprevádzame či nahradíme 

svoj verbálny prejav. Pre vytváranie a produkciu gest neexistujú žiadne 

pravidlá.“ Pre posunkový jazyk áno. V súvislosti s obsahom a zameraním 

nášho príspevku budeme pojednávať o posunkovom jazyku, ktorý je 

prirodzený nepočujúcim s vlastným slovníkom, gramatikou a jeho 

nezávislosťou od hovoreného jazyka (slovenský posunkový jazyk), ktorý 

nesúvisí s umelými systémami – posunkovými systémami, ktoré sú 

odvodené od hovoreného jazyka, kde ide o jeho doslovnú vizualizáciu 

hovoreného jazyka (posunkovaná slovenčina).  

Posunkový jazyk je verbálny ale nevokálny (nezvukový), má svoju 

vnútornú štruktúru,  gramatiku, slovnú zásobu a je možné ho rozdeliť na 

menšie jednotky – komponenty posunku.  

Manuálnu časť posunkového jazyka tvorí forma (tvar/konfigurácia) ruky, 

umiestnenie posunku v priestore, pohyb, orientácia palca a orientácia 

dlane a jeho nemanuálnu časť posunkového jazyka tvorí mimika, 

artikulácia (orálny komponent) a pozícia tela (od pása nahor) a hlavy.  

V súčasnej lingvistike sa v súvislosti s posunkovým jazykom a jeho miery 

obraznosti zaoberáme ikonickosťou a arbitrárnosťou posunkového jazyka, 

ktoré sa viažu na charakteristiku vzťahu medzi pomenúvaným a 

pomenúvaním. Podľa D. Tarcsiovej (2005, s. 128 - 129) ikonickosť je v 

semiotike vlastnosť znaku, ktorého fyzická forma zobrazuje niektoré 

vlastnosti označovaného javu. Arbitrárnosť je charakterizovaná ako 

vlastnosť jazykového znaku spočívajúca v neexistencii priameho 

príčinného vzťahu medzi signifié a signifiant, medzi jazykovými formami a 

nimi označovanými javmi reality.“  

S ikonicitou súvisí aj možnosť spoznať význam posunku podľa jeho 

formálnej podoby človekom, ktorý neovláda posunkový jazyk. Preto 

môžeme pojednávať aj o ďalšej charakteristike posunkového jazyka – 
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o jeho transparentnosti. Tá je príznačná pre posunok vtedy, pokiaľ sa 

význam posunku dá z jeho formy vydedukovať.  

 

Posunkový jazyk a sexualita 

Posunkový jazyk a sexualita je oblasť, v ktorej na Slovensku neboli 

realizované žiadne špecifické výskumy. Je však všeobecne známe, že 

v oblasti vyjadrovania pojmov súvisiacich so sexualitou nepočujúcich buď 

absentujú posunky (výrazy) na súvisiace pojmy alebo existujúce posunky 

sú priamo ikonické, čo vyvoláva pri prejave posunkového jazyka 

vulgárnosť produkovaného obsahu a významu, ktoré vyjadrujú priamy 

vzťah medzi pomenúvaným a pomenovaním, pričom je posunok podobný 

označovanej veci a jeho forma sa podobá na skutočný predmet alebo 

činnosť.  

Medzi ďalšie relevantné faktory patria  často rozšírené jazykovo necitlivé 

formy produkcie posunkov medzi nepočujúcimi, nedisponibilita slovnej 

zásoby z danej oblasti u tlmočníkov/čok, alebo pri produkcii tlmočenia 

v oblasti sexuality a používanie slovnej zásoby tých, ktorí produkované 

tlmočenie prijímajú.  

Často krát sa však v praxi stretávame s jazykovou bariérou používania 

citlivej formy jazyka zo strany tlmočníkov/čok a súčasne zo strany 

samotných nepočujúcich. To v konečnom dôsledku spôsobuje rýchlejšie 

šírenie a priame osvojovanie si vulgárnych necitlivých pomenovaní pojmov 

v oblasti sexuality prostredníctvom posunkového jazyka, čo v konečnom 

dôsledku spôsobuje priamy dopad na sexuálne správanie sa nepočujúcich.  

Ďalej nám vystupuje ďalší relevantný atribút, ktorým je používanie jazyka 

v oblasti sexuálnej výchovy nepočujúcich detí a mládeže v rodinnom 

prostredí a na školách. Keďže je citlivá forma posunkového jazyka 

nedostatočne poznaná a nešírená, vystupujú zábrany na danú tému 

diskutovať nie len zo strany samotných pedagógov/pedagogičiek 

a vychovávateľov/vychovávateliek, ale aj zo strany samotných rodičov, 

ktorí často krát nemajú v posunkovom jazyku kompetencie vôbec 

komunikovať so svojim nepočujúcim dieťaťom (počujúci rodičia) alebo 
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nemajú sami dostatočné informácie z tejto oblasti a jazykové kompetencie 

na danú tému so svojimi deťmi diskutovať citlivou formou posunkového 

jazyka (nepočujúci rodičia). Informácie z oblasti sexuálnej výchovy sú na 

Slovensku nepočujúcim deťom a mládeži sprostredkované na školách 

počujúcimi odborníkmi/odborníčkami na psychológiu, biológiu resp. 

sexuológiu, ktorí však nemajú dostatočné znalosti z oblasti špecifík práce 

s nepočujúcimi. Tematicky zamerané prednášky sú podávané formou ako 

pre počujúce deti a mládež a sú pretlmočené tlmočníkmi/tlmočníčkami, 

ktorí/é taktiež nedisponujú citlivou formou posunkového jazyka. Preto 

v danej oblasti sa otvára široký priestor nie len pre ďalšie vzdelávanie 

nepočujúcich a ich nepočujúcich rodičov vhodnými formami a voľbou 

citlivej formy posunkového jazyka, ale aj počujúcich 

tlmočníkov/tlmočníčok v oblasti jazykových kompetencií vhodnej slovnej 

zásoby posunkového jazyka. Pokiaľ nebude existovať vhodná forma 

posunkového jazyka (ktorá tvorí „nepoznanú a málo šírenú“ súčasť 

prirodzeného posunkového jazyka), nebude možné poskytovať relevantné 

informácie nepočujúcim primeraným spôsobom z hľadiska špecifík 

vyplývajúcich z hľadiska ich druhu zdravotného postihnutia a súčasne ani 

z hľadiska jazykovej prístupnosti globálne v oblasti sexuality.  

 

Pohlavný styk v posunkovom jazyku 

Na nasledujúcich stranách uvádzame príklady vyjadrenia pojmu „pohlavný 

styk“ v posunkovom jazyku v Českej republike, Francúzsku, Veľkej 

Británii, Holandsku a na Slovensku. Nerobíme si nárok na zovšeobecnenia, 

ale uvádzame prvotné analýzy pojmu „pohlavný styk“ v posunkovom 

jazyku, pričom sa zameriavame skôr na sociologickú, rodovú a sexuálnu 

rovinu, ako na lingvistickú alebo antropologickú a nezohľadňujeme ani 

historický pôvod posunkov. Takáto analýza by presahovala možnosti našej 

štúdie. Toto je len prvotná štúdia a keďže nemáme dostatok informácií, 

tak ju treba chápať v rámci podnietenia diskurzu o tejto téme a ďalšie 

hlbšie analýzy budú ešte nasledovať. 
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Tieto posunky boli zozbierané od profesionálne pôsobiacich tlmočníkov 

a tlmočníčok jednotlivých národných posunkových jazykov, ktorí/é 

oficiálne zastupujú jednotlivé krajiny v Európskom fóre tlmočníkov 

posunkového jazyka (EFSLI - the European Forum of the Sign Language 

Interpreters). Títo/tieto tlmočníci a tlmočníčky boli oslovení/é s tým, aby 

preložili dané pojmy z oblasti sexuality do národného posunkového jazyka. 

Tieto posunky boli nahrávané na kameru a následne prekreslené 

nepočujúcou výtvarníčkou do 2D podoby. 

 

Česká republika 

 

 

 

 

 

 

V Českej republike sa tento  

 

 

Posunok na pojem pohlavný styk skladá z dvoch častí – prvá časť posunku 

reprezentuje slovo SEX a druhá časť SPOJENIE. Ide o zložený posunok, 

ktorý vo svojej podstate prepisuje obsah významu pojmu do dvoch 

posunkov. Tento posunok je viac menej neutrálny, zovšeobecňujúci 

a nekonkretizujúci v zmysle znázornenia penetrácie v porovnaní 

s Holandskom a Veľkou Britániu. Podľa autoriek a autora prvá časť 

zloženého posunku je netransparentná a arbitrárna a druhá časť 

je transparentná a ikonická. Avšak celkové poňatie zloženého posunku ako 

celku autorky a autor považujú za netransparentné a arbitrárne. 
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Holandsko  

V holandských posunkoch na označenie pohlavného styku existuje veľká 

diverzita. Posunky sú odvodené zväčša zo znázornenia polohy a pohybu 

pri realizácii pohlavného styku. Všetky znázornené posunky sú vo svojom 

vyjadrení priamo prepojené na penetráciu a možno ich považovať za 

zväčša rodovo stereotypné v zmylse zdôrazňovania aktívnej 

a dominantnej role muža pri pohlavnom styku.   

 

Verzia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento posunok priamo znázorňuje pohlavný styk muža so ženou. Ide 

o znázornenie klasickej misionárskej polohy. Podľa autoriek a autora ide 

o transparentný a ikonický posunok.  

 

Verzia 2 
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Tento posunok priamo znázorňuje taký pohlavný styk muža so ženou, 

kedy žena sedí rozkročmo nad partnerom, ktorý leží na chrbte. Podľa 

autoriek a autora ide o transparentný a ikonický posunok.  

 

Verzia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento posunok znázorňuje prienik penisu (palec) do vagíny. Podľa autoriek 

a autora ide o netransparentný a ikonický posunok.  

 

Verzia 4 

 

 

 

Tento posunok vyjadruje sexuálnu polohu odzadu. Podľa autoriek a autora 

ide o transparentný a ikonický posunok.  

 

 

 

Sexuality III. 



57 
 

Verzia 5 

 

 

Piata verzia holandského posunku na pohlavný styk môže asociovať 

drsnejšie, živočíšnejšie vyjadrenie pohlavného styku a aj v kultúre 

počujúcich sa používa ako pejoratívne, hrubšie označenie pohlavného 

styku prípadne na zvýraznenie ženy ako žiaduceho sexuálneho objektu 

v pejoratívnom význame. Tento posunok možno považovať za rodovo 

stereotypný. Podľa autoriek a autora ide o transparentný a ikonický 

posunok.  

 

Francúzsko 
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Odposunkovanie pojmu pohlavný styk sa skladá z dvoch častí – prvá časť 

posunku vyjadruje slovo POHLAVIE a druhá časť KONTAK. Pri získavaní 

tohto posunku bolo zaznamenané zaváhanie francúzskej tlmočníčky, čo 

poukazuje na upätosť doslovného tlmočenia slovného spojenia (POHLAVNÝ 

– STYK), ktoré sa v jazyku nepočujúcich v tejto forme nenachádza. Tým 

bol tento pojem odposunkovaný doslovne bez autentického tlmočenia do 

prirodzeného posunkového jazyka. Jednou z príčin je aj to, že 

pretlmočenie tohto slovného spojenia bolo vytrhnuté z kontextu a pre 

posunkový jazyk vzhľadom k tomuto pojmu dôležitý kontext, nakoľko 

posunkovanie tohto pojmu môže byť v rôznych kontextoch rozličné (tak 

ako to bolo v prípade Holandska).  Tak ako v českom tak aj 

vo francúzskom tlmočení je zjavná doslovnosť (technické pretlmočenie) 

tohto pojmu. Podľa autoriek a autora ide o transparentný a ikonický 

posunok. 

 

Veľká Británia 

     

 

 

Posunok z Veľkej Británie na označenie pohlavného styku taktiež môže 

asociovať drsnejšie vyjadrenie pohlavného styku podobne ako v piatej 

verzii holandského posunku. Podľa autoriek a autora ide o transparentný 

a ikonický posunok.  
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Slovenská republika     

V slovenskom a holandskom posunkovom jazyku sa toto slovné spojenie 

v doslovnom preklade (POHLAVNÝ – STYK) nevyskytuje. Preto sa 

v súvislosti s týmto vyjadrením používa znázornenie penetrácie penisu do 

dutiny.  

 

Verzia 1 

 

 

Prvá verzia slovenského posunku je zložená z dvoch posunkov – prvé dve 

znázornenia vyjadrujú posunok SPOLU resp. DVAJA a posledné 

znázornenie vyjadruje penetračný pohyb penisu. Zámerne používame toto 

slovné spojenie, nakoľko sa v posunku neznázorňuje, o akú penetráciu 

ide. Domnievame sa, že tento zložený posunok je fixovaný na mužské 

pohlavie a je síce čiastočne neheterosexistický (nevylučuje gejov), ale je 

výrazne rodovo stereotypný, nie sú v ňom vyjadrené ani ženské pohlavné 

orgány a lesbická sexualita. Podľa autoriek a autora ide o transparentný 

a ikonický posunok. 
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Verzia 2 

 

 

Na rozdiel od prvej verzii slovenského posunku ide v tomto prípade 

o priame zobrazenie prieniku penisu do ženskej vagíny. Ďalší rozdiel 

spočíva v tom, že v druhej verzii slovenského posunku sa penis 

znázorňuje ukazovákom a je presne vyjadrená dutina, do ktorej penis 

preniká, kým pri prvej verzii posunku je penis vyjadrený prostredníkom 

a dutina nie je súčasť posunku. V oboch prípadoch však ide o znázornenie 

stoporeného penisu. Pri oboch verziách slovenských posunkov sa 

nepoužíva nemanuálna časť posunku v oblasti ich verbalizácie. Druhá 

verzia posunku je známa aj medzi počujúcou populáciou, avšak v nej má 

hanlivý podtext a používa sa ako vulgárne gesto. Podľa autoriek a autora 

ide o transparentný a ikonický posunok. 

 

Záver 

Je zaujímavé, že i napriek tomu, že posunkové jazyky (i keď nie všetky) 

nie sú oficiálne kodifikované, je veľa podobností v jednotlivých národných 

posunkoch na ten istý pojem v oblasti sexuality. Jedným z dôvodov by 

mohla byť vysoká miera ikonicity posunkov v oblasti sexuality.  

Pre posunky vyjadrujúce pohlavný styk je vo väčšine prípadov zjavná 

konkrétnosť vo vyjadrovaní v komunikácii o sexualite. Aby boli posunky 

vyjadrujúce pohlavný styk správne porozumené nepočujúcimi, nemali by 
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byť tlmočené umelo kopírujúc hovorený jazyk (t.j. zovšeobecnený pojem 

pohlavný styk), ale mali by zohľadňovať kontext, aby tlmočenému pojmu 

nepočujúci rozumeli. Doslovný preklad je pre nepočujúcich 

nezrozumiteľný, lebo sa v ich kultúre a jazyku nevyskytuje. Avšak 

posunky, ktoré zohľadňujú kontext, sú priame, často rodovo stereotypné, 

podporujúce dominantnú rolu muža pri pohlavnom styku. 
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