
  
 
 
 
 
 2.1Písmo 

2.1.1Historie písm
Vzhledem k tomu, že se celá kapitola jmenuje straně podkapitoly konkrétního 

 

 

 

 

Kdybych tak uměl všechna písma 
to bych uměl přečíst cokoliv…

Historie písma 
tomu, že se celá kapitola jmenuje Dějiny médií, bude vždy na první straně podkapitoly konkrétního média probrána jeho historie. 
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2. Dějiny médií 
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Kdybych tak uměl všechna písma 
uměl přečíst cokoliv… 

, bude vždy na první média probrána jeho historie. 

 

piktogram na mordvanské Venuši jeskyně Lascaux, první piktogramy rukou na skalních malbách klínové písmo Babylon hliněných destičkách hieroglyfy – obrázkové písmo v Egyptě 
znakové semitické písmo Číně (50 000 znaků) 
znakové japonské a  korejské písmo olmetské písmo  mexických indiánů znik latinky (Sicílie) 
Konstantin a Metoděj – hlaholice (38 písmen) 
cyrilice (43 písmen) 
nástup latinky u nás 

vznik gotického písma a kurzívy J. Hus odstranil spřežky 
vynález těsnopisu 
Braillovo slepecké písmo 
vynález psacího stroje a neproporcionálního písma 

Internet 
ComeniaScript – nové písmo do škol 



 

  
POZNÁMKA -    u logogramu jsou rozbaleny tři úrovně /chytrosti/ knížky 

- u písma Comeniascript je vložena v bublině poznámka žáka čímž se 
z knížky stává jeho pracovní sešit 

Logografické písmo Logogram je jediný napsaný znak, který reprezentuje  kompletní gramatické slovo. Typickými logogramy jsoučínské znaky, neboť každý znak zaznamenává jedno slovo. Pro vytvoření jazyka je třeba mnoha znaků. Čínština jich má cca 50 000. 
 
Sylabické písmo Sylabarie je sada napsaných symbolů reprezentujících (nebo nahrazujících) slabiky, které tvoří slova. Tento systém používá japonština nebo mykénská 
řečtina. 

Hláskové písmo Užívá samostatné znaky pro jednotlivé hlásky, základní prvky mluvené řeči. Graficky je nejjednodušším písmem, postačí jen několik desítek znaků (písmen). Tento systém používá angličtina a němčina, řecké písmo i azbuka a mnoho dalších. Na našem území v  historii hlaholice, cyrilice a až do současnosti latinka.  

  
 

Stávající písmo 

Nové písmo experimentálně ověřované v ČR 
Písmo je 
kódováním 
informace ve 
sdělovacím 
procesu. 

2.2 Typologie písma 
http://www.epochtimes.cz/Cinske-znaky/ 

  
陽 (yáng) je čínský znak spojovaný s tím, co je 
mužské, pozitivní a světlé. 

TOTO PÍSMO SE ZAČALO 
VE ŠKOLÁCH UČIT JAKO 

ZJEDNODUŠENÍ….. 


