
Kapitolka o krasopisu 

Celá naše příručka je postavena na srovnávání češtiny a 
angličtiny. V této kapitolce rozšíříme srovnání na to, jak se píší 
anglická písmena a číslice. Třebaže se jedná o důležitou oblast 
znalostí angličtiny, učebnice j i pomíjejí. 

První tři ukázky jsou z učebnjce psaní pro anglické školáky 
a školačky. První ukázka spojuje nácvik slova ill s cvičením 
obloučků. 

Druhá ukázka zachycuje začátek známé anglické říkanky. 
Díky první ukázce se slovem ill a díky slovu black na prvním 
řádku (a př ípadné i díky znalosti říkanky) poznáme v posled
ním šlové anglické wool, které bychom jinak pravděpodobné 
četli woot. 

V třetí ukázce máme již skoro celou anglickou abecedu 
(chybí jen j , q a r) . Vidíme, že t si nemůžeme splést s 1, protože 
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t je vždy přeškrtnuto. Na ukázce z knihy Through the Looking 
Glass je zřejmý hlavní rys anglického psaného písma: po
dobnost písmu tištěnému. Jsou to nejenom tvary některých 
písmen, např. s, r, či užívání značky &, je to i psaní bez sklonu. 
Zvláštností ukázky jsou dvě různá písmena s užívaná podle 
pozice ve slově. 

vÁuÁt sam ImJt/ a^oú^, at \£ i£ had, 

Ojti i- kituUy SmUt, ý tfic Krvůjívt-tta. 
StCtírx^ jun. jUuwnúuj tíxrvu^h, K*« haur 
y skitvuvy OK- hU CJrmmr ux, a, Uaqt ý 
Utjht thaJt <^jJJbu ítby^iA, kur- tíu, Kant 
^wuUJUj nunrúu) aimub, unííu tht, 
řuuy 1*3 lome on, hii fttcJk,, cropjwy tht. 

Český čtenář, vlastně pisatel, si asi myslí, že psaní spojo
vanými písmeny je rychlejší než anglické psaní stojatými písme
ny ne vždy pospojovanými. Je to však klamný dojem, a navíc je 
zde ještě jedna okolnost: anglické děti už dlouho nejsou nuceny 
dávat přednost pravé ruce, když nechtějí, a v anglicky mluví
cích zemích je podstatně více leváků než u nás. Stojaté písmo 
vyhovuje pravákům i levákům. Proti spojování všech písmen 
jsou anglické děti varovány ve svých učebnicích: 'If you joined 
every letter your writing would become slower, untidy and 
more difficult to read.' Písmena f, r, o, v aw se obvykle nespojuji 
s vysokými písmeny a s e, písmena s a z stojí vždy samostatně: 
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They will look as if they are joined if the space between the 
letters is correcť. 

wovl jawL flaw red poet ass dizzy 

Další ukázky jsou již z textů psaných dospělými (studenty 
Univerzity v Leedsu). Stojatost písma převažuje, písmena 
nejsou vždy spojena. V ukázkách B a C vidíme opět dvě různá 
s; v B a C rovněž vidíme tak tčsné spojení o a n, že na první 
pohled nepoznáme předložku on; vodorovná čárka v t se často 
spojuje s následujícím písmenem; v textu B je pravopisná 
chyba, má být inspiration; nejméně čitelná je ukázka D : of 
curiosity, fear and grief: he is puzzlcd by the sírange smell which 
accompanies death, he witnesses the natural terror of the young 
giri hcld up to kiss the corpse, and he feels the natural, but 
confiised, grief of a child who has losi his mother, texty E a F 
zastupují písma se sklonem (čtvrtý řádek začíná slovy exploitcr, 
was prompted by poverty). 

A 
(Jiter fif~ TUčr rcttfoHS fitf Zker tvuvitítrS i r 

prvt/ t jk "^C-^SWi^ffv* 13 K p j o / WWA <JVu9 

(or U í iXcpLri-t io*. ftuUii"-^ Ids dorty n/O- UJJ* O<^T 

ousí-p tc-it i< w>̂ Je t v u i . U X K r , u«. -KJLU 

C fts d d f e o o * C O / Vvfr Wícjmt lUloieuJ, V)vU cJoo 
ujufl SdACDtfcd án -transit, (iffimto**. OLUS loJcv-> 

AU. luUsay ^ouQVJt i * S o £ t * . w / Í P*d feu»i«j 
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t̂ JL--utí>î oc-i_j? CL>ÍC UoĴ a -Vo tjs<; W 

du a yfM*' r/íntťi >"v<ti< v^afr* -**«»t*«fc*M> 

F 

CocoJVu^t -^vA^r^ Ori. o* « J - * * 4 f VAú^ WVot 

Používání tiskacích písmen v textech psaných rukou nás 
chrání před nejnečitelnějšími znaky, tj. některými ručními vel
kými písmeny. Na následujícím řádku bychom sotva poznali, 
o která písmena se jedná, kdyby vedle nebyla současně písme
na malá. Téžko dokážeme přečíst velké I, jako I bychom četli 
T, J je pro nás G atd. 

2/ U/u JJU fy Vfj D b ty 
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V době elektronických psacích strojů s pamětí a počítačů, 
v dobč nastupující elektronické pošty (E-maií), ručně psaných 
sdělení ubývá. Píšeme však dopisy a na obálky adresy s poš
tovními směrovacími znaky (postcode v britské, zip code v ame
rické angličtině). Pokud užijeme české číslice, náš dopis se 
nejspíš napřed někam zatoulá, protože stroj přečte naši jed
ničku jako sedmičku, a teprve potom bude správně doručen 
podle názvu místa. Kapitolku o krasopisu ukončíme tedy vzo
rem anglických číslic 

/ 2 3 4 . 5 6 7 F 9 0 
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