
  

Nekomunikace je největší 
problém lidstva!



  

Průměrný Američan vytvoří o 
57 % 

hodnot víc než Evropan!

Jsou Američané lepší?



  

Kritické množství informace
      USA: 310 milionů – 1 jazyk



  

Kritické množství informace
     EU: 500 milionů – 23 jazyků



  

1 000 000 000 000 €  

čtvrtina rozdílu mezi produktivitou
Američana a Evropana

Hodnota ztracených šancí EU s půl
miliardou občanů

>  6 000 miliard €



  

EU promrhává své šance 
Výdaje na patent:

27 x vyšší než v USA
13 x vyšší než v Japonsku

Malé národy jsou nutně komunikačně
podkritické!

Řešení Bruselu – mnohojazyčnost?



  

Co je mateřský jazyk?

Je zvládnutí mateřštiny snadné?

Do předškolního věku – 30 000 hodin
intenzivního jazykového kurzu

Ekvivalent 400 roků normálního jazykového
kurzu pro dospělé.
Ale nestačí ani to!

Po matuře – 100 000 hodin 

Odpovídá 1 200 rokům kurzu v jazykovce.



  

Jazykový trénink

Průměrná žena vysloví 15 500 slov denně
Průměrný muž vysloví  14 500 slov denně

Kolik jich vyslovíte denně ve dvou cizích
jazycích podle Bruselu?

Proč nám jazyky jaksi nejdou??? 
Ani jít nemohou!



  

Jazyková politika EU je neúčinná!

Evropan se znalostí dvou cizích jazyků se
domluví jen s každým sedmým.

Za tři sta let Habsburků se německy
naučila jen vrchnost a úředníci.



  

Jazyková politika EU je velmi 
drahá!

55 až 80 miliard € se ročně investuje do
jazykových kursů jen ve státních školách

Asi 105 až 135 miliard € se ročně vydá na
studium jazyků celkem.



  

Jazyková politika EU je škodlivá!

10 až 34 % studijního času věnovaného jen
na jazyky chybí jinde



  

Jazyková politika EU je 
diskriminační!

23 rovných jazyků?!



  

Jazyková politika EU je proti 
základním právům EU

To nejdůležitější v Lisabonské smlouvě
chybí!



  

Mají druhořadí Evropané mlčet?

200 milionů mluví germánskými jazyky
200 milionů mluví románskými jazyky 
100 milionů mluví slovanskými jazyky a
jinými

Po expanzi bude v EU 300 milionů mluvit
slovanskými jazyky!



  

Slovanské jazyky se podobají

Mám              chléb       a      máslo       a        
Mám              chlieb      a      maslo       a      

piji       teplé    mléko    ze    sklenice. 
pijem   teplé    mlieko    z     pohára.



  

Germánské jazyky také

I      have       bread   and    butter   and   I
Ich  habe       Brot      und   Butter   und  ich  

drink    warm    milk    from   the    glass.
trinke   warme  Milch   aus   dem  Glas 



  

Zde podoba žádná!

    I   have       bread   and    butter   and   
       Mám       chléb    a       máslo    a        

I drink    warm    milk    from   the    glass.
 piji        teplé    mléko    ze            sklenice. 



  

Angličtina je jako mezinárodní
jazyk krajně nevhodná!

Je brzdou komunikace jako římské číslice 
v matematice!
_
VCDXLV : CDXXXIX = ???



  

Žádný národní jazyk se nemůže 
stát mezinárodním!

Je identifikační pro národ a je velmi 
nepravidelný.

Plošné zavedení národního jazyka je krajně 
nereálné!

Jazyková kolonializace – jazykový 
imperialismus!



  

Nutné kvality mezinárodního 
jazyka:

• Pravidelnost
• Fonetičnost a vyslovitelnost
• Osvojitelnost snadná a levná
• Stručnost gramatiky
• Logický slovník



  

Taková perla existuje již 123 let!
Jen 15 pravidel:
• Všechna podstatná jména mají koncovku –o,  patro
• Všechna přídavná jména mají koncovku – a,  bela
• Všechna příslovce mají koncovku – e,  sane
• Otázka se tvoří vždy pomocí ĉu
• Množné číslo se tvoří přidáním – j
• Čtvrtý pád (předmět) se tvoří pomocí koncovky –n
• Všechny infinitivy sloves mají koncovku – i , vidi
• Všechny rozkazy mají koncovku – u,  lernu!
• Všechny podmiňovací způsoby mají koncovku – us,  vidus
• Minulý čas má koncovku – is
• Přítomný čas má koncovku – as
• Budoucí  čas má koncovku – os
• Zápor se tvoří pomocí  ne  - Mi ne venos.



  

Zvládne se za desetinu času
Předpony a přípony dělají tisíce slov z pouhých
pěti set. 

Je zavedení společného evropského jazyka 
nemožné?

100 000 000 studentů a žáků v EU se za dva roky
všude domluví a na mnohem vyšší úrovni.

Politici nevědí, politici nechtějí…



  

Násobení slovní zásoby
 • manĝi to eat                   jíst

• manĝas eats                   jí
• manĝis ate                   jedl
• manĝos will eat                   bude jíst
• manĝo a meal                   jídlo
• manĝaĵo food                   potrava
• manĝado eating                   jezení
• manĝejo dining hall/room   jídelna
• manĝujo container for food   jídelní miska
• manĝiloj silverware   příbory
• manĝebla edible                   jedlý
• manĝinda worth eating   k jídlu vhodný
• manĝeti to snack                   zakousnout si
• manĝegi to feast                   hltat, žrát
• manĝaĉi to eat badly   jíst neslušně 
• manĝema interested in eating   milovník jídla, labužník
• manĝanto eater, diner   jedící



  

Geniální systém zájmen



  

WIN WIN Situace.
Kdo má zájem na propagaci angličtiny?

Ekonomické zájmy anglofonního světa.

Výhodné pro všechny i anglofonní svět.

Úspora času a peněz.

Nikdo nebude eliminován z komunikace.



  

Jen 10% populace má přístup ke zdrojům
informace a jen 10% k ní přispívá.

Globální komunikace bude mít mohutný
dopad na Česko, EU a celý svět!



  

Nové myšlenky – velké dopady
Parní stroj = průmyslová revoluce

Počítače + Internet = informační technologie

Komunikace = globální využití lidského
potenciálu

Největší počin v historii planety s gigantickými
dopady.
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