afawa čadský j., 462
afitti jazyk v Kordofánu, 481
ahnet berberský j., 459
ahomština vymřelý tajský*) Poznámka j., 363
achvaština dagestánský j., 206
ainuština ainuský j., 307
air berberský j., 459
aiwo papuánský j. v Melanésii, 421
aklanonština filipínský j., 655 (výraz je
uveden pouze v rejstříku, v textu je uvedeno
„aklanonsky“)
akrolekt standardizovaná varieta j., 572
alak austroasijský suiský j., 374
alang austroasijský j. sedangské skupiny, 373
aljutorština čukotsko-kamčatský j., 299
alune austronéský j., 410
alyawarra australský j., 436
ambo severotibetský j., 341
amele papuánský j., 425
amis austronéský j., 398
amoritština vymřelý semitohamitský j., 216
amuesha arawacký j., 327
amuzgo oto-mangueský j., 318
amwi nářečí khasijštiny, 380
andian austronéský j., 409
andijština dagestánský j., 206
andilyaugwa skupina australských j., 434
andoque jihoamerický indiánský j., 327
anem papuánský j., 425
angas čadský j., 462
angku saluenský j., 379
antanusi nářečí malgaštiny, 406
antesiv pád toho, co předcházelo
(v drávidských jazycích), 573
antor austroasijský j. ze skupiny kuoi, 373
ao umělý (plánový) j., 501
apabhranša středoíránský j., 76
apalai karibský j., 327
apolista arawacký j., 327
aranština španělská gaskonština, 521
arara tupijský j., 327
arasairi jihoamerický indiánský j., 327
araukánština jihoamerický indiánský j., 334

Milí přátelé,
přináším vám výběr z nejnovější knihy Jazyky světa. Slovníček čítá 1 275 výrazů.
Jako obvykle jsem nezařazoval výrazy obsažené ve známých křížovkářských
pramenech, a to včetně těch obsažených v heslových statích (to se týká zejména
MČSE a UNI 10).

Výpis výrazů.
Číslo na konci heslové stati označuje stránku.
A
abakada původní filipínská abeceda, 408
abázština abcházsko-adygejský jazyk (dále
jen j.), 206
abelam papuánský j., 425
abcházština abcházsko-adygejský j., 206
abui papuánský j., 425
acawali karibský j., 327
aceh j. na Sumatře, 405
ačoli nilotský j. v severní Ugandě, 480
adamitik umělý (plánový) j., 501
afade čadský j., 462
1

arbereština varianta albánštiny užívaná
potomky dávných migrantů v Itálii, 113
arbore kušitský j., 460
arčijština dagestánský j., 206
argobbština téměř vymřelý afroasijský j., 452
ariadna umělý (plánový) j., 501
arikem tupijský j., 327
arinština jenisejský j., 303
arkádština nářečí staré řečtiny, 105
arosi melanéský j. na ostrově Malaita a San
Cristóbal, 412
arrente australský j., 436
arucuaya jihoamerický indiánský j., 327
arué tupijský j., 327
arutani jihoamerický indiánský j., též auake,
327
arvanitika varianta albánštiny užívaná
potomky dávných migrantů v Řecku, 113
asa kušitský j. v Tanzanii, 460
asomtavruli okrouhlé církevní gruzínské
písmo, 209
assanština jenisejský j., 303
astegoniagraphianek umělý (plánový) j., 502
asuri mundský j., 382
ata papuánský j. v Melanésii, 421
atacama jihoamerický indiánský j., 327
atacame makročibčský j., 327
atajal austronéský j., 398
atalán jihoamerický indiánský j., 327
atsilima papuánský j., 425
auake jihoamerický indiánský j., též arutani,
327
audžila berberský j., 459
auen severokhoisanský j., 487
auishiri jihoamerický indiánský j., 327
auvergnat jeden z jazyků oc, 521 a 656
awin papuánský j., 425
ayacucho dialekt kečuánštiny, 338
aymoré jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327

B
bacbijština nachský j. Bacbijců z vesnice
Zemo-Alvami v Gruzii, 213
badagština drávidský j., 235
badagu drávidský j., 656 (badagština)
badung austroasijský j. mnongské skupiny,
373
baenan jihoamerický indiánský j., 327
bagimi nilosaharský j., 480
bagvalština dagestánský j., 206
baham papuánský j., 425
bahasagragu kreolština v Malace, 495
bahnarština austroasijský j., 369
baining papuánský j. v Melanésii, 421
baiso kušitský j., 460
bajan barbadoská kreolská angličtina, 603,
heslo Barbados
bajau austronéský j. na Kalimantanu, 405
balanta kordofánský j., 472
balta umělý (plánový) j., 501
baňa čadský j., 462
baniata papuánský j. v Melanésii, 421
banoni melanéský j. na Šalomounových
ostrovech, 412
ba-num austroasijský j. bahnarské skupiny,
373
baoule kwaský j., 474
barea eritrejský j., 480
barikanci hauský pidžin, 497
bartangština pamírský j., 99
barya eritrejský j., 480
basay austronéský j., 398
basolekt nízká, nejméně standardní varieta
j., 574
basketto omotský j., 461
bata čadský j., 462
batek-deq semangsko-sakajský j., 381
batek-nong semangsko-sakajský j., 381
bathari afroasijský j. na jihoarabském
pobřeží, 451
batwa jihokhoisanský j., 487
baule kwaský j., 474
bauré arawacký j., 332
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bea andamanský j., 389
bedauije kušitský j., 460
bedde čadský j., 462
bellacoola severoamerický indiánský j., 314
bellari drávidský j., 656
bellarština drávidský j. (bellari), 236
benátština regionální j. v Itálii, 522
berom benue-konžský j., 475
berta nilosaharský j., 479
bertština nilosaharský j. (berta), 479
bete kruský j., 472
betsimisa-raka nářečí malgaštiny, 406
bežitština dagestánský j., 206
bhoi nářečí khasijštiny, 380
biak austronéský j., 410
biat austroasijský j. mnongské skupiny, 373
bichelamar francouzský pidžin v Oceánii, 496
bilaanština filipínský j., 407
bilin kušitský j., 460
bilua papuánský j. v Melanésii, 421
bima austronéský j., 409
binandere papuánský j., 425
birhori mundský j., 382
birked núbijský j., 480
bohurá jihoamerický indiánský j., 327
boiken papuánský j., 423
boiótština nářečí staré řečtiny, 105
bokkos čadský j., 462
bola melanéský j. v Nové Británii, 412
boloven austroasijský j. skupiny džru, 373
boni surinamská kreolská angličtina, 493
bosenština slovanský j., 123
botliština dagestánský j., 206
botocudo jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
bouriki banánová angličtina na Trinidadu a
Tobagu, 497
bráhujština drávidský j., 236
brao austroasijský j. skupiny brao, 373
brokes liberijská angličtina, 496
bru austroasijský j., 370
buduština dagestánský j., 206
bugakxoe středokhoisanský j., 487

bugotu melanéský j. na ostrově Santa Isabel,
412
buin papuánský j. v Melanésii, 421
buli austronéský j., 410
bumakxoe středokhoisanský j., 487
bunaba australský j., 434
bunak papuánský j., 425
bunar austroasijský j. mnongské skupiny, 373
bungo literární japonština, 289
bunun austronéský j., 398
bunur austroasijský j. mnongské skupiny, 373
búra čadský j., 462
burdži kušitský j., 460
burera skupina australských j., 434
burgandština drávidský j., 236
buriština burišský j., též burušaski, 227
buru austronéský j., 410
burušaski kandžutský nebo veršický j., též
buriština, 227
butam papuánský j., 425
butana papuánský j. v Melanésii, 421
butung austronéský j., 409
C
cachurština dagestánský j., 206
caipiranho brazilská kreolština, 495
cakchiquel mezoamerický indiánský j., 317
caló španělská romština, 87
campa arawacký j., 332
candoshi jihoamerický indiánský j., též
murato nebo shapra
canichana jihoamerický indiánský j., 327
canoe jihoamerický indiánský j., též capixana
canoeiro jihoamerický indiánský j., též
erikbaktsa, 327
capixana jihoamerický indiánský j., též
canoe, 327
carare karibský j., 327
cariri jihoamerický indiánský j., též kiriri, 327
carpophorophilus umělý (plánový) j., 502
catawba severoamerický indiánský j., 311
catembri jihoamerický indiánský j., též
mirandela, 327
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cayuse severoamerický indiánský j., 311
cayuvava jihoamerický indiánský j., 327
cezština dagestánský j., 206
cocama karibský j. v Peru, 333
cofán jihoamerický indiánský j., 327
coos severoamerický indiánský j., 311
cree severoamerický indiánský j., 311
csángó maďarština v rumunském Moldavsku,
523
cuitlatec vymřelý mezoamerický indiánský j.,
318
culli jihoamerický indiánský j., též ilinga, 327
cunza jihoamerický indiánský j., též atacama,
327

dalmatština vymřelý románský j., 171
daly skupina australských j., 434
damin obřadní j. obyvatel ostrova
Mornington, 40
daminština obřadní j. obyvatel ostrova
Mornington, 40
danaw saluenský j., 379
dani papuánský j., 425
danisa středokhoisanský j., 487
dárada souhrnné označení národů
severozápadní Indie, 99
darasa kušitský j., 460
dargičtina dagestánský j., 206
daríjština íránský j., 88
defaka kordofánský j., 472
dharuk australský j., 436
dida kruský j., 472
didinga východosúdánský j., 480
didojština cezský j., cezština, 211
digut tupijský j., 327
dil umělý (plánový) j., 501
dime omotský j., 461
diyari australský j., 436
djamindjung australský j., 434
djeragan australský j., 434
djingili skupina australských j., 434
djuka surinamská kreolská angličtina, 493
dobu melanéský j., 412
dogrib indiánský j. v Kanadě, 545
ďola kordofánský j., též ďula, 472
domkhoe středokhoisanský j., 487
dongolština nilonúbijský j., 480
dororo papuánský j., 425
dorze omotský j., 461
drándžoke zanikající j. v Sikkimu, 534
duri austronéský j., 409
dzongkha tibetobarmský j., 354
džahaj semangsko-sakajský j., 381
džahajština semangsko-sakajský j., 381
džah-hut semangsko-sakajský j., 381
džaintija nářečí khasijštiny, 380
džalung austroasijský j. bahnarské skupiny,
373
džarai austronéský j., 406

Č
čamalalština dagestánský j., 206
čanština kartvelský j., též lazština, 204
čara omotský j., 461
černohorština slovanský j., 123
čerokíština severoamerický indiánský j., 312
čewong semangsko-sakajský j., 381
čiluba jeden z národních j. v Kongu, 477
čjin barmský j., 358
čolština mayský j. v Mexiku, 547
črau austroasijský j. čamaské skupiny, 373
čru austronéský j., 406
čulymština altajský j. sibiřské skupiny v údolí
řeky Čulym, 271
čuvanština jukagirsko-čuvanský j. v povodí
Anadyru, 305
D
daba čadský j., 462
dáčtina vymřelý indoevropský j., 216
dadrah austroasijský j. sedangské skupiny,
373
dagbane gurský j., 473
dagoda papuánský j., 425
dagu východosúdánský j., též dadžu, 481
dagurština mongolský j. v čínské provinicii
Chej-lung-ťiang a Vnitřním Mongolsku, 276
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džru skupina j. v jižním Laosu, 373
džuang mundský j., 382
džukun benue-konžský j., 475

fulnió jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
furština nilosaharský j., 479
fyer čadský j., 462

E
G
ebira benue-konžský j., 475
edo benue-konžský j., 475
efe nilosaharský j., 480
egba j. používaný v Nigérii, 614 heslo Nigérie
eini zaniklý khoikhoiský j., 484
eivo papuánský j., 425
emerillon karibský j., 332
ende-lio austronéský j., 409
enečtina uralský j. severní skupiny
samodijské větve, 246
eo umělý (plánový) j., 501
erawština drávidský j., 235
erikbaktsa jihoamerický indiánský j., též
canoeiro, 327
erukala drávidský j., 235
esiv pád v ugrofinských j. vyjadřující, že se
něco nachází v nějakém stavu, 577
esmeralda makročibčský j., 327
esperantido umělý (plánový) j., 504
etrerannyezhel pravopis bretonštiny, 195
expreso umělý (plánový) j., 502
ezáfet způsob spojení podstatného jména
s neshodným přívlastkem v arabštině nebo
perštině, též izafet, 578

gaberi čadský j., 462
gadames berberský j., 459
gadsup papuánský j., 425
gafatština vymřelý afroasijský j., 452
gagauzština altajský j., 270
gairaigo slova anglického původu
v japonštině, 295
galan austroasijský j. bahnarské skupiny, 373
galeta papuánský j., 425
galgalíja arabský pidžin v severovýchodní
Nigérii, 497
galicijština galicijský j., 187
gamela jihoamerický indiánský j., 327
gamo omotský j., 461
gar austroasijský j. mnongské skupiny, 373
garífuna jazyk v Belize a Hondurasu, 549
garrwa australský j., 436
garuh papuánský j., 425
gauar čadský j., 462
gayo j. na severu Sumatry, 405
gbagyi benue-konžský j., 475
gbaya ubangijský j., 474
gebe austronéský j., 410
gedaged papuánský j., 423
gegština severní dialekt albánštiny, 113
geleba kušitský j., 460
geoglot umělý (plánový) j., 502
gezawa čadský j., 462
ghat berberský j., 459
gidder čadský j., 462
gidole kušitský j., 460
gílačtina íránský j., 88
giman austronéský j., 410
gimira omotský j., 461
girawa papuánský j., 425
gisiga čadský j., 462
goajiro arawacký j., 332

F
faliština reliktní j. v Itálii, 71
fanagalo kuchyňská nebo hornická
kaferština, 465
fanti kwaský j., 474
filipino filipínština, 392
fodžaha berberský j., 459
fore papuánský j., 425
frangol španělština s francouzskými prvky
v Buenos Aires, 496
fryzština vymřelý indoevropský j., 216
fryžština reliktní j. v Makedonii, 70
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godoberština dagestánský j., 206
gofa omotský j., 461
gogodalština papuánský j., 423
gonga omotský j., 461
gongduk tibetobarmský j. objevený v roce
1991, 534
gorgotoqui jihoamerický indiánský j., 327
gorontalo austronéský j., 409
griqua středokhoisanský j., 487
grunši gurský j., 473
guamo jihoamerický indiánský j., 327
guarategaya tupijský j., 327
guarauno makročibčský j., 327
guató jihoamerický indiánský j., 327
guaycurú jihoamerický indiánský j., 335
guaymí makročibčský indiánský j., 331
guennaken jihoamerický indiánský j., též
gununa-kune nebo puelche, 327
guere kruský j., 472
gulili papuánský j., 425
gununa-kune jihoamerický indiánský j., též
guennaken nebo puelche, 327
gunwinggu skupina australských j., 434
guragua afroasijský j., též gurage, 453
guranština íránský j., 88
gurmukhí písmo, jímž se zapisuje
paňdžábština, 78
gutob mundský j., 382
guwal všední j. australských Dyirbalů, 27
gwandara čadský j., 462
gwari benue-konžský j., 475

halong austroasijský j. bahnarské skupiny,
373
hamar omotský j., 461
hamong austroasijský j. sedangské skupiny,
373
hanmun psaná čínština v Koreji, 282
harsúsí afroasijský j. na jihoarabském
pobřeží, 451
hasa afroasijský j., tigrejština, 452
havasupai indiánský j. v USA, 545
hazáragí íránský j., 93
hazárština íránský j., hazáragí, 93
hin austroasijský j. ze skupiny džru, 373
hina čadský j., 462
hinuština dagestánský j., 206
hirimotu papuánský j., 423
hoa severní khoisanský j., 484
hoanja zaniklý formoský j., 399
hona čadský j., 462
hova nářečí malgaštiny, 406
huachipairi jihoamerický indiánský j., 327
huamoi jihoamerický indiánský j., 327
huei austroasijský j. ze skupiny džru, 373
hukwe středokhoisanský j., 487
huli papuánský j., 425
hun austroasijský j. ze skupiny džru, 373
hunavidji skupina australských j., 434
hung viet-muongský j., 376
hunzibština cezský j., cezština, 211
hura středokhoisanský j., 487
Ch

H
chamicuro arawacký j., 327
cha-ni tibetobarmský j. v Číně a Myanmaru,
354
chantyjština uralský j. obsko-ugrické
podskupiny, 246
chattijština vymřelý j. z Blízkého východu,
215 a 216
chattština protochetitský j., 223
chavacano španělský pidžin na Filipínách,
496
cherokee severoamerický indiánský j., 311

hadžung austroasijský j. sedangské skupiny,
373
hagen papuánský j., 425
hagu austroasijský j. bahnarské skupiny, 373
haitshuari středokhoisanský j., 487
hakka jeden z dialektů čínštiny, 353
halang austroasijský j. sedangské skupiny,
373
halia melanéský j. na Šalomounových
ostrovech, 412
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chiapaneco vymřelý mezoamerický indiánský
j., též mangue, 319
chichimeco indiánský j. oto-pameské fýly,
319
chimariko severoamerický indiánský j., 311
chinalugština dagestánský j., 206
chinantec mezoamerický indiánský j., 322
chipaya mezoamerický indiánský j. na březích
jezera Titicaca v Bolívii, 321
chipewya severoamerický indiánský j., též
tarapecosi, 327
chiriguano karibský j. v Bolívii, 333
chitimacha severoamerický indiánský j., 311
chocó skupina karibských j. v západní
Kolumbii, 332
chortí mezoamerický indiánský j., 318
chucuri církevní gruzínské písmo, 209
chúfština pamírský j., 99
chunupí jihoamerický indiánský j., též vilela,
327
chuuk mikronéský j., 417
chvarština dagestánský j., 206
chwabo místní j. v Mosambiku, 613 heslo
Mosambik

intersistemal umělý (plánový) j., 504
intoném soubor všech prvků intonace, 583
inuktitut eskymáčtina, 302
ionština nářečí staré řečtiny, 105
ioština tibetobarmský j., 354
ipili papuánský j., 427
iranxe jihoamerický indiánský j., 327
iraqw kušitský j. v Tanzanii, 460
irula drávidský j., irulština, 661
irulština drávidský j., 236
iškašimština íránský j., 88
itelmenština čukotsko-kamčatský j., 299
itonama makročibčský j., 327
itucale jihoamerický indiánský j., 327
iwaidji skupina australských j., 434
izafet způsob spojení podstatného jména
s neshodným přívlastkem (v arabštině nebo
perštině), též ezáfet, 583
ižorština uralský j. baltofinské skupiny, 246
J
jalarnnga australský j., 436
jalnguy zvláštní j. australských Dyirbalů, 27
jami austronéský j., 398
japština mikronéský j., 417
jarawa andamanský j., 389
jazgulamština íránský j., 88
jeikó jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
jengjeng semangsko-sakajský j., 381
jicaque mezoamerický indiánský j., 318
judezmo kriticky ohrožený j., též judeoespaňol nebo ladino, 523
jüe jeden z jižních dialektů čínštiny, též
kantonština, 353
jugština zaniklý jenisejský j., 303
jukagirština jukagirsko-čuvanský j.
v Jakutsku, 305
jukun benue-konžský j., 475
jumbri saluenský j., 380
jusiv vybízecí způsob slovesný, 585

I
iatmulština papuánský j., 423
ibibio benue-konžský j., 475
ibira benue-konžský j., 475
idu korejské písmo užívané v administrativě,
282
idžoština kordofánský j., 472
igala benue-konžský j., 475
igboština benue-konžský j., 475
igede benue-konžský j., 475
ichikile jihoamerický indiánský j., 327
ile umělý (plánový) j., 501
ilinga jihoamerický indiánský j., též culli, 327
illanum austronéský j. na Kalimantanu, 405
illativ adverbiální ugrofinský pád, 582
ilongotština filipínský j., 480
ingassana východosúdánský j., 480
interlingua umělý (plánový) j., 502
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K

kapoxo jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
karajá jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
karajština altajský j. kypčacké skupiny, 271
karakalpačtina altajský j. kypčacké skupiny,
271
karam papuánský j., 425
karamodžong nilohamitský j. v severní
Ugandě, 480
karankawa severoamerický indiánský j., 311
karatština dagestánský j., 206
karawa skupina australských j., 434
karekare čadský j., 462
karibština karibský j. v Surinamu, 332
karitiana tupijský j., 327
kárština chetitsko-luvijský vymřelý j., 68
kaseng austroasijský suijský j., 374
kasiguranština filipínský j., 407
kawalan austronéský j., 398
kawe austronéský j., 410
kečuánština nejdůležitější j. andské oblasti,
kečujština, 337
kekchí mezoamerický indiánský j., 317
kelarokas berberský j., 459
kelgeres berberský j., 459
kemani kušitský j., 460
kendari austronéský j., 409
kensiu semangsko-sakajský j., 381
kenuzi nilonúbijský j., 480
kenzi nilonúbijský j., 480
kepkiriwat tupijský j., 327
kerečtina čukotsko-kamčatský j., 299
kerinci j. na Sumatře, 405
ketangalan zaniklý formoský j., 399
kewa papuánský j., 425
kha-bit saluenský j., 379
khalung austroasijský suiský j., 374
khamta kušitský j., 460
khang-ai saluenský j., 379
kha-tiol saluenský j., 380
khmu saluenský j., 379
khwek austroasijský j. ze skupiny brao, 373
khynriam nářečí khasijštiny, 380

kabardština abcházsko-adygejský j., 206
kabishiana tupijský j., 327
kačjinština tibetobarmský j. 354
kadugli kordofánský j., 471
káfirština dardský j. v Afghánistánu, též
núristánština, 99
kaikadi drávidský j., 662
kaikadština drávidský j., 235
kaitagština dagestánský j., 206
kakadju skupina australských j., 434
kakia jihokhoisanský j., 487
kalapuya severoamerický indiánský j., 311
kaleung austroasijský suijský j., 374
kalina jihoamerický indiánský j., též sape,
327
kaltutungu australský j., 436
kam tajský j. patřící k severní skupině, též
tungština, 364
kamakán jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
kamaština vymřelý uralský j. jižní skupiny
samodijské větve, 246
kambari benue-konžský j., 475
kambata kušitský j., 460
kambera austronéský j., 409
kamčadalština starší název itelmenštiny, 299
kampuon austroasijský j. ze skupiny brao,
373
kamrang austroasijský j. sedangské skupiny,
373
kan jeden z jižních dialektů čínštiny, 353
kanaanština vymřelý semitohamitský j., 216
kanakanavu austronéský j., 398
kanakuru čadský j., 462
kango slova čínského původu v japonštině,
295
kantonština jeden z jižních dialektů čínštiny,
353
kapampanganština filipínský j., 407
kapingamarangi j. obyvatel atolu
Kapingamarangi, 417
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kia melanéský j. na ostrově Santa Isabel, 412
kil austroasijský j. mnongské skupiny, 373
kimberley australský j., 436
kincai jazyk na Sumatře, též kerinci, 405
kingwana jeden ze čtyř národních j. Konga,
477
kintaq semangsko-sakajský j., 381
kiribatština austronéský j., 393
kiriri jihoamerický indiánský j., též cariri, 327
kiriwina melanéský j., 412
kishwa nejdůležitější j. andské oblasti,
kečuánština, 337
kitanština vymřelý mongolský j. Kitanů, 274
kituba pidžinizovaná podoba bantuského j.
kikongo, 465
kiwai papuánský j., kiwaiština, 423
kjócúgo obecná japonština, 290
kjuk kurzíva v tibetském písmu, 356
klamath-modoc severoamerický indiánský j.,
311
klao kruský j., 472
klitika třída enklitik a proklitik, 585
koaia jihoamerický indiánský j., 327
koda mundský j., 382
kodagština drávidský j., 235
kodi austronéský j., 409
koho austroasijský j. čamaské skupiny, 373
koiari papuánský j., 425
kol papuánský j. v Melanésii, 421
kolámí drávidský j., kolámština, 236 a 663
kondština drávidský j., 232, 234 a 236
konso kušitský j., 460
kontu austroasijský suijský j., 374
konua papuánský j. v Melanésii, 421
kora mundský j., 382
koraga drávidský j., koragština, 231 a 236
koran zanikající khoikhoiský j., 484
ko-rana středokhoisanský j., 487
korawština drávidský j., též kurru, 231
korku mundský j., 382
korsičtina toskánský dialekt italštiny, 181
korwa mundský j., 382
kosrae mikronéský j., 417
kotština drávidský j., 235

kottština jenisejský j., 303
kowet austroasijský j. ze skupiny brao, 373
koyra omotský j., 461
krama zdvořilý styl javánštiny, 405
kravat austroasijský j. ze skupiny brao, 373
krio gambijská kreolština, 496
kriol kreolská angličtina, 603, heslo Belize
kríština severoamerický indiánský j., 312
kryzština dagestánský j., 206
kte papuánský j., 423
kuanua melanéský j. v Nové Británii, 412
kubačtina dagestánský j., 206
kui drávidský j., 236
kukura jihoamerický indiánský j., 326
kulon austronéský j., 398
kulung čadský j., 462
kuna makročibčský indiánský j., 331
kunamština nilosaharský j., 479
kungarakany skupina australských j., 434
kunimaipa papuánský j., 425
kuoi skupina j. na pomezí Thajska, Laosu a
Kambodže, 373
kuot papuánský j. v Melanésii, 421
kurru drávidský j., též korawština, 231
kuruaya tupijský j., 326
kurubština drávidský j., 235
kuruch drávidský j., též kuruština, 236
kutenai severoamerický indiánský j., 311
kúvi drávidský j., 236
kuy austroasijský j., též kui, 372
kwásai liberijská angličtina, 496
kwengo středokhoisanský j., 487
kxoe khoisanský j. ze skupiny ču-kwe, 484
kyperština nářečí staré řečtiny, 105
kyrgyzština altajský j. kypčacké skupiny, 271
L
laamang čadský j., 462
laganyan austronéský j., 410
la-chu tibetobarmský j., 354
lakonština novořecký dialekt, nářečí
novořečtiny, 112
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lakota, lakotština severoamerický indiánský
j. 311 a 312
lamaholot austronéský j., 409
lanoh semangsko-sakajský j., 381
larakia skupina australských j., 434
lardil jazyk obyvatel australského ostrova
Mornington, 40
latgalština j. v Lotyšsku, 120
lativ směrový pád, 587
lau melanéský j. na ostrově Malaita a San
Cristóbal, 412
lave austroasijský suijský j., 374
lavongai melanéský j. v Novém Irsku, 412
lavukaleve papuánský j. v Melanésii, 421
lawa saluenský j., 379
leco jihoamerický indiánský j., 327
lelek papuánský j., 425
lemosi starší název okcitánštiny, 177
lenca mezoamerický indiánský j., 319
lendu nilosaharský j., 480
leponština reliktní j. v Itálii, 71
letistika věda o lotyšském j., 588
lezgičtina dagestánský j., 206
lhokpu nejohroženější j. v Bhútánu, 533
limousin starší název okcitánštiny, 177
lincanantai jihoamerický indiánský j., též
atacama, 327
ljudikština vážně ohrožený uralský j., dialekt
karelštiny, 522
loda papuánský j., 425
logdan umělý (plánový) j., 502
logone čadský j., 462
lomwe místní j. v Mosambiku, 613, heslo
Mosambik
lotuho nilohamitský j. v jižním Súdánu, 480
lotuko nilohamitský j. v jižním Súdánu, 480
love austroasijský suiský j., 374
lucemburština západogermánský j., 151
luiseňo severoamerický indiánský j., 314
lule jihoamerický indiánský j., též tonocoté,
327
lunfardo poitalštěná španělština v Buenos
Aires, 496
luoravetlanština starší název čukotštiny, 299

lxam zaniklý tuuský j., 484
lykaonština reliktní j. v Malé Asii, 71
lyngngam nářečí khasijštiny, 380
M
ma austroasijský j. čamaské skupiny, 373
macehuallatolli řeč nižších vrstev
obyvatelstva v jazyce nahuatl, 325
ma-cusí karibský j. v Brazílii, 332
madak melanéský j. v Novém Irsku, 412
maden austronéský j., 410
madi nilosaharský j., 480
madurština austronéský j., 405
magadhština indoárijský j., 75
magarština tibetobarmský j., 354
magori papuánský j., 424
mahai austroasijský j. ze skupiny kuoi, 373
mahas nilonúbijský j., 480
mahrí afroasijský j. na jihoarabském pobřeží,
451
machigeunga arawacký j., 332
mairasi papuánský j., 425
maithilština indoíránský j., 75
makasai papuánský j., 425
makasarština austronéský j., 409
makhuwa místní j. v Mosambiku, 613, heslo
Mosambik
makian austronéský j., 410
makron diakritické znaménko (vodorovná
čárka nad písmenem značící délku), 588
makú jihoamerický indiánský j., 327
makurap tupijský j., 327
makushi karibský j. v Brazílii, 332
mal saluenský j., též ťin nebo praj, 380
malalí jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
malaqueiro kreolština v Macau a v Malace,
495
male omotský j., 461
maledivština indoárijský j., 75
malo austroasijský j. ze skupiny kuoi, 373
malto drávidský j., 236
mam mezoamerický indiánský j., 317
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mambajština austronéský j., 409
mamboru austronéský j., 409
mamusi melanéský j. v Nové Británii, 412
manam papuánský j., 423
manda drávidský j., 236
mandar austronéský j., 409
mandara čadský j., 462
mandština drávidský j., 231
mandžuština literární j. Mandžuů, 277
mangagai skupina australských j., 434
manggarai austronéský j., 409
mangue oto-mangueský j., 318
manípurština tibetobarmský j., 354
manitsawá tupijský j., 327
manusela austronéský j., 410
mao omotský j., 461
maoritanga maorská kultura a historie, 565
mapudungun araukánština, 602, heslo
Argentina
mapuche jihoamerický indiánský j., 327
maq-betiseq semangsko-sakajský j., 381
mara skupina australských j., 434
maranajština filipínský j., 407
maranungku australský j., 436
mararitština východosúdánský j., 480
margany australský j., 436
margi čadský j., 462
marovo melanéský j. na ostrově Nová
Georgie, 412
martuthunira australský j., 436
masa čadský j., 462
mascoy jihoamerický indiánský j., též lengua,
327
masiwang austronéský j., 410
mataco-maccá jihoamerický indiánský j., 327
matakam čadský j., 462
matanawí jihoamerický indiánský j., 327
matbat austronéský j., 410
matlatzinca indiánský j. oto-pameské fýly,
319
matorština zaniklý j. na území Ruska, 525
matutenho brazilská kreolština, 495
matuwari portugalský pidižn v Surinamu, 493
maxakalí jihoamerický indiánský j., 327

maya austronéský j., 410
mayna jihoamerický indiánský j., též
omurano, 327
mayoruna arawacký j., 327
mázandaránština íránský j., 88
mazatéčtina mezoamerický indiánský j., 317
mdwntr egyptské písmo, „jazyk bohů“, 456
melamela melanéský j. v Nové Británii, 412
mendi papuánský j., 427
mendriq semangsko-sakajský j., 381
mengen melanéský j. v Nové Británii, 412
menomini severoamerický indiánský j., 314
meraritština východosúdánský j., 480
merina nářečí malgaštiny, 406
merjanština vymřelý uralský j., 243
meroejština zaniklý j. v Súdánu, 483
mesolekt středně vysoká varieta jazyka, 589
meščerština vymřelý uralský j., 243
midobi núbijský j., 480
milijština chetitsko-luvijský vymřelý j., též
lykijština B, 68
mingrelština kartvelský j., 204
minkin skupina australských j., 434
mintil semangsko-sakajský j., 381
mirandela jihoamerický indiánský j., též
catembri, 327
miskitu jazyk v Hondurasu a Nikaraguy, 549
mixtéčtina mezoamerický indiánský j., 317
mnmtep bezpečný j. papuánských Karamů,
422
mnmtmey nebezpečný j. papuánských
Karamů, 422
mnmyb bezpečný j. papuánských Karamů,
422
modgel čadský j., 462
mofu čadský j., 462
mogodogo kušitský j., 460
mohawk severoamerický indiánský j., 314
mohisa středokhoisanský j., 487
moi-dawak austroasijský j. bahnarské
skupiny, 373
moi-ka-lo austroasijský suijský j., 374
mojo arawacký j., 332
moldavština románský j., 182
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mondé tupijský j., 327
monguorština mongolský j. v čínské provincii
Čching-chaj, 276
monling umělý (plánový) j., 502
monmonmnm obyčejný j. papuánských
Karamů, 421
mono-alu melanéský j. na Shortlandových
ostrovech, 412
monoxo jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
moore západoafrický j., 540
morique arawacký j., 327
mos semangsko-sakajský j., 381
motuna papuánský j. v Melanésii, 421
motuština melanéský j., též motu, 411
movima jihoamerický indiánský j., 327
mrabri saluenský j., 380
muna austronéský j., 409
mundurukú tupijský j., 327
munhwao korejština, jíž se mluví v KLDR, 285
munichi jihoamerický indiánský j., 327
muong viet-muongský j., 376
mura jihoamerický indiánský j., 327
mura-matanawí jihoamerický indiánský j.,
327
murato jihoamerický indiánský j., též
candoshi nebo shapra, 327
murinbat australský j., 434
murle východosúdánský j., 480
muromština vymřelý uralský j., 243
musgu čadský j., 462
musgum čadský j., 462
mykénština nářečí staré řečtiny, 105
mysijština reliktní j. v Malé Asii, 71
mzab berberský j., 459

nahalština austroasijský j. sloužící
obyvatelům spíše jako zlodějský argot, 383
náhuatl indiánský jazyk v Mexiku, 324, též
nahuatl, náwatl
naiki drávidský j., 236
nambikwara jihoamerický indiánský j., 327
ňamwezi nejrozšířenější j. v Tanzánii, 619,
heslo Tanzánie
nandi nilohamitský j., 480
ňandža jazyk užívaný v Zambii, 621, heslo
Zambie
nanggu papuánský j. v Melanésii, 421
naro khoisanský j. ze skupiny ču-kwe, 484
narrinyeri australský j., 431
na-si tibetobarmský j., 354
nasioi papuánský j. v Melanésii, 421
natchez severoamerický indiánský j., 311
navažština severoamerický indiánský j., 311
náwatl viz náhuatl
ndau místní j. v Mosambiku, 613, heslo
Mosambik
negidalština sibiřský j., 277
névárština nepálský j., 341
ngäbe makročibčský indiánský j., 331
ngada austronéský j., 409
ngaju austronéský j. na Kalimantanu, 405
nganasanština uralský j. severní skupiny
samodijské větve, 246
nganyaywana australský j., 436
ngbaka ubangijský j., 474
ngewin skupina australských j., 434
ngizim čadský j., 462
ngoko obyčejný styl javánštiny, 405
ngomwia kušitský j. v Tanzanii, 460
nguna melanéský j., na Vanuatu, 412
ngunština melanéský j., 413
nhanda australský j., 436
niahon austroasijský j. ze skupiny džru, 373
nialuok austroasijský j. ze skupiny kuoi, 373
nimboran papuánský j., 425
ningretongo pidžim v Surinamu, 497
niueština úřední j. v Niue, 614, heslo Niue
nllng zanikající tuuský j., 484
nogajština altajský j. kypčacké skupiny, 373

N
nabak papuánský j., 425
nagane papuánský j., 425
nagara skupina australských j., 434
nagovisi papuánský j. v Melanésii, 421
nágština tibetobarmský j., 354
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nong austroasijský j. mnongské skupiny, 373
norfolkština úřední j. v Norfolku, 614, heslo
Norfolk
nukuoro mikronéský j., 417
nupe benue-konžský j., 475
núristánština dardský j. v Afghánistánu, 99,
též káfirština
nusan skupina tuuských j., 484
nuschuri hranaté církevní gruzínské písmo,
209
nyangiya j. v severní Ugandě, 481
nyangumarta australský j., 436
nyima jazyk v Kordofánu, 481
nyimang jazyk v Kordofánu, 481
nymylanština starší název korjačtiny, 299
nyo skupina kwaských j., 474
nyulnyul australský j., 434

oština italický, oský j., 166
otomaco jihoamerický indiánský j., 327
otu-ké indiánský j. v Bolívii, 333
ovambo místní j. v Namibii, 613, heslo
Namibie
oyampi karibský j. ve Francouzské Guyaně a
v severovýchodní Brazílii, 332
P
paj-chua nová literární čínština, 346
pajština tibetobarmský j., 354
pajwan austronéský j., 398
pakatan viet-muongský j., 376
palajči tibetobarmský j. v Myanmaru, 354
palamul austronéský j., 410
palaung saluenský j., 379
pame indiánský j. oto-pameské fýly, 319
pamfylština nářečí staré řečtiny, 105
pamírština místní oficiální j. v Aghánistánu,
99
panaras papuánský j., 425
pangasinanština filipínský j., 407
pankarurú jihoamerický indiánský j., 327
panskrt umělý (plánový) j., 501
panyjima australský j., 436
pa-o tibetobarmský j. v Myanmaru, 354
paoanština mongolský j. v čínské provincii
Kan-su, 276
papora-hoanja austronéský j., 398
pär austroasijský j., též pear nebo por
paráčtina íránský j., 88
pardži drávidský j., 236
pareng mundský j., 382
parja indoíránský j. v Tádžikistánu a
Uzbekistánu, 527
parthština íránský j., 88
pašaí dardský j., 73
patani austronéský j., 410
patashó jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
patua mundský j., 382
paukál řídký typ jmenného čísla v arabštině a
navažštině, 591

O
ofayé jihoamerický indiánský j. z rodiny
makro-ge, 327
ogoni benue-konžský j., 475
ogori benue-konžský j., 475
ochukuyana jihoamerický indiánský j., 327
oi austroasijský j. ze skupiny džru, 373
oirata papuánský j., 425
ok papuánský j., 425
okcitánština skupina dialektů na jihu Francie,
177
oko benue-konžský j., 475
oksapmin papuánský j., 425
olonečtina uralský j., dialekt karelštiny, 522
ometo omotský j., 461
omočtina jukagirsko-čuvanský j. na dolním
toku Kolymy, 305
omurano jihoamerický indiánský j., též
mayna, 327
onge andamanský j., 389
ormurština íránský j., 88
oročtina amurský j., 277
orokaiva papuánský j., 425
orokolo papuánský j., 423
orokština amurský j., 277
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paya mezoamerický indiánský j., 320
pazeh austronéský j., 398
pengo drávidský j., 236
petats melanéský j. na Šalomounových
ostrovech, 412
peuruvan pravopis bretonštiny, 194
pho tibetobarmský j. v Myanmaru, 354
pchjodžunmal spisovná korejština, 285
pima-papago severoamerický indiánský j.,
311
pipil uto-aztécký j., 318
pírahá jihoamerický indiánský j., 327
pisidština reliktní j. v Malé Asii, 71
pitinegue pidžin v bývalých francouzských
koloniích v Africe, 496
pitjantjatjara australský j., 436
pittapitta australský j., 436
piva melanéský j. na Šalomounových
ostrovech, 412
pnar nářečí khasijštiny, 380
pohnpei mikronéský j., 417
pochutec uto-aztécký j., 318
ponape mikronéský j., 417
pong viet-muongský j., 376
por austroasijský j., též pear nebo pär
pragar austroasijský j. ze skupiny brao, 373
praj saluenský j., též ťin nebo mal, 380
preh austroasijský j. mnongské skupiny, 373
preng austroasijský j. mnongské skupiny,
373
proensal starší název okcitánštiny, 177
puelche jihoamerický indiánský j., též
guennaken nebo gununa-kune, 327
pu-i tajský j. patřící k severní skupině, 364
puinave-maku jihoamerický indiánský j., 327
pujuma austronéský j., 398
pukinština zaniklý j. v Incké říši, 549 a 550
pu-ok saluenský j., 380
puquiona jihoamerický indiánský j., 327
purik západotibetský j., 341
purposiv pád účelu v australských j., 594
puruborá tupijský j., 327

Q
quara vymřelý kušitský j. etiopských židů,
Falašů, 460
quebee písmo oromštiny, 461
quechua nejdůležitější jazyk andské oblasti,
též kečuánština, 337
quiché mezoamerický indiánský j., 317
quichua viz kečuánština
R
rade jazyk ve Vietnamu, 369
rahong austroasijský j. mnongské skupiny,
373
ralam austroasijský j. mnongské skupiny, 373
raluana melanéský j. v Nové Británii, 412
ramarama tupijský j., 327
rangao austroasijský j. bahnarské skupiny,
373
rapanujština austronéský j. na Velikonočním
ostrově, 393
rejang jazyk na Sumatře, 405
rembarnga australský j., 436
remo mundský j., 382
rendile kušitský j., 460
rétština reliktní j. v Itálii, 71
rioplatense poitalštěná španělština v Buenos
Aires, 496
ririo melanéský j. na ostrově Choiseul, 412
riung austronéský j., 409
ro umělý (plánový) j., 502
romanština jeden ze čtyř j. užívaných ve
Švýcarsku, 184
rommani skandinávská romština, 87
róšorvština pamírský j., 99
rotokas papuánský j. v Melanésii, 421
rotumština melanéský j. na ostrově Rotuma,
413
roviana melanéský j. na ostrově Nová
Georgie, 412
rukaj austronéský j., 398
rumanština jeden ze čtyř j. užívaných ve
Švýcarsku, 184
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russenorsk pidžin rybářů na rusko- norské
hranici, 497
rušánština pamírský j., 99

sechura jihoamerický indiánský j., 327
selkupština uralský j. jižní skupiny samodijské
větve, 246
selong austroasijský j. sedangské skupiny,
373
semaj semangsko-sakajský j., 381
semelaj semangsko-sakajský j., 381
semnam semangsko-sakajský j., 381
semnánština íránský j., 88
semoq-beri semangsko-sakajský j., 381
sentani papuánský j., 425
sentinelština andamanský j., 532
serani kreolština v Macau a v Malace, 492
seroa jihokhoisanský j., 487
seselwa úřední j. na Seychelách, 498
sgaw tibetobarmský j. v Myanmaru, 354
shapra jihoamerický indiánský j., též murato
nebo candoshi
sheng jazyk (řeč) slumů v Nairobi, 477
shipaya tupijský j., 327
shuakhoe středokhoisanský j., 487
siane papuánský j., 425
siang jeden z jižních dialektů čínštiny, 353
siar melanéský j. v Novém Irsku, 412
sidamo kušitský j., 460
sidetština reliktní j. v Malé Asii, 71
sijai austronéský j., 409
sikanština reliktní j. v Itálii, 71
sikulština reliktní j. v Itálii, 71
simacu jihoamerický indiánský j., 327
simplo umělý (plánový) j., 502
sioux severoamerický indiánský j., 311
siraja austronéský j., 398
siwai papuánský j., 425
síwi východoberberský j. v oáze Síwa, 536
slavey indiánský j. v Kanadě, 545
slezština nářečí polštiny, 131
so austroasijský suijský j., 374
sociativ pád vyjadřující pospolitost nebo
společnost v baskičtině, 597
sogdština íránský j., 88
sokna berberský j., 459
sokoro čadský j., 462
sokotrí afroasijský j. na ostrově Sokotra, 451

S
saaroa austronéský j., 398
sabeir, sabir lingua franca ve Středomoří,
496
sabum semangsko-sakajský j., 381
saho-afar kušitský j., 460
saisijat austronéský j., 398
säk tajský j. patřící k severní skupině, též
thräk, 364
sakalava nářečí malgaštiny, 406
salarština ujgurský dialekt, 267
samalština filipínský j., 407
samnorsk nevžitá forma úřední norštiny, 165
samre austroasijský j., 372
sangir austronéský j., 409
sango zjednodušené nářečí jazyka ngbandi,
474
santacruz papuánský j. v Melanésii, 421
santálština austroasijský j., 370
sanye východoafický j., 468
sape jihoamerický indiánský j., též kalina,
327
saposa melanéský j. na Šalomounových
ostrovech, 412
sara nilosaharský j., 480
saramaccan portugalský pidžin v Surinamu,
493
sarawa, sarawština drávidský j., 231 a 669
sardinština reliktní j. v Itálii, 71
sarykólština pamírský j., 99
sasak austronéský j., 405
sau papuánský j., 427
savara mundský j., 382
savosavo papuánský j. v Melanésii, 421
sawai austronéský j., 410
sawkna vážně ohrožený berberský j. v Libyi,
537
sec jihoamerický indiánský j., 327
sedeq austronéský j., 398
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solonština sibiřský j., 277
somrai čadský j., 462
sop austroasijský j. čamaské skupiny, 373
sora mundský j., 382
souriquojština kreolský j., 492
sre austroasijský j. čamaské skupiny, 373
stieng austroasijský j., 373
su austroasijský j. ze skupiny brao, 373
suau melanéský j., 412
subanonština filipínský j., 407
subtiaba oto-mangueský j., 318
sue austroasijský j. ze skupiny brao, 373
suej tajský j. patřící k severní skupině, též
šuej, 364
suk austroasijský j. ze skupiny brao, 373
suk nilohamitský j., 480
su-khok austroasijský j. ze skupiny brao, 373
sukur čadský j., 462
sulka papuánský j. v Melanésii, 421
sulu austronéský j. na Kalimantanu, 405
sura čadský j., 462
suwawa austronéský j., 409
synteng nářečí khasijštiny, 380

ta-hoi austroasijský suiský j., 374
taíno arawacký j., 327
tairora papuánský j., 425
taj-hat saluenský j., 380
takitaki kreolský j., též sranan, 493
talibao austronéský j., 410
tallán jihoamerický indiánský jazyk, 327
talod kordofánský j., 471
talyština íránský j., 88
tamahak berberský j., 459
tamangština tibetobarmský j., 354
tamazight berberský j., jedna ze tří variant
marocké berberštiny, 459 a 537
taneslamt berberský j., 459
taokas-babuza austronéský j., 398
taparita jihoamerický indiánský j., 327
taqbajlit berberský j., kabylština, 459
tarapecosi jihoamerický indiánský j., též
chiquito, 327
tarasco mezoamerický indiánský j., 318
tarifit berberský j., jedna ze tří variant
marocké berberštiny, 459
tarok benue-konžský j., 475
tarriu jihoamerický indiánský j., 327
tarteština vymřelý j. z Blízkého východu, 215
a 216
taruma jihoamerický indiánský j., 327
tašawit berberský j., 459
tašelhit jedna ze tří variant marocké
berberštiny, 537
tašelhita berberský j., 459
tátština íránský j., 88
taulil papuánský j. v Melanésii, 421
taulipang karibský j. v Brazílii, 332
taullemmet berberský j., 459
taungthu jazyk v Myanmaru, 354
tausugština filipínský j., 407
tecpillatolli řeč vyšších vrstev obyvatelstva
v jazyce nahuatl, 325
tedština nilosaharskýj., 479
tehuelche jihoamerický indiánský j., 334
tekrur arabský pidžin východně od Čadského
jezera, 497
temein jazyk kordofánských provincií, 481

Š
ša čadský j., 462
šahrí afroasijský j. na jihoarabském pobřeží,
451
šanština tajský j., 363
šaráda nejstarší písmo v Kašmíru, 101
šina dardský j., 73
šorština altajský j. sibiřské skupiny
v Kemerovské oblasti, 271
šua khoisanský j. ze skupiny ču-kwe, 484
šugnánština pamírský j., 99
T
taa skupina tuuských j., 484
tabarenho brazilská kreolština, 495
tabasaránština dagestánský j., 206
tabi východosúdánský j., též ingassana, 480
tagabilijština filipínský j., 407
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temeq semangsko-sakajský j., 381
temiar semangsko-sakajský j., 381
teop melanéský j. na Šalomounových
ostrovech, 412
tequistlatec mezoamerický indiánský j., 322
tera čadský j., 462
ternate papuánský j., 425
tesálština nářečí staré řečtiny, 105
teti středokhoisanský j., 487
tetumština austronéský j., 409
teuso jazyk v severní Ugandě, též nyangiya,
481
thao austronéský j., 398
tharu jazyk používaný v Nepálu, 614, heslo
Nepál
tha-vung vietnamský j., 376
thráčtina vymřelý indoevropský j., 216
thräk tajský j. patřící k severní skupině, též
säk, 364
tidore papuánský j., 425
tifinag předarabské písmo Tuaregů, 459
tikuna jihoamerický indiánský j., 327
timorština austronéský j., 409
timote jihoamerický indiánský j., 327
timputz melanéský j. na Šalomounových
ostrovech, 412
timucua severoamerický indiánský j., 311
tindština dagestánský j., 206
tipri austroasijský j. mnongské skupiny, 373
tirurayština filipínský j., 407
tivština jazyk používaný v Nigérii, 614, heslo
Nigérie
tobelo papuánský j., 425
todština drávidský j., 235
tolai austronéský j. v Melanésii, 393
tongkic australský j., 436
tonocoté jihoamerický indiánský j., též lule,
327
tonžština austronéský j., 393
torau melanéský j. na Šalomounových
ostrovech, 412
totonačtina mezoamerický indiánský j., 317
trao austroasijský j. čamaské skupiny, 373
trio karibský j. v Surinamu a v Brazílii, 332

truk mikronéský j., 417
trumai jihoamerický indiánský j., 327
tsakonština novořecký dialekt, 112
tsimiheti nářečí malgaštiny, 406
tsoa khoisanský j. ze skupiny ču-kwe, 484
tsonga místní jazyk v Mosambiku, 613, heslo
Mosambik
tsou austronéský j., 398
tswa místní jazyk v Mosambiku, 613, heslo
Mosambik
tubatulabal uto-aztécký j. náhorní skupiny,
319
tuburi čadský j., 462
tucano lingua franca v západoamazonské
oblasti, 333
tukuna jihoamerický indiánský j., 327
tuna melanéský j. v Nové Británii, 412
tungsiangština mongolský j. v čínské
provincii Kan-su, 276
tungština tajský j. patřící k severní skupině,
též kam, 364
tunica severoamerický indiánský j., 311
tuparí tupijský j., 327
tupinambština obecný jazyk v Brazílii, 334
turi mundský j., 382
turkanština nilohamitský j. v Keni, 480
turkmenština altajský j., 270
tushá jihoamerický indiánský j., 327
tuut viet-muongský j., 376
tuyoneiri jihoamerický indiánský j., 327
tzeltalština mezoamerický indiánský j., 317
tzotzilština mezoamerický indiánský j., 317
U
ubyština zaniklý abcházsko-adygejský j., 210
učän tištěné tibetské písmo, 356
udehejština amurský j., 277
udijština, udinština lezgický (dagestánský) j.
206 a 211
ugaritština vymřelý semitohamitský j., 216
ukaan-akpes benue-konžský j., 475
ulčtina amurský j., 277
uman jihoamerický indiánský j., 327
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ume rukopisné tibetské písmo, 356
unita umělý (plánový) j., 502
urarina jihoamerický indiánský j., 327
urhobo benue-konžský j., 475
uríjština indoárijský j., 75
urukú tupijský j., 327
urumí tupijský j., 327
uzuál slovesný tvar označující obvyklý děj,
600

wemale austronéský j., 410
wen-jen stará literární čínština, 346
wetarština austronéský j., 409
weyewa austronéský j., 409
winebago severoamerický indiánský j., 316
wiyot severoamerický indiánský j., 311
wolaitta omotský j., 461
wu jeden z jižních dialektů čínštiny, 353
X

V
xatia jihokhoisanský j., 487
xinca mezoamerický indiánský j., 319
xiri zaniklý khoisanský j., 484
xukurú jihoamerický indiánský j., 327

vaghua melanéský j. na ostrově Choiseul, 412
vachánština íránský j., 88
valencijština katalánština, 183
veh austroasijský suijský j., 374
veltparl umělý (plánový) j., 501
ventiv slovesný způsob vyjadřující směrové
zacílení děje, 601
vilela jihoamerický indiánský j., též chunupí,
327
vodština uralský j. baltofinské skupiny, 246

Y
yaghan jihoamerický indiánský j., 327
yahadi papuánský j., 425
yámana jihoamerický indiánský j., 327
yanyula skupina australských j., 434
yaqai papuánský j., 425
yaruro makročibčský j., 327
yele papuánský j. v Melanésii, 421
yemsa omotský j., 461
yidiny australský j., 436
yindjibarndi australský j., 436
yir semangsko-sakajský j., 381
yolngu australský j., 436
yucateco mayština, 613, heslo Mexiko
yucatéčtina mezoamerický indiánský j., 317
yuchi severoamerický indiánský j., 311
yuracare makropanosko-tacanaský j., 327
yurí jihoamerický indiánský j., 327
yurimangui jihoamerický indiánský j., 327
yurok severoamerický indiánský j., 311
yuruna tupijský j., 327

W
wa saluenský j., 379
waanyi australský j., 436
wago původní domácí slova v japonštině, 295
wahgi papuánský j., 425
waiwai karibský j. v Brazílii, 332
wandala čadský j., 462
wantoat papuánský j., 425
war nářečí khasijštiny, 380
warao makročibčský j., 327
waray-waray filipínský j., 407
warazi kušitský j., 460
wargla berberský j., 459
warlpiri australský j., 435
warraii skupina australských j., 434
washo severoamerický indiánský j., 311
wasi papuánský j., 425
wayoró tupijský j., 327
weda austronéský j., 410
wedau melanéský j., 412

Z
zaghawština nilosaharský j., 479
zamuco rodina karibských j., 333
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zao jazyk užívaný ve Vietnamu, 621, heslo
Vietnam
zapotéčtina mezoamerický indiánský j., 317
zayse omotský j., 461
zázá íránský j., 88
zenaga berberský j., 535
zenagat berberský j., 459
zenatija berberský j., 459
zoque mezoamerický indiánský j., 322

*)

Poznámka:
Název tajské jazyky označuje rodinu blízce
příbuzných jazyků. Jelikož název thajština se
týká úředního jazyka v Thajsku, užívání
termínu thajské jazyky pro jiné členy rodiny
způsobovalo nedorozumění. Proto se pro
celou rodinu užívá název tajské jazyky.
(Úvodní odstavec kapitoly Tajské jazyky,
strana 361).
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