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Akcenty lingvistiky znakových jazyků byly od jejího zformování (v 60.–70. letech 20. stol.) 
kladeny prvoplánově především na popis strukturních vlastností znakových jazyků: nejprve 
na popis vlastností shodných s jazyky mluvenými (dvojí členění), později vlastností rozdíl- 
ných, souvisejících s vizuálně-motorickou existencí znakových jazyků (simultánnost, 
gramatika v prostoru, tendence k ikonické reprezentaci). I do takto zaměřeného popisu ovšem 
prolíná – v různé míře a různým způsobem – zřetel ke vztahu (znakového) jazyka a společenství 
jeho (neslyšících) uživatelů. Od r. 1995 je tento okruh otázek programově mapován edicí The 
Sociolinguistics in Deaf Communities: řešeny jsou zde např. otázky bilingvismu/multilingvismu, 
jazykových kontaktů, variantnosti, jazykové politiky, jazykového plánování nebo postojů 
k jazyku. Také, a ne v poslední řadě, otázky spojené s textem, popř. žánrem a s prostředky 
a postupy, jejichž prostřednictvím se texty znakových jazyků produkují a interpretují – tak 
jako např. v pátém svazku edice Storytelling and Conversation nebo ve svazku osmém Turn-
-Taking, Fingerspelling, and Contact in Sign Languages.

Monograficky se těmto otázkám věnuje i svazek sedmnáctý, a to v zastřešení pojmem 
diskurs (rozumí se jím zde „language as it is actually expressed and understood by people 
engaged in a social interaction to accomplish a goal“, s. xvi). Do čtyř oddílů rámovaných 
krátkým úvodem (s. xv–xix) a rozsáhlým rejstříkem (s. 219–227) je zařazeno sedm studií. 
Zaměřeny jsou dvojím způsobem. Jedny chtějí postihnout ty charakteristické rysy, které jsou 
s diskursem spojovány i v lingvistice většinové – v oddílu 2 (Cohesion in Discourse, s. 67–118) 
srov. J. Hoza: The Discourse and Politeness Functions of HEY and WELL in American Sign 
Language, L. Swabey: Referring Expressions in ASL Discourse), v oddílu 3 (Coherence in 
Discourse, s. 119–176) pak C. Stone: Register, Discourse, and Genre in British Sign Language 
(BSL), D. Roush: Revisiting the CONDUIT METAPHOR in American Sign Language). Jiné 
studie analyzují ty rysy, resp. vlastnosti, které jsou pro texty ve znakových jazycích specific-
ké, srov. v oddílu 1 (Depiction in Discourse, s. 1–66) P. Dudis: The Body in Scene Depiction, 
M. Thumann: Identifying Depiction: Constructed Action and Constructed Dialogue in ASL 
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Presentation) a v oddílu 4 (Discourse in Native American Sign Language, s. 177–218) J. E. Da-
vies: Discourse Features of American Indian Sign Language (AISL).

V souladu s deklarovaným záměrem publikace, totiž předložit (k diskusi) poznatky o jazy-
ce, zvl. o jazyce znakovém, o jeho uživatelích, o společenství, v němž se jazyk užívá, a o kul-
tuře tohoto společenství, je titulní „diskurs“ nahlédnut multidisciplinárně, úhlem pohledu 
sémiotiky, teorie komunikace a teorie textu, stylistiky, pragmalingvistiky, textové syntaxe 
i kognitivní lingvistiky. Ústředním problémem, k němuž se všechny různě založené úvahy 
pojí, je přitom význam, který je jazyku v užití „přidělován“, ať v procesu produkce/stylizace, 
či recepce/interpretace (ne náhodou jsou hned v úvodu publikace zmiňovány – v souvislosti 
s vymezením diskursu – známé Fillmorovy příklady bazénových cedulí „Please use the toilets, 
not the pool“ a „Pool for members only“ a „neviditelné významy“ dané jejich potenciální in-
terakcí). Ve spojitosti s problémem významu nabízí publikace i další materiál k úvahám, které 
před časem inicioval Liddell (Grammar, Gesture, and Meaning in American Sign Language, 
2003), totiž zda – popř. do jaké míry – je význam ve znakových jazycích formován interakcí 
gramatiky, parajazyka a gest. V tomto ohledu pak sborník věnovaný diskursu ve znakových 
jazycích přesahuje hranice lingvistiky znakových jazyků a podněty k úvahám nabízí i lingvis-
tice většinové: přinejmenším k úvahám o tom (srov. k tomu např. práce McNeillovy), v jaké 
míře se gesta podílejí na konstrukci významu v jazycích mluvených, nebo o tom, co je (ještě) 
verbální, a co (už) verbální není. 

Alena Macurová

Přednáška Jakuba Dotlačila

29. 3. 2012 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila přednáška Jakuba Do-
tlačila nazvaná Sémantika plurálních výrazů a pohyby očí. Jakub Dotlačil, který v současné 
době působí na University of California v Santa Cruz, v ní nejprve představil výzkum pomocí 
sledování pohybů očí (eye-tracking) v obecné i lingvistické perspektivě (přehled viz Rayner, 
1998) a potom se věnoval experimentům zaměřeným na sémantiku plurálních výrazů, kte-
ré provedl ve spolupráci se svým kolegou Adrianem Brasoveanem. Využil v nich poznatku, 
že různé proměnné měřitelné pomocí sledování pohybu očí při čtení odpovídají náročnosti 
zpracování informace v textu, a navázal na výzkumy v této oblasti již provedené (Staub, 2011; 
Frazier – Pacht – Rayner, 1999). Zabýval se těmi plurálními výrazy, které mohou být v určitých 
kontextech interpretovány víceznačně: např. při čtení vět (1) a (2) je až do přečtení výrazu 
individually (každý), resp. together (dohromady) nejasné, zda studenti danou sumu ušetřili 
všichni dohromady (kolektivní čtení), anebo zda danou sumu ušetřil každý z nich (distributivní 
čtení). Při přečtení výrazu individually, resp. together dochází ke zjednoznačnění.

(1) Last year, the students saved several thousand dollars 
 individually to pay for their holiday.

(2) Last year, the students saved several thousand dollars 
 together to pay for their holiday.

Horizonty


