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na Pennsylvánské univerzitě, se kterou pořádající Ústav formální a aplikované lingvistiky 
MFF UK v Praze dlouhodobě spolupracuje. O anotaci aktuálního členění v Pražském závis-
lostním korpusu pak promluvila držitelka téhož ocenění profesorka Eva Hajičová. Martha 
Palmer z univerzity v Coloradu se ve svém příspěvku vrátila k problematice valence a k pojetí 
sémantických rolí v závislostních korpusech. Samostatný blok obstarali pracovníci zmíně-
ného ÚFAL, kteří představili projekty vznikající na Univerzitě Karlově v Praze, mezi jinými 
například sběr dat pomocí tzv. crowdsourcingu, konkrétně anotace za pomoci interaktivní 
počítačové hry (viz <http://lgame.ms.mff.cuni.cz>).

Díky přítomnosti stoupenců rozdílných přístupů měli účastníci možnost porovnat jed-
notlivá anotační schémata a jejich výhody či případné nedostatky, v diskuzi byly navrženy 
mnohé směrodatné úpravy. Debatovalo se o vhodnosti zvolených postupů při přiřazování 
morfologických značek nebo detekci pojmenovaných entit, velká pozornost byla věnována 
problematice koreference. Setkání se stalo dalším krokem ve snaze o metodologickou i tech-
nologickou harmonizaci anotace odlišných jazyků, která je jednou z podmínek úspěšného 
automatického překladu.

Kateřina Veselovská

Konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902)

Ve dnech 23. až 25. září 2010 se v Brně konala mezinárodní konference Dějiny českého pravo-
pisu (do r. 1902), kterou organizoval řešitelský tým Výzkumného centra vývoje staré a střední 
češtiny při Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Konference byla ojedinělá jak svým konkrétním tematickým vymezením, tak svým široce 
diachronním zaměřením, zahrnujícím období od úsvitu českého písemnictví až po formování 
moderního popisu jazyka (hraniční rok 1902 je rokem prvního vydání Gebauerových Pravidel 
hledících k českému pravopisu a tvarosloví). Rozsah a bohatství této problematiky naznačili 
tématy svých přednášek již pozvaní řečníci prof. Jana Pleskalová (Vývoj pravopisu ve staré 
češtině z pohledu dějin jazykovědné bohemistiky), prof. Dušan Šlosar (Diakritický pravopis) 
a prof. Tilman Berger (Argumentace reformátorů českého pravopisu mezi lety 1780 a 1850).

Příspěvky účastníků byly v rámci tří konferenčních dnů řazeny chronologicky a pravo-
pisnou problematiku pojímaly jak z širšího úhlu pohledu, tak v rámci popisu konkrétních 
literárních děl – od počátků českého písemnictví přes období vrcholného středověku, hu-
manismus, baroko, osvícenství až po písemnictví 19. století, období často opomíjené pro 
své mezní postavení mezi diachronní a synchronní lingvistikou. Tři závěrečné přednášky 
byly věnovány problematice zpracovávání a zpřístupňování starších textů a jejich užívání 
v rámci korpusů a dalších elektronických pomůcek. V rámci celé konference zaznělo celkem 29 
příspěvků, většina z nich přitom vycházela přímo z filologického průzkumu starších českých 
textů a dotýkala se konkrétních problémů a možných řešení, která jejich průzkum přináší. 
Ze zajímavé a plodné diskuze po jednotlivých vystoupeních vyplynulo, že přednesené názory 
byly vnímány jako velmi inspirativní jak pro další zkoumání českého pravopisu od nejstarších 
dob až po současnost, tak i pro ediční praxi starších českých textů.

V první řadě je třeba vyzdvihnout tematickou sevřenost konference, dále možnost otevřené 
diskuze na řadu témat týkajících se historie českého pravopisu a nakonec i kvalitní organizační 
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zázemí. Další informace o konferenci, včetně fotodokumentace, byly organizátory zveřejněny 
na adrese <http://www.phil.muni.cz/cest/pravopis.html>. Příspěvky budou publikovány 
v konferenčním sborníku.

Markéta Pytlíková, Kateřina Voleková

Jazyk a ukotvená kognice podle Igora Farkaše

Dne 23. a 24. listopadu 2010 se na FF UK v Praze uskutečnila dvojdílná přednáška kognitiv-
ního vědce a informatika Igora Farkaše s názvem Jazyk, ukotvená kognice a význam, v níž její 
autor nastínil jednak základní obrysy vztahu lingvistiky s kognitivními vědami a jednak to, 
jak si tyto dva obory mohou být vzájemně užitečné.

Igor Farkaš pracuje na Katedře aplikované informatiky Fakulty matematiky, fyziky a infor-
matiky Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se v rámci kognitivní vědy zabývá především 
umělými neuronovými sítěmi a zpracováním přirozeného jazyka.

K přednáškám
Dvoudílná přednáška Igora Farkaše byla koncipována spíše jako představení vědeckého 
pole, které může působit poněkud cize, exoticky, ba přímo až nepřátelsky na mnohé z nás 
klasičtějších lingvistů, a zejména pak na studenty tradiční filologie, ale které přesto má i pro 
naše obory nemalý význam. Právě v tomto momentu, byť mu nebylo v samotné přednášce 
věnováno více než pár vět na začátku a byl zmíněn spíše jakoby mimochodem, spatřuji hlavní 
přínos přednášky. Kromě jistého uvedení do hlavních otázek vědního oboru se totiž přednáška 
(které se bohužel účastnili především studenti) nesla v duchu radikální interdisciplinarity. 
Měli jsme příležitost nahlédnout do oboru, který se pohybuje na pomezí psychologie, neuro-
věd, informatiky a jazykovědy, tedy čtyř zdánlivě jasně vymezených disciplín ze čtyř poměrně 
vzdálených odvětví poznání.

Kladným výstupem přednášky tak dozajista bylo, že si studenti uvědomili, že pokud si 
chceme klást zásadnější lingvistického otázky (a zejména pokud na ně chceme najít přínosné 
odpovědi), například po podstatě jazyka a jeho vztahu k myšlení, těžko se můžeme striktně 
omezovat na svůj vlastní obor či se uzavírat do jazyka samotného a jeho formalistických popisů.

Základní otázky
První část přednášky uváděla do základních pojmů a otázek (byť poněkud chyběla přesnější 
specifikace toho, co si vlastně představit pod pojmem „kognice“), které si kognitivní vědy 
kladou, ať už jde o otázky obecnější jako povaha znalosti a způsob reprezentace okolního 
světa v naší mysli (k čemuž se přímo vážou i otázky, zda je strukturovaný i samotný svět, 
případně jak), nebo o otázky užší a konkrétnější jako otázka po povaze znalosti jazyka, s tím 
spojené akvizice i vlastního používání, a samozřejmě fundamentální otázky lingvistiky, které 
lze v rudimentární podobě vysledovat až do starověkého Egypta – vztah jazyka a kognice či 
vztah jazyka a myšlení.

Standardní teorie kognice tak podle Farkaše zastává představu, že znalosti sídlí v systému 
sémantické paměti, odděleném od modálních systémů (smysly, činnosti, introspekce atp.). 
Vnímání objektu tedy způsobí specifické neurální aktivace/reprezentace, jež se poté převedou 
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