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Michèle Guidetti – Vývoj pragmatických schopností: gestikulace a jazyk

V pondělí 24. ledna 2011 proslovila na půdě Filozofické fakulty UK v Praze francouzská 
psycholožka Michèle Guidetti (Univerzita v Toulouse II – Le Mirail) přednášku nazvanou 
Pragmatic development: gestures and language (Vývoj pragmatických schopností: gestikula-
ce a jazyk). Setkání s profesorkou Guidetti se konalo v zázemí katedry psychologie FF UK 
v Praze, oblast psychologie však výrazně přesahovalo a svým tématem, jímž byla dětská řeč, 
mohlo oslovit i posluchače z řad lingvistů. První část vystoupení byla věnována teoretickému 
výkladu vztahu jazyka a gestikulace, ve druhé části pak M. Guidetti představila související 
projekty, na nichž se podílela či podílí, a jejich výsledky.

U malých dětí přispívají gesta užitá v projevu jejich komunikačních partnerů k porozumění 
intenci partnera, respektive sdělení obecně. M. Guidetti vychází z intencionální teorie Lva 
Vygotského,1 který mimo jiné tvrdil, že děti se učí používat jazyk skrze gesta, a jazyk chápal 
jako sdílené komunikační médium, nikoli však jako médium bez sémiózy. Proces osvojování 
významu nějaké jednotky podle něj prochází jednoduše řečeno přes vnímání, automatizaci 
a schopnost interaktivně ji užívat. Na celém procesu se významně podílí rodiče/vychovatelé 
dítěte podpůrnými strategiemi (= scaffolding, viz Bruner, 1990), které během učení směřují 
k dítěti.

V pragmatickém výzkumu vidí M. Guidetti možnost nacházet vysvětlení pro spojení fo-
rem jazykových/komunikačních jednotek a jejich funkcí, což také stanovila jako jeden z cílů 
prováděného experimentu. K jedné formální jednotce se může řadit několik funkcí a naopak, 
přičemž konvenční gesta, jež představují pevnější spojení formy a funkce, jsou specifická pro 
každou kulturně-jazykovou oblast, proto byla i v představovaném výzkumu chápána jako 
relevantní právě v rámci kultury a jazyka dané společnosti.

Pro studii bylo na kameru nahráváno 30 francouzských dětí tří věkových skupin – 16mě-
síční, 24měsíční a 36měsíční – v domácím prostředí při interakci se svými matkami. Matky 
s dětmi komunikovaly v běžných situacích, například při jídle nebo hře. Z jejich strany pro-
bíhala komunikace slovní, gesta užívaly v průměrné frekvenci běžného dospělého člověka, 
komunikace tak byla zcela přirozená. Výzkumný tým zajímalo, jak děti v každodenních komu-
nikačních situacích reagují, kdy užívají pro svá vyjádření verbální projev a kdy (konvenční) 
gesta, jaký je jejich poměr v užívání a zda se tento poměr proměňuje s věkem dítěte. Vztah 
verbální jednotky a gesta může být komplementární (vzájemně se posilující, ve vztahu koordi-
nace, např. ukázání prstem na psa a pronesení slova „pes“), suplementární (gesta a verbální 
jednotka referují k rozdílným skutečnostem, které jsou v sémantickém vztahu, např. dítě 
ukáže na matčiny šaty a řekne „máma“) či ekvivalentní (zaměnitelné, např. kývání hlavou 
a pronesení souhlasu „ano“), ten poslední nacházíme právě v konvenčních gestech. Tato 
gesta mají specifický význam a zároveň se s nimi pojí obecně sdílená ekvivalentní verbální 
jednotka. Přednášející doplňovala svůj výklad videoukázkami komunikace matky a dítěte, 
v níž figurovalo některé gesto (např. souhlasné kývání, přikládání ukazováčku ke rtům při 
žádosti o nastolení ticha aj.) a které byly pořízeny jako podkladový materiál pro studii.

Jako základ jednoho z členění své studie si vybrala M. Guidetti teorii mluvních aktů (Aus-
tin, 1962; Searle, 1975), kterou adaptovala na ne-jazykové chování, respektive gestikula-

1 Viz např. Vygotskij (1986).
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ci. Z pěti typů mluvních aktů jsou pro dětskou komunikaci adekvátní čtyři: reprezentativní 
(mluvčí zaujímá stanovisko k nějaké věci či situaci či skutečnosti vyjádřené jiným tvrzením, 
př. popis, prohlášení hypotézy, stížnost, údiv aj.), direktivní (mluvčí se snaží přimět svého 
komunikačního partnera něco udělat, př. nařízení, žádost, pozvání, poskytnutí rady aj.), ex-
presivní (vyjadřující psychický stav zažívaný v určité situaci specifikované obsahem tvrzení, 
př. poděkování, omluva, lítost aj.) a komisivní/zavazující (zavazující mluvčího k nějakému 
jednání v budoucnu, př. slib, přísaha aj.). Vyloučila akt deklarativní, jehož pronesením ustavuje 
mluvčí realitu světa ve shodě s obsahem výroku (např. akt křtu, vynášení rozsudku, jmenování 
do funkce aj.). Podle výsledků u dětí převládá v rovině gest akt reprezentativní (84,39 %), 
výrazně méně děti užívají akty direktivní (10,41 %) a expresivní (5,13 %), zcela marginálně 
akt zavazující (0,07 %). Souhrnně produkují děti podle výsledků experimentu 30,5 % gest 
samostatně, 69,5 % jich je pak doprovázeno vokalizací nebo přímo slovy.

Z výsledků, jichž tým Michèle Guidetti dosáhl, vyplynulo, že děti s rostoucím věkem pro-
dukují stále více souhlasů a odmítnutí, přičemž silně roste procento verbálních souhlasů 
a odmítnutí, pro něž děti z nejmladší skupiny nemají dostupné lexikum, přestože už i tyto 
děti prokazují tendenci k vyjadřování (ne)souhlasu. S věkem narůstá nejen škála verbálních 
komponentů komunikace, ale i množství užívaných gest obecně. Není bez zajímavosti, že 
výsledky jiného experimentu M. Guidetti, během nějž byly dětem ve věku 10 let pouštěny 
nahrávky kresleného dětského seriálu Tom a Jerry a po jehož zhlédnutí byly děti požádány, 
aby příběh převyprávěly, prokázaly, že u dětí postupně sílí pragmatická stránka jazyka, tudíž 
i potřeba užívání gest. Přednášející zde upozornila na paralelní průběh ve fylogenetickém 
vývoji lidstva, propojila tak komunikační vývoj lidského druhu s vývojem jedince. Naopak 
ve věku 10 let nejsou děti ještě schopny vytvářet jasné a jednoduché vyprávění. Schopnost 
produkovat narativně komplexní celky získává člověk až v průběhu dospívání.

O výzkumu, který jsme právě nastínili, se M. Guidetti zmínila až v rámci diskuse následující 
po hlavní části přednášky. Posluchače poté zajímaly zejména případné související výzkumy, 
využití získaných dat a směřování výzkumných záměrů v budoucnosti. Několik otázek se 
dotklo i teoretického rámce studií. Jedním z plánovaných projektů M. Guidetti a jejího týmu 
je studie obdobných vztahů jazyka a gest, zakládající se však na srovnání dat z několika ja-
zykově-kulturních oblastí.

Hana Prokšová
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