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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.
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Otázky, na které chtěl experiment provedený s těmito větami odpovědět, byly např.: rozhoduje 
se čtenář okamžitě pro kolektivní, nebo distributivní čtení, anebo nechává interpretace otevřené 
a rozhodne se teprve v momentě, kdy dostane jednoznačnou informaci (individually v příkladu 
(1), nebo together v příkladu (2))? Pokud se rozhoduje okamžitě, kterou interpretaci si vybírá? 
Výsledky experimentu ukázaly, že pokud je věta víceznačná mezi kolektivním a distributivním 
čtením, v okamžité interpretaci při čtení čtenáři preferují kolektivní čtení (zjednoznačnění 
užitím výrazu individually, tedy směrem k distributivnímu čtení, působí problémy ve čtení).

V dalších představených experimentech byla zkoumána role pragmatiky na distributivní 
a kolektivní čtení a byly prokázány rozdíly mezi syntaktickou a lexikální distributivitou.

Na celé přednášce byla jasně patrná dlouhodobá pedagogická praxe přednášejícího i jeho 
zaujetí tématem. Podle jeho vlastních slov byla míněna jako vyjádření kladného vztahu k ex-
perimentálnímu zkoumání jazyka a zároveň jako povzbuzení k této práci.
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Pavlína Jínová

Mezinárodní konference závislostní lingvistiky Depling 2011 v Barceloně

Ve dnech 5.–7. září 2011 se v prostorách univerzity Pompeu Fabra v katalánské Barceloně 
konal první ročník mezinárodní konference Dependency Linguistics, v jejímž programovém 
výboru se sešly význačné osobnosti z oboru – mj. Igor Meľčuk, Charles Fillmore, Aravind 
Joshi nebo představitelé pražské závislostní tradice Eva Hajičová, Jarmila Panevová a Petr 
Sgall. Pod podtitulem „exploring dependency grammar, semantics and the lexicon“ sjednotil 
workshop vědce zabývající se nejrůznějšími přístupy k závislostní syntaxi. 

Konference Depling vznikla v reakci na zvýšený zájem o závislostní přístupy k morfologii, 
syntaxi a sémantice, související nejen s dlouhodobým uplatňováním závislostních principů 
v komputační lingvistice (zejména při syntaktické analýze používané pro účely strojového 
překladu), ale i s potřebou subkategorizace lexikálních jednotek, která přirozeně vede k funkč-
nímu popisu jazyka, nebo s rostoucím zájmem lingvistů o jazyky s volným slovosledem, pro 
něž je složkový přístup jen obtížně uplatnitelný.

Organizátoři konference však nevymezili pojem závislosti ve striktní opozici vůči přístupům 
složkovým, zřejmě u vědomí skutečnosti, že některé primárně složkové teorie (za všechny 
např. teorie X s pruhem) implicitně uplatňují prvky závislostní syntaxe a naopak, že pro-
jekce závislostních podstromů mohou být také vnímány jako bezprostřední složky – tento 
předpoklad ostatně odráží i většina postgenerativistických formalismů, ať už jde o lexikálně 


