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WORKSHOP SLAVIC LANGUAGES IN THE BLACK BOX

Ve dnech 24. až 26. září 2014 se na Univerzitě v Tübingenu konal workshop Slavic 
Languages in the Black Box. Tento workshop byl zaměřen na empirické metody v psy-
cholingvistice. Zvláštní důraz byl kladen především na to, jak aplikovat empirické 
psycholingvistické metody při zkoumání slovanských jazyků. Mnoho těchto metod 
bylo totiž vytvořeno a nejdříve použito při výzkumech germánských jazyků, a to ze-
jména angličtiny. Často je tedy potřeba psycholingvistické metody pro zkoumání slo-
vanských jazyků adaptovat vzhledem k jejich odlišným gramatickým a morfologic-
kým rysům. Díky těmto jazykovým odlišnostem však slovanské jazyky představují 
pro psycholingvistické zkoumání výzvu. Tento fakt je umocněn skutečností, že celé 
řadě psycholingvistických otázek nebyla ve slovanských jazycích dosud věnována 
soustavnější pozornost.

Spíše než workshopu se celá akce podobala konferenci, na níž účastníci prezen-
tovali své výzkumy. Po jednotlivých prezentacích však vždy následovala bohatá dis-
kuze. Celý workshop byl veden snahou po vzájemné výměně zkušeností s empiric-
kými výzkumy všech přítomných. Workshop nabízel prostor prezentovat nejenom 
hotové výzkumy, ale také ty rozpracované, což na mnoha akcích nebývá možné. Jed-
ním z účelů akce bylo vzájemné setkání těch, kteří se věnují psycholingvistice a zkou-
mají slovanské jazyky. Pozitivní na celé akci bylo, že zde kromě již renomovaných 
výzkumníků měli možnost vystoupit také doktorandi. Mohli tak získat komentáře, 
podněty a cenné rady ke svým příspěvkům od zkušenějších badatelů. Na workshopu 
se sešlo přibližně 25 účastníků. Nejvíce z nich bylo z Německa, Ruska a České repub-
liky. Celkem bylo předneseno 18 příspěvků, z nichž čtyři byly plenární.

Zaměření workshopu na experimentální metody bylo patrné z podoby příspěvků. 
Přednášející se detailně věnovali použitým metodám ve svých výzkumech, přípravě 
experimentů, výběru participantů, vyhodnocování dat a problémům s nimi spoje-
ným. Některé příspěvky byly z tohoto hlediska přímo návodné. Barbara Mertins se ve 
své plenární přednášce zaměřila na zkoumání jazykové produkce a na metody, které 
při jejím zkoumání mohou být použity, jako je například metoda sledování pohybů 
očí či rozdílné typy dotazníků. Barbara Mertins detailně popsala výhody a nevýhody 
daných metod a vliv jejich aplikace na získané výsledky. Prostor věnovala také pre-
zentaci dat v psycholingvistickém výzkumu a představení svých výzkumů. V dalším 
příspěvku se Anja Gattnar z Univerzity v Tübingenu zaměřila na problematiku adap-
tace experimentálních stimulů do jednotlivých jazyků při mezijazykovém výzkumu 
a upozorňovala na možné nesnáze s tím spojené. Tuto adaptaci doložila na svém vý-
zkumu užívání vidu a jeho zpracování v ruštině, češtině a polštině.

Na workshopu bylo také velmi pozitivní, že přednášející často upozorňovali i na 
nedostatky či slabé stránky svých výzkumů. Takovéto informace, které většinou ne-
jsou takto explicitně zmiňovány, byly nepochybně přínosné pro všechny přítomné, 
protože jim mohou pomoci při realizaci jejich budoucích výzkumů.

Příspěvky byly rozděleny do sekcí zaměřených na fonetiku, gramatiku, syntax, 
lexikum a na „ostatní jevy“. Zajímavé je, že jedna ze sekcí obsahovala výhradně pří-
spěvky týkající se zkoumání vidu, kterému je v současné době v lingvistice věnována 
značná pozornost. Výzkum zaměřený na interpretaci obouvidových sloves v češtině 
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představil Jan Chromý z Univerzity Karlovy v Praze, který uskutečnil společně s Evou 
Lehečkovou z téže univerzity. Výsledky tohoto výzkumu naznačují, že na interpre-
taci obouvidových sloves v češtině má vliv slovesný čas. Participanti výzkumu měli 
tendenci interpretovat obouvidová slovesa v préteritu dokonavě, zatímco obouvidová 
slovesa v prézentu nedokonavě.

Příspěvků, prezentujících výzkumy provedené na češtině, zaznělo na workshopu 
hned několik. V jednom z nich Radka Julínková z Palackého univerzity v Olomouci 
a Denisa Bordag z Univerzity v Lipsku představily výzkum, v němž ověřovaly tzv. 
split morphology hypothesis. Podle této hypotézy derivace a flexe představují dva 
odlišné mentální procesy, což bylo doloženo v několika jazycích. Data získaná v jejich 
výzkumu pomocí metody morfologického primingu a úlohy detekce slova poukazují 
na odlišnou reprezentaci derivačních a flektivních forem v lexikonu také pro češtinu.

Do oblasti neurolingvistiky posluchače ve své plenární přednášce zavedla Tatjana 
V. Černigovská z Petrohradské státní univerzity, která se zaměřila na otázky lokali-
zace jazykového zpracování v mozku. Značnou pozornost věnovala diskuzím o tom, 
zda procesy uvnitř mozku probíhají modulárně, či paralelně. Po teoretickém úvodu 
Černigovská představila svůj vlastní neurolingvistický výzkum, v němž se zabývala 
zpracováním ruských pravidelných a nepravidelných sloves v mozku. Cílem tohoto 
výzkumu bylo ověřit, zda jejich zpracování probíhá ve shodě s takzvaným modulár-
ním přístupem dvojího systému, nebo s konekcionistickým přístupem jednoho sys-
tému. Přístup dvojího systému postuluje dva rozdílné mechanismy pro zpracování 
pravidelných a nepravidelných sloves. Pravidelná slovesa jsou generována na základě 
pravidel, zatímco slovesa nepravidelná jsou vybavována z dlouhodobé asociativní pa-
měti. Na druhou stranu přístup jednoho systému předpokládá, že pro oba typy sloves 
se uplatňuje jeden integrovaný mechanismus. Výsledky výzkumu Černigovské na-
značují shodu s přístupem jednoho systému.

Inspirativní byla plenární přednáška Romyany Slabakové z Univerzity v Sout-
hamptonu, v níž se věnovala problematice experimentálního zkoumání interpretace 
ve slovanských jazycích. Poukázala na skutečnost, že v lingvistické teorii je často 
kategoricky předjímáno, jaké interpretace jazyková sdělení mluvčím nabízejí a že 
mluvčí takto tato sdělení též interpretují. Nicméně rodilí mluvčí při rozhodování 
o interpretaci jazykových sdělení vykazují značnou intrapersonální a interperso-
nální variabilitu. Například interpretace objektu ve větě je v ruštině podle výzkumu 
Slabakové flexibilnější než v angličtině. Rodilí mluvčí ruštiny připouštějí interpre-
tovat objekt v imperfektivních větách dvojím způsobem, pokud jde o určitost kvan-
tifikace. Větu Anna vyprala prádlo interpretují tak, že ,vyprala všechno prádlo, které 
bylo potřeba vyprat‘, ale mluvčí připouštějí také interpretaci ,vyprala prádlo obecně‘ 
bez bližšího vztahu ke kvantifikaci. Obě tyto interpretace bychom ale předpokládali 
pouze v imperfektivních větách (Anna prala prádlo). Tato flexibilita interpretace sou-
visí s tím, že některé gramatické významy ve slovanských jazycích, jako je určitost či 
právě kvantifikace objektu, nejsou morfologicky značeny na substantivní frázi. Na-
místo toho jsou signalizovány perfektivností slovesa, aktuálním členěním, pořádkem 
slov ve větě apod. Všechny tyto zmíněné a další faktory (např. kontext, lexikum, ale 
třeba i sociolingvistické a psycholingvistické proměnné) mohou ovlivňovat interpre-
taci gramatického významu, a proto je jim potřeba při výzkumech věnovat pozornost.
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Na závěr workshopu se účastníci shodli na tom, že by měla být dále rozvíjena vzá-
jemná spolupráce. Tím bylo myšleno především další sdílení zkušeností z psycholing-
vistických výzkumů přítomných (účastníci by například mohli vzájemně sdílet expe-
rimentální stimuly apod.). Účastníci workshopu se také dohodli, že by z workshopu 
bylo dobré vydat publikaci složenou z jednotlivých příspěvků. Příspěvky by měly 
především akcentovat metodologické otázky psycholingvistického výzkumu. Tato 
kniha by mohla sloužit jako studijní materiál pro ty, kteří se seznamují s psycholing-
vistickými metodami a výzkumem. Workshop by se měl znovu uskutečnit za dva 
roky. Předpokládaným místem konání je Petrohrad. Uvidíme, co z plánovaného se 
podaří uskutečnit a zda se workshop stane pravidelně konaným setkáním.
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