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významu způsobené spíše vědeckým vývojem lingvistiky nebo rozvojem nástrojů pro studium 
jazyka, především korpusů. Rozvoj korpusů podle Geeraertse přispěl ke zvýšenému zájmu 
o parole, tedy o použití jazyka, a k problematizaci systematického popisu konceptů (jako je 
např. polysémie). Korpusy navíc umožňují rozvoj kvantitativního zkoumání dat na základě 
klasické vědecké metody ověřování hypotéz. Podle Geeraertse však důležitou roli v současné 
lexikální sémantice hraje i propojení nedávných trendů s minulým vývojem oboru. Předná-
šející nastínil vývoj nejdůležitějších teorií v historii lexikální sémantiky a upozornil na jejich 
odraz v současném výzkumu. V kognitivní sémantice se tak např. zrcadlí psychologické pojetí 
významu známé z raného stadia vývoje sémantiky a zároveň odmítnutí redukcionistického 
přístupu k významu, typického pro období generativní sémantiky. Neostrukturalistická séman-
tika naopak navazuje na strukturalistickou a generativní sémantiku a dále rozvíjí systémový 
a redukcionistický popis významu. Základními znaky vývoje lexikální sémantiky je podle před-
nášejícího na teoretické úrovni oscilace mezi redukcionistickým a maximalistickým přístupem, 
na empirické úrovni systematické rozšiřování rozsahu výzkumu a na metodologické úrovni 
vzrůstající důležitost empirických metod, které se ovšem používaly už ve starších formách 
výzkumu. Geeraerts tedy uzavírá zjištěním, že není ostrá hranice mezi tzv. „concept-driven 
revolutions“ a tzv. „tool-driven revolutions“ a že bez výsledků předchozích stádií vývoje lin-
gvistiky by nenastal ani současný rozvoj výzkumu založeného na korpusech.

Ucelený pohled na vývoj lexikální sémantiky, který prof. Geeraerts v přednášce nabídl, byl 
užitečný pro studenty, kteří se s oborem teprve seznamují. Pro ty, kteří lexikální sémantiku už 
studovali hlouběji, nabídla přednáška zajímavé nastínění tendencí, které prochází všemi stadii 
vývoje oboru, a informace o současných trendech v lexikální sémantice i lingvistice obecně. 
Pro zájemce o přednášku je potěšující, že její text vyjde tiskem v edici The Annual of Texts 
by Foreign Guest Professors 2012 (Ročenka textů zahraničních profesorů 2012) vydávané 
Karlovou Univerzitou v Praze.

Kateřina Vašků

Barbora Štindlová: Evaluace chybové anotace v žákovských korpusech

ŠTINDLOVÁ, Barbora (2011): Evaluace chybové anotace v žákovském korpusu češtiny. Di-
sertační práce. Praha: FF UK v Praze, 147 s. + přílohy.

Dne 30. června t. r. obhájila na FF UK v Praze svou disertační práci s tématem Evaluace chy-
bové anotace v žákovském korpusu češtiny absolventka doktorského studia oboru Český jazyk 
při Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a odborná asistentka katedry českého jazyka 
a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci 
Mgr. Barbora Štindlová. Disertace si zaslouží naši pozornost nejen proto, že je věnována 
tématu z oblasti společensky závažné, jakou nepochybně studium osvojování češtiny jako 
druhého jazyka je, ale zejména proto, že její téma je v naší lingvistice zatím téměř nedotčené, 
je zastoupeno jen nepočetnými studiemi a i ve světové lingvistice jde o záležitost relativně ne-
dávnou: žákovské korpusy se začaly ve světovém měřítku budovat až od počátku 90. let a stále 
ještě patří k těm typům korpusů, které nejsou příliš rozšířeny a jimiž nejsou odpovídajícím 
způsobem vybaveny ani všechny velké jazyky, natož tzv. jazyky malé.
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Předností autorčiny práce je fakt, že se váže k její spoluúčasti při budování korpusu CZESL, 
prvního žákovského korpusu češtiny (learner corpus, korpus češtiny jako cizího/druhého 
jazyka), který vzniká v souvislosti s projektem Inovace vzdělávání v oboru čeština jako druhý 
jazyk s podporou ESF a ve spolupráci UK, TUL a AUČCJ.18 Otázky, jimiž se zabývá, jsou však 
relevantní nejen pro žákovský korpus češtiny, ale pro korpusy tohoto typu obecně. Disertace 
může být tedy zajímavá i pro tvůrce žákovských korpusů dalších jazyků, typologicky blízkých 
i odlišných, a samozřejmě i pro badatele v oboru čeština jako cizí jazyk a v oboru korpusové 
lingvistiky.

Text se skládá z devíti kapitol, lze ho však poměrně zřetelně rozčlenit na čtyři relativně 
autonomní části. V první se autorka zaměřuje na jazykové chyby a jejich využívání v studiu 
osvojování druhého jazyka: rozebírá různá vymezení pojmu jazyková chyba, odlišné přístupy 
ke klasifikaci chyb (podle povrchové realizace, podle lingvistických kategorií i podle příčin), 
komentuje práci s nimi v tradiční kontrastivní a chybové analýze, připomíná kritiku, která 
byla vůči chybové analýze v tradiční podobě vznášena atd. Vyrovnání s klasickými přístupy 
je nepochybně účelné; pro případné knižní vydání by bylo žádoucí doplnit je ve větší míře 
o podrobnější komentovaný přehled výzkumů založených přímo na využití žákovských kor-
pusů (výzkumů vycházejících z kontrastivní analýzy mezijazyka či chybové analýzy s oporou 
o korpus); autorka je připomíná pouze stručně, větší pozornost věnuje alternativním metodám 
korpusové analýzy jazyka žáků, jako je analýza přirozené posloupnosti akvizice morfémů 
a analýza frekvenční.

Druhá část je zasvěcena přímo budování žákovských korpusů, zásadám jejich výstavby 
a parametrům. Autorka v ní podává zajímavý a původní přehled světových žákovských korpusů 
a podrobnější analýzu několika korpusů vybraných; přehled i analýzu lze označit za velmi 
užitečné i při vědomí toho, že jde o obraz dočasný, který se při bouřlivém rozvoji žákovských 
korpusů nekomerčních i komerčních v posledních letech velmi rychle mění. Zvláštní důležitost 
má samostatná kapitola, v níž autorka rozebírá chybovou anotaci uplatňovanou v žákovských 
korpusech (pokud jsou vůbec chybově anotovány), tedy anotační modely a užívanou taxonomii 
chyb. Z její analýzy je velmi zřetelně patrná nejednotnost v přístupu k chybovým anotacím 
ve světové korpusové lingvistice.

Pro většinu čtenářů jsou zřejmě nejzajímavější kapitoly osmá a devátá, vázané ke korpusu 
CZESL: v první z nich autorka probírá podrobně s řadou příkladů pravidla přepisu písemných 
materiálů získaných od nerodilých mluvčích (vyrovnává se přitom s pravidly užívanými dosud 
v jiných korpusech, např. v brněnském Korpusu soukromé korespondence nebo připravo-
vaném pražském korpusu písemných prací českých žáků SKRIPT) a rovněž systém chybové 
anotace připravené pro chybové značkování korpusu CZESL (anotační formát, chybovou 
taxonomii a plánovanou anotaci automatickou, navazující na anotaci manuální).

Kapitola devátá prezentuje původní autorčin návrh evaluace anotace a meziánotátorské 
shody. Jde o téma ve výstavbě anotovaných žákovských korpusů mimořádně aktuální. Čte-
nář se může s ním i s autorčiným přístupem k němu seznámit v samostatném příspěvku 
B. Štindlové v tomto čísle SALi.

Obhájenou disertaci B. Štindlové pokládáme za významný příspěvek na poli u nás dosud 
málo zmapovaném. Je rovněž zatím nejrozsáhlejším výstupem spojeným s budováním spe-

18 Podrobněji viz K. Šebesta, SALi 2010/1; k dalšímu korpusu tohoto typu viz K. Richterová, SALi 2011/1.
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ciálních korpusů zaměřených na osvojování jazyka u nás, výstupem velmi užitečným a inspi-
rativním, který by si nepochybně zasloužil brzké vydání knižní.

Karel Šebesta

Olga Stehlíková: Aktuální problémy neurolingvistiky

Disertační práce Olgy Stehlíkové nazvaná Aktuální problémy neurolingvistiky je první ucelenou 
českou publikací o neurolingvistice – tj. jedné z nejdynamičtěji se rozvíjejících jazykovědných 
disciplín, která je však u nás dosud téměř opomíjena. Vzhledem k tomu je tato práce, jejímž 
cílem je „podat základní přehled o vzniku, vývoji a aktuálním stavu oboru s ohledem na všechny 
spřízněné interdisciplíny“, pro naši lingvistiku nanejvýš užitečným a vítaným příspěvkem.

Autorka se neurolingvistikou zabývá dlouhodobě, je jednou ze zakladatelek Skupiny pro 
řečové poruchy, zásadním způsobem se podílela na organizaci první neurovědní konference 
na půdě FF UK v Praze, dlouhodobě spolupracuje s našimi předními neurologickými praco-
višti a s klinickými logopedy zaměřujícími se na práci s lidmi s afáziemi. Toho všeho ve své 
práci smysluplně využila a uvádí čtenáře do řady závažných témat – mj. do komplikovaných 
vztahů neurovědy, psycholingvistiky a afaziologie, zamýšlí se nad diagnostickými možnostmi 
v těchto oblastech (včetně nejmodernějších zobrazovacích a testovacích metod), popisuje 
morfologii a fungování mozku ve vztahu k řečovým a jazykovým funkcím, představuje různé 
klasifikace řečových a jazykových poruch.

Práce, jež se opírá téměř výhradně o zahraniční literaturu, má rozsah úctyhodných 454 
stran textu, je doplněna CD nosičem se zvukovými nahrávkami řečové produkce devíti sle-
dovaných osob. Řady odborníků a studentů nejen jazykovědného zaměření, ale i vybraných 
disciplín medicínských, (speciálně)pedagogických a dalších by jistě přivítaly co nejrychlejší 
knižní publikaci této práce. Za úvahu by stálo rozčlenit při tom stávající text do dvou až tří 
dílů, popř. vytvořit na jeho základě první český neurolingvistický slovník.

Andrea Hudáková
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