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MILLER, Jim – WEINERT, Regina (2009 [1998]): Spontaneous Spoken Language: Syntax 
and Discourse. Oxford: Oxford University Press, 457 s. ISBN 0-19-823656-5.

V roce 2009 vydalo (již podruhé) nakladatelství Oxford University Press obsáhlou knihu 
s názvem Spontaneous spoken language: Syntax and Discourse, jejímiž autory jsou Jim Miller1 
a Regina Weinert(ová).2 Z titulu knihy je zřejmé, že se autoři zabývají diskurzem spontánního 
mluveného jazyka. V této práci se vymezují jednak důležité teoretické a metodologické otázky, 
které se nevztahují primárně jen k syntaxi, ale i k obecné analýze diskurzu spontánního mluve-
ného jazyka. Jednak tato práce představuje důležitou (navíc skutečně velmi detailní a precizní) 
analýzu vybraných typů syntaktických konstrukcí a struktur ve spontánní řeči na materiálu 
korpusových dat. Hodný zaznamenání je rozsah i šířka záběru; syntax spontánního mluveného 
jazyka je totiž analyzována na angličtině, ruštině a němčině; srovnávání materiálu z více jazyků 
je totiž v případě výzkumu spontánního mluveného diskurzu spíše vzácné.

Kniha je rozdělena do osmi kapitol, které jsou vždy opatřeny úvodem, v němž autoři jasně 
a srozumitelně představují hlavní záměr a obsah uvedené kapitoly, většina z nich obsahuje 
také pasáž, v níž Miller a Weinert(ová) shrnují, k jakým došli závěrům a jaké klíčové informace 
chtěli v dané kapitole sdělit, příp. co chtěli danou analýzou demonstrovat. Text je tak velmi 
dobře strukturovaný a přehledný, což patří k velkým kladům, tento fakt totiž není samo-
zřejmostí. Kniha je ukončena epilogem, po němž následuje rozsáhlý a pro každého badatele 
v oblasti (syntaxe) mluveného jazyka cenný seznam bibliografických odkazů. V závěru knihy 
samozřejmě nechybí propojený věcný a jmenný rejstřík.

Důležitá je hned úvodní teoretická kapitola Introduction (s. 1–22), v níž se charakteri-
zují základní východiska. Autoři v podkapitole Spoken and Written Language in Linguistics 
ve zkratce uvádějí a kriticky hodnotí dosavadní přístupy k dichotomii psaného a mluveného 
jazyka, přičemž naléhavě upozorňují na následující fakt, který je stále aktuální:

„The terms ‚spoken language‘ and ‚written language‘ do not refer merely to different 
mediums but relate to partially different systems of morphology, syntax, vocabulary, 
and the organization of texts. These facts are crucial for investigations of language 
but are generally ignored in theoretical syntax once the initial declaration about the 
priority of spoken language has been made“ (s. 5).

1 Jim Miller v současné době působí jako emeritní profesor na univerzitě v Edinburghu (Department of Lin-
guistics), více informací včetně jeho aktuální bibliografie viz na internetové stránce <http://www.lel.ed.ac.
uk/~jmiller/>.

2 Regina Weinertová od roku 1996 působí na univerzitě v Sheffieldu (Department of Germanic Studies). K hlavním 
oblastem jejího vědeckého zájmu patří spontánní mluvený jazyk a osvojování jazyka. Bibliografický přehled 
jejích textů vztahující se k těmto tématům viz na internetové stránce <http://www.sheffield.ac.uk/german/
staff/profiles/rweinert.html>.
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Následně však autoři uvádějí i příklady pro tuto oblast přínosných a zajímavých prací, zdů-
razňují přitom zejména tyto následující: Tannen(ová) (1982), Chafe (1980), Chafe a Dani-
elewicz(ová) (1987), Enkvist (1982), Sornicola(ová) (1981), Blanche-Benveniste(ová) et 
al. (1991), Zemskaja (1973), Lapteva (1976) nebo Krasil’nikova (1990).3 Je zde zmíněna 
i práce českých lingvistek Olgy Müllerové, Jany Hoffmannové a Evy Schneiderové (1992).

V úvodní kapitole jsou dále vymezeny dvě ústřední teze celé knihy: a to jednak že (i) syntax 
spontánního mluveného jazyka je velmi (a v mnoha případech zcela) odlišná od syntaxe jazyka 
psaného (tento zásadní rozdíl spočívá v odlišné míře komplexnosti [complexity]), a jednak že 
(ii) spontánní mluvený jazyk je organizován zcela odlišným způsobem než jazyk psaný – je 
řízen svébytnými, sobě vlastními pravidly („has its own discourse-organizing devices“ [s. 1]), 
která jsou odlišná od pravidel psaného textu. K těmto dvěma tezím můžeme přidat i zásadní 
tezi třetí, která je v jednotlivých kapitolách zdůrazňována a v syntaktické analýze následně 
postupně dokazována (iii):

„[T]he pragmatic nature of the general properties [such as fragmented and uninte-
grated syntax, small range of vocabulary, abundance of deictics etc.; LV] does not 
mean that the syntax of spontaneous spoken language is to be treated as resulting 
from performance error. The properties of spontaneous spoken language and the 
properties of formal written language both reflect the conditions under which they 
are produced“ (s. 23).

V některých pokusech o popis syntaxe mluveného jazyka jsou totiž tyto předpoklady často 
(v implicitní podobě) přítomny a syntax prototypického spontánního mluveného textu tak 
bývá hodnocena jako „chybná“ či „defektní“,4 syntaktické struktury spontánní promluvy 
jsou hodnoceny jako „neúplné“ nebo „nekompletní“, často se též mluví o „syntaktických 
nepravidelnostech“ atp. V tomto ohledu je tedy stanovisko předložené v této práci důležité, 
protože podle něj není nutné za každou cenu popisovat syntax spontánního mluveného jazyka 
kontrastně, tj. čistě jen na pozadí psaného jazyka. I když se tento požadavek může zdát obtížný, 
na tzv. „defektní“ syntaktické struktury spontánního mluveného jazyka je třeba nahlížet jako 
na struktury pravidelné, náležité, obvyklé a typické právě pro spontánní mluvený diskurz.

V další z podkapitol úvodní stati s názvem The Data (s. 6–14) autoři komentují datovou 
a materiálovou základnu, ze které vychází ve své syntaktické analýze (k tomu viz dále v tex-
tu), a následně v podkapitole Spontaneous Spoken Language (s. 22–27) také jasně vymezují 
centrální pojem své práce, kterým je spontánní mluvený jazyk. Spontánní mluvená produkce 
je podle nich charakteristická tím, že (i) vzniká v reálném čase, bezprostředně, bez možnosti 
do výsledného produktu zpětně zasahovat, (ii) je limitována kapacitou krátkodobé paměti 
mluvčího i posluchače, (iii) prototypicky vzniká při bezprostřední interakci s komunikačním 
partnerem (face-to-face talking people) a v konkrétním situačním kontextu, (iv) je neodděli-
telná od vlastností, jako je přízvuk, rytmus, intonace a další zvukové charakteristiky, a je (v) 

3 Vzhledem k tomu, že k prvnímu vydání této knihy došlo už v r. 1998, bylo by nutné tuto řadu odkazů na zajímavé 
práce rozšířit i o další tituly, viz např. Adolphs(ová) (2008), Kibrik a Podlesskaja (2009), Weinert(ová) (2007) 
aj.

4 Srov. např.: „Nejde už pak většinou ani o křížení syntaktických konstrukcí, ale spíše o konstrukce z hlediska 
spojování slov defektní [...]“ (Müllerová, 1994, s. 74).
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doprovázena gestikou, mimikou, očním kontaktem, proxémikou a dalšími nonverbálními 
kódy spolupodílejícími se na přenosu informace. Každá z těchto charakteristických podmínek 
spontánní produkce má vliv na konkrétní dílčí aspekty výsledných komunikátů. Mezi nejdů-
ležitějšími důsledky těchto „produkčních podmínek“ jmenujme alespoň tyto: (a) s každou 
výpovědí je spojeno malé množství informace, (b) ve spontánních mluvených komunikátech 
je zřetelně četnější parataxe než hypotaxe, (c) jejich syntax je fragmentarizovaná, výpovědi 
jsou syntakticky málo komplexní, centrální roli v signalizaci syntaktických vztahů mezi jed-
notlivými prvky výpovědí hraje deixe, (d) ve spontánní mluvené produkci se používá obecně 
mnohem méně slov než v produkci psané.

Druhý oddíl knihy nazvaný Sentences and Clauses (s. 28–71) řeší jednu z principiálních 
otázek analýzy diskurzu spontánních mluvených textů, totiž jaká je adekvátní jednotka pro 
analýzu syntaxe spontánního mluveného jazyka. Autoři na základě podrobné argumentace 
docházejí ke stejnému závěru jako mnozí jiní lingvisté zkoumající spontánní mluvený jazyk,5 
totiž že „[t]he sentence being inapplicable in the analysis of spontaneous spoken language 
is part of a larger phenomenon, the general unintegrated nature of the syntax of spontane-
ous speech“ (s. 71). Jedním z hlavních argumentů pro to, že věta není vhodnou jednotkou 
k analýze syntaxe neformálního mluveného jazyka, jak vyplývá mimo jiné již z výše uvedené 
citace, je ten, že ve spontánní promluvě je skutečně velmi problematické rozpoznat a stanovit 
hranice jednotlivých vět.6

Na řadě příkladů (anglických, ruských a německých) je pak v rámci této kapitoly detailně 
ukázána fragmentárnost syntaxe (srov. např. no if we can get Louise/ I mean her mother and 
father/ Louise’s parents would give us/they’ve got a big car and keep the mini for the week// 
but Louise isnae too keen on the idea so...; moloko raznosit/ ne prichodila ešče) spontán-
ního mluveného jazyka, která – jak je také v celé práci opakovaně zdůrazňováno – je dána 
především podmínkami produkce spontánního textu. Je totiž všeobecně známo že, kapacita 
krátkodobé paměti mluvčího i posluchače je schopna pojmout jen 5 až 9 jednotek (viz k tomu 
už Miller, 1956). Jako základní a hlavní jednotky pro analýzu jsou stanoveny klauze (clause), 
tj. komplex predikátu a všech jeho (dále rozvitých) doplnění (detailní definici viz na s. 77), 
a fráze (phrase), tj. jedno z těchto (jakkoli rozvitých) singulárních doplnění (zejm. tzv. noun 
phrases). Obě tyto jednotky jsou v proudu a fragmentárnosti spontánní konverzace mnohem 
lépe rozpoznatelné než věty.

Definici klauze (clause), vymezení jejích jednotlivých typů (main and subordinate clauses, 
WH clefts) je pak věnována kapitola třetí Clauses: Type, Combination, and Integration (s. 
72–132). Autoři zde poukazují především na dvě zásadní skutečnosti: a to že (i) „clause con-
structions occur in spoken language which are excluded from written language, and many 

5 Při své argumentaci na ně také odkazují, viz např. Halliday (1989), Sornicola(ová) (1981).

6 V této souvislosti autoři zmiňují zajímavý výzkum, který uskutečnila Barbara Wackernagel-Jolles(ová) (1971). 
Výzkumu se účastnilo 30–50 vysokoškolských studentů, kteří měli následující úkoly: (a) poslechnout si dvě 
nahrávky (jedna zachycovala převyprávění pohádky, druhá zaznamenávala mluvčího, který líčí své zážitky 
z války), (b) přepsat úryvky obou promluv bez interpunkce, (c) znovu si obě nahrávky poslechnout a poté zaznačit 
svislou čarou odpovídající hranice vět. Po vyhodnocení vyšlo najevo, že hranice vět souhlasí v jednotlivých 
případech v rozmezí 20,6 % až 65 %. Výsledky výzkumu tak potvrdily nejednoznačnost a nezřetelnost hranic 
vět ve spontánním projevu a zároveň upozornily na jeden zásadní fakt, totiž že spontánní mluvené texty, které 
jsou transkribovány tradiční syntaktickou interpunkcí, silně odrážejí subjektivní pojetí přepisu jednotlivých 
přepisujících osob.
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clause constructions which are typical of writing are quite untypical of spontaneous speech“ 
(s. 72) a že (ii) „clauses combine and interconnect differently in spontaneous spoken language 
and in written language“ (tamtéž). Tato tvrzení, z nichž opět plyne to, že spontánní mluvený 
jazyk má své vlastní specifické syntaktické konstrukce a své vlastní „patterns of inter-clause 
connection“ (s. 132), je následně dokládáno řadou příkladů existujících v rámci odlišných 
syntaktických konstrukcí a gramatických kategorií, tj. mimo jiné např. na nepřímých otázkách, 
na konstrukcích vyjadřujících kondicionál, infinitivních konstrukcích, konstrukcích s gerun-
diem, konstrukcích s pasivem, samostatná podkapitola se zabývá tzv. WH constructions aj.

Následující tři velmi obsáhlé kapitoly [kapitola 4: Noun Phrases: Complexity and Con-
figuration (s. 133–189); kapitola 5: Focus Constructions (s. 190–262); a kapitola 6: Focus 
Constructions: Clefts and like (s. 263–334)], které představují (stejně jako už částečně kapitola 
předcházející) důkladnou syntaktickou analýzu založenou na korpusových datech. Jedinečná 
je tato syntaktická analýza také rozsahem pokrytí dat: vybrané syntaktické struktury jsou 
analyzovány na angličtině, ruštině a němčině (výjimečně jsou dokonce uváděny i doklady 
z jazyků neindoevropského původu, jako je např. bengálština či australské jazyky). Syntak-
tickou analýzou spontánní řeči na několika odlišných jazycích se autoři snaží poukázat jednak 
na univerzální (napříč jazyky) se opakující, podobné a pravidelné syntaktické konstrukce, 
které jsou vlastní pouze diskurzu spontánního mluveného jazyka, a jednak na to, že „[t]he 
cross-language data is important because it enables us to show that similar syntactic struc-
tures occur in different spoken languages, which provides a strong argument against the 
all too-familiar propensity to dismiss this or that construction as a product of performance 
difficulties“ (s. 6).

Patrně jedinou „zastaralost“ (která však naštěstí podle mého názoru nevede ke zkreslujícím 
závěrům) lze spatřovat v použitých korpusových datech, která z velké části pochází už ze 70. 
a 80. let (u ruštiny je to dokonce konec let šedesátých), tento fakt je však dán starším datem 
prvního vydání této publikace.

V případě angličtiny se jedná celkem o čtyři korpusy (převážně skotské angličtiny), při-
čemž nahrávanými mluvčími byli z velké části studenti, tj. žáci základních a středních škol 
(charakteristika mluvčích z hlediska stupně dosaženého vzdělání je pro autory zvlášť důležitá, 
neboť se snažili cíleně zaměřit právě na data získaná od mluvčích, kteří doposud nedosáhli 
vyššího vzdělání; v této souvislosti upozorňují na fakt, že spontánní mluvený projev vzdělaných 
mluvčích, např. akademických pracovníků, již jsou např. mnohonásobně častěji v kontaktu 
s formálními psanými texty, se podstatně liší).

Pro ruštinu byla z velké části převzata data z materiálů, které shromáždila Jelena Zemská 
(1973).7 Dalšími důležitými zdroji spontánní mluvené ruštiny byly materiály v pracích Olgy 
Laptevové (1976), Olgy Sirotininové (1974) a Jeleny Krasil’nikovové (1990).8

Data německé spontánní konverzace byla převzata z databází Dialogstrukturkorpus (DSK), 
Freiburger Korpus (FKY) a z korpusu German Map Task Corpus, na kterém se podílela sama 

7 Transkripty dialogů byly otištěny v práci Lamary Kapanadze a Jeleny Zemské (1979), a jak sami autoři velmi 
zdůrazňují, převzata byla pouze data, interpretace je vlastní.

8 Od r. 2007 už je k analýze spontánní ruštiny k dispozici poměrně rozsáhlá korpusová databáze Národního 
korpusu ruského jazyka – Korpus ustnoj reči, více na <www.ruscorpora.ru>.
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autorka Regina Weinert(ová) (mluvčími byli němečtí vysokoškolští studenti, kteří přijeli 
do Velké Británie na univerzitní výměnný pobyt).

Kromě toho je však sledovaná práce zajímavá i tím, že se autoři na jejím základě ve dvou 
závěrečných kapitolách podnětně vyslovují i k důležitým obecnělingvistickým otázkám.

V předposlední, sedmé kapitole nazvané Historical Linguistics and Typology (s. 335–372) 
Miller a Wienert(ová) poukazují jednak na to, že naše veškeré znalosti o vývoji nejrůzněj-
ších jazyků (až na spíše vzácné výjimky) pocházejí z psaných variet těchto jazyků, a že pro-
to nemůžeme vědět, jak se psaný jazyk jejich památek lišil od dobového jazyka spontánně 
mluveného, a jednak – což je mnohem důležitější – na to, že fakt rozdílnosti prototypicky 
psaného a spontánního mluveného jazyka (ačkoli samozřejmě nemůže být neznámý) není 
v přístupech jazykových typologů dostatečně explicitně tematizován. Diskuse v dané kapitole 
pak přesvědčivě ukazuje, že spontánně mluvená varieta určitého jazyka se může co do typo-
logických charakteristik od psané variety téhož jazyka dost podstatně lišit. Z formulací typu 
jazyk x má ty a ty typologické charakteristiky pak bez této explicitní tematizace nemusí být 
jasné, zda takové tvrzení platí o daném jazyce jako celku (tj. o všech jeho varietách), nebo jen 
o jeho varietách některých, příp. jakých.

Osmá, závěrečná kapitola nazvaná Written Language, First Language Acquisition, and 
Education (s. 373–425) přináší kritiku generativistické teorie jazykové akvizice z pozic znalostí 
rozdílu mezi tím, že si děti nejprve osvojují (spontánní) mluvený jazyk a teprve později jazyk 
psaný. Jádro této kritiky zde lze ve zkratce nejvýstižněji přiblížit tak, že uvedeme citaci týkající 
se paradoxu, který v přístupu generativní gramatiky (ze svých pozic) Miller a Weinert(ová) 
spatřují: „The irony is that the theory of grammar which has had the greatest impact on 
theories of first language acquisition [e.g. generative grammar; LV] is largely based on written 
language, and not just on the written language of children’s stories but on the complex written 
language of well-educated adults“ (s. 383).

Velkým přínosem sledované publikace je tedy přístup autorů k problematice diskurzu spon-
tánního mluveného jazyka, tj. fakt, že se snaží spontánní mluvenou interakci nahlížet a popi-
sovat pomocí skutečných pozitivních pravidel, která ji řídí, nikoli čistě diferenčně na pozadí 
syntaxe vlastní písemným textům. Vlastnosti mluveného spontánního jazyka proto nejsou 
nahlíženy jako chyby či odchylky, ale naopak jako zákonitosti/pravidla umožněné kontextem, 
v němž je mluvený jazyk produkován: „Spontaneous spoken language has its own regular 
characteristics of grammar and discourse organization“ (s. 426).
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