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Přednáška Johna Searla

Dne 23. 5. 2011 se v pražském Akademickém konferenčním centru konala bez velké publicity 
přednáška Johna Searla, jednoho z někdejších strůjců tzv. pragmatického obratu na pomezí 
lingvistiky a filosofie, významného představitele americké filosofie mysli několika posledních 
dekád, na téma „The Intentionality of Visual Perception“. Prof. Searle poutavým způsobem 
a v jasných bodech předložil své pojetí (vizuální) percepce jakožto intencionální aktivity, 
kterou lze zčásti pojednávat v týchž termínech (conditions of satisfaction, direction of fit), 
jakých užívá již ve své práci o intencionalitě z počátku 80. let. Další formální rysy jsou pak 
(oproti intencionálním výkonům jako domnívání, touha či vzpomínka) vlastní jen percepční 
intencionalitě samé – jde např. o kontinuálnost, determinovanost a indexikalitu percepčního 
prožitku.

Na základě intencionality percepce Searle obhajuje pozici tzv. naivního realismu – názoru, 
že vnímáním vstupujeme do přímého vztahu s předměty vnější, na subjektu vnímání nezá-
vislé reality, názoru podle něj obviously správného, byť novověkou filosofickou tradicí zhusta 
odmítaného ve prospěch počitků či jiných reprezentací předmětu. Pražské publikum mělo 
však myslím důvod být nespokojeno s tím, že Searle svou koncepci nikterak nevztáhl k tradici 
fenomenologické filosofie. Pojem intencionality, jeden z jejích základních kamenů, se totiž 
v jeho podání vrací na starý kontinent značně modifikován, ne-li přímo zploštěn; ve službách 
filosofického naturalismu či fyzikalismu, tedy v podobě, s jakou by se nejen E. Husserl, ale 
také nejvýznamnější fenomenolog vnímání M. Merleau-Ponty rozhodně neztotožnili.

Radek Ocelák

Pražská přednáška Dirka Geeraertse

Ve dnech 27.–30. 3. 2011 byl na pozvání Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK v Praze 
hostem Filozofické fakulty v rámci projektu hostování zahraničních odborníků prof. Dirk 
Geeraerts z filozofické fakulty Lovaňské univerzity (University of Leuven) v Belgii. Prof. Gee-
raerts je vedoucím výzkumného pracoviště kvantitativní lexikologie a variační lingvistiky 
(Quantitative Lexicology and Variational Linguistics), které je součástí Katedry lingvistiky. 
Jeho specializací je lexikální sémantika, lexikologie a lexikografie, teoreticky je orientován 
především na kognitivní lingvistiku. Je zakladatelem časopisu Cognitive Linguistics, edito-
rem (spolu s Hubertem Cuyckensem) The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics (2007) 
a od r. 2005 výkonným editorem knižní řady Cognitive Linguistics Research nakladatelství 
Mouton de Gruyter. Poslední z dlouhé řady jeho publikací jsou Ten Lectures on Cognitive 
Sociolingustics (Beijing, 2010) a monografie Theories of Lexical Semantics (Oxford, 2010). 
Prof. Geeraerts přednesl dne 29. 3. na FF UK v Praze synoptickou přednášku s názvem Word 
meaning research: Currents, undercurrents, and future prospects.

Východiskem přednášky byla paralela mezi vědeckým vývojem v přírodních vědách, který 
lze charakterizovat jako sled tzv. „concept-driven revolutions“ (mezi ně patří např. nástup 
newtonovské fyziky, později Einsteinovy teorie relativity nebo darwinismus) a tzv. „tool-driven 
revolutions“ (např. dopady sestrojení teleskopu nebo zavedení rentgenu), a vědeckým vývojem 
v lingvistice. Základní otázka přednášky byla, jestli jsou nedávné změny v přístupu ke studiu 
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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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