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Úvod
Ve dnech 24.–26. ledna 2011 proběhla v Barceloně unikátní diskuse u kulatého stolu, která by 
měla vzbudit zájem každého, kdo si klade otázky po smyslu a náplni současného lingvistického 
výzkumu. Duchovním otcem a hlavním iniciátorem diskuse, výmluvně nazvané The Future 
of Linguistics, byl Luc Steels (Sony Computer Science Laboratory Paris / Free University 
of Brussels) a celé setkání se konalo pod záštitou jím řízeného projektu ALEAR (Artificial 
Language Evolution on Autonomous Robots)1 jako jeho závěrečný grantový výstup.

Nápad uspořádat podobnou diskusi vyšel ze dvou hlavních inspiračních zdrojů: jedním 
byly výsledky projektu ALEAR a jejich potenciál pro další vývoj konstrukční gramatiky jako 
lingvistické teorie budoucnosti; druhým byl čerstvě publikovaný článek (Levinson – Evans, 
2010), v němž se volá po intelektuálním převratu v podobě nového vědeckého paradigmatu, 
který by dal jazykovému bádání nový směr a schopnost držet krok s nejnovějším výzkumem 
a poznatky v psychologii, kognitivních vědách, biologii, neurologii a jiných oborech, které 
s výzkumem jazyka úzce souvisejí. Cílem setkání tak bylo hledání společné vize týkající se 
adekvátní metodologie, odpovídajících materiálových zdrojů a smysluplných teoretických 
východisek, jak naznačují výchozí otázky, které daly celému setkání základní rámec: 

– Jaké hlavní úkoly by měla lingvistika řešit? 
– Z jakého materiálu by měly lingvistické analýzy čerpat? 
– Co můžeme v lingvistice považovat za adekvátní explanace a jak je můžeme ověřovat? 
– Do jaké míry je v lingvistice potřeba formálních reprezentací a formalismu vůbec? 
– Do jaké míry se mohou uplatnit komputační modely jazykové percepce a mentálního zpra-

cování jazyka? 
– Je žádoucí, aby evoluce hrála v lingvistice stejně zásadní úlohu, jako je tomu v biologii? 
– A jaké jsou konkrétní možnosti spolupráce mezi lingvistickým výzkumem a jinými disci-

plínami? 

V této zprávě se pokusím přiblížit průběh a výsledky diskuse.
K porozumění celému setkání je třeba nejdříve stručně shrnout podstatu projektu ALEAR, 

unikátního a ambiciózního programu, který spojuje několik partnerských pracovišť2 v rámci 
celoevropského výzkumného záměru ICT FP7 – Challenge 2: Cognitive Systems, Interaction, 
and Robotics.3 V nejobecnější rovině je cílem ALEARu přispět k porozumění vztahu mezi 

1 Webové stránky projektu ALEAR viz na adrese: <http://www.alear.eu>.

2 Partnery jsou výzkumná pracoviště v Německu, Francii, Belgii, Španělsku a Rumunsku, konkrétně Humboldt 
Universität v Berlíně, Sony Computer Science Laboratory v Paříži, Universität Osnabrück, Universitat Au-
tonoma de Barcelona, Vrije Universiteit v Bruselu a Universitatea Alexandru Ioan Cuza v rumunském Iaşi.

3 Jde o tzv. European Union’s 7th Framework programme (FP7) v rámci evropského výzkumu v oblasti Informa-
tion and Communication Technologies (ICT), viz webové stránky <www.cognitivesystems.eu>.
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lidskou kognicí a jazykem, a to na základě evolučně pojaté teorie jazyka a jejího ověřování 
pomocí počítačových simulací a robotických experimentů. Nutnou součástí takového výzkumu 
je i hledání adekvátního teoretického rámce, jímž se pro ALEAR stalo spojení konstrukční 
gramatiky s kognitivní sémantikou. Práce v projektu vedla mj. k vytvoření komputační kon-
strukční gramatiky, k výzkumu vtělené kognitivní sémantiky (embodied cognitive semantics) 
a k vybudování platforem, které umožňují simulovat vývoj jazyka skrze interakci ve skupinkách 
(dvou či více) inteligentních, vzájemně komunikujících robotů. Na základě pečlivě postavených 
experimentů, které modelují celý řetězec procesů vedoucích od percepce k jazyku a naopak, 
se vědci pokoušejí lépe porozumět cestám, kterými se může ubírat evoluce složitých grama-
tických systémů na základě jazykového chování v populaci aktivních robotických jedinců.

Tematické bloky
Barcelonské setkání bylo záměrně malé (necelých 20 účastníků) a uzavřené, aby svým ko-
morním uspořádáním usnadnilo bohatou a soustředěnou diskusi. Jednání bylo rozděleno 
do tří hlavních tematických bloků: první den („Jazyková evoluce“) byl věnován obecným 
teoreticko-metodologickým problémům, druhý den („Vtělená kognitivní sémantika“) se sou-
středil na řešení sémantických otázek a tématem třetího dne („Konstrukční gramatika“) byly 
především problémy syntaxe a formalismu v syntaktických reprezentacích. Každé téma se 
probíralo na základě několika pozvaných prezentací zaměřených na určitý okruh lingvistických 
otázek, v návaznosti na jejich konkrétní implementace v robotických experimentech, které 
představili členové týmu ALEAR. Tyto praktické ukázky byly zaměřeny na evoluci pádů (R. 
van Trijp), prostorového vyjadřování (M. Spranger) či neurčitých skalárních kvantifikáto-
rů (S. Pauw a J. Hilferty). Hlavním smyslem workshopu však byla nejen kolektivní diskuse 
ke každému vystoupení, ale také potom její pokračování (intenzivnější a čilejší) v menších 
skupinkách mimo oficiální program.

Téma jazykové evoluce uvedl Stephen Levinson (Max Planck Institute for Psycholinguis-
tics, Nijmegen) vystoupením nazvaným „Time for a sea-change in linguistics [Jazykověda 
nazrála k převratné změně]“, ve kterém načrtl hlavní problémy současné lingvistiky, jež plynou 
z intelektuální vyčerpanosti a uzavřenosti generativních přístupů a z nedostatečného zájmu 
o empirickou práci. Jazykovědci se tak postupem času ocitají ve slepé uličce a ztrácejí kontakt 
s realitou – nejen materiálovou, ale taky metodologickou a teoretickou –, čímž se celý obor 
může dostat (a někdy už dostává) do nežádoucí izolace. Levinson vyzvedl zejména nutnost 
otevřít se poznatkům, se kterými přicházejí jiné vědecké disciplíny, a teoretickým i praktickým 
inovacím, které tyto obory mohou nabídnout pro moderní jazykovědné bádání. Východiskem 
jeho vystoupení byla stará známá hádanka: čím to je, že všechny doložené gramatické systémy 
jsou v podstatě vymezeny relativně malým prostorem v rámci všech teoreticky možných a že 
jejich evoluce rovněž vykazuje určité sdílené zákonitosti.

K hledání odpovědí na tuto hádanku pak směřovalo velmi zajímavé vystoupení Luca Steelse, 
jehož návrh na možné řešení je shrnut přímo v názvu jeho referátu: „Self-organization and 
selection in language evolution [Samoorganizace a výběr v jazykovém vývoji]“. Navržený 
přístup se inspiruje v evoluční biologii, ovšem ve zcela novém pojetí, reflektujícím zásadní 
rozdíly mezi jazykem jakožto kulturně a společensky ukotveným jevem a biologií. Jde o hy-
potézu, že jazyk je složitý adaptivní systém, ve kterém se vzájemně ovlivňují tři propojené 
roviny: biologická, společenská a kulturní, přičemž na pojem „kulturní evoluce“ se klade 
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obzvlášť silný důraz. Z evoluční biologie Steels přebírá princip přirozeného výběru a prin-
cip samoorganizace, ale v aplikaci na vývoj jazyka je obohacuje o princip „komunikačního 
úspěchu“ (communicative success), který se rozhodujícím způsobem podílí na vzniku a vý-
voji jazykového systému, a to na základě čtyř konstitutivních kritérií: adekvátnosti vyjádření, 
kognitivního úsilí, osvojitelnosti a společenské konformity (tj. tlaku na dosažení co největší 
podobnosti mezi jednotlivými individuálními systémy v jednom jazykovém společenství). 
Zde také máme hledat vysvětlení pro to, že jazyk se vyvíjí rychleji než biologické systémy; 
nový lingvistický výzkum by měl pracovat s hypotézou, že jazyková evoluce je poháněna velmi 
výkonným kognitivním systémem, který mluvčím umožňuje efektivně vyhodnocovat relativní 
komunikační úspěch té které jazykové strategie, a tím přispívat k výběru konkrétních kon-
ceptualizací a výrazových schémat. Princip samoorganizace potom urychluje procesy, které 
vedou ke kolektivní shodě na určitých jazykových formách v rámci jednoho společenství. 
Steelsův návrh tedy přizpůsobuje mantinely evolučního výzkumu tak, abychom respektovali 
dvě zásadní odlišnosti mezi evolucí genetickou a jazykovou. Nejde tu jen o podstatný rozdíl 
v rychlosti vývoje biologického a jazykového uspořádání, ale také o způsob přenosu nových 
rysů: v kulturní (a tedy i jazykové) evoluci jde o přenos vertikální i horizontální, zatímco 
v genetice pouze o vertikální. Jinými slovy, je přínosné se evoluční biologií inspirovat, ale 
nemůžeme její metody a otázky do lingvistiky jen mechanicky přebírat.

Takto postavený obecný rámec byl dále rozveden ve vystoupení autorky této zprávy, zaměře-
ném na jednu konkrétní oblast jazykového výzkumu, totiž evoluci pádových významů a forem. 
Cílem příspěvku nazvaného „Issues in argument structure [Problémy valenčních struktur]“ 
bylo naznačit způsob, jakým je možné zachytit detaily evolučně pojatých procesů v jazyce tak, 
aby i ve schematických a snadno formalizovatelných reprezentacích zůstal zachován jejich 
dynamický charakter a aby byly vzaty v úvahu také kontextové podněty, které ke změně jed-
notlivých rysů dávají prvotní impuls. Jde o teoretický přístup, který mapuje jazykové změny 
pomocí mnohovrstevných sítí, jež jsou ve výsledku hypotézami o mentálních reprezentacích 
v mysli mluvčích. Zároveň se klade důraz na to, že k viditelné změně v gramatické organizaci 
dochází velmi postupně, kumulací nepostřehnutelných posunů v jednotlivých rysech kom-
plexnější struktury, a teprve jejich souhra se v určitém okamžiku projeví v podobě zjevně 
změněné struktury, jež se stává novou součástí existujícího systému.

Druhý tematický okruh byl věnován novým směrům v sémantickém výzkumu a jejich pří-
nosu pro porozumění jazykové struktuře ve vztahu k smyslovému vnímání. Kenny R. Coventry 
(Northumbria University) podal v příspěvku nazvaném ,,Spatial language, visual attention 
and perceptual simulation [Vyjadřování prostorových vztahů, vizuální pozornost a simulace 
vnímání]“ zprávu o výsledcích psycholingvistických experimentů zaměřených na odhalování 
procesů, které se podílejí na formování a evoluci (lexikálního) významu. Jedním z přínosů to-
hoto výzkumu je teze, že formování jazykového významu je neoddělitelně spjato s konkrétními 
aktivitami mluvčích, tj. s prototypickou situací, ve které se daný objekt objevuje nebo používá, 
a s jeho prototypickou funkcí, nikoli s objektem jako takovým. Na základě těchto propojení 
a na základě znalosti všech minulých zkušeností s podobnými situacemi náš mozek zároveň 
vyhodnocuje míru pravděpodobnosti, že jde o správný odhad zamýšleného významu. Podstatu 
tohoto procesu ilustrovaly experimenty zkoumající evoluci prostorových významů, při nichž 
se např. ukázalo (při použití fMRI), že mozek zpracovává informace o pohybu, i když se dívá 
na statický obrázek něčeho, co pohyb pouze implikuje. Jedním z požadavků na realističtější 
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zkoumání významu je tedy i nutnost připustit zakotvenost jazykového významu v konkrétních 
aktivitách a širším percepčním kontextu.

Důrazem na zkušenostní ukotvení gramatické struktury se vyznačovalo také vystoupení 
psycholingvisty Holgera Diessela (Universität Jena) na téma ,,Frequency effects in language 
acquisition, language use, and diachronic change [Frekvenční vlivy v jazyce – v osvojování, 
užívání a diachronii]“. Svůj příspěvek traktoval výslovně jako diskreditaci tvrzení (populár-
ního v generativních kruzích), že při osvojování jazyka musí dětský mozek překonávat tzv. 
nedostatečnost [verbální] stimulace (poverty of the stimulus). Realističtější hypotéza pracuje 
s předpokladem, že evoluce jazykové struktury je podmíněna dvěma základními kognitiv-
ními mechanismy – usazováním (entrenchment) mentálních reprezentací a automatizací 
asociativních vztahů – a že lidskou mysl je třeba pojímat jako „probabilistický orgán“, který 
je skvěle vybaven k rozpoznávání kombinatorických vzorců a k odhadování statistických 
pravděpodobností. Diessel tak mezi prvořadé úkoly lingvistického výzkumu řadí také nut-
nost vytvořit novou, komplexní teorii lidské mysli, která by umožnila přirozenou integraci 
různých psychologických faktorů, jako je analogické myšlení, paměť, principy kategorizace 
nebo „čtení myšlenek“ (tj. schopnost mluvčího brát v úvahu možné mentální reprezentace 
v mysli adresáta).

Ve třetím okruhu problémů se diskuse točila kolem různých teoretických modelů, včetně 
Steelsovy komputační konstrukční gramatiky, známé pod názvem Fluid Construction Grammar 
(FCG), který lze nejspíše přeložit termínem „pružná konstrukční gramatika“. V historicky 
zasazeném přehledu formálních syntaktických teorií a jejich výhod či nevýhod, příznačně 
nazvaném „Grammar theory: where we are, where do we go? [Gramatická teorie: kde jsme 
a kam kráčíme?]“ se Stefan Müller (Freie Universität Berlin) soustředil na problém formalis-
mu a jeho užitečnosti v lingvistické analýze. Účastníci diskuse se celkem shodli, že formální 
reprezentace založené na vnitřně koherentním a důsledně uplatňovaném systému kategorií 
a vztahů má své důležité místo, a to nejen při komputačním modelování gramatických struk-
tur. Kontroverzní však zůstává otázka, co všechno od formalismu čekáme nebo jaký obsah 
mu přiřazujeme. Ukazuje se, že čistě formální reprezentace může pracovat s kategoriemi 
a analýzami, které se jeví být v rozporu s našimi poznatky o kognitivních základech jazyka, 
tj. formální reprezentace není možné automaticky brát jako závěry o jejich psychologické 
reálnosti. Shoda ovšem panuje v tom, že k rozřešení mnoha teoretických otázek je především 
třeba pečlivý empirický výzkum.

K problému formalismu a jeho implementace v počítačových simulacích se vázala také 
dvě obzvlášť poučná a užitečná vystoupení členů ALEARu (K. Beuls a P. Wellens), ve kte-
rých názorně předvedli používání konstrukčního formalismu ve vytváření robotických her 
a způsob, jakým se konstrukce a sémantické rámce postupně realizují jak při produkci, tak při 
dekódování během simulované komunikace, dokud není dosaženo komunikačního úspěchu. 
Pružnost a otevřenost konstrukčního přístupu, jakož i využití principu pravděpodobnosti při 
výběru nejúspěšnější strategie, se tu jevily jako velmi realistická alternativa k rigidním, čistě 
formálně založeným reprezentacím. Robotické experimenty v podstatě modelují již zmíněný 
princip výběru a samoorganizace.

Konstrukčně motivovaný pohled na praktické otázky jazykové teorie nabídla také další 
členka týmu ALEAR Nancy Chang v příspěvku zaměřeném na osvojování jazyka a konkrétně 
na využitelnost konstrukčního přístupu při komputačním modelování osvojovacích procesů 
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a vytváření nového experimentálního paradigmatu. I ona zdůraznila nutnost důsledně empiric-
kého základu lingvistického zkoumání, a to zejména ke studiu neurologických a kognitivních 
mechanismů, které se aktivují při percepci, paměťových operacích, jazykové produkci atd. 
a umožňují normální verbální komunikaci. Tento přístup vychází z předpokladu, že i neúplný 
gramatický systém poskytuje smysluplnou (byť jen třeba částečnou) analýzu, a z poznatku, že 
osvojování gramatických struktur vychází pouze z užívání jazyka v konkrétních kontextech. 
Dlouhodobým cílem pak je vypracovat takový teoretický model, ve kterém bude zahrnut i ko-
gnitivně věrohodný výklad mentálních operací, na jejichž základě uživatelé jazyka dekódují 
významy v normální jazykové komunikaci.

V závěrečném vystoupení Javiera Valenzuely (University of Murcia) nazvaném „FCG and 
cognitive linguistics [FCG a kognitivní lingvistika]“ zazněly jednak úvahy o tom, proč lingvis-
tické teorie představují podstatný problém pro převedení lingvistických analýz do počítačových 
modelů, a jednak přehledné shrnutí možností, které v tomto ohledu nabízí FCG. Problémy 
spočívají buď v přílišné složitosti jazykovědných analýz (příliš mnoho vzájemně závislých 
rovin a faktorů), nebo v nechuti některých přístupů (či lingvistů) k užívání přesného forma-
lismu, případně v kombinaci obojího. Proti tomu hry mezi robotickými agenty, na kterých 
jsou simulace FCG založeny, musí být poměrně úzce vymezené a musí si vystačit s (relativně 
jednoduchými?) operacemi, jako je odhadování, pojmenovávání, popis, akce, vzájemná reakce 
apod. Zároveň však tyto hry předpokládají a uvádějí v realitu řadu konceptů, které jsou vlastní 
kognitivně orientovaným lingvistickým přístupům a na kterých je kognitivně lingvistická 
analýza založena: vtělená kognice (včetně percepce, situačního kontextu, konceptualizace 
atd.), vzájemné působení jazykového a konceptuálního vývoje, zakotvenost v úzu a využití 
představových schémat (image schemas).

3. Závěry a zhodnocení
I z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že byť se sešli lingvisté z velmi odlišných podoborů, 
s rozmanitými výzkumnými zkušenostmi a s poměrně odlišným teoretickým zázemím, přece 
se řada postřehů a výzev objevovala opakovaně, jen byly nasvíceny z různých úhlů, a kolektivně 
sdílené závěry se tak dají shrnout do obecnější vize. Chceme-li posunout teoreticko-metodo-
logické základy lingvistického výzkumu nějakým tvořivým a pozitivním směrem s patřičným 
příslibem do budoucna, pak bude třeba se zaměřit minimálně na následující oblasti práce:

– silný důraz na empirický výzkum, včetně využití lepších a rozsáhlejších korpusových zdrojů 
autentického jazykového materiálu (zejména pokud jde o spolehlivé záznamy spontánní 
interakce);

– hlubší spolupráci v rámci lingvistiky a promyšlenou oboustrannou spolupráci s jinými 
obory, zejména (neuro-)biologií, evoluční biologií a psychologií, aby byl lingvistický výzkum 
zasazen do dostatečně širokých souvislostí;

– důraz na evoluční vlastnosti jazyka, k čemuž může značnou měrou přispět také výzkum 
variabilnosti a diachronních procesů;

– hledání explanací pro jazykové jevy v širších souvislostech, které adekvátně odrážejí ko-
gnitivní, psychologickou, společenskou a kulturní bázi jazyka;

– využití kognitivně věrohodných počítačových modelů, včetně situačně ukotvených robo-
tických simulací; jejich pomocí lze ověřovat lingvistické hypotézy a zároveň mohou sloužit 
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jako zpětná vazba pro další lingvistickou analýzu či jako korektiv při vytváření lingvistických 
teorií.

V neposlední řadě se však všichni shodli i na tom, že lingvisté mají co dohánět v činnosti takří-
kajíc osvětové. Na jedné straně je žádoucí lépe a srozumitelněji komunikovat s nelingvistickým 
světem o tom, co může jazykověda přinést v obecnějším výzkumném a společenském měřítku. 
Ale také je třeba klást důraz na kvalitnější práci pedagogickou: náležitě vzdělávat a kultivovat 
novou generaci lingvistů, kteří budou připraveni – teoreticky i metodologicky – na hluboce 
interdisciplinární pojetí jazykovědného výzkumu, které jediné jejich oboru zajistí, že neztratí 
svou centrální úlohu ve vztahu k tolika dalším disciplínám, od kterých se lingvistika v průběhu 
posledních padesáti let spíš izolovala přílišnou teoretickou sebestředností a s kterými ji přitom 
pojí společné výzkumné zájmy.
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