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na workshopu by se daly tematicky rozčlenit do dvou skupin: nejčastěji se jednalo o přednášky 
typu case-study určitých jazykových forem a jejich specifického chování v rodných jazycích 
autorů, často v porovnání s jejich ekvivalentními formami v angličtině (např. Ulrike Freywald 
z Postupimi – změny v užití a nové pragmatické významy známé německé podřadicí spojky 
„dass“), a na druhé straně o teoreticky zaměřené přednášky, kde data měla podpořit dané 
smýšlení o systematizaci skupin spojek a kontextualizátorů (vedle O. Peška a A. Verhagena 
např. Elena Uryson z Moskvy – vymezení těchto dvou tříd výrazů vzhledem k valenční teorii 
v meľčukovské MTT).

Ačkoliv se na první pohled zdá, že se v rámci workshopu jednalo převážně o studium le-
xikálních forem, dokázali ve svých příspěvcích mnozí přednášející dobře rozvinout důležité, 
s tímto lexikem související aspekty syntaktické, sémantické a pragmatické. Nesporným pří-
nosem byla možnost téměř typologicky nahlédnout téma na základě hned několika různých 
jazyků, metodologických přístupů a škol. Zároveň se podařilo vytvořit prostředí pro dialog 
skupiny vědců z různých koutů světa spojených velmi specifickým tématem. Vybrané příspěvky 
z workshopu budou shromážděny a vydány ve formě kolektivní anglické monografie a dále 
některé vyjdou v časopise Studie z aplikované lingvistiky.

Lucie Poláková

Výzkum psané češtiny českých neslyšících na FF UK v Praze

V rámci výběru vnitřních grantů FF UK v Praze byla udělena podpora jednoletému projektu 
s názvem Výzkum užívání funkčních slov v psané češtině českých neslyšících. Tento pro-
jekt, v jehož řešitelském týmu je studentka postgraduálního programu český jazyk na FF UK 
v Praze a pět studentů bakalářského a magisterského programu oboru ČNES tamtéž, je jeden 
z prvních, který plně vychází ze vznikající databáze korpusu DEAF, budované v rámci FF UK 
v Praze (podrobně ke korpusu DEAF viz studii K. Richterové v SALi 1/2011).

Korpus DEAF představuje unikátní soubor psaných textů českých neslyšících, tedy nero-
dilých mluvčích češtiny. V zahraničí vznikají obsáhlé korpusy znakového jazyka (ve Velké Bri-
tánii: <www.bslcorpusproject.org>; v Nizozemí: <http://www.ru.nl/corpusngtuk> atd.), ale 
psaným projevům neslyšících není v tomto směru věnována soustavná pozornost. Neslyšící 
jsou specifickou skupinou nerodilých mluvčích mluvených jazyků, jelikož jejich rodný jazyk 
má vizuálně-motorický charakter, a mluvčí si tudíž s mluveným jazykem (jakožto svým druhým 
jazykem) osvojují i samotný princip jeho grafického zaznamenávání, který se pro zachycení 
znakového jazyka šíře a jednotně neužívá. Jejich psané texty vykazují v závislosti na vzdělání 
a sociálním prostředí, v němž se pohybovali a pohybují, vyšší či nižší počet odchylek od prů-
měrných psaných projevů rodilých českých mluvčích. Mnoho těchto odchylek jsou interference 
ze znakového jazyka a jejich zkoumání vyžaduje nejen rozbor textů jako takových, ale rovněž 
detailní a citlivé srovnání s obdobnými konstrukcemi ve znakovém jazyce.

Řešený projekt se věnuje užívání a distribuci funkčních slov, především předložek a spojek 
v psané češtině českých neslyšících. Zaměřuje se na vyjádření časových, prostorových a pří-
činných vztahů pomocí těchto dvou slovních druhů. První fáze projektu je věnována vytváření 
podrobné databáze všech výskytů (včetně nulových) a jejich anotaci. Databáze je budová-
na v programu Excel a jsou do ní zanášena data pro zpětné dohledání výskytu, levý a pravý 

Horizonty



 2012/1–2

SALI 2012/1-2/4.2.2013 –  SALI_2012_01-02_006.indd

174 

kontext, sémantický index podle MČ a PMČ, hodnocení gramatické správnosti (u spojek 
i hodnocení gramatické správnosti pravého kontextu), poznámky anotátora, případně i návrh 
opravy odchylky/chyby. Každá anotace prochází kontrolou druhé osoby a následným rozbo-
rem prováděným nedoslýchavým spoluřešitelem, který oba jazyky ovládá na vysoké úrovni.

Záběr analýzy však nemůže být omezen na prosté zhodnocení správnosti předložky či 
spojky na určitém místě ve větě, ale je třeba zohledňovat i mnohé další jevy. Už teď je zřejmé, 
že na užití spojky je úzce vázán slovesný čas v daném souvětí nebo že některá předložková 
spojení jsou neslyšícími chápána spíše jako fráze, a tak se mohou spojení gramaticky náležitá 
ocitat na místech, kde je rodilí mluvčí vnímají jako nepatřičná. Hodnocení a/gramatičnosti 
užité předložky/spojky v daném kontextu se zakládá na pojetí v mluvnicích (MČ2, PMČ), 
zohledňuje však zároveň i dynamiku současné češtiny, jež je zejména u distribuce předložek 
velmi silná. Kontroly pak eliminují potenciální omezení na výhradně subjektivní interpretaci. 
Utvořená databáze má být zejména zpracovaným materiálem, z něhož bude teprve vycházet 
výzkum lingvistický, proto by měla být nástrojem přístupným i pro případné další výzkumy. 
Jejímu vytvoření předcházelo sepsání anotačního manuálu, stanovujícího postupy práce 
na anotaci, přičemž byl i tento manuál zamýšlen jako možný výchozí materiál pro budoucí 
podobná zkoumaní textů z korpusu DEAF. Je dobré zdůraznit, že při práci s texty neslyšících 
autorů se mnohdy setkáváme se značnými problémy už u výkladu samotného smyslu textu, 
proto je při rozborech třeba otevřený přístup k interpretaci a k hodnocení ne/správnosti užití. 
Obecně by se měl anotátor v případě plurality možných výkladů přiklánět k variantě, která 
je pro pisatele nejpříznivější, tj. je-li to jen trochu možné, značit použitý jazykový prostředek 
jako potenciálně správný, nikoli špatný.

Nyní se nacházíme zhruba v polovině řešení projektu. Je sepsán anotační manuál a dokon-
čován nejobsáhlejší úkol – vytvoření anotované databáze užitých spojek a předložek v aktu-
ální verzi korpusu DEAF. Následná práce se získaným jazykovým materiálem bude plnit dva 
stanovené úkoly. Půjde jednak o sepsání dvou teoreticky zaměřených lingvistických studií, 
věnovaných předložkám i spojkám v psané češtině českých neslyšících, jednak o vytvoření 
výukového materiálu určeného školám pro děti s vadami sluchu. Výukový materiál  bude mít 
podobu rozličných cvičení, díky nimž si budou žáci moct upevňovat své znalosti o češtině 
a procvičovat užívání předložek a spojek v širokém spektru úkolů. Materiál bude obohacen 
o příklady na DVD, aby si žáci lépe osvojovali vztahy mezi českým znakovým jazykem a češ-
tinou, a o klíč určený učitelům. Už teď se např. v oblasti užívání předložek ukazuje jako velmi 
problematické chápání opozice sémantiky statické–dynamické u spojení s předložkami k vs. u, 
se slovesy pohybu apod. Cvičení tedy nebudou pasivním doplňováním „správných“ jednotek 
do textu, ale budou cílit na rozvoj širšího jazykového povědomí a orientace v jazykové praxi.

Vedle odborných studií budou výsledky projektu zpřístupněny i formou přednášky v Kruhu 
přátel českého jazyka v prosinci 2012 a v rámci oborových seminářů na FF UK v Praze.

Hana Prokšová

Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce

Metodika vzdělávání romských žáků v českém jazyce je dvouletý vnitřní grant (projekt speci-
fického výzkumu č. VG 148/2012, číslo střediska 263102), který probíhá na ÚČJTK FF UK 


