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Tento aspekt byl fascinující tím spíš, že se jedná o tým výrazně interdisciplinární, kde je 
v průběhu let konání projektu nutná pravidelná komunikace mezi lingvisty sbírajícími a anotu-
jícími jazyková data a programátory rozvíjejícími nástroje pro uchování, zpracování a analýzu 
těchto dat. Že sblížení obou perspektiv není vždy snadné, odhalil ostatně i samotný workshop.

A tím se dostáváme k poslední obecnější úvaze podnícené workshopem: Po více než de-
setiletém průběhu projektu se na workshopu v jeho druhé polovině rozběhla diskuse o tom, 
jaký je aktuálně hlavní účel projektu DoBeS. Zatímco část pracovníků na projektu získala 
dojem, že hlavní část sběru dat je provedena a nyní je vhodné síly a prostředky vložit do toho, 
aby jedinečný materiál mohl být srozumitelně prezentován veřejnosti tak, aby jí byl skutečně 
k užitku v budoucích výzkumech, křídlo terénních výzkumníků v čele s Davidem Gilem se 
snažilo důrazně připomínat základní smysl projektu, a to vlastní dokumentaci ohrožených 
jazyků, jichž stále zůstává nepopsáno mnoho, a proto by dokumentace měla i nadále probíhat 
co nejintenzivněji. Toto dilema nebylo na workshopu explicitně rozřešeno, avšak stejně jako 
celý workshop obohatilo účastníky o potřebné podněty k promýšlení vlastního odborného 
směřování.

Eva Lehečková a Jakub Jehlička

Workshop Conjunctions vs. Contextualizers: Between Clauses and 
Discourse Units

Ve dnech 18. a 19. listopadu 2011 proběhl na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze workshop s názvem Conjunctions vs. Contextualizers: Between Clauses and Discourse 
Units (ConCon). Organizátorky doc. Mirjam Friedová (Ústav lingvistiky a ugrofinistiky FF 
UK v Praze) a dr. Eva Lehečková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze) 
zasvětily workshop nepříliš probádanému tématu z pomezí syntaxe a textové lingvistiky – 
spojovacím výrazům a kontextualizátorům a jejich funkci ve větě a v textu. Účast se zvanou 
přednáškou přijali Kiki Nikiforidou, docentka na univerzitě v Athénách a zaměřením pře-
devším kognitivní lingvistka a lexikografka, a Arie Verhagen, profesor z holandské Leiden 
University, zabývající se zejména konstrukční gramatikou, intersubjektivitou a kauzalitou. 
První zvaná přednáška popisovala proces gramatikalizace diskurzních částic v současné řečtině 
na příkladu polyfunkčního mluveného „pu“, původně časové a místní relativizační částice. 
Druhá, teoreticky zaměřená přednáška, představovala autorovu práci v oblasti modelů komu-
nikace. Na příkladech diskurzních spojení a kauzálních konstrukcí prof. Verhagen ukázal, že 
význam gramatických konstrukcí má často více společného s lidskou kognitivní a komunikační 
kapacitou (jeho pojetí intersubjektivity) než s pouhým popisem světa.

Na workshopu zaznělo kromě zvaných přednášek celkem 12 příspěvků od účastníků z růz-
ných zemí. Tematicky pestré byly čtyři proslovené příspěvky české – ve zkratce: Ondřej Pešek 
z Jihočeské Univerzity – metodologická studie nad argumentativními konektory v češtině 
a francouzštině; Pavlína Jínová z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze – kauzální vztahy 
a jejich vyjádření v Pražském závislostním korpusu; František Martínek z FF UK v Praze – 
diachronní studie o vývoji částice „buď“; Eva Lehečková – užití kauzálních spojek a vyjadřo-
vání kauzálních vztahů v L2 na příkladu psané češtiny neslyšících). Dále se sešli a přednášeli 
badatelé zahraniční, ze zemí, jako je Německo, Rusko, Brazílie, Izrael či Japonsko. Příspěvky 
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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


