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Úvodem

„V dějinách každé vědy jsou doby přechodů, které v současných pracovnících vzbuzují pocit znepokojující nejistoty. Je to tím, že v takových dobách
slábne plodnost tradičních method a mizí víra v jejich spolehlivost. Množí
se ovšem zároveň také pokusy usilující o to, aby byl nalezen nový základ pro
další vědecké zkoumání, ale jistoty, že se to podařilo, se dosahuje teprve časem, protože jediný důkaz o správnosti nových method, kladné výsledky, se
zpravidla dostavuje pomalu. Chceme‑li se v takové přechodné době bezpečně orientovati, musíme pečlivě zjišťovat stav vědecké teorie i praxe.“ (Vilém
Mathesius: Kam jsme dospěli v jazykozpytu. In: Čeština a obecný jazykozpyt.
Praha: Melantrich, s. 17–26.)

Kniha Teoreticko‑metodologické výhledy současné lingvistiky, kterou otevírá
tato předmluva, vznikala v posledních dvou letech. Nápad udělat podobný
svazek pochází z doby konání 4. ročníku Letní školy lingvistiky v Dačicích
v srpnu 2010. Namísto panelové diskuse, konané v předchozích ročnících,
jsme se rozhodli položit některé obecné otázky písemně a sdílet pluralitu
odpovědí s širším okruhem čtenářů. Tak se zrodila anketa zaměřená na některá obecná témata soudobé lingvistiky. Anketa obsahuje celkem dvanáct
otázek, které se dotýkají různých aspektů současných lingvistických přístupů: vývoje teorií, rozvoje metodologie a vývoje nových nástrojů, nejvýraznějších výsledků v posledních dvaceti letech a přetrvávajících desiderat
i některých konkrétních velkých otázek oboru, ať už jde o jazykové univerzálie, jazykovou relativitu nebo přínos výzkumu malých a izolovaných jazyků. Respondenty ankety jsou někteří přednášející i účastníci letní školy.
Pokud jde o výběr respondentů, snažili jsme se především zajistit co největší šíři specializací, které by mohly do ankety vnést různá hlediska, a tím
i různé odpovědi na stejné otázky.
Jsme rádi, že jsou ve svazku zastoupeni příznivci formálních přístupů
gramatických i sémantických, jazykové typologie, experimentální psycholingvistiky, kvantitativní lingvistiky, neurolingvistiky nebo empirického
fonetického výzkumu. Tato anketa se tedy snaží především přinést pluralitu pohledů, avšak rozhodně si neklade nároky na úplnost pokrytí všech
disciplín nebo metod zastoupených v soudobé lingvistice. Její role má být
podněcující: pohled na to, jak si na dané otázky odpovídají určití badatelé,
nás může přimět zformulovat si i své vlastní odpovědi.
úvodem7

Vzniknuvší anketu jsme se posléze rozhodli doplnit o překlady vybraných aktuálních prací, jež se nám zdály některým svým rysem významné,
pozoruhodné a potenciálně inspirativní pro českou lingvistiku. Zároveň se
domníváme, že všechny nějakým motivem rozvíjejí a doplňují anketu – přinášejí svůj pohled na některou z otázek nebo se vztahují k odpovědím některých respondentů. Zároveň tyto překlady poukazují na současné hledání
„nového základu pro další vědecké zkoumání“ v lingvistice, které se promítá
i do řady anketních odpovědí.
Studie Nicholase Evanse a Stephena Levinsona Mýtus jazykových univer‑
zálií: jazyková diverzita a její důležitost pro kognitivní vědu, uveřejněná v roce
2009 v časopise Brain and Behavioral Sciences, je dnes patrně nejproslulejším
textem mezi překlady v této knize. Evans s Levinsonem se snaží o změnu
paradigmatu nejen v lingvistice, ale v celé oblasti kognitivních věd, v jejichž rámci již několik desítek let lingvisté úzce spolupracují s psychology
či neurovědci. Tuto změnu paradigmatu autoři představují jako odklon od
dosud (z jejich pohledu) ne dost úspěšného hledání jazykových univerzálií
(v chomskyánském i typologickém smyslu) a jako plné přijetí poznatku, že
nejvýraznějším rysem jazyků světa není nějaká jejich skrytá univerzální
struktura, ale jejich diverzita. Autoři pro tuto svou hlavní tezi přinášejí
mnoho důkazů z různých jazyků i jazykových rovin.
Není divu, že tato studie vyvolala rozsáhlou a bouřlivou debatu v mezinárodní lingvistické obci: k Evansovu a Levinsonovu textu se již v časopise
Brain and Behavioral Sciences vyjádřilo mnoho předních světových lingvistů,
například Alec Marantz, William Croft, Charles Fillmore a další. Navíc časopis Lingua dal v roce 2010 tomuto tématu prostor a pod názvem Mýtus
jazykových univerzálií věnoval jedno číslo tematické diskusi, v níž Evans
a Levinson publikovali také svou reakci na připomínky diskutérů, a to pod
názvem Time for a sea‑change in linguistics: responses to comments on ‘The myth
of language universals’, v níž zpřesnili a dále rozvinuli některé své názory
zahrnuté do prvního textu.
Další dva texty mají společný zdroj, i když různé autory: pocházejí z mezinárodního pracovního týmu, který se soustavně věnuje experimentům
s umělými agenty‑roboty v oblasti vývoje jazyka. Text od duchovního otce
a vedoucího tohoto týmu Luca Steelse je první kapitolou z knihy Experiments
in Cultural Language Evolution, kterou v roce 2012 vydalo nakladatelství John
Benjamins. Text nazvaný Samoorganizace a jazyková selekce v jazykové evoluci
představuje dva základní principy, jimiž Steels popisuje a vysvětluje vývoj
jazyka. Druhá studie Jazyková strategie pro slovesný vid: vyjadřování aktions
artu morfologií autorů Kateryny Gerasymové, Michaela Sprangera a Katrien
Beulsové pak ukazuje, jak lze tyto principy uplatnit v praxi při studiu robotů
účastnících se modelovaných jazykových her, a to na genezi gramatického
jevu zastoupeného i v českém jazyce – vidových morfémů. Oba texty tak při8

nášejí pozoruhodný návrh obecné teorie jazykové evoluce, jejíž adekvátnost
je následně testována v četných experimentech s umělými agenty.
Studie Raymonda W. Gibbse Proč by se kognitivní lingvisté měli více zabý‑
vat empirickými metodami vyšla ve sborníku Methods in Cognitive Linguistics
v roce 2007 a věnuje se vztahu poznatků kognitivní lingvistiky k empirickým poznatkům. Gibbs na příkladech z výzkumů, které realizoval se svými
kolegy, demonstruje, že je závěry kognitivní lingvistiky (týkající se v tomto
případě idiomatiky) nejen možné empiricky testovat, ale že je to i užitečné.
Snaží se tak překročit určitou bariéru mezi veskrze empiricky orientovanou
kognitivní psychologií a dosud spíše spekulativní kognitivní lingvistikou.
Gibbs přitom coby psycholog nepostupuje dogmaticky a netvrdí, že by se
všichni kognitivní lingvisté museli přeorientovat směrem k empirii – ideál
vidí v součinnosti teoretického a empirického přístupu. Kognitivní lingvisté
by se podle něj měli snažit, aby jejich závěry byly jasně formulované a empiricky dobře testovatelné.
Posledním překladem v této knize je studie Davida Poeppela a Davida
Embicka Vymezení vztahu mezi lingvistikou a neurovědou, která se podobně
jako práce Raymonda Gibbse snaží o revizi vztahů mezi dvěma sousedními
disciplínami, přičemž v tomto případě jde o přesnější vymezení vazeb mezi
poznatky lingvistickými a poznatky neurovědnými. Autoři přichází se
dvěma zásadními problémy dosavadních neurolingvistických přístupů, a to
s tzv. „problémem nesouladu granularity“ a s tzv. „problémem ontologické
nesouměřitelnosti“. V prvním případě jde o to, že lingvistická a neurovědná
zkoumání jazyka pracují s objekty o různé granularitě (jemné distinkce na
straně lingvistiky a širší rozlišení na straně neurologie). V případě druhém
spočívá potíž v tom, že jednotky lingvistické komputace a jednotky neurologické komputace jsou nesouměřitelné. Analýzou těchto problémů docházejí
autoři k potřebě předefinování dosavadního výzkumného programu.
Všemi texty prolíná to, že jazyk je objekt kognitivně‑kulturní, a tak jeho
náležitý a přesný popis musí zohledňovat oba tyto aspekty. Všichni autoři
přeložených textů buď přímo, nebo nepřímo hodnotí soudobé lingvistické
nástroje z hlediska toho, nakolik jsou vhodné pro naplnění tohoto požadavku, a v mnoha dílčích směrech přinášejí podněty pro vznik nástrojů nových nebo zpřesnění těch stávajících, aby cíl lingvistiky a její metody byly
v souladu.
Kniha má následující strukturu: první část tvoří překlady v pořadí, jak
jsou uvedeny v této předmluvě. U každého překladu je uveden bibliografický
údaj originálního znění a krátký medailonek autora či autorů textu. Druhou
část knihy tvoří anketa. U každého respondenta uvádíme otázky a odpovědi,
v případě, že odpovědi zmiňují konkrétní odbornou literaturu, jsou bibliografické údaje uváděny v poznámkách pod čarou. Každý respondent je rovněž představen krátkým odborným profilem. Poslední část knihy je pak věúvodem9

nována Letní škole lingvistiky v Dačicích. Letní škola je krátce představena,
je zde uveden soupis dosavadních přednášejících, přehled zpráv, které byly
o škole dosud publikovány v lingvistických periodikách, a rovněž programy
všech dosavadních ročníků.
Naším cílem při přípravě této knihy bylo otevřít ve veřejném životě
české lingvistiky některá témata, podat zprávu o odborném kvasu různých
přístupů a teorií, třebaže pouze na výseku pomyslného lingvistického krajinného celku. Chtěli jsme tak svým způsobem doplnit tři svazky Rozhovorů
s českými lingvisty, jimž jsme se věnovali v předchozích letech. Budoucnost
lingvistiky jako oboru bude jistě fascinující. Věříme, že tyto výhledy alespoň
částečně poukážou na to, co všechno by nás v příštích letech mohlo čekat.
Eva Lehečková a Jan Chromý
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