
ČOóOpió 
pro

MODERNÍ
ČE6KOÓLOVEN6K0
fiKPDEMIĚ
vEd

1
WQ1
ROČNÍK
73

ISSN 0t62 • 8459



Ča s o p i s  p r o  m o d e r n í  f i l o l o g i i

Československá akademie véd - Ústav pro jazyk český,
118 51 Praha 1, Letenská 4

Hlavní redaktor

dr. Jaromír Povejšil, CSc.

Redakční kruh

doc. dr. J iří Černý, CSc., dr. Světla Čmejrková, CSc., doc. 
dr. Josef Hladký, CSc., doc. dr. Dagmar Knittlová, CSc., 
dr. lva Nebeská, CSc., dr. Jiří Nekvapil, CSc., doc. dr.
Alena Simečková, CSc., doc. dr. Vladimír Uhlíř, CSc., 
prof. dr. Václav Vlasák, CSc.

Výkonné redaktorky _

dr. Milena Poláčková, Jindra Světlá

OBSAH

Iva Nebeská:  Vývojové tendence v psycholingvistice . .........................  2
Magda Kouř i lová:  Rétorická modifikácia funkčných parametrov po-

vrchových struktur v anglickom odbornom p r eh o v o re ..................... 16
Zlata  K ufnerová:  K tzv. přesnému rozboru překladu básnického 

textu .................................................................................... .....................Ä  23

R o z h l e d y

Jiř í  Nosek:  Nejnovější bádání o kategorii určenosti (členu) v jazyce . 38 
Jiř í  Černý:  Americká španělština a západoněmecký projekt slovníku 

am erik an ism ů .....................................................................................................44

R e c e n z e

F. Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache ( J . P o-
vejšil) ....................................................................................................................49
B. Lewandowska-Tomaszczyk, Conceptual Analysis, Linguistic Meaning

and Verbal Interaction (V .  S traková) ................................................. 51
Russisch im Spiegel des Deutschen (P. A d a m e c ) ................................... 53
B. Hochei, Překlad ako komunikácia ( J . S v ě t l á ) ................................... 55
S. Raynaud, II Circolo Línguístíco di Praga (O. L e š k a ) .........................58

K r o n i k a

Životní jubileum prof. Zimka (H. Flídrová - J. K o z l í k o v á ) ..................59
Bibliografie prací O. Ducháčka (K .  S e k v e n t ) .......................................... 60
E. Beneš osmdesátiletý (F. D a n e š ) ............................................................... 62



VÝVOJOVÉ TENDENCE V PSYCHOLINGVISTICE

Iva Nebeská

0. Za dobu zhruba 35 let svého vývoje prošla psycholingvistika (dále PSL) 
několika velmi zásadními změnami v přístupu k předmětu svého zkoumání. Úče-
lem tohoto příspěvku je ukázat, jaké byly příčiny těchto změn a jak se postupně 
měnil charakter PSL jako vědního oboru (její paradigma).

1. Počátky PSL

1.1. Ke sbližování vědních oborů dochází za takového stavu jejich vývoje, kdy 
nacházejí společný předmět zkoumání. Užívání jazyka je dlouhodobě takovým 
společným předmětem zkoumání lingvistiky, psychologie i některých oborů 
dalších.

Užívání jazyka (řečová činnost) je široký pojem, který, zhruba řečeno, zahrnu-
je terén, v němž dominují procesy produkce řeči (mluvení, psaní, tj. vytváření mlu-
vených a psaných textů v přirozeném jazyce) a její recepce (poslouchání, čtení, 
porozumění slyšenému nebo čtenému textu).

Produkce a recepce řeči byla tradičně předmětem zájmu psychologie, resp. té 
její části, která se nazývala psychologií jazyka. Mluvit a rozumět slyšenému však 
je možné pouze tehdy, když jedinec disponuje určitým souborem předpokladů. 
Tento soubor předpokladů - přirozený - jazyk - byl výhradním předmětem zkou-
mání lingvistiky. Texty jako fixované výsledky (zejména mluvené) řeči a výcho-
diska její recepce sloužily psychologii jako prostředek ke studiu procesů produkce 
a recepce; vlastní produkci řeči (zejména mluvení) však psychologie zpravidla 
nepovažovala za konečný cíl výzkumu, ale především za důležitý prostředek zkou-
mání lidské mysli (paměti a myšlení). Pro lingvistiku pak texty (zejména psané) 
byly vždy především materiálem ke studiu jazykového systému.

Takové rozložení sfér zájmu mezi psychologií a lingvistikou nutně vedlo k urči-
tému izolacionismu. Ze strany lingvistiky byl tento postoj do jisté míry záměrný; 
v desetiletích bezprostředně předcházejících vzniku PSL lingvistika dokonce pro-
gramově usilovala o to, aby se zbavila vlivu psychologie, aby osvědčila svou speci-
fiku, tj. předmět svého oboru zřetelně vymezila, stanovila vlastní cíle a vypracova-
la vlastní metody. Psychologie však vztah k jazyku nikdy zcela nepustila ze zřetele. 
Proto především z iniciativy psychologů došlo na počátku 50. let v USA k opětné-
mu sblížení psychologie a lingvistiky, které vyústilo institucionálním vymezením 
PSL jako samostatného vědního oboru.

Pokud jde o vlastní počátky PSL, je třeba říci, že iniciativa psychologů neměla 
důvody pouze historické. Z lingvistického hlediska 50. léta v USA nebyla pro vznik 
PSL právě nejpříznivější. Lingvisté, kteří se na formování PSL podíleli, byli za-
stánci strukturalismu (amerického deskriptivismu) a jednoznačně preferovali 
elementárně systémový přístup k jazyku: usilovali o co nejdokonalejší popis pro-
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REHBEIN, J.: Komplexes Handeln (Elem ente zur Handlungstheorie der Sprache). Stuttgart 1977. 
SEDLÁKOVÁ, M.: Pojetí mentální reprezentace v současné psychologii. In: Bulletin Psychologického 
ústavu ČSAV. Praha 1989, s. 1 - 35.
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S u m m a r y

The aim of this paper is to point out the historical roots o f contemporary psycholinguistics. Basic 
theoretical conceptions stressing different aspects of verbal communication are explained: behaviorism, 
generativism, communicative and cognitive approaches.

Progressive orientation of contemporary psycholinguistics comprises the communicative and the co-
gnitive trends. Verbal communication is considered as an individual mental activity on the one hand 
and as a social process on the other hand.

RÉTORICKÁ MODIFIKÁCIA FUNKCNÝCH PARAMETROV 
POVRCHOVÝCH ŠTRUKTÚR V ANGLICKOM ODBORNOM PREHOVORE

Magda Kouřilová

Pozornost’ aplikovanej lingvistiky ako aj metodiky vyučovania cudzích jazykov 
sa stále intenzívnejšie zameriava nie len na jazykové formy a struktury, ale aj na 
komunikativně funkcie, na používanie jazyka v spoločenskej interakcii. V roku 
1978 bolo prehlásenie (Allen a Widdowson), že aj odborný text je komunikácia, 
revolučným poznatkom. Odvtedy vyšlo vel’a štúdií textovej lingvistiky, ktoré ana-
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lyzujú funkčné parametre odborného prehovoru, ale výsledky sú nekonzistentně 
a celkový obraz je nesystematický. Úplná exaktnost’ sa asi nikdy nedosiahne, lebo 
nie je vlastnosťou prirodzenej komunikácie. Keď skúmame, ako 1’udia fakticky 
používajú jazyk, aby komunikovali v róznych spoločenských situáciách, nastane 
dezintegrácia teoreticky presne usporiadaného systému. Postulované stratégie 
a konvencie používania jazyka nemožu generovat’ výpovede a prehovor takým 
spösobom, ako gramatické pravidlá generujú vety.

Doležitým prínosom modernej textovej lingvistiky je, že spoznala aktívnu úlohu 
recipienta pri přijímaní odkazu a vyzdvihla jeho implicitnú funkciu pri formulo-
vaní odkazu prehovoru. Poukázala na to, že extrahovat’ zmysel a odkaz nie je len 
otázka dekódovania a korelácie, ale aktívny a náročný kognitívny proces. Pri 
správnej komunikatívnej stratégii zohráva prijímatel’ kl’účovú úlohu už pri formu-
lovaní odkazu. Anticipovaná kognitívna hotovost’ prijimatel’a a zohl’adnenie re- 
levantných pragmatických faktorov určuje úroveň náročnosti, všeobecnosti a ex- 
plicitnosti vysielanej informácie, a tým aj celú zostavu rétorických prostriedkov 
adekvátnej a účinnej komunikácie. Pod pojmom vedecká rétorika rozumieme 
spósob spracovania a organizovania koncepcií a informácií, ktoré autor použije, 
aby vyprodukoval koherentný odborný prehovor. Vol’ba rétorických prostriedkov 
a stratégii je ovplyvnená aktuálnou komunikatívnou situáciou, intenciami autora, 
predmetom a účelom prehovoru, a ako sme už spomenuli, je intenzívne motivo-
vaná profilom perspektívneho prijimatel’a prehovoru. Rétorické prostriedky regu- 
lujú tak primerané množstvo informácií v danom bode prehovoru, ako aj závislos-
ti a vzťahy v širokej škále od špecifickej po všeobecnú platnost’, od předpokladu 
k dokazu, od možnosti cez pravděpodobnost’ k nutnosti, od podmienky či příčiny 
k dosledkom. Rétorickými stratégiami dosiahne autor žiadanú intenzitu dorazu 
a silu argumentácie.

Pre autora je vhodné použitie vedeckej rétoriky základným predpokladom pre 
vytvorenie logicky usporiadaného a pre předpokládaného čitatďa koherentného 
prehovoru. Pre čitatďa je zase poznanie rétorických konvencií užitočnou pomoc- 
kou pre rýchlu orientáciu a často nevyhnutným prostriedkom pre správné pocho- 
penie odkazu autora v jeho intenciách. Správná rekonštrukcia komplexných 
vzťahov multidimenzionálneho celku je možná len na základe autorovej perspek-
tivy, ktorá pri všetkej originalitě a individualitě autora podlieha určitým konven- 
ciám rétoriky prehovoru.

Rétorika vlastní vysoký stupeň všeobecnej platnosti, ale nie je a nemože byť 
univerzálna. To platí v oveťa váčšej miere pre angličtinu, kde používanie vedie 
k štandardizácii, ako pre tie jazyky, ktoré sú systémami fixovaných modelov, kde 
sa od uzákonenia postupuje k používaniu. Jednotlivec má právo vnášať nové 
prvky do anglického jazyka, ale o ich přežití rozhoduje spoločenská prax. Otvo- 
renosť systému dovol’uje, aby sa pri stvárňovaní odkazu a umocňovaní přesvědči-
vosti argumentácie uplatňovala tvořivost’. Barnes (1986) doslova píše: “The expe-
rienced writer bends grammatical rules and occasionally breaks them to get
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LAGKSTROM, J. E., SEL IN K ER , L., TRIM BLE, L. P.: Grammar and technical English. In: Swales, 
J., red., Episodes in ESP, Pergamon Institute of English, Oxford 1985.
MALCOLM, L.: What rules govern tense usage in scientific articles? English for Specific Purposes, 
6 /1 , 1987, 31 - 43.
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TESO L Quarterly, 12 /3 , 1978, 311 - 320.
SKELTON, J.: The care and maintenance of hedges. ELT Journal, 4 2 /1 , 1988, 37 - 43.

Su m m a ry

T he paper analyzes some rhetorical strategies and conventions operative in generating scientific 
communication. The main focus is on the extratemporal value of grammatical tenses in individual 
sections of medical journal articles. Examples of strategic choices determined by the degree of genera-
lity, relevance, closeness and importance are presented. Insight into the relationship between rheto-
rical function and grammatical choice promotes understanding of the message in tne author’s inten-
tions.

K TZV. PŘESNÉMU ROZBORU PŘEKLADU BÁSNICKÉHO TEXTU 

Zlata Kufnerová

1. 1. Se zvýšeným zájmem o versologické problémy se v 60. letech u nás i v za-
hraničí stále více uplatňovaly exaktní postupy v analýze verše včetně aplikace 
matematických metod. Ze zahraničních podnětů té doby lze jmenovat např. práce 
E. Czaplejewicze, S. R. Levina, G. Herdana, H. Lüdtkeho, S. J. Petöfiho, K. Tara- 
novského, S. M arcuse,1 z domácích především studie J. Levého, L. Doležela, J. 
Sabola a F. Štrause.2 Programový přístup k rozboru verše s využitím nejnovějších

1 Např. E. Czaplejewicz, Poetyka matematyczna a badanie poezji. In: Wiersz i poezja. Vratislav- 
-Varšava-Krakov 1966, s. 81-94; S. R. Levin, Deviation - statistical and determinate - in poetic lan-
guage. Lingua 1963, 3, s. 276-290; G. Herdan, The mathematical theory of verse. Zeitschrift für Pho-
netik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 22, 1969, 3, s. 225-234; H. Lüdtke, Der 
Vergleich metrischer Schemata hinsichtlich ihrer Redundanz. In: Mathematik und Dichtung. Mnichov 
1965, s. 233-242; S. J. Petöfi, On the structural linguistic analysis of poetic works of art. Computational 
Linguistics 6, 1967, s. 53-82; K. Taranovskij, Osnovnyje zadači statističeskogo izučenija slavjanskogo 
sticha. In: Poetics - poetyka - poetika. Haag-Paříž-Varšava 1966, s. 173-196; S. Marcus, Poetica mate- 
matica. Bukurešť 1970.

2 Srov. např. L. Doležel, Pražská škola a statistická teorie básnického jazyka. Česká lit. 18, 1965, 
s. 101-113; Zur statistischen Theorie der Dichtersprache. In: Mathematik und Dichtung. Mnichov 
1965, s. 275-293; J. Levý, Die Theorie des Verses - ihre mathematischen Aspekte. Tamtéž, s. 211-231; 
J. Sabol - F. Straus, Základy exaktného rozboru versa. Bratislava 1969.
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faktory, z nichž každý má na své ose množství možností: patří mezi ně vzájemný 
vztah obou jazykových systémů, způsob, jímž je text zakotven v kulturním systému 
jazyka a v čase (tj. zda jde o text historický či současný), vztah obsahové a verso- 
logické struktury originálního textu (tj. jaké místo zaujímají prvky versologické 
struktury v celkové hierarchii hodnot), individuální překladatelova interpretace 
a hierarchizace hodnot a konečně i jeho individuální schopnost optimální volby 
z daných možností.

5. 3. Počet potenciálních překladových variant každého básnického textu je 
pravděpodobně konečný (tj. různě konečný v závislosti na výše uvedených fak-
torech), kvantifikace těchto variant je teoreticky zřejmě možná, zatím prakticky 
neprokazatelná. Jejich kvalifikace na ploše mezi ideálem a antiideálem, včetně 
zjištění optimálních variant, je však jen zčásti objektivizovatelná, neboť součástí 
každého hodnocení jsou subjektivní stránky receptorovy psychiky, jež aktivizuje 
sama povaha a funkce básnického textu.

LITERATURA

DOHNAL, B.: Nad Lermontovovým překladem Goethovy básně Ein Gleiches. ČsRus 23, 1978,s. 14-19. 
HAVRÁNKOVÁ, M.: K Halasovu překladu Slowackého Balladyny. Slavia 51, 1982, s. 159-164. 
KUFNEROVÁ, Z.: K současnému stavu teorie básnického překladu. SaS XLVI, 1985, s. 237-242. 
MUKAŘOVSKÝ, J.: Kapitoly z české poetiky I. Praha 1948.
OSERS, E.: An ’Untraslatable’ Poem. Comparative Criticism. Cambridge University Press, v tisku. 
PODHORNÁ, V.: České překlady Taťánina dopisu Oněginovi. AUPO Slavica Olomucensia IV, 1982, 
s. 129-145.
VALTA, Z.: Lyrický invariant. Několik úvah o překládání poezie. In: Acta Universitatis XVII. Novem- 
bris Pragensis, Kulturně historický sborník II, 2, 1975, s. 133-151.

S u m m a r y

This paper examines seven Czech translations of Goethe’s poem Wandrers Nachtl ied  (2) to show 
that the translation process, aiming at an optimal solution of a subjective interpretation of the original 
poem, is an exceptionally complex unique system of motivational relationships operating between 
the elements o f all the structures o f the text. The interdependence o f the individual structures is realized 
in the translation process mainly by the device that, from the verse pair or greater number of verses 
which are versologically directly linked, the translator as a rule choses one verse as the motivating one; 
the remaining verse (or verses) o f the pair (or greater number) then become motivated verses. 
The motivated verses exhibit greater transformational intervention, or a greater degree of departure 
from the source meaning, than do the motivating verses.
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ROZHLEDY

NEJNOVĚJŠÍ BÁDÁNÍ O KATEGORII URČENOSTI (CLENU) V JAZYCE 

Jiří Nosek

Existence kategorie určenosti (členu) se uznává v mnoha jazycích. Zde se bu-
deme zabývat určenosti především v moderní angličtině, případně v jiných ide. 
jazycích (němčině, francouzštině). Kategorii určenosti je věnována rozsáhlá od-
borná literatura. Z důvodů časových i prostorových se jí nemůžeme zabývat vy-
čerpávajícím způsobem, a proto se zaměříme především na novější práce.

Mezníkem zde pro nás je kniha Jiřího K r á m s k é h o  (1972, The article 
and the concept o f definiteness in language). Kromě syntetických pohledů na 
určenost má Krámského monografie také tu přednost, že pojednává o určenosti 
i v jazycích neindoevropských. Je řada ide. jazyků, jež určenost (člen) vůbec 
nemají, např. latina nebo většina slovanských jazyků. Mezi nimi tvoří výjimku 
bulharština, jež má postpozitivní člen, který je také v rumunštině a albánštině, ale 
jeho výskyt se považuje za projev balkánského jazykového substrátu.

Je  možno předběžně upozornit, že kategorie určenosti (člen) rozhodně není 
univerzálii, tj. jevem společným všem jazykům. Rovněž funkce členu se v různých 
jazycích liší. K r á m s k ý  (1972 : 30) za hlavní funkci členu považuje určenost 
(determinedness, identifikaci, individualizaci) a druhovost (rodovost, schopnost 
vyjadřovat/signalizovat celou třídu, s. 33). P. C h r i s t o p h e r s e n  (podle 
Krámského, 32) zjišťuje, že členy (the, a) se navzájem vylučují: kde je ve větě 
jeden člen, nemůže současně na tomtéž místě věty být člen druhý. Na rozdíl od 
zájmen, jejichž funkce je fakultativní, je člen u substantiv povinný. Proti ukazova-
cím zájmenům člen vždy vyjadřuje determinaci plus nějaký jiný prvek, který mo-
difikuje význam slova. Podle Krámského (44) je protiklad individua proti druhu 
zabudován v lidském myšlení a determinace nemusí být vyjádřena vždy formál-
ními prostředky. Na druhé straně není ani možný jednotný výklad psychologické 
podstaty členu (Krámský s. 55).
Členem (určenosti) se zabývá ve svých článcích švýcarský lingvista Henri 

F r e i  (1956, 1960, 1961). Ve Freiově dvojici charakterizace, indikace a speci-
fikace má člen funkci indikační (1956: 163). Vztah členu a zájmena vykládá H. 
Frei (1961, Désaccords) tak, že zájmeno může být specifikováno vztažnou větou 
(např. celui qui travaille, s. 36), kdežto člen takto specifikován být nemůže. Nelze 
*le qui travaille.
Členem a určenosti vůbec se zabývá sborník Johana van der A u w e r a , ed. 

(1980, The semantics o f determiners). Tato kniha je souborem referátů proslove-
ných na zvláštním vědeckém kolokviu, které se konalo 1979 v Antverpách. V tom-
to sborníku John A. H a w k i n s  (On surface definite article in English,s.41-66) 
hledá syntaktické souvztažnosti mezi členy a ’determinátory’ jmenných členů
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několik dotázaných Argentinců uvedlo, že nezná 70% výrazů uváděných ve slov-
nících jako argentinismy. Někteří latinskoameričtí autoři konzultují prestižní 
Slovník Španělské královské akademie a pokud tam příslušný výraz nenajdou, 
považují ho za amerikanismus (tak se v jednom slovníku vydává za „colombianis- 
mo“ např. výraz agua oxigenada) . Při nekritickém kopírování jiných slovníků se 
dokonce někdy stává, že se v různých slovnících objevuje stejná hrubá chyba 
vzniklá nedopatřením.

Augsburgský projekt má předpoklady k tomu, aby celou řadu dosavadních 
problémů a nedostatků vyřešil. I když se jednotlivé díly věnují vždy jediné zemi, 
uvádí se zkratkami i příslušný region, v němž se výraz používá. Domnívám se, že by 
projekt mohl sehrát významnou roli v procesu poznávání současné americké 
španělštiny, zejména až vyjde všech devatenáct dílů. Pak totiž bude možné - a po-
čítačové zpracování to jistě usnadní - spojit údaje jednotlivých dílů (zemí) a dojít 
k obecnějším závěrům týkajícím se celé Španělsky mluvící Ameriky (stranou 
ovšem zůstane několikamiliónová imigrace Mexičanů v jižních státech USA, K u-
bánců v Miami, Portorikánců v New Yorku apod.).

K uskutečnění takové závěrečné syntézy bude nezbytně nutné, aby bylo všech 
devatenáct dílů zpracováno jednotně. Už dva první díly se však od sebe po for-
mální stránce poněkud liší - v druhém díle jsou zavedeny nové symboly: 0 (ne-
užívá se ve Španělsku), (jiný význam než ve Španělsku). Prof. G. Haensch to 
vysvětluje tím, že se v průběhu zpracování dochází k novým poznatkům metodo-
logickým. Bude však nezbytné nové poznatky zpětně uplatnit vždy i v předcháze-
jících dílech, jen tak budou výsledky objektivně porovnatelné.

Určité nebezpečí lze vidět i v tom, že se v případě Mexika bude postupovat jinak 
než u ostatních zemí. Tam totiž provádí prof. Luis F. Lara rozsáhlý výzkum me-
xické španělštiny (okolo 10 miliónů excerpt) a prof. G. Haensch chce s jeho svo-
lením použít jeho diskety a vybrat z nich jen ty výrazy, které se liší od španělštiny 
evropské. Toto nebezpečí však není velké, zvláště bude-li se k takto získanému 
materiálu přistupovat pouze jako k materiálu, který by se jinak pracně získával 
pomocí dotazníků, excerpt apod. (tedy stejně jako jej získávali pracovníci 
m exičtí).

Za předpokladu, že bude augsburský projekt úspěšně dokončen podle jednot-
ného kritéria, splní jistě náročné cíle, které si jeho koordinátoři vytkli. Základním 
cílem je získat podrobné informace o stavu současné americké španělštiny, včetně 
zachycení nejrůznějších odchylek v jednotlivých zemích a regionech. Vedle tohoto 
lingvisticky orientovaného cíle plní však koordinátoři a jejich spolupracovníci už 
dnes významnou úlohu metodologického charakteru, neboť přispívají k osvětlení 
některých tradičních termínů a pojmů i k hledání zcela netradičních metod při 
realizaci tak rozsáhlého a náročného projektu, jakým Nový.slovník amerikanismů 
nepochybně je.
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