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TEZE K UTVÁŘENÍ INTERPRETATIVNÍ SOCIOLINGVISTIKY1 

Jiří Nekvapil (Praha)

Sociolingvistika se dnes nejčastěji a nejobecněji chápe jako víceméně lingvis- 
tická disciplína, která se zabývá vztahem jazyka a společnosti, resp. jazykových 
a sociálních jevů. Tento vztah lze chápat různě a různě lze chápat i oba usou- 
vztažněné komponenty, jazykové a sociální jevy. To samozřejmě skýtá možnost 
pro podstatné rozrůznění sociolingvistiky. V nejobecnější rovině lze hovořit 
o dvou základních směrech, které lze identifikovat pod těmito názvy:

1) Kvantitativní sociolingvistika, korelační sociolingvistika, kvantitativně va-
riační přístup, variační sociolingvistika, labovovské paradigma.

2) Interpretativní sociolingvistika, interakční sociolingvistika, etnografický 
přístup, rozumějící sociolingvistika.

V návaznosti na diskusi o vztahu kvantitativního a kvalitativního sociálního 
výzkumu (viz např. Bryman 1988), která probíhá intenzivně od 60. let, lze hovo-
řit o sociolingvistice orientované kvantitativně a sociolingvistice orientované 
kvalitativně, stručně řečeno o sociolingvistice kvantitativní a kvalitativní.

Zatímco první z těchto směrů, spjatý především s pracemi amerického ling-
visty Williama Labova, už nabyl téměř klasického tvaru2, směr druhý vykazuje 
značnou variabilitu. Jde tu spíš o různá směřování než o jeden vyhraněný směr 
(a samozřejmě je proto obtížné tuto výzkumnou oblast blíže charakterizovat3). 
Interpretativní sociolingvistika vychází z lingvistické antropologie (zejména et-
nografie komunikace Della Hymese) a etnometodologie (zejména etnometodolo- 
gické konverzační analýzy Harveyho Sackse). Za určitou syntézu tohoto vznika-
jícího směru lze pokládat práce Johna Gumperze z počátku 80. let, deklarující 
„interpretativní přístup“ (v návaznosti na Gumperze pak práce řady německých 
autorů, jako jsou Peter Auer, Werner Kallmeyer aj.).

Tento směr lze charakterizovat těmito základními rysy:

a) výchozími daty jsou audiální/audiovizuální nahrávky přirozeně se vyskytu-
jících interakčních událostí (a k tomu přistupují jejich transkripty);

1 Tento text je  českou verzí anglického příspěvku, který vyjde v ročence Sociolinguistica 14, 
2000 (Tübingen, Niemeyer), věnované budoucnosti evropské sociolingvistiky.

2 O tom svědčí příručky jako Chambers (1995).
3 Z nedávné doby srov. např. Eerdmans, Prevignano, Thibault (1997).
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Mohou být oba směry komplementární? Uvedeme si jeden příklad: z tří typů 
jazykových proměnných vymezených Labovem se interpretativní sociolingvistika 
v zásadě zaměřuje jen na „ukazatele“ a „stereotypy“, tj. na to, co může mluvčí ve 
své mluvě v určité míře kontrolovat; „indikátory“ jakožto jazykové proměnné ne-
jméně uvědomované jsou v interpretativní sociolingvistice víceméně stranou (viz 
ale Gumperzův pojem „contextualization cues“).

Utváření interpretativní sociolingvistiky lze vidět na pozadí výrazného nástu-
pu kvalitativních metod do společenských věd. Výhody a nevýhody obou směrů 
lze pak charakterizovat analogicky jako výhody a nevýhody kvantitativního 
a kvalitativního sociálního výzkumu (viz např. Lamnek 1995).

Co je  implicitním cílem tohoto příspěvku a interpretativních sociolingvistů vů-
bec? Tím, že utváření interpretativní sociolingvistiky popisujeme, resp. vysvětlu-
jeme, tím ji -  na základě „reflexivnosti“ sociálních jevů -  zároveň utváříme.
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THE FORMATION OF INTERPRETIVE SOCIOLINGUISTICS

The most general view of sociolinguistics today is that of a more or less linguistic sci-
ence concerned with the relationship between language and society, or rather, between 
language and social phenomena. This relationship can be understood in different ways, 
and the two correlated components, language and social phenomena, may also be under-
stood differently. This opens the way for a considerable diversification of sociolinguistics. 
Interpretive sociolinguistics is characterized by these essential features: (a) the initial data 
are audio/audio-visual recordings of naturally occurring episodes of interaction (supplied 
with transcripts); (b) the analysis focuses on the interpretive processes used by the prota-
gonists of the communication -  the way in which the participants interpret the verbal ac-
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tions of their interlocutors and how they make their verbal actions interpretable; (c) langu-
age variation is assigned an interaction-constituting nature -  the use of language variants 
in communication produces certain social facts, it is not a manifestation of a mere reflect-
ion of social variation. The formation of interpretive sociolinguistics can be seen against 
the background of the arrival of qualitative methods in social sciences.

K TYPOLOGII TEXTÜ VE FRANCOUZSKÉ LINGVISTICE 

Jindra Světlá (Praha)

Jak připomíná J. Hoffmannová1, mnohé lingvistické disciplíny spojuje dlou-
hodobé úsilí o vypracování jednotné, soustavné a přehledné klasifikace stylů, 
textových typů, žánrů apod. Různých klasifikací stále přibývá. Ve francouzský 
psané lingvistické literatuře (tj. zahrnující oblast Francie, Belgie a Švýcarska) se 
objevují od 80. let nejen přehledové články informující o současném vývoji ve 
světě a mapující lingvistiku americkou, anglickou, německou a další, ale i pů-
vodní příspěvky francouzský píšících autorů, zaměřené jak teoreticky, tak prak-
ticky (na didaktiku a tvorbu učebnic). Ke zvýšení zájmu o tuto oblast přispěla ze-
jména textová lingvistika.

Obecně lze říci, že francouzská stylistika se tradičně věnuje téměř výhradně 
textům uměleckým, rozboru a klasifikaci literárních žánrů a stylu jednotlivých 
autorů2. Teprve s rozvojem textové lingvistiky se lingvisté ve frankofonních ze-
mích více zaměřují i na analýzu textů jiných než literárních. Přibližným ekviva-
lentem našich funkčních stylů a stylových útvarů jsou tzv. typy a útvary diskur- 
zu (types du discours & formations discursives), popisované především v rámci 
disciplíny nazývané analyse du discours (od 70. let byla pozornost zaměřena pře-
devším na diskurz politický); našemu pojetí stylových postupů a stylových typů 
pak nejspíše odpovídají nejrůznější pokusy o klasifikaci typů textů {types de tex- 
tes) v rámci disciplíny zvané většinou grammaire textuelle anebo linguistique 
textuelle.

1 Stylistika a..., Praha, Trizonia 1997, s. 162.
\  Srov. Les enjeux de la stylistique, Langages č. 118, červen 1995.
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R i c h e r , J.-J.: Pour une pratique de l’approche typologique des textes. Le fran?ais dans le 
monde 238, 1991, s. 73-74.
W e r l i c h , E., Typologie der Texte, Heidelberg 1975.

LA TYPOLOGIE DES TEXTES DANS LA LINGUISTIQUE FRAN£AISE

Dans la premiére partie, 1’auteur de cet article présente des approches differentes de la 
typologie textuelle frangaise. On mentionne d ’abord des publications ďensem ble con- 
cernant des types de textes, notamment ceux de J. M. Adam, B. Combettes, A. Petitjean, 
R. Tomassone, D. Coltier et J. F. Halté, et puis l’apport de J. M. Adam dans 1’élaboration 
de la notion de la séquentialité. Dans la deuxiěme partie, on présente des indices linguis- 
tiques et des caractéristiques textuelles du type informatif, descriptif et explicatif.

K JEDNOMU PŘÍPADU ČESKO-NĚMECKÉ INTERFERENCE 
(PROLÍNÁNÍ NĚMČINY A ČEŠTINY Z FONETICKÉHO HLEDISKA)1

Lucie Hašová (Praha)

Úvod

Úkolem tohoto článku je ukázat, jak se v mluveném textu prolíná čeština 
a němčina z fonetického hlediska, a to (I) v rovině segmentální a (II) v rovině 
suprasegmentální.

Výchozím materiálem je přepis interview s respondentkou paní G. (nar. 1926), 
žijící v česko-německém pohraničí, v Nejdku u Karlových Varů. Paní G. je ně-
mecké národnosti, v analyzovaném interview mluví (podle svých vlastních slov) 
česky. Narodila se v Abertamech, v druhé polovině čtyřicátých let žila krátkou 
dobu v Peminku, zhruba od roku 1950 žije v Nejdku. Při poslechu nahrávky, kte-
rá je základem tohoto článku, je po několika málo vteřinách zřejmé, že v proje-
vu respondentky se prolínají kvality české a německé. Článek se zabývá nejprve 
rozborem elementárních zvukových jednotek mluvené řeči, tj. hlásek, a nejná-
padnějšími interferencemi hláskového systému češtiny a němčiny, jak byly na-

1 Článek byl napsán v rámci grantového projektu Research Support Scheme „The Bilingualism  
o f Hungarian and German Minorities in the Czech Republic“ č. 216/1998.
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ZU EINEM FALL DER TSCHECHISCH-DEUTSCHEN INERFERENZ

Der Beitrag zeigt an konkretem Material (auf dem Interview mit der Respondentin 
Frau G., die im Nordwestböhmen, im deutsch-tschechischen Grenzgebiet lebt), einige ts-
chechisch-deutsche Interferenzen. Die Analyse konzentriert sich auf verschiedene pho-
netische Aspekte, und zwar auf die Nichtrealisierung von tschechischen Palatalen und 
des tschechischen „f“, auf die Probematik der stimmhaften und stimmlosen Konsonanten 
und auf die Problematik des Wortakzents.

NAD PŘEKLADY RANÉ POEZIE JAROSLAVA SEIFERTA DO ANGLIČTINY 

Ivana Bozděchová (Praha)

S rostoucím počtem překládaných uměleckých děl se opětovně potvrzuje, že 
problematika uměleckého překladu není jen záležitostí kritiky, ale i lingvistiky 
(včetně sociolingvistiky a psycholingvistiky), která může napomoci vlastní pře-
kladatelské praxi. Je třeba připomínat aspekty jazykové i sociokultumí, které mo-
hou omezit možnosti výběru jazykových prostředků při překladu. Překladatel mu-
sí počítat mj. s rozdíly ve společenském vědomí původního čtenáře a čtenáře své-
ho překladu. Nejen obsah a estetické hodnoty originálu, ale i jeho psychologické 
a sociologické aspekty a vazby ve své specifičnosti jsou při četbě konfrontovány se 
zkušeností čtenáře překladu, které se zakládají i na literatuře ve vlastním jazyce 
-  překlad do jejího kontextu vstupuje. Jak se připomíná např. v předmluvě k Přek-
ladu literárního díla (1970), základní předpoklad dobrého překladu je interpretace 
originálu, odhalení jeho struktury a stanovení dominantních rysů. G. D. Volpe 
(1970) konstatuje, že zvláštnosti jednotlivých jazyků nemusí znemožnit překlad, 
platí-li obecný princip, že myšlenka zůstává cílem a jazyk vždy jen prostředkem 
(jedním z prostředků). Na často diskutovanou otázku přeložitelnosti poezie odpo-
vídá kladně pro kategorii syntaktickou (sdělnou), která odpovídá povaze poezie 
jakožto výpovědi, i když mnohovýznamové. To, co podle tohoto principu zůstává 
nepřeložitelné, je fonetická „slupka“ poezie, která nemůže mít přesný duplikát 
pro svůj charakter nástroje, smluveného kódu, libovolného a náhodného, a tedy 
proměnlivého při přechodu z jednoho sémantického systému do druhého. Autor 
připomíná metodu prozaického postupu, který je rigorózně zaměřen na vystižení 
mnohovýznamu (jde tedy o jednotu původní myšlenky-obrazu). A. Sandauer
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vého jazyka, který sám o sobě předurčuje vidění světa určitým způsobem, v roz-
dílné míře shodným, či vzdáleným s viděním ve výchozím jazyce. Pro snazší po-
chopení může proto být užitečné poskytnout čtenáři překladu uvedení do kontextu 
(především historického a kulturního) i poetiky výchozího jazyka (jak to učinila 
D. Loewy v předmluvě ke svým překladům, ve které objasnila koncept poetismu).
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SOME ENGLISH TRANSLATIONS OF JAROSLAV SEIFERT’S EARLY POETRY

Literary translation is increasingly becoming the subject not only of literary criticism, 
but also of linguistics (including sociolinguistics and psycholinguistics). This paper is 
concerned with the linguistic and sociocultural factors (e.g. the social awareness of the 
reader of the original and of the translation, as well as the literary context) which might 
limit the possibilities of translation. The basic prerequisite of a good translation is the in-
terpretation of the original, the exposure of its structure and the determination of its do-
minant features. It is from these points of view that this paper analyzes an English trans-
lation of Jaroslav Seifert’s early poetry (D. Loewy: „The Early Poetry of Jaroslav Seifert“, 
Hydra Books, Northwestern Univ. Press Evanston, Illinois 1999, along with E. Osers: 
„The Poetry of Jaroslav Seifert“, Catbird Press, Connectitut 1998), thereby endeavouring 
to illustrate a number of important principles of the translation of poetry. It assesses the 
transfer of the content (the meaning) of the utterance, the lexical meaning of the words, 
their polysemy, synonymity, figurative meanings, stylistic colouring, the systemic diffe-
rences of categories and features between Czech and English (the category of definiteness, 
syntactic patterns), of social, cultural, historical and other connotations, the specifics of 
word order, the sound aspects, etc.
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