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Dnes se všeobecně uznává, že komunikace mezi členy zvířecích druhu je velmi rozšJřcná
a že většina obratlovců předává informace pomocí akustických signálů. Rozmanitost
a vynalézavost těchto komunikačních systémů podnítila velkou část výzkumu -zvířecí
komunikace a její srovnávání s lidskou řečí. Jestliže přijmeme názor, že jediný moderní
lidský druh (Homo sapiens) je jedním z velmi nedávných výsledků vývoje živých organismů po více než miliardu let, pak asi budeme také předpokládat, že lid~ká řeč představuje
korn~c:: _dlouhého vývojového procesu, který zformoval komunikační ch()vání v celé živo-
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~_iš~~-[k~·Erika H.!Leifoeber~l921 - 1975) zabývající se biologickými základy jazyka
(1967) obsahuje brrh1)Yvýklad o jazyce ve světle vývoje a genetiky. V:ý_~_()j j~zyka,
zdůrazňyje"'autor, lzerr~hlížetz._gvou .Y..ÝL'!.?ll~JQZ.dilných.p.Q_~ic. J~~~!.ť?roµ Lenneberg

naz_~v~tinui,~~~-- teii.~·j:~-J9h.<?.~?-~~Q~l!·-~~--t~š,~~.~~.sel_~,~J-~~p~?~t~te~vyyiilou~----~------

zprim1trvmen.J0re-nřfomumkace uzlvanych mzs1m1 Z1Voc1chy a ze badam pravdepodobne

___!!K~t~:;t~:-~!ťi~zYt.r.r;:ij~tQ.~!!~m·:gqlu~římou_· Ji.n.if;· Po,dJ~:_H)hP!9J!11~_9_nr~~JisI~_I<ý_!a~y~ <?.q_ _ ~
zvít~c::ú;!L~-'jA?Y,ků''. liší jen~v<1:fi!ita,ti_y9_ě, tzn. jen díky své mnohem větší složitosti, Ačkoli '
zastánci varianty' téťoteo"í-1e-háj'{st~novisko, že rozdíly mezi lidskou a zvířecí komunikací }
jsou spíše kvalitativní než jen kvantitativní, věří rovněž, že veškeré komunikativní chování \
ve zvířecí říši vzniklo bez přerušení. Jednodušší formy z minulosti. přispěly k vývoji forem
pozdějších, složitějších.
-~"'
-,,
.
Druhá teorie, označovaná jako (iskontinuitní,J@'drie jazykového vývoje a zastávaná
Lennebergem, prohlašuje, že l~~rmtsfbÝ1f.hJpánjako jedJ!l.~~ný, ,,,~~-~_y)1..wj.uyých
pi~~~~ů. Jeho vývoj nemůže být objasněn náhodným studiem různých komunikačních
systémů živočišných druhů a jejich následným srovnáváním s lidským jazykem, Ale na
jednom tvrzení týkajícím se stáří jazyka lze trvat se značnou jistotou: protože všichni lidé
~ají stejný bi?!9giE~Ý ~~~~nc.jáLpro;os.voi~f!L~\j(;l~_éh9~Qlíjf1:.~X..:~~·--~.~-~()P!.19Střeěi m11$~J~.
charaltteřiio'vat společně_ předky. xš_ech lidí, dříve než se. lidské populace adaptovaly na
různá prostředí a rozlišily se fyzicky (rasově).
Lenneberg od1Tiítá kontinuitní teorii jazykového_yýyoje z několika původů. Ačkoli lidoopi ·
jsoÚ- zvířát~, která jsou člověku n~jpňbuznější, ukazuje se, že mají velilli málo, možná i žádné
z dovednostínebo biologických předpokladů pro řeč. Často citované příklady zvířecí komuni- kace hy ly zjištěny u hmyzu, ptáků a mořských savců, ale vývojové vztahy těchto živočichů
k člověku jsou velmi odlišné._ Jenom několik druhů uvnitř velkých rodů nebo tříd má zvláštní
vrozené komunikační rysy, což naznačuje, že takové pro druh specifické rysy chování se nestaly
obecnými, a proto asi jsou relativně nedávného data. V dalších výkladech Hds~g~f ;ft.některé
reprezentativní komunikativní systémy jiných živočichů by proto měly být'"chápány tak, že

___/

ne1!1.<lj_fyýyojq)'oÚ:kQIJ!Íttl!illl~~!_ci:~!k_(;l~~.ej~q!-!cIÍI~.e~Y.Jff()JO_~ .~~_liqsk~feČj~~n~hř;9~~~ěnfm
zvl.áštnfch dovedností . během glggh~h,o~YÝYOje. Kdyl?y_J()mu.Jak . . bylo, _ gibboni,. šinm~f1Zi,
-

ofanglil~lli. ~ ggrj_Íy bÝ ne,bÍ{ i~kneschopnířeči, j~kjsou,

•

Komunikace a její kanály

) .!

Komunikace mezi členy živočišných druhů je univerzálním jevem, protože je důležitá
pro jejic~ __pře_žitf~. uskutečňuje se vždy, kdykoliv jeden organismus dostane signál, který
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vznikl u druhého. Raný (ze čtyřicátých let~ ale,použi,telný ~odel komunik~ce vyu~ívá pěti
\komponentů: vysílatele (nebo zdroje), sdele~1, ~~na~~' pnJemce (nebo cil~) a vysvled~u;
1
Tyto komponenty berou v úvahu celý proces prenasem informace, to zname~a: k~o pre~ava
co jakými prostředky komu a s jakým výsledkem. T~nt~ ~o~el s:;uka~uJe. byt p~n~kud
jednoduchý a přímočarý, ale protože komunikace nem v zadnem pnpade ~mforrnm•. Je na
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místě o tom pojednat.
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Ačkoli komunikaci mezi členy kazdeho druhu muzeme ?cekav~t, an~ I11ez1,~~hova
_komunikace - tj. předávání signálů mezi členy různých. dr~?.u - nem zdale~ )'~p~kou.

. Zkušený jezdec předává příkazy koní a ?čekává: ž~ tenJe?nJ_me a ~uvde seJtm~ n~~t. f~s
kňučící venku přede dveřmi svého majitele sdeluje pra~1 byt vpus~e~. V:1m1 bezna J:
. komunikace mezi lidmi. na straně jedné a jejich domácím~ a pra~o;n,1~1 zv1~~ty, n~ str~e _
druhé, která není omezena jen na zvuky. Doteky. (pohlaz~m, ~oplacavam a O~Jl~~m~ zv1r~t
jsou obvykle účinnější než mluvení na ně a pes, ktery vrt1 o.casem a horl.1ve, tre cuma~
koleno člověka nás nenechá na pochybách o svých pocttech uspokoJem a radosti.
jimiž
jsou
a
om_ezeny na zvuky
(jako je tomu v případě řeči) nebo viditelné znaky Qako .v pr~~ade kmh ~ebo gest r~ka~a);
ačkoli tyto dva kanály nebo média vybraná pro komumkac1 JSOU prostredky, kterych hde
. ·
.
.. .
. ,
,
užívají nejčastěji.
N~j_<?_~vy~lejším a nej~fe~tivnějším ~anále~,p~o hds.k9u k?mumkac1J: akusticky ~anal;
kteréhó se užívá, Rdýž lidé spolu mluví, steJne Jako v tzv. Jazycev?u~~u n~bo ,v liv1zd~ne
-: v· ( robi'rané v kap. 9). Psaní, gesta a obrázkové znaky vyuz1vaJ1 opt1ckeho kanalu,
. iec1 p
v, , ,
kl'd ., , h ·
'
\/ vztahujícího se k vidění. J?~a.illc)VO ~Í~Il}.? pro slepc,e uziva p1sme? s „ a aJ~c1c se ,z vyvy:i šených teček a je přijímáno hmatell}, tat<t_il~í~ k:~a~~~· ~~fa~~O.f\9,~~Janval se volt .tehdy;
když někdo chce komunikovat .čkli~m;)ide neRďy pouzivaJi osvezovac~ ~zduchu;. ~ez
přijmou hosty, jindy parfémy a deodoranty, když čekají, že budou. trávit cas s, ~ek~~
v intimní vzdále_nosti. Ze stejného důvodu většina Američanů považuje d~ch, ktery je cittt
česnekem nebo cibulí, za signál nepříznivě vypovídající o svých vysíla;eh,ch;
v,
,
Olfaktorický kanál je zvlášť důležitý u společenskéh~ hmyzu, ~~ery, znacnou, cast sve
1
komunikace realizuje pachy látek, které vyměšuje. Ty:o latky, sp~~\!i~ke p,ro dany dr~h: ~e
nazývají feromony. Ať už jde o jakýkoli„ka_nál'. z:Ir~ta v~síl~Ji saelem z rozmamtych
důvodů, například aby vedlajednotlivce kJmym~~dm~u!11 ~ehoz druhu ne?o aby poO:~h~a
synchronizovat chování těch, kteří se mají mnozit. Jm~ml slo~~ k~n:iun~ka~~ urno~~~Je
organismům udržovat určité vztahy, které jsou výho~ne pro ne mdlVldual~e i pro Jejich

~rostředky,

~e předávají sdělení,

samozř~jmě růzv~é ~ejs~u

1

,
. .
. v """ . h , ·,
druh jako celek.
Členové každého živočišného druhu mohou užívat různé druhy s1gnahzacm110 c ovan~.
Lidem jsou známé případy z živočišné říše, kterým se říká ok~al~ chová~í. Moh,ou _:mt
formu ptačího zpěvu, kvákání (žab), cvrkání (cvrčka), :ozpr.ostr~m plout~1 ne~o .z;,~n~
barvy těla (u některých ryb), tlučení se do hrudi ~m~zi. gonl.~~I~ atd. ~vektere s1~nalm
jednotky jsou kooperativní, zahrnující nejméně dvě mdlVld~_,a~ Jme J~ou spise !o~ahzo_;a
né. Sameček dlaska se dotýká svým zobákem zobáku san;ic~yva be~em dvor~~1,samecek
lemčíka staví komůrku nebo cestičku vyzd~benou barevnymi predqiety, ab~ pnlaka! sv?u
družku. Někteří živočichové (například psi a vlci) používají r:ioči jak~ chemického s1g~a~~
omezujícího jejich teritorium, zatímco jiní (skunkové a brouci prska~c1, a?yc~om sezmiml~
alespoň 0 dvou rodech) užívají chemických signálů n~,obr:~u. Ne~ter: ~bJ:vy v oblasti
zvířecí komunikace byly zcela neočekávané a podněcUJI dals1 pokracovam vyzkumu.

i
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Komunikace u společenského hmyzu
K společenskému hmyzu patří určité druhy včel a vos a všichni mravenci a te 'ť
Z mnoha druhů společenského hmyzµ má medonosná včela mírného pásu (Apis mellr::!.1 i);
t'k' 'b v
vv
vl'k
.
. ....
.. t.tera
v gene ic e·vy ave znacne vyspe e omumkativní chování. Za naše porozuměnítakzvan -~
n:iu včelímu tanečnímu jazyku vděčíme zejména rakouskému zoologovi KarluvonFrisch~
v1 ~1886: 1~82), který strávil mnoho let pracným výzkumem tohoto jevu a spolu s dalšími
dvema vedci dostal v roce 1973 Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu.
„
Jeden z několika feromonů, které královna včelstva vyměšuje, je požíván včelami, které
JI ~t~le dop:ov,ázejí ~ s~ouží jí. Tyto, v~ely pak šíří tento feromon po úlu, aby potlačily
v~ecn~ovy vy:oJ delmc, a tak zabramly vychování nových královen. Když v důsledku
kralovnmy smrti nebo neobvyklé velikosti včelstva začne distribuce feromonu ochabovat
vy~hovají se no~é ~álovny a dělají se přípravy k rojení. Když vyvijející se potenciálnf
~alovny v~-~mu.~ikUJÍ Ze svých buněk, že jsou připraveny převzít své povinnosti, jejich
v1b~ac~,Pniima~1, detekt~ry umí~~ěnv~ v dutýc? n~h~ch _úlové_ropulace (vibrace včely spíše
pociť~JI nez slysi, protoze nemaJi usi). Akusticky s1gnal k rojení samému dájedna dělnice.
Ja~mtle ~e .první nová·~-o.spělá královna vylíhne, najde buňky obsahující její potenciální
~ra;ovske nvalky a zmc1 Je. Pak opustí úl, aby se spářila s trubci, lákajíc je vyměšováním
Jtneho feromonu.

Nejzajímavějším aspektem komunikativního chování včel je shánění potravy (viz obr.
Včela, která pátrá venku po potravě, dovede tancem uvnitř úlu sdělit ostatním na
kterém místě je zvlášť bohatý zdroj. Vzdálenost zdroje nektaru od úlu je naznačov,ána
formou tance, který průzkumnice provozuje na vertikálním povrchu plástve. Je-li zdroj
docela blízko úlu, včela tančí v kruhu. Jestliže je zdroj vzdálenější, od asi 100 metrů
průzkumnice vytváří tancem jakousi osmičku. Při tomto předvádění doplňuje včela svůj
zhru~a kruhový t~nec lezením spojeným s kýváním zadečkem napříč kruhem,. přičemž
zad~ckem pohy?uJe ze strany na stranu. Interval času odměřený kyvem zadečku sděluje
vzdalenost zdroje potravy od úlu; čím je vzdálenost větší, tím delší je interval. Úhel mezi
smě~em lezení a pomyslnou čarou směřující k centru zemské přitažlivosti odpovídá úhlu
m,ez1 sluncem a zd:ojem nektaru, přičemž úlu je využito jako výchozího bodu. Je-li slunce
nahodou nad zdrojem potravy a v přímé čáře s ním, část tance charakterizovaná vrtěním
zadečkem je vertikální a včela tančí na plástvi vzhůru; je-li slunce v čáře se zdrojem
2.1).

potravy, ale na opačné straně úlu, hlavní část tance je opět vertikální, ale včela tančí směrem

dolů. Při polojasných dnech jsou průzkumnice schopny vyvodit si postavení slunce
z po~m:_iz~ce světla. Dále se také ukazuje, že délka zvláštního bzučivého zvuku, který včela
vy~ava bevhem doby_Iezi:ní s kýváním.zadečkem, doplňuje informaci o vzdálenosti. Pokusy
ukazaly, ze pomoci vcelího tance Je možno přesně sdělit místo zdroje potravy až do

vzdálenosti deseti kilometrů.

Komunikační systém včel je vrozený, to znamená, že se mu mladé včely nemusí učit.
~!~čí~ zkušeněj~í včela je, tím přesnější jsou zprávy. Taneční jazyk včel se také trochu
hs1 od Jednoho vcelího poddruhu ke druhému. Například černé rakouské medonosné
vče.ly provozují trochu jiný tanec než včely Z Itálie. Tyto rozdíly se podobají nářečním

vanantám v jazyce lidí, ale s jedním důležitým rozdílem: dialekty lidskýchjazykůjsou
aspekty chování, kterým se učíme, zatímco varianty v komunikativním chování včel
jsou zděděné.
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Z několíka kanálú,jimiž komunikujípfáci, lidé nejlépe znají zvuko;vý.Ptačízvtilcy t

;;,.>

dvě větší třídy: zpěv a hlas. Ptačí zpěvy mají několikčástí, zpívají je obyčejnějen sam~~ i
a jsou složitější než hlasy. Jejich dvě hlavní funkce jsou-jednak zajistit a udržetvlasthí
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Obr 2.1: Komunikace medonosných včel. Úl je umíst~n uprostřed, tři z~~oje n.ekt~ (~, B,
jsou~ různých
smě~ech od úlu. Tři schémata tance s pohybem zadečku vpravo dole ukazuji, Jak Je sdelovan. smer zdroje potravy

9

od úlu, přičemž se jako výchozího bodu užívá slunce.

Komunikativní chování mravenčích druhu není snad tak ko~plikovan~ j~ko u včel; a!e ,
obsahuje velké množství různých signálů. Pro několik druhu mravencu J~. o~vykle, ze
vyměšují z různých žláz feromony, aby utvořili pachové cesty, kt~r.~ z„~~~~ouJm~ mravence
k potravě, nebo aby podnítili poplašné obranné chování. Spec1flcteJSI .Je .to, ze for~mon
vv
vany' z kusadlovy' ch žláz samečků mravence tesaříka synchromzuJe svatebm lety
vymeso
.
v
•
v k
f
,
vků a samiček· samička mravence faraona sexuálně vzrusuJe samec a eromonem,
samec
,
, v , • d vk
vkt , d h
, dotýkáním se ho svými tykadly nebo nabízením„z~ětšene casu za e:v u.;, n~. ere ru Y
mravenců, kteří provádějí otrokářské výpravy na Jme mravenc~, vyi:ies,u~1 !e\o!11ony pr?
různé účely, mimo jiné aby napadené mravence dezorientoval!:~ d:ln!c1 ruzny~,h,druhu
vydávají taktilní signál~ tykadly a pře~n~~i noh~mi, aby podmtth delmky vraceJICl se do .
..mraveniště, aby vyvrhh potravu a rozdehh se o m.
,
\ Hmyz je obvykle zařazován v živočišné říši k nižším orgams~u~, ale J,eho kon:iun!ka\ tivní chování_ zejména u společenského hmyzu - je vysoce speciahzovane a efekt1vm.
0

•

•

\_,,,/"

(

Komunikace u některých primátů a jiných obratlovců

už

Rozsah výzkumu týkajícího se komunikativního chování ji~ých . ob~atlovv~ů ne~ lidí je
značný; zde můžeme dát jen stručně a velmi obecně několik typ1ckych pnkladu.
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teritorium před jinými samečky,.jednak během období rozmnožování.přivolat samičky;
Podle příslušného druhu jsou ptačí zpěvy buď vrozené a naučené, nebo zčásti vrozené.
a zčásti naučené. U mnoha druhů ptáků je schopnost učení maximální během několika
prvních měsíců jednotlivcova života, ale ptáci se naučí jen zpěv charakteristický pro jejich
vlastní druh. Ptačí hlasy jsou naopak krátké (jednotlivé noty nebo krátké posloupnosti not)
a užívá se jich k signalizování poplachu, krmení, úzkosti, okamžitého vzletu nebo usednutí
apod. Ptačí hlasy jsou většinou vrozené, ale u některých druhů se do určité míry učí. Nářeční
rozdíly existují, zvláště u ptačích zpěvů.
Po jistou dobu přitahovala pozornost vědců i veřejnosti komunikace kytovců, řádu
mořských savců zahrnujícího delfíny a velryby. Ačkoli existuje hodně studií o delfínech
skákavých, jejich akustické komunikativní chování chápeme stále nedostatečně. Příslušní
ci tohoto druhu delfínů mlaskají, štěkají, kňučí a sténají, a také hvízdají a ječí. Funkci těchto
různých zvuků úplně nerozumíme: některé se zdají vyjadřovat emocionální stavy, jiné
mohou být užívány k určení místa ozvěnou a k navigaci, a ještě jiné snad identifikují
jednotlivé delfíny. Dosud však nejsou důkazy pro to, že by delfíni komunikovali jeden
s druhým ve větším měřítku než třeba ptáci.
Kytovci dlouhoploutví vydávají vedle různých jiných zvuků "zpěv" skládající se z ně
kolika uspořádaných podčástí a trvající až půl hodiny. Všichni velrybí jedinci z určité
oblasti zpívají touž "píseň", i když během času se tyto zpěvy mohou trochu změnit. Je
známo, že zpěvní shromáždění velryb trvala i několik hodin. Naše pochopení velrybí
komunikace má také dosud daleko do adekvátnosti.
·
Nejvíce výzkumu zvířecí komunikace po druhé světové válce bylo věnováno primátům,
hlavně šimpanzům. V divočině bezocasé opice užívají vedle· vizuálních a jiných signálů
různých zvuků: bručí, funí, štěkají, kňučí, ječí, piští a houkají. Každý zvuk je spojen s jednou
nebo několika situacemi. Tělesná podoba lidoopů a lidí dávno vzbuzuje zájem po~orovatelů
a již před několika staletími zazněly návrhy, že by se opice mohly naučit mluvit/Z iůzných
pokusů naučit šimpanze řečije nejlépe dokumentován pokus započatý Keithem r:Hayesem
a Catherine.Hayes_ovo~.~011~~~ čtyřjc;átých let:.Vzali si k sobě nově narÓzenousiffipariiici,
"'.:i~~"ir výcfiovávali ji, jako by to bylo lidské dítě. Přes všechno úsilí Hayesových naučit Viki
mluvit se ta po šesti letech naučila přibližně napodobit jen__čty~slova (mama, papa, cup; up ),
a ještě , špatně. Výsledky tohoto a jiných podobných pokusťr na doma vychovávaných
šimpailzech zklamaly;l~-~;:tZují, že·schopnost mluvit mají výlučně lidé a že hlavní komunikační
kanál pro opice je optický - postoje, výrazy tváře a gesta. \
V ne.?.~Y.~~H"í.1!1..RQKl)s.Y.YčilLW~.s~~c,;:, malou šimpáiťzici, j~zyku gest„ kterého. užívají
~~i:ifí.f\l!l~!ičfcl.né. Na konci druhého roku tohoto projektu byla Washoe údajně schopna užít
spontánně pf~s třicet znak~. Po pěti letech cvičení prý oyládala kolem 150 znaků rukama,
dovedla porozum-ěTvíce než dvojnásobku a uměla několik znaků kombinovat Asi ve stejné
době jiná šimparízice, Sarah, se učila psát a číst pomocí plastikových známek různých tvarů,
rozměrů a barev, když každá známka představovala jedno slovo. Podle zprávy, publikova~é
v roce 1972, si Sarah osvojila slovník asi o 130 termínech, jichž využívala se spolehlivostí
mezi 75 a 80 procenty. Její komunikační schopnost zahrnovala i užívání plastikového
symbolu, který představoval podmínkový vztah jestliže - pak, například: "Jestliže si Sarah
vezme banán, pak Marie nedá Sarah čokoládu" (Premack - Premack 1972).
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Výzkumy komunikativního chování lidoopů pokračují a máme zprávy o nových důleži
tých objevech. Některé z nich se týkají bonobů (Bonobo paniscus), jejichž dornovemje
hustý rovníkový prales jižně od řeky Kongo v Zairu. Protože jejich populace je poměrn~
malá, můžeme tento druh považovat za ohrožený. Chování bonobůjenápadně odli.šné.od
chování běžných šimpanzů (Pan troglodytes). Bonobové se zdají být inteligentnější, více
sociabilní a rychleji se učí; zřejmě se. též častěji pohybují. na dvou nohách, jsou méně
agresivní a ochotnější se dělit o potravu. Dospělí samci a samicese sdružují těsněji, ajsoU-:li
v zajetí, kontakt s lidmi se jim :- jak se zdá - líbí. Zajímavá je nedá:\Tnástudie od R. S.
Savage-Rumbaughové (1984),_zakládající se na pozorování dvou bonobů v Yerkes Regional Primate Research Center v Atlantě, Georgia. V době, kdy byl prováděn výzkum,
centrum mělo dva bonoby, dvanáctiletou samici, narozenou v divočině, ajejího"adoptovaného" syna Kanzi, kterému bylo jeden a půl roku. Když Kanzi něco chtěl, záměrně užíval
kombinace gest a zvuků, aby upoutal pozornost některého člena výzkumného týmu. Jeho
přání se mimo jiné týkala přemístění z jednoho prostoru do jiného, pomoci při nějakém
úkonu, který sám nedokázal provést (např. otevření láhve), apod. Ukazoval napřaženým
ukazováčkem na neznámé předměty, přičemž tuto činnost doprovázel zvuky a vizuálním
ověřováním, vedl své učitele za ruku tam, kam chtěl, aby šli~ a tahal je za ruku, když chtěl,
aby si sedli .. Někdy Kanzi vyjadřoval nářkem a kňouráním pocit frustrace. Pokud tak
můžeme soudit z malého vzorku bonobů v.středisku i jinde, zdá se, .že mají lepší schopnost
rozumět společenským situacím než šimpanzi, a odpovídajícím způsobem i komunikovat.
Jinak řečeno jejich chování více připomíná chování lidské, než je tomu u chování jiných
druhů opic.
Při jiném výzkumném projektu byli spolupracovníci badatelů požádáni, aby mladého
šimpanze učili znakům pro předměty, odměňovali ho za správné n~akce, ale _nezacházeli
s ním jako s lidským dítětem. Na rozdíl od lidských dětí Nim dal přednost reagování na
své společenské prostředí spíše fyzicky než komunikativně a neměl velký zájem o to, aby
produkoval znaky. prostě jen kvůli kontaktu. O několik let později byl realizoÝán .experiment proto, aby se ověřila hypotéza, že společenský kontext může ovlivnit komunikativní
počínání šimpanze užívajícího znaků. Z výsledků experimentu vyplynulo, že Nim přizpů
sobuje svůj konverzační styl tomu, zda interakce s lidmi je společenská, nebo vyučovací
Uako při lekcích). Například v sociálním kontextu Nim produkoval yíce než čtyřnásobek
spontánních příspěvků v znakovém jazyku než v průběhu cvičení. Šimpanzi zřejmě- stejně
jako děti - mají tendenci spontánně působit na jiné, jestliže je situace uvolněná; v zkouškových situacích opakují, imitují ajejich příspěvky nejsou propracované. Jestliže sékonmni~
kativní chování šimpanzů opravdu liší podle kontextu, starší zprávy o kogn,itivn( kapacitě
šimpanzů užívajících znaků nepodávají úplnou informaci.
Jiný zajímavý objev, učiněný v Institute for Primate Studies na Oklahomské univerzitě, '
se .týká Loulise, kterého Washoe adoptovala, když mu bylo deset měsíců. Ačkoli byli
členové výzkumného týmu požádáni, aby neužívali při styku s Loulisem znaků a neměli to
dělat ani s jinými šimpanzi v Loulisově přítomnosti, Washoe a několik jiných šimpanzů
při styku s Loulisem nenuceně užívali znaků, kterým se od svých Hdských učitelů dříve
naučili. Po pěti letech a třech měsících, když Loulisův "slovník" obsahoval 51 znaků, zákaz
užívat znaků lidmi byl zrušen. Během dalších dvou let se Loulis naučil ještě devatenácti
dalším znakům. Nezávislí pozorovatelé, znalí amerického znakového jazyka, dokázali
rozpoznat znaky, kterýrri se Lou lis naučil od ostatních šimpanzů, a 90 ·procent z nich
identifikovat (Fouts - Fouts - Van Cantford 1989; Fouts - Fouts 1989).
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P~~le některých pozorovaní ně.kteří lidoopi také rádi generaliiuT t · ·· · > ., .. · •.· . ,·.. ·..
ktery Je po~o.bný, ale ne totožný s podnětem základním. Několik ř&i j'/eaguJ~ ~<l po~~~t,
znak. pro "spmavý" z výkal.ů a špí.ny n.a opici. ktera'. J. 1; .o· hro. .., ··.. P1··• .ak.. ,u. Washoerozsm·l·a····
k ,„ .
·
· .·
•
.
. •
.
zova a, ta e na Roge F
teryJI vychoval, když o.dmítl vyhovětjejfžádosti. Gorilí sami.ceJ·méne •K·. k .. r(l . out~~·
"brčko" z b " k
· · , · h. d' ·.
· ··
·· · · · ·
m o o zobecnlla
.,, . rce . na pití na a ice, plastikové trubky, cigarety a jillé ředmět ·. · · · ·, • ·
~~~~). S1mpanz1ce Lucy užila znaků "plakat - bolet - jídlo" ve význa~u "řed~~~~~.?(fi~ij
_Ty;o ~další v~sled~~.experi~entů jsou přirozeně velmi zajímavé, ale je třeba siuvědo„
I~It, ~e s1mpanz1 se uc1h komumkovat v umělém prostředí a většinou byli pec"Ii' .,, d ·.
hdm1 Bylo by ,
.,, ..,,, kd b "k .,,,
.
ve ve em
·
. ~yznamn~Jsl, y y ne ten z šimpanzů cvičených lidmi, byli pak sami od
se~e ~chop~i gr~dat.,,~o~e zn~~y d~ svých "slovníků" a rozumět konverzačním replikám
v_edc1 ~am~ta.J1, ze pnneJmens1m nekteré z popsaných zvířecích reakcí mohly vzniknout ·
zak~a~e neumyslné neverbální ~aráž~y od těch, kteří je studovali. I když to může být pravd::
~em treba p~chybovat o tom, ze opice se komunikativnímu chování mohou naučit ·ak to
rada badatelu popsala. Ale i když je tomu tak pohlavně téměř dospěl' v·
• ' J 1
·
omezený co d k
·k ., , h .
.
'
Y s1mpanz Je ve m1
l 'd k,
, .,, o omu~~ acmc s1gnahzačních prostředků, jestliže to srovnáme s šestiletým
I s ~m dlt~tem,.,,~t~re_Je schop~o verb~lně komunikovat o mnoha různých věcech. Zkrátka
~el~1-~obre vyuz1vanr repertoaru gestických znaků, kterého jsou šimpanzi dobře scho ní
p '
Je príl1s daleko od vědomé práce s jazykem, běžné u všech lidí od dětství.

Systémové vlastnosti jazyka

'1.1
ó

Je_stliž~ je }_~ds~~-t~zy~ je~~nečný mezi mnohými známými komunikačními systém ,
ktere.dv z1voc1sne n~1 ex1stuJ_i. pak musí mít některé systémové vlastnosti; které jinÍe

~enaJ em.e. ~~ ~rvm.,,~-oderni pokus vytvořit seznam těch systémových vlastností, které
charaktenzuJi rec, vdecime Charlesi F. Hockettovi ( 1958). Vy' klad ktery' zd . , 1 d ·
zakládá
"~
,
·
,.,,
•
e nas e Uje, Se
.
. n~ roz~ll'ene verzi, v mz Hockett zvýšil počet systémových vlastností z původních
sedmi na sestnact (Hockett 1977).
(~) _!I!aso~ě;.siuchový kanál. Některé zvuky vydávané zvířaty nejsou hlasov' .

.,,

c~~;ikam ~vrcků) nebo nejsou přijímány sluchem (jak jsem se 0 tom již zmínil včelye n~':~Jf

~s~ · P~~m se~ o;šem také ne.,,patří už svou samou podstatou: kanál užívanÝ pro písemná
sdel~m Je op~tcky a ne hlasove-sluchový. Mezi savci je však užívánfhlaSově-slucho 'h

kan~lu velmi o~vyklé. Jednou _důležitou předností hlasového kanálu ke komunika~~ ·~

~~· ze zb_ytku tela se ponechavá volnost, aby se mohlo zároveň zaby'vat 1· „ , J ·
Jmym1
cmnostm1.
·
·· ·
·
.
(~) ~~enos ~a všechny strany a směrový příjem. Zvuky řeči vytházejLze zdroje svého

vzm~.·.m ~a vsechny strany( a vysílatel
a příjemce se navzájem nemusí vidět aby k
·
kovali B1 a 'l , .,,,.
„, ., ,
.
'
omun1'.

n ~r~ n.1 pnJe~ vy~ziva.J1c1 obou uší) umožňuje určit místo zdroje zvuků.

(~) Rych_ly umk if,".,,dmg). Reč_ové zvuky je slyšet ve velmi omezeném okruhu ajen v
dob~, kdy Jsou vytvareny. Pak Jsou neodvratně ztraceny~ (Na rozdíl od toho je psa ,

re;atlvn~ trva~é, někter~ psané záznamy se zachovaly po tisíciletf.) Tato vlastnost má s~

vy~~dy I _n_evyhody: existence moudrých slov, jsou-li vyslovena, je pomíjivá, ale naštěstí

totez plat1 1 o hloupych slovech.
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(4) Zaměnitelnost. Lidské bytosti jsou - aspoň teoreticky - schopny vysl,ovit, co říkají
jiní (samozřejmě jestliže znají jazyk, jehož bylo užito)'. To neplatí o m.nohazvířecích
druzích, kde se povaha sdělení mění podle toho, jde-.lfo samce nebo samice, nebo po,dle
jiných přirozených rozdílů. Naph1dad u některých druhů cvrčků cvr~ají jen samečci, a to
vzájemným třením částí svých předních křídel, a tanečnímu jazyku v.čelích dělnic nerozumí královna ani trubci téže kolonie.
(5) Úplná zpětná vazba. Mluvčí každého jazyka slyší, co sa!Ili říkají, a proto jsou
schopni sledovat svá sdělení a rychle provést změny, které považují za nutQé nebovhodné.
Na rozdíl od toho sameček koljušky nedovede sledovat změnu barev očía bříška, která
povzbuzuje samičky ryby tohoto druhu.
(6) Specializace. Lidská řeč neslouží žádné jiné funkci než komunikování. Na rozdíl od
toho základním účelem např. funění psa je ochlazovat tělo vypařováním, i když funěním
produkuje zvuk, který přenáší informaci (například o tom, kde pes je, nebo o stupni jeho
nepohodlí).
(7) Sémantičnost. Mhoh<?- komunikačních systémů v živočišné říši má sémantickou
složku. Například některé rysy včelího tanečního jazyka označují vzdálenost zdroje potravy
od úlu ajiné sdělují směr, kde lze potravu najít. Ale v žádném jiném systému než v lidské~
neexistuje tak složitá korelace mezi obrovským množstvím slov a možných vět a velmi
diferencovanými tématy, o kterých lidé m!uví.
(8) Arbitrárnost. Neexistuje vnitřní vztah mezi formou významové jednotky jazyka
(např. slovem) a pojmem, který jednotka zastu~uje. Běžný ~o~~cí ži;o~ich, kter~ š~~k~
- jeho latinské vědecké jméno je Canis familiarzs - se v angllctme nazyva dog,. v nemcme
Hund, ve francouzštině chien, ve španělštině perro, v češtině pes, v rumunštině ciine,
v ruštině sobaka, v turečtině kopek, kutya v maďarštině, Uéchpp?í v navažštině atd., ačkoli
se to týká téhož zvířecího druhu (ovšem v~ ~šech jeho obm~n~~~). Dokonce i zv~ky p~ího
štěkání slyší různé národy různě:· Japonci Jako wanwan, Cesi Jako haf haf, Nemci Jako
wauwau, Angličanéjako bowwow atd.
(9) Nespojitost (diskrétnost). Sdělení v lidských jazycích se neskládají ze spojitých
zvuků (jako např. siréna), ale jsou utvořena z jednotlivě odlišných segmentů. ~apříkl~~
rozdíl mezi českými otázkami "Dal byste mi sklenici vody?" a "Dal byste mr sklenici
sody?" tkví jen v rozdílu mezi dvěma oddělitelnýn:ii hláskami vy -t~chž vě~ác~: jedn.~ j_e
napsána a vyslovena jako v a druhá jako s. Naproti tomu tanecnlJazyk vcel Je spoJity,
neužívá kontrastních oddělitelných prvků.
(10) Posunovatelnost. Lidé mohou mluvit (nebo když na to přijde i psát) .o něčem, co je
velmi vzdáleno v čase nebo prostoru od prostředí, v němž docházfke komunikac.i. Můžem~
například živě a podrobně popisovat tažení kartaginského vojevůdc,: H~nmb~l~ proti
starověkému Římu, ačkoli druhá punská válka proběhla před více nez dvema tls!ci lety
v jiné části Evropy. Nebo lidé mohou mluvit o svých plánech, k~e bu~ou byd~~t ~"~~c~~~~
v budoucnosti po dvaceti nebo třiceti letech. Takový posun mkde Jtnde v z1voc1sne ns1
neexistuje.
,
(11) Otevřenost (produktivnost). Lidé jsou schopni v~tvářet ~~rzení, kte,rá ~ikd~
předtím nebyla vyslovena, a posluchači jim :ozuměj,í. :o se s1c~~o,zaJlSt~ v den~1m,:..z1vot:
běžně nestává, ale vymyslet úplně novou vetu nem vubec obt1zne (napríklad Nase dve
kočky, kdykoli je necháme doma o samotě, se hádají o přístupech k lingvistické antropologii"). Dobří básníci užívají jazyka takovým inovačním způsobem zcela běžně.
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(12) Dvourovinná strukturace. Nejmenší.význ.amovéjednot·k·y· jazyk.a.. ·J·ak 0·. · ,;'...
kl ad osm d a'l e ne dvl·
' h č'astl' s 1ovm'ho spojení
·
· ~ ·léč~ i· tel „ n)í
· · 'nark napn
·
e lte lnyc
ne.· - vy
_
.
"
.
~
nian
,
," . .
(
f
mor em~v~ re:y Jsou ~azn~ce~y spojovac1_cár~ou) seskládá: ~lásek pro tentojazyk
charakt~n~tickych, Pocet ruznych kontrastlvmch hlásek v čestmě je poměrně malý
- přes třI~~t-, ale celkový počet významových jednotek, které tyto hlásky vytvářejí, jde
do desetitisíců, včetně slov, která už nemohou být dále rozčleněna (například lék,nzost,
netopýr, klíč, páteř, sloh)._ Omezený počet jazykových jednotek jednoho typu vytváří
obrovské množství jednotek na jiné rovině, podobně jako kolem devadesáti přirozeně
existujících prvků vytváří molekuly milionů různých sloučenin.
/v

. .

• .

.

.

.

.

0.3) Kulturní přenos (přenos tradicí). Člověk nedědí určitý jazyk geneticky; děti se
učí Jazyku od rodičů nebo jiných lidí, kteří mluví na ně a s nimi. Mluvení konkrétním
jazykem je tedy část celkového kulturního chování, tj. chování osvojeného učením.
( 14) Lhaní. Co člověk řekne, může být zcela nepravdivé (jako když někdo tvrdí, že měsíc
je z tvarohu nebo že Washington je vzdálen od Petrohradu hodinu pohodlné chůze). Pokud
jde o zvířata, vačice může dělat mrtvou, když je přistižena na zemi, nebo pták dovede
předstírat, že má zlomené křídlo, aby odvedl vetřelce od hnízda. Ale pokusy něco předstírat
nejsou vcelku mezi zvířaty běžné.

(15) Reflexivita (zvratnost). Lidé dovedou - a také to dělají - užívat jazyka k tomu, aby
mluvili o jazyce a komunikaci obecně, jak se to dělá při vyučování nebo u kávy. Zdá se, že
zvířata nejsou schopna předávat informace o svém vlastním nebo o jiném systému komunikování.
( 16) Naučitelnost. Mluvčí jednoho jazyka se mohou naučit jiný jazyk, nebo dokonce
několik jazyků vedle své mateřštiny. Něco z komunikativního chování mezi zvířaty je
také výsledkem učení, buď na základě zkušenosti, nebo od lidí. Schopnost naučit se
jeden nebo více komunikativních systémů tak složitých jako jazyk však nemají žádní

jiní živočichové.

Jazyky lidí mají všechny tyto systémové vlastnosti, zatímco komunikační systémyjiných
živočichů mají jen některé z nich. Například podle Hocketta ( 1960) volání produkovaná
gibbony jsou charakterizována vlastnqstmi 1 - 9, ale schází jim 10- 12 (Hockett si není jist,
pokud jde o přenos tradicí). Jednou z obtíží, kterou máme při áplikaci seznamu systémových vlastností jazyka na komunikační systémy zvířat, je to, že vyžaduje odpovědi ano - ne,
nebo má - nemá, zatímco spíše bychom měli mluvit o stupni, v němž se určitá vlastnost
vyskytuje. Revidovaný systémově vlastnostní přístup (Hockett a Altmann 1968) umožňuje
udávat stupeň uplatnění každé ze systémových vlastností, a navíc navrhuje užívat pěti
rámců, které se týkají rysů sociálního prostředí, předchozího chování a důsledků komunikativních aktů, kanálu (kanálů), kontinuity a změny v komunikačních systémech, jakož
i strukturysdělení a jejich repertoárů v daných systémech. Podle toho pak - jestliže máme
studovat určitý komunikační systém nebo komunikační {ransakci - bychom se měli tázat
i na to, kdo jsou účastníci a kde a za jakých okolností komunikují, který kanál nebo kanály
užívají, jaká je struktura jejich sdělení a kódu jako celku' atd.
Tyto a podobné zřetele jsou nutné nejen pro lepší porozui:něrií zvířecí komunikaci, ale
jsou stejně důležité pro studium a pochopení lidského jazyka v kontextu společnosti
a kultury.
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Osvojování jazyka
Většina studentů ví až příliš dobře, že ·naučit se cizímu jazyku je náročný úkol; který
vyžaduje, aby se potýkali s neznámými hláskami a hláskovými kombinacemi, ovládli
gramatická pravidla, která se odlišují od pravidel jejich mateřštiny a naučili se novému
slovníku s tisíci slov. Ale jestližeje pro většinu dospělých učení cizímu jazyku tak náročný
úkol a jen relativně málo z nich dosáhne toho, že užívá další jazykplynně; jakje možné,
že malé děti se naučí jazyk, nebo dokonce dva nebo tři, a to bez velkého úsilí?
Aby byly děti schopny reprodukovat hlásky nějakého konkrétníhojazyka,· když začínají
mluvit, musí se naučit rozlišovat zvuky, které mohou být velmi podobné. K českým hláskám,
které se považují za navzájem velmi podobné, patří počáteční souhlásky v takových dvojicích
slov jako brát a prát nebo ten a den, koncové souhlásky v dvojicích jako suť a sud nebo sled
a sleď a samohlásky jako v lak a lák nebo vir a vír. Schopnost rozlišovat mezi hláskami, mezi
nimiž je stejně velký akustický rozdíl, když stojí v kontrastní pozici (ale jsou vnímány jako
stejné, když netvoří kontrast) je nazývána kategoriální vnímání.
Jak brzy a jak dobře rozlišují děti hlásky řeči a dovedou je kategoriálně vnímat? Jedna
z technik, kterou se testuje ostrost vnímání hlásek, je test výšky amplitudy sání. Míru sání
zaznamenává dudlík napojený na systém, který generuje zvuky, když dítě saje. Když děti
začnou slyšet zvuky, sají intenzivně, ale postupně ztrácejí zájem, když pokračuje stejný
zvuk. Když se však zvuk změní, energické sání se obnoví. Zdá se, že již jednoměsíční děti
jsou schopny rozlišit dvě syntetické slabiky se strukturou souhláska - samohláska, které se
liší jen počátečními souhláskami pa b. Jiné testy prokázaly, že se děti narodí se schopností
rozlišovat mezi ještě podobnějšími hláskami, ale tato schopnost se zmenší nebo zmizí asi
do jednoho roku věku, a pak vnímají jen rozdíly podstatné pro rodný jazyk. Zkoušela se
i ostrost vnímání hlasu u novorozeňat. Zjistilo se, že třídenní děti jsou schopny odlišit hlas
sv.ých matek od jiných ženských hlasů . Také se ukázalo, že novorozeňata raději poslouchají
. svůj jazyk mateřský než jiný.
1
• Ačkoli tempo řečového rozvoje u normálních dětí je poněkud různé, je možno dospět
k zobecněním, pokud jde o stadia charakterizující osvojování jazyka. Během prvních osmi
nebo deseti týdnů děti vydávají jen reflexní (základní biologické) zvuky, jako říhání, pláč
a kašel; v následujících asi třech rhěsícíchje doplní vrnění a sij-iích. K,olem šestého měsíee
lze pozorovat hlasovou hru, již tvoří dosti široká škála zvuků připomínajících souhlásky
a samohlásky. Druhou půli prvního roku dítěte charakterizuje žvatlání. PÓ<lle některých
pozorovatelů jsou zvuky tvořené během tohoto období méně rozmanit~ ~mají tendenci
přiblížit se k zvukům jazyka, který má být osvojen. Žvatlá.ní se zdá být z velké části
instinktivní, protože dokonc~ i děti, které neslyší, stadiem žvatlání projdou; Obecně platí,
že se u dětí projevuje touha komunikovat už před začátkern žvatlání a touha začít zpracovávat informace, které dostávají prostřednictvím různých kanálů. Uka:íuje se také, že bez
ohledu na jazyk, který si osvojují, se učí užívat maximálně odlišných samohlásek svého
jazyka (obyčejně a, i a u) dříve než ostatních, a dále souhlásek artikulovaných pomocí rtů
a zubů (běžně to jsou p, b, m, t ad), před těmi, které jsou vytvářeny více vzadu v ú„tech
(Jakobson 1968). Ačkoli další výzkum naznačil, že pořadí, v kterérnjsou hlásky jazyka
osvojovány, není univerzální, Romanu Jakobsonovi patří zásluha, že objevil důleŽité
statistické tendence.
Intonační kontúry (například ta, která charakterizuje otázku) se začínají objevovat kolem
konce prvního roku, přibližně v době odpovídající jednoslovnému období (například
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Text 2. 1: Chomsky o osvojování jazyka

. Intemalizovan~m gramatiku každého normálního člověka 'v
JUZY~. ~~to teone koreluje zvukovou a významovou st , k mu~eme v _podstatě považovat za teorii jeho
~z1~aJ1ce ~~rm~lních termínů „. můžeme o sat os ~an ,o~ ~e oneč~:ho P?čtu vět...
Objevuje teom sveho jazyka s jen malým :ntžst , v~~o~?°t Ja;yka d1tetem Jako konstruování teorie. Dítě
z.f~ag~entů, ~ylných začátků, splynulin a jiných ~~7 u aJ~ z neho „. r:1.or~ální. řeč se z větší části skládá
zreJme ze stud1a vyzrálého úzu jazyka že to co se ďt~~~c~ podkladovych tdeahzovaných forem .. Přesto je
fakt. Musíme také mít na paměti, že dítě ko,nstr . t e u ~· J~ p~dkla~ová ideální teorie. To je pozoruhodn,
~nalost_v d~bě, kdy není schopno složitých intele~~~~I~~~~ td~alm, teom bez.~x~licitnf výuky, že získává tut~
Je ;elati,vne nezávislý na inteligenci nebo konkrétních z~ v!konu v mnoh~Jmych oblastech a že tento výkon
vztt v .uvahu „. nedovedeme si představit že v
use.nost~ch. To JSOU fakta, která teorie učení musí
vstupuje do mysli každého čtyřletého dítěte' náhoJ~~.ce specificky, abstraktní a pevně organizovaný jazyk
(Chomsky 1968: 66)
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složitý symbolický systém,jakýmjazykJe, kdybychom .~nJahtú ne~o o~u t~om~ Jm:, vylo~ct~L
Není vůbec pochyby 0 tom, že děti opravdu nap~obujl, al~ ne v„ te mire, J~k nekten tvrd!; a Je
také zcela pravděpodobné, že nejranější ~áze UČenÍJa,zyku"neJSOU uplně ~dd~leny O~ m:n:~ln?1o
.. vyvoJe
, · d't"te
presvedc1vych
1 e . Ale mnoho aspektů teone o vrozenych predpokladech
. ..Je •zcela
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, · kri · k,
a tato teorie je hodně přijímána. Nepřímo ji podporuje poněkud kontr~verzm hypote~? vtlC e
· d" (nebo kritickém věku) podle níž se jazyk pozoruhod.ne snadno osVOJUJe behem
peno e
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. .· •, ,f k
, , , ozku tJ. před pubertou. V době puberty je mozek uz pine vy. vmut a. ruzne un ce,
d ozravam
·
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·d, 'h
m
, ·
které plní, jsou lokalizovány na jedné nebo druhé stran~ (laterah~ace ). " o. ~ ne a~?e" ~
výzkumu však lateralizace ~ůže být úpl~~ ~ koncem páteho roku, tj. ve yeku, kdy maJI det1
už osvojenu podstatu gramatiky své materstmy.
. .
. .. . v
Až donedávna se na osvojování jazyka hledělo tak, Jako kdyby. nebylo ovhvneno
sociokulturními faktory, a v souladu s tím byl proces dětského po~návání ku~tmy ?bv~kle
t d ván bez zřetele k tomu, jakou úlohu má v tomto procesu Jazyk. fylez1 ty lmgv~sty
: ~n~ropology, kteří volají' po integraci obou přístupů, pa~í ~!in<;>r Ochso~á.a Bamb1 B.
Schieffelinová'. v jedné z jejich prací týkajících se osvoJovam Jaz~ka ,a ~?ciahz~ce (1982)
,1 ,
·e·ich názor na tuto věc vyjádřen dvěma tvrzeními: "Proces osvoJo.vamJazykaJe hlub~c~
\:,\'. Jojli~něn procesem vstupování mezi plně způsob!lé,čle~y spol.eč~ostl [a]"pro~es ~stu.povam
i:'!
společnosti
se do znacne
miry
,; mezi· p 1ne" zpu• sobi'lé členy
.
.
,
. reahzuJe
"
. prostredmctv1m
, . k ·, hJazyka,
, ..,
•: prostřednictvím nabytí vědomostí o jeho funkc1ch . „ tj. prostredmctvimJazy ?~~c. ~y?1en
v konkrétních sociálních situacích" (Ochs - Schieffelin 1982: 2-3). V hlavm castl dank~
využívají autorky svých zkušeností z terénního výzkumu na Západní Samoe a. v ~apm
_Nové Guineji (mezi Kaluly) a za účelem srovnání uvádějí d.ata týka!~cí se kon:iumkacn~~
vývoje bílých dětí z angloamerické střední třídy. Abych věc ZJednodus1l, uvedu Jen srovnam
.

·v

.

,

tak
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mezi kalulskými a angloamerickými dětmi.
Podle výzkumu Ochsové a Schieffelinové..,(který_Jepres des~t let stary) ~ng}oam~~h. . ke
bílé děti ze střední třídy jsou v kontaktu hlavne se svym1 matkami. Tato dyad1~ka (dv~Jcl~n
ná) interakce je zčásti důsledkem typické formy rodiny, bydlení po svatb~ a fyz1c"keh~ .
uspořádání charakteristického pro byty nebo domy střední třídy - z_ákladní rodma, oddeleny
domov pro mladé novomanžele a zvláštní ložnice pro dítě ..Matky (n.ebo. opatrovatelky)
drží děti tváří v tvář a zacházejí s nimi jako se společenskými bytostmi a partnery; vkoi:i~
nikaci. Běžně přijímají perspektivu dítěte nebo projevují záje~ o t~, co mohlo __d1te mimt i
svou neúplnou nebo nesrozumitelnou výpovědí. Aby se maly.m ~etem. vyhovelo a. ?,Yly
uchráněny zranění, je prestředí upraveno podle jejich potřeb. Vš1m~~me/1 ~ostupn?..,~t1 Jid:l
pro děti, vysokých židlí, chodítek, knih a hraček, určených pro spec1:1cky ve~, a ro~1co~s~e
ho zájmu 0 bezpečnost dětí, projevovaného očalouňováním ostry~h ~ohu, umsť~va_n~m
ochranných dvířek na schodištích a podobně. Ro~díl mezi ~er~alm vs~ho~~ostt d1te~e
a toho, kdo 0 něj pečuje, se redukuje velkorysou mterpretac1 v~poved1 dite~~ neb~ Je
maskován pokusy vylákat z dítěte příběhy kladením takových otazek, na ktere Je mozno

odp()vědět stručnými odpověďmi. Zkrátka dítě je středem pozornosti a docela běžně
počátečním

bodem sociální interakce.
U Kalulů, malé, nepísemné, egalitářské společnosti, proces osvojování jazyka a zespolečenštění je jiný. Kalulské děti jsou považovány za bezbranné a neschopné porozumět
světu kolem sebe; jejich nesrozumitelné promluvy jsou obvykle ignorovány a nikdo. se
nepokouší je interpretovat. O potřebu dětí se ovšem pečuje a matka kojí své dítě, dokonce
i když se zabývá jinými činnostmi. Děti také nejsou ponechány samy; matky nosí děti sebou
v síťových rancích, když náhodou sbírají dřevo, zahradničí nebo prostě sedí a povídají si
s jinými. Ale přes fyzickou blízkost matky a jejího dítěte dochází k jen malé komunikativní
interakci mezi nimi. Děti se nosí tak, že se dívají na jiné, nikoli na své matky. Když děti blížící
se jednomu roku udělají něco, co by neměly.jsou kárány otázkami jako "Kdo jsi?" nebo "Je to.
tvé?", což znamená "Nejsi někdo, kdo by to měl dělat" a "To není tvé". Dokud dítě nezačne
užívat slov n::J "matka" a bo "prs" , nepovažují je za připravené k tomu, aby se mu ukázalo "jak
se má mluvit". Protože dospělí muži a ženy jsou zapojeni do rozsáhlé sítě povinností a reciprocity, když organizují svou práci a manipulují své sociální vztahy, první cíl socializace v době,
kdy děti začínají mluvit, je naučit je, jak se mluví efektivně. Mezi konvence řeči dospělých
patří vyhýbat se pomluvám a udávat zdroj informací tím, že se poznamená, zda něco bylo
slyšeno nebo spatřeno, a že se přímo jiní citují. Od dětí se čeká, že se těmito.konvencemi budou
řídit. Ke kalulským dětem směřuje velmi málo jazyka, než samy začnou mluvit, ale verbální
prostředí, v kterém vyrůstají, je bohaté a děti získávají řečové dovednosti posloucháním jiných.
Ačkoli se již obecně neužívá jednoho dlouhého domu pro celou vesnici, v jakém všichni
vesničané spolu kdysi žili, na životním prostoru se podílejí aspoň dvě nebo více širších
rodinných skupin. Přítomnost deseti nebo více jednotlivců v jednom, jen zčásti rozděleném
obydlí vede k běžné interakci mezi všemi, kdo tam bydlí. Aby matky naučily děti mluvit
kalulskýmjazykem tak, jak mluví dospělí, stále je opravují kvůli špatné výslovnosti, gramatice
a užívání slov, takže děti stadium dětské řeči mine.
Když autorky vyhodnocují dostupné informace o tom, jak děti rozvíjejí své komunikační
dovednosti pro fungování v různých společnostech nebo subkulturách, docházejí k předpokla
du, že "vzájemné interakce dětí a opatrovatelek neprobíhá podle jedné určité 'biologicky
zformované choreografie' „ . [ale] existuje mnoho choreografií uvnitř a napříč společnostmi „.
, které k jejich formě, frekvenci a důležitosti přispívají" (Ochs - Schieffelin 1982: 44). To
například znamená, že dyadické rozmluvy mají, různou míru závažnosti v různých společnostech: mezi Kaluly jsou děti vystaveny skupinové interakci mnohem častěji než interakci
dyadické. Autorky dále předpokládají, že "rysy zjednodušování v řeči opatrovatelek, které byly
popsány u mluvčích z bílé střední třídy, nejsou pro malé děti nezbytným vstupním krokem
k tomu, aby si osvojily jazyk" a na základě těchto dvou předpokladů autorky. naznačují, že
"funkční výklad řeči jak opatrovatelky, tak dítěte musí obsahovat informaci týkající se
kulturních z,nalostí a očekávání „ . [a) zobecnění týkající se vztahů mezi chováním a cíli
opatrovatelek a malých dětí by neměla předpokládat existenci nebo stejnou závažnost jednotlivých cílů napříč sociálními skupinami" (Ochs - Schiefťelin 1982: 46, 50).
Bez jazyka se žádné dítě nemůže naučit všem aspektům kultury a světového názoru své ·
společnosti. Z toho pak plyne, že normální komunikační styk, jehož se účastní opatrovatelky a malé děti, musí být v určitém vztahu k vzorcům chování, které se očekává od
dospělých členů společnosti. Jsou situace přizpůsobovány k dítěti, nebo se musí dítě
přizpůsobit situacím? A jestliže dochází k posunu od první k druhé z těchto dvou orientací,
kdy se tak děje?
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Jazyk a mozek

Ačkoli stále lépe chápeme, jak lidský mozek pracuje, naše znalostio jehofungování
nejsou zdaleka úplné. Něco· z toho, co se ví o jeho fi.mkcích, jsme se dozvěděli z místa
a rozsahu mozkových zranění; ale velká část informací byla nedáyno získán~ až aplikací
nových experimentálních· technik (například neurozobrazovací .metody,·. užívání tachystoskopie a stimulace mozkové kůry nebo nervových centá pod ní elektrkkým prou.
··.•.• ·.·.·
. . ···
. . .
.
dem).
Neurolingvistika- odvětví lingvistiky zabývající se úlohou,kterou mozekhrajevužívání
jazyka a řeči - zkoumá, které části mozku ovládají jazyk a řeč, jakmozek řeč kp?uje
a dekóduje, a zda ovládání takových aspektů jazykajako hlásky, gramatika a význam Jsou
....·.·
·.
.· ·. ·...
neuroanatomicky odlišné, nebo spojené.
v poměru k hmotě těla je lidský mozek v živočišné .říši největší. Je také nejsložitěji
organizován. Největší částí je velký mozek, umístěný v horní čá~ti:a skládající se. ze dvou
laloků - levé a pravé mozkové hemisféry'- a struktur, které je spojují. KaMá. zedvou
hemisfér plní jiné funkce. Například levá se specializuje na asociativnfmyšlení; počítání
a analytické procesy, pravé zrakové pole; .časové vztahy ajinéfunkce;pravá .hen~is~éra n~
hmatové rozeznávání materiálních vlastností,vizuálněprostorové schppnost1,neJazykove
sluchové podněty (včetně hudby),. levé zrakové pole, některé užíváníjazyka v sociálním
kontextu a jiné. U převážně většiny praváků cwládá.leváhemisf~rajazyk, řeč, psaní a čtení.
Levá hemisféra také u yíce než poloviny levákůbuďjazyk ovládá, nebose toho význačnou
měrou účastní, ale u ostatních lyv<iků jejazyková specializace umístěna v henúsféře pi:avé.
K zacházení s jazykem přispívají vedle .mozkové kůry - povrchové vrstvy šedé hmoty
mozkové - některé jiné části mozku. Jednou takovou čás.tíj~ levý;alamus,.největší zpo~korových struktur mozku.
.
> .
. . .· . . .
.· . ·
. .
. •.•
.. ·.•.·.·. ·
·. .. .
. ,,
Poškození určitých oblastí hemisféry ovládající jaz~k, způsobené událostnújako střelná
rána nádor 1 úder nebo Infekce, vedou k různým afáziím nebo jiným ·oslabeníII1jiizykových
scho,pností. Uveďme několik příkladů,. Brocoya af~zie, n~zýva?átaké ex;pr9sivní.nebo
motorická afázie, je způsobena poškozením tzv . . Broccwy zony (vizo~r. 22) a Je char~kte
rizována ztrátou některých funkčních slov (například.členů, předložek, U,kazoyacích.záJmen
a spojek), minulého času a ~lurálových ,k?n~ov~k,~ stej~ě)ako nespr,ávn,ým slovosle~em_
a defonnacemí hlásek. W ermckeova · afazte. (znama take Jako senz9i:icka pe1J<1 receptiv~1
afázie) je způsobována poškozením. ve We.rnickeově ..oblasti;.• j~ •. ch~akte~i~qvá~a r~z
vláčností, oslabenou schopností poroiumětpsanému.1.mluvenemujazyku .~·Q,bc~sny~
dosazováním nevhodných slov, vedoucím vevážný~h příp~?e:h kvnes~~~lnym,~ypo~e
dím. Lidé postižení anomickou afázií maj( potíže s poJm~novamJl pre~met~: kt:r~}sou Jim
ukázány. Potíže tohoto typu jsou spojeny s poškozeními vd01rn?a~tQ.1tn an~ula:m1m gyru,
jednom z charakteristických závitů šedé hmoty na povrcnu hern1sfer ·
·
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Obr. 2.2: Lidský mozek. Boční pohled na levou hemisféru lidského mozku, s přední částí vlevo. Umístění zón
v textu je naznačeno takto: AC = sluchová kůra; AG = angulámí závit; B = Brocova zóna; MC
=motorická kůra; W = Wernickeova zóna. Talamus není z tohoto pohledu viditelný.
zmíněných

Zdá se, že z Wernickeovy zóny vycházejí základní větné struktury, které jsou pak
v Brocově zóně kódovány; artikulace hlásekje řízena určitými motorickými centry kůry.
Porozumění řeči se uskutečňuje ve Wernickeově oblasti, když tam byly akustické signály
přeneseny z ucha přes sluchovou kůru. Obecně vzato mluvení a psaní jsou spíše postihovány poškozením přední části mozku, poslouchání a čtení poškozením zadní části.
Dnes víme, že poškození v různých částech hemisféry dominantní pro jazyk má za
následek různé jazykové a řečové potíže. Ale o lidském mozku je třeba ještě toho mnoho
zjistit, jak obecně, tak o jeho roli v komunikačním chování.

Shrnutí a

závěry

.g_e_~j~jedním z několika prostředků, jimiž lidé komunikují, ale je to prostředek nejobvyklejší
a nejúčinnější. Vedle akustického kanálu, který uplatňuje při mluvení, člověk užívá kanály
jiné, zvláště optický; ten upotřebí, jestliže užívá gest a výrazů tváře, a samozřejmě když píše.
Komunikace je běžná mezi všemi druhy zvířat a v některých případech je překvapivě
dokonalá, jako v případě, kdy včelí dělnice signalizuje jiným včelám, v kterém směru
a v jaké vzdálenosti o'd úlu lze najít bohatý zdroj nektaru. Zvířata jsou do velké míry
schopností komunikativního chování geneticky vybavena, to znamená, že se mu nemusí
učit. Ačkoli schopnost řeči je součástí genetické výbavy i u lidí, jednotlivý jazyk nebo
jazyky, kterými jednotlivec mluví, se učit musí. Mezi systémovými vlastnostmi, které
odlišují řeč od komunikativního chování jiných živočichů, jsou nejnápadnější produktivnost, posunovatelnost a reflexivita.
Ovládnout cizí jazyk je obtížný úkol a většina dospělých se nenaučí plynně vyjadřovat
dokonce ani po mnoha letech pokusů. Ale děti se naučí svému rodnému jazyku bez zjevného
úsilí a bez toho, že by byly vyučovány, ještě než dosáhnou školního věku. Jedna široce
přijímaná teorie o osvojování jazyka tvrdí, že se děti již rodí s abstraktním modelemjazyka,
naprogramovaným jim do mozku. Jsou vybaveny prostředkem pro. osvojování jazyka
a aplikují jej, když se učí určitý mateřský jazyk, který slyší kolem sebe. Osvojování jazyka
by nemělo být studováno, aniž by se bral v úvahu sociokulturní kontext, v které.m se děje ..
Znalost toho, jak se má efektivně užívat rodného jazyka, pornahá lidem zvládnout jejich

se
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vlastnfkultůru a naučit se přiměřeně mateřštině je důležitou součástí akulturace (procesu
naučení

se. kultuře).
Mezí mnoho aktivit, které lidský mozek řídí, patří řeč, psaní a čtení. Ačkoli toho, co je
třeba zjistit o fungování mozku, ještě mnoho zbývá, je již dávno známo; že různé části
mozku mají podíl na různých aspektech zpracování jazyka. Zranění těchto částí mají za
následek odpovídající postižení jazyka a řeči.
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