
 

 

Univerzita Karlova v Praze 
 Filozofická fakulta 

 

Katedra psychologie 
 

Obecná psychologie 

 

 

 
 

Mgr. Kateřina Fibigerová 

Vliv jazyka na vývoj vyjadřování 

„pohybu“ v řeči a v gestikulaci:              

srovnání Čechů a Francouzů 

různých věkových skupin 
 

The impact of language on development  

of verbal and gestural expression of „motion“: 

comparison between different-aged Czech and French 

 

L'effet de la langue sur le développement                        

de l'expression verbale et gestuelle du „mouvement“: 

une comparaison entre Tchèque et Français d'âges 

différents            
 

 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Vedoucí práce: Prof.  Lenka Šulová a Prof. Michèle Guidetti  

 

 2012



 

1 

 

TEZE 

 

V nejobecnější rovině lze říci, že je tato práce součástí dlouhodobého 

vědeckého snažení o odpověď na otázku: „Jak člověk chápe svět, ve kterém 

žije?“ Lidská schopnost vnímat, chápat a pojímat svět prostřednictvím 

vytváření znalostí, přesvědčení a myšlenek o různých aspektech reality 

odkazuje na pojem – filosofický stejně jako psychologický – intencionalita 

(Brentano, 1995). Termín je definován jako „vlastnost duševních stavů být o 

něčem, neboli být o věcech a o stavech věcí ve světě“ (Proust, 2003, s. 236). 

Tyto znalosti o světě se utvářejí v kognitivně-vývojovém procesu, 

formovaném jak biologickými faktory (Piagetova koncepce genetické 

epistemologie, viz Piaget & Inhelder, 1971), tak faktory socio-kulturními 

(Vygotského socio-historický přístup, viz Vygotský, 1970). Forma a obsah 

znalostí se vyvíjí s věkem po stránce kvantitativní (množství, přesnost a 

hloubka znalostí) i kvalitativní (organizace znalostí, efektivita jejich používání) 

(viz typy mentální reprezentaci dle Bühlera, 1934, a dále  pojmová organizace 

dle Roschové, 1978).  

Obecně platí, že studie forem mentální reprezentace se inspirovaly 

formami repezentace externí (Sedláková, 2004; Sternberg, 2002). Šedesátá léta 

byla provázena velkou debatou ohledně povahy myšlení – výroková versus 

ikonická. 

Jeden tábor tvrdí, že „mysl je strukturována jako jazyk“ a že „naše 

reprezentace jsou tvořeny propozicemi a pojmy“ (Le Ny, 2005, s. 72). Podle 

některých (např. J. Anderson, G. Bower, J. A. Fodor, Z. W. Pylyshyn nebo W. 

Sellars, dle Pacherie, 1993), se jedná o pojmy a propozice tzv. jazyka mysli, 

jedinečného a univerzálního. Naopak jiní (např. E. Field nebo G. Harman, dle 

Pacherie, 1993) hovoří o přirozených mluvených jazycích, které jsou rozmanité 

a vzájemně odlišné. V tomto  druhém případě jde o přímý odkaz ke slavné 

hypotéze jazykové relativity (Whorf, 1956), podle níž organizace a fungování 

psychiky jedince jsou určeny vlastnostmi (specifiky i limity) jazyka, kterým 

daný jedinec hovoří (obvykle mateřský jazyk). 

Druhý tábor (Johnson-Laird, 1983; Paivio, 1986) zastává názor, že mysl 

je svou povahou multimodální, a předpokládá nejen propoziční reprezentace 
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kódující obsahy ve formě digitální, ale také ikonické reprezentace kódující 

obsah jakožto analogový. Multimodalita mentálních obsahů a procesů pak 

následně implikuje multimodalitu vyjadřovacích prostředků (De Ruiter, 2007, 

Kendon 2004, McNeill 1992, 2005). V oblasti studia jazyka se tak objevuje 

myšlenka, že zatímco propoziční obsah mysli je vyjadřován slovy, ikonický 

obsah se zjevuje v gestech, která verbální projev doprovázejí. A zde pramení 

zájem o nejen řeč samotnou, ale také o tzv. ko-verbální gestikulaci. 

Uvažujeme-li současně koncepci jazykového relativismu a 

multimodálního myšlení, docházíme k zajímavému problému: “Pokud jazyk 

ovlivňuje mysl, jak výrazný je tento vliv? Týká se obou modalit psychiky 

současně? Nebo postihuje pouze propoziční modalitu, aniž by se vztahoval na 

modalitu analogovou?” Jeden způsob, jak vyřešit tento problém, je sledovat 

nejen to, jak lexikální a syntaktická specifika daného jazyka formují řeč, ale 

zda je těmito specifiky dotčena ko-verbální gestikulace. Jinými slovy jde o 

otázku, zda je gestiklace jazykově specifická stejně jako řeč. 

Četné studie (např. Gullberg, Hendrix, & Hickman, 2008; Özyürek, 

Kita, Allen, Brown, Furman, & Ishizuka, 2008) konkretizovaly svůj záměr 

zkoumat vliv jazyka na gestikulaci tím, že sledovaly, jak mluvčí různých 

jazyků používají gesta k vyjádření pojmu pohyb ve smyslu volního přemístění 

se z jednoho místa na druhé (dolů či nahoru, chůzí či během atd.). Vzhledem k 

tomu, že pohyb je fyzikální jev, a tudíž konkrétní a viditelné, snaha o to pohyb 

naznačit, popsat či vysvětlit přímo vybízí k použítí gestikulace (ruka se 

pohybuje nahoru nebo dolů, prsty se hýbou tak, že napodobují chůz či běh) 

(McNeill, 1992, Rauscher, Krauss, & Chen, 1996). 

Je faktem, že různé jazyky se liší v tom, jakými prostředky pro 

vyjádření pohybu disponují (Talmy, 1985, 2000). To vede k tomu, že v ústní i 

písemné komunikaci pozorujeme celou řadu verbálních vzorců pro popis 

pohybu (Slobin, 1996, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, Strömqvist & 

Verhoeven, 2004). Ve skutečnosti je rozmanitost jazykových systémů obrovská 

a nové studie nepřestávají objevovat stále další a další rozdíly a specifika. 

Například, na počátku výzkumu v této oblasti, byly slovanské jazyky 

považované za podobné jazykům germánským a románským. Později se začaly 

vyjevovat rozdíly – nejprve mezi jazyky slovanskými a germánskými a 

následně i mezi jednotlivými slovanskými jazyky navzájem. Například, čeština 
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se zdá být odlišná jak od ruštiny, tak od chorvatštiny. Přesto tato problematika 

doposud nebyla předmětem žádné komplexnější studie. 

Co se týče gestikulace, tak myšlenka spočívá v tom zjistit, zda vzorce 

typické pro řečové vyjádření pohybu v daném jazyce existují také na úrovni 

gestikulace. Dosavadní výsledky jsou  spíše divergentní povahy, a tak 

neumožňují formulovat jednoznačné závěry ohledně míry determinovanosti 

gestikulace jazykem. Porovnáváme-li jednotlivé studie mezi sebou, zdá se, že 

by ona divergentnost jejich výsledků mohla částečně souviset s faktem, že 

použité metody se v jednotlivých výzkumech dosti lišily. Jedná se však pouze 

o hypotézu, jelikož žádná komparativní studie tohoto typu zatím nebyla 

realizována. 

* 

Cílem předkládané dizertační práce je přispět k všeobecné diskusi o 

vlivu jazyka, kultury a věku na multimodální konceptualizaci a vyjadřování 

pohybu. Zvolený teoretický rámec kloubí Whorfovu hypotézu jazykové 

determinace, Talmyho typologii jazyků verb-framed versus satellite-framed a 

McNeillovu koncepci vztahu řeči a gestikulace. 

Pohyb (např. Petr vyběhl po schodech) je zde chápán ve smyslu 

specifické kombinace určitého směru (nahoru, dolů) a způsobu (běh, plavání). 

V tzv. verb-framed jazycích (většina románských jazyků), je směr vyjádřen 

hlavním slovesem, kdežto způsob některým z perifernéch výrazů typu 

sdverbium či gerundium. V tzv. satellite-framed jazycích (germánských a 

slovanských) je informace o směru obsažena naopak v periferních výrazech 

jako slovesná částice či předpona a informace o způsobu je nesena hlavním 

slovesem, resp. jeho kořenem (Talmy, 1985, 2000). Skupina satellite-framed 

jazyků disponuje bohatším slovníkem pro popis způsobu pohybu než druhá 

skupina (Slobin, 2005). Mluvčí satellite-framed jazyků obvykle uvádějí jak 

směr, tak způsob pohybu, zatímco mluvčí verb-framed jazyků obvykle 

verbalizují pouze směr, jelikož přidat informaci o způsobu je v těchto jazycích 

podmíněno složitějšími syntaktickými strukturami. Jsou-li současně vyjádřeny 

směr i způsob, pak satellite-framed jazyky umožňují zahrnout obě informace v 

jediné větě (ba dokonce v jediném výrazu: sloveso), kděžto verb-framed jazyky 

jsou nuceny vyjádřit každou informaci odděleně v jiné větě (Slobin, 2006). 

* 
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Naše studie je zaměřena na vyjadřování pohybu v řeči a gestikulaci u 

předškoláků a školáků adospělých ve francouzštině a češtině. Jde tedy o studii 

jak vývojovou transverzální, tak srovnávací translingvistickou.  

Vznesli jsme tři hlavní otázky: 

1) Jaký je vliv jazyka mluvčího na řečovou a gestikulační reprezentaci pohybu?  

2) Jaký je vliv věku mluvčího na řečovou a gestikulační reprezentaci pohybu? 

3) Jaký je vliv metody použité na řečovou a gestikulační reprezentaci pohybu? 

Tyto otázky plynule přecházejí v tři hlavní cíle této práce: 

1) Prozkoumat oblast francouzštiny za účelem ověření výsledků předchozího 

výzkumu v této oblasti a dále vstoupit na pole češtiny a tím 

- rozšířit dosavadní databázi 

- poukázat na rozdíly mezi češtinou a dalšími blízkými jazyky 

- a předejít tak případným neadekvátním zobecněním. 

2) Porovnat tři věkové skupiny a tím: 

- ověřit výsledky předchozích výzkumů 

- a identifikovat obecné vývojové tendence, nezávislé na konkrétním 

jazykovém prostředí. 

3) Konfrontovat různé metody výzkumu a tím: 

- vysvětlit rozdílné výsledky přinesené minulými studiemi 

- a posoudit tak relevanci používaných materiálů v rámci tohoto typu výzkumu. 

* 

Dizertační práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První s názvem 

Gesta, jazyk a konceptualizace pohybu poskytuje přehled stěžejních studií a 

koncepcí v oblasti verbálního a gestikulačnho vyjádření pohybu. Tu to 

teoretickou část tvoří dvě velké kapitoly. První je věnována gestikulaci : její 

sémantické povaze, jejímu vztahu s jazykem a psychikou a jejímu 

ontogenetickému vývoji. Ve druhé kapitole se objevuje pohyb. Ten je nejprve 

analyzován v konceptuální rovině. Následně přecházíme do otázky, jak je 

pohyb reprezentován v různých jazykových systémech. Nakonec prozkoumáme 

vyjádření pohybu v gestikulaci mluvčích různých jazyků. 

Druhá část dizertace, nazvaná Vyjádření pohybu u dětí a dospělých 

francouzských a českých, již představuje empirickou část práce a skládá se z 

pěti kapitol. Nejprve vyjožíme problematiku, která inspirovala vznik a realizaci 

této studie, a formulujeme jednotlivé hypotézy. Následně vysvětlíme 
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navrženou, vyvinutou a použitou metodologii. V další fázi budou prezentovány 

výsledky, s nimiž vstoupíme do diskuse: analýza a interpretace, silné a slabé 

stránky, a možné důsledky pro teorii. Diskuse  nakonec vede k obecnému 

závěru, ve kterém jsou shrnuta hlavní zjištění a kde nastiňujeme možnosti 

budoucího využití a rozšíření zde realizovaného výzkumu. 

Celou práci zakončuje osmistránková bibliografie a jedenáct příloh, z 

nichž osm je v papírové verzi a tři mají formu elektronickou. 

* 

V této studii jsme sledovali, jak francouzští a čeští rodilí mluvčí – 5leté 

a 10leté děti a dospělí - hovoří, gestikulují a přemýšlejí o pohybu. Náš vzorek 

čítá 144 účastníků (24 v každé jazykové a věkové skupině). Každý účastník 

nejprve zhlédl krátký animovaný videoklip zobrazující určitý konkrétní pohyb, 

a následně byl požádán, aby obsah videoklipu převyprávěl. Celá procedura 

(trvající 30 až 50 minut) byla zaznamenána pomocí videokamery posílené o 

externí mikrofon. Sběr dat probíhal v mateřských školách, na základních 

školách a prostorách univerzit. Procedury se účastnili vždy tři osoby:  

1) subjekt (předškolák, školák či dospělý)  

2) experimentátor (doktorandka), který vše vedl, staral se o hladký průběh, 

dával instrukce a promítal videoklipy  

3) asistent (různí studenti psychologie, absolvující tak pod vedením 

doktorandky zároveň výzkumnou stáž), který byl v roli posluchače, když 

subjekt vyprávěl obsah videa 

Použili jsme a vzájemně porovnali celkem čtyři různé série 

animovaných klipů, resp. čtyři různé typy videoprezentace:  

1) vizuální důraz je položen na směr pohybu (pracovní název série: PIX) 

 

2) vizuální důraz je položen na způsob pohybu (pracovní název série: HAS)  
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3) vizuálně zdůrazněny jsou obě dimenze pohybu (pracovní název série: REV) 

 

4) ani jedna dimenze není nijak zvlášť zdůrazněna (pracovní název série: HAC) 

 

Zatímco poslední tři videosérie nám byly laskavě zapůjčeny týmem 

Hickmann et al. a týmem Allen et al., první z uvedených sérií byla navržena a 

vytvořena (v programu Adobe Flash CS4)  samotnou doktorandkou speciálně 

za účelem této dizertační práce. 

K transkripci a kódování nasbíraného materiálu byl použit lingvistický 

anotační software ELAN, umožňující současně analyzovat různé modality dat: 

v našem případě řeč a gestikulaci. O převod dat z ELANu do statistického 

nástroje SPSS se postarala aplikace Xliser, vytvořena na zakázku studentem 

informatiky (v rámci studijní stáže pod vedením právě doktorandky). 

Celkově jsme tak přepsali a okódovali 7 598 slovních propozic a 2 727 

gest. Co se týče gestikulace, 14% gest bylo okódováno dvěma různými 

osobami (doktorandka a zaškolený stážista) za účelem zvýšit reliabilitu (více 

jak 80% shoda).  

* 
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Výzkumný design je vystavěn na 4 nezávislých proměnných (jazyk, 

věk, pohlaví a typ videa) a 17 proměnných závislých týkajících se A) řeči, B) 

gestikulace a C) vztahu gestikulace-řeč. Bylo formulováno celkem 26 hlavních 

(obecných) hypotéz, které se dále rozvíjejí do 92 hypotéz dílčích (konkrétních 

a přímo operacionalizovatelných). Hypotézy byly testovány pomocí faktorové 

analýzy ANOVA (celkem 24) na 5% hladině významnosti. Vyberme a 

představme si zde ty nejzásadnější hypotézy a výsledky. 

 

H1a. Češi verbalizují obě dimenze pohybu současně častěji než Francouzi. 

(F(1,138)=537.049, p<.001). 

 

Proporce všech slovních deskripcí, které udávají směr i způsob pohybu. 

 

H1b. Češi verbalizují směr pohybu, aniž by současně udávali jeho způsob, 

méně často než Francouzi. (F(1,138)=1079.683, p<.001). 

 

Proporce všech slovních deskripcí, které udávají pouze směr pohybu. 

 

H18b. Češi stejně jako Francouzi preferují gestikulovat pouze směr pohybu.  

Žádný statisticky významný rozdíl se neobjevil. 
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Proporce všech gestikulačních deskripcí, které udávají pouze směr pohybu. 

 

H2a. S věkem roste tendence verbalizovat obě dimenze pohybu. 

(F(2,138)=55.066, p<.001). 

 

Proporce všech slovních deskripcí, které udávají směr i způsob pohybu. 

 

H19a. S věkem roste tendence gestikulovat obě dimenze pohybu. 

(F(2,138)=9.133, p<.001). 

 

Proporce všech gestikulačních deskripcí, které udávají směr i způsob pohybu. 
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H3a. Videosérie REV vybízí k verbalizaci obou dimenzí pohybu více než 

ostatní série. (F(3,414)=55.025, p<.001). 

 

Proporce všech slovních deskripcí, které udávají směr i způsob pohybu. 

 

H3b. Videosérie PIX vybízí k verbalizaci pouze směru a nikoliv způsobu 

pohybu více než ostatní série. (F(3,414)=234.834, p<.001). 

 

Proporce všech slovních deskripcí, které udávají pouze směr pohybu. 

 

H3c. Videosérie HAS vybízí k verbalizaci pouze způsobu a nikoliv směru 

pohybu více než ostatní série. (F(3,414)=169.283 ; p<.001). 

 

Proporce všech slovních deskripcí, které udávají pouze způsob pohybu. 

0

0,1

0,2

0,3

REV PIX HAS HAC
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H20a. Videosérie REV vybízí ke gestikulaci obou dimenzí pohybu více než 

ostatní série. (F(3,414)=136.995, p<.001). 

 

Proporce všech gestikulačních deskripcí, které udávají směr i způsob pohybu. 

 

H20b. Videosérie PIX vybízí ke gestikulaci pouze směru a nikoliv způsobu 

pohybu více než ostatní série. (F(3,414)=209.872, p<.001). 

 

Proporce všech gestikulačních deskripcí, které udávají pouze směr pohybu. 

 

H20c. Videosérie HAS vybízí ke gestikulaci pouze způsobu a nikoliv směru 

pohybu více než ostatní série. (F(3,414)=29.675, p<.001) s tím, že mezi REV a 

HAS není statisticky významný rozdíl. 
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Proporce všech gestikulačních deskripcí, které udávají pouze způsob pohybu. 

 

* 

Předkládaná dizertační práce tedy přináší následující závěry. Ačkoliv, 

se Češi a Francouzi velmi liší v tom, jak popisují pohyb slovně (Češi 

verbalizují jak směr, tak způsob a zahrnují je do jediné propozice, kdežto 

Francouzi vyjadřují pouze směr a způsob přidávají jen někdy, a to v samostatné 

propozici), jejich gesta jsou velmi podobná (a totiž, vyjadřují především směr). 

Děti používají jazykově specifické verbální vzorce velmi brzy. Nicméně 

pozorujeme i obecnou s věkem sílící tendenci verbalizovat obě dimenze 

pohybu zároveň. Gestikulační vzorce typické pro dospělé lze nacházíme už u 

předškoláků. Nicméně dětí používají i některé vzorce (například intenzivní 

vyjadřování způsobu), které s věkem postupně slábnou. Ukázalo se také, že typ 

videoprezentace má významný vliv jak na řeč, tak na gestikulaci, a to jak v 

obsahové, tak strukturální rovině. 

Naše výsledky naznačují, že gestikulace nemusí být zcela 

determinována jazykem. V případě, že daný jazyk nenabízí vhodné lexikální 

prostředky pro to, co chce mluvčí právě sdělit, může gestikulace ve vztahu k 

řeči plnit kompenzační úlohu. Kromě toho tato dizertační práce představuje 

vůbec první studii, která svádí dohromady různé metody použité v předchozích 

studiích a snaží se ukázat a vysvětlit, jak mohou specifika jednotlivých metod 

ovlivnit získané výsledky. 

 


