
Oponentský posudek na doktorskou práci Mgr. Lucie Čadkové „Lingvistické schopnosti 

nonhumánních živočichů“ 

 

Předkládaná práce vznikla v programu Teoretická a evoluční biologie na Přírodovědecké 

fakultě Karlovy Univerzity v Praze pod vedením Doc. RNDr. Antona Markoše, PhD. 

Autorka se zaměřila na fascinující téma komunikačních schopností nonhumánních živočichů 

a toho, zda tyto schopnosti mohou být považovány za srovnatelné s lidskými lingvistickými 

kompetencemi. 

Práce sestává z 80 stran úvodu a z publikace uveřejněné v letošním roce v časopise 

„Biosemiotics“ 

Úvod představuje shrnutí publikované práce, dále je rozšířen o velmi dobře napsanou kapitolu 

o historii výzkumu lingvistických kompetencí u zvířat, s důrazem na „crossfostering“ -  

experimenty, při kterých se výzkumníci snažili naučit zvířata komunikačnímu kódu 

umožňujícímu mezidruhovou komunikaci. 

Práce je napsána čtivě, s minimem překlepů, a jen s velmi řídkým výskytem pravopisných 

chyb. 

Autorka zcela jasně zastává stanovisko, že mezi lidským jazykem a komunikací zvířat 

neexistuje kvalitativní, ale jen kvantitativní rozdíl, a nelze ji upřít ani systematičnost, ani 

entuziasmus při obhajobě tohoto pregnantně vyjádřeného stanoviska.  

Autorka se ve své práci zaměřuje na polemiku s Hockettovým výčtem charakteristických 

znaků jazyka, které mají definovat znaky typické pro lidský jazyk. Poprvé byl tento seznam 

publikován v roce 1959 a obsahoval sedm položek. V roce 1960 přibylo dalších šest položek a 

finální verze z roku 1963 obsahovala 16 položek. 

Autorka prochází jednotlivé položky a systematicky je podrobuje kritice z hlediska moderních 

poznatků z biologie a srovnávací psychologie. Této analýze nelze z formálního ani 

metodického hlediska nic zásadního vytknout, jen se nelze zbavit dojmu, že zásadní diskuze o 

evoluci jazyka a jazykových kompetencích zvířat se už přece jen poněkud posunula, (viz. 

například kniha T. Fitche „Evolution of language“, publikovaná v roce 2010, kde T. Fitch 

rozvíjí a modifikuje původní Hockettův seznam) 

I když autorka tvrdí, že „…badatelé stále užívají Hockettův seznam na podporu tvrzení, že 

zvířata nemohou disponovat jazykem. Většinou se tak děje bez jakékoliv kritické reflexe….“ 

(str. 36), některé z autorčiných námitek vůči Hockettovu výčtu již nejsou zcela aktuální. 

Převládající vědecké paradigma zabývající se studiem jazyka už například nikterak nesetrvává 

na „hlasově-sluchovém kanálu“ jako zásadní charakteristice jazyka, jak lze demonstrovat 

například ohromným množstvím literatury zabývající se gestikulací jako prerekvizitou pro 

vznik jazyka. 



Za slabinu práce lze považovat to, že autorka nepolemizuje s některými modernějšími 

koncepty „kvalitativního rozdílu“ mezi lidskou řečí a zvířecí komunikací. Autorka 

nediskutuje podrobněji koncept „jazyka v širším a užším slova smyslu“ (Hauser, M. D., 

Chomsky, N., & Fitch, W. T. (2002). The faculty of language: What is it, who has it, and how 

did it evolve? Science, 298, 1569–1579.) a opomíjí koncepty T. Fitche a N. Chomskyho, kteří 

jsou zásadními autory v současné diskuzi o jedinečnosti lidského jazyka, aniž by se dopouštěli 

apriorního redukcionismu vůči kognitivním schopnostem zvířat. (Oba zmínění autoři jsou 

citování letmo, přičemž právě tyto dvě jejich prvoautorské publikace vypadly ze seznamu 

použité literatury). 

Nicméně, jak je uvedeno výše, polemika s původními Hockettovými publikacemi je vedena 

korektně a je publikována v impaktovaném časopise. 

 

Mám několik otázek k další diskuzi při obhajobě: 

Jaký je autorčin názor na „koncept jazyka v širším a užším slova smyslu“? 

Co si autorka myslí o „morální a personální dimenzi“ jazyka (podle Segerdahla, 2005) a o 

jejím sdílení nonhumánními živočichy? 

 

 

Bohužel práce však nesplňuje požadavky doktorského studia v oboru teoretické a evoluční 

biologie, což jsou minimálně 2 práce související s tématem a uveřejněné v mezinárodních 

recenzovaných časopisech (z toho alespoň jeden s IF), nebo práce monografického charakteru 

(kniha) a proto nemůže být bez dalších podmínek doporučena k obhajobě. 

V případě, že doktorandská práce uvedená formální kritéria nesplňuje, musí student spolu s 

dizertací předložit i písemné vyjádření, ve kterém školitel zdůvodní, proč v daném případě 

není třeba nebo není vhodné trvat na naplnění těchto formálních kritérií.  

Toto vyjádření jsem neměla k dispozici, ponechávám tedy rozhodnutí na zvážení komise při 

samotné obhajobě. 

 

 

 

 

 

Praha 1.9.2015    RNDr. PhDr. Tereza Nekovářová, Ph.D 


