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Cílem autorčiny práce je postavit zvířecí komunikaci vedle lidské a ukázat, že zvířecí komunikace není 

od lidské odlišná natolik, abychom ji zcela vyřadili z oblasti uvažování o jazyce. Autorka jako by říkala 

následující: lidství bylo, je a bude spojováno s řečí, člověka definuje řeč, tedy schopnost jazykové 

akvizice a komunikační chování jednotlivců utvářející kulturu. Člověk se považuje za pána tvorstva a 

svoji odlišnost od zvířat zakládá především na řeči. V důsledku tohoto antropocentrismu pak možná 

opomněl analyzovat komunikaci zvířat důkladně, apriorně ji považoval za cosi řeči vzdálené a vlastně 

zcela nepodobné. To vedlo k tomu, že i ve vědeckém diskurzu byla zvířecí komunikace deklasována 

na pozici, která jí fakticky nepřísluší. Proto bychom měli vzít stávající lingvistické instrumentárium a 

měli bychom důkladně popsat, jaké prostředky zvířata užívají ve své komunikaci a do jaké míry tyto 

prostředky sdílejí s lidskou řečí společné vlastnosti. Autorčina práce chce tedy zbořit mýtus, který si 

člověk vytvořil díky své povýšenosti, a nezdráhal se s touto povýšeností jít i po cestách vědy, která má 

ale být metodologicky čistá, tedy nestranná vzhledem k zvířatům a člověku. Svou prací oživuje 

autorka téma, které mělo velkou přitažlivost pro lingvistické publikum v druhé polovině dvacátého 

století, dnes tuto přitažlivost již ztratilo. Dříve mohlo toto téma vyvolávat mnoho otázek ve vztahu ke 

konceptu univerzální gramatiky, vrozenosti jazyka apod., dnešní vysoce specializovaná, často 

formální a experimentálně zaměřená lingvistika již takové otázky neřeší, respektive nijak často řešit 

nechce. Autorčin text prostě vrací do hry debatu o sémiotických univerzáliích, které mohou vrhat 

světlo do jakéhokoliv uvažování o jazyce a komunikaci a také do dnešní vědecké praxe. 

Autorka ve své práci upozorňuje na pojímání zvířecí komunikace v historii, od antické dále, 

rekapituluje výzkumy komunikace psounů, primátů, včel, papoušků atd. atd. Vždy u toho upozorňuje 

na specifické jazykové dovednosti jednotlivých testovaných jedinců, především na ty, které jsou 

vysoce podobné vlastnostem přirozeného jazyka. Představeny jsou čtenáři stěžejní studie přinášející 

výsledky experimentů se zvířecí komunikací (často předpokládající dlouholeté úsilí při výchově 

testovaných jedinců), autorka text staví tak, aby je čtenář mohl snadno porovnávat. Zároveň autorka 



vysvětluje jednotlivé metody výzkumu komunikačního chování zvířat, důvody jejich využití i hypotézy, 

které jsou s jejich využitím spojené.  

Prací, která autorku eminentně zajímá, je text Charlese Hocketta definující rysy přirozeného jazyka. 

Jak autorka říká, právě tyto Hockettovy jazykové rysy byly používány jako výchozí při hodnocení 

jazykovosti zvířecí komunikace. Autorka říká, že na základě nich byl odmítán jazykový charakter 

zvířecí komunikace apriorně (?). Textu by zde napomohlo častější přímé odkazování k dílům, která 

užívají Hockettových rysů k vyhoštění zvířete z říše jazyka (citováni a odkazováni jsou častěji zastánci 

přehodnocení zvířecí neschopnosti řeči). V několika bodech se zastavím nad některými koncepty, 

které autorka probírá z hlediska zastoupení v systému zvířecí komunikace (ovlivněna literaturou píše 

o lingvistických schopnostech zvířat, nikoliv jazykových). Prvním bodem je vokálně-akustický kanál. 

Tuto podmínku dle mého názoru regulérně vyvrací, např. odkazem k znakovému jazyku neslyšících, 

který je právem považován za přirozený jazyk (slušelo by se zde odkázat i k zajímavé české literatuře 

na toto téma, např. k silné škole Aleny Macurové, ale to je jen poznámka z pozice lingvisty). 

K podmínce vokálně-akustického kanálu je nutné říci, že sémioticky je substance výrazu naprosto 

libovolná, vokálně-akustický kanál je pouze evolucí zvolenou a ekonomickou variantou způsobů 

přenosu signálu, a pro odborníka z oblasti zvířecí komunikace musí být jistě iritující, že právě 

schopnost vokální komunikace by měla být zaručující jazykovou schopnost. Přenos na všechny strany 

a zaměřené přijímání, další Hockettovy body (v české překladu působí tyto body trochu strnule), jsou 

autorkou regulérně odmítnuty také, a to v návaznosti na důvody odmítnutí podmínky vokálně-

akustického signálu. Autorka odmítá podmínku duality, a to na základě existence jazyka ABSL, 

v předchozím výkladu předpokládá duální charakter znakového jazyka. Dále jsou probírány aspekty 

sémanticity komunikace, možnosti chápat zvířecí komunikaci jako denotující. Jako podstatná 

vlastnost komunikace je vnímána její intencionalita, představená na komunikačním chování zvířat, 

pozitivně testovaná, což zvířata podstatně přibližuje ke komunikaci lidské. V souvislosti s tím se 

autorka dobírá svého vlastního definičního oboru jazyka, přebudovává Hockettův systém, doplňuje 

jej a znovu definuje jazykové univerzálie tak, aby korektně odrážely nutné podmínky lidského i 

zvířecího jazykového chování. 

Lze říci, že práci se daří vyvracet Hockettovy podmínky jazykovosti principiálně, ne jen vzhledem 

k zvířecí komunikaci. A to přesto, že její odkazy k lingvistické či sémiotické literatuře jsou spíše mimo 

hlavní proud argumentace a nepředstavují závažný motiv výkladu. Práce, vedená strukturou 

Hockettovy práce, nachází na základě jednotlivých příkladů vlastnosti lidského jazyka a komunikace 

v živočišné říši, uvádí širokou řadu příkladů a zamýšlí se nad povahou jednotlivých konceptů, které 

mají napomáhat v řešení sporu. Takovými koncepty jsou např. význam, umwelt, jazyk, mluva, řeč, 

kultura atd. Zároveň text odkazuje k odborným zdrojům, které danou problematiku řeší ve svém 



primárním zadání. Text tedy postupně probírá body z Hockettovy řady, které jsou vždy specifickým 

rysem, který může být u daného zvířete doplňován dalšími, ale nikdy netvoří komplex, který by přeci 

jen podstatně přiblížil zvířata jazykově k lidem (např. symbolický jazyk včely). Je spíše řečeno, že 

jazykově je mezi lidmi a zvířaty přechod, ne hranice, a že na mnoha místech tento přechod, ačkoliv 

často ve značně omezeném repertoáru komunikačních nástrojů, zvířata směrem k člověku 

realizovala. Tomu odpovídá například princip kreativity popsaný v komunikaci primátů a papoušků, 

což je silný moment ukazující na širokou kognitivní zakotvenost užívaných komunikačních prostředků 

v komplexu zvířecího chování.  

Z hlediska lingvistického je nutné říct, že práce se snaží o co nejkorektnější uchopení jazykovědné 

problematiky. Nabízejí se otázky, z nichž vybírám tyto: Jsou zvířata schopná ikonické komunikace, 

tedy komunikace nápodobou? Není symbolický charakter zvířecí komunikace, nutný pro doklad 

arbitrárnosti, jen domnělý, protože nepodobnost užitých výrazových prostředků k obsahu / chování 

je principiálně nutná (skřek není donesený predátor), ne podmíněná systémem znaků a organizací 

jeho výrazových prostředků? Naopak, dokládá tuto symboličnost to, že obsahem znaku je leopard, 

serval, tygr atd. (jakožto celek – jde o znakovou segmentaci obsahu), tedy nějaká obsahová hodnota 

z umweltu komunikanta, a výrazové prostředky jsou voleny jako nejekonomičtější, s tím že 

libovolnost v jejich výběru zde pořád je, pouze se nevolí varianty, protože by neprobíhal zdařile 

přenos informace? Kde v živočišné říši končí intencionalita (u primátů apod. byla dokladem 

zaměřenosti komunikace jedince na publikum a nepodmíněného, ale komunikačního užití znaků)? 

Jsou doklady syntaxe v komunikaci primátů relevantní, nejsou to pouhé náhody v záplavě kombinací 

pouze desítek či stovek znaků? Další otázky se nabízejí pro diskusi. 

Disertační práce Lucie Čadkové je po formální stránce kvalitně vyvedena, obsahuje malé množství 

typografických, ortografických (překlepy, interpunkce) a stylistických chyb. Její cíl byl naplněn a ve 

svém diskurzu přináší cenné podněty. Navrhuji, aby po obhajobě byl Lucii Čadkové udělen titul Ph.D. 

 

V Olomouci, 8. 9. 2015 

Dan Faltýnek  

 

 

 


