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Linguistica Brunensia 1–2  
Brno: Masarykova univerzita, 2009.
Nová pravidla v hodnocení publikační činnosti akademických pracovníků nastartovala 
lavinu změn stran charakteru stávajících odborných periodik. Fakultní sborníky a sborníky 
kateder, dosud hlavní publikační platforma velké řady oborů, byly nuceny projít transfor-
mací v recenzované, nejlépe registrované časopisy, a to s vírou, že dojde k navýšení a kon-
trole kvality jednotlivých příspěvků. Takto se například Sborník prací filozofické fakulty 
brněnské univerzity, řady A, proměnil v recenzovaný odborný časopis Linguistica Brun-
ensia. Třebaže si nemyslím, že by v tomto konkrétním případě došlo k nějaké významné 
kvalitativní změně, sborník si přeci udržuje vysoký standard již od svého založení v roce 
1952, je dvojčíslo z roku 2009 v mnoha ohledech zásadní a hodné naší pozornosti.

Celý časopis je uvozen vzpomínkou Radoslava Večerky na počátky sborníku. 
Vý znam ný brněnský slavista a bohemista v nich osvětluje úskalí, která provázela vydá-
vání odborných publikací v době, jež rozvoji humanitních a společenských věd nepřála. 
Připomíná negativní, někdy přímo absurdní zkušenosti s cenzurou komunistického režimu, 
problémy s redakční a technickou úpravou schválených rukopisů, postupnou profilaci 
sborníku směrem k tématům bohemistickým, slavistickým, indoevropeistickým a obecně 
jazykovědným.

Vzpomínkový charakter mají také nejrůznější zdravice, nekrology a články upozorňující 
na výročí významných jazykovědců spjatých s brněnskou univerzitou. Takto se připomínají 
osmdesátiny Stanislava Žaži, specialisty na ruskou syntax, a pětaosmdesátiny dalšího 
rusisty, Jiřího Jiráčka. Osmou dekádu života dále překročili bohemista a sinolog Mirek 
Čejka, známý také jako překladatel studie G. Lakoffa a M. Johnsona Metaphors We Live 
By, a uznávaný syntaktik Miroslav Grepl. Vzpomínka je věnována také nedávno zesnulé 
Ludmile Pacnerové, přední znalkyni staročeských hlaholských památek. Respekt k těmto 
osobnostem projevují redaktoři časopisu i tím, že zároveň zveřejňují soupisy jejich prací, 
případně již existující bibliografii doplňují o aktuální položky. Stejné pozornosti se dos-
tává také práci jejich kolegů, Václavu Blažkovi, Žofii Šarapatkové a Evě Havlové.

Bibliografická péče míří nejen k lingvistům brněnským, ale také k nepřehlédnutelným 
představitelům jazykovědy světové. Svůj medailon a seznam hlavních prací zde mají ori-
entalista s českými kořeny Werner Vycichl (1909–1999), afrikanista Marvin Lionel Bender 
(1934–2008) a Kamil Zvelebil (1927–2009), český indolog se specializací na tamilštinu, 
který velkou část života působil v zahraničí. Ze zahraničních lingvistů se v tomto čísle 
objevuje také jméno Augusta Schleichera (1821–1868). Schleicher je zde představen jako 
autor vzpomínkového textu Sedm let profesorem v císařsko-královských službách, v němž 
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komentuje, a to vůbec ne lichotivě, své působení na Karlo-Ferdinandově univerzitě v 
Praze. Původní německý text byl přeložen do češtiny a v časopise je otištěn zrcadlově v 
obou jazycích.

Hlavní část časopisu pochopitelně tvoří odborné studie jednotlivých přispěvatelů. 
Většina z nich je napsána česky, zbývající články jsou otištěny v jazyce anglickém, 
německém a ruském. Mezi česky psané texty patří článek Milady Hirschové nazvaný Kon-
texty kontextu v současné pragmalingvistice, také komparativní studie Michala Schwarze 
Jméno „Buddha“ ve středoasijských jazycích, příspěvek Evy Havlové o přenášení názvů 
rostlin, korpusově zaměřená studie Kláry Osolsobě Deriváty na -čí: gramatika, slovník 
a korpus, dále pak článek Tělesné tekutiny a orgány v českých a německých metaforách 
hněvu, jehož autorkou je Jana Zemanová, a konečně etnolingvistická studie Václava 
Blažka a Michala Schwarze, která se na materiálu číslovek snaží „prověřit, jakým jazykem 
hovořili obyvatelé Novosibiřských ostrovů na přelomu 19. a 20. století“.

Autory cizojazyčných studií zastupují Bohumil Vykypěl s textem, který v českém 
překladu zní Ještě k německému vlivu na češtinu v oblasti fonologie. Dále dva ruské 
texty: Způsoby vyjádření kategorie čísla u substantiv v ruštině Aleše Brandnera a studie 
Světlany Nikiforové analyzující významové vztahy mezi nominálními kořeny kompozit v 
staroruských rukopisech. Anglicky psané studie pochází z pera Ondřeje Šefčíka (Strings, 
oppositions, metrics – Řetězce, opozice, metrika), Aleše Bičana (Phonology in axiomatic 
functionalism – Fonologie v axiomatickém funkcionalismu), Lenky Dočkalové (Develop-
ment of Sandhi phenomena in Sanskrit and in Aśokan Prakrit and Pāli (Vývoj sandhiových 
změn v sanskrtu, v Ašokově prákrtu a v jazyce pāli) a Denisse Čevelové a Václava Blažka 
(Gothic loans in Romance languages – Gótské přejímky v románských jazycích).

Osobně mě nejvíce zaujala poslední studie. Jednak tím, že se věnuje gótštině, to jest 
jazyku, jehož zkoumání mělo v českém prostředí slibnou tradici, nyní však již několik 
desítek let skomírá. Jednak i tím, že analýzou lexika románských jazyků dokázala rozšířit 
doposud známou slovní zásobu gótštiny o cca 3,3 % lexikálních jednotek. Třebaže nemu-
síme nutně sdílet překvapení autorů nad tím, že v nově objevených výrazech převládá 
„mírumilovná sémantika zaměřená na civilní život“ – je známo, že si Gótové velmi rychle 
přivlastnili kulturní návyky Římanů a jejich potomků –, jde o záslužný počin a pevně 
věřím, že na něj bude v budoucnu navázáno. Tato studie, stejně jako řada dalších zde 
zveřejněných článků, vznikla ve spolupráci s brněnským Střediskem pro interdisciplinární 
výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních.

Poslední součástí čísla, o níž ještě nebyla zmínka, je bohatá, více než padesátistránk-
ová recenzní příloha. Prostor byl dán recenzím na tituly z nejrůznějších lingvistických dis-
ciplín. Zastoupeny tu jsou typologie, morfologie, onomastika, dialektologie, sociolingvis-
tika, obecná jazykověda ad. Za všechny si dovolím zmínit alespoň dvě recenze Bohumila 
Vykypěla, a to konkrétně publikací dvou hvězd lingvistického nebe – Edwarda Sapira 
a Nikolaje Sergejeviče Trubeckého. V prvním případě recenzent hodnotí The Collected 
Works of Edward Sapir I. General Linguistics (2008). V případě druhém recenze podává 
informace o novém vydání korespondence, kterou N. S. Trubeckoj vedl s Romanem Jakob-
sonem (Correspondance avec Roman Jakobson et autres écrits, 2006).

Mám za to, že tímto číslem (ve skutečnosti dvojčíslem) Linguistica Brunensia potvrdila 
své přední postavení mezi českými jazykovědně orientovanými časopisy. Jednotlivé stati 
jsou na vysoké odborné úrovni a dokonce věřím, že by mnohé z nich dokázaly svými 
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atraktivními tématy strhnout také laické, třebaže v jazykovědě alespoň zčásti poučené 
čtenáře. Jejich autoři navíc ukázali, že lingvistika umí být nejen exaktní, ale také velmi 
zajímavá, ba zábavná věda, a že má smysl se jí zabývat.

Miroslav Černý
Ostravská univerzita

Poznámka
Profesor Aleš Svoboda v Brně studoval a dlouhá léta zde působil jako vysokoškolský učitel. V Brně 
také obhájil doktorát věd z obecné jazykovědy a po nějakou dobu byl členem oborové komise pro 
doktorská studia na brněnském Ústavu jazykovědy a baltistiky. Mnozí z pedagogů publikujících 
v časopise Linguistica Brunensia patřili k jeho učitelům či kolegům.

Renata Pípalová.  
Thematic Organization of Paragraphs and Higher Text Units.  
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. 
In Thematic Organization of Paragraphs and Higher Text Units, Renata Pípalová reflects 
on the concept of the paragraph and its many present states and interpretations which 
have emerged in text linguistics especially in the past three decades and which are deeply 
rooted in the Prague approach to linguistics. As units of written discourse, paragraphs in 
the present study are subjected to multifaceted research based on examining their internal 
and external structure in contemporary British texts.

The book is organised into five main parts, each of which examines a specific issue 
in chapters of varying length. Pípalová opens her study (“Introduction”) with a concise 
account of the very basic concepts of the paragraph (the paragraph as a written medium 
arranged in a linear manner, having graphic and content aspects; a distinctive cultural 
phenomenon endowed with certain expectations; a macrotextual unit exhibiting its struc-
ture in terms of cohesion and coherence etc.) which serve as a springboard for Chapter 1, 
“Previous Research”. This chapter is devoted to a thorough  overview of some relevant 
approaches to the paragraph. Paragraphs are treated according to eleven criteria which 
play a significant role in the process of the establishment, organisation and interpreta-
tion of paragraphs. Of interest is the issue of paragraph boundaries; the author considers 
approaches by R. de Beaugrande, W. Chafe, M. Hoey and R. Quirk, and concludes that 
studies devoted to various aspects of paragraphing in the English-speaking tradition usu-
ally fall within the field of practical rhetoric (the concept of the topic sentence; paragraph 
development in terms of showing logical steps such as cause and effect, comparing and 
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contrasting, giving examples and definitions, tracing series of events, etc). Equal attention 
is devoted to Czech linguistic studies, beginning with Mathesius’s 1942 study Umění psát 
odstavce (The art of paragraphing), in which the author presents his own paragraph typol-
ogy based on the ex(im)plicit presence of the Theme, and then proceeding to Bečka’s 1964 
unique attempt at a soft, sharp, continuous and abrupt paragraph-boundary classification 
– which results in the observation that there is no unanimous harmony between the para-
graph boundary and thematic units. Undoubtedly, the key section here is subchapter 1.13, 
“Paragraph and Theme”, which draws on research into the Theme and related (mostly syn-
onymous) concepts, which are in some cases hard to delimit precisely (as varying typolo-
gies reflect particular linguistic schools: Discourse Topic, Textual Topic, Textual Theme/
Macrotheme/Hypertheme). Out of many treatments outlined, mention should be made of 
Van Dijk’s propositional approach to the Theme, which is reflected in a hierarchical multi-
level macrostructure based on a recursive, top-down principle. The core approach chosen 
as a methodological and research framework for the study is that advanced by Daneš 
(1994, 1995): the reason behind this choice is Daneš’s original treatment of thematic pro-
gressions inspired by the work of Mathesius.

As can be seen from the above, the author’s research into the thematic build-up of 
paragraphs largely follows Daneš’s approach. Thus, Chapter 2, “Theoretical Framework”, 
outlines Daneš’s framework, discusses key terms and concepts (the distributional field 
as the unit of departure in line with Firbas, the distinction between the Textual Theme or 
Hypertheme and FSP theme, thematic progressions and thematic layers, P-theme = Hyper-
theme, U-theme = utterance theme, discourse subjects etc.) and presents two case studies 
which, respectively, verify and explore concepts and approaches that serve as the overall 
research framework in Chapter 4. The central point of Pípalová’s discussion here lies in 
section 2.8, “Narrow P-theme Paragraphs vs. Broad P-theme Paragraphs”, which offers a 
modified version of Daneš’s framework; it is also in this part of the book that we turn to 
the main focus of the analysis – narrow P-theme paragraphs. The novel typology for treat-
ing thematic progressions operates with two concepts: narrow P-theme and broad P-theme 
paragraphs. These two concepts correspond to paragraphs with the P-theme unfolded and 
the P-theme as a content frame, respectively, in Daneš’s approach, and Pípalová main-
tains that the narrow P-theme paragraphs are based on the narrow thematic paradigm. 
The rationale for integrating these two “supratypes” of paragraphs is to “represent solely 
two extremes of a relatively continuous cline” (141): the metaphor of a cline/continuum 
cogently illustrates a situation when “the classification of paragraphs results from an inter-
play of factors, involving at least the relative (in)stability of choices from the layers of the 
Thematic area, (...), the type and arrangement of  the thematic progressions employed, the 
thematic turnover, the range of cohesive ties interlacing the thematic units, the existence 
of a paragraph-internal hierarchy, and the thematic paradigms established” (140). The pos-
sibility of intentional – and inevitably stylistic – choices as establishing criteria for the 
paragraph build-up lie behind the main hypothesis: that there are “affinities between text 
types or registers on the one hand, and suitable paragraph patterns on the other” (143).

Chapter 3, entitled “Overall Research Corpus”, presents a corpus consisting of eight-
een authentic contemporary British English texts from three registers – academic writing, 
mass media texts and narrative prose, totalling 2,070 paragraphs. The choice of registers 
reflects the author’s attempt at testing the modified typology on different texts: in contrast 
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to Daneš’s corpus formed solely by Czech technical (academic) texts and their populariza-
tions (Daneš 1968, 1994), Pípalová intentionally employs mass media texts and narrative 
prose so as to examine the role and impact of direct speech on the thematic development 
and typology of paragraphs. In this rather technical chapter the focus is on factors that 
influence external parameters of paragraphing - such as graphic conventions, paragraph 
boundary and length, type of register, or the overall size of particular texts. Of interest 
are the author’s observations regarding the intended recipient – the length of paragraphs 
seems to respect the age of the reader, reader proficiency, and the subject matter – the 
author claims that “compared to texts dealing with natural sciences, those dealing with 
humanities call for a remarkable lengthening of paragraphs owing to their comparably 
greater emphasis on interpretation and evaluation” (171). The results also show that the 
external aspects of paragraphing unavoidably contribute to the stylistic effect intended by 
the writer.

The core of the study is Chapter 4, “Body of Research”, which is based on the results 
of the author’s long-term interest in paragraph themes (viz Bibliography). Although the 
field of research is ultimately limited to the narrow P-theme paragraphs (cf. Chapter 2), 
the chapter opens with an analysis of paragraphs featuring direct speech. Nevertheless, 
this seems to be a logical choice, since (i) “these [direct speech] paragraphs are not dealt 
with in the original framework by Daneš” (174); (ii) direct speech is the foregrounding 
property of paragraphs and makes them marked; (iii) most of these paragraphs fall within 
the Narrow P-theme paragraphs. As Chapter 4 offers a step-by-step account of the author’s 
extensive research into five particular types of thematic progression, I will try to offer a 
brief summary of the results of narrow P-theme paragraphs. With respect to the factors 
(criteria) for paragraph typology outlined in Chapter 2 and in the previous section here, 
the narrow P-theme paragraphs  (i) manifest the top degrees of stability in their thematic 
build-up – they foreground a single Thematic  discourse subject, (ii) the exponent of the 
foregrounded Thematic discourse subject is usually explicit and frequently occurs in the 
initial – topic – sentence, (iii) the utterance themes are linked by paradigmatic progression  
and the cohesive links between them establish a narrow thematic cohesive paradigm 
(due to the relations of identity, equivalence, inclusion), (iv) typical cohesive devices are 
repetition, synonymy, pronominalisation, and ellipsis. These results may be interpreted as 
certain stylistic tendencies predominant in the three registers represented in the corpus. 
The academic subcorpus contains the smallest number of groups with narrow P-theme 
paragraphs; within them it is groups with the P-theme unfolded which prevail; academic 
texts also show greater instability in the thematic progression on the level of paragraphs 
and groups. In contrast, in narrative prose there is higher stability in paragraph build-up 
and the number of narrow P-theme paragraphs is higher than in the other two registers. 
Mass media texts contain a high number of groups with narrow P-theme paragraphs; there 
is relative stability in the thematic progression on the level of paragraphs and in the balance 
between narrow and broad P-theme paragraphs. Obviously, there are substantial areas of 
correspondence between the narrow P-theme paragraphs and narrative prose.

In summary, Thematic Organization of Paragraphs and Higher Text Units is an 
attempt at presenting a unifying, comprehensive picture of this area of text linguistics. It 
is a committed work whose particular strength lies in the meticulous detail in which the 
recorded data are analysed and the results interpreted. Of value is Pípalová’s approach 
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drawing on the research of the Prague School of Linguistics, mainly the work by 
Mathesius and Daneš, who contributed to the study of text organisation by examining 
the relationship between the paragraph theme and the themes of individual sentences. 
Apart from theoretical considerations and discussion, there are also a number of practical 
pedagogical implications of the study, e.g. in the area of teaching academic writing to 
undergraduate students as well as novice researchers. 
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