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Anotace 

Slovanské jazyky jsou skupinou příbuzných a více či méně vzájemně srozumitelných 
jazyků, čehož jejich nositelé někdy využívaji při vzájemné tzv. receptivně 
multilingvní komunikaci (viz zvl. komunikaci česko-slovenskou). Systematický 

výzkum v této oblasti však dosud chybí. Cílem projektu je zjistit: 1) jak blízké si jsou 
blízce příbuzné slovanské jazyky po formálně-strukturní stránce a 2) jaká je jejich 

vzájemná srozumitelnost. Výzkum se tedy zaměří na předpoklady fungování 

receptivního multilingvismu, jednoho z modelů mezinárodní komunikace v 
multilingvní Evropě. Projekt nejprve přesně zopakuje postup již užitý při výzkumu 
germánských jazyků, čímž umožní srovnat poměry ve slovanské jazykové skupině s 
poměry v jazykové skupině germanské. Projekt však také vypracuje vlastní metodu, 
která lépe zohlední typologická specifika slovanských jazyků oproti germánským, zvl. 
v oblasti morfologie. Pro měření jazykové blízkosti/vzdálenosti bude použit tzv. 
Levenštejnův algoritmus, uplatňovaný v dialektometrii. Změřené "objektivní" 
vzdálenosti budou nato korelovány se "subjektivní" srozumitelností jazyků 
zjišťovanou zde pomocí testů. 
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