
ABSTRAKT 

Předkládaná disertační práce zkoumá vývoj produkce a percepce flektivní morfologie u 

studentů angličtiny jako druhého jazyka a roli mateřského jazyka na tento vývoj. Data 

analyzovaná v této práci pocházejí ze tří psycholingvistických experimentů, které zkoumají 

produkci a porozumění anglickým neslovům (zkoumají tedy sublexikon, bez aktivace slovního 

významu). První experiment se zaměřuje na vnímání flektivních morfémů v anglických 

neslovech u studentů angličtiny na úrovních A0 až C1. Analýza reakčních časů ukázala, že 

studenti angličtiny se zdají být (podobně jako rodilí mluvčí (např. Post et al., 2008)) citliví na 

přítomnost morfosyntaktických informací na sublexické úrovni, a pravděpodobně během 

percepce rozkládají flektivní formy slov na kmeny a přípony a zároveň provádějí implicitní 

fonetickou analýzu kmene. Podobné reakce na všech úrovních naznačují, že studenti angličtiny 

mohou být ovlivněni svým mateřským jazykem: čeština je morfologicky mnohem bohatší než 

angličtina a čeští mluvčí tak mohou být obecně citlivější na morfologickou analýzu slov. Druhý 

experiment zkoumá produkci flektivních forem, konkrétně forem minulého času, u studentů 

angličtiny na úrovních A1 až C1 (a u kontrolní skupiny rodilých mluvčí angličtiny) pomocí 

elicitace. Analýza vyprodukovaných forem slov ukázala, že studenti angličtiny postupují od 

aplikace standardních pravidel (na úrovních A1 až B1) k využití analogie (na pokročilejších 

úrovních B2 a C1), kterou využívají i rodilé mluvčí. Analýza reakčních časů ukázala, že čeština 

funguje na nejnižších jazykových úrovních jako facilitátor (jelikož neslova, které byla 

fototakticky legální v češtině i angličtině, byla analyzována rychleji). Na základě zjištění 

prvních dvou experimentů (směřujících částečně odlišnými směry) navrhuji existenci 

redundantního zpracování jazyka, které umožňuje paralelní aktivaci dvou (redundantních) 

mechanismů. Třetí experiment se zaměřuje na jazykový přenos s využitím neslov z 

experimentu 2 a reálných anglických slov a s pomocí lexikálního rozhodování, do kterého byli 

zapojeni studenty angličtiny na škále jazykové pokročilosti. Analýza reakčních časů ukázala, 

že čeština má mírný facilitační účinek, a to nejen u nejnižší jazykové úrovně, ale i u 

pokročilejších studentů, což naznačuje, že vlivy jazykového transferu se neomezují pouze na 

nepokročilé mluvčí. Výsledky této práce nabízejí komplexní pohled na vývoj osvojování 

flektivní morfologie studentů angličtiny od nejnižší úrovně po pokročilé mluvčí a také na roli 

mateřského jazyka. Poslední kapitola nabízí možné pedagogické využití těchto poznatků 

v hodinách anglického jazyka. 
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