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Abstrakt  
 

Neurolingvistika je mladý, ale velmi dynamický obor. Během pouhých 40 let své historie 
se stala jednou z nejrychleji se vyvíjejících neurovědních oborů a vůbec nejdynamičtější 
disciplínou jazykovědnou. Vzhledem k tomu, ţe kaţdý rok je v zahraničních periodicích 
publikováno zhruba 2000 studií přinášejících nové poznatky o vztahu mezi mozkem a jazykem, je 
obtíţné všechny podstatné, byť dílčí příspěvky zachytit, zpracovat, zasadit do širšího, i vývojově 
nahlíţeného, kontextu a zhodnotit. Tato práce se o to pokouší. Jejím smyslem je podat základní 
přehled o vzniku, vývoji a aktuálním stavu oboru s ohledem na všechny spřízněné interdisciplíny; 
s důrazem na český jazyk i domácí výzkumné prostředí a teoretickou kontinuitu (v našem případě 
diskontinuitu) oborového bádání. Práce, první větší publikace o neurolingvistice v českém jazyce, 
by měla slouţit jako základní komentovaný přehled neurolingvistické problematiky. Teoretické 
poznatky jsou v něm propojeny se zkušenostmi z klinické afaziologické praxe (včetně příkladů 
konkrétních projevů jazykově postiţených osob) i obecně lingvistickými náhledy na jazykový 
systém. V úvodu ke kaţdé rozsáhlejší kapitole jsou reflektovány problémy, které dané téma 
přináší. 
 

Neurolingvistika svým zaloţením spadá mezi humanitní kognitivní vědy a přírodní neurovědy. 
Toto zdánlivě neorganické spojení je zdrojem kontroverzí mezi teoretiky, kteří se korelováním 
neurálních a lingvistických struktur zabývají. Současně je ale také příčinou, proč se aktuální 
problémy neurolingvistiky v posledních deseti letech dostaly více do popředí jazykovědného 
bádání – neurolingvistika totiţ přináší skutečně empirické, důkazy podepřené poznatky o 
fungování jazykových struktur a procesů v lidském těle. Některé z nich jsou natolik zásadní, ţe se 
staly podnětem pro přepracování teoretických přístupů k jazykovému zpracovávání. Protoţe ale 
zobrazovací techniky, které jsou v současné době nutným nástrojem neurolingvistické práce, totiţ 
korelování jazykových a mozkových struktur, mají svá metodologická úskalí, čelí neurolingvistika 
i nadále kritice „humanitní“ větve lingvistiky. Některé starší teoretické náhledy na funkční 
anatomii jazyka se podařilo pomocí zobrazovacích metod prokázat, jiné byly zpochybněny, řada 
novějších názorů se díky nim zformovala. Překotný vývoj v této disciplíně byl dosud reflektován 
pouze částečně. Prezentace neurozobrazovacích technik, jejich klasifikace, výklad jejich 
fungování, metod pouţívání, výhod a úskalí, problematizace jejich aplikování na jazyková 
zkoumání i přehled jejich dosavadních výsledků na poli neurolingvistiky a předpokládaná 
budoucnost v lingvistickém výzkumu jsou nutnou součástí této práce.  

Jak se stále více potvrzuje, jazyk není moţné zkoumat v odtrţenosti od ostatních 
kognitivních domén: v souvislosti s nastíněním aktuálního konsensu o funkční anatomii jazyka se 
tak v práci představí také vybrané, s jazykem provázané nejazykové kognitivní domény, jeţ jsou tématy 
zejména neuropsychologickými: paměť, pozornost, emoce a nevědomí – vţdy ve vztahu 
k jazykovému zpracovávání.  

Obecná neurověda přinesla v posledních deseti letech lingvistice řadu podnětů, v oblasti 
genetiky (jazykový gen FOXP2), komparativního výzkumu neuroanatomie a neurofyziologie 
zvířat a lidí (teorie zrcadlového systému) nebo výzkumu paměti. Z těchto objevů neurolingvistika 
čerpá při vyvíjení vlastních novějších hypotéz (např. princip proximity a teorie dvou jazykových proudů). 
Podstatnou úlohu při formování rámce oboru neurolingvistika ale neplní pouze interdisciplinární 
teorie – důleţité příspěvky vzcházejí z řad praktiků, tzv. „kliniků“, kteří pracují s jazykově 
postiţenými osobami.  Klinická afaziologie jako medicínská disciplína byla předchůdkyní 
neurolingvistiky, podnítila její vznik a má, stejně jako další spřízněné neurovědní interdisciplíny, 
např. neuropsychologie, podstatně delší historii. Věda o jazykových poruchách, jejich diagnostice, 
klasifikaci a terapii v rámci aplikované lingvistiky, totiţ lingvistická afaziologie, je velmi plodným 
odštěpkem neurolingvistiky a z bohatších dějin afaziologie klinické významně těţí. Jazykové 
poruchy lze nahlíţet prismatem oborů, které se jim věnovaly podstatně dříve neţ lingvistika 
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(úhlem pohledu tradiční afaziologické klasifikace: afatické syndromy, medicínsky: kongenitální 
poruchy či obecnější mechanismus jejich vzniku), ale lze k nim přistupovat také čistě 
jazykovědně: organizovat je například na základě přehledu jazykových symptomů - s ohledem na 
formální a obsahovou stránku produkce a komprehenze jazyka.  

Aplikovaná lingvistická afaziologie by měla věnovat výrazně větší pozornost neţ dosud 
rovněţ diagnostickým a terapeutickým pomůckám: testové baterie, izolované testy a terapeutické 
pomůcky pro jazykově postiţené, zejména testy domácí provenience či testy u nás adaptované, 
potřebují lingvistické korekce.  

Neurolingvistice nejbliţší jazykovědná disciplína je pravděpodobně psycholingvistika, 
která se pokouší modelovat jazykové zpracovávání na základě konceptu mysli a za pomoci 
behaviorálních experimentálních metod. Jazyková produkce a percepce, resp. komprehenze je v  
těchto dvou disciplínách nahlíţena ze dvou  poněkud odlišných úhlů pohledu: v některých 
ohledech se stýkají, v jiných nikoli. Neurolingvistika by se měla při tvorbě vlastních hypotéz o 
funkčním jazykovém systému v mozku zabývat všemi jeho stavy: „zdravým“ i narušeným. Tyto 
stavy a rozdíl mezi nimi ale musí být nejprve schopna náleţitě definovat (totiţ stanovit normu). 
Současně musí zohlednit všechny způsoby vyjadřování: jazyk verbální (mluvený, psaný, čtený, 
vnitřní řeč) i prostředky neverbální (gesta a mimiku), modalitu mluvenou, psanou, čtenou i vnitřní 
řeč, všechny jazykové kanály (kanál orálně-auditorní, vizuální, manuální) i jazykové roviny (rovina 
fonetiky a fonologie, morfologie a syntaxe, diskursu). Při tom musí brát v úvahu také lateralizaci 
jazykových funkcí i způsoby, jimiţ je moţné ji zjišťovat. 

 
Propojení teoretických i praktických náhledů provázaných neurovědních disciplín v záběr 

jednoho oboru je náročné. Přítomná práce se pokouší zde nastíněná stanoviska shrnout v 
jejich historické kontinuitě, zdůraznit podstatné výdobytky jednotlivých teoretických škol a 
proudů a problematizovat jejich příspěvek aktuální neurolingvistice. Historickým přehledem 
rovněţ zamýšlí upozornit na soupeřící vývojové linie, které se v průběhu zejména posledních 
dvou století periodicky, pod různými názvy, ale často s touţ náplní a týmţ zaměřením, 
vynořovaly. Součástí práce jsou průběţně vřazované výsledky vlastní experimentální práce 
(individuální i týmové): Test idiomatické komprehenze zaměřený na jazykové funkce pravé hemisféry 
s ohledem na zpracovávání lexikalizované metafory a dlouhodobá DTI studie subjektu se smíšenou 
fatickou poruchou a dalšími kognitivními deficity. Oddíl věnovaný testování jazykové kompetence 
prezentuje pilotní testovou baterii A08-09 a výsledky její aplikace na vybraný vzorek testovaných 
osob s různými poruchami jazyka v rovině percepční i komprehenzní.  
 
 
Klíčová slova 
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Abstract  
 
Neuroliguistics is a young and dynamic subject. It has become one of the fastest developing 
neuroscience subjects during its 40 year history. It is also probably the most dynamic linguistic 
discipline. It is quite uneasy to keep track of all (though often partial) important studies in this 
area because there are approximately 2000 new studies published every year. It is also quite 
difficult to evaluate and align these studies into a broader development context. The aim of this 
work is to accomplish this formidable task. It provides a basic insight into the history and current 
development of the subject with regard to related neuroscience interdisciplinary fields of study. It 
particularly stresses Czech language, local research environment and theoretical continuity (or 
better local discontinuity) of the inquiry.  
This work – as a first more complex publication in the Czech language – should serve as a basic 
commented overview of neurolinguistic issues. Theoretical knowledge is interconnected with 
clinical aphasiology field experience (including examples of language-disabled speech) and also 
general linguistic views of language system. Specific issues described by each subject are 
mentioned in the chapter introductions. 

Neurolinguistics is a part of cognitive science (humanities) as well as neuroscience 
(natural science). This seemingly inorganic connection is a source of conflicts among theoretics, 
who study the correlation between neural and linguistic structures. On the other hand, this is the 
reason why current issues in neurolinguistics have become more popular among linguistic 
disciplines during the last ten years. It brings really empirical, proof-supported knowledge of how 
the language structures and processes in the human body work. 

Some of this acquaintance is so fundamental that it stimulates restructuring of theoretical 
approaches to language processing. Due to the methodological problems of imaging techniques 
(a necessary tool for neurolinguistics work these days) neurolinguistics is still criticized by the 
linguistic “humanities”. Some older theoretical proposals on functional anatomy of language were 
(with the use of neuroimaging) confirmed while some others were refuted. Many new opinions 
appeared in response to current discoveries of neuroimaging. Rapid development in this field of 
study was so far only partially reflected by the theory. Description of neuroimaging techniques: 
their classification, interpretation of their functioning, highlighting of their advantages and 
disadvantages, review of actual results and expected future in related linguistic research are an 
integral part of this work.  

As more and more confirmed it is not possible to examine language functions without 
regard to other cognitive domains. Following the summary of actual consensus on functional 
language anatomy this work also introduces selected non-language cognitive domains: memory, 
attention, emotions and unconsciousness – always in relation to language processing. 

During last ten years general neuroscience gave us a set of important suggestions: in 
genetics (language gene FOXP2), comparative research of neuroanatomy and neurophysiology of 
animals and humans (mirror system hypothesis) or in memory research. These findings are the 
source of newer hypothesis (for example the proximity principle or a theory of two language 
streams). Clinicians working with language disordered patients also play an important role in 
shaping the framework of neurolinguistics. Clinical aphasiology as a healthcare discipline (as well as 
other related neuroscience subjects such as neuropsychology) was a predecessor of 
neurolinguistics and has incited its inception. Linguistic aphasiology - philological discipline dealing 
with language disorders, its diagnostics, classification and therapy in the framework of applied 
linguistics - is a rich splinter of neurolinguistics, which derives its benefits from clinical 
aphasiology, a science of much richer and longer history. Language disorders can be viewed 
through the prism of fields which followed them significantly earlier than linguistics (traditional 
aphasiology classification: aphasic syndromes, the view of medicine: congenital disorders or 
general mechanism of their formation and development). Another approach is purely linguistic: 
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organization according to language symptoms with regards to formal and content aspect of 
production and comprehension of language. 

Applied linguistic aphasiology should pay much higher attention to diagnostic and 
therapeutic aids: test batteries, isolated tests and therapeutic aids for speech disabled, especially 
local or adopted tests require linguistic corrections.  

Psycholinguistics is probably the closest discipline to neurolinguistics. It tries to model 
language processing based on the concept of mind and by utilizing behavioral experimental 
methods. Language production, perception and comprehension are viewed somewhat differently 
in its scope. These two fields of study only meet in some aspects. When developing new 
hypothesis about functional language systems in the brain, neurolinguistics should consider both 
states: “healthy” and impaired. These states and differences between them must be defined first 
(to set-up a norm). At the same time all means of expression shall be taken into account: verbal 
(spoken, written, read, inner speech) and nonverbal language (gestures, facial expressions), 
spoken, written, read and inner speech modality, all language channels (oral-auditory, visual, 
manual). Also all language plains (phonetics, phonology, morphology and syntax, discourse) as 
well as lateralization of language functions and means of its detection shall be included.  

Interconnection of theoretical and practical opinions of linked neuroscience disciplines is  
demanding. This work tries to summarize all the mentioned views in their historical continuity, 
emphasize important findings of particular theoretical schools and directions and question their 
contribution to actual neurolinguistics. Historical overview also points out at competing 
evolution lines. They have appeared mainly in the last two centuries under different names but 
often with the same content and focus. The ongoing and constant updating of the results of my 
own experimental work, both group and individual, are included as an integral part of the work: 
Test of the idiomatic comprehension aimed at language functions of the right hemisphere with regards 
to processing of lexicalized metaphor and Longitudinal DTI study of the subject with mixed language 
disorder and other cognitive deficits. Section dedicated to the testing of communication competence 
presents pilot test battery A08-09 and the results of its application on a selected sample of 
subjects with different language disorders of language perception and comprehension. 
 

 
 
Key words 
Neurolinguistics, neuroscience, aphasiology, aphasia, language and brain, language processing, 
language production, language comprehension, language disorder, neuroimaging methods, 
functional magnetic resonance, ERP, DTI, lateralization, hemispheric dominance, mirror 
neurons, working memory, distributed language network, FOXP2, inner speech, aphasic 
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Úvod 
 

Dosud nevíme, jak je jazyk v mozku reprezentován a jak jazykové zpracovávání probíhá. Neznáme 
přesněji mechanismy, jimiţ dochází k ztrátě a nabývání jazykových dovedností. Naše informace v tomto směru 
jsou často spekulativní, hypotetické, dílčí a nedostatečně propojené. Ţádná ze stávajících neurolingvistických teorií 
jazykového zpracovávání není přesvědčivá a vyčerpávající. Dá se dokonce říct, ţe zatímco v minulosti některé teorie 
explanatorní byly, s přibývajícím mnoţstvím informací o mozkových strukturách jimi naopak být přestávají. 
Technologické moţnosti zobrazování a pozorování mozkových struktur a jejich fungování narůstají, ale explicitní 
a komplexní neurolingvistické teorie, které by těmto výdobytkům „stačily“a aţ díky nimţ by mělo vyuţívání 
nejnovějších on-line zobrazovacích metod v lingvistickém výzkumu své opodstatnění, nevznikají. Je velmi časté, ţe 
se vědecké práce soustřeďují na bezpečné jednotlivosti. O kolik jsou ale tyto jednotlivosti průkaznější, jestliţe je 
nezaštiťuje obecnější teoretický model, v jehoţ rámci by se experimentátor mohl pohybovat? 

Není ale jasné ani to, jaký by tento rámec měl být: obecně neurovědní, obecně lingvistický, nebo 
interdisciplinární? Pokud zvolíme některou z prvních dvou moţností, v současné době s jejími technologickými 
poţadavky na jedné straně a v odtrţenosti lingvistiky od obecné kognitivní vědy na straně druhé neobstojíme. 
Zvolíme-li třetí moţnost, jakým způsobem by taková interdisciplinární teorie mohla vzniknout a jaké vědomosti 
by museli mít jednotliví členové interdisciplinárního týmu? 

Neporušuje lingvistika princip Occhamovy břitvy, kdyţ pro jazykové jevy pouţívá vlastní terminologický 
aparát, který není ve shodě s biologickou podstatou jazyka? Dualistické stanovisko, ţe mentální svět je radikálně 
odlišný od fyzického a nevztahuje se k fyzickým strukturám a jevům, přece není udrţitelné. Na druhou stranu: 
měla by se neurolingvistika omezovat na neurální vědu? To by znamenalo, ţe se bez teoretické lingvistiky a 
psychologie obejdeme. Dokáţeme ale jazykovědné jevy svázat přesvědčivě s jejich neurologickými koreláty? 

Je vůbec správný generální předpoklad neurolingvistiky, totiţ ţe charakteristiky jazykového zpracování 
jsou způsobeny tím, jak je strukturován mozek? Závisí skutečně jazykové procesy výlučně na mozkových 
strukturách a jejich náleţitém fungování, jak jsme přesvědčeni, totiţ – je podstata jazyka skutečně jen biologická?  

Přestoţe se blíţí doba, kdy je dostupná technologie mapování kaţdého neuronu mozku v reálném čase 
jeho aktivace, stále nejsme schopni zjistit, jak je taková aktivace neuronu přeloţitelná do pozorovaného chování, 
ačkoli právě odpověď na tuto otázku je hlavním cílem funkčního směru kognitivních věd. Jak se k sobě tyto dvě 
úrovně vztahují? Jsou vůbec lokalizační postupy, které neurolingvistiku provázejí od jejího vzniku a jsou logickým 
důsledkem a současně příčinou jejího zaloţení – totiţ korelování mozkových struktur s jazykovými funkcemi – 
náleţitou centrální neurolingvistickou platformou?  
Jednota nepanuje dokonce ani v tom, co je ústřední jednotkou neurolingvistických teorií, resp. jazykového systému 
v mozku – je to intracelulární sdílení neurotransmiteru, neuron, foném či slovo nebo nějaká jejich kombinace? 
Můţe to být konkrétní psychický stav jedince v jeho úhrnu – a pokud ano, jak jej zachytíme a přeloţíme do 
jazyka neuronů a slov?  

Nejsme si jisti ani v základní otázce, zda je schopnost pouţívat jazyk skutečně unikátně lidská – a 
pokud není, můţeme ji „pozorovat“ v nervovém systému jiných ţivočišných druhů a bez obav přenášet výsledky této 
práce na mozek lidský?  
Jestliţe naopak vybavenost lidského druhu pro jazyk jedinečná je, měli bychom nutně najít adekvátně jedinečný rys 
nervového systému člověka, jenţ by byl za tuto druhově jedinečnou dovednost zodpovědný, a současně by jej 
postrádaly jiné ţivočišné druhy. Jsme si ale jistí, ţe jiné ţivočišné druhy (primáti, zpěvní ptáci, mořští savci) 
skutečně nemají systém reprezentace a komunikace myšlenek srovnatelný s jazykem lidským?  
Od zvířat nás neodlišuje pouze schopnost pouţívat komplexní jazykové symboly, ale také jiné kognitivní 
dovednosti: matematika, hudba, plánování a koordinace akcí. Jak se tyto dovednosti vztahují k jazyku, zejména 
první dvě zmíněné? 

Stále nemáme přehled o tom, v jakém vztahu je evoluce jazyka k evoluci mozku ve smyslu ontogenetickém 
ani fylogenetickém, jaký je vztah akvizice jazyka a jeho ztráty. Můţeme bez těchto informací budovat relevantní 
neurolingvistické teorie?  
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Můţeme – dosud poměrně kusé a nesouvisející – informace, které máme o jazykových poruchách, bez 
obav přenášet na nenarušený, zdravý jazykový systém? Víme vůbec, jak „zdravý“ jazykový systém definovat a 
odlišit jej od „nemocného“? Odkdy je nefunkční a kdy ještě stále slouţí svému účelu, komunikaci? 

Dosud nedokáţeme v rámci experimentální praxe přístrojově ani jinak spolehlivě řídit motivaci, paměť, 
pozornost a podobné faktory (kognitivní domény), jeţ zjevně ovlivňují řečovou produkci, přestoţe věříme, ţe 
přesným řízením experimentů a jejich dobrým designováním bude moţné studovat jazykové zpracovávání exaktně.  

Současně předpokládáme, ţe je moţné zanedbat nepřirozenost laboratorních podmínek, a vycházíme 
z toho, ţe dobře imitují skutečné komunikační prostředí, coţ je zjevně mylný předpoklad. Věříme, ţe zobrazování 
mozkových struktur, zejména on-line funkční zobrazování nervových tras, nám přinese všechny potřebné informace 
o jazykovém zpracovávání v mozku. Je ale toto přesvědčení na místě? 

Otázky, které si o vztahu mezi jazykem a mozkem klademe, a způsob, jímţ si je klademe a jímţ k nim 
přistupujeme, navíc významně ovlivňují výsledky, jichţ dosahujeme. 

 
Co je vlastně smyslem, cílem a předmětem neurolingvistiky? 
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V této práci se nevěnujeme řečovým poruchám, aţ na výjimky dále poruchám vývoje řeči, narušením 
verbálního projevu při abnormálním fungování orofaciálního systému, narušením plynulosti a 
článkování řeči, narušení řeči při poruchách hlasu a fonace, sluchu, zraku, polykání a příjmu 
potravy, symptomatickým poruchám řeči při smyslových a tělesných vadách. Soustřeďujeme se 
zejména na organické poruchy jazyka. 
Nezabýváme se osvojováním jazyka dětmi, učením se cizímu jazyku, bilingvismem apod., ale pouze 
stavy po plném osvojení mateřského jazyka (L1). V rámci kapitoly o léčbě poruch komunikace 
nezmiňujeme farmakologickou léčbu a další medicínské postupy; všechna neuropsychologická 
vyšetření a všechny terapeutické pomůcky. Terapiím klinicko-logopedickým se věnujeme pouze 
okrajově. 
Ostatních kognitivních domén kromě jazyka se dotýkáme rovněţ jen proto, abychom upozornili 
na jejich provázanost. 
Některé poznatky se v práci opakují v souvislosti s tím, ţe jsme se rozhodli podat přehled o vývoji 
a aktuálním stavu oboru cyklicky; některé jevy rovněţ sledujeme z různého úhlu pohledu (a proto 
o nich hovoříme opakovaně). 
 
Videonahrávky subjektů nejsou z etických a praktických důvodů součástí této práce, naopak 
přílohu tvoří zvukové CD se stopami obsahujícími audionahrávky některých relevantních projevů 
našich afatických subjektů coby typické ukázky některých syndromů a symptomů (většinou 
v rozhovoru s klinickým logopedem či při plnění úloh v jeho ambulanci). 
 
Všichni testovaní pacienti se stali subjekty testů v této práci na základě informovaného souhlasu, který 
se vztahuje také na publikování přepisů jejich orálních promluv a kopírování a skenování jejich 
písemných projevů, jeţ nejsou aţ na výjimky přepisovány, aby byl zachován jejich celkový ráz. 
Informované souhlasy nejsou součástí této práce, protoţe na nich jsou uvedena jména subjektů, 
které se testování podrobily. 
 
Vzhledem k zásadnímu nedostatku relevantních informací k řadě podstatných pasáţí této práce (jmenovitě kapitolám 
věnovaným neurozobrazovacím metodám a historii neurověd) jsem hojně vyuţívala kromě jiných zdrojů také obecných, 
medicínských a dalších encyklopedií, včetně stránek www.wikipedia.org, http://www.google.com, http://www.medline.com, 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed, http://www.medscape.com, http://www.med.harvard.edu/research3.htm, 
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html ad. 
 
Vzhledem k tomu, ţe tato práce je první svého druhu v českém jazyce, měla by rovněţ plnit roli termínotvornou. Pokusy 
vytvářet české ekvivalenty anglických termínů jsou podniknuty pouze tam, kde to bylo moţné, zejména s ohledem na domácí 
neurovědní úzus, který ve většině případů přebírá beze změny jejich originální znění. 
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1 Neurovědy 
   

Konečným cílem biologických věd je pochopit biologické základy vědomí a mentálních procesů, kterými přijímáme, chováme se, 
vnímáme a pamatujeme si.  

 
Eric R. Kandel, drţitel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu pro rok 2000 za výzkum fyziologických 

základů paměťových skladů v neuronech a molekulárních změn během učení  
(Principles of Neural Science, New York: McGraw-Hill, 2000) 

 
 
Neurověda či neurovědy je obor, který se věnuje vědeckému studiu nervového systému1, zkoumá 
tedy strukturu, funkci, vývoj, genetiku, biochemii, fyziologii, farmakologii a patologii nervového 
systému. Bývá povaţována za součást biologických věd. V současnosti nastává sbliţování zájmů 
mnoha propojených disciplín, jako je neuropsychologie, statistika, fyzika či medicína. Tématika 
neurověd se rozšířila a zahrnuje jakékoli systematické vědecké experimentální a teoretické 
výzkumy centrálního a periferního nervového systému biologických organismů. Rovněţ 
metodologie neurověd se v posledních desetiletích enormně rozšířily, od biochemických a 
genetických analýz dynamiky individuálních nervových buněk a jejich molekulárních konstituentů 
k zobrazování percepčních a motorických úloh v mozku, které zajímají například jazykovědce. 
Neurovědy se začaly rozvíjet zejména v 2. polovině 20. století, prostřednictvím překotného 
vývoje v molekulární biologii, neurálních sítích a komputační neurovědě.  
Úkolem neurověd je vysvětlit chování ve smyslu aktivity mozku. Jednotlivé nervové buňky 
nervového systému tvoří funkční okruhy, z nichţ kaţdý zodpovídá za specifické úkoly. 
Neurovědy proto mohou být studovány z mnoha různých úrovní, od molekulární po buněčnou aţ 
po kognitivní.  
Neurolingvistika svou náplní spadá mezi systémovou a kognitivní úroveň neurovědných studií. 
 
Na molekulární úrovni neurověda studuje otázky mechanismů, jimiţ neurony vyjadřují a reagují na 
molekulární signály, a způsobu, jímţ axony tvoří komplexní vzorce. Na této úrovni se pouţívají 
nástroje molekulární biologie a genetiky. Dalším předmětem zájmu neurověd je morfologie, 
molekulární identita a fyziologické charakteristiky neuronů a způsoby, jimiţ jsou vztaţeny k 
různým typům chování.  
Na buněčné úrovni jsou základním problémem mechanismy, jimiţ neurony fyziologicky a 
elektrochemicky zpracovávají signály. Jak jsou signály zpracovávány dendrity, těly a axony 
neuronů a jak se uţívají neurotransmitery a elektrické signály ke zpracování signálu v neuronu? 
Na systémové úrovni jsou v centru pozornosti neurovědy otázky, jak jsou okruhy formovány a 
uţívány k vytváření fyziologických funkcí (reflexů, senzorické integrace, motorické koordinace, 
emočních odpovědí, učení a paměti, jazyka atd.) Jak tyto neurální okruhy fungují a jaké 
mechanismy vedou k chování, které způsobují, v případě neurolingvistiky k chování jazykovému? 
Na kognitivní úrovni se zjišťuje, jak jsou psychologické/kognitivní funkce tvořeny neurálními 
okruhy.  
 

1.1 Kognitivní věda v rámci neurověd – kognitivní 
neurověda 

                                                           
1 Neurobiologie se často pouţívá jako termín zástupný, odkazuje ale spíše k biologii nervového systému, zatímco 
neurovědy jsou spíše vědou o mentálních funkcích, které formují základy neurálních okruhů. 
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Současný neurovědní výzkum se dělí do následujících odvětví dle předmětu zájmu, na škále 
systematizace výzkumu a rovněţ podle experimentálních přístupů (molekulární a celulární 
neurověda, behaviorální neurověda, systémová neurověda, vývojová neurověda, komputační 
neurověda, neurověda chorob a stáří, neurální inţenýring a kognitivní neurověda, kam spadá také 
neurální jazykověda - neurolingvistika).  
Termín kognitivní věda zavedl Christopher Longuet-Higgins r. 1973 v komentáři Lighthill 
report, který se zaměřoval na soudobý stav umělé inteligence. V tomtéţ desetiletí byl zaloţen 
časopis Kognitivní věda a Společnost pro kognitivní vědu (Cognitive Science a the Cognitive Science Society). 
Základní otázkou kognitivních věd je Co je to inteligence (mysl) a jak je moţné ji modelovat. Kompletní 
porozumění mysli/mozku při tom nemá být zaloţeno pouze na studiu jediné zmíněné úrovně a 
musí být interdisciplinární (podílí se na něm řada oborů včetně psychologie, filosofie, neurověd, 
lingvistiky, antropologie nebo biologie a fyziky).  
 
Kognitivní neurověda se zabývá vědeckým studiem biologických mechanismů kognice, se specifickým 
zaměřením na neurální substráty mentálních procesů a jejich projevy v lidském chování. Klade si 
otázku, jak jsou psychologické či kognitivní funkce produkovány konkrétními neurálními okruhy. 
Mezi témata kognitivních věd patří i jazyk, pozornost, rozhodování, emoce, paměť, motivace, 
sexuální chování, učení a sociální chování, vědomí, zrcadlové neurony a další kognitivní domény (viz 
dále), z nichţ některé představujeme v této práci s ohledem na jazykové zpracovávání.  
Metodologicky vyuţívají jednotlivé kognitivní neurovědy experimentální paradigmata z 
psychofyziky a kognitivní neuropsychologie i zobrazovací metody (EEG, MEG, fMRI, PET, 
SPECT, viz dále), elektrofyziologické studie neurálních systémů a také behaviorální genetiku – 
některé z těchto metod vyloţíme v příslušné kapitole (4). Klinické studie psychopatologie 
subjektů s kognitivními deficity tvoří důleţitý aspekt kognitivní neurovědy; v případě 
neurolingvistiky je předmětem zájmu jazyk, a tedy jazykové poruchy.  
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2 Dějiny neurověd s důrazem na 
neurolingvistiku  

2.1 Nejstarší uvaţování o mysli a mozku ve zkratce 
2.1.1 Srdce versus mozek  

 
Dlouhá staletí řešila filosofie, nikoli jazykověda, otázku, zda je sídlo jazyka v mozku, tedy tělesné 
struktuře, orgánu (oproti víře, ţe jazyk „sídlí“ v duši, která nemá fyzickou či biologickou 
podstatu). S ní souvisel další problém, totiţ zda je moţné myšlení bez jazyka, nebo zda je jazyk 
podmínkou myšlenkových pochodů, ať uţ probíhají kdekoli (viz dále, zejm. kap. 11). Dnes je tato 
otázka zodpovězena: a) myšlení bez jazyka je běţné, je jím ale determinované; b) myšlení a jazyk 
„sídlí“ v mozku. 
Důkazy trepanace – vytváření otvoru do hlavy s cílem léčení bolestí hlavy nebo mentálních 
chorob – hovoří o pouţívání této metody uţ ve věku neolitu a byly identifikovány po celém 
světě. Rukopisy z r. 5000 před Kristem dokazují, ţe Egypťané (5000 p. K.) měli povědomí o 
symptomech poškození mozku. Mozek pravidelně vyjímali pro mumifikaci, nicméně věřili, ţe 
sídlem inteligence je srdce. Názor, ţe srdce je zdrojem vědomí, nebyl překonán aţ do časů 
Hippokrata, který věřil, ţe mozek je nejen aktivní při smyslovém vnímání, protoţe většina 
specializovaných orgánů jako uši, oči a jazyk je lokalizována v hlavě blízko mozku, ale ţe je také 
sídlem inteligence. Aristoteles byl přesvědčen, ţe inteligence „sídlí“ v srdci a ţe mozek slouţí k 
ochlazení krve. Tento náhled byl obecně přijímán aţ do doby, kdy římský lékař Galén, následník 
Hippokrata, pozoroval, ţe jeho pacienti ztrácejí mentální schopnosti, pokud byl poškozen jejich 
mozek. Od té doby byl mozek podrobován soustavnému výzkumu. 
 

2.1.2 Mysl versus mozek poprvé – vědomí a chování 
Studium vztahu jazyka, těla a mysli tvořilo od starověku součást filosofického bádání (viz 
předchozí kapitola). V 17. století popularizoval tvrzení, ţe tělo a mysl jsou dvě oddělené entity (rés 
extensa a rés cogitans) Descartes. V 17. a 18. st. se myslí zabývali další filosofové: George Berkeley, 
Robert Burton, Thomas Hobbes, David Hume, Immanuel Kant, a John Locke. V 70. 
letech 18. století posunul Wilhelm Wundt studium lidského chápání do rámce experimentální 
psychologie.  
Od počátku 20. století převaţoval názor na mysl podle Johna B. Watsona – behavioristické 
stanovisko, ţe vědomí není adekvátním předmětem vědeckého výzkumu a ţe studováno by mělo 
být pouze pozorovatelné chování. V 50. letech 20. století bylo toto přetrvávající stanovisko 
přehodnoceno - vědci začínali konceptualizovat teorie mysli zaloţené na komplexních 
reprezentacích a komputačních procedurách. George Miller přišel s konceptem mentálních 
reprezentací, které jsou kódovány a dekódovány v mysli. John McCarthy, Marvin Minsky, Allen 
Newell, a Herbert Simon zaloţili disciplínu umělá inteligence. Noam Chomsky studium jazyka 
posunul z rámce behaviorismu do rámce generativní lingvistiky. Od dob Chomského se výzkum 
podstatně přesunul směrem ke kognitivismu a zobrazovací metody přispěly k vyřešení řady 
obecných teoretických otázek o povaze mysli. Paralelně a v souvislosti s těmito v jádru 
filosofickými otázkami pokračuje spor o náleţitý způsob modelování jazyka v mozku. 
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2.2 Tradiční neurolingvistické teorie – základy 
lokalizacionismu (koncept center) a holismu 
 

2.2.1 Lokalizacionismus versus holismus  
 

Úvod – jádro sporu 
Oproti první zmíněné debatě srdce versus mozek, jeţ byla jednoznačně a prokazatelně vyřešena ve 
prospěch mozku, je debata mezi lokalizacionismem a holismem dosud neuzavřenou základní 
otázkou neurolingvistiky – nadále spolu soupeří hypotézy: a) různé aspekty kognice (jazyka) jsou 
umístěny v různých oblastech mozku, b) různé aspekty kognice (jazyka) jsou distribuovány v celém 
mozku. 
Rozdíl mezi lokalizacionismem a holismem, neurolingvistickými směry, jeţ vznikaly a vyvíjely se 
během 19. a 20. století, je také v názoru na to, co by modely jazykového zpracovávání měly 
obsahovat.  
Jako lokalizacionismus se historicky označují všechny snahy připisovat (výlučně) nějaké oblasti 
mozku určitou kognitivní (jazykovou) dovednost. Lokalizacionisté tvrdí, ţe izolace jazykových 
funkcí od „zbytku kognice“ je moţná, ba nutná, jakoţto jediná cesta k vývoji oboru. Věří dále, ţe 
individuální komponenty jazykového zpracovávání mohou být lokalizovány do specifických 
regionů mozku2, které za ně zodpovídají - jsou-li tyto regiony narušeny, způsobí také narušení 
daných jazykových komponentů. Receptivní jazykové funkce jsou podle lokalizacionistů ve 
vztahu k senzorickým oblastem mozku, zatímco funkce expresivní jsou ve vztahu k oblastem 
motorickým. Budeme-li schopni správně analyzovat jazykové poškození a výsledný abnormální 
jazykový výkon a usouvztaţnit tato pozorování k normální neurální a jazykové funkci, budeme 
také schopni říci, jakou roli hraje narušená, „chybějící“ mozková struktura v normálním 
jazykovém zpracovávání. Podle tohoto přístupu je abnormální výkon výsledkem normálního 
fungování systému jazykového zpracovávání, v němţ byl vyřazen některý komponent. Tento 
„chybějící“ komponent je potom „umisťován“ do regionu mozku, který je poškozen či zničen 
lézí.  
Jako holistické či gestalt jsou nepříliš přesně označovány všechny nelokalizacionistické směry 19. 
století a první poloviny 20. století, tedy směry, které nepracují se základními prvky 
lokalizacionismu, totiţ s pojmy center a jejich spojů3. Imaginárním centrem je podle nich mozek celý 
a na kaţdém mentálním aktu, tedy i individuálních úlohách jazykového zpracovávání, 
spolupracuje více jeho oblastí. Není proto moţné hodnotit stav nějaké funkce pouze s ohledem 
na vymezenou lokalitu mozku. Holisté současně implicitně či explicitně popírají, ţe je moţné 
izolovat psycholingvistické funkce na jednotlivé prvky, jak to činí lokalizacionisté. Některé z těchto 
kritických aspektů podnítily vznik opozičních teorií, které, ač velmi různorodé, bývají často 
shrnovány právě pod hlavičku holistického přístupu k jazykovému systému (obecně ke kognici či 
psychice). 
Obě protichůdné skupiny ale přes veškeré názorové odlišnosti v minulosti i v současnosti sdílely 
teoretické přístupy i názory a rozdíl mezi nimi má často charakter spíše nenápadného posunu 
nebo konjunkce (např. práce A. R. Luriji nebo K. Goldsteina jsou příklady propojení stanovisek 
obou táborů; vezmeme-li v úvahu závěry uţ raných lokalizacionistů o propojenosti Wernickeovy 

                                                           
2 Coţ je obecný předpoklad i v případě jiných kognitivních dovedností v rámci neuropsychologie jako takové. Tento 
přístup je výhodný, protoţe díky jeho zjednodušujícímu rámci je moţné jej s úspěchem přenést do terapeutické a 
diagnostické klinické praxe, coţ se také děje. Např. na základě několika pozorování u lůţka je moţné stanovit daný 
typ afázie. Tento přístup proto afaziologii dominuje; takzvaná kognitivně-neuropsychologická škola, která se od 
lokalizacionismu jen mírně odchyluje, má v rámci afaziologie v posledním desetiletí úspěch i u nás a její přenos do 
praxe právě probíhá (viz závěrečné kapitoly této práce). 
3 Konekcionismus je tedy z tohoto pohledu klasický lokalizacionistický směr.  
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a Brocovy arey, zjistíme, ţe se tento názor podobá spíše holistickým tvrzením o integrované 
aktivitě různých mozkových oblastí). 
 
Jako první s lokalizacionistickým typem uvaţování přišel Paul Broca na základě svých výzkumů 
pacientů Lebourgnea a Lelonga (viz dále). Tento přístup má ale zjevná omezení: mnoţství různých 
způsobů, jak a kde se mozek poškozuje a jak tato poškození ovlivňují jazykový výkon; nejasnosti 
v tom, co vlastně je normální a nenormální na patologickém projevu; není moţné jednoznačně 
tvrdit, ţe daný region byl zničen zcela tak, aby bylo moţné říci, ţe „chybí“; přenositelnost 
pozorování jednotlivce na globální jazykové zpracovávání je zpochybnitelná. Především ale není 
jasné, zda je patologické chování správně interpretováno jako selhání výkonu normální funkce. 
Abnormální chování můţe být cosi nového, způsobeného lézí. Je také moţné, ţe mozkové léze 
umoţňují projevování funkcí, které jsou normálně potlačené nebo inhibované (viz dále, H. 
Jackson). Potom není moţné tyto efekty lézí mozku analyzovat jako selhání normálních postupů 
pro mentální aktivity (např. produkci jazyka).  
Je také velmi obtíţné lézi charakterizovat přesně. Přestoţe se na základě zobrazovacích metod 
nebo údajů z autopsie můţe zdát, ţe léze je omezena na jedinou oblast mozku, je to často tak, ţe 
se abnormality projeví v mnoha jiných oblastech, s nimiţ je tato dominantně postiţená oblast 
spojena, coţ nutně podporuje holistické hypotézy. 
Kdyţ vyšetřujeme skupinu pacientů, zjistíme, ţe míru, jíţ daná léze ovlivní (jazykové) zpracovávání, 
systematicky ovlivňuje celá široká škála individuálních faktorů: individuální neuroanatomie, věk, 
preference ruky, věk, rodinné dispozice k preferenci ruky, pohlaví…; různé typy/mechanismy/příčiny 
poškození mozku: nádor, mozková příhoda, zranění, infekce – mají odlišnou patologii, odlišný efekt, 
vedou k odlišnému rozsahu a lokalizaci léze, a tedy také k jiným symptomům. Navíc se téměř všechny 
projevy mění v čase. Proto je velmi obtíţné sestavit vzorek subjektů s identickou neurobiologickou 
strukturou a identickou lézí. Navíc jsou jazykové výkony subjektů velmi odlišné jiţ před zraněním, jak se 
například ukazuje z významné individuální variability v úkolech na hodnocení tzv. gramatičnosti (viz dále). 
Lokalizace symptomů neznamená vţdy současně také lokalizaci funkce. Všechna tato omezení vedou 
k obecné skepsi o starších, ale i novějších lokalizacionistických teoriích. 
 
Dedukování směrem od postiţené funkce k zdravé a odtud k neurolingvistickým modelům 
normálního jazyka, totiţ výše představené lokalizacionistické uvaţování, je nadále nejčastějším 
přístupem ke studiu jazykových funkcí v neurolingvistice (viz dále, kap. 2.8). Neznamená to 
ovšem, ţe směr bádání nemůţe být a není také opačný: 
 
  teorie jazykového systému (zdravého) > její aplikace na studium jazykových poruch 
 
Významným rozdílem mezi holisty (Jackson, Goldstein, Brown) a lokalizacionisty (Wernicke, 
Broca, Dejerine, Lichtheim…) je také to, jaké aspekty jazykového zpracovávání modelují. 
Lokalizacionisté nesměřují k modelování všech aspektů psychických funkcí či kognice: soustředí se 
skutečně pouze na jazykové mody a procesy, jako je pojmenovávání, psaní, čtení, opakování, často 
na úrovni slov. Holisté se pokoušejí modelovat schopnost pacientů řídit a motivovat chování jako 
takové: iniciovat akce a přesunovat pozornost k novým stimulům, inhibovat primitivní reflexy. Pro 
ně jsou tudíţ centralistické modely příliš statické.  
Z těchto přístupů vyplývá, ţe holisté došli k modelům, v nichţ kaţdý výkon vyţadoval zapojení 
velké oblasti mozku, zatímco lokalizacionistům „stačily“ fokální, drobné regiony. Holistům se 
podstatně lépe podařilo naznačit, ţe schopnosti jako obecná iniciace akce (Brown), schopnost inhibice 
primitivních reflexů (Jackson) nebo schopnost rozeznat abstraktní postoj (Goldstein) hrají podstatnou 
roli v jazykovém zpracovávání. Nejjasněji to podtrhl A. R. Lurija – obecně kognitivní 
psychologické schopnosti jako umění převést pozornost jsou součástí jazykových úloh, jako je 
opakování, i úloh nejazykových. Lokalizacionisté se ale byli schopni zaměřit na specificky jazykové 
problémy a přinést o nich podstatné informace jazykovědě. 
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Jen výjimečně si celá skupina těchto teoretiků všímala vztahu mezi zdravým a postiţeným 
mozkem s ohledem na jazykové funkce a toho, jak poruchy jazyka vznikají, jaký mechanismus 
stojí za jejich rozvojem.  
 
Historie sporu – frenologie a raný lokalizacionismus 
Počátky lokalizacionismu se váţou k rozvoji frenologie. Frenologové, F. J. Gall (18094) a jeho ţák J. 
G. Spurzheim5 a další v raném 19. století tvrdili, ţe morální, intelektové a duchovní dovednosti 
člověka jsou výsledkem aktivit odlišných částí mozku a ţe velikost mozkových oblastí 
zodpovědných za danou schopnost ovlivňuje míru jejího budoucího vývoje u konkrétního 
jedince. Připisovali dokonce velikosti určitých částí lebky, jeţ vyšetřovali poklepem, schopnost 
odráţet velikost části mozku, kterou kryjí. Domnívali se, ţe získali schopnost předpovídat 
schopnosti jedince pohmatem hlavy. Ohledně Gallovy doktríny panovaly v polovině 19. století ve 
vědecké společnosti smíšené názory, přesto tvrzení, ţe jazyk je umístěn v čelních lalocích mozku, 
přetrvalo.  
Vznik neurolingvistiky (aniţ by byl v té době tento termín pouţíván pro označení příslušných 
vědeckých aktivit) lze datovat do poloviny 19. století, kdy byly poloţeny základy lokalizacionismu 
a kdy také vznikaly první vědecké studie subjektů se získanými poruchami jazyka. Průlom 
v tomto směru přišel s francouzským neurologem Paulem Brocou r. 1861, kdy tento neurolog 
na prezentaci Antropologické společnosti v Paříţi vystoupil s prvním vědeckým přístupem 
k afáziím a neurolingvistice6. Brocovo zjištění, ţe expresivní aparát řeči souvisí s malou oblastí 
kortexu před precentrálním gyrem, s pars opercularis a triangularis třetího čelního konvolutu, je 
dosud povaţováno za platné7. Frenologové sice došli k závěru, ţe různé mozkové oblasti nesou 
různé funkce a ţe jazyk je převáţně řízen frontálními oblastmi mozku, ale Broca zřejmě poprvé 
vyuţil empirického důkazu tohoto vztahu. Vyšetřoval muţe, který byl schopen jazyku rozumět, 
ale nemohl mluvit, produkoval pouze opakovanou slabiku tan. Po jeho smrti se pitvou prokázalo, 
ţe Brocův pacient Lebourgne utrpěl poškození levého čelního laloku, který byl později označen 
jako Brocova oblast/area. Brocův závěr tedy byl, ţe tato oblast mozku je zodpovědná za 
schopnost artikulované řeči.  
Tento způsob analýzy jazykového systému na jednotlivé „dovednosti“ dominoval celému 19. 
století. Paul Broca nadále zkoumal pacienty s poškozeným mozkem a tvrdil, ţe určité regiony 
v mozku, které označoval jako konvoluty, jsou zodpovědné za určité funkce a jejich poškození 
vede k afemiím (jak nazýval afázie)8. Jazyková dovednost, tzv. language faculty, se náhle stala 
předmětem širokého vědeckého zájmu. 
 

                                                           
4 Gall, F. J. (1809). Recherches sur le systeme nerveux. Paris: J. B. Bailliére. 
5 Spurzheim, J. G. (1815). The Physiognomical System of Drs. Gall and Spurzheim; Spurzheim, J. G. (1825). 
Phrenology: or, The doctrine of the mind, and of the relations between its manifestations and the body, London; 
Gall, F. J., Spurzheim, J. C. (1810). Observations sur la phrénologie, ou la connaissance de l’homme moral et 
intellectuel, fondée sur les fonctions du système nerveux. Strasbourg: Paris.  
6 Broca, M. P. (1861). Remarques sur le siége de la faculté du langage articulé, suivies d´une observation d´aphémie. 
Perte de la Parole. Bulletin set Memoires de la Societe Anatomique de Paris, 6, 36, 330-357. 
7 Broca ovšem nepopisoval poruchu nyní známou jako Brocova afázie, ale spíše případ řečové dyspraxie, tj. 
neschopnosti iniciovat vědomé pohyby potřebné pro řečovou produkci. Broca tento případ označil za afemii, přičemţ 
tímto termínem zamýšlel odlišit popisovanou kauzu od verbální amnesie (dnešní anomie), u níţ schopnost iniciovat řeč 
není narušena.  
8 Pozoruhodná studie týmu Niny Dronkersové se r. 2007 zaměřila na zachované mozky Brocových pacientů 
Leborgnea a Lelonga a popsala je pomocí MRI; Dronkers, N. S., Plaisant, O., Iba-Zizen, M. T., Cabanis E. A. (2007). 
Paul Broca's Historic Cases: High Resolution MR Imaging of the Brains of Leborgne and Lelong. Brain 130, 5, 
1432–1441. 
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Broca dále zkoumal lateralizaci mozku – ve své druhé významné studii (1865) zdůraznil, ţe 
pozorované případy afázie byly spojeny s levohemisferálními lézemi, coţ není náhodné. Došel 
k závěru, ţe levá hemisféra je zodpovědná za jazyk, coţ bylo v nesouladu s obecným biologickým 
zákonem, ţe symetrické orgány (a tedy také hemisféry mozku) mají identické funkce. Zotavení 
z afázie by podle něj mohlo nastávat, pokud by pravá hemisféra převzala funkce hemisféry levé, a 
současně tvrdil, ţe neschopnost pacientů zotavit se z afázie by mohla být způsobena neadekvátní 
rehabilitací.  Nakonec zdůraznil, ţe schopnost jeho afatiků rozumět jazyku znamená, ţe pravá 
hemisféra se nějak na jazyce podílí, zejména na vztahu mezi významem a formou, tedy porozumění, 
zatímco levá hemisféra je určena pro řeč samotnou (ve smyslu její produkce). Objev, ţe v lidském 
mozku jsou významné laterální asymetrie, čekal nicméně na větší pozornost vědecké obce dalších 
sto let. 
 
 



27 

 

 
 
Brocovy hypotézy a s nimi také lokalizační přístupy dále podpořily sledování epileptiků, které 
prováděl německý neurolog Carl Wernicke (18749), protoţe léze působily specifické změny 
chování těchto pacientů (viz níţe). Wernicke ošetřoval pacienta, který byl schopen plynule mluvit, 
ale jeho verbální produkce byla nesmyslná. Pacient utrpěl mozkovou mrtvici a nerozuměl 
mluvenému ani psanému jazyku. Lézi měl v oblasti, kde se stýká parietální a spánkový lalok, nyní 
označené jako Wernickeova area. Wernicke přisoudil temporálnímu gyru, který podle něj měl být 
paměťovým skladem pro auditorní formy slov, řízení porozumění mluvenému jazyku. Wernicke ve 
svém článku navrhl ale také teoretický rámec pro klasifikaci afatických syndromů a obecnější 
model reprezentace jazyka v mozku, který je moţno stále usouvztaţnit s novějšími 
asocianistickými teoriemi jazyka. Vyvinul teorii specializace specifických mozkových struktur pro 
jazykovou komprehenzi a produkci. Přišel s tvrzením, ţe existuje několik typů afatických 
syndromů, přičemţ kaţdý je výsledkem léze v různých oblastech mozku. Podle jeho návrhu 
produkce jazyka vyţaduje dva vstupy: myšlenku, která má být vyjádřena, a paměťový sklad pro 
auditorní formy slov – Wernicke tedy modeloval tok informace mezi auditorními reprezentacemi 
slov a reprezentacemi motorických sekvencí pro artikulaci těchto slov.  
Pozorování afatických syndromů vedla Wernickeho k závěru, ţe senzorické obrazy slov musejí 
být během normální řečové produkce mentálně evokovány. Dítě se podle něj učí jazyku imitací. 
Tato povaha jazykové akvizice podle Wernickeho vede k psychologickému procesu, v němţ je řeč 
svázána se senzorickými obrazy – komplexním auditorně-motorickým reflexem. Protoţe tento 
převod musí být prostředkován nějakou neurální cestou, Wernicke soudil, ţe musí nastávat 
transmise auditorních obrazů ze senzorických asociačních oblastí do motorických oblastí 
řečového plánování během aktu mluvení. Soudil, ţe auditorně-motorický proces informačního 
toku musí být součástí jakéhokoli modelu mluvení a navrhl jazykovou cestu, která leţí v okolí 
Sylviovy rýhy, a s auditorním, senzorickým pólem v temporální části a řečovým, motorickým pólem ve 
frontální oblasti tvoří jazykový gyrus. Dále navrhl, ţe je rozdíl mezi afáziemi způsobenými narušením 

                                                           
9 Wernicke, C. (1874). Der aphasische Symptomencomplex: Eine psychologische Studie auf anatomischer Basis. 
Přetisk původní Wernickeho práce s titulem The symptom complex of aphasia: psychological study on a neurological 
basis in Wernicke's Works on Aphasia (1969). The Hague: Mouton. 
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těchto pólů a afáziemi způsobenými lézemi v cestě, jeţ je spojuje. Nesouhlasil s lokalizováním 
komplexních psychologických funkcí do specifických oblastí mozku, to paradoxně povaţoval za 
frenologický přístup. Místo toho soudil, ţe mnoho funkcí je výsledkem spojů mezi různými 
mozkovými komponenty. Wernickeův článek vedl později k zaloţení plodné kognitivně-
neuropsychologické afaziologické školy, jeţ afaziologii dominuje dodnes (afázie rozčlenil na kortikální, 
subkortikální a transkortikální; senzorické a motorické; postuloval také kondukční afázii). 
Wernickeovy názory tedy patří někam na pomezí stanovisek lokalizacionistických a holistických. 
 
2.2.1.1 První holisté 
R. 1870 publikovali němečtí fyzici Eduard Hitzig a Gustav Fritsch závěry svého výzkumu 
chování zvířat. Nechali projít elektrický výboj cerebrálním kortexem psa, čímţ způsobili, ţe pes 
prováděl charakteristické pohyby v závislosti na tom, kde konkrétně byl výboj aplikován. Protoţe 
stimulace různých oblastí vedly k produkci různých typů pohybů, vyvodili fyzici, ţe jádro tohoto 
chování je na buněčné úrovni.  
John Hughlings Jackson (1878) vyvodil organizaci motorického kortexu z pozorování progrese 
mozkových lézí u postiţených pacientů. Současně studoval epileptiky a příčinu jejich nemoci 
viděl v lokalizovaných elektrických výbojích v mozku.  
Na základě těchto pozorování se zjistilo, ţe elektrická stimulace mozku vede k pohybům a 
vyvstala otázka, zda by také nemohla vést k  projevům jazykovým. Otázka zůstala 
nezodpovězená, dokud Penfield a Roberts (1959) nezačali se stimulováním pacientů, kteří měli 
podstoupit neurochirurgii, přičemţ se ukázalo, ţe stimulace řeč spíše inhibuje, maximálně má efekt na 
produkci izolovaných slov, nevede ale k plynulé řeči. 
Jackson ale především vyvinul komplexní koncept, podle nějţ nervový systém sestává 
z progresivně vyšších úrovní aktivity; přičemţ funkce nejvyšší pracují na základě chronické inhibice. 
Podle tohoto konceptu také popsal jazykové funkce a jejich ztrátu. Jackson se odlišoval v tom, ţe 
se nezaměřoval na stupeň narušení jednotlivých jazykových dovedností (mluvení, psaní…), ale 
spíše na vyvíjení hierarchického deskriptivního rámce pro jazykové poruchy, nezávislého na tehdy 
aktuálních konekcionistických modelech. Zdůrazňoval rozsah, v němţ mohou být promluvy 
pacienta povaţovány za propozice, coţ je zcela originální kritérium. Propozice jsou podle autora 
často uţívány pro přenos nových, situačně zakotvených informací, neměli bychom se tedy 
zaměřovat na izolovaná slova, která nejsou schopna vyjádřit vztah mezi objekty. Kaţdá propozice 
podle Jacksona má dvě sloţky, z nichţ obě mohou být objektem jazykové ztráty: je to struktura 
propozice, nebo její pouţití.  
Jackson nahlíţel chování a neurální aktivitu jako narůstající komplexní funkce, „nastavěné“ na 
základních dovednostech, které jsou automatické, nevědomé a zaloţené na stimulu (spánek, 
respirace, chod srdce). Tyto funkce jsou zakotveny uţ u novorozence a bývají zachovány i při 
závaţné poruše nervového systému. Jackson je označil za funkce niţší úrovně na neuro-ose a 
pozdější výzkumy tyto závěry potvrdily. Komplexnější funkce, jako reakce na bolest, polohování 
těla apod. jsou výsledkem středních úrovní nervového systému. Jsou částečně záleţitostí vůle a 
částečně jsou nezávislé na stimulu, často stereotypizované. Na vyšších úrovních jsou funkce 
vědomé a volní, jako je například jazyk, které závisejí na evolučně nejpokročilejších oblastech mozku, 
hemisférách. Propozice, které jsou podle Jacksona základní jednotkou jazyka, jsou právě 
takovými vyššími funkcemi, zatímco např. řečové automatismy zachované v případě závaţné 
formy Brocovy afázie jsou typickým příkladem primitivních funkcí a nejsou propozicemi, pacienti 
je navíc nejsou schopni jako propozice skutečně uţívat. 
Funkce, o nichţ Jackson mluví, lze charakterizovat jako chování, a povaha těchto chování je velmi 
odlišná od dovedností, které zmiňovali Broca, Wernicke (a Lichtheim). Jackson se zaměřuje na 
nástavbu funkcí: primitivní reakce je inhibována a částečně modifikována tím, ţe nastává 
komplexnější reakce.  Jedná se tedy o inhibici, uvolnění a modifikaci primitivních částí nervového 
systému prostřednictvím vyšších úrovní. Lokalizacionistické teorie nejsou nijak provázány 
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s evolučními jevy. Povaha symptomů podle Jacksona je zcela jiná: zejména s ohledem na to, jak 
operují zachované mozkové funkce při narušení jiných. U lokalizacionistů jsou výkony po 
mozkovém zranění nahlíţeny jako částečné, na základě předpokladu chybějícího komponentu. 
V hierarchických rámcích se neurologicky postiţený organismus chová jako integrovaná jednotka 
a jeho výkon odráţí niţší úrovně, které jsou více stereotypní, automatické. Jackson mluví o 
pozitivních a negativních symptomech: pozitivní jsou funkce zachované, které odráţejí fungování 
zbylého mozku, negativní jsou funkce neproveditelné, po zranění. 
 Jeho hierarchizující přístup se stal poměrně vlivným a dodnes je adaptován v rámci tzv. hierarchických 
modelů jazykového zpracovávání. Jacksonův přínos spočívá v důrazu na integrativnost 
psychologických a neurálních funkcí, v konceptu modulace primitivních vzorců chování 
funkcemi vyšších úrovní a v propojení jazykové teorie s teorií evoluce. Jacksonovské vývody jsou 
na druhou stranu jen málo anatomicky zakotvené. 
 
2.2.1.2 Noví lokalizacionisté 
R. 1884 rozšířil Wernickeovy teorie Lichtheim a roku 188510 je publikoval ve vlivném magazínu 
Brain jako komplexní klasifikaci všech afatických syndromů na základě lokalizacionistického 
modelu jazyka a mozku. Lichtheimův návrh počítal se sedmi typy afázií, kterým se budeme 
podrobně věnovat v příslušných kapitolách (viz kapitola Klasifikace afázií). Lichtheimův návrh 
(Lichtheimův dům) je dodnes základem klinických klasifikací afázií severoamerických 
afaziologických škol. Nejprve jej oţivil Geschwind (1965), posléze moderní verzi této taxonomie 
rozpracovali Benson a Geschwind11 (1971, viz dále). Adaptují Lichtheimovu klasifikaci téměř 
doslovně, přidávají pouze tři nové syndromy k jeho sedmi. 10 syndromů této autorské dvojice 
tedy tvoří základ dosavadní taxonomie v rámci moderní afaziologie (viz kapitola Klasifikace 
afázií) 
 
Tyto návrhy (Broca, Lichtheim, Geschwind) klasifikací jazykových poruch ve vztahu k mozku počítají s konceptem 
centra, které je zodpovědné za určitou jazykovou dovednost (čtení, psaní, mluvení, rozumění), všechny tyto dovednosti 
jsou povaţovány za individuální entity a jsou vzájemně propojené a snad nějakým způsobem interagují. Centrum je 
tedy současně jádrem oné jedinečné psychické dovednosti uţívat jazyk, umístěné v určité oblasti mozku (například 
produkce řeči v Brocově oblasti). Protoţe spoje mezi centry nemají jasné jazykové reprezentace, nejsou součástí 
určité funkce jako celku, ale pouze přenášení informace mezi centry samotnými. I tyto starší modely jsou uţitečné 
pro praxi, protoţe umoţňují navrhovat hypotézy o umístění léze a jejich vztahu k typu afázie. Ostatně centra a spoje 
jsou vůdčí metodou organizace jazykových oblastí ve výzkumu stále. Kontroverze vznikají mezi těmi, kdo 
upřednostňují v základu spíše lokalizacionistické hledisko, a těmi, jejichţ názory jsou spíše holistické.  

 
Studia mozku se stala sofistikovanějšími po objevu mikroskopu a rozvoji barvicích procedur 
Camillem Golgim během konce 90. let 19. století. Jeho technika byla znovu pouţita S. R. y 
Cajalem a vedla k ustavení neuronové doktríny, hypotézy, ţe funkční jednotkou mozku je 
neuron (viz dále). Golgi vyvinul metodu značkování tkáně stříbrem, která umoţnila definovat 
některé buňky v určité oblasti mozku, coţ ho vedlo k přesvědčení, ţe neurony jsou přímo spojeny 
v jedné cytoplazmě. Cajal oproti tomu zjistil, ţe neurony jsou buňky oddělené; elektrické signály v 
neuronu se přenášejí pouze v jednom směru12. Na konci 19. st. DuBois-Reymond, Müller a 
von Helmholtz ukázali, ţe neurony jsou elektricky vzrušivé/vznětlivé a ţe jejich aktivita je 
předvídatelným způsobem ovlivněna elektrickým nábojem sousedících neuronů. 
 
2.2.1.3 Kritici lokalizacionismu – noví holisté 

                                                           
10 Lichtheim, L. (1885). On aphasia. Brain 7, 433-483. 
11 Benson, D. F., Geschwind, N. (1971). Aphasia and related cortical disturbances. In A. B. Baker and H. Baker 
(eds.), Clinical Neurology. Harper and Row, NY. 
12 Golgi a Ramon y Cajal za svá rozsáhlá pozorování, popisy a kategorizace neuronů v mozku sdíleli Nobelovu cenu 
za fyziologii a medicínu z r. 1906 (viz dále). 
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R. 1891 napsal psycholog Sigmund Freud monografii o afáziích13, jíţ poloţil základy nové 
kritiky lokalizacionismu. Lokalizacionistům podle něj mohou nastat velké problémy, jakmile se 
objeví nový syndrom – protoţe jejich model není schopen předvídat všechny moţné kombinace 
symptomů. Existoval-li by syndrom, v němţ by seskupení symptomů nemohlo být vysvětleno 
konekcemi a postulovaným informačním tokem, model by selhal. Freud dvě takové konstelace 
představil, čímţ poukázal na nedostatky starších modelů obecně. Kombinaci alexie s Brocovou 
afázií, která je podle Freuda velmi častá, a tudíţ by měla tvořit afatický syndrom, Lichtheimův 
model nezahrnuje a ani zahrnovat nemůţe. Druhým případem byla kombinace poruch v rámci 
anomie, u níţ bylo zjevné narušení pouze v jednom směru informačního toku, nikoli v opačném. 
Všechna centra a spoje mezi nimi byly nenarušené – narušeny byly pouze podmínky, v nichţ mohla 
cesta fungovat. Otázku, jak se cesty v tomto ohledu liší, si před Freudem nikdo nepoloţil. Freud 
zpochybnil kompletnost starších centralistických modelů, kterou není moţno vyřešit jinak neţ 
zavedením funkčních faktorů – specifikací způsobu, jímţ centrum nebo cesta fungují. Kritizoval 
také tvrzení, ţe „jednoduché“ jazykové funkce jsou lokalizovány v centrech, a „komplexní“ jsou 
prostředkovány spoji těchto center, jejich interakcí, i předpoklad, ţe kaţdý zvuk slova by měl být 
spojován s konkrétním neuronem, který tuto asociaci reprezentuje (protoţe potom by všechny 
neurony byly komplexními funkcemi). Podle Freuda je lepší předpokládat, ţe kaţdé slovo je 
reprezentováno sítí neuronů – auditorní, vizuální, somestetické a motorické aspekty slova jsou 
reprezentovány v celé perisylviánní oblasti, auditorní informace je zpracovávána blíţe sluchovým 
centrům a vizuální informace blízko vizuálního kortexu. Kaţdé slovo je podle něj tvořeno 
určitým počtem asociací.  
Freud tedy přišel s velmi moderním (a holistickým) názorem, ţe jednotlivá slova, která povaţoval 
za základní jednotky jazyka, jsou komplexní mentální struktury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak je patrné z obrázku, Freud předjímal natolik současné koncepty, jako je „sound image“ nebo 
„kinaesthetic image“, které povaţoval za součásti slovní struktury. Slovo a jeho objektové 
asociace byly Freudem originálně popisovány ze všech hledisek: vizuálního, taktilního, auditorního, 
zvukového, pohybového. Freud dokonce na základě svého modelu došel k závěru, ţe oblast pro 
reprezentaci slovního významu v mozku musí být relativně nerozlišeným regionem, protoţe 
slovní význam představuje mnoho modalitně specifických asociací. Freud tedy předjímal současný 
koncept distribuované jazykové sítě, zejména s ohledem na rovinu lexikálně-sémantickou, téměř 
v úplnosti. 
 
Současná literatura a historické přehledy afaziologií a neurolingvistiky nevěnují této převratné 
knize výraznou pozornost, aţ na výjimky, jako je např. učebnice Neurolinguistics and Linguistic 

                                                           
13 Freud, S. (1891). Zur Auffassung der Aphasien. Leipzig: Deuticke [v anglickém překladu E. Stengeleho jako On 
Aphasia: A Critical Study. International Universities Press, 1953]. 
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aphasiology Davida Caplana14, přestoţe je patrné, ţe předjímal řadu současných stanovisek. 
Freudův článek byl v podstatě ignorován v minulosti i současnosti; podstatně větší pozornost si 
získal jiný, podstatně ostřejší kritik lokalizacionismu: Henry Head (1926)15, velmi často za 
asistence citací z díla svého předchůdce, rovněţ holisty H. Jacksona. Předmětem jeho kritiky byla 
především teoretická a formulační zjednodušení, jichţ se podle něj lokalizacionisté dopouštějí. 
Head velmi podrobně pozoroval početné afatické pacienty a objevoval řadu jevů, s nimiţ dobové 
modely nepracovaly dostatečně detailně, a proto byly podle jeho soudu nevyhovující. Podobně 
jako Freud popíral, ţe by jazyková postiţení mohla být popsána pomocí tabulek. Škála projevů 
afázie podle něj nemůţe být rozsekána na jednotlivé „gramatické elementy řeči“. Podobně také 
popírá rozdělení jazykových funkcí na „dovednosti“, z nichţ kaţdá je spojena s jedinou úrovní 
reprezentace. Navíc zmiňuje podstatnou okolnost, a sice ţe afázie se vyvíjí, nejčastěji k méně 
závaţným formám. Head přichází s věrnou adaptací jacksoniánského návrhu klasifikace, který 
ovšem rovněţ nevyhovuje některým jeho nárokům na teoretický rámec jazykového zpracovávání. 
Headova kritika konceptu center a spojů je zaloţena na pozorování na základě stimulace 
kortikálních struktur zvířat. Zdůraznil rozdíl mezi topografickou projekcí, motorickými a 
senzorickými funkcemi a vyššími funkcemi, z nichţ ţádná není zcela lokalizována. 
Kurt Goldstein (1948)16 s lokalizacionisty nesouhlasil v tom, co afatické syndromy způsobuje, ale 
byl s nimi ve shodě ohledně lokalizace lézí, které způsobují určité svazky symptomů, tedy klasické 
syndromy. Pokoušel se ale vztahovat poruchy jazyka k obecným a abstraktním intelektuálním 
dovednostem, které nelokalizoval. Lokalizace symptomů tedy pro něj nebyla totéţ co lokalizace 
funkcí. 
 
2.2.1.4 Další revitalizace lokalizacionismu 
R. 1879 rozšířil naopak Wernickeův a Lichtheimův lokalizační koncept Švýcar Jules Dejerine17 
ve své případové studii pacienta, který nebyl schopen číst slova ani písmena (vč. těch, která sám 
napsal) a zároveň měl pravostranný hemispaciální neglekt a poruchu pojmenování, přesto psal 
spontánně i na diktát (dnes by byla jeho postiţení označena za čistou slovní slepotu). Pitva 
ukázala, ţe celý jeho levý okcipitální lalok byl postiţen infarktem, stejně jako splenium. Dejerine 
tvrdil, ţe alexie tohoto pacienta můţe být vysvětlena tím, ţe přestoţe pacient vidí prvky v levém 
vizuálním poli, které jsou směrovány do pravého okcipitálního laloku, nemůţe viděný materiál 
převést vizuálně do levé hemisféry, protoţe cesta pro tento převod informace mezi hemisférami 
leţí ve spleniu corpu callosum, které je zničené. Proto pacient není schopen nahlédnout vztah mezi 
vizuálně prezentovanou grafickou reprezentací a auditorní reprezentací v levé hemisféře. Dejerine 
tvrdil, ţe proces čtení zahajuje spojování grafemických reprezentací s fonologickými, potom je 
teprve dosaţena sémantická informace o čteném slovu. Centrum pro čtení umístil do levého 
parietálního laloku. Jako první ukázal, ţe slovní slepota se můţe objevit jako důsledek léze 
v supramarginálním a angulárním gyru.  
V 19. a 20. století jsou lokalizační analýzy vedeny často ideou diskonekce motorických a senzorických funkcí pravé 
hemisféry od jazykových oblastí hemisféry levé, tj. zabývají se studiem různých druhů apraxií a agnozií18, které 

                                                           
14 Caplan, D. (1987). Neurolinguistics and Linguistic aphasiology. Cambridge: CUP. 
15

 Head, H. (1926). Aphasia and Kindred Disorders of Speech. Cambridge: CUP. 
16 Goldstein, K. (1948). Language and language disturbances: Aphasic symptom complexes and thein signifikance for 
medicine and theory of language. NY: Grune and Stratton. 
17 Dejerine, J. (1914). Recherches sur les lésions du système nerveux dans la paralysie ascendante aiguë, Paris;  
Dejerine, J. (1879) Semiologie des affections du systeme nerveux, Paris. 
18Alexie bez agrafie, tj. čistá alexie, jeţ se v zahraniční literatuře někdy označuje také termínem letter-by-letter dyslexia je 
speciálním typem agnozie, totiţ agnozie písmen. Agnozie jsou vyšší poruchy percepce vnímané v tomto období jako 
diskonekce mezi percepční dovedností (zachovanou) a jazykovou funkcí (narušenou). Apraxie jsou naopak vyšší 
poruchy motorického plánování, jeţ je moţno nahlíţet jako diskonekce mezi verbální sloţkou a sloţkou plánování; 
obě poruchy viz příslušné kapitoly této práce.  
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zkoumají jako diskonekční syndromy. Lokalizacionistické teorie se staly nepopulárními a byly ignorovány více neţ 50 let, 
aţ do 60. let 20. století, kdy je znovu oţivil zejména N. Geschwind (viz níţe). 
 

2.2.1.5 První mapa mozku 
Německý neuroanatom Korbinian Brodmann pouţil techniky značkování tkáně (barvení), 
vyvinuté Franzem Nisslem k pozorování různých typů buněk mozku. Díky tomuto experimentu 
Brodmann r. 1909 zjistil, ţe lidský mozek sestává z 52 různých oblastí, které se nyní jmenují 
Brodmannovy arey/oblasti. Brodmannova area je vţdy určitá oblast kortexu definovaná na 
základě příslušnosti jejích buněk k určitému druhu cytoarchitektury, tj. způsobu organizace buněk. 
Brodmann publikoval své mapy kortikálních oblastí lidí a opic, ale i jiných ţivočišných druhů na 
základě mnoha pozorování a zjištění o obecných typech buněk kortexů savců. Mnohé z oblastí 
Brodmann definoval pouze na základě jejich neuronální organizace, aţ časem se ukázalo, ţe se 
skutečně váţou k odlišným kortikálním funkcím. Např. Brodmannovy arey 1, 2 a 3 jsou primární 
somatosenzorický kortex; area 4 je primární motorický kortex, area 17 je primární vizuální kortex 
a arey 41 a 42 korespondují úzce s primárním auditorním kortexem. Funkce vyššího řádu 
asociačních kortikálních oblastí jsou také konzistentně lokalizovány k týmţ Brodmannovým 
areám na základě metod neurofyziologických, funkčního zobrazování ad. (např. spojení tzv. 
Brocova centra s levou Brodmannovou areou 44 a 45).  
 
Přestoţe Brodmannovy arey byly redefinovány a široce také přejmenovávány téměř po jedno století, zůstávají 
nejznámější a nejčastěji citovanou cytoarchitektonickou organizací lidského kortexu (ostatně cytoarchitektonická 
organizace mozkových atlasů je stále nejvíce přijímaná, viz dále).  Moderní výzkum stále pouţívá Brodmannovy a jim 
podobné anatomické definice při poukazování na to, ţe aktivace různých oblastí kortexu je podmínkou provádění 
specifických úkolů. Dalším způsobům mapování mozku z hlediska jeho architektoniky věnujeme pozornost 
v kapitole 9.1. 
 

 
Brodmannova cytoarchitektonická mapa: Laterální povrch mozku s očíslovanými Brodmannovými areami; Brodmannova mapa 
mediálně. Zdroj: Wikipedia. 
 

2.2.1.6 Nový holismus? 
Pozdní 19. století a rané 20. století je označováno jako zlaté období v dějinách neurověd. Během 
těchto téměř 100 let došlo k význačným pokrokům v identifikaci klinických syndromů 
v neurologii. Právě v tomto období byly pozorovány projevy roztroušené sklerózy, cévní 
mozkové příhody, epilepsie a degenerativních poruch nervového sytému. V té době byl také 
ustaven základní vztah mezi klinickými symptomy a lokací lézí v mozku. 
V období kolem 1. a 2. světové války se začali vědci věnovat zejména traumatickým poruchám 
mozku, tj. tzv. studiu lézí (lesion studies). Tyto studie v mnohém potvrdily klinicky odvozované 
analýzy, odhalily nové aspekty fungování nervového systému a přispěly díky laboratornímu 
výzkumu v mnoha směrech k podstatné revizi dosavadních teorií. O to se zaslouţil zejména ruský 
neuropsycholog A. R. Lurija. 
Lurija (1947) se snaţil obecný problém neuropsychologie jazyka vyřešit uvaţováním o roli 
určitých oblastí mozku v senzorických a motorických funkcích a analyzováním psychologie uţívání 
jazyka tak, jako by se jednalo o senzoricko-motorickou funkci. Zjistil, ţe anteriorní část frontálních 
laloků je zodpovědná za časové aspekty plánování a exekuce motorických sekvencí. Poruchy 
jazyka po lézích této oblasti popisoval jako stavy způsobené ztrátou „dynamických, 
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predikativních aspektů slov“. Analyzoval tedy chybějící či narušený jazykový výkon jako ztrátu 
komponentu normální psychologie jazyka. Přestoţe by to mohlo znít spíše lokalizacionisticky, analyzuje 
Lurija fungování nervového systému v nejazykových oblastech, a z toho teprve vyvozuje 
hypotézy pro funkce a procesy jazykové - podobně jako holista Jackson (hierarchicky). 
 
Jak je patrné, celé první a druhé období v historii neurolingvistiky je úzce spojeno s klinickou praxí. Autory téměř 
všech výše uvedených teorií a přístupů ke studiu jazyka jsou lékařští pracovníci, zejména neurologové. Aţ na výjimky 
se tedy nejedná o experimentální psychology nebo teoretické lingvisty, a pokud ano, je i jejich práce odvozována 
z klinických pozorování jednotlivých případů, a to také subjektů, s nimiţ nepřišli do kontaktu (např. také 
Jakobsonova databáze vycházela z cizích klinických případů).  
Jak uvádí David Caplan, v klinickém prostředí platí ale řada podstatných omezení: podmínky a způsob pozorování 
nejsou jasně řízené a definované, autoři neposkytují ţádná kvantitativní data o výkonu pacientů a nepopisují přesné 
stimuly, které pacientovi prezentovali, a často ani to, jakým způsobem byl pacient hodnocen. To způsobuje, ţe není 
moţné na takových pozorováních vystavět platnou teorii. Uţ jen to, jak tito klinikové definují areu léze, je velmi 
sporné (a vymezování jednotlivých lokalit je předmětem rozsáhlé vědecké diskuse dosud). 
 

Mnoho z těchto výzkumů je vystavěno na výzkumech jediného pacienta – kazuistikách (single case 
study debate viz kap. 2.8): Wernickeovy vlivné práce byly vystavěny na dvou pacientech, Brocova 
nejvlivnější studie na pouhém jednom pacientovi, také Lichtheimovy a Dejerinovy zásadní články 
uváděly izolované výzkumné subjekty. Kazuistiky poskytují důkazy o disociacích funkčních 
komponentů jazykového zpracovávání, za nimiţ stojí tato úvaha: 
 
jedna schopnost zachovaná a jiná narušená (u jednoho subjektu) > oddělenost procesů, které tyto dvě funkce řídí 
  
Kazuistiky ale nejsou schopny potvrdit, ţe dva deficity jsou funkčně souvztaţné – to dokáţe 
pouze série studií jednotlivců: 
 
kookurence symptomů > existuje funkční základ pro tuto kookurenci 
 
Přesto se dosud řada kazuistik pokouší kookurenci symptomů prokazovat (např. Wernicke 
prokazoval v kazuistice, ţe kookurence poruchy plynulosti řeči a auditorní komprehenze má 
funkční základy).  
Významně se na rozvoji vědomostí potřebných pro neurolingvistiku podílely i jiné oblasti 
kognitivní neurovědy: zvláště neurofyziologické výzkumy základních psychologických funkcí jako 
plánování jednoduchých motorických akcí, raná stadia percepce, teorie o obecném učení i učení 
se jazyku, totiţ teorie akvizice, a zvláště teorie o evoluci jazyka. 
Zejména holistické názory, ţe mnohé z kognitivních procesů nastávají na základě paralelních a 
distribuovaných systémů reprezentace, které vycházejí z předpokladu, ţe elementy, které nesou 
informaci, jsou nervové synapse, se značně podílely na budoucím konstruování lingvistických teorií 
jazykového zpracovávání. Odtud vedla přímá cesta k teoriím jako parallel distributed processing nebo 
výpočetním programům interaktivní aktivace, resp. modelování za pomoci neuronových sítí. 
V tomto směru je vliv holistických přístupů k jazyku a kognici zřetelný. 
 
Všechny výše uvedené afaziologické a neurolingvistické teorie a vývody zlatého věku neurověd 
vznikly na základě pouhého klinického pozorování a dedukce. To samo o sobě není pominutelný 
či obecně zastaralý způsob uvaţování a zjišťování nových poznatků – jak vidíme, přinesl přes svá 
významná omezení (zejm. škálu projevů, která můţe být vůbec klinicky pozorována a 
spolehlivost klinických pozorování) řadu významných teorií. Všechny neuroanatomické výzkumy 
probíhaly off-line a post mortem a téměř všechny byly výsledkem práce neurovědců bez 
jazykovědného školení. Pokud se naopak někteří lingvisté pokoušeli o formulaci teorie jazyka, 
činili tak bez nezávisle na jeho neurobiologii. 
V současné době se dedukování z klinických pozorování řada vědců, moţná neprávem, odklání 
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k tzv. „exaktnějším“, zobrazovacím postupům a kvantifikovatelným jevům na jedné straně, nebo 
formálně výpočetním směrům na straně druhé. Jak ukáţeme níţe, jen málokteré z těchto 
novějších postupů vedly ale ke vzniku koncizní, explanatorní teorie jazykového zpracovávání a 
způsobily převrat ve výdobytcích zlatého období neurolingvistického bádání (zejm. klasický 
Brocův-Wernickeův-Lichtheimův model jazyka, BWL, je v hrubých obrysech stále platný, ačkoli 
jako teorie jazykového zpracovávání je váţně ohroţen způsobem dokazování, jeţ byl tehdy 
dostupný, tj. korelováním jazykového výkonu s neuropatologií, a zejména nejnovějšími poznatky 
o distribuovanosti jazykové sítě).  
BWL je přímým předchůdcem současných neuropsychologických a zejména afaziologických 
modelů jazyka - jsou modulární, liší se pouze v přesnější lokalizaci. Některým z výše nastíněných 
taxonomických návrhů se budeme podrobněji věnovat v kapitole 13. 
 
2.2.1.7 A konečně: nový lokalizacionismus? 
Norman Geschwind se snaţil hledat paralely mezi aspekty jazyka a mozkovými strukturami, a 
zjišťovat, v čem a kde by mohla být jejich vazba, čímţ oţivil starší lokalizacionistické teorie. Tak 
došel ke svému závěru ohledně vztahu pojmenování objektů a inferiorní parietální lobulí lidského 
mozku (1965)19. Ke svým teoriím – coţ bylo zcela novátorské – pouţívá srovnávací mezidruhová 
studia (makak-člověk). 
Jeho úvahy se vyvíjely takto: Jména jsou podle něj asociace auditorních a jiných senzorických 
stimulů (vlastností pojmenovávaného objektu), jak ostatně tvrdil uţ Freud. Tato funkce je podle 
Geschwinda moţná díky druhově specifické oblasti mozku, inferiorní parietální lobuli. Kortikální 
oblasti zodpovědné za senzorické zpracovávání se všechny váţou do inferiorní parietální lobule - u 
lidí, nikoli u jiných druhů. Proto je pojmenování objektů nejzákladnější funkcí jazyka, unikátní 
dovedností člověka. Inferiorní parietální lobule má zvláštní vlastnosti, i podle mikroskopických 
analýz je to jedna z nejvyvinutějších oblastí mozku, např. v ní dochází ke kompletní myelinizaci 
vláken, je podstatně větší u lidí neţ u primátů a je spojena s vyššími asociačními oblastmi okolo 
kortikálních oblastí pro vizi, hmat a sluch. U jiných ţivočišných druhů takové spoje 
nepozorujeme, protoţe tyto asociační oblasti v kortexu zvířat nemají vlákna trasující přes více 
kortikálních oblastí, ale vedou přímo do limbického laloku, elementární oblasti mozku. Proto 
mají také zvířata podle Geschwinda potíţe s asociováním dvou stimulů, pokud se nejedná o 
uspokojování základních ţivotních potřeb. A pouze člověk dokáţe pouţívat jména. To vedlo 
Geschwinda k jasnému závěru: Pouze lidé se snadno učí asociovat kortikální stimuly, jako zvuky 
nebo vizuální obrazy. Pojmenování objektů podle Geschwinda vyţaduje tyto čistě kortikální 
asociace.  
V sérii studií Geschwind za pouţití obecné teorie centra a spojů, tedy klasických 
lokalizacionistických termínů, revitalizoval tento přístup k jazyku a obohatil jej o mnoţství 
případů klinických poruch jazyka, které nahlíţí jako diskonekční syndromy20. Kaţdému centru 
nepřisuzuje jen jedinou reprezentaci, ale celý soubor reprezentací: totiţ například reprezentaci 
jazykovou (zvuky slov) a nejazykovou (senzorické vlastnosti objektu). Nespojuje navíc centrum 
(L inf. pariet. lalok) s některou dovedností, jako je psaní, nebo čtení, ale označuje je spíše jako 
přídatné funkční centrum, v němţ se přisuzují jména objektům a naopak. A co je asi 
nejpodstatnější, nepracuje s abstraktními a anatomicky neuchopitelnými komponenty, jako je 
například centrum pro koncept, s nímţ operoval např. jeho předchůdce Lichtheim („tajemný“ 
konceptuální uzel C v Lichtheimově domě).  
Geschwind dále navrhl vlastní analýzu afatických syndromů a zabýval se také agnoziemi a apraxií 
(viz kapitola 15.2). Kromě nich se podobně jako Dejerine zaměřil na studium čisté alexie, kterou 
odůvodňoval tím, ţe některé vizuální reprezentace by mohly být převáděny do jiných forem 
reprezentace, například do „obrazů“, které jsou převáděny v corpu callosum. Tvrdil, ţe pouze 

                                                           
19 Geschwind, N. (1965). Disconnection syndromes in animals and man. Brain 88, 237-294; 585-644. 
20 Geschwind, N. (1974). Selected papers on language and the brain. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.  
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lingvistické vizuální stimuly (psané slovo) nemohou při poškození splenia corpu callosum 
procházet z pravé do levé hemisféry, protoţe vyţadují aktivaci auditorní reprezentace slov v levé 
hemisféře.  
Normální cesta pro čtení slov, písmen a čísel a pro pojmenovávání barev a objektů je podle 
Geschwinda v levé hemisféře. Je-li LH narušena, mohou tyto funkce prostředkovat alternativní 
cesty. Proto jsou například za speciálních okolností zachovány schopnosti pouţívat některá 
slovesa v závislosti na jejich povaze nebo způsobu ortografického záznamu, pojmenování barev 
je zcela narušeno a čísla a jiné abstraktní symboly mohou být kódovány v jiných reprezentačních 
formách. Objev alternativních mechanismů zpracovávání je pro neurolingvistiku zásadní. 
Benson a Geschwind (1971) pouţívají Lichtheimovu taxonomii jako základ pro klinickou 
klasifikaci afázií a k dosud známým syndromům přidávají tři nové: anomickou afázii, izolaci řečových 
arejí (pacient neopakuje, nemluví a nerozumí) a globální afázii (závaţné poškození všech modalit 
jazyka21, fatických funkcí).  
Během více neţ čtyřiceti let, která uplynula od publikování rané Geschwindovy studie, byla 
snesena řada důkazů o vztahu uvedených syndromů k mozkovým lézím. Tento moderní 
lokalizacionismus vděčí za mnohé lokalizacionismu historickému, ale pracuje s přesnými 
anatomickými analýzami a s rozvíjejícími se neurozobrazovacími technikami, především MRI a 
PET, které umoţňují studium lézí in vivo a které do značné míry potvrdily vztahy mezi hlavními 
syndromy a hlavními jazykovými oblastmi v mozku. Afatické syndromy tvoří dodnes základní 
diagnostické jednotky. Lokalizacionistický model měl a pravděpodobně bude mít vţdy své 
zastánce a odpůrce. Ke směrům, které jej úspěšně v pozměněné podobě rozvíjejí, patří zejména 
kognitivně-neuropsychologický model jazykových funkcí22, kterému se opakovaně věnujeme 
(např. 15.4.3). 
 
2.2.1.8 Novější kritika konceptu jazykových center 
Přestoţe byl lokalizační přístup v mnoha ohledech a studiích revitalizován, čelil také současně 
větší kritice. Jeho největším omezením je, ţe klasické syndromy jsou velmi vzdálené 
jazykovědným popisům jednotlivých poruch, které jsou mnohem jemnější. Klasické afatické 
syndromy ve svém základu odráţejí relativní schopnost pacienta plnit jazykové úlohy, nikoli 
integritu specifických operací v rámci jazykového systému. Jazykovědné popisy těchto syndromů 
jsou však rovněţ stále nekompletní a nesystematické. Například problém s řečovou produkcí u 
Brocovy afázie můţe sestávat z jednoho nebo více větších poškození jazykových funkcí 
potřebných pro produkci řeči, nikoli z jednoho hrubého deficitu. Posouvají se také názory na 
lokalizaci jednotlivých afatických syndromů. Např. zmiňované práce Niny Dronkersové (viz 
pozn. 8) věnované Brocově afázii a pouţívající neurozobrazování a tzv. analýzu lézí odhalily, ţe 
Brocova afázie je způsobena poškozeními v mediálním insulárním kortexu. Broca tyto léze 
nezaznamenal, protoţe nedisekoval mozky postiţených pacientů. 
Omezením lokalizacionismu bylo a je, ţe vytváření inferencí o funkční lokalizaci na základě 
fokálního mozkového poškození je vyvozováním funkčních procesů ze ztráty funkce způsobené 
vyřazením mozkové tkáně. Tento přístup nemůţe nadále konkurovat alternativnímu, současnému 
přístupu, v němţ jsou závěry činěny na základě pozorování aktivní role dané části mozku 
v jazykovém či kognitivním zpracovávání za normálních podmínek.  
Novým jazykovým atlasům mozku, sestavovaných na základě méně tradičních kritérií, se budeme 
věnovat. 
Vývoj lokalizacionismu od dob jeho vzniku k dnešnímu dni dobře ilustruje srovnání 
následujících dvou zobrazení: 

                                                           
21

 Jako jazykové modality označujeme v této práci nejen sloţku auditorně-akustickou (percepční) a orálně-vokální (ústní 
produkce), ale také sloţku vizuální (čtení), praktickou (motorika ruky při psaní) a subvokální (vnitřní řeč).  
22 O smyslu lokalizování např.: Willmes, K., Poeck, K. (1993). To what extent can aphasic syndromes be localized? 
Brain, 116, 1527-1540. 
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Představa o lokalizaci a rozsahu „jazykových oblastí“ v mozku v 2. pol. 19. stol.  
 

 

 
 
Představa o „ jazykových oblastech“ v mozku z r. 2010.  Priceová23  v metastudii sledovala 100 fMRI studií jazykových funkcí a 
vytvořila z nich tuto mapu (bez zobrazení neurálních cest, jeţ tyto oblasti spojují a jeţ jsou dosud předmětem jen krátkodobého 
výzkumu). Dolní zobrazení schematicky shrnuje vyváţenost bottom-up a top-down zpracovávání během jazykové komprehenze. 
Hypotetizuje se, ţe vymezení top-down procesů frontálním, motorickými a parietálními oblastmi ovlivňuje lokalizaci fokální aktivace 
bottom-up nelexikálního zpracovávání auditorních vstupů.  
 

2.3 Moderní neurolingvistika - novodobý obrat  
2.3.1 Behaviorismus/empirismus versus generativismus; asocianismus versus 

modularismus 
 
Termín psychologie (jazyka) v 50. a 60. letech 20. století spíše mizel z vědecké scény - toto 
odvětví se v té době označovalo spíše jako kognitivní věda. Behavioristé, o nichţ jsme se zmínili 
v předchozích historických kapitolách (mj. Miller, Skinner ad.), se (ve shodě s lokalizacionisty) 
soustředili na reprezentaci jazyka, nikoli na chování obecně24. Psychologie by se podle nich měla 
omezit pouze na popisy pozorovatelného chování; hovořit o vnitřních mentálních stavech 

                                                           
23 Price, C. J. (2010). The anatomy of language: a review of 100 fMRI studies Published in 2009. Ann. N.Y. Acxas. 
Sci 1191, 62-88. 
24

 Jak známo, behavioralismus se stal svými omezeními příčinou největší jazykovědné revoluce dosud – 

generativismu pod vedením Naoma Chomského na konci páté dekády. 
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povaţovali behavioristé za nevědecké. Je patrné, ţe metodologické restrikce behaviorismu nejsou 
udrţitelné – a také proto byly podobné směry označovány jako redukcionistické. Nicméně platí, ţe 
lingvistické jevy jsou biologického rázu a je potřeba je nějak vztahovat k fyzickým entitám. 
Současně s tím se ovšem tvrdí, ţe studium jazyka by mělo pracovat s vnitřním mentálním světem 
lidí i jiných ţivočišných druhů.  
11. září 1956 proběhlo rozsáhlé setkání kognitivistů v MIT. George A. Miller zde představil své 
The Magical Number Seven, Plus or Minus Two25(viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) a 
Noam Chomsky a Newell & Simon představili své objevy na poli počítačové vědy26. 
 
Jerry Fodor (197527) přišel s vlastním návrhem, jak problém vztahování psychologických jevů 
k neurologickým vyřešit: typový redukcionismus podle něj principiálně spojuje psychologické zákony 
se zákony mozkovými – tj. psychologický zákon platí, pokud koresponduje pravidelným 
způsobem s událostmi v nervovém systému. Fodor navrhuje token physicalism, který připodobňuje 
k hardwaru počítače. Ten je pro konkrétní kalkulace konkrétního programu pouze softwarově 
uzpůsobován, jelikoţ jinak je univerzální. Mozek by mohl být takovým hardwarem pro operace 
různých výpočetních softwarů. Jedním ze softwarů by mohl být jazyk. Fodor tím zamýšlel 
odůvodnit, proč mají psychologie a lingvistika právo na samostatnou existenci, nezávislou na 
neurofyziologii lidského mozku, a tedy medicíně. Zrodila se ovšem dlouhá léta udrţovaná 
paralela mezi mozkem a počítačem, metafora, která se brzy po svém zveřejnění stala doktrínou 
(viz pozn. pod čarou č. 35). Fodor tak navázal na lokalizacionistický způsob uvaţování, resp. na 
přístup, který odmítá podíl nejazykových kognitivních domén na jazykovém zpracovávání. 
Paralelní, ale na jistý čas upozaděná debata o modelování jazykových funkcí a jazykového 
zpracovávání se od té doby na mnoho let pozměnila na souboj asocianistů s modularisty, resp. 
modularistů s konekcionisty. Jak je patrné, jde opět o adaptaci někdejší debaty mezi 
lokalizacionisty a holisty. Mohou být různé komponenty jazykové kompetence odděleny a 
fungovat autonomně? Tak zní hypotéza modulární, která je ve shodě se staršími 
lokalizacionistickými principy. Nebo různé aspekty jazykových kognitivních funkcí vzájemně 
interagují do takové míry, ţe odděleny být nemohou? Toto interakcionistické či asocianistické 
stanovisko se velmi blíţí původnímu holismu. V pozadí těchto soupeřících teorií je ale i náhled na 
akvizici jazyka, totiţ paralelní souboj základních přístupů k osvojování jazyka, které 
s generativistickým obratem bezprostředně souvisí a jemuţ se v hrubých obrysech věnujeme 
v následující kapitole. 
 

2.4 Vztah neurolingvistiky k evoluční lingvistice 
 

The brain as a system which supports representational computation can not remain „a little bit pregnant“ with language.  
(Deacon, T. /1997/. The Symbolic Species: The co-evolution of language and the human brain, Penguin 

Press) 

2.4.1 Nativismus versus empirismus – nature versus nurture debate 
Jedním z důleţitých témat kognitivní lingvistiky je otázka, jak se jazyku učíme. Komplexní teorie 
jazyka musí totiţ zahrnovat hypotézy o vzniku, evoluci a akvizici jazyka, o jeho struktuře, funkci a 
poškození. Proto stojí v centru teoretických sporů také způsob osvojování jazyka v evoluční 
perspektivě a různící se názory na to, jakým způsobem akvizice jazyka probíhá. Z nich posléze 
vycházejí také poměrně odlišné modely fungování jazyka (z hlediska neurolingvistického).  

                                                           
22 Miller, G. A. (1956). The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for 
Processing Information. The Psychological Review, 63, 81-97. 
26

 Chomsky, N. (1959). Review of Verbal Behavior, by B.F. Skinner. Language 35, 26-57; Newell, A., Shaw, J. C., and 

Simon, H. A. (1958). Elements of a Theory of Human Problem Solving. Psychological Review 23, 342-343. 

27 Fodor, J. A. (1975). The language of thought. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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Děti se nerodí se znalostí, ale rychle si např. schopnost uţívat jazyk, chodit nebo rozeznávat 
osoby a objekty osvojí. Do jaké míry je jazyková znalost vrozená či naučená? Je či není nutný speciální 
nástroj pro osvojení jazyka při jeho učení, nebo se lidé mohou učit jazyk prostřednictvím obecných procesů a 
mechanismů, které vyuţívají výhod informací dostupných v okolním prostředí?  
Tyto otázky se filosofie (jazyka) pokoušela zodpovědět od svých počátků: spor physis versus 
thesis/nomoi, spory realistů s nominalisty, se zopakovaly v protichůdném postoji deterministů 
(Sapirova-Whorfova hypotéza) a empiristů vůči zastáncům univerzální vrozené gramatiky. 
Deterministé postulovali myšlení závislé na jazyce a jazykově specifické, dokonce pojetí světa 
podle nich na jazyce závisí. Aţ v několika posledních staletích se tyto otázky posunuly do rámce 
empirického zkoumání a vymanily se z  přístupů filosofických. 
Nativistický pohled obecně, jak známo, zdůrazňuje, ţe určité dovednosti jsou vrozené a 
determinované genetickou výbavou. Empiristický náhled naopak tvrdí, ţe tyto dovednosti jsou 
získané interakcí s prostředím, okolím, zkušeností. Je zřejmé, ţe inteligentní chování závisí na 
obojím. Rozsah a podstata vrozenosti zůstává nadále předmětem výzkumu. Zdá se, ţe vrozená je 
potenciální moţnost naučit se jazyk ve vymezeném období uţívat, přičemţ spor se omezuje na 
kontinuitní versus diskontinuitní  hypotézy o tomto procesu. Daří se tak do určité míry odlišit a 
náleţitě vyloţit termíny, které v minulosti splývaly, nebo mezi ně byly naopak kladeny nepatřičné 
hradby: mozek-mysl-myšlení-vědomí-rozum či rozumění-chápání-poznávání-inteligence-kognice. Zcela jiný 
vhled do těchto tradičních filosofických otázek – opět – vnesly zobrazovací metody, z nichţ 
v současné době vyplývá, ţe mozek má specifické, evolučně vyvinuté nástroje, které slouţí čistě 
k jazykovým účelům, tj. ţe nějaká forma language device skutečně existuje (viz dále, průběţně 
v textu práce), totiţ ve smyslu čistě jazykových neuronálních struktur. 
 
Nativismus 
Čelním představitelem nativismu je samozřejmě Noam Chomsky s  The Language Acquisition 
Device (LAD), postulovaným jedinečným „orgánem“ v mozku, který slouţí jedinému účelu, a sice 
učení symbolickému jazyku, tj. jazykové akvizici (teorie se formovala během let 1957–1965). 
Chomsky jej navrhl jako součást své teorie jazyka, podle níţ se všichni lidé rodí právě 
s takovýmto vrozeným nástrojem, kognitivním modulem (zde se vracíme k výše zmíněnému 
modularismu), speciální geneticky zděděnou schopností, která nám umoţňuje si osvojit a naučit 
se určitou dovednost, např. jazyk. Chomsky myšlenku LAD později nahradil principy a 
parametry, nicméně v některých teoretických kruzích přeţívá dosud. Chomsky podloţil existenci 
LAD mj. také citacemi Wilhelma von Humboldta (infinite use of finite means – dítě se učí celé 
jazykové schéma na základě omezených jazykových vstupů – tzv. poverty of stimulus argument) a 
útočil jím na stávající behavioristická stanoviska B. F. Skinnera, jeţ zdůrazňovala principy učení.  
Spojení nature a nurture přístupu přinesla nedlouho poté interakcionalistická teorie Jeroma 
Brunera a Jeana Piageta, kteří tvrdili, ţe jazyková akvizice je spojením aspektů biologických i 
sociálních.  
LAD podle Chomského vyhledává mezi třídami jazykových struktur hypotézy a vybírá ty, které jsou 
kompatibilní se vstupním signálem. Nástroj posléze testuje kompatibilitu za pouţití znalosti 
implikací z kaţdé hypotézy pro danou větu. Jedna z hypotéz, totiţ vlastně gramatik věty, je 
vybrána jako kompatibilní. Zdůrazňuje se při tom často také hypotéza kritické periody (critical 
period hypothesis28), totiţ tvrzení, ţe jazyk si lze osvojit pouze během určitého období. Jen několik 
let v ţivotě člověka je klíčovým okamţikem, v němţ je moţné jazyk osvojovat, pokud je k tomu 
dostatek adekvátních stimulů. Pokud dítě není stimulováno v tomto období, není schopné si 
později jazyk osvojit, zejména ne gramatický systém jazyka (slabší verze této hypotézy je 
„senzitivní“ nebo „optimální“ období místo „kritického“). Udávané rozmezí kritického období 

                                                           
28 Hypotéza kritického období byla poprvé navrţena neurologem Wilderem Penfieldem a Lamarem Robertsem 
(1959, Speech and Brain Mechanisms). Popularizoval ji Eric Lenneberg r. 1967 v publikaci Biological Foundations of 
Language (New York: John Wiley). 
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variuje. Kromě Chomského jsou za představitele nativismu povaţováni zejm. Jerry Fodor a 
Steven Pinker29. Novější zastánci modulárního pohledu na jazyk, např. John Ingram, přicházejí 
často s mírnějšími verzemi starších hypotéz: „Rather the evidence from developmental studies seems to be 
that modularity is an acquired property of perceptual system in which learning and maturation interact in ways 
that are not yet well understood.“ (Ingram 2007, s. 127) 
Chomského návazná teorie, principles and parameters (universální gramatika), rozvíjí myšlenku LAD 
dále. Jazyk je podle této teorie tedy moţno nahlíţet jako modul se speciálním účelem osvojený 
prostřednictvím speciálních učebních mechanismů spojených s vývojem percepčního, 
motorického a kognitivního systému mozku dítěte. Pro afaziologii to znamená, ţe získané 
poruchy jazyka odráţejí specifická jazyková poškození, která jsou izomorfní se specifickými 
komponenty gramatického modelu kompetence podle hypotézy agramatismu trace deletion (viz 
dále, Grodzinsky, 2000). 
Chomského zásadní přínos neurolingvistice je mimo jiné také v ustavení dvojice kompetence-
performance, coţ je distinkce, jeţ má zvláště v oboru jazykových poruch značné teoretické i 
praktické důsledky. Je pacientův narušený projev důsledkem ztráty dovedností v oblasti 
kompetence, nebo je „jen“ záleţitostí uţívání jazyka? Zodpovědět tuto otázku velmi často 
znamená také stanovit diagnózu (je agramatismus při Brocově afázii deficitem gramatické 
kompetence, nebo performance?). Je na druhou stranu moţné ztotoţnit kompetenci s pojmem 
komprehenze, tedy se sloţkou porozumění, a performanci s verbálním projevem, tedy s produkcí 
řeči? Je jazyková pouze sloţka komprehenzní, a sloţka produkční je pouze řečová? 
Jako podpora pro LAD hypotézy se často uvádí typické pozorování, ţe při učení se cizímu jazyku 
po určitém období věku uţ není moţné osvojit si potřebný přízvuk a několik málo studií 
deprivovaných, odloţených či vězněných dětí, které neměly přístup k jazykovým stimulům a 
mluvit se nenaučily buď vůbec, nebo jen velmi omezeně. V knize The Blank Slate (2002) Pinker30 
uvádí jako důkaz vrozené schopnosti akvizice řeči schopnost dětí naučit se jakýkoli jazyk. Dále se 
argumentuje tím, ţe lidská schopnost pouţívat jazyk, zejm. syntax, je kvalitativně odlišná od 
jakéhokoli způsobu zvířecí komunikace. Schopnost tohoto druhu je při tom nahlíţena jako 
výsledek favorable mutation (velmi nepravděpodobné), nebo pravděpodobněji jako adaptace 
dovedností vyvinutých primárně či současně pro jiné účely. Syntax by tedy mohla slouţit skupině 
účelů zaloţených na tomtéţ principu, ale účastných různých kognitivních domén (např. jazykové 
funkce a orientace v prostoru); lepší jazykové vyjádření by mohlo vést k větší kohezi, kooperaci a 
potenciálně také přeţití mezi jedinci lidského druhu v pravěku. Jemná jazyková syntax, která 
neměla ţádnou hodnotu pro přeţití, by se ale podle této teorie nevyvinula vůbec. Proto se hledají 
jiné kognitivní rysy, jejichţ charakteristiky by mohly být později pro syntax uţitečné, „pre-
adaptované“ (exaptace). Jaké dovednosti by to mohly být, je předmětem zájmu současné evoluční 
biologie.  
Názory na syntax v tomto obecně kognitivním směru, totiţ jako na obecně vyuţitelný nástroj, 
který se neomezuje na jazyk, jsou do určité míry ve shodě s hypotézou zrcadlového systému a 
navazujícími výzkumy, kterým věnujeme samostatný oddíl této práce. Neurolingvistika má 
nicméně pro akviziční hypotézy odpověď: senzitivnost určitého raného období můţe jednoduše 
souviset s vývojem prefrontálního kortexu u dětí31. Odloţený vývoj tohoto kortexu a související odklad 
ve vývoji kognitivního řízení mohou usnadnit učení, coţ způsobuje, ţe se malé děti učí jazyku 
podstatně jednodušeji neţ kognitivně vyzrálí dospělí a starší děti. Tento vzorec vývoje 

                                                           
29 Unikátně jazykový nástroj, LAD, v Chomského podání by měl být autonomní a specializovaný pro rychlé učení se 
jazyku – měl by být modulem. Steven Pinker popsal cosi velmi podobného, totiţ jazykový instinkt, vyvinutou 
kapacitu naučit se řeči, kterou posléze ilustroval pomocí metafory nádoby s obráceným hrdlem.  
30 Pinker, S. (2006). The Blank Slate. General Psychologist, 41, 1. 
31 Thompson-Schill, S., Ramscar, M., Chrysikou, M. (2009). Cognition without control: When a little frontal lobe 
goes a long way. Current Directions in Psychological Science. 8, 5, 259-263. 
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prefrontálního kortexu je navíc pravděpodobně unikátní pro lidský druh (ve srovnání s primáty) a 
můţe mimo jiné také vysvětlit, proč se primáti nejsou schopni naučit komplexní jazyk.  
Jazyk je často nahlíţen jako pomůcka, nikoli podmínka myšlení. Pro neurolingvistiku (a do značné 
míry její zásluhou) je podstatné, ţe jazyk je vnímán jako fyziologická entita řízená mozkem. Tento 
postulát biologické podstaty jazyka a druhové, čistě lidské specializace mozku pro jeho zpracovávání je 
narušován snad jen částečně výzkumy v oblasti řeči zvířat. Jedním z důkazů hovořícím pro 
pravdivost tohoto postulátu byl nedávný objev jazykového genu FOXP2, který dokumentoval 
genetickou poruchu, jeţ byla pozorována pouze v rámci jedné rodiny a projevovala se jako 
spojení jazykových a artikulačních vad. S tímto postulátem je ve shodě rovněţ Chomsky, 
Hauser, Fitch32, pochopitelně také proto, ţe s genem FOXP2 lze nakládat jako s důkazem pro 
výše zmíněný LAD – totiţ nahlíţet jej jako onen vrozený jazykový nástroj, který umoţňuje při 
svém neporušeném stavu náleţitou akvizici jazyka (genu FOXP2 se věnujeme rovněţ 
v návaznosti na kapitolu o zrcadlových neuronech).  
 
Jazyk jako kulturní artefakt - výsledek interakce 
Jiný pohled na moţnosti akvizice jazyka je obecně kulturní, a tedy v jádru empiristický: jazyk 
včetně syntaxe je výsledkem stovek tisíc let narůstající inteligence a lidské interakce. Syntax v 
jazyce postupně podporovala skupinovou kohezi a potenciál pro přeţití. Jazyk a syntax s ním jsou 
kulturním artefaktem. Tento pohled hodnotí nativistická stanoviska jako vědecky 
nefalzifikovatelná, tj. netestovatelná, a proto neobhajitelná. Zkušenost, ţe určité syntaktické 
struktury neexistují v ţádném ze světových jazyků, není důkazem genetického omezení moţných 
jazykových forem ani důkazem, ţe takové formy by nemohly být naučené33.  
Vznikly také alternativní teorie, podle nichţ se modularizace vyvinula aţ během vývoje člověka 
jako výsledek systému, jenţ se postupně zlepšoval a zjemňoval své reakce na stimuly prostředí34. 
Chomského tvrzení, ţe děti se nemohou samy naučit komplikovanou gramatiku pouze na základě 
jazykového vstupu, který získávají, a musejí proto mít vrozený modul pro akvizici jazyka, je 
překonáno. Jeho slavný argument poverty of stimulus je povaţován za empiricky neprůkazný. Děti 
jsou schopny náročné generalizace, aby se naučily širokou škálu slovních forem a distribucí. 
Pohled na jazyk jako kulturní artefakt vybudovaný na základě lidského společenství, zdá se, 
dominuje. 
 
Hypotéza koevoluce – paralelní vývoj jazyka a myšlení 
Spojování vývoje jazyka s vývojem symbolického myšlení je, jak jsme zmínili, součástí debaty mysl versus 
mozek trvající celá staletí. Tato hypotéza má zmíněné filosofické pozadí, ale nikoli podporu 
současné kognitivní vědy. Percepce a paměť jsou vnitřní reprezentace externího světa, 
reprezentace prvního řádu. Myšlení podporované jazykem je manipulace druhého řádu – 

                                                           
32 V této práci přicházejí s evoluční antropologicko-fylogenetickou a biolingvisticky-komparativní perspektivou. Jazyk 
je totiţ podle autorů organizován jako genetický kód (v generativistickém náhledu hierarchicky, generativně, 
neomezeně, rekurzivně). Existuje při tom komunikační systém a rekurzivní komputační systém, jeţ za něj zodpovídá. 
Autoři tyto dva subsystémy označují jako faculty of language in broad sense a faculty of language in narrow sense. 
První z těchto systémů (FLB) je senzoricko-motorický a koncepčně-intenční systém. Vyuţití síly rekurzivity v rámci 
FLN je unikátně lidské a slouţí pro vytvoření jazykového aparátu, komunikace zvířat disponuje pouze systémem 
FLB. Přestoţe autoři tento unikátně lidský systém FLN přesněji nepojmenovávají, mají zřejmě na mysli opět cosi 
jako language (acquisition) device v hrubém smyslu slova. Perkinsova teorie (2000) napojuje systém jazyka na celou 
kognitivní sféru. Autor rozlišuje jazykový systém, nejazykový kognitivní systém a systém senzoricko-motorický. Na 
základě této klasifikace odlišuje deficit komunikace, který vzniká v důsledku narušení kognitivního systému 
(pragmatic disability), a deficit, jenţ je rezultátem změn v systému jazyka (linguistic dysfunction – tj. poruchy v 
oblasti syntaxe, morfologie, fonologie, prosodie, lexika). 
33 George Lakoff, Steven Pinker, Michael Tomasello ad. 
34 Karmiloff-Smith, A. (1996). Beyond Modularity: A Developmental Perspective on Cognitive Science. Cambridge, 
MA: MIT Press; Elman, J. L., Bates, E. A. et al. (1996). Rethinking Innateness: Connectionism in a Developmental 
Framework. Cambridge, MA: MIT Press. 
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nepracuje se jen s objekty a událostmi, ale i se symbolickými reprezentacemi těchto prvků. Podle 
koevoluční hypotézy, jiţ je obtíţné verifikovat, byl obrovský nárůst kapacity mozkového 
zpracovávání následkem nároků, které na mozek kladl reprezentační systém druhého řádu. 
Hypotéza koevoluce ovšem současně spekuluje, ţe k enormnímu nárůstu mozku během evoluce 
vedly právě poţadavky výpočetního rázu, nutné pro vznik symbolického reprezentačního 
systému, tedy jazyka. Jakmile začal symbolický systém reprezentace jednou vznikat, mozek 
„odpověděl“ nebývalým nárůstem kapacity ukládání a zpracovávání. Hypotéza současně 
postuluje, ţe myšlení v jazyce je unikátní pro lidské mozky. 
 
Kognitivní lingvistika 
Termín kognitivní lingvistika často odkazuje ke škole, která vznik jazyka, učení se jazyku a uţívání 
jazyka vykládá s ohledem k lidské kognici jako takové.  
Tři ústřední pozice kognitivní lingvistiky: popírá, ţe existuje unikátní a autonomní linguistic faculty v 
mysli (modul pro jazykovou akvizici), chápe gramatiku a význam nikoli z hlediska pravdivostních 
podmínek, ale v termínech konceptualizace a tzv. mentálních prostor (mental spaces) a tvrdí, ţe znalost 
jazyka povstává z jeho uţívání35: postulát, ţe jazyk je vtělen a situován ve specifickém prostředí, 
lze povaţovat za jemnou verzi Sapir-Whorfovy hypotézy, podle níţ se jazyk a kognice vzájemně 
ovlivňují a jsou vtěleny ve zkušenosti a prostředích jejich uţivatelů. Přestoţe část lidské 
lingvistické schopnosti je podle nich moţná vrozená, kognitivní jazykovědci popírají, ţe je 
oddělená od zbytku kognice. Proto tvrdí, ţe jazykové jevy jsou ve své povaze konceptuální, 
ukládání a vybavování jazykových dat se signifikantně neliší od ukládání a vybavování jiných 
znalostí a pouţívání jazyka zaměstnává tytéţ kognitivní domény, které se vyuţívají v nejazykových 
úlohách. Kognitivní lingvistika tedy navazuje na starší empiristická stanoviska a současně se 
přiklání k holistickému náhledu na jazykové zpracovávání. 
  
V lingvistice nastala díky objevům a novějším teoriím nová dvousměrná změna paradigmatu: 
první směřuje k „naivnímu“ jazyku, odklání se od formálních popisů směrem k filosofickým 
náhledům, nikoli k exaktní vědě. Druhá linie se naopak obrací k empirickému výzkumu jazyka a 
snaţí se toto často experimentální bádání včlenit do rámce věd přírodních. Neurolingvistika se 
řadí do tohoto proudu. Různorodě ovšem výsledky svých experimentů přispívá velmi odlišným 
teoriím vzniku, vývoje, akvizice a zpracovávání jazyka.  
Pokud se ztotoţníme s myšlenkou, ţe jazyk je specifický nástroj či orgán v mozku, musíme o jeho 
poruchách uvaţovat v kategoriích medicínských, tedy hovořit o nich jako o onemocněních. Pokud 
přijmeme kognitivistický náhled, ţe jazyk vyuţívá řadu obecných kognitivních mechanismů a 
procesů pro své vlastní cíle, můţeme jeho poruchy nahlíţet při zachování ostatních kognitivních 
dovedností jako unikátní poruchu přístupu, omezení vstupu do těchto obecných (nenarušených?) 
zdrojů. Jak k nim přistupovat v případě psycholingvistického stanoviska, v němţ jazyk náleţí 
abstraktní mysli? 
 

2.5 Neurolingvistika versus psycholingvistika 
2.5.1 Tělesnost v myšlení versus myšlení v těle, mysl versus mozek podruhé 
 
Psycholingvistika i neurolingvistika teoreticky obě patří do rámce kognitivní lingvistiky. Zdá se, ţe 
v současnosti tedy spíše koexistuje několik různých větví tohoto jazykovědného směru, bez 
výraznější kooperace. Mezi oběma interdisciplinárními odvětvími panovala jistá teoretická 
neshoda, díky níţ stále probíhá ţivá diskuse i ohledně základních jazykovědných témat. Zatímco 
zaměření jisté části psycholingvistiky na „tělo“ a tělesnost v jazyce bylo metaforickým rovnítkem 
mezi myslí/jazykem a tělem, neurolingvistika hledala jazyk v lidském těle doslova - v zaměření na 

                                                           
35 Croft, W., Cruse, D. A. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: CUP.  



42 

 

tělesnost jazykových procesů samotných. Myšlení, v jazyce i bez něj, probíhá v tělesném orgánu, 
mozku, který je jeho fyziologickou podmínkou, neurobiologickou podstatou. 
Zatímco psycholingvistika se pod hlavičkou mysli více zaměřovala zejména na zdravou populaci, 
na dětskou řeč a osvojování jazyka, neurolingvistika se svým objektem zájmu, „mozkem“, dlouho 
splývala s lingvistickou afaziologií a těţila z výzkumu jazykově postiţených osob. Tato omezení 
uţ neplatí ani pro jednu z těchto disciplín. Spolu s invazí technologických metod 
experimentování sledujeme ústup pozorování – tedy behaviorálních metod a introspekce, to ale 
neznamená, ţe by tradiční i nové psycholingvistické postupy a metody ztrácely smysl a váhu (viz 
dále). Jsou vyuţívány v kombinaci s neurolingvistickými zobrazovacími metodami i samostatně se 
stejně dílčími úspěchy. Zatímco psycholingvistice vytýkají neurolingvisté nepřímé postupy 
validizace teorií a teoretických modelů jazyka, neurolingvisté často kvůli problémům 
s interpretovatelností dat získaných za pomoci technologií nemohou výsledky svých experimentů 
náleţitě zobecňovat a často se uchylují ke kazuistikám a studiím dílčím. Protoţe psycholingvisté 
se nyní více snaţí opírat svá tvrzení o experimentální výzkumy a neurolingvisté se snaţí přicházet 
naopak s vlastními teoriemi o jazykové produkci, percepci a akvizici, začínají obě disciplíny 
víceméně splývat. Pomocí zobrazovacích metod lze nicméně ověřovat plauzibilitu starších 
psychologických a psycholingvistických teorií jazykového zpracovávání. K tomu je potřeba 
spolupracovat s medicínským základním výzkumem – individuální neurolingvistické studie jsou 
raritní, protoţe obtíţně realizovatelné.  
Protoţe se ukazuje, ţe nelze studovat jazyk bez vztahu k ostatní kognici, obě disciplíny se musejí 
věnovat jazyku s ohledem na ostatní kognitivní domény. Neurolingvistika se při tom snaţí 
osamostatnit od medicíny, technických a přírodních věd, z jejichţ poznatků čerpá, 
psycholingvistka se vrací k východiskům obecně humanitních věd.  
Neurolingvistika ovšem stále těţí z tradičního lokalizacionismu: hledá fyziologicky podloţené 
koreláty postiţení a snaţí se korelovat jazykové funkce s určitou mozkovou areou či lokalitou 
(tedy korelace struktury a funkce). Psycholingvistka stále modeluje spíše dopředně a posléze své 
teorie ověřuje. Neurolingvistika s hypotetickými modely nepřichází. Neurolingvistika bez 
experimentů prakticky neexistuje, coţ je její výsadou a odlišuje ji to od řady jiných jazykovědných 
disciplín. Oba postupy mají podstatné implikace: potíţ s tendencí potvrzovat hypotézy, tedy 
s designováním výzkumů za určitým cílem, je obecně známá. Naopak práce bez teoretického 
rámce směřuje k vršení nepropojených marginálních poznatků. Neurolingvistika36 je více 
aplikovaná, snaţí se být uţitečná také pro terapii a diagnostiku jazykových a řečových poruch, 
psycholingvistika je ale podstatně plodnější v oblasti tvorby jazykových modelů (resp. modelů 
percepce/komprehenze a produkce řeči). Obecně, teoretičtí lingvisté navrhují modely, kterými 
vysvětlují strukturu jazyka a to, jak je jazyková informace organizována, psycholingvisté navrhují 
modely a algoritmy, jimiţ vysvětlují, jakým způsobem je jazyková informace v mysli 
zpracovávána, a neurolingvisté analyzují mozkovou aktivitu, aby zjistili, jak biologické struktury 
realizují tyto procesy zpracovávání. Neurolingvisté také mohou vytvářet predikce nové – o 
struktuře a organizaci jazyka, zaloţené na informacích o anatomii, struktuře a procesech mozku – 
zatím tak ale činí pouze sporadicky. 
 

2.6 Z historie novodobé afaziologie 
 
Afaziologie, podobně jako obecná lingvistika a neurolingvistika, se začala řádně rozvíjet zejména 
po 2. světové válce, kdy začala vznikat celá řada mezinárodních oborových periodik, společností a 
příslušné akademické struktury a instituce, konkrétněji v souvislosti s pacienty, kteří utrpěli 

                                                           
36 Interdisciplinární obor neurolingvistika je potřeba odlišit od rozšířené alternativní psychoterapie a komunikačního 
modelu známého pod názvem neurolingvistické programování (neuro-linguistic programming) a hojně komerčně 
vyuţívaného pro tzv. trénování mozku.  
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zranění mozku během válečných let. Začaly vznikat jednotlivé afaziologické školy a terapeutická 
centra: nejznámější je ruská neuropsychologická škola A. R. Luriji a jeho následovnice L. S. 
Cvetkovové, bostonská (Geschwind, Goodglas, Kaplanová) a německá škola (K. Poeck). 
Anatomické koreláty specifických kognitivních a jazykových poruch zkoumali tito neurovědci 
z velmi různých souvisejících oborů a následně vyškolili celou další generaci novodobých 
průkopníků lingvisticky orientované neurovědy (Friedmanová, Kaplanová, Shapiro, Zurif, 
Oblerová, Naeserová, Stemmerová nebo Whitaker).  
Jednou z prvních studií Harold Goodglass prokázal, ţe levá hemisféra je dominantní jazykově 
nejen u praváků, ale také u většiny leváků – to otřáslo klasickou doktrínou, ţe jazyk a orientace 
/lateralita/ ruky jsou řízeny touţ hemisférou (Goodglass a Quadfasel, 195337). Harold Goodglass 
zaloţil a vedl Aphasia Research Center of the Boston Veterans Administration Hospital, později 
pojmenovaný Harold Goodglass Aphasia Research Center – centrum pro školení nových neurovědců. 
Goodglass je také zakládajícím členem Academy of Aphasia a International Neuropsychological 
Society. S Edith Kaplanovou, svou ţačkou, sestrojili dosud nejvyuţívanější a obecně nejvíce 
přijímaný test pro diagnostiku afázií - BDAE (1973, Boston Diagnostic Aphasia Test, viz dále). 
K jeho zásadním přínosům patří i odlišení mezi fluentní a nonfluentní afázií (1964), práce o 
poruchách pojmenování (1976, 1978 ad.), agramatismu (1972 ad.), sémantice a syntaxi 
v jazykových poruchách ad. Goodglass při studiu jazykových poruch systematicky vyuţíval 
experimentální psychologii. Nevěnoval se tolik obecným teoriím, ale spíše se pokoušel 
klasifikovat základní problémy neurověd v jednotlivých studiích, pečlivě designovaných 
experimentech.  
Jeho bostonský kolega Norman Geschwind se naopak soustředil na komprehenzivní modely 
vztahů mezi mozkem a chováním.  
Julesa Lecourse přivedla fascinace výzkumem mozku z Montrealu do Bostonu, kde se 
s Ivanem Jakovlevem věnovali studiu vztahu mezi myelinogenezí a jazykovou akvizicí (Jakovlev 
a Laecours, 196738). Lecours zaloţil v Montrealu výzkumné centrum francouzsky mluvících zemí. 
Spolu s kolegou Harrym Whitakerem se stali zakladateli časopisu Brain and Language, který je 
čelním periodikem pro tento obor dosud. Lecours velmi zdůrazňoval důleţitost lingvistiky pro 
studium jazykových patologií. S kolegou Jean-Lucem Nespoulousem vytvořili dvojici, která více 
neţ 20 let podstatně přispívala k rozvoji oboru - studiemi fonemických parafázií, stimulačními 
testy, výzkumem ţargono-afázie nebo schizofázie.  
Klaus Poeck zaloţil v Aachenu Neuropsychology and Aphasia Unit, kde trénoval německé 
neuropsychology a neurolingvisty z různých evropských zemí. Se svým týmem sestrojil Aachen 
Aphasia Test (AAT, 1984), afaziologickou testovou baterii, která byla adaptována do mnoha 
světových jazyků včetně angličtiny. Zaloţil nejprominentnější evropskou školu neurolingvistické a 
neuropsychologické afaziologie. Poeck se soustředil na apraxii, progresivní afázii a rehabilitaci 
afázií.  
Velmi podstatný pro afaziologii a neurolingvistiku je přínos Davida Caplana z Montreal 
Neurological Institute (např. jeho soustavná učebnice Neurolinguistics and linguistic aphasiology – An 
introduction39), ţáka N. Geschwinda, který se zaměřuje mimo jiné na studium přístupů 
k jazykovému zpracovávání a historických způsobů uvaţování o vztahu mezi jazykem a mozkem. 
Ve svých vlastních experimentech se věnuje pokusům o lokalizování mechanismů, struktur a 
poruch jazykového zpracovávání v mozku, např. poruchám syntaktické komprehenze40. 

                                                           
37Goodglass, H., Quadfasel, F. A. (1954). Language Laterality in Left-Handed Aphasics. Brain, 77, 4, 521-548. 
38 Yakovlev, P. I., Lecours, A. R. (1967). The myelogenetic cycles of regional maturation of the brain. In: Minkowski 
A (ed). Regional Development of the Brain in Early Life. Blackwell Scientific Publications: Boston. 
 
39 Caplan, D. (1987). Neurolinguistics and linguistic aphasiology – An introduction, Cambridge: CUP. 
40 Caplan, D. (1992, 1996). Language: Structure, Processing, and Disorders; Caplan, D., Hildebrant, N. (1988). 
Disorders of Syntactic Comprehension. Cambridge, MA: MIT Press. 
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V 70. letech vzniklo několik důleţitých psycholingvistických modelů jazyka (Morton, 1969, 
Garrett, 1976 ad.), jeţ měly vliv také na rozvoj výzkumu afaziologického. Zavedení CT do 
afaziologie během 70. let významně ovlivnilo interpretaci afázií – důraz byl kladen zejména na 
odlišení subtypů afázií a na anatomicko-klinické korelace. Současně s těmito tendencemi se 
objevily pokusy analyzovat potenciální roli neklasických jazykových oblastí pro jazykové funkce, 
se zvláštním důrazem na afázie podkorové (v té době byla velká část obecně kognitivního výzkumu 
zasvěcena studiu subkortikálních kognitivních poruch, zejm. subkortikálním demencím). 
V 80. letech začaly převaţovat kognitivně-neuropsychologické směry a důraz se přesunul na 
pragmatické aspekty komunikace a spontánní řečový projev afatiků ve všednodenních 
komunikačních situacích. S tím souvisel odklon od klasických testovacích i terapeutických metod 
(Hollandová, 1982, 1999 ad.). Funkční přístup k terapii afázie znamenal zaměření na narušenou 
komunikační schopnost, nikoli na konkrétní poškození.  
V posledních dekádách přispěly k afaziologickému výzkumu nové přístupy zaloţené na 
nejnovějších neurozobrazovacích technikách, jako je fMRI41, PET a zejména traktografie42. Díky 
nim vznikají reanalýzy klasických jazykových oblastí a daří se lépe porozumět, které mozkové 
okruhy jazyk podporují. Zobrazovací techniky také pomáhají lépe pochopit jazykovou evoluci a 
k pochopení organizace jazyka přispívá i objev zrcadlových neuronů43 (viz dále, kap. 10.1). 
Dokud nebyla dostupná ţádná ze současných medicínských neinvazivních technik, byla preferovaným 
způsobem získávání jazykových dat pro jazykovědce chirurgie a studie post mortem. Další dějiny neurověd a 
neurolingvistiky jsou, jak bylo naznačeno, neseny vývojem zobrazovacích metod a dalších 
experimentálních technik, jimţ věnujeme rozsáhlou kapitolu této práce44, a rozvojem psycholingvistiky, 
obecné neurovědy, komputační vědy a všech dalších souvisejících nelingvistických oborů, jimţ věnujeme 
pouze okrajovou pozornost. Objevy v oblasti elektrofyziologie a analýzy lidského genomu umoţnily nově 
neurovědcům klást také abstraktní otázky, jako např. jak jsou lidské emoce a chování mapovány ve 
specifických neurálních okruzích. Řada mentálních procesů má nyní díky neurozobrazování prokázané 
neurální koreláty a stoupá zájem nikoli o jednotlivé lokality či distribuované funkční sítě v mozku, ale 
především o výzkum neuronálních cest, v nichţ specifické kognitivní procesy nastávají, v nichţ a jimiţ 
probíhají (tyto postupy, metody a technologie přiblíţíme v kapitole 6.2.6.1).  
Výsledky neurozobrazovacích metod nicméně k dnešnímu dni ale podstatně neodporují starším 
výsledkům výzkumů na poli afaziologie, která se zformovala jako klinicko-terapeutické odvětví logopedie, 
v zahraničí označované jako speech pathology a jejímţ přínosům pro obecnou lingvistiku rovněţ věnujeme 
samostatnou část této práce (2.7.1.1; 2.9).  

Neurověda začíná být propojena také se sociálními vědami a její interdisciplinarita vede k tomu, 
ţe si klade stále komplexnější otázky. A aţ tyto otázky přispěly spolu s rozvojem afaziologie 
k osamostatnění neurolingvistiky jako lingvistické disciplíny. Harry Whitaker (1971), zakladatel 
neurolingvistiky jako samostatného oboru, poznamenal, ţe klíčovým aspektem pro 
neurolingvistiku je korelování informací z různých oborů, které se zabývají vztahem mezi kognicí 
a mozkem – minimálně neurologií a jazykovědou. V posledních desetiletích se k nim jako třetí 
minimální obor přidává kognitivní věda, která by dvě dříve zmíněné disciplíny měla být schopná 
integrovat. 
 
 

2.7 Témata neurolingvistiky – 40 let vývoje disciplíny 

                                                           
41 Zahn, R. et al. (2000). Hemispheric lateralization at different levels of human auditory word processing: A 
functional magnetic resonance imaging study. Neuroscience Letters, 287, 195-198. 
42 Yamada, K., Nagakane, Y., Mizuno, T. et al. (2007). MR tractography depicting damage to the arcuate fasciculus in 
a patient with conduction pahasia. Neurology, 68, 789-790. 
43 Rizzolatti, G., Arbib, M. A. (1998). Language within our grasp. Trends in Neurosciences, 21, 188-194. 
44 Jednotlivé výdobytky těchto technik a metod, které měly významný vliv na rozvoj neurolingvistiky, zmiňujeme v 
příslušných kapitolách dedikovaných jednotlivým technologiím. Kapitolu o zobrazovacích metodách je tedy třeba 
vnímat jako pokračování tohoto historického vstupu do oboru neurolingvistiky. 
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Termín neurolinguistics je připisován právě jmenovanému Harrymu Whitakerovi, který také r. 
1985 zaloţil Journal of Neurolinguistics45. V obecné definici neurolingvistika studuje neurální 
mechanismy v lidském mozku, které řídí komprehenzi, produkci, akvizici a abstraktní znalost jazyka, 
psaného nebo mluveného. Jakoţto interdisciplinární obor pouţívá metodologii a teoretické nástroje 
souvisejících oborů, coţ je obecně neurověda, kognitivní věda, obecná teoretická lingvistika a 
psycholingvistika, neurobiologie, neurofyziologie, neuroradiologie, afaziologie - studium poruch 
komunikace, neuropsychologie a počítačová věda. Vědci sem přicházejí z různých zázemí a 
přinášejí s sebou mnoţství experimentálních technik a odlišných teoretických perspektiv.  
Neurolingvistika se zaměřuje na výzkum způsobů, jimiţ mozek implementuje procesy, o nichţ 
tyto teoretické obory tvrdí, ţe jsou nutné pro produkci a komprehenzi jazyka, přičemţ sama 
k rozvoji těchto teorií přispívá: doménou neurolingvistiky by měly být nové predikce o struktuře 
a organizaci jazyka, zaloţené na vhledu do fyziologie, anatomie a funkčního zobrazování mozku i 
dalších oblastí neurověd, coţ se začíná dařit aţ v posledních letech. Konsensus při tom nastává 
pouze v některých ohledech46.  
Jak jsme zmínili v kapitole o vztahu mezi mozkem a myslí, neurolingvistické poznatky jsou také 
s úspěchem vyuţívány při ověřování starších psycholingvistických teorií a validity jejich predikcí o 
jazykovém zpracovávání nebo akvizici jazyka (např. seriálního modelu větné komprehenze autorek Janet 
Fodorové a Lyn Frazierové /1978, 1980/ či unifikačního modelu parsingu Unification Space Theo 
Vosse a Gerarda Kempena). 
Tok informací mezi experimentální praxí a teorií je nyní v neurolingvistice obousměrný. 
Neurolingvisté studují fyziologické mechanismy, jimiţ mozek zpracovává informace, a hodnotí a 
vyvíjejí teorie tohoto zpracovávání, za pouţití poznatků z afaziologie, neurozobrazování, 
elektrofyziologie a počítačového modelování.  
 

 
Zdravý přístup k neurolingvistice podle Liiny Pylkkänen (viz pozn. pod čarou č. 43). 

 
Neurolingvistika je velmi mladá disciplína, zvláště kdyţ uváţíme, ţe afaziologie, která byla a je 
jejím zdrojem, je teprve 130 let stará. Přesto jsou na neurolingvistiku, jejíţ skutečná oborová 
historie čítá teprve 40 let, kladeny velké nároky.  
Zajímavou (a vlastně modularistickou) definici neurolingvistiky podává David Caplan (1987): 
„The goal of neurolinguistics is to characterize the relationship between elements and operations in the theory of 
language and language processing and elements and functions in the theory of neural tissue.“  Jak podotýká, tyto 

                                                           
45 Peng, F.C.C. (1985). What is neurolinguistics? Journal of Neurolinguistics 1, 1, 7; Pylkkänen, L. What is 
neurolinguistics?; http://www.psych.nyu.edu/pylkkanen/Neural_Bases/01_Intro.pdf 
46 Nedávno se takový konsensus podařilo docílit dvoucestné teorie jazykového zpracovávání (dorsální a ventrální 
jazykový proud, viz dále), která na základě funkčních zobrazovacích metod do značné míry potvrzuje staré poznatky 
ze statické afaziologie. Tuto teorii představíme v kapitole o nenarušené jazykové produkci a percepci (10.1.2). 
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dvě oblasti jsou předmětem samostatných teoretických výzkumů, a proto je neurolingvistiku 
moţné označit jako teorii vztahu mezi teoriemi (metateorii). 
Obecné otázky neurolingvistiky se vyvíjejí ze základních problémů jazykovědy: jak je jazyková 
informace zpracovávána z hlediska produkce a komprehenze jazyka – jaký je mechanismus těchto 
procesů, z jakých subprocesů se skládají, čím jsou řízeny, ovlivňovány a odkud kam v mozku 
směřují, jak probíhá toto zpracovávání v čase, jak se mozkové struktury vztahují k jazykové 
akvizici a učení se mateřskému i cizím jazykům, kde a jak na neurofyziologické bázi nastávají, 
probíhají a „zotavují se“ řečové a jazykové patologie, jak probíhá reedukace osvojeného a 
pozbytého jazyka a co se z těchto procesů dá zpětně usuzovat o jazykových strukturách a 
funkcích zdravých osob s nenarušenou tkání mozku, přičemţ tento poslední bod je výslednicí 
všech předchozích a současně hlavním smyslem neurolingvistiky. 
Neurolingvistika pracuje se všemi jazykovými rovinami: v oblasti percepční fonetiky se soustřeďuje 
na to, jak mozek extrahuje z akustického signálu řečové zvuky, jak je odlišuje od zvuků 
neřečových a akustického šumu; v oblasti fonologie zkoumá, jak je abstraktní fonologický systém 
daného jazyka reprezentován a rozeznáván v mozku. Z hlediska lexikologického ji zajímá, jak 
mozek analyzuje známá i nová slova, kde je ukládá, jak je ze zásobníku extrahuje, řadí a aplikuje 
na ně syntaktická pravidla, tj. jak mozek spojuje slova – elementy lexikonu - do větných 
konstituentů a vět, jak je strukturální a sémantická informace pouţívána při větné komprehenzi. 
V oblasti sémantiky si neurolingvistika všímá toho, jak je význam v mozku kódován. Zajímá ji i 
jazyková akvizice, potaţmo evoluce jazyka - korelace mezi stadii jazykového vývoje a stadii vývoje 
mozku47, fyzické změny na mozku související s jazykem (reorganizace, neuroplasticita a 
degenerace mozkových buněk, viz dále)48. Historicky si významnou pozornost neurolingvistiky 
získaly zejména teorie komprehenze věty, teorie čtení na úrovni slova a teorie a klasifikace afázií. 
Neurolingvistické teorie mohou, ale nemusejí navazovat na obecně lingvistické nebo 
psycholingvistické: například generativistické větvi neurolingvistiky desetiletí dominují výzkumy 
Y. Grodzinského, výzkumy stimulační v neurolingvistice se řídí nejnovějšími Ojemanovými poznatky, 
řada neurolingvistů vychází z akvizičních teorií P. McWhinneyho, klasifikace jazykových poruch 
bývá velmi často podřízena klinicko-logopedickým výzkumům bostonské afaziologické školy a 
v současné době si velkou pozornost získala obecná teorie zrcadlových neuronů nebo princip proximity 
apod.  
Neurolingvistika se historicky stále do značné míry – coţ je logické uţ z významu kompozit, která 
tvoří její název – pohybuje v lokalizacionistických hranicích: zaměřuje na časoprostorovou lokalizaci 
jazykových jevů a procesů v mozku, zajímá se o to, jaký druh informací si mozek vybírá, jak je 
zpracovává, jaké oblasti jsou specializovány pro určité druhy informací, jak mezi sebou různé 
mozkové okruhy komunikují a interagují při jazykovém zpracovávání, které okruhy jsou aktivní 
při plnění nejrůznějších jazykových úloh. V posledních 2-3 letech se oproti předchozím 10 letům 
klade větší důraz na procesuálnost jazykového zpracovávání, a tedy také na tzv. trasování – sledování 
průběhu nervových drah.  
Neurolingvistika se tedy v aktuální době snaţí překročit meze staršího statického (CT, MRI) i 
dynamického (ERP, MEG, fMRI) pozorování stavů směrem k dynamickému pozorování procesů 
v mozku (DTI, TMS). 
Současně se prohlubuje také její zájem o ostatní, nejazykové kognitivní domény, které 
pravděpodobně s doménou jazykovou sdílejí kognitivní rozhraní. 
 
2.7.1.1 Lingvistická afaziologie 

                                                           
47 Caplan, D. (1987). Neurolinguistics and Linguistic Aphasiology: An Introduction. Cambridge: CUP, s. 498. 
48 Sereno, J. A., Yue W. (2007). Behavioral and cortical effects of learning a second language: The acquisition of tone. 
In Ocke-Schwen Bohn and Murray J. Munro. Language Experience in Second Language Speech Learning. 
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 
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Jako výzkumnou podoblast neurolingvistiky můţeme vnímat lingvistickou afaziologii, která se 
soustřeďuje na jazykové patologie (studium poruch a narušení jazyka a jejich vztahu k fyzickým 
charakteristikám mozku, viz výše průřez historií neurověd s důrazem na neurolingvistiku), ale 
s důrazem na jejich systémové chování a účinky. Lingvistická afaziologie je částečně samostatnou 
oblastí, a částečně zůstává zdrojem informací pro neurolingvistické teorie. Naopak 
neurolingvistika svými teoriemi přispívá afaziologii. 
 
(Obecná) afaziologie se zaměřuje na studium lingvistických problémů, které vyplývají z poškození mozkových struktur. 
V současnosti se tomuto druhu výzkumu věnuje specializovaný stejnojmenný časopis a většina afaziologů jsou 
profesí buď neurologové, nebo řečoví terapeuti (u nás kliničtí logopedové). Řada afázií byla poměrně detailně 
popsána, vzniklo zejména mnoţství taxonomií afázií v rámci jednotlivých afaziologických škol, z nichţ některé jsme 
zmínili v historickém přehledu výše (viz také dále, kap. 15)49.  

                                                           
49 Aphasiology, specializovaný afaziologický měsíčník (Psychology Press, 12 čísel ročně, různí editoři), se zabývá všemi 
aspekty jazykového poškození a souvisejícími chorobami způsobenými poškozením mozku. Slouţí také jako fórum 
pro výměnu znalostí, rozšíření současného výzkumu a expertiz ze všech oborových perspektiv. Články v tomto 
renomovaném časopisu se týkají klinické, psychologické, jazykovědné, sociální i neurologické perspektivy afázie. 
Pravidelně vycházejí také specializovaná monotematická čísla, která jsou distribuována také jako knihy (např. 
Verbální perseverace, Reprezentace jazyka v mozku, Počítače a afázie, Dysgrafie apod.). Kaţdoročně také vychází 
(jako speciální číslo) Proceedings of the Clinical aphasiology Conference. Studie publikované v Aphasiology uţívají široké 
škály empirických metod, vč. experimentálních, klinických a případových studií, výzkumů a fyzikálních vyšetření.  
49 Hagoort, P., Brown, C.M.; Osterhout, L. (1999). The neurocognition of syntactic processing. In Brown & 
Hagoort. The Neurocognition of Language; Hagoort, P. (2003). How the brain solves the binding problem for 
language: a neurocomputational model of syntactic processing. Neuroimage 20, 19–20. 
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2.8 Historické a aktuální problémy metodologie 
neurolingvistiky  
 

Řada metodologických úskalí v neurolingvistice je způsobena přeţívajícími historickými přístupy 
ke vztahu mezi jazykovou normou a poruchou i dominujícím lokalizacionismem. Řada má 
podstatně obecněji kognitivní půdorys.  
1. Nedostačující teoretické zázemí 
Teorie jazyka je omezená tím, co o struktuře jazyka víme z obecné lingvistiky a co nám 
neurolingvistika a neuropatologie jsou schopny říct o jazykovém zpracovávání. Při bliţším 
ohledání zjistíme, ţe informací není dost. 
Je vůbec teoretický rámec pro neurolingvistiku nutný?  Ukazuje se, ţe je nezbytný, ten stávající ale 
není dostačující (viz například jen teorie zrcadlového systému, jejichţ zpracování by vyţadovalo 
porozumění celému komplexu zrcadlových neuronů a s nimi souvisejících akcí). Pro 
neurolingvistiku byla navrţena řada takových rámců: Grodzinsky přišel s generativním pozadím (a 
výdobytkem byla hypotéza smazání stopy), Arbib a další, kteří zkoumají zrcadlový systém, 
navrhují konstrukční gramatiku. Hagoort spojuje své ERP výzkumy s parserem zaloţeným na 
lexikalistické gramatice a unifikačním parserem (Vosse, Kempen, 2000), jiní se přiklánějí ke gramatice 
referenční. Vybudovat jednotný a funkční rámec pro neurolingvistický výzkum je zřejmě největší 
výzvou a nutností pro toto odvětví lingvistiky. 
2. Problém neoddělitelnosti kognitivních domén 
Ať uţ sledujeme jakýkoli mentální proces, nemůţeme si být jisti, ţe se na něm nepodílí celá řada 
procesů jiných, totiţ náleţejících jiným doménám, resp. nevíme, z jakých kognitivních subprocesů 
je případně sloţen. Z toho plyne, ţe nevíme přesně, co sledujeme, a výsledky, které získáváme, 
tedy mohou snadno vypovídat o něčem jiném, neţ co je předmětem našeho bádání. 
3. Specifické versus univerzální struktury? 
S bodem 3 souvisí problém, jak ověřit, zda jsou mozkové struktury, jeţ dosud přisuzujeme čistě 
jazykovému zpracovávání – unikátně jazykové, nebo spíše multifunkční, obecně kognitivní, či 
dokonce ještě obecnější, univerzální.  
Otázka specificity či univerzality jazykových oblastí v mozku prodlouţením sporu nature versus nurture 
(viz 2.4.1) a především má vliv na stávající teorie jazykového zpracovávání. 
4. Modul versus síť? 
Teoretický spor mezi, obecně řečeno, příklonem k lokalizacionismu v modularistickém slova 
smyslu, nebo k funkčnímu kognitivismu v asocianistickém slova smyslu (neuropsychologický 
kognitivismus), rovněţ není pouze historickou záleţitostí. Oba směry pouţívají velmi odlišný 
aparát, ale ukazuje se, snad nepřekvapivě, ţe jsou nakonec do značné míry kompatibilní – 
důkazem toho mohou být stále v praxi uţívanější vývody a jazykové modely kognitivně-
neuropsychologické školy, která v důsledku oba přístupy kombinuje. 
5. Kazuistiky versus skupinové studie – velká debata o neurolingvistické metodologii 
Jedním z velkých témat neurolingvistiky a neurověd obecně je otázka potřebného rozsahu 
experimentálního vzorku v případě subjektů s poškozením mozku, jak jsme nastínili 
v historickém přehledu. V odborných periodikách převládá k případovým studiím převaţující 
skepse, protoţe mají nízkou výpovědní hodnotu pro teoretické přístupy k jazyku. Na druhou 
stranu to neznamená, ţe by individuální výzkumy nebyly publikovány vůbec. Jejich zastánci 
argumentují, ţe pouze kazuistiky přinášejí objektivní informace, protoţe „ţádné dva výzkumné 
subjekty nemají stejně narušené mozky“ a „ţádné dva výzkumné subjekty nemají stejné projevy 
jazykového narušení“ (viz také úvod k lokalizacionismu). Případové studie zajistí, ţe se v tzv. 
„průměrném vzorku afatiků“ neztratí cenné informace o patologických mechanismech 
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jazykového poškození, na druhou stranu z nich nelze vyvozovat nic obecného. 
V obou případech ovšem vzniká klasický problém, ţe předmět výzkumu a jeho hypotéza jsou 
ovlivněny (omezovány) kaţdou ze zvolených metodologií (nemluvě o tom, ţe předmět výzkumu 
a jakkoli velký vzorek testovaných subjektů je ovlivněn testovacími podmínkami). Historický 
přehled případových a skupinových studií a jejich přispění k vývoji oboru, včetně zohlednění 
výzkumů, které pouţívaly tzv. „hybridní design“, odhalil širokou škálu mezistupňů mezi čistou 
kazuistikou a ideální velkou skupinovou studií50.  
6. Hledání dvojité disociace versus hledání asociací symptomů 
V dějinách neurolingvistiky stále probíhá etapa hledání asociací symptomů, které tvoří 
diagnostickou jednotku (deficit), přičemţ smyslem tohoto hledání by mělo být vytváření funkční 
teorie normálního jazykového zpracovávání. Je ovšem velmi obtíţné najít příklady asociací 
symptomů, které by byly platné pro větší populace. Přesto je podstatná část teorií o organizaci 
komponentů jazykového zpracovávání vystavěna na dokládání asociací symptomů. Co ale s pacienty, 
kteří vykazují jeden ze symptomů, a nikoli uţ ostatní? Jedná se o situaci, kdy subjekt/y má/mají 
unikátní organizaci jazykových funkcí, nebo spíše o chybu v teorii? 
Proti těmto způsobům teoretizování stojí hledání dvojité disociace, nutně zaloţené na kazuistikách 
(coţ souvisí s bodem 5)51: jestliţe má subjekt A jednu funkci zachovanou a druhou poškozenou a 
subjekt B profil zrcadlový (například čte celá slova jako vizuální formy, ale není schopen číst 
písmeno po písmeni, zatímco druhý je schopen pouze hláskování jednotlivých písmen, ale neumí 
pouţít informaci o celku slova, aby ho jako významuplný lexém rozeznal) dedukuje se, ţe jazykový 
systém je oddělen od kognitivního systému zodpovědného za vizuálně-prostorové funkce a ţe také určité 
komponenty jazykového systému jsou oddělené (v uvedeném příkladu jde o závěr, ţe tyto dvě čtecí 
dovednosti či strategie jsou na sobě nezávislé a představují odlišné jazykové procesy). Velká část 
výzkumu jazykového zpracovávání zaloţená na afaziologických studiích pouţívá právě tento 
disociační přístup. Principy obou typů tohoto uvaţování jsme rovněţ nastínili v historickém 
přehledu a jak je patrné, úzce souvisejí s bodem 5. 
7. Rozpad jazyka v. zdravý jazyk 
Podstatná a stále nezodpovězená metodologická otázka koření v historickém vzniku 
neurolingvistiky, resp. v tom, ţe se vyvinula z klinické afaziologie: je ztráta jazyka, jeho rozpad 
(language breakdown), nějak vztaţena ke struktuře normálního jazyka? Je moţné z narušených 
struktur usuzovat na fungování struktur nenarušených, zdravých – a pokud ano, jakým 
způsobem? Tato otázka je platná dosud, přestoţe se neurolingvistická metodologie samozřejmě 
neomezuje na tento způsob dedukce. Tzv. lesion studies (studie lézí, viz dále), celé odvětví současné 
neurolingvistiky, je na presumpci kladné odpovědi na tuto otázku vystavěno – často bez hlubší 
reflexe jejích úskalí, která jsme nastínili uţ v historickém průřezu.  
Je vůbec moţné přisuzovat poruchu jazyka jedné či několika lokalitám v mozku? Existují vůbec 
nějaké mozkové vzorce jazykových jevů a procesů? Tato otázka je s postupujícím vývojem oboru 
zodpovídána zčásti negativně (například řada jazykových poruch s jasným lingvistickým 
vymezením se dostavuje následkem postiţení zcela různých mozkových regionů; na druhou 
stranu osoby s postiţením velmi obdobné lokality v mozku mohou mít velmi různé jazykové 
projevy tohoto postiţení), zčásti ovšem stále pozitivně (některé jazykové jevy a jejich narušení je 
moţné skutečně přisoudit velmi úzce specifikovatelné lokalitě v mozku), resp. některé jazykové 

                                                           
50 Obler, L. (1985). The Great Neurolinguistics Methodology Debate. Neurolinguistic Papers: Proceedings of the 2nd 
Finnish Conference of Neurolinguistics, Joensuu, s 105-124. Autorka tohoto zajímavého shrnutí doporučuje pro 
odhalení toho, co je pro dané téma vhodné, behaviorální přístup s fenomenologickým záběrem (ať uţ kazuálním či 
skupinovým). Dále doporučuje zohlednit sledovaný jev z hlediska frekvence jeho výskytu a případných interakcí jeho 
prvků, studie různorodých podskupin a konečně deskriptivní a teorií podloţené skupinové studie univerzality jevu. 
51

 Caramazza, A. (1986). On drawing inferences about the structure of normal cognitive system from the analysis of 

patterns of impaired performance: the case for single patient studies. Brain and Cognition, 5, 41-66; Shallice, T. 
(1979). Case study approach in neuropsychological research. Journal of Clinical Neuropsychology, 1, 183-211. 
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poruchy (a některé jazykové jevy) mají, zdá se, celkem pevné anatomické zakotvení v daných 
mozkových regionech a funkčních okruzích (circuits) a tyto izolované jazykové poruchy, tedy 
specifické vzorce narušení jazykových funkcí (zejm. např. zmiňovaná SLI), jsou pro vznikání 
neurolingvistických teorií o jazykovém systému nejpřínosnějším zdrojem poznatků. Některé, a těch bude 
zřejmě většina, jsou ale distribuované.  
Sledování tras, tedy průběhů nervových vláken a nejnověji také směru těchto průběhů (viz dále) přináší 
řadu převratných informací o toku jazykových procesů v mozku. Ukazuje se stále častěji, ţe na 
jednom jazykovém procesu se různou měrou podílí celá řada různě propojených regionů. Je 
moţné, ţe v budoucnu budou základy lokalizacionismu, uţ několikrát otřesené novějším 
výzkumem, nikoli zavrţeny, ale spíše posunuty směrem k procesuálním, a přesto stále 
lokalizačním náhledům. 
8. Průběh ztráty v. průběh nabývání jazyka 
V souvislosti s tím, co jsme zmínili v předchozím bodu, v historii neurolingvistiky vyvstávala 
otázka, zda je moţné tvrdit, ţe vývoj a průběh jazykových poruch je opačnou paralelou 
k jazykovému vývoji (akvizici jazyka, viz afaziologické výzkumy a závěry R. Jakobsona ad.). Tato 
otázka se váţe k moţné pravidelnosti průběhu ztráty jazyka – k pořadí „ztrácených“ 
funkčních/strukturních jazykových elementů. Teorie, které na tuto otázku odpovídají kladně, 
tvrdí, ţe je moţné vysledovat jistou pravidelnost: některé jazykové dovednosti zůstávají i při 
váţné poruše zachovány, jiné velmi často mizí jako první. Jsou-li tyto dovednosti připsatelné 
jedné doméně, mohou být tyto projevy spojovány s mírou komplexity daného procesu 
zpracovávání (např. čtení vět zcela narušeno, čtení izolovaných krátkých slov často zachováno). 
Protoţe jsou často poslední zachované elementy jazykového zpracovávání těmi, které jsou 
v dětství v mateřském jazyce osvojovány jako první a naopak ty, které se první ztrácejí, bývají 
osvojovány jako poslední, je toto srovnání důkazem pro relativní míru komplexnosti těchto procesů 
v jedné funkční doméně. Ne vţdy ale takové pravidelnosti platí, spíše je tomu tak na nejobecnější 
rovině. A jakobsonovské vývody tohoto typu jsou širší vědeckou veřejností spíše zavrhovány, 
ostatně také praxe hovoří proti nim. 
 

2.9 Česká neurolingvistika a lingvistická afaziologie 

V psycholingvistice si prostě jen nemyslíme, ţe se v mysli mohou odehrávat určité věci, my víme, ţe k nim dochází, 
stejně jako ví fyzik, ţe hmota souvisí s gravitací. 

(Gerry T. M. Altmann /2005/. Výstup na babylonskou věţ, Praha: Triáda, s. 17) 
 
Českou neurolingvistiku omezují nedostatky, z nichţ zásadní jsou neexistující výzkumná tradice, 
vývojová přetrţitost a nedostatek ustálené terminologie (porucha/poškození/narušení/deficit/omezení 
jazykové funkce; neologizace/slovní salát/ ţargon), ale především nedostatečné vymezení normy 
vzhledem k jazykovým poruchám. Je samozřejmě potřeba odlišovat mezi chybou v jazykovém 
projevu zdravého subjektu a projevem jazykové poruchy osoby neurologicky postiţené. V rámci 
logopedie dochází také k záměnám percepce (zpracování zvukového nebo vizuálního signálu, 
auditorní a vizuální percepce), komprehenze (zpracování konceptů v mozkových strukturách) a 
kognitivní stránky jazykového zpracovávání (chápání těchto konceptů). Zrcadlový problém 
nastává také v rámci řečové produkce (příprava konceptu, jeho vtělení do lexikálních, syntaktických 
a konečně fonetických forem) a artikulace (fyzická produkce za pomoci fonace). S modem 
psaného, zpívaného a čteného jazyka se rovněţ pracuje jako s běţnou orální řečovou produkcí 
(viz např. neporušená schopnost zpívat u jinak zcela narušeného jazykového systému některých 
afatických mluvčích a úspěchy melodicko-intonační terapie při léčbě řečových poruch).  
Terminologická nevyjasněnost ovšem panuje i v angloamerické neurovědě: impairment jakoţto 
narušení či znehodnocení je zaměňováno s damage (poškození, zničení, postiţení) či breakdown 
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(rozpad); disability (nezpůsobilost, ztráta schopnosti) s disorder (porucha)52.  
V českém prostředí je omezující rovněţ nedostatek institucionálního zázemí, přístupu k potřebným 
přístrojům a neexistující tradice interdisciplinárního výzkumu. Z celkové šíře neurolingvistického bádání 
se česká neurolingvistika prostřednictvím několika izolovaných studií zaměřila v díle pouhých 
dvou autorů výlučně na afaziologické, nikoli obecně neurolingvistické bádání, nevěnuje 
pozornost ostatním jazykovým poruchám a především jazykovým funkcím a zpracovávání jazyka 
u zdravé populace. Proto se v této práci pokoušíme nahlédnout také do jazykového obrazu jiných 
neţ afatických poruch jazyka, které jsou alespoň do nějaké míry lingvisticky reflektované 
zmíněnou dvojicí autorům, jejichţ dílu se budeme věnovat v následujících kapitolách.  
 
V Čechách nebyla zavedena do praxe nutná mezioborová týmová práce, lékaři ke svým výzkumům a 
praktikám často „nepotřebují“ spolupráci s klinickými logopedy, natoţ lingvisty. 
Neuropsychologové vyhledávají lingvisty pouze výjimečně, coţ se velmi často odráţí na stavu 
českých adaptací nebo původních českých diagnostických a terapeutických materiálů, jimţ v této 
práci věnujeme zvláštní pozornost právě z těchto důvodů. Nevhodná diferenciální diagnostika 
způsobuje neadekvátní hodnocení zachovalé versus zasaţené funkce. Naopak nedostatečné 
porozumění medicínským, technickým a terapeutickým záleţitostem způsobuje, ţe v lingvistice 
nejsou důsledně odlišovány organické poruchy od funkčních, vrozené od získaných a vývojových 
a poruchy řeči dětské od řeči dospělých. 
Na ţádné české univerzitě kromě postgraduálního studia neurověd na KU, iniciovaném 
lékařskými obory, neexistuje oficiálně neurovědní centrum s neurolingvistickou divizí. Na 
ţádném bohemistickém či obecně jazykovědném oboru se nevyučuje experimentální 
neurolingvistika, také proto, ţe humanitní obory nedisponují technickým zázemím a potřebným 
přístrojovým vybavením, které je pro neurolingvistický výzkum nutností. 
 
Neurolingvistika českého jazyka můţe čerpat převáţně z poznatků klinické logopedie (afaziologie) a 
neuropsychologie českého jazyka. K zpracovávání neurolingvistických témat je ale nutná 
orientace i v řadě jiných souvisejících oborů, zejména neurologii/radiologii. Je potřeba 
zorientovat se také v psychiatrických a ostatních, např. neurodegenerativních, onemocněních, 
které způsobují mimo jiné jazykové poruchy. Jazykové poruchy navíc nejsou jen klasické afázie, 
ale například jazykové agnozie jako čistá slovní slepota/hluchota, poruchy vývojové, např. SLI, 
RHD poruchy (neglekt, poruchy prozodie a figurativního jazyka a neverbální komunikace, 
diskursu), znakového jazyka nebo poruchy psychogenní ad. Všem se v hrubém přehledu 
věnujeme v této práci. 
 
Moţnosti, jak konstituovat obor česká neurolingvistika v návaznosti na domácí lingvistickou 
tradici jsou různě pravděpodobné: 
1. inspirovat se strukturalistickým náhledem a navázat na tradici Jakobson-Lehečková  
Česká lingvistická tradice studia poruch komunikace začala a na dlouhou dobu také skončila se 
strukturalistickými východisky Romana Jakobsona53. Na něj navázala svými pracemi Helena 

                                                           
52 Podle encyklopedie Handbook of Neuroscience of Language (Stemmer, B., Whitaker, H., 1998, San Diego: 
Academic) )je impairment definován jako jakákoli ztráta nebo abnormalita struktury nebo funkce; disability je 
omezení nebo nedostatek schopnosti provádět aktivitu na úrovni normy, přičemţ disability je způsobena 
impairmentem; handicap je nevýhoda jedince, způsobená poškozením (impairment) nebo zneschopněním (disability), 
která omezuje nebo zamezuje dosaţení výkonu na úrovni normy (s. 390). 
53 Jakobson, R. (1964). Toward a linguistic typology of aphasic impairment. In A. V. S. De Reuck and M. O´Connor 
(eds.), Disorders of language. New York: Little and Brown; Jakobson, R. (1968). Child language, aphasia, and 
phonological universals. NY: Mouton; Jakobson, R. (1971): Studies on child language and aphasia. NY: Mouton; 
Jakobson, R., Halle, M. (1956). Two aspects of lanaguage and two types of aphasic disturbances. NY: Mouton; 
v češtině: Jakobson, R. (1995). Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch. In: R. J.: Poetická funkce. H+H, 
Jinočany, 55-73. 
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Lehečková54, afazioloţka ţijící a působící jiţ řadu let v Helsinkách. Na práce těchto dvou 
neurolingvistů strukturalistické školy navázala současná doktorandka FFUK Eva Flanderková 
ve své diplomové práci věnované popisu afatických projevů v češtině; spřízněným tématům se 
věnuje také během svého aktuálního doktorského studia. Proto také konkrétním případům a 
projevům afázií v českém jazyce nevěnujeme analytickou pozornost. 
Binaristická tendence zavedená do afaziologie Jakobsonem, v níţ se mimo jiné tvrdí, ţe postup 
osvojení jazyka kopíruje v opačném směru postup jeho ztráty, jak jsme zmínili, by ze dvou 
hlavních druhů afázie vytvořila klasickou ekvipolentní opozici.  
Mohli bychom vyuţít v realitě jazykových poruch lépe zakotveného protikladu centrum a periferie i 
v rámci studia jazykových poruch. V centru by stála pomyslná norma jako soubor klasických 
„ideálních“ rysů „čistého“ typu afázie coby konstruktu. Individuální odchylky v projevech 
postiţení by byly na periferii. Ukázalo by se ovšem, ţe tyto odchylky by byly převaţující realizací 
narušeného jazyka. Afatický „typ“ je teoretický konstrukt, zatímco nejrůznějších „tokens“ jsou 
tisíce, coţ komplikuje jakékoli generalizace a vede k přesvědčení, ţe jediný poctivý způsob 
výzkumů v neurolingvistice afaziologického typu je zaměření na kazuistiky.  
2. navázat na mladou tradici studia češtiny v komunikaci neslyšících na FFUK, tedy studovat jazyk 
narušený jako varietu. Tato varieta by ovšem byla nestabilní a různorodá. V které fázi ji lze 
povaţovat za „hotovou“? V případě chronických afázií by bylo moţno takto nahlíţet 
kompenzační jazyk, který si jednotliví mluvčí vytvářejí, potom by to byl nejednotný specifický 
jazyk menšiny s individuálními adaptacemi. 
2. Navázat na domácí kognitivní lingvistiku a psycholingvistiku v jejím kulturně-antropologicky 
zaměřeném proudu u nás, inspirovaném zejm. polským jazykovým obrazem světa. 
Neurolingvistika by mohla významně obohatit zjištěné poznatky (např. existující důkazy, ţe 
obličeje, nástroje, výrobky, substance a děje mají individuální lexikální vstupy a zásobníky i 
způsoby zpracovávání)55.Kaţdoročně se také koná konference Kognice, na níţ se sejdou příspěvky 
velmi různorodých oborů zabývajících se výzkumem mysli: informatiky, lingvistiky, medicíny, 
experimentální psychologie apod., na níţ zaznělo také několik afaziologických příspěvků.56  
Přínosná a v mnohých směrech objevná je nedávno zaloţená Letní škola lingvistiky (Dačice), jiţ 

                                                           
54 Lehečková, H. (2009). Afázie jako zdroj poznatků o fungování jazyka. Slovo a slovesnost, 70, 1, 23-36; Lehečková, H. 
(2009). Struktura mozku a struktura jazyka: neurolingvistický pohled. Sborník z konference Uţívání a proţívání jazyka; 
Lehečková, H. Recovery from Apahasia after Polytrauma in a Czech Child: What is Lost and What is 
Left. In: Neurogenic Language Disorders in Children. Ed. Franco Fabbro. Elsevier, Amsterdam, 199-229; Lehečková, H. 
(2003). Neurolingvistické aspekty češtiny. Studia Slavica Finlandensia, Tomus XX, J. Papinniemi et al. (eds.), Helsinki, 48-61; 
Lehečková, H. (2002). Broca´s aphasia in Czech: A linguistic analysis. Brain and Language, 83, 2002, 14-17; Lehečková, H. 
(2002). Manifestation of Aphasic Symptoms in Czech. Proceedings of the 25th Congress of the International Association 
of Logopedics and Phoniatrics, Montreal, CD-ROM; Lehečková, H. (2001). Manifestation of Aphasic Symptoms 
in Czech. In: Manifestation of Aphasia Symptoms in Different Languages. Ed: Michel Paradis, Pergamon, Elsevier Science 

Ltd., 2001, 95-124; Lehečková, H. (2001). Manifestation of Aphasic Symptoms in Czech. Journal of Neurolinguistics 14, 
2001, 179-208; Afázie. (Kulišťák, P., Lehečková, H., Mimrová, M., Nebudová, J.) Triton, Praha 1997; Lehečková, H. (1987). 
Dva typy testování afatiků. Rehabilitácia, Bratislava, 20, 1, 13-20; Lehečková, H. (1986) Agramatismus v afázii. Slovo a 
slovesnost, Praha, 47, 138-147; Lehečková, H. (1985). Jazykové aspekty typologie afázií. Slovo a slovesnost, Praha, 46, 119-
126; Lehečková, H. (1985). Vyuţití lingvistiky při rehabilitaci afázií. Československá otolaryngologie, Praha, 34, 116-120; 
Lehečková, H. (1984). Neurolingvistika: Předmět, metody, historie. Slovo a slovesnost, Praha, 45, 154-157. 
55 Z mladých kognitivních lingvistů, psycholingvistů a neurolingvistů zmíníme v zahraničí vyškolené a zde také 
působící studenty či absolventy FFUK Denisu Bordag (morfologie a řečová produkce L1), Barbaru Schmiedtovou 

(akvizice L1 a L2) a navrátivšího se psychologa Filipa Smolíka (dětská řeč, syntaktické zpracovávání). Souvisejícímu 

odvětví oboru kognitivní lingvistika se u nás věnuje například Dominik Lukeš na stránce http://cogling.info, na níţ 
je mimo jiné diskusní fórum nad jeho překladem děl klasika kognitivní větve lingvistiky, George Lakoffa, bibliografie 
a knihovnička relevantních zdrojů včetně publikací o konstrukční gramatice a další informace v češtině. 
56 Setkání odborníků z oblastí psychologie, filozofie, neurověd, lingvistiky, kulturní antropologie a umělé inteligence vytváří fórum pro 
diskuzi o aktuálních otázkách výzkumu lidské kognice z různých názorových pozic. (webové stránky konference, ročník 2006). 
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organizují Vít Prokopius, Jan Chromý a Filip Smolík a na níţ se v rámci běhu týdenních 
přednášek prezentují také psycho- a méně i neurolingvistické poznatky57. 
3. Informovat o neurolingvistice a pokoušet se o neurolingvistický výzkum v aktuálních nepříznivých 
podmínkách 
Zaloţením Skupiny pro řečové poruchy jsme s kolegy zamýšleli především obnovit zájem o 
neurolingvistické zkoumání u nás a podílet se na interdisciplinárním výzkumu58. Roku 2005 SRP 
uspořádala interdisciplinární konference Jazyk, řeč, mysl a mozek na FF UK, na níţ přednášely 
významné osobnosti české neurovědy. Kromě organizace workshopu skupina představila také 
svůj grantový projekt PGS neurolingvistika. Ten se ale nesetkal s dobrým přijetím a byl zamítnut.  
4. Obrátit se k aktuálnímu stavu v zahraničí, s odkazem k současné české kognitivní lingvistice 
a propojit ji s novými neurolingvistickými poznatky, replikovat existující zásadní studie a 
pokračovat s vlastními designy studií, zaměřenými specificky na češtinu, která má zvláštnosti 
nepozorovatelné u jiných jazyků (např. citlivost k aktuálnímu větnému členění, 7 pádů, zvláštní 
projevy negace, různé druhy deagentizace, transpozice osoby, času a čísla ad.). 
5. Zaměřit se na praktické výstupy, tedy na aplikovanou neurolingvistiku, na textovou kritiku a 
jazykovou analýzu diagnostických a terapeutických a kompenzačních pomůcek a jejich revizi tak, aby více 
vyhovovaly potřebám češtiny (jak jsme se pokusili v závěrečných kapitolách této práce). Bylo by 
uţitečné, kdyby se jazykovědci angaţovali při realizaci oficiálních překladů těchto testů a jejich 
adaptaci na češtinu, protoţe většina z nich funguje pouze v neautorizovaných, tzv. 
experimentálních verzích (neoficiální překlady větš. pocházejí z pera klinických logopedů a 
neuropsychologů). Pro lingvistickou práci by bylo rovněţ potřeba vytvořit atlas jazykových 
okruhů v mozku se zaznamenáním poruch do takto vytvořené mapy mozku („teritoriální 
poruchy“), tj. zmapovat terén mozku pro lingvistické potřeby, se zaměřením na češtinu.  
Pro terapeutické potřeby by bylo rovněţ vhodné vytvořit slovníky a učebnice češtiny pro afatiky, 
kteří jsou sice rodilými mluvčími češtiny, ale trpí nedostatky a mezerami ve specifických 
jazykových oblastech, v nichţ se musejí reedukovat. Dostupný Slovník pro afatiky (Marie 
Truhlářová)59 nese známky toho, ţe jeho autorkou není lingvistka, ale klinická logopedka. Naopak 
existující počítačový program MENTIO (Marta Petrţílková) je vynikajícím příkladem uţitečnosti 
aplikované lingvistické práce60(viz 21.3).  
6. navázat na experimentální tradici, která u nás fungovala spíše v oblasti foneticko-
fonologické, snaţit se vyuţít explanační a validizační síly experimentálních výzkumů a pokusit se 
o modelování neuronových sítí (syntéze a analýze řečového signálu se daří i u nás) 
7. pracovat v rámci neurověd na zajištění skutečné interdisciplinarity výzkumné práce, tj. snaţit 
se aktivně zapojit lingvistiku do rámce tzv. klinických oborů („klinická lingvistika“)  
To s sebou přináší nutnost orientace v základní i podrobné neuroanatomii a neurofyziologii CNS, 
postupech, interpretaci a výsledcích zobrazovacích metod, neuropsychologii, klinické logopedii a 
psychiatrii, některých neurologických operačních technikách a zejména v zobrazovacích 
metodách a jejich aplikaci. Především by bylo nutné přesvědčit ostatní české neurovědce, ţe je 
pro ně lingvistické stanovisko k danému problému přínosné a potřebné.  
 

                                                           
57 Cílem projektu Letní škola lingvistiky je vytvořit pro perspektivní mladé české lingvisty (a badatele zabývající se spřízněnými obory) 
moţnost, aby se seznámili se spektrem nejnovějších a (v zahraničí) skutečně aktuálních proudů lingvistického bádání a aby si vytvořili 
aktuální povědomí o širším spektru lingvistických přístupů, neţ jaké nabízí současné české jazykovědné prostředí. Dalším cílem Letní 
školy lingvistiky je vybudovat určité společenství mladých zájemců o lingvistiku (a příbuzné obory), coţ můţe být předpokladem jejich 
budoucí spolupráce. (www.lingvistika.cz). 
58 Stehlíková, O. (2004). Projekt Skupina pro řečové poruchy, jeho náplň a cíle, Jazykovědné aktuality XLI, č. 3-4, s. 
37. 
59 Truhlářová, M. Obrázkový slovník pro afatiky. Praha, Avicenum 1984, 5., 3. České vyd. Truhlářová, M. (1962). 
Obrázkové testy pro vyšetřování řeči. Praha, SZcN. 
60 http://www.mentio.cz/ 
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Pro dva poslední body platí, ţe se neobejdeme bez moderní přístrojové techniky. Pouze 
s tradičními (psycho)lingvistickými metodami (např. metoda primingu, metoda dichotického 
slyšení) nebo s měřením reakčních časů nevystačíme. Počítat je nutné s přístrojovou technikou 
lingvisticko-neuropsychologickou, behaviorálními výzkumy (eye-tracking, počítače); primárně medicínskou, a 
to invazivní (PET, SPECT, dočasné utlumení nebo naopak stimulace některých oblastí mozku - 
TMS) nebo neinvazivní, resp. semiinvazivní (ERP, fMRI, TMS ad.) a snaţit se metody kombinovat.  
Neurolingvisté se musejí zorientovat ve způsobu vedení experimentu (statistické metody, 
zpracovávání a sběr dat, práce s probandy) a ozkoušených designech studií, naučit se vyuţívat tzv. 
výzkumné protokoly či paradigmat na materiálu češtiny. Při všem experimentování, zejm. za pouţití 
zobrazovacích metod, je vţdy potřeba pracovat s vědomím jejich omezení, která začínají uţ 
nemoţností obstarat v rámci afaziologie jednotný a koncizní vzorek, a vrcholí v obtíţné 
interpretovatelnosti získaných dat.  
 

2.10 Česká a slovenská klinická logopedie a 
neuropsychologie 
 

Se zaloţením oboru neurolingvistika u nás se začalo ještě později v případě logopedické 
afaziologie, resp. klinické logopedie. Samostatným oborem v resortu zdravotnictví byla u nás 
klinická logopedie uznána aţ r. 1992; r. 1970 byla zaloţena Logopedická společnost Miloše Sováka, 
která funguje dosud. Profesní organizací klinických logopedů u nás je Asociace klinických logopedů 
České republiky (AKL ČR). Česká afaziologie se rozvíjí v posledních letech směrem ke kognitivně-
neuropsychologickému přístupu, zejména na tom mají podíl práce Karla Neubauera, Zsolta 
Cséfalvaye, Mileny Košťálové nebo Milady Mimrové61. 
O aktuální situaci v tomto relativně mladém odvětví informuje kupř. klinický logoped Karel 
Neubauer v nedávno vyšlé publikaci Neurogenní poruchy komunikace u dospělých62, kde se věnuje 
terapii těchto poruch v České republice. Konstatuje malý rozsah odborné literatury prezentující 
nové poznatky z oblasti péče o osoby s neurogenními poruchami řečové komunikace a příčinu 
tohoto stavu vidí v tom, ţe problematika poruch řečové komunikace jazykovědných a 
medicínských oborů zůstává stále na okraji zájmu a limitované jsou také rehabilitační obory.  
Dalším aspektem je i omezený rozvoj neuropsychologické rehabilitace a diagnostiky, na který 
upozorňovali také autoři první monografie o neuropsychologii u nás63. Česká neuropsychologie je 
přitom rozvinutým oborem (viz např. publikace Psychiatrického centra v Praze). Mezi přední české 
neuropsychology patří kromě Karla Neubauera také Petr Kulišťák64 a Marek Preiss65. Zejména 
Marek Preiss se soustavně věnuje vývoji, zkoušení a adaptování testovacích diagnostických 
materiálů pro domácí prostředí. Je autorem zkrácené české verze Token testu66, Trail Making Testu 

                                                           
61 Mimrová, M. (1993). Afázie: soubor cvičných textů pro reedukaci afázie. Praha, Triton. 
62 Neubauer, K. et al. (2007). Neurogenní poruchy komunikace u dospělých. Praha: Portál; Karel Neubauer je rovněţ 
autorem učebních textů pro studenty speciální pedagogiky. 
63 Preiss, M. et al. (1998). Klinická neuropsychologie. Praha: Grada; Kulišťák, P. (2005). Neuropsychologie. Praha: 
Portál; Preiss, M., Kučerová, H. et al. (2006). Neuropsychologie v neuropsychiatrii. Praha: Grada. 
64 Kulišťák, P. (1993).  Česká experimentální verze afaziologického vyšetření Western Aphasia Battery. Interní tisk. 
Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Kulišťák, P. (2006). Model neuropsychologické 
rehabilitace po úrazech hlavy. Praha: Grada.               
65 M. Preiss, H. Kučerová et al. (2006). Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada; M. Preiss et al. (1998). Klinická 
neuropsychologie, Praha: Grada; Preiss, M. et al. (2007). Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra Praha – 
klinické vyšetření základních kognitivních funkcí, Praha: Psychiatrické centrum.  
66 Preiss, M. (1996). Token test - aplikace zkrácené verze. Klinická logopedie v praxi, 4, 20-24. 
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pro děti i pro dospělé67, a spolu s K. Neubauerem a dalšími také Screeningové zkoušky afázií – 
experimentální verze68, která má významné vyuţití pro diferenciální diagnostiku neurogenních 
poruch řečové komunikace; revidované verze Neuropsychologické baterie Psychiatrického centra Praha69 a 
věnuje se spolu s kolegy z Psychiatrického centra Praha také vyvíjení testu verbální fluence70. 
Pracovní skupina pro neuropsychologii u nás působí od r. 1986 a 4x ročně pořádá semináře zaměřené 
interdisciplinárně na neurovědu. 
Kaţdoročně probíhá také Afaziologické sympozium (v Brně a Bratislavě, zatím poslední, 8. ročník, 
proběhl r. 2009 v Brně), na němţ přednášejí naši, slovenští a další pozvaní odborníci na 
problematiku jazykových poruch (dvakrát se sympozia účastnila také Skupina pro řečové 
poruchy). K sympoziu jsou vydávána Acta aphasiologica, sborník abstraktů přednášek.  
Fungují také ojedinělé svépomocné skupiny jako např. občanské sdruţení Klub afázie, které přišlo 
také s publikací Pracovní listy pro reedukaci afázie (Zuzana Konůpková a kol., 2009). Zajímavé 
výsledky přinesla alternativní a nikoli obecně přijímaná chirofonetika (viz kap. Testové baterie 
v hlavním textu). Ve všech těchto aplikovaných oblastech se mohou uplatnit také neurolingvisté. 
Jak je patrné z posledního Afaziologického sympozia v Brně 2009, začíná se u nás snad i rozvíjet 
interdisciplinární spolupráce, alespoň v rámci týmů neurologů, neuropsychologů a klinických 
logopedů, konkrétně při stanovování hemisferální jazykové dominance před awaken operacemi 
mozku, zejm. v případech nádorového onemocnění. V posledních několika desetiletích 
pozorujeme rozvoj domácí neurovědy obecně, vč. neurozobrazování, spolu s přísunem 
moderních afaziologických poznatků ze zahraničí i rozvoj víceoborové komplexní rehabilitační 
péči o dospělé. V rámci Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) lze 
studovat také zmíněný postgraduální obor neurovědy, který je otevřen i humanitním oborům, včetně 
jazykovědy.  
Limitující pro domácí neurovědu jazykových poruch je také to, ţe odborné poznatky se 
omezovaly na nevelký počet publikací o afáziích – ostatní poruchy byly reflektovány podstatně 
omezeněji. Diagnostiku tzv. fatických funkcí u nás dlouhodobě směrovala publikace 
diagnostického Praţské afaziologické vyšetření71, vycházející z Hrbkovy koncepce fatických funkcí a 
formy jejich procentuálního kvantitativního zhodnocení. Byla aktualizována v roce 1997 
Mimrovou.  
Na Bostonskou klasifikaci afázií (BDAE, viz dále) u nás navazuje nejvíce lurijovsky zaměřená 
škola slovenského afaziologa Zsolta Cséfalvaye, práce Mileny Košťálové72 a Marty 
Klimešové73, jíţ se autoři přiklánějí k tzv. kognitivně-neuropsychologickému směru, jeţ původně 
vzešel z návrhů neuropsychologů, jak zhodnotit efekt terapie a dokázat její pozitivní vliv na 
pacientův výkon. Toto vyšetření je pozoruhodné tím, ţe nehodnotí kvantitativně pomocí 
skórování, ale kvalitativně – charakterizací symptomů (viz dále).  
Milena Košťálová je vedoucí autorského týmu pro českou adaptaci The Mississippi Aphasia 

                                                           
67 Trail making test pro děti. Manuál k testu. Praha, IPPP, 1995; Trail making test pro děti a dospělé. Manuál. 
Psychodiagnostika, 1997. 
68 Preiss, M., Preiss, J., Neubauer, K., Preissová, I., Tilšerová, H. (1999). Screeningová zkouška afázií - experimentální 
verze (1. část). Diagnostika a terapie poruch komunikace, 2, , 1, 3-20; Preiss, M., Preiss, J., Neubauer, K., Preissová, 
I., Tilšerová, H. (1999). Screeningová zkouška afázií - experimentální verze (2. část). Diagnostika a terapie poruch 
komunikace, 2, , 1, 3-24. 
69 Preiss, M., Rodriguez, M., Kawaciukova, R., Laing, H. (2007). Neuropsychologická baterie Psychiatrického centra 
Praha. 2., přepracované vydání, Psychiatrické centrum Praha. 
70 Preiss, M., Kalivodová, Z. et al. (2002). Test verbální fluence – vodítka pro všeobecnou dospělou populaci. 
Psychiatrie 6, 2, 74-77 
71 Budínová-Smělá, J., Böhmová, E., Mimrová, M. (1964). Pokus o kvantitativní hodnocení fatických poruch. Čs. 
psychiat., 60, 221-225. (neofic.) 
72 Milena Košťálová je mimo jiné editorka periodika Acta aphasiologica (zatím poslední číslo III. Je sborníkem 
abstrakt z VIII. Afaziologického sympozia, konaného v Brně; Brno, Ta-service 2009).  
73 Cséfalvay, Z., Klimešová, M., Košťálová, M. (2003). Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie (manuál). Praha: 
Asociace klinických logopedů ČR; Cséfalvay, Z. et al. (2007). Terapie afázie: teorie a případové studie. Praha: Portál. 
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Screening Test74, MASTcz, a také vedoucí autorkou Multimediálního jazykového atlasu řečových poruch, 
coţ jeden z nejuţitečnějších českých nástrojů pro poznávání poruch jazyka a řeči75. Obsahuje 
podrobnou diagnostiku a charakteristiku všech známých jazykových a řečových poruch včetně 
videoukázek projevů českých pacientů s těmito poruchami, popis diagnostických a diferenciálně-
diagnostických testových materiálů a přehled terapeutických postupů a pomůcek v českém 
prostředí pouţívaných a nepouţívaných a ukázky 33 kazuistik.  
K reedukačním pomůckám v poslední době přispěla také kromě zmíněného Slovníku pro afatiky 
Truhlářové nebo programu Mentio také publikace Dany Kutálkové a Daniely Palodové 
Palatolalie a afázie: metodika reedukace76 a další podobné práce. 

Publikace Afázie77 z roku 1997, kterou jsme uţ rovněţ uvedli, je souhrnem pohledů logopeda, 
neurologa, lingvisty a neuropsychologa a cenným informačním zdrojem uvozujícím současný stav 
víceoborové péče o osoby s poruchami fatických funkcí v ČR – jedná se o jedinou 
interdisciplinární publikaci tohoto druhu u nás, více neţ 10 let starou. Jednou z jejích částí jsou 
také Základy lingvistiky pro klinickou praxi výše zmiňované Heleny Lehečkové. Dalším lingvistickým 
příspěvkem ke studiu fatických poruch je text o problematice dysartrie, na němţ se podílel Jiří 
Hedánek78. Na Slovensku se jazykovým poruchám ve vztahu ke generativní gramatice věnuje 
Jana Marková79; na Slovensku i v Čechách působí slovenští kliničtí logopedové Viktor Lechta80, 
který se věnuje zejména symptomatickým poruchám řeči v dětské populaci a koktavosti, ale i 
diagnostice jazykových poruch, a zmíněný Zsolt Cséfalvay. 
Stimulačním faktorem rozvoje v této oblasti je také existence periodika Diagnostika a terapie poruch 
komunikace (dříve Klinická logopedie v praxi, 1994–1997) vydávaného Asociací klinických 
logopedů České republiky. Jako první periodikum u nás se věnuje problematice komunikačních 
poruch a rozvoji logopedické a víceoborové péče o tyto poruchy. Od roku 1994 zveřejnilo také 
řadu odborných statí o problematice neurogenních řečových a komunikačních poruch81.  
 

  

                                                           
74 Mastcz: česká verze The Mississippi Aphasia Screening Test (MAST). Dostupné on-line na stránkách Fakultní 
nemocnice Brno: http://www.fnbrno.cz/Article.asp?Ndepartmentid=1355&narticleid=2298&nlanguageid=1. 
75 Košťálová, M., Bednařík, J., Mechl, M., Voháňka, S., Šnábl, I. (2006). Multimediální výukový atlas poruch řeči a 
příbuzných kognitivních funkcí. Brno: Masarykova universita. Dostupné na http://portal.med.muni.cz/index.php. 
76 Praha, Septima 2007. 
77 Mimrová, M., Nebudová, K., Kulišťák, P. A Lehečková, H. (1998). Afázie. Praha: Triton. Milada Mimrová je 
autorkou Souboru cvičných textů pro reedukaci afázie, viz výše. 
78 Hedánek, J., Roubíčková, J. (1997). Dysartrický profil: test 3F. Praha: DeskTop Publishing FFUK. 
79 Marková, J. (2006). Vybrané kapitoly z aplikovanej lingvistiky a neurolingvistiky pre logopédov, Bratislava, Liečreh-
Gúth. 
80 Např. Lechta, V. (2008). Symptomatické poruchy řeči u dětí, v češtině Praha, Portál, přeloţila Jana Kříţová; 
Terapie narušené komunikační schopnosti, česky Praha, Portál 2005, přeloţila Jana Kříţová; Diagnostika narušené 
komunikační schopnosti, česky Praha, Portál 2003, přeloţila Jana Kříţová. 
81 Pozoruhodná je rovněţ autobiografie Cesta z mlčení: příběh o vůli překonat ztrátu řeči po cévní mozkové příhodě (Viktorie 
Bartoníčková, Alţběta Dvořáková), Praha, Portál 2009. 
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3 Centrální nervová soustava 

Centrální nervová soustava se dělí na mozek (encephalon, cerebrum) a páteřní míchu 
(medulla spinalis). Mozek je řídící orgán nervové soustavy, uloţený v dutině lebeční, který 
kontroluje tělesné i psychické funkce, činnost srdce, trávení, pohyb, řeč a myšlení i vnímání 
emocí. Je chráněn soustavou plen a mozkomíšním mokem, který je rozváděn soustavou 
mozkových komor. Lidský mozek má při srovnání s počítačem výkon 38 biliard operací za 
sekundu a úloţnou kapacitu 3 584 TB. Je velmi měkký, konzistencí podobný tofu. Mozek 
dospělého člověka váţí okolo 1,5 kg a měří průměrně 1130 u ţen a 1260 cm2 u muţů. Mozek se 
skládá zhruba ze 100 miliard nervových buněk, neuronů, velmi sloţitých tvarů. Z centrálního 
buněčného těla, víceméně kulovitého, vycházejí výčnělky, dendrity. „Standardní“ neuron má 
buněčné tělo o 10 aţ 50 tisícinách milimetru, z nějţ vystupuje několik dendritů a jeden axon, jímţ 
neuron vysílá informace jiným neuronům. Kaţdý dendrit se větví, délka jedné z větví je přibliţně 
jeden milimetr. Axon se ve své konečné části rovněţ dělí na několik větvení, jeţ se přichytí na 
buněčném těle či na dendritu jiného neuronu. Spoj mezi větvením axonu a jiným neuronem se 
nazývá synapse. Jeden neuron vytváří synapse průměrně s 10 000 jinými neurony.  

3.1 Mozek 

In a human, there are more than 125 trillion synapses just in the cerebral cortex alone. That’s roughly equal to the 
number of stars in 1,500 Milky Way galaxies. 

(Stephen Smith, profesor molekulární a buněčné fyziologie, Stanfordská univerzita) 
 
Pro lidský mozek je příznačná rozvinutá kortikalizace (viz dále). Má stejnou obecnou strukturu 
jako mozky jiných savců, ale je více neţ 3x větší neţ mozek jiného savce ekvivalentních rozměrů 
těla. Zvláště vyvinuté jsou u lidí čelní laloky, které se podílejí na exekutivních funkcích, jako je 
plánování, myšlení a abstraktní uvaţování. Část mozku věnovaná vizi je u lidí také výrazně větší.  
Mozek v průběhu méně neţ jednoho milionu let zdvojnásobil svou velikost. Příčina tohoto 
významného nárůstu orgánu vede k stálým debatám. Někteří tvrdí, ţe rozšíření mozku je 
následek vývoje mluveného jazyka a výhod pro přeţití, které jazyk představuje (viz co-evolution 
hypothesis). Podporou pro tento argument je skutečnost, ţe oblasti mozku, které podstoupily 
největší rozvoj, jsou, zdá se, zvláště spojeny s jazykem: čelní laloky a POT (spoj parietálního, 
okcipitálního a temporálního laloku mozku). Tento rapidní nárůst kraniální kapacity nemá 
paralelu u jiných ţivočišných druhů. Co vedlo k masivnímu, ale selektivnímu nárůstu mozkové 
tkáně (jelikoţ se týká hlavně cerebrálního kortexu, a to jen některých regionů), nicméně nadále 
není zřejmé. 
Mozek je artériemi zásoben okysličenou krví. Mozková tkáň potřebuje velké mnoţství krve, asi 
15-20 % cirkulující tekutiny. Deset sekund po přerušení přívodu krve do mozku dochází k jeho 
nevratnému poškození - lézi. Přední a střední partie mozku zásobuje pravá a levá krkavice, která se 
dělí na přední a střední mozkovou tepnu. Týlní lalok, mozeček a kmen je zásobován vertebrálními 
arteriemi. Pravá a levá přední mozková tepna jsou spojeny komunikujícími tepnami, stejně jako 
řečiště karotické s vertebrálním (Willisův okruh). To znamená, ţe při uzávěru velké tepny krev 
můţe za jistých podmínek z nezasaţených částí proudit do uzavřeného řečiště. Mozkové ţíly 
odvádějí krev do systému splavů (sinusů), odkud směřuje do srdce.  
Mozek se dělí na přední mozek (prosencephalon), střední mozek (mesencephalon) a zadní 
mozek (rhombencephalon), sloţený z mozečku (cerebellum), Varolova mostu (pons Varoli) a 
prodlouţené míchy (medulla oblongata). 
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Přední mozek se skládá z koncového mozku (telencephalon), jehoţ součástí je mozková kůra 
(neocortex, viz dále), limbický systém – dříve čichový mozek (rhinencephalon, allocortex) a 
bazální ganglia; dále z mezimozku (diencephalon), jehoţ součástí je epithalamus, thalamus, 
metathalamus, hypotalamus a subthalamus. 
Zadní mozek je – s výjimkou evolučně mladšího mozečku – nejstarší částí mozku.  
Prodlouţená mícha a Varolův most jsou součástí mozkového kmene, zodpovídají za udrţení 
základních ţivotních funkcí. Prodlouţená mícha zajišťuje řízení činnosti srdce, cév, dýchacích 
pohybů, polykání, sání. V ní je IV. komora mozková a vystupuje z ní 7 párů hlavových nervů.  
Vlastní zadní mozek (metencephalon) sestává z mozečku (cerebellum), který zajišťuje udrţování 
rovnováhy a řízení přesnosti pohybů. Má dvě hemisféry propojené červem mozečkovým. 
Mozeček je řídicí systém pro jemné koordinování komplexních motorických sekvencí (tudíţ je podstatný 
také pro jazyk, jmenovitě produkci). Realizuje je prostřednictvím mapování senzorické informace 
z kortexu a její integrací s motorickými příkazy, načeţ ji vysílá zpět k vyšším kortikálním centrům 
a do motorické periferie. Je tedy jakousi zpětnou vazbou zajišťující přesné provádění příkazů 
motorického plánu. 
Střední mozek zajišťuje souhru očí a pohyb hlavy za zvukem. Procházejí jím informace ze 
zrakového a sluchového ústrojí. Je součástí mozkového kmene. Končí zde část zrakového a 
sluchového nervu, začínají zde okohybné nervy. Je zjevně potřebný pro čtení. 
Přední mozek se člení na pravou a levou mozkovou hemisféru,82 které tvoří největší část předního 
mozku. Povrch hemisfér, kortex, tvoří šedá hmota, resp. mozková kůra, uvnitř hemisfér je bílá 
hmota. Bílá hmota obsahuje podkorová nervová vlákna, která tvoří komunikační síť mozku, 
spojují mozkovou kůru a korové oblasti s míchou (o roli bílé hmoty mozkové v jazykovém 
zpracovávání viz několik pasáţí této práce). Šedá hmota obsahuje těla nervových buněk. 
Mezimozek (diencefalon) uloţený blízko třetí mozkové komory se dělí na thalamus, 
hypothalamus, epithalamus a subthalamus. Je evolučně mladší částí předního mozku. Thalamus 
je povaţován za centrum zodpovědné za emoce, pocit hladu, agrese, strachu83.  
Koncový mozek (telencefalon) - je nejmladší a největší část mozku. Skládá se ze dvou polokoulí 
(hemisfér), které jsou spojeny vazníkem (corpus callosum; o úloze corpu callosum na mnoha 
místech toto práce). Povrch koncového mozku je pokryt pláštěm (pallium), který je tvořen 
mozkovou kůrou (cortex cerebri). Vnitřek je vyplněn bílou hmotou (vlákna neuronů) a okrsky 
šedé hmoty, které tvoří podkorová centra, tzv. bazální ganglia.  
K bazálním gangliím řadíme nucleus caudatus (ocasaté jádro) a nucleus lentiformis (čočkovité 
jádro), které je sloţeno z putamenu a globu pallidu. Jedná se o velká jaderná seskupení pod 
pláštěm mozkové kůry. Funkčně se k bazálním gangliím řadí ještě nucleus 
subthalamicus (Luysi), substantia nigra a nucleus ruber, které anatomicky patří do středního 
mozku.  
Bazální ganglia se zúčastňují organizace hybnosti, včetně volní pohybové aktivity. Jejich zvýšená 
činnost byla zaznamenána před začátkem pohybu, při stálých pomalých a cílených pohybech, 
naopak při rychlých, trhaných pohybech nikoli84. Bazální ganglia a další podkorové struktury se 
rovněţ podílejí na jazykových funkcích. 
Nejstarší část koncového mozku tvoří čichový mozek, rhinencephalon. Součástí 
rhinencephalonu je i limbický systém mozku, centrum emocí.  
Koncový mozek zpracovává vnější smyslové podněty - čichové, chuťové, zrakové, sluchové. Řídí 
úmyslné pohyby včetně řečových, provádí myšlenkové činnosti, iniciuje podmíněné reflexy.  

                                                           
82 Hemisféry obsahují postranní komory, které komunikují otvory s III. komorou uloţenou v mezimozku.  
83 V horní části – epithalamu – se nachází ţláza s vnitřní sekrecí - šišinka (epifýza). V dolní části se nachází podvěsek 
mozkový - hypofýza - místo, kde dochází k propojení nervového a hormonálního řízení.  
84 Při poškození bazálních ganglií u člověka dochází k různému stupni poruch. Podle charakteristických příznaků 
rozlišujeme dvě skupiny poruch: hypertonicko-hypokinetický syndrom (Parkinsonova choroba) a hypotonicko-
hyperkinetický syndrom (Huntingtonova choroba). 
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Čtyři mozkové komory obsahují mozkomíšní mok, který mozek i míchu chrání před poraněním 
a infekcí. 85  
 
Hemisféry odděluje je rýha (zvaná fissura longitudinalis cerebri). Dále se rozdělují do čtyř 
laloků, které jsou pojmenovány podle lebečních kostí, které je překrývají, na:  
Mozkové laloky: 
frontální (čelní) 
parietální (temenní) 
temporální (spánkový)  
okcipitální (týlní)  

 
Čtyři laloky cerebrálního kortexu, zdroj: Wikipedia.    

 
3.2 Mozková kůra  

Kůra velkého mozku (neopallium, neokortex) tvoří plášť velkého mozku (telencephala) a je 
fylogeneticky nejmladší částí centrální nervové soustavy. Zmínili jsme, ţe kortikalizace je 
dominantním rysem lidského mozku. Například kortex myši je téměř úplně hladký, zatímco 
delfíni nebo velryby mají mozek mnohem více zvrásněný neţ lidé. Kortikalizace se odráţí ve 
funkci i struktuře mozku. U krysy chirurgické odnětí celého kortexu vede k tomu, ţe zvíře je stále 
schopné chůze a interakce s prostředím. U lidí podobné poškození způsobí permanentní koma.  
Většina expanze v rámci lidského mozku nastala během fylogeneze v kortexu, vrchní vrstvě 
nervové tkáně. Platí pravidlo, ţe čím menší je mozek, tím méně závitovitý, zvrásněný je kortex. U 
člověka představuje kortex nejvýznamnější oddíl CNS. Během fylogenetického vývoje se 
kortikalizace funkcí zvyšuje, tj. do mozkové kůry přichází stále větší mnoţství aferentací 
(dostředivých vláken) a pod kontrolu vzruchů, které z ní vycházejí, se dostává čím dál více 
tělesných funkcí. Členitá stavba mozkové kůry výrazně zvětšuje její funkční plochu, která u 
člověka činí průměrně 2000 cm2.  
 
Mozková kůra člověka se dělí na výše zmíněné laloky (lobus) a insulu, ty se skládají ze závitů 
(gyrus), a ty jsou od sebe odděleny zářezy či záhyby (sulcus). Centrální sulcus odděluje 
precentrální gyrus od postcentrálního. Většina lidských mozků má vzájemně podobné rýhování, 
ale s  variací, která způsobuje, ţe je kaţdý mozek unikátní. Konzistentně podobné části přesto 
umoţňují rozčlenit mozek na rýhy s obecnými názvy, jako např. gyrus frontalis superior, 
postcentrální sulcus apod. 
Precentrální gyrus – somatosenzorický kortex, obsahuje po celé své délce senzorický pruh, 
neurální mapu známou jako homunkulus (viz níţe).  

                                                           
85 Tři jsou uloţeny v předním mozku, uvnitř kaţdé hemisféry je největší postranní komora. Postranní komory se člení 
na tělo a tři rohy, přední, zadní a dolní. Mezi pravým thalamem a hypothalamem je třetí komora, která se směrem 
dozadu zuţuje. V zadním mozku, pod mozečkem, je čtvrtá komora, spojená s třetí komorou úzkým kanálkem 
(aquaeductus cerebri). 
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Postcentrální gyrus – čelní lalok – obsahuje homologní neurální mapu těla, jako je v gyru 
precentrálním, ale s tím rozdílem, ţe směruje eferentní neurální impulzy či motorické příkazy svalům na 
opačné straně těla (stimulace oblastí postcentrálního gyru lokálními elektrickými výboji vyvolává 
nevědomé pohyby svalů, jeţ jsou inervovány daným regionem primárního motorického kortexu). 
V zadních částech mozku, v nejvíce posteriorní oblasti okcipitálního laloku, leţí primární vizuální 
kortex¸jeţ je z primárních senzoricko-motorických oblastí nejlépe prozkoumán a jeţ zpracovává 
například také percepci čteného slova. 

 
Hrubá anatomická mapa povrchu kortexu (laterálně) – gyry a sulky 

 
3.2.1 Rozdělení mozkové kůry podle funkce 

Podle klasického modelu je cerebrální kortex organizován dle modalitně-specifických senzorických a 
motorických oblastí, které jsou projekcemi prostorově distribuovaných senzorických receptorů. Tyto 
primárně senzoricko-motorické oblasti obklopuje asociační kortex, který vytváří spoje mezi různými 
senzorickými modalitami, které se aktivují současně. Podle tohoto modelu cerebrální kortex 
narůstal paralelně s evolucí rodu homo sapiens a současně se také zvětšoval rozsah neurální tkáně 
pro primární projekce senzorických a motorických informací a asociačního kortexu.  
Podle funkčního významu lze tedy mozkovou kůru rozdělit na oblasti: primární projekční, 
asociační a efektorové. 
Primární projekční oblasti přijímají aferentaci z receptorů jednotlivých smyslů. V mozkové 
kůře probíhá analýza aferentních informací. Za jádro tohoto analyzátoru povaţujeme souhrn 
všech primárních projekčních oblastí, periférií analyzátoru jsou elementy rozptýlené v asociačních 
a projekčních oblastech mozkové kůry jiné modality. 
Projekční oblasti jsou u člověka uloţeny převáţně za sulcus centralis. Rozlišují se 
projekce somestetické, které se kryjí s korovou projekcí bolesti, interorecepce (informace z 
vnitřního prostředí organismu) a propriorecepce (informace o poloze těla a jeho pohybech) jsou 
uloţeny v gyru postcentralis; sluchové - umístěné v Heschlových závitech a insule; chuťové - umístěné v 
insule a operkulu; čichové - umístěné v uncus gyri hippocampi, gyrus pyriformis a hlavně v 
prepyriformní oblasti; zrakové - umístěné v týlních lalocích a dolní spánkové oblasti a dalších aţ po frontální 
kůru. 
Asociační oblasti nejsou efektorové (motorické) ani recepční. S fylogenetickým vývojem jejich 
význam i rozsah stoupá. U člověka zaujímají rozsáhlou část mozku. Asociační oblasti jsou 
charakterizovány tím, ţe k nim míří aferentní vlákna z několika smyslových modalit (čich, sluch, 
zrak, hmat, chuť, propriocepce, interocepce) a tvorbou vzájemných spojení s podkorovými, 
zejména thalamickými centry. V asociačních oblastech je lokalizováno tzv. Brocovo motorické a 
Wernickeovo senzorické centrum řeči. Brocova a Wernickeova oblast jsou spojeny bílou hmotou, 
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arcuatem fasciculem. Tento axonální trakt umoţňuje neuronům obou oblastí, aby spolupracovaly při 
tvorbě jazyka, jak objevil uţ Carl Wernicke a jeho bezprostřední následovníci. 
Efektorové oblasti jsou ty, jejichţ činnost vyvolává periferní odpovědi - hybné (motorické, 
volní) či vegetativní (mimovolní)  a tlumivé (supresorové) reakce. O jejich existenci a lokalizaci se 
lze přesvědčit elektrickou stimulací mozkové kůry např. při operacích mozku. Motorická oblast 
tvoří se senzorickou oblastí jeden funkční celek označovaný jako senzorimotorická kůra. 
Prefrontální korové oblasti tvoří zvláštní skupinu mozkové kůry. Tato oblast má sloţitý 
charakter efektorové i asociační kůry. Jsou zde aferentní spoje, které přicházejí z thalamu k 
většině prefrontální kůry, další spoje vedou z přední části thalamu a končí v přední části gyru 
cinguli. Prefrontální kůra má také intrakortikální spoje s tlumivými a se zrakovými oblastmi. 
Vývoj prefrontální kůry probíhá cca do 10 roku stáří. 

3.2.2 Členění mozkové kůry podle topografie 

Různé části kortexu jsou aktivní v různých kognitivních a behaviorálních úlohách. Kortikální 
organizace, zvláště senzorického systému, je často popisována jako mapy.  
Map cerebrálního kortexu je celá řada. Většina novějších návrhů je vytvořena na základě záznamů 
jediného neuronu (single cell recordings; viz hl. text práce) u primátů a z neurozobrazovacích 
studií lidských mozků. Mapy lze organizovat různě: efekty lokalizovaného mozkového poškození, 
vzorce regionální aktivity při vyšetřování mozku zobrazovacími metodami, konektivita se 
subkortikálními oblastmi a regionální rozdíly v buněčné architektuře kortexu (cytoarchitektonika). 
Např. senzorické informace z chodidla se projikují do jedné kortikální strany a projekce z dlaně 
do jiné.  Výsledek této somatotopické organizace senzorických vstupů do kortexu tvoří mapu, 
zmíněného homunkula - kortikální reprezentaci těla. 

3.2.2.1 Topografické mapy 

 
Topografie primárního motorického kortexu, která ukazuje, která část těla je řízena konkrétní zónou v mozku. Růţově ilustrované části 
těla jsou velikostí úměrné dílu mozku, jeţ je řídí. Jak je vidět, oblasti podstatné pro jazyk, jsou rozsáhlé: viz oblast pro ústa, obličej, 
ruku, jazyk, čelisti, hrtan. Srv. levý obrázek (LH – somatosenzorický kortex) a pravý obrázek (PH – motorický kortex) s ohledem na 
tyto části těla. 

 
V mnoha případech jsou mozkové oblasti organizovány do topografických map, v nichţ 
sousedící úseky kortexu reprezentují „sousedící“ části těla (v určité abstrakci).  
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S mapováním lidského somatosenzorického a motorického kortexu začal Wilder Penfield ve 40. 
letech a jím vyuţitá procedura stimulace elektrickými výboji je v modernizované podobě 
pouţívána dodnes. 
Elektrická stimulace kortexu způsobuje svalovou kontrakci v reprezentované části těla. 
K nejjednodušším příkladům topografie patří primární motorický kortex, pás tkáně podél 
anteriorního konce centrálního sulku, který jsme zmínili: motorické oblasti inervující kaţdou část 
těla pocházejí z různých zón, sousedící části těla jsou reprezentovány sousedícími zónami 
v mozku. Tato somatotopická reprezentace (homunkulus) není distribuována náhodně. 
Například hlava je reprezentována oblastí, jeţ je asi 3x větší neţ zóna pro celá záda a tělo. Oblasti 
rtů, prstů a jazyka jsou obzvláště rozsáhlé ve srovnání s oblastmi regulujícími tělo86. Úroveň 
detailnosti ovlivňuje tedy přesnost motorické kontroly.  
Tato učebnicová pomůcka (funkční motorická mapa) je ale částečně ovlivněná přáními 
výzkumníků, jiţ se jí věnovali (Penfield, W., Boldrey, E., 1937; Schott, 1993, ad.). Novější výzkum 
dokládá, ţe motorickou funkční mapu (mapa M1) tvoří spíše mozaikovitý, dynamický a difuzní 
„obrázek“; navíc se pohyby jedné končetiny odráţejí v často v oboustranné aktivaci kortexu. 
 
Tradiční rozdělení mozkové kůry podle cytoarchitektoniky 
 
Studium mikroskopické stavby kaţdé korové oblasti (cytoarchitektonika) a základních spojů 
(myeloarchitektonika) dovoluje zmapovat mozkovou kůru na základě adekvátnějších kritérií.  
Korbinian Brodmann, jak jsme nastínili v historickém přehledu, připsal těmto rozdílným 
oblastem čísla od 1 do 52, později byly dále rozčleněny mladšími anatomiky (například area 1 je 
primární somatosenzorický kortex, area 17 je primární vizuální kortex atd.). Kůru tedy můţeme 
rozčlenit na tzv. Brodmannovy oblasti/arey (52) a okrsky/regiony (11), které jsou morfologicky i 
funkčně odlišné (viz dále).  
V mozkové kůře bylo popsáno na 60 typů buněk, nejčastější jsou tyto typy neuronů: pyramidové, 
hvězdicové nebo granulární, fuziformní (vřetenovité, Martinottiho, neurony Ramóna y Cajal…)87.  

3.2.2.2 Brodmannovo členění kortexu 

REGION AREA FUNKCE 

Postcentralis 1,2,3,43,(2s) 
somatosenzorická, 
chuťová 

Praecentralis 4,6, (4s) motorická 

Frontalis 
8,9,10,11,44, 
45,46,47, (8s) 

asociační 

Insularis 13,14,15,16 integrační 

Temporalis 20,21,22,36,37,38,41,42,52 sluchová 

                                                           
86 Ve vizuálních oblastech jsou mapy naopak retinotopické, tj. odráţejí topografii retiny. V auditorních oblastech je 
primární mapa tonotopická. Zvuky jsou členěny podle frekvence v subkortikálních auditorních oblastech, coţ odráţí 
primární auditorní zóna kortexu. 
87 Podle stavby buněk lze oblasti rozčlenit na vrstvu molekulární, granulární vnější, granulární vnitřní, pyramidovou 
vnitřní a vrstvu fuziformních buněk (směrem od povrchu hemisféry dolů k bílé hmotě). V kaţdé z těchto šesti vrstev 
převládá určitý typ neuronů. I. Vrstva, byť se jedná o šedou hmotu, obsahuje relativně vysoký podíl vláken a má 
hlavně asociační funkci. Axony neuronů II. Vrstvy vedou do hlubších vrstev kůry (tzn. III. - VI.) A modulují funkci 
přilehlých neuronů. III. Vrstva (malé pyramidové neurony) má na starosti asociační spoje na delší vzdálenost v jedné 
hemisféře a hlavně spoje komisurální (z jedné hemisféry do druhé). Hlavní funkcí vrstvy IV. Je příjem informací ze 
specifických jader thalamu. V. Vrstva (velké pyramidové neurony) je zdrojem eferentních vláken mimo telencefalon 
(koncový mozek) jako např. Pyramidová motorická dráha. VI. Vrstva svojí projekcí do thalamu zpětně moduluje 
mnoţství informací přicházejících z thalamu. 
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Parietalis 5,7,39,40 asociační 

Occipitalis 17,18,19,(19s) zraková 

Cingularis 23,24,31,32,33 mimovolní 

Retrosplenialis 26,29,30 mimovolní 

Hippocampica 27,28,34,35,48,51 
čich (34), mimovolní 
paměť 

Olfactoria 
area olfactoria 
trigonum olfactorium 

čichová 

 

Číslo Brodmannovy oblasti Anatomický ekvivalent oblasti 
*jazykově relevantní oblasti jsou označeny tučně 

Arey 3, 1 & 2  Primární somatosensorický kortex 

Area 4 Primární motorický kortex 

Area 5 Somatosensorický asociační kortex 

Area 6 Premotorický kortex a suplementární motorický  
kortex (SMA) 

Area 7 Somatosensorický asociační kortex  

Area 8 obsahuje  čelní oční pole 

Area 9 Dorsolaterální prefrontální kortex 

Area 10 Anteriorní prefrontální kortex  

Area 11 Orbitofrontální oblast  

Area 12  Orbitofrontální area (mezi sup. front. gyrem a inf.  
r. sulkem)  

Area 13 a 14 Kortex insuly 

Area 15 Anteriorní temporální lalok 

Area 17 Primární visuální kortex (V1) 

Area 18 Sekundární vizuální kortex (V2) 

Area 19 Asociační vizuální kortex (V3) 

Area 20 Infer. temporální gyrus 

Area 21  Střední temp. gyrus 

Area 22 Sup. temp. gyrus, jehoţ kaudální část by měla 
 obsahovat Wernickeovu areu  

Area 23 V. post. cingulární kortex 

Area 24 V. ant. cingulární kortex 

Area 25 Subgenuální kortex 

Area 26 Ektospleniální area 

Area 27 Pyriformní kortex 

Area 28 Post. entorinální kortex 

Area 29  Retrospleniální cingulární kortex 

Area 30 část singulárního kortexu 

Area 31 d. posteriorní cingulární kortex 

Area 32 d. ant.  cingulární kortex 

Area 33  ant.  cingulární kortex 

Area 34 Ant. entorinální kortex (na parahippokampálním gyru) 

Area 35  Perirhinální kortex (na parahippokampálním gyru) 

Area 36 Parahippokampální kortex (na parahippokampálním 
 gyru) 

Area 37 Fusiformní gyrus 

Area 38 Temporopolární area  

Area 39 Angulární gyrus, který někteří povaţují za část 
 Wernickeo oblasti 

Area 40 Supramarginální gyrus, který někteří povaţují za 
část Wernickeovy oblasti 

Arey 41 & 42  Primární a auditorní asociační kortex 
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Area 43  Subcentrální area 

Area 44 pars opercularis, část Brocovy arey 

Area 45 pars triangularis, část Brocovy arey 

Area 46 Dorsolaterální prefrontální kortex 

Area 47  Inferiorní prefrontální gyrus 

Area 48 Retrosubikulární oblast  

Area 52 Parainsulární oblast 
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3.2.3 Apendix - Jazykové funkce připisované Brodmannovým areám dnes  

Moderní nástroj vyuţívající tradiční Brodmannovu analýzu mozkových oblastí, The Brodmann's 
Interactive Atlas, usnadňuje porozumění analýzám pomocí fMRI. Poukazuje na všechny funkce, 
které jsou spojovány s kaţdou z 52 Brodmannových oblastí nebo souvisejících gyrů, tedy i 
jazykové88. Zde vybíráme pouze oblasti jazykově relevantní89, tj. ty, v nichţ bylo na základě 
mnoţství studií potvrzeno, ţe plní jazykové funkce (ve vztahu k Brodmannově dělení mozku). 
Nezmiňujeme jazykově irelevantní jiné funkce připisované jednotlivým oblastem, pokud nejsou 
v rámci obecné kognice jazykovému zpracovávání „blízké“. Vynecháváme ale i některé 
sekundární oblasti spojené s pracovní pamětí (které je věnována zvláštní kapitola), pozorností, 
emocemi a některé senzoricko-motorické regiony.  Oblasti klíčové označujeme tučně, zkratky L a 
R odkazují k levé a pravé hemisféře, zkratka ost. upozorňuje na některé související kognitivní 
funkce. 
 

Brod
mann
ovy 
arey 

Anatomická 
oblast 

Obecná funkce oblasti Specificky jazyková funkce 
oblasti  

Poruchy připisované této 
oblasti (poznámky) 

  5 & 
7) 
 

sekundární 
senzoricko-
motorický kortex, 
superiorní 
parietální 
lobule 

Vizuospaciální 
zpracovávání, mentální 
rotace, line-bisection, 
prostorová představivost, 
motorická představivost – 
zrcadlové neurony ad. 
Jazykové zpracovávání 
/představivost/ 
Pozornost k fonologickým 
vztahům 
 

doslovné chápání vět  
 
komprehenze slov  
 
detekce rýmu  
 
sémantické kategorizace 

Poškození této oblasti je 
spojováno s ideomotorickou 
apraxií.  

  8 část prefrontálního 
kortextu – lat. a 
med. SMA 

Programování řeči 
Překlad  
Tvoření vět 
Čtení ze rtů 
 

Ost.: 
percepční priming, pracovní 
paměť; řada paměťových a 
pozornostních funkcí, počítání, 
sluchová představivost  
 
 

SMA je spojována s tzv. 
„arrest of speech“ a její 
poškození způsobuje poruchu 
označovanou jako afázie SMA 
 

  9 & 
10 

Část prefrontálního 
kortexu – mid. 
front. gyrus 

zapamatovávání a 
vyvolávání z paměti a 
paměti pracovní 

Syntaktické zpracovávání 
(L) 
Komprehenze metafor (L) 
Verbální fluence (L) 
Syntaktická kategorizace (L) 
Doplňování slovního kmene 
(L 9) 
Větotvorba (L 9) 
Tvorba sloves (L 10) 
Sluchové neřečové 
zpracovávání  
Detekce chyb 
Pozornost k lidským hlasům 
Zpracovávání emočních 
stimulů 

Podíl na komplexních 
jazykových procesech by 
mohl naznačovat pouţití 
verbálních strategií 
v exekutivním zpracovávání. 
V těchto případech 
(syntaktické zpracovávání, 
komprehenze metafor, 
generování vět atd.) je 
aktivována rozsáhlá síť.  
 

  13, 
14, 15 

Insula Fonologické 
zpracovávání (L)  

opakování tónu, rozhodování 
o výšce tónu 

 

                                                           
88 Autoři atlasu přehlédli při své práci všechny abstrakty publikované na portálu PubMed o fMRI a PET studiích, 
v nichţ je zmiňována Brodmannova oblast nebo její anatomický korelát. Všechny studie jsou v abstraktu elektronicky 
přístupné z konkrétní BA zobrazené na monitoru počítače uţivatele atlasu. 
89 Analýzou http://fmriconsulting.com/brodmann, Bernal, B., Perdomo, J., Shanbhag H. A web-based interactive 
functional brain atlas (Brodmannův interaktivní atlas). 
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& 16 Sémantické zpracovávání 
Podprahový (supraliminal) 
priming během čtení 
řetězců písmen  
Úlohy s hlasitou řečí (l) 
Učení se řečovým gestům 
(L) 

chápání humoru 
počítání 

  18 sekundární 
vizuální kortex – 
mid. okcipitální 
gyrus 

zpracovávání vizuo-
spaciálních informací  
Rozlišování gest prstů 
Udrţovaná pozornost 
(sustained attention) 
k barvě a tvaru 
Vizuální priming 
kódování slov a obličejů  
 

Reakce na vizuální formu slova 
(L)  
Konfrontační pojmenování 
 
Ost: spojování jmen a obličejů, 
horizont. pohyby očí, reakce na 
emoce (R), vizuální mentální 
představivost (L) 
 

Poškození této oblasti vlevo 
můţe být spojeno s čistou 
alexií. Poškození BA18_19 je 
spojeno s vizuální agnozií, 
která má různé manifestace 
(objektová agnozie, obličejová 
agnozie, agnozie barev, 
topografická agnozie; viz dále).  
Je to ale také okruh pro 
konfrontační pojmenování, 
které aktivuje celkově BA 18, 
19, 37 a inf. front. gyrus.  

  19 sekundární 
vizuální kortex – 
gyrus 
okcipitalis inf. 

Tato oblast slouţí zejména 
vizuálním funkcím - 
zpracovávání vizuo-
spaciálních informací  
 

Rozlišování gest prstů 
Vizuální priming  
kódování slov a obličejů  
Zpracovávání fonologických 
vlastností slov  
Konfrontační pojmenování 
Znakový jazyk 
Ost: spojování jmen a obličejů 
(R)  

 

  20 Inf. temporální, 
fusiformní a 
parahippokampální 
gyry 

Lexikálně-sémantické 
zpracovávání (L) 
 

Zpracovávání metafor (L) 
Komprehenze sémantické 
ambigvity (R) 
Jazyková komprehenze a 
produkce (L)  
Selektivní pozornost k řeči (L) 

BA 20 sice nebývá zahrnována 
do Wernickeovy oblasti, ale 
někteří autoři sem zahrnují 
BA22 (část sup. temp. gyru), 
jiní sup. a mid. temp. gyry, jiní 
gyrus angularis. Funkční 
zobrazování ale jasně ukazuje, 
ţe BA 20 by měla být za 
součást WA povaţována, 
protoţe se podílí na chápání 
jazyka a jeho zpracovávání: 
zpracovávání lexikálně-
sémantické, zpracovávání 
metafor a jejich produkce, 
selektivní pozornost k řeči.  
Tato oblast se také podílí na 
vizuálním zpracovávání: 
integraci vizuálních elementů 
do percepčních celků, coţ 
můţe být jedním z klíčových 
procesů v percepci čteného 
textu 

  21 multimodální 
posteriorní area – 
mid. temp. 
gyrus 
 

Sémantické zpracovávání 
 
Prozodická integrace (L, R)  
 
Tvorba vět (L)  
 
Tvorba slov (L)  
 
Zpracovávání komplexních 
zvuků 

Selektivní zpracovávání textu a 
řeči (L)  
 

BA 21 se rovněţ podílí na 
komplexním jazykovém 
zpracovávání. Vzhledem 
k tomu, ţe se během úlohy na 
připisování záměrů druhým 
(výzkumné paradigma) aktivuje 
extenzivní síť jazykových 
oblastí 
(BA9/17/18/19/20/21/22/37
/38/47), je pravděpodobné, ţe 
tyto úlohy jsou prostředkovány 
jazykem. 

  22 sup. temp. 
gyrus  
– část Wernickeovy 
arey 

Komprehenze jazyka 
Sluchové zpracovávání 
jazyka (L)  
Sémantické zpracovávání 
(L)  

Tvorba vět  
Detekce odchylek 
frekvenčních  
Interně-specifická tvorba slov 
(L) 

Poškození BA22 levé 
hemisféry vede 
k Wernickeově afázii, 
nicméně W. afázie je velmi 
variabilní v závislosti na 
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 Selektivní pozornost k řeči 
Zpracovávání afektivní 
prozodie (R) 
Učení se tónovému L2 (L)  
Opakování slov  
 
Lexikálně-sémantický přístup 
k melodickým reprezentacím 
 

přesném umístění a rozsahu 
poškození mozku. Diverzita 
jazykových funkcí pozorovaná 
ve funkčních studiích této 
oblasti posiluje její klíčovou 
roli v recepci jazyka jeho 
zpracovávání. Zvuky 
s komplexní spektrální 
intenzitou a časovou 
strukturací (slova, řeč, hudba) 
aktivují prostorově rozsáhlou 
asociačně auditorní oblast 
v obou hemisférách, ale BA22 
hraje hlavní roli ve 
zpracovávání neverbálních 
zvuků.  
Deduktivní myšlení 
připisované této oblasti tvoří 
nicméně komplexní mozkovou 
sít včetně L BA 21, 22, 32, 
37,45,46, 47, coţ naznačuje, ţe 
myšlení je částečně 
prostředkováno jazykem 

  24, 
32 & 
33 

ant. gyrus 
cingularis 

Kognitivní funkce - 
zpracovávání zkušeností, 
emocí a motorické 
plánování a představivost.  
Řada pozornostních a 
paměťových funkcí  
 

Iniciace a suprese řeči (R) 
Pojmenovávání objektů (L)  
Sémantická a fonologická 
slovní fluence (L) 
Ost: mentální čas, deduktivní 
myšlení, induktivní myšlení 
 

Cingulární gyrus patří 
k limbickému systému a jeho 
podíl na zpracovávání emocí je 
prokázaný. Narušení této 
oblasti je spojováno 
s mutismem a akinesií. 
Současné fMRI studie 
podporují emoční funkce i 
motorickou organizaci a 
jazykově-iniciační funkce 
singulárního gyru.  
 

  23, 
26, 29, 
30 & 
31 
 

post. gyrus 
cingularis 

primárně paměť a jazyk  
 

Lexikálně-sémantické 
zpracovávání (L) 
Zprac. sémantických emočních 
informací (L)  
Selektivní pozornost k řeči 
(L30) 
Pasivní poslech různých vět 
(L30) 
Kódování slov a obličejů 

Posteriorní gyrus cingularis je 
velmi často aktivovaný během 
jazykových úloh, více neţ jeho 
anteriorní segment, jeho role 
v emocích je nepopiratelná.  
 

 27, 
28, 34, 
35, 36 
& 48 

hippokampální 
oblasti – část med. 
temp. laloku 

Zejména paměťové funkce  
 

Verbálně-sémantická paměť 
(L), paměť pro obličeje a 
obrázky a mnoho dalších 
negativní priming  
 

Poškození hippokampu vede 
k závaţné anterográdní 
amnézii s částečnou (2-3r.) 
retrográdní amnézií. 
V případě LH poškození 
hippokampu je amnézie více 
jazykového rázu, 
pravohemisferálně je spíše 
nejazyková.  
 

  37 post. inf. temp. 
gyrus, mid. temp. 
gyrus a gyrus 
fusiformis 

Sémantické vztahy Sémantická kategorizace (L) 
Vyhledávání slov (L)  
Pozornost k sémantickým 
vztahům (L)  
Tvorba slov (L) 
Znakový jazyk 
Zpracovávání izolovaných 
písmen 
Zpracovávání metafor (L)  
Ortograficko-fonologický spoj 
(L)  
 
Ost.: 

BA37 je prokazatelně zahrnuta 
v lexikálně-sémantických 
asociacích. Poškození L BA37 
obvykle vede k potíţím 
s vyhledáváním slov a 
k sémantickým parafáziím.  
Rovněţ její podíl na 
zpracovávání znakového jazyka 
není překvapivý, protoţe 
vizuálně-jazykové asociace jsou 
pro tuto oblast typické. 
Prosopagnosie (získaná 
neschopnost rozeznávat 
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spojování jmen a obličejů, 
deduktivní myšlení, kreslení  
 

obličeje) je výsledkem 
poškození gyru fusiformis.  
Studie o deduktivním myšlení 
shrnují, ţe za tuto komplexní 
funkci je zodpovědná 
komplexní sít, která zahrnuje 
BA21/22/24/32/37/45/46/4
7. Poruchy kresby 
(konstrukční apraxie) jsou 
pozorovány v případech PH 
patologie této oblasti.  

  38 temporální pole Řada kognitivních funkcí: 
pozornost, mentální stavy 
a záměry druhých, emoce, 
zpracovávání strachu, 
paměťové funkce ad.  
 

Sémantické zpracovávání (L) 
Pojmenování prvků naučené 
v raném dětství (L)  
Vyhledávání slov pro 
specifické objekty (L)  
Zpracovávání lexikálně-
sémantické víceznačnosti (L)  
Zpracovávání narativu (L)  
Selektivní pozornost k řeči (L)  
Reakce na tónový stimul  
Identifikace známých hlasů 
(fonognoze) (R) 
 
Ost.: 
Hodnocení barvy a struktury u 
známých objektů, chápání 
humoru a ironie (R), inferování  

Funkční studie poukazují na 
nečekanou komplexitu funkční 
BA38. Vzhledem k jejímu 
umístění je jasná její 
angaţovanost v jazykových 
procesech, emocích a paměti. 
BA38 se nicméně podílí hlavně 
na náročnějších, komplexnějších 
jazykových funkcích (sémantické 
zpracovávání, chápání 
víceznačnosti atd.). Poškození 
hlavy traumatického rázu často 
postihuje právě temporální 
pole a u takto postiţených je 
častá obtíţ s rozeznáváním 
sluchových jazykových 
podnětů od hluku okolí. 
 

  39 část inf. parietální 
lobule – kaudální 
část 
intraparietálního 
sulku – gyrus 
angularis, část 
Wernickeovy arey 

Funkce této oblasti jsou 
prvotně jazykové. 
 

Tvorba vět (L)  
Čtení  
Počítání (L) 
Učení se aritmetice (L)  
Abstraktní kódování 
matematického mnoţství (L)  
Vizuospaciální zpracovávání 
(R)  
Plnění verbálních kreativních 
úloh (L)  
Theory of mind  
 

Gyrus angularis zahrnuje 
mezimodální asociace mezi 
somatosenzorickou informací, 
sluchovou informací a vizuální 
informací. Je jedním 
z nejpozději vyzrávajících 
regionů. Tradičně jsou mu 
připisovány funkce počítání, 
čtení a psaní, pojmenování a 
somatognoze. (Ţádné funkční 
studie ale nepotvrdily zapojení 
této oblasti v psaní.).  
Je spojován s 
Gerstmannovým 
syndromem (akalkulie, agrafie, 
levo-pravá dezorientace a 
agnosie prstů náleţející k 
somatognozi).  
Prostorová orientace prostředkovaná 
jazykem je hlavní funkcí 
angulárního gyru, dále kalkulie. 
V případě poškození se objevuje 
sémantická afázie. (Za 
aritmetické dovednosti je 
nicméně zodpovědný 
především intraparietální 
sulkus.) Aktivace BA 39 je 
patrná také v úlohách čtení. 
Protoţe se angulární gyrus 
výrazně podílí na 
vizuospaciálním zpracovávání, 
vede jeho poškození 
k závaţnému hemispaciálnímu 
neglektu. 

  40 inf. parietální 
lobule – gyrus 
supramarginalis 

Funkce jazykové, 
somatosenzorické, 
exekutivní i motorické. 
 

Pozornost k fonologickým 
vztahům  
Sémantické zpracovávání 
komplexnějšího typu 

Supramarginální gyrus LH 
podporuje komplexní jazykové 
procesy, jako sémantické 
zpracovávání a verbální 
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Verbální kreativita 
Psaní izolovaných písmen 
Imitace gest  
Sociální percepce a empatie 
Zpracovávání slyšené hudby 
Počítání (vnitřní komputace, L) 

kreativita.  
 

 41 & 
42 

Primární auditorní 
kortex – Heschlův 
gyrus 

Zejména sluchové 
funkce.  
Základní zpracovávání 
auditorních stimulů, 
řečových a neřečových 
 
Detekce frekvenčních 
odchylek  
 
Percepce harmonických 
tónů a intenzity zvuku 
Citlivost k výšce tónu 

Odlišování slabik 
Sluchový priming  
 
 

Primární auditorní oblast 
obsahuje frekvenční mapu: různé 
neurony odpovídají nejlépe 
na určité frekvence 
(tonotopická mapa). Tyto 
rozdíly ve frekvenci lze odhalit 
také v kochlei a sluchových 
cestách do mozku.  
primární auditorní kortex tudíţ 
ovládá tonotopickou informaci. 
Bilaterální léze Heschlova gyru 
mohou vést k centrální 
hluchotě. Překvapivě se 
Heschlův gyrus aktivuje při 
čtení řeči z obličejů 
(pozorování artikulačních gest), 
coţ by mohlo naznačovat 
vnitřní reprezentaci řečových 
zvuků (zrcadlové neurony?).  

  43 subcentrální area Mluvený jazyk 
oboustranně  

  

44 Brocova area 
(inf. frontální gyrus) 
- pars 
opercularis 
 

Jazykové funkce 
 

Sémantická a fonologická 
fluence 
Fonologické a/nebo 
syntaktické zpracovávání  
Grafémově-fonémová 
konverze 
Zpracovávání gramatiky 
Zpracovávání sekvenčních 
zvuků 
Skloňování (L) 
Reakce na nesrozumitelnou řeč  
Vyjadřování emocí (R) 
Percepce prozodických 
informací řeči (R) 
Pozornost ve zpracovávání řeči 
Větná komprehenze 
Tvorba slov 
Kódování slov a obličejů 
Řešení aritmetických úloh 
Paměť: syntaktická pracovní 
paměť, pracovní paměť, 
epizodická dlouhodobá paměť, 
kódování deklarativní paměti 
Ost: zrcadlové neurony pro 
expresivní pohyby; 
programování řeči; tvorba 
melodie (R), taktilní 
představivost, hudební 
proţitek 

Tradičně BA 44 odkazuje 
k Brocově aree, pars 
opercularis. V budoucnu bude 
zahrnuta do tzv. Brocovy 
oblasti pravděpodobně kromě 
BA 45 také část insuly, jeţ se 
podílí na řečové praxii 
(motorickém zpracovávání). 
 Jako jádrové funkce BA44 se 
často definují: spojování 
prvků jazyka (binding fiction), 
výběr informací ze 
soutěţících zdrojů (selection), 
připisování významů akcím, 
sekvencování expresivních 
řečových prvků, kognitivní 
kontrolní mechanismy 
syntaktického zpracovávání 
vět, stavba vyšších částí 
syntaktického stromu 
v řečové produkci.  
 
BA 44 se podílí také na 
percepci i expresi prozodické a 
emoční informace.  
 

  45 Brocova area (inf. 
frontální gyrus) – 
pars 
triangularis 

Jazyk 
 

Sémanticko-fonologické 
zpracovávání 
Tvorba slov 
Verbální fluence 
Vyhledávání slov (lexical 
search)  
Fonologické a gramatické 
zprac. 
Výběrová pozornost k řeči (L) 
Znakový jazyk 
Komprehenze afektivní 

Na rozdíl od BA 44 je BA 45 
zřejmě zapojena do rel. 
komplexnějších verbálních 
funkcí, např. zpracovávání 
metafor a obecné uvaţování 
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prozodie ® 
Skloňování (L) 
Zpracovávání metafor 
Paměť: (jako u BA 44)  
 
Ost.: zrcadlové neurony pro 
expresivní a uchopovací 
pohyby; mentální rotace, 
kódování obličejů, estetické 
cítění, proţitek hudby 

  46 část prefrontálního 
kortexu – ant. 
mid. front. gyrus 

Jazyk Sémantické zpracovávání   
Verbální fluence 
Fonologické zpracovávání 
Kreslení 
Zrcadlové neurony 
Moţná pragmatika jazyka 
 
Ost: Horizontální sakkádovitý 
pohyb očí; vnitřní mentální 
kalkulace; zpracovávání emocí 
a rozhodování, proţitek hudby, 
významná pro paměťové 
funkce 

 

46 premotorický 
kortex, PMA a 
SMA 

Jazykové zpracovávání 
(SMA) 
Přepínání mezi jazyky 
 

Programování řeči 
motoricky 
Motorické učení (SMA) 
Čtení nových slov nahlas i 
potichu (L) 
Fonologické zpracovávání 
Pojmenování objektů 
Čtení ze rtů 
Vyhledávání slov 
Lexical decision (slova i 
pseudoslova) 
Percepce řeči  
Příprava k pohybům a jejich 
iniciace (SMA) 
Motorická představivost 
(SMA) 
Smích a úsměvy (SMA) 
Ost: řada paměťových funkcí, 
vizuospaciální pozornost, 
pořádání prostorových 
informací, pozornost k lidským 
hlasům 

BA 46 patří mezi největší 
Brodmannovy oblasti, takţe 
není divu, ţe se v ní kumuluje 
mnoţství různorodých funkcí. 
Základní její funkcí je nicméně 
motorické sekvencování a 
plánování pohybů. Oblast 
SMA je spojena s iniciací 
pohybů, včetně jazykových, a 
zahajování řečové produkce.  
 

  47 inf. frontální gyrus 
– pars orbitalis 

Sémantika Sémantické zpracovávání 
(L) a kódování 
Aktivní vyhledávání slov  
Fonologické zpracovávání 
Čtení izolovaných slov  
Skloňování slov  
Afektivní prozodie (R) 
Selektivní pozornost k řeči  
Lexikálně-sémantický přístup 
k melodickým reprezentacím 

BA 47 přímo sousedí s BA 45, 
jazykovou oblastí. BA 47 je 
jedním z mnoha bodů v 
distribuované síti jazykového 
zpracovávání v mozku. 
Spekuluje se, zda tato oblast ve 
vztahu k jazykovým funkcím 
neplní spíše emočně-motivační 
funkce. 
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3.3 Neuroplasticita  

Plasticita mozku je předmětem rozsáhlého výzkumu, ale coby termín ztrácí vypovídací 
hodnotu, protoţe se jí označují téměř jakékoli změny mozkové aktivity.  
Mozková plasticita, kortikální plasticita nebo kortikální re-mapování je změna neuronů a 
organizace jejich sítí a také jejich funkce zkušeností. Definuje se také jako schopnost mozku 
modifikovat vlastní strukturu a funkci v reakci na podněty učení nebo na poškození těchto struktur.  
Za neuroplasticitu nicméně někteří výzkumníci povaţují jen mikrostrukturní změny (buněčná 
úroveň – změny v neuronech a jejich synapsích), jindy se jí míní regionální změny na úrovni modulu 
nebo změny v komunikaci mezi moduly, konečně někteří slovem plasticita označují celkovou 
adaptační kapacitu mozku v hrubém slova smyslu.  
Plasticita evoluční jsou strukturní změny v mozku během ontogeneze, plasticita adaptační nastává 
po dlouhodobé stimulaci a plasticita reaktivní při strukturní nebo funkční obnově poškozené 
nervové tkáně. Funkční plasticita je reverzibilní. 
Myšlenka plasticity byla poprvé předestřena r. 1882 Santiagem Ramónem y Cajal, autorem 
neuronové doktríny, jiţ jsme zmiňovali v historickém přehledu. Poprvé termín neurální plasticita 
pouţil polský neurovědec Jerzy Konorski: mozek sestává z nervových buněk a gliových buněk, 
které jsou mezi sebou propojené, a učení můţe nastávat: 
1. prostřednictvím změn v síle těchto konexí mezi neurony (všimněme si shody této definice 
s pohledem na trénovatelnost neuronových sítí),  
2. přidáváním nebo odnímáním konexí,  
3. přidáváním nových buněk.  
Plasticita odkazuje k učení právě těmito procesy. Během 20. století stále panoval konsensus, ţe 
niţší mozkové a neokortikální oblasti jsou strukturálně nezměnitelné po uplynutí období dětství, 
coţ znamená, ţe učení nastává pouze změnami v síle konexí, zatímco oblasti formování paměti, 
jako hippokampus a gyrus dentatus, kde jsou nové neurony stále produkovány i v dospělosti, jsou 
silně plastické. Tato víra je v posledních desetiletích narušována novými objevy, zdá se, ţe 
dokonce všechny oblasti mozku jsou plastické i v dospělost (viz další subkapitolka). Nervové 
kmenové buňky jsou zachovány i v mozku dospělých a potenciálně mohou být zdrojem nových 
buněk v náhradě za narušené nebo odumřelé. Během nervového vývoje se vytvářejí nové 
synapse. Axony a dendrity mohou tvořit nové spiny (trny) a axony nová zakončení během hodin 
a snad i minut. Zkušenost, jak bylo laboratorně prokázáno (studiem potkanů na základě jejich 
odlišné stimulace prostředím; Kolb a kol. 199790), mění strukturu i funkci mozku. 
Nejen vzhledem k jazyku byla studována tzv. kritická období, která jsme zmiňovali v souvislosti s 
nativismem; senzorické cesty jsou po tomto období fixovány, ovšem změny prostředí ovlivňují 
chování a kognici modifikováním konexí mezi existujícími neurony a prostřednictvím 
neurogeneze v hippokampu a dalších částech mozku, včetně mozečku.  
Desetiletí výzkumů potvrdila, ţe podstatné změny se objevují v nejniţších neokortikálních 
oblastech a tyto změny mohou výrazně změnit vzorec neuronální aktivace v reakci na zkušenost. 
Podle teorie neuroplasticity myšlení, učení a konání mění fyzikální strukturu, tj. anatomii mozku, i jeho 
funkční organizaci, tj. fyziologii, shora dolů. Neurovědci se v současnosti pokoušejí o rekonciliaci 
studií o tzv. jazykově kritickém období novými zjištěními o neuroplasticitě, která odkrývají jednak 
strukturální a jednak funkční aspekty. Změna paradigmatu neuroplasticity na sebe uţ nenechá 
dlouho čekat. 
 

                                                           
90 Kolb, B. et al. (1997). Possible regeneration of rat medial frontal kortex following neonatal frontal lesions. Behav 
Brain Res., 91(1-2), 127-41. 
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3.3.1 Reorganizace mozku – funkční přeskupení  
Reorganizace mozku není nenadálá, ale objevuje se v kaţdé vrstvě v hierarchii kognitivního 
zpracovávání. Například jev tzv. fantomové končetiny, kdy lidé po amputacích rukou, paţí a 
nohou cítí nepřítomné končetiny, je zřejmě výsledkem dezorganizace mozkových map a 
neschopnosti přijímat vstup z cílové oblasti. Jaký by byl ekvivalent fantomové končetiny 
v případě jazykové ztráty a co to svědčí o pocitu osob postiţených poruchou řečové produkce, ţe 
„všechno ví, ale nemohou to říct“? 
V současných výzkumech je plasticita často popisována jako vlastnost CNS termínem reorganizace, 
pouţívaným pro popis specifických změn, jako je např. axonal sprouting („rašení axonů“), 
dlouhodobá potenciace nebo projevy plasticity ve vztahu ke genomickým reakcím91. 
Neurozobrazovacímu sledování stavů po afázii se věnovala Cappová92. 
 

3.3.2 Remapping 
Jako remapping se označuje mechanismus zotavení z (jazykových) poruch v pozdních stadiích. 
Přemapování jazykových funkcí je předmětem dohadů. Můţe nastat adaptování nových 
kognitivních strategií k dosaţení daného výkonu, za které zodpovídají nenarušené cerebrální 
oblasti? Na základě zvířecích studií se zdá, ţe často se jedná o tkáň v bezprostředním okolí tkáně 
narušené.  
Plasticita mozku a schopnost jeho reorganizace je nezměrná a stále málo zmapovaná.  
Koncept neuroplasticity je také ústřední pro teorie paměti a učení, které jsou spojené se změnou 
synaptické struktury následkem zkušeností, jak jsme popsali výše. Pro jazykovědu má 
neuroplasticita dalekosáhlé implikace: jednak můţeme pozorovat jazykovou reedukaci a 
rekonvalescenci (viz kapitola 21.5), můţeme ale také z tohoto procesu, jeho posloupnosti a míry, 
vysuzovat mnohé informace o jazykovém zpracování obecně, a můţeme i účinně ovlivňovat 
způsob, jímţ se postiţení učí zpět svému jazyku a rovněţ z těchto zásahů vyvozovat důsledky pro 
neurolingvistické a psycholingvistické teorie. 
Během 19. století měla řadu příznivců hypotéza, ţe po narušení levé hemisféry obstarává 
jazykové funkce homologní část hemisféry pravé (tato hypotéza byla podpořena studiemi pacientů, u 
nichţ po infarktu pravé poloviny mozku nastalo zotavení jazykových funkcí následované 
infarktem pravé hemisféry, po němţ došlo k definitivní ztrátě znovunabytých schopností). Rané 
organické zranění levé hemisféry můţe přesunout některé jazykové funkce zcela do hemisféry 
pravé. Čím je dítě mladší, tím je rehabilitace úspěšnější. Lidé po mozkové mrtvici mohou v rámci 
rekonvalescence procházet podobnými procesy.93 
Jako příklad poslouţí studie týmu Lorrain K. Tylerové a W. D. Marslena-Wilsona94, v níţ 
autoři zkoumali pomocí fMRI moţnosti převzetí funkcí silně vlevo lateralizovaného jazykového 
systému (pro syntax) pravou hemisférou po poškození levé hemisféry. Účastníci slyšeli mluvené 
věty s různou mírou syntaktické a sémantické informace. Zdravé kontroly aktivovaly LH síť vč. 
BA45/7 a post. mid. temp. gyru vpravo. Poškození této oblasti u ostatních subjektů znamenalo 
omezenou funkční aktivitu a nárůst syntaktických deficitů. Omezená integrita v LH u přirozeně 
stárnoucích osob a osob s poškozením LH vede k nárůstu pravohemisferální aktivace 
v homologních regionech. Tyto regiony ale přesto nepodporují zcela stejné jazykové funkce jako 

                                                           
91 U nás se neuroplasticitě mozku z neuropsychologického hlediska mimo jiné věnuje práce Benešová, M., Preiss, M., 
Kulišťák, P. (2009). Neuroplasticita lidského mozku a její význam pro psychologii. Československá psychologie, 53, 
1, 55-67. 

92 Cappa, S. (2000). Neuroimaging of recovery from aphasia. Neuropsychological Rehabilitation, 10, 365-376. 

93 Např.: Reckess, G. Z. (2004). After stroke, right side of brain learns language skills, Serendip. 

94 Tyler, L. K., Wright, P., Randall, B., Marslen-Wilson, W. D., Stamatakis, E. A. (2010). Reorganization of syntactic 

processing following left-hemisphere brain damage: does right-hemisphere activity preserve function? Brain. 133, 
3396-408. 
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jejich levostranné protějšky a pouze nepřímo přispívají k zachované syntaxi. To podporuje 
tvrzení o unikátní roli LH pro zpracování syntaxe.  
Další hypotéza se týkala moţnosti, ţe existuje celá řada běţně nevyuţívaných redundantních 
jazykových oblastí, které se aktivují, jestliţe jsou narušeny oblasti pro jazyk jádrové (Heiss et al, 
200395). 
Pomocí zobrazovacích metod se studuje zatíţení mozkových oblastí u postiţených afatiků a tato 
aktivace se srovnává s aktivací zdravých subjektů. Často je aktivována ve zvýšené míře pravá 
hemisféra. Současnější výzkumy naznačují, ţe v dlouhodobém horizontu přebírá jazykové funkce 
po hemisféře pravé spíše ipsilaterální hemisféra, a to v perilesionálních oblastech. Je tedy moţné, ţe 
zapojení pravé hemisféry je nouzové. Studie stimulace nízkofrekvenční rTMS ukázaly, ţe pravá 
hemisféra zejména v homologní Brocově oblasti hraje důleţitou roli v jazykovém zpracovávání. 
Autoři této studie (Naeserová et al., 200596) tvrdí, ţe tento efekt je způsoben potlačením 
inhibičního efektu, jemuţ tato oblast normálně podléhá a jejţ zajišťuje corpus callosum. 
Zranění můţe také interferovat s cestou (hovoří se o přenosových „trasách“ či „drahách“) z jedné 
mozkové oblasti do druhé. V tomto případě mohou existovat alternativní nepřímé konexe, které lze 
pouţít k přenosu informace do cílové oblasti. Takové transmise nemusejí ale být stejně efektivní 
jako původní cesty. 
Intrahemisferální a interhemisferální reorganizace hraje důleţitou roli v procesu 
spontánního zotavování z afázie. Pravděpodobně nejvýznamnějším mechanismem během 
subakutní fáze zotavování je ústup funkční nedostačivosti ipsi- i kontralaterálních oblastí. Většinou se 
manifestuje jako rapidní zlepšení auditorní percepce. Další fáze, která je podstatně pomalejší a bývá 
spojována s funkční reorganizací, je zajišťována souhrou nepoškozených částí levé hemisféry 
se zdravou hemisférou pravou. 
 

3.3.3 Pozitivní a negativní plasticita mozku; neurogeneze 
 

Norman Doidge rozděluje plasticitu mozku do dvou skupin podle behaviorálních konsekvencí. 
Jestliţe se například organismus vyléčí po mrtvici aţ do téměř původního stavu, je tato adaptivita 
povaţována za příklad pozitivní plasticity, naopak nárůst neuronů vedoucí ke spasticitě nebo 
tonické paralýze či excesivnímu uvolňování neurotransmiterů v odpovědi na zranění, které by 
mohlo zabíjet mozkové buňky, bude povaţováno za negativní plasticitu. Studie z r. 2005 prokázala, 
ţe efekty neuroplasticity jsou mnohem rychlejší, neţ se očekávalo. Pomocí zobrazovacích metod 
byly sledovány mozky studentů medicíny během měsíců, kdy se učili na zkoušky. Jejich šedá 
hmota významně narostla, zvl. v posteriorním a laterálně parietálním kortexu97. 
Překvapujícím následkem neuroplasticity je, ţe mozková aktivita spojená s danou funkcí se můţe 
posouvat do různých oblastí. Mozek dospělých osob není plný nezměnitelných neuronálních 
okruhů. Je mnoho příkladů kortikálního a subkortikálního rewiringu neuronálních okruhů 
(přetvoření stávajících „rozvodů“), ať uţ následkem tréninku nebo naopak zranění.  
Neurogeneze, tj. formace nových nervových buněk, se objevuje také u dospělých a takové 
změny mohou přetrvávat aţ do stáří. R. 1998 přišel Eriksson a kol.98 s tvrzením, ţe i v dospělém 
lidském mozku probíhá neurogeneze. Důkaz neurogeneze je omezen především na hippokampus 

                                                           
95 Heiss, W.-D., et al. (2003). Disturbance and recovery of language function: Correlates in PET activation studies. 

Neuroimage, 20(Suppl 1), 42-49.  
96 Naeser, M. A. et al. (2005). Improved picture naming in Broca´s aphasia after TMS to part of right Broca´s area: 
An open protokol study. Brain and Language, 93, 95-105. 
97 Draganski et al. (2006). Temporal and spatial dynamics of brain structure changes during extensive learning. 
Journal of Neuroscience, 26(23), 6314-6317. 
98Eriksson, P. S. et al. (1998). Neurogenesis in the adult human hippocampus. Nature Medicine 4, 1313-1417. Autoři 
studovali post mortem mozky pacientů, kteří byli léčeni tymidinem, který je patrný v DNA dělících se buněk. V mozku 
zemřelých byly tyto stopy nalezeny, bylo tedy zřejmé, ţe se jednalo o nové neurony vzniklé v dospělosti. 
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a čichový mozek, ale na základě současných výzkumů se zdá, ţe takto ovlivněny mohou být také 
další části mozku, včetně mozečku. Ve zbylých částech mozku mohou neurony umírat, ale nové 
nevznikají. Přesto se objevují důkazy aktivní, na zkušenosti závislé reorganizace synaptických sítí 
v mozku, které ovlivňují mnohočetné vzájemně provázané struktury včetně cerebelárního 
kortexu. Jak se tento proces projevuje na molekulární úrovni, je předmětem výzkumu.  
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4 Tradiční a novější metody designování 
jazykovědných výzkumů, výzkumná 
paradigmata a protokoly  

 
Takţe experimenty nemohou, zcela logicky, potvrdit pravdivost nějaké hypotézy; mohou pouze vyloučit ty 

nepravdivé. Paradoxem samozřejmě je, ţe i kdyţ je hypotéza vlastně správná, je podle obecně přijaté definice 
vědeckého výzkumu neověřitelná. 

(Gerry T. M. Altmann, Výstup na babylonskou věţ, s. 20) 
4.1.1.1 On-line a off-line testování 
Výzkumná paradigmata psycholingvistiky/neurolingvistiky je především nutné rozčlenit na testy 
probíhající a) on-line, a b) off-line. 
Off-line testy jsou nepřímé metody hodnocení některého prvku zpracovávání, které za 
normálních okolností probíhají v reálném čase. Například ukazování na určitý obrázek v souboru 
distraktorů můţe být pouţíváno jako off-line metoda pro hodnocení auditorní komprehenze 
lexikálního vyhledávání či vybavování slov (lexical retrieval); metajazykové hodnocení gramatičnosti 
nebo sémantické náleţitosti jsou rovněţ příkladem metod, jeţ nejsou citlivé k času. Linie 
tradičních off-line testů se datuje do 60. a 70. let, u jejího zaloţení stáli zejm. David Caplan 
(1987) a Ruth Lesserová (1989). 
On-line testy jsou určeny pro pozorování nebo měření aspektů probíhajícího zpracovávání 
v reálném čase, příkladem je sémantický priming „měřící“ on-line vyhledávání slov. Pozorovat 
zpracovávání jazyka v reálném čase se nicméně lépe daří pomocí zobrazovacích metod. 
 
4.1.1.2 Behaviorální a zobrazovací výzkumy 
Další členění je na výzkumy psycholingvistického, resp. behaviorálního rázu, a paradigmata čistě 
neurozobrazovací. Zatímco do doby rozšíření zobrazovacích metod mimo medicínské prostředí 
stačilo k průkaznosti většinou pouhé měření reakčních časů nebo jiná behaviorální pozorování, 
nyní jsou výzkumná paradigmata z tradiční psycholingvistiky ověřována pomocí 
neurozobrazovacích technik a tradiční protokoly se adaptují na jejich potřeby (zejm. studie 
primingové, metajazykové úlohy ad.). Proniknutím behaviorálních metod do neurolingvistického 
výzkumu je zejména současné vyuţívání techniky evokovaných potenciálů. 
V psychometrických behaviorálních  typech experimentů je subjektům prezentována nějaká 
forma lingvistického vstupu a jsou poţádáni, aby na daných stimulech plnili různé úlohy (např. 
reprodukovali stimul, četli vizuálně prezentované stimuly nahlas, svá metajazyková rozhodnutí 
potvrzovali stiskem tlačítka apod. Dominantou lingvistických úloh budou zřejmě metajazykové 
úlohy, jako je hodnocení gramatičnosti, hodnocení lexikality apod. Subjekt např. převádí jména na 
verba na základě toho, co tato jména evokují, tj. vytváří asociační řetězce – např. kniha – psát, voda 
– pít (lexikální asociace); převádí aktivní formy sloves do pasivních (tvorba gramatických 
konstrukcí), přičemţ se ukáţe na základě kontrolních otázek na obsah, ţe jednodušeji – tj. rychleji 
a lépe – jsou zpracovávány věty aktivní (známý afaziologický postulát). Některé 
psycholingvistické premisy se zatím daří obtíţně potvrdit: například ţe rychlost zpracovávání je 
v nepřímé úměře k míře náročnosti zpracovávání. Nejčastěji se při provádění těchto úloh měří reakční 
časy (často v řádech milisekund) a zastoupení správných odpovědí, chybovosti a zaznamenávají se oční pohyby 
při čtení. 
Tradičním způsobem, jak zjišťovat chování mozku, je v rámci lingvistiky, ale ne jen jí, různé 
překvapování mozku. Paradigmat slouţících tomuto účelu je celá řada. Kritici těchto postupů 
právem zdůrazňují, ţe pomocí takových metod jsme schopni zjistit něco pouze o výjimečných 
stavech mozku, nikoli o jeho běţném fungování. Překvapovat mozek po lingvistické stránce se daří 
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zejm. aplikováním nevhodných/nečekaných/odlišných prvků do struktury jinak nenarušené, 
přerušení předvídatelného řetězce elementů prvkem, který „nezapadá do řady“. Tato odlišnost 
můţe být různorodé povahy a můţe fungovat na všech rovinách: fonetické, morfologické, 
syntaktické, sémantické.  
Protipólem překvapování mozku je zaměření na percepční adaptaci (exaptaci). Tyto dva procesy lze 
nahlíţet jako dvě strany téţe mince (inhibice aktivity/facilitace zpracovávání); oba představíme 
pod heslem priming níţe. 
Zásadním rozhodnutím experimentátora je volba stimulů: jsou auditorní a vizuální stimuly zcela 
jiné povahy, nebo můţeme jejich čistě percepční rozdíl vzhledem k předmětu našeho zájmu 
zanedbat? Co můţeme vyvozovat, jestliţe zvolíme jako stimul souvislý text – budeme schopni 
oddělit např. zpracování větné od diskursového? Podstatný rozdíl, z informativního hlediska 
velmi podnětný, je například mezi neslovy a pseudoslovy ve srovnání se slovy coby stimuly99. Jak budou 
zpracovávána a o čem to svědčí? 
Zvolí-li si výzkumník jako stimul neslovo, můţe pozorovat jazykové zpracovávání bez zapojení 
významové sloţky. Při stimulovém pseudoslovu se můţe zaměřit na morfologii bez zapojení 
sémantiky, protoţe pseudoslova respektují hláskovou, morfematickou a slabičnou strukturu 
daného jazyka. Tyto poţadavky na neslova kladeny nejsou. 
Velmi tradiční jsou matching tasks, jejichţ cílem je různorodé přiřazování (např. také 
s distraktory);  
nejčastější je spojování slovo-objektový obrázek (word-picture matching task), věta-dějový obrázek 
(sentence-picture-matching task), ale i hláska-písmeno apod. Těmto úkolům se někdy říká také 
úlohy na konfrontační pojmenování (vizuální konfrontační pojmenování – visual confrontation 
naming). 
Dobrou zvyklostí je replikování psycho- a neurolingvistických studií. Jednak se různé jazyky mohou 
projevovat odlišně, jednak odlišné testovací podmínky mohou (ale nemusejí) vést k odlišným 
výsledkům. Ty můţe přinést také vyuţití odlišných (např. zobrazovacích) metod. Opakování 
studií tedy není samoúčelné. Můţe slouţit k potvrzení či vyvrácení závěrů předchůdců.  
V neurolingvistických výzkumech minulého století bylo moţné studovat léze na mozku zemřelého 
subjektu pouze pomocí post mortem sekcí. Studie post mortem představují starší typ 
neurolingvistické metodologie. Většinou se jedná o studie longitudinální, na pacientovi s 
postiţením řeči, jehoţ mozek je vyšetřován posmrtně a zpětně se činí závěry o předcházejících 
jazykových projevech pacienta. Nepravidelnosti, poškození nebo jiné cerebrální anomálie 
pozorované v mozku jsou tedy spojovány s potíţemi, které měl tento pacient za ţivota. Na 
základě toho se dochází ke korelacím, které musejí být validovány opakovanými studiemi.  
Před vznikem MRI, CT nebo RTG to byl jediný způsob, jak studovat vztah mezi chováním a 
mozkem100. Největší slabinou této metody je vynucená longitudinálnost studií a „hledání 
poškozených mozků“. Mozek můţe být natolik poškozený, ţe určit jedinou oblast za 
zodpovědnou za vadné projevy pacienta za ţivota je téměř nemoţné. 
V neurolingvistických výzkumech in vivo subjekty mohou jen poslouchat nebo sledovat jazykové 
stimuly, ale také bývají instruováni, aby plnily jazykové úkoly. Projevy a reakce subjektů jsou při 

                                                           
99 Neslovo je stimul vypadající jako slovo, ale nerespektující vůbec zásady slovní struktury daného jazyka (tj. přípustné 
kombinace hlásek, slabičnou, morfologickou či derivační strukturu atd.). Oproti tomu pseudoslovo vypadá na první 
pohled jako skutečné slovo reálného jazyka, jen se v jeho lexikonu nevyskytuje. 
100 Tak také Paul Broca dospěl ke spojení specifické oblasti mozku s projevy v řečové produkci afatika po mrtvičných 
lézích v levé mozkové hemisféře způsobenými syfilitidou, známého jako pacient Tan (viz výše, kap. 2). Tyto léze 
pokrývaly oblast mozku důleţitou pro řečovou produkci. Oblast mozku, kterou Broca takto identifikoval, nyní 
známe jako Brocovu areu a poškození této oblasti se dosud často pojmenovává jako Brocova afázie. 
Také Wernicke pouţíval post mortem studie ke spojení určité oblasti mozku s řečovou produkcí. Jeho výzkum 
řečové komprehenze se více soustředil více na pacienty s fluentními afáziemi. Vedl k odhalení jiné lokality v levé 
hemisféře, která je zodpovědná za produkci a dosud se označuje jako Wernickeho oblast a její poškození za 
Wernickeho afázii.  
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tom zaznamenávány a analyzovány strojově (elektrofyziologicky, hemodynamicky, viz kap. 6.1.2). 
Pro neurolingvistická pozorování je vţdy potřeba důkladně promyslet parametry nejen cílové, ale 
také kontrolní úlohy, tzv. baseline. Proto byly opakovaně prověřeny tradiční typy úloh, jeţ nyní tvoří 
jakýsi fond neuro- a psycholingvistických výzkumných paradigmat (v neurovědě se hovoří spíše o 
protokolech) a umoţňují rovněţ vzájemné srovnávání výsledků výzkumu a replikování studií.  
Úkol, který subjekt vědomě plní, má samozřejmě efekt na odpověď mozku a výsledky 
experimentu. Manipulovat výsledky výzkumu směrem ke sledované problematice je velice 
náročné. Aby nebyly výsledky výzkumu negativně či pozitivně ovlivněny předvídáním cíle 
výzkumu probandy, pouţívají se nejrůznější maskovací strategie a distraktory, které mají odvést 
pozornost testovaných subjektů od předmětu výzkumu, jejíţ nevhodné zaměření by mohlo 
negativně ovlivnit validitu výsledků experimentu při jakýchkoli jazykových úlohách. Zakrýt 
zacílení experimentu současně většinou znamená také ztíţit úkol, zvýšit poţadavky na kapacitu 
zpracovávání a vyţaduje to rovněţ velmi sofistikované úpravy zadání.  
 
4.1.1.3 Odvracení pozornosti (active distraction) 
Velmi často se pro kontrolu zaměření pozornosti, ale i pro její odvedení, pouţívá tzv. distractor 
task, tj. úkol s rozptylujícím prvkem, aby se zajistilo, ţe subjekty nedávají vědomě pozor na 
experimentální stimuly, coţ je podstatné zejm. za podmínek, kdy se např. testuje, zda je určité 
zpracovávání automatické, probíhá bez zapojení tzv. pozornostních zdrojů. Subjekty např. 
poslouchají nejazykové zvuky (dlouhé pípání a bzučení) do jednoho ucha a řečové do druhého a 
mají stisknout tlačítko, pokud zaznamenají změnu tónu. Předpokládalo se, ţe při tom subjekty 
nebudou věnovat explicitní pozornost gramatickým narušením v řečovém stimulu. Přesto nastal 
efekt mismatch negativity (viz kap. 4.1.2.2), coţ naznačuje, ţe zpracování gramatických chyb nastává 
automaticky, bez ohledu na pozornost, nebo minimálně ţe subjekty nebyly schopné vědomě 
oddělit pozornost od jazykových stimulů, které sledované zvuky nesly.  
Jako distraktory se ale také označují poloţky v neurolingvistických, neuropsychologických ad. 
testech, jimiţ se například ztěţují úlohy kategorizace nebo vybírání souvztaţných poloţek. 
Například při vyšetření sémantického systému ortografickou cestou subjekty přiřazují cílové slovo 
k obrázku, ale mají na výběr ze čtyř stimulů: cílového (targetového) a tří distraktorů: tyto rušivé 
stimuly se uzpůsobují tak, aby šlo o slova sémanticky blízká targetu, vizuálně podobná a slova 
označující vizuálně podobný předmět.  
Distraktorem jsou v podstatě také pseudoslova v úlohách čtení a psaní. Při čtení pseudoslov mívají 
potíţe pacienti s narušeným fonémově-grafémovým převodem, kteří regularizují (antuka místo 
anteka). Při psaní slov neznámých či pseudoslov na diktát je potřeba mít nenarušenou grafémově-
fonémovou konverzi a platí podobná pravidla: při čtení i psaní pseudoslov se neopíráme o 
sémantický systém, pouze o nelexikální cestu psaní a čtení. 
Jako distraktor se pouţívají také tzv. empty tasks („prázdné úkoly“), jejichţ plnění není součástí 
sledovaného procesu; prvky v řadě, které slouţí jako prázdné poloţky, se také označují jako fillers  
(výplňky). 
 
4.1.1.4 Paradigma zdvojeného úkolu a mezimodální protokol 
Specifickým druhem studií jsou studie mezimodální (cross-modal), vyuţívající paradigmatu zdvojené 
úlohy (dual-task/double-task) s kříţením jazykových modů (paradigma dvojí úlohy můţe být 
unimodální i multimodální, tj. můţe být zaměřeno na jednu percepční modalitu nebo jich můţe 
kombinovat více, např. auditorní a vizuální vstup; produkčně-komprehenzní vztahy). Subjekt tedy 
plní dvě úlohy současně, simultánně, aby bylo moţné srovnat jeho výkon s výkonem v podmínce 
pouze jednoho úkolu. Jestliţe jsou skóre v obou nebo jedné úloze niţší, kdyţ jsou úlohy 
realizovány simultánně ve srovnání s podmínkou dvou totoţných separátních úloh, tyto dvě 
úlohy spolu interferují a soutěţí o tutéţ třídu zdrojů informačního zpracování v mozku. Například 
recitování poezie za jízdy na kole jsou dvě úlohy, které mohou mít stejná skóre v podmínce 
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jediného úkolu i v podmínce simultánní. Ovšem recitování poezie při psaní eseje bude narušovat 
performanci minimálně jedné z těchto dvou úloh, protoţe tyto dvě úlohy spolu interferují. 
Můţe se ale jednat i o vztahy mezi-rovinné (kombinuje se zaměření na různé jazykové roviny) 
nebo mezi-doménové (kombinace kognitivních domén: subjekt plní úkol, např. sekvenční ťukání 
prstem nebo artikulování nesmyslných slabik) při odpovídání na jazykové stimuly. Tento typ 
experimentu slouţí vyšetřování uţití pracovní paměti při jazykovém zpracovávání. V současnosti 
existuje v rámci experimentální neuropsychologie (a neurolingvistiky) řada typů zdvojování úkolů, 
pouţívají se v různých oblastech testování kognice. 
 
 
4.1.1.5 Subtrakční metoda 
Velmi náročným úkolem při izolování regionální mozkové aktivity, ať uţ metabolické nebo 
elektrické, v souvislosti s jazykovým zpracováváním je oddělení aktivity specifické pro jazykové 
funkce od ostatních percepčních, motorických nebo kognitivních procesů, které úlohu 
doprovázejí a často se tzv. maskují s pozorovaným procesem. Většinou se to řeší tak, ţe se 
srovnávají vzorce mozkové aktivity dvou úloh (viz předchozí bod - vyuţívá se tedy mezimodální 
zdvojené úlohy), a jedna je posléze subtrahována z druhé, za předpokladu, ţe rozdílové zobrazení, 
které je výsledkem subtrakční metody, odráţí pouze efekty cílového procesu. Např. Thus, 
Caplan a kol., 2000, uţili PET, aby zjistili, zda je Brocova oblast specificky aktivní při 
zpracovávání komplexnějších syntaktických struktur. Předmětem byly věty shodné co do 
lexikálního obsahu a plauzibility, ale odlišné v míře syntaktické komplexity. Subjekty tyto věty 
předčítaly a při tom se měřily jejich regionální cerebrální krevní průtoky (rCBFs). Výzkumníci chtěli 
subtrahovat aktivační vzorce, jeţ by odráţely pouze efekty syntaktické komplexity. Výsledky 
tohoto výzkumu podporují tradiční BWL model, protoţe byla vypozorována větší aktivace 
v subtrahovaném zobrazení v Brocově oblasti levé hemisféry101. 
 

4.1.2 Inhibice versus aktivace  
4.1.2.1 Neuronální základ odball paradigmatu a paradigmatu primingu 

 
K nejoblíbenějším experimentálním technikám pro studium reprezentace a zpracovávání jazyka v 
mozku patří tzv. mismatch design (nevhodná spojení prvků – hlásek, slabik, slov). Na obdobném 
principu staví i violační studie, violation-based studies (studie zaloţené na narušení struktur jazyka, obv. 
větných, a to po sémantické nebo syntaktické stránce, či obou), různé formy primingu (jeţ těţí 
z opačného efektu, viz dále) a také přímé stimulování mozku (viz níţe, kap. 6.6.3). 
Všechny dříve zmíněné metody pracují s jedním ze dvou základních principů: buď sledují, co 
„mozek vyvede z míry“ a zaznamenávají jeho chování, nebo „mozku napovídají“ (neurální 
facilitace, viz priming) a opět sledují jeho reakce. Na nepravidelnost totiţ mozek odpovídá 
robustním způsobem, který je snadno zachytitelný zobrazovacími metodami, při pravidelnosti 
naopak funguje princip suprese opakováním (repetition suppresion). Tento princip říká, ţe mozek 
můţe vyuţívat pouze omezené neurální kapacity při úlohách na opakování. Reakce na opakování 
stimulu je univerzální, obecně kognitivní vlastností mozku, bez ohledu na modality stimulu nebo 
kontext úlohy. Suprese aktivity opakováním byla pozorována také pomocí zobrazovacích metod 
(fMRI). Na druhou stranu fMRI také ukázala, ţe jindy nastává za zdánlivě totoţných podmínek 
naopak zvýšená aktivizace neuronů (repetition enhancement). Například oblasti spojené 

                                                           
101 Významný zastánce moderních variant BWL modelu, John C. L. Ingram, ve své respektované učebnici 
Neurolinguistics – An Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders (CUP 2007) píše: Lexical items 
are described as complexes of phonological, morphosyntactic and semantic features. The BWL model suggests that various bits of a word 
may be stored in different areas of the brain: the how-to-pronounce-me bits in Broca´s area, the sound-pattern bits for auditory recognition 
in Wernicke´s area, and the semantic features – depending on whether the koncept that the word rperesents is comprised of predominantly 
picture-able or functional properties – just about anywhere!, s. 67. 
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s krátkodobou pracovní pamětí pro slova vykazují repetition enhancement, zatímco oblasti v ant. sup. 
temp. laloku spíše efekt repetition suppression102. Autoři své výsledky interpretují v souvislosti se 
současnými teoriemi o funkční specializaci pro jazyk podél anteriorní a posteriorní osy sup. temp. 
laloku. 
Obecný princip suprese repeticí souvisí úzce s fenoménem primingu (viz dále) a zejména se 
zákonem percepční adaptace, o níţ jsme hovořili výše. Předchozí stimulus totiţ facilituje následnou 
identifikaci, klasifikaci a zpracovávání dalšího stimulu (viz priming).   
Mozek tedy reaguje na gramatické odchylnosti a nepravidelnosti, nesmyslné výroky, na 
syntaktické i slovosledné anomálie, stejně tak ale reaguje i na pravidelnosti, opakování, 
předvídatelnou zákonitost. Z nich se potom neurolingvisté pokoušejí dedukovat závěry o 
jazykovém zpracovávání běţných vět a fungování jazykového systému.  
 
4.1.2.2 Mismatch negativity v jazykovědném výzkumu 
V kapitole věnované ERP představíme tento symbol výdobytků zobrazovacích metod pro 
lingvistiku podrobněji. K objevu mismatch negativity (MMN) došlo na základě vyuţití „odball 
paradigm“103, paradigmatu vyuţívaného při ERP výzkumech, kdy jsou prezentovány řetězce 
auditorních nebo vizuálních stimulů a sledují se reakce na stimuly nepředvídané. Subjekt cílové 
stimuly buď sčítá, nebo tiskne tlačítko, kdyţ se objeví (nečekaný stimul mezi stimuly 
očekávanými). Poprvé s tímto paradigmatem pracovali Nancy Squiresová, Kenneth Squires a 
Steven Hillyard (University of California)104. Pomocí MMN lze zkoumat nejrůznější aspekty 
kategorizace. MMN prokázala, ţe auditorní kortex má přístup ke kategoriálním reprezentacím zvuků.  
MMN je pravidelně dokumentovaná komponenta ERP, často pouţívaná v neurolingvistických 
experimentech, tedy elektrofyziologická odpověď mozku, která se objevuje, jestliţe subjekt slyší 
deviantní stimul v rámci souboru percepčně identických standardních prvků.  
MMN se objevuje na všech úrovních jazyka: fonetické, morfologické i syntaktické. Proto se dá 
hovořit rovněţ o výzkumném paradigmatu. A právě toto paradigma pojmenoval Risto 
Näätänen, profesor kognitivní neurovědy na univerzitě v Tartu105, oddball paradigm či oddball 
sequence. Näätänen se věnoval úrovni hláskové, např. sekvence s s s s s s s d d s s s s s s d s s s s s d  
vyvolá sledovaný efekt MMN. 
Existují tři základní interpretace MMN, z nichţ první dvě navrhl R. Näätänen: 
1.  „memory trace“ interpretace (zhruba interpretace pomocí paměťové stopy) tvrdí, ţe MMN je 
odpovědí na narušení jednoduchých pravidel - automaticky tvořených, krátkodobých neurálních 
modelů nebo paměťových stop fyzických nebo abstraktních pravidelností v prostředí106. 
Interpretace počítá s populací senzoricky aferentních neuronálních elementů, které reagují na zvuk, 
a oddělenou populací paměťových neuronálních elementů, které tvoří neurální model standardní 
stimulace a odpovídají výrazněji, kdyţ příchozí stimulace tento neurální model narušují (a 
vyvolávají MMN). 

                                                           
102 Buchsbaum, B. R:, D´Esposito, M. (2009). Repetition Suppression and Reactivation in Auditory–Verbal Short-
Term Recognition Memory. Cereb. Cortex 19, 6, 1474-1485. 
103

 Odd-ball paradigma je tedy poměrně obecný test percepční diskriminace, v němţ je odlišný stimul nepravidelně umístěn 
do řady identických stimulů a sleduje se, zda detekce tohoto stimulu je registrovaná jako mozková odpověď (stimul je 
„podivný“ v rámci dané sekvence). 
104 Squires NK, Squires KC, Hillyard SA. (1975). Two varieties of long-latency positive waves evoked by 
unpredictable auditory stimuli in man. Electroencephalogr Clin Neurophysiol. 38, 4, 387-401. 
105 Näätänen, R., Gaillard, A.W.K., & Mäntysalo, S. (1978). Early selective-attention effect on evoked potential 
reinterpreted. Acta Psychologica, 42, 313-329. 
106 Näätänen, R., Paavilainen, P., Rinne, T., & Alho, K. (2007). The mismatch negativity (MMN) in basic research of 
central auditory processing: A review. Clinical Neurophysiology, 118, 2544-2590; Näätänen, R., & Winkler, I. (1999). 
The concept of auditory stimulus representation in cognitive neuroscience. Psychological Bulletin, 125, 826-859; 
Näätänen, R. (1992). Attention and brain function. Hillsdale, NJ: Erlbaum; Jääskeläinen, I. P., Ahveninen, J., 
Bonmassar, G., Dale, A. M., Ilmoniemi, R. J., Levanen, S., et al. (2004). Human posterior auditory cortex gates novel 
sounds to consciousness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101, 6809–6814.  
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2. „fresh afferent“ interpretace  tvrdí, ţe neexistují ţádné paměťové neuronální elementy, ale 
senzoricky aferentní neuronální prvky, které jsou vyladěny na vlastnosti standardní stimulace a 
odpovídají méně rázně v případě opakované stimulace. Tudíţ kdyţ deviantní prvek aktivuje různé 
nové populace neuronálních prvků, vyladěné na různé vlastnosti deviantního prvku a nikoli na 
standard, tyto „fresh afferents“ odpovídají rázněji a vyvolávají MMN. 
3. Třetí pohled tvrdí, ţe senzorické aferentní nervy jsou paměťové neurony (Ulanovsky, 
2004)107. 
 
Metodu překvapování mozku lze ale vyuţít i bez pouţití ERP (např. pomocí MEG, nebo 
kombinací ERP a MEG - multimodální zobrazování). 
Ferstlová a kol., 2005108, zjistili pomocí funkční MR, ţe poslech výroku, který je nekonzistentní 
s předchozím kontextem diskursu, je spojen s vyšší neurální aktivitou v pravém anteriorním 
temporálním pólu a bilat. v anteriorním gyru frontalis inferior (fMRI studie). Podobně studie 
Speerové a kol., 2007, která se rovněţ věnovala výzkumu diskursové komprehenze pomocí 
fMRI, odhalila, ţe při přechodech mezi narativními událostmi během čtení se aktivují střední a 
pravé temporální oblasti. Oddball paradigma lze vyuţít také mezimodálně, funguje na vizuální i 
auditorní rovině, týká se nejen frekvence, trvání nebo intenzity zvuku, ale také spektrálních kvalit 
(barvy), vizuálních podnětů a dokonce také velikosti. Zdá se, ţe toto paradigma a jeho výsledek, 
MMN, jsou obecně kognitivního rázu. 
 

4.1.3 Studie zaloţené na narušování (violation-based studies) 
Mnoho studií vyuţívá anomálií nebo narušení syntaktických nebo sémantických pravidel v 
experimentálních stimulech a analyzuje odpovědi mozku, kdyţ subjekt tato narušení 
zaznamenává. Např. věta s frází *the garden was on the worked narušují pravidlo frázové struktury, 
často vedou k odpovědi mozku popsanou jako ELAN (early left anterior negativity). Violační 
(„narušovací“) metody se pouţívají zhruba od roku 1980, kdy Kutasová a Hillyard poprvé přišli 
s ERP důkazem, ţe sémantická narušení vedou k efektu nyní známému jako N400 (negativní signál 
400 ms po stimulu). Za pouţití podobných technik přišel v roce 1992 Lee Osterhout s P600, 
odpovědí na syntaktické anomálie (viz dále, heslo ERP).  
Typický experiment na vyvolání N400 by mohl vypadat následovně: subjektu je prezentována na 
monitoru věta slovo po slově - k dalším slovům se dostane vţdy stisknutím tlačítka. Některé věty 
budou sémanticky bezpříznakové (kontrolní věty), některé budou mít neočekávané či deviantní 
konce (Rohlík si maţu máslem a nůţkami). Nahráváním neurální aktivity subjektu pomocí 
elektroencefalografu a srovnáváním efektů mezi přijatelnými a nepřijatelnými slovy můţeme 
měřit N400. Bude pozorovatelné jako vlnový efekt na křivce EEG s vrcholem okolo 400 ms po 
přijetí neočekávaného stimulu.  
Violační designy byly také pouţity v hemodynamických studiích (tj. s fMRI a PET): Embick a 
kol. např. pouţili gramatické a hláskové narušení ke zkoumání lokace syntaktického zpracovávání 
v mozku za pouţití fMRI109. Další běţné uţití violačních designů je kombinování dvou druhů 
narušení v téţe větě, čímţ se vytvářejí predikce o interakcích jazykových procesů. Studie s 
kříţovým narušením struktur jazyka (cross-violation study) se pouţívají při zjišťování, jak během 
čtení nebo poslechu vět interagují syntaktické a sémantické procesy110. 

                                                           
107 Ulanovsky, N. (2004). Neuronal adaptation in cat auditory cortex. Doctoral dissertation. Jerusalem, Israel: Hebrew 
University. 
108 Ferstl, E. C., Rinck, M., & von Cramon, D. Y. (2005). Emotional and temporal aspects of situation model 
processing during text comprehension: An event-related fMRI study. Journal of Cognitive Neuroscience, 17, 724-
739. 
109 Embick, D., Marantz, A., Miyashita, Y., O'Neil W., Sakai, K. L. (2000). A syntactic specialization for Broca's area. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 97 (11), 6150–6154. 
110 Frisch, S., Hahne, A., Friederici, A.D. (2004). Word category and verb–argument structure information in the 
dynamics of parsing. Cognition 91, 3, 195. 
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4.1.4 Priming  
O behaviorální facilitaci jsme mluvili v úvodu k této kapitole.  Bývá většinou spojena s redukcí 
neurální odpovědi v určitých kortikálních oblastech. Priming a repetition supression jsou do 
značné míry ovlivněny předchozími asociacemi stimulus-reakce. Dochází tedy k přeskočení 
mezifází zpracovávání (přímá, automatická cesta vede rovnou k výsledku). 
Priming je obecně kognitivní efekt, kdy je stimulus (probe) identifikován rychleji, jelikoţ byl 
aktivován předchozí prezentací stimulu nějakým způsobem souvisejícího (prime, target). 
Primingové efekty jsou součástí modelů neuronových sítí. V psycho- a neurolingvistice se slovem 
priming rozumí jev, který vzniká, kdyţ subjekty rozeznávají slovo rychleji tehdy, jestliţe byli těsně 
předtím vystaveni jinému slovu, které má podobný význam nebo morfologickou strukturu (např. 
je sloţeno z podobných částí). Jestliţe je subjektu představeno cílové slovo (target) jako např. doctor 
a následuje primingové slovo např. nurse, potom má-li subjekt rychlejší odpověď, neţ je obvyklé, 
právě na prime (primovací slovo) nurse, můţe experimentátor dojít k závěru, ţe slovo nurse v 
mozku bylo vyhledáno/aktivováno uţ dříve, právě tehdy, kdyţ bylo dosaţeno slova doctor111. 
Priming se vyuţívá ke zkoumání otázek ukládání a vyhledávání slov v mozku, ale i při 
zpracovávání strukturně komplexních vět112 (viz dále). Priming je tedy zjevně záleţitostí asociační 
a paměťovou. Příkladem primingového efektu je zrychlené zpracovávání v případě repetice, o 
němţ jsme se zmiňovali. Efekty primingu jsou pozorovatelné pomocí ERP.  
 
4.1.4.1 Druhy primingu 
Konceptuální priming je podněcován významem cílového a primujícího slova, priming 
percepční je čistě formální. Strukturní priming (priming na úrovni věty) představíme v kapitole 
o větné komprehenzi. Sémantický priming (lev primuje tygr) je příkladem primingu 
konceptuálního, zatímco fonologický/vizuální priming (kolo primuje a současně inhibuje 
kolouch) je příkladem primingu percepčního. V souvislosti s touto distinkcí se odlišuje ještě 
prostředkovaný sémantický priming (lev primuje pruh prostřednictvím tygr). Hyperpriming je 
silnější neţ běţný primingový efekt, a můţeme ho pozorovat u některých osob s poškozením 
mozku. Způsobuje jej zřejmě disinhibice nebo sníţení asociačních hranic mezi propojenými 
jednotkami v neurální síti. O tzv. maskovaném primingu se hovoří, jestliţe je slovo 
prezentováno velmi krátce (30 ms). Podprahové vnímání má vliv na další zpracovávání slov. 
Hledá se časový okamţik tohoto ovlivnění. O subliminálním (nevědomém) primingu  se 
krátce zmíníme v kapitole 11.5. 
Cross-modal priming (priming s kříţením modalit) zavedl do výzkumu W. Levelt113. Do 
sluchátek se subjektu např. přehrává slovo významově nebo zvukově blízké slovu 
prezentovanému na obrázku (kříţení auditorních a vizuálních stimulů). Slovo na obrázku subjekty 
mají za úkol pojmenovat, přičemţ se mění interval mezi přehráním slova do sluchátek a 
prezentací obrázku. Vzniká vzorec: aby mohla být významově blízká slova účinná, musejí být 
přehrána dříve neţ slova blízká zvukově; slova, která mají způsobit priming na základě shodných 
počátečních hlásek s cílovým slovem, musí být prezentována dříve neţ slova, která mají způsobit 
priming na základě shodných koncových hlásek. 

                                                           
111 Friederici, A. D., Steinhauer, K., Frisch, S. (1999). Lexical integration: sequential effects of syntactic and semantic 
information. Memory & Cognition 27, 3, 438–453. 
112 Zurif, E.B., Swinney, D., Prather, D., Solomon, J., Bushell, C. (1993). An on-line analysis of syntactic processing 
in Broca's and Wernicke's aphasia. Brain and Language 45, 3, 448–464. 
113 Schriefers, H., Meyer, A. & Levelt, W. (1990). Exploring the time course of lexical access in language production: 

pictureword interference studies. J Mem Lang, 29, 86-102. 
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Pomocí paradigmatu cross-modal primingu se D. Swinneymu114 podařilo prokázat, ţe 
alternativní významy v případě tzv. garden path vět s efektem pouze lokálního scestí jsou opravdu 
aktivovány (z mentálního lexikonu), protoţe efekt primingu se prokázal pro oba významy daného 
slova (Slovo bank ve větě He seam Gross to the far side of the river a scrambled up the bank before running 
off primovala slova peníze i řeka, tj. aktivovaly se v případě lexikální formy bank významy břeh i 
banka.) 
Negativní priming (na úrovni slova) na rozdíl od pozitivního primingu, který zvyšuje rychlost 
zpracovávání, rychlost zpracovávání naopak sniţuje. Zatímco pozitivní priming je způsoben 
pouze zkušeností se stimulem, jeho zaznamenáním, negativní priming způsobuje zaregistrování 
stimulu a jeho následné ignorování. Negativní priming interpretuje několik teorií, nejvíc 
pozornosti získal model inhibice distraktoru (aktivace ignorovaného stimulu je inhibována) a model 
epizodického vybavení (ignorované poloţky jsou označeny mozkem jakousi nálepkou 
„nereagovat“; kdyţ se mozek později snaţí tuto informaci získat, nálepka způsobí konflikt, a čas, 
který je potřeba k vyřešení tohoto problému, způsobuje negativní priming)115. 
 
 
 

4.1.5 Metajazykové úkoly pro subjekty  
K metajazykovým úkolům nepatří jen příklady testů, které uvádíme níţe a o nichţ jsme se zmínili 
v úvodu k této kapitole. Za metajazykový úkol lze povaţovat například i jakékoli gap-filling úkoly 
nebo testy verbální fluence (např. rapid naming, tj. vyjmenovávání kriteriálně vymezených poloţek 
nějaké kategorie v co nejkratším čase), hledání synonym nebo antonym, tvorba vět z neutrálních 
tvarů slov, převody gramatických konstrukcí a morfologicko-lexikálních forem (např. tvorba 
adjektiv ze jmen), pojmenovávání liter a hlásek, slabikování, hláskování, opravování chybných 
konstrukcí nebo klasifikace pojmů a řada dalších úloh.  
Testovací podmínky jsou umělé. Velkou výpovědní hodnotu při diagnostice má spontánní 
konverzace. Tu lze ale jen těţko pouţít jako výzkumné paradigma nebo standardizovaný 
výzkumný design. 
Všechny tyto úlohy jsou mj. také součástí jazykových testů při hodnocení zachovalých a 
narušených jazykových funkcí. Podrobnější výčet nejčastějších typů metajazykových úloh 
v diagnostických a terapeutických materiálech uvádíme v závěrečné kapitole, zde se omezujeme 
na ty úlohy, které jsou často vyuţívané při psycholingvistických a neurolingvistických 
experimentech.  
 
Příklady orálních metajazykových úkolů v nahrávkách 
nahravky-testy\BA\ba-časovani-sloves.wav 
nahravky-testy\BA\ba-předloţkové-vazby.wav 
nahravky-testy\BA\ba-předpony-slovesne.wav 
nahravky-testy\BA\ba-přechylovani-prepsano.wav 
nahravky-testy\BA\ba-slovni-fotbal.wav 
nahravky-testy\BA\ba-sklonovani.wav 
 
nahravky-testy\KŠ\kš-časování-sloves.wav 

                                                           
114 Swinney, D. (1979). Lexical access during sentence comprehension: (Re) consideration of context effects. Journal 

of Verbal Learning and Verbal Behavior, 18, 645-659.  

 

115 Mayr, S., Buchner, A. (2007). Negative Priming as a Memory Phenomenon: A Review of 20 Years of Negative 
Priming Research. Journal of Psychology 215, 1, 35. 
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nahravky-testy\KŠ\kš-doplnovani-souslovi-kalkulie.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-metajaz-ukol-sklonovani-jmen.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-metajazyk-ukol-prevodsubst-adj.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-slova-z pismen.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-tvorba-imperativu.wav 
 
nahravky-testy\MA\ma-doplnovani-jmen-k-adjektivum.wav 
nahravky-testy\MA\ma-doplnovani-prislovi.wav 
nahravky-testy\MA\ma-vyklad-idiomu.wav 
nahravky-testy\MA\ma-antonyma.wav 
 
nahravky-testy\Ně\ně-identifikace slov-ze-skupiny.wav 
nahravky-testy\Ně\ně-identifikace-nespravnych-vet.wav 
nahravky-testy\Ně\ně-pojmenovani-mist.wav 
 
nahravky-testy\PO\po-časovani.wav 
nahravky-testy\PO\po-sklonovani-jmen.wav 
nahravky-testy\PO\po-slabicna-analyza.wav 
 
nahravky-testy\PR\PR_antonyma.wav 
nahravky-testy\PR\PR_slozit-vetu-z-danych-slov.wav 
nahravky-testy\PR\PR-sentence-completion.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-stupnovani.wav 
 
Pacientka Ko – gap-filling, ohýbání jmen 
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4.1.5.1 Rozhodování o lexikalitě (lexical decision task, LDT) 
Při tzv. úkolu lexikálního rozhodování či lépe úkolu rozhodování o lexikalitě subjekty sledují nebo 
poslouchají izolované slovo nebo slovu podobnou formu (neslovo, pseudoslovo) a rozhodují, 
zda tento prvek je nebo není slovem jejich jazyka. Myšlenka stojící za touto jednoduchou úlohou 
je, ţe odpověď ano znamená, ţe prezentované slovo bylo aktivováno v mysli testovaného, a čas, 
který potřeboval k tomu, aby odpověděl ano nebo stiskl příslušnou klávesu na klávesnici počítače, 
odráţí přístupnost, dosaţitelnost tohoto slova v jeho mysli (accesibility). 
Jako první pouţili LDT Meyer a Schvaneveldt r. 1971116 v primingové studii. Subjekty plnily 
LDT mnohem rychleji, jestliţe dané slovo bylo primováno slovem souvisejícím (jako např. slovo 
doctor primuje slovo nurse, viz výše).  
Původně úloha sestávala z párových stimulů, sloţených se slova a neslova nebo dvou neslov, 
participaci měli odpovídat ano, pokud oba řetězce písmen byly slovy. Tvrdí se, ţe základ 
moderního studia mentálního lexikonu byl poloţen právě zavedením lexical decision task do 
výzkumu. LDT je stále úlohou volby pro většinu výzkumníků, kteří se věnují lexikálnímu 
zpracovávání.  
 
4.1.5.2 Kategoriální vztahy mezi slovy – vytváření lexikálních, gramatických… forem 

podle klíče; komplexní jazykové situace 
V podstatě podobný je princip úlohy, při níţ se vyhledávají synonyma: tato úloha je ovšem 
sloţitější neţ priming, především není automatická, nýbrţ vyţaduje aktivní analýzu významu a 
nalezení jiné formy pro týţ význam v mentálním lexikonu forem: 
 
Pacientka Ko – tvorba synonym 
 

 

                                                           
116 Meyer, D.E., Schvaneveldt, R. W. (1971). Facilitation In Recognizing Pairs Of Words: Evidence Of A 
Dependence Between Retrieval Operations. Journal at Experimental Psychology, 90, 2, 227-234. 
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Ještě o něco sloţitější je pojmenovávat kauzální vztahy nebo hledat synonymní pojmenování na 
základě váţeného vztahu mezi významy, přičemţ nejdřív je potřeba příčinnost vůbec rozeznat, a 
aţ poté označit formálně: 
 

 
 
4.1.5.3 Rozhodování o gramatičnosti/přijatelnosti (grammaticality judgment, 

acceptability judgment) 
 

Mnoho studií pouţívá také tzv. grammaticality či acceptability judgment (tj. česky nejspíše rozhodování 
o přijatelnosti, tj. zda daný stimul je přijatelný jako jazykový prvek mateřského jazyka subjektu), 
zvláště studie zaloţené na výše zmíněných narušeních. Subjekty těchto studií činí rozhodnutí o 
tom, zda je stimul jazykově přijatelný, obvykle z hlediska gramatiky nebo sémantiky117. Takové 
úkoly se většinou pouţívají k tomu, aby se potvrdilo, ţe subjekty čtou věty pozorně a jsou 
schopny odlišit přijatelné věty od nepřijatelných tak, jak experimentátor očekává. Současně 
mohou být vyuţívány jako kontrolní stimuly v případě testování zaměřeného na zcela jiné 
jazykové jevy.  
  

4.1.5.4  Ověřování pozornosti zkušebním slovem (probe verification task) 
 

Probe verification task (zřejmě nejlépe přeloţitelný jako úkol ověření zkušebním slovem) se odlišuje 
od overt acceptability judgment (zjevné, odkryté hodnocení přijatelnosti) v tom, ţe kaţdá výzkumná 
věta je následována tzv. probe word, zkušebním slovem, a subjekty musí rozhodnout, zda se toto 
slovo objevilo v testované větě, nebo nikoli. Tento úkol, stejně jako rozhodování o přijatelnosti, 
zajišťuje, ţe subjekty pozorně čtou nebo poslouchají, ale mohou se vyhnout některým z 
dodatečných procesů, které jsou vyţadovány pro hodnocení gramatičnosti. 
 
4.1.5.5 Hodnocení pravdivostní hodnoty (truth-value judgment task) 

 

                                                           
117 Hahne, A., Friederici, A. D. (2002). Differential task effects on semantic and syntactic processes as revealed by 
ERPs. Cognitive Brain Research 13, 339–356; Osterhout, L. (1997). On the brain response to syntactic anomalies: 
manipulations of word position and word class reveal individual differences. Brain and Language 59, 3, 494. 
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Při úkolu hodnocení pravdivostní hodnoty jsou subjekty instruovány, aby nerozhodovaly o tom, zda je 
věta gramaticky přijatelná nebo logická či nikoli, ale zda je propozice vyjádřená větou pravdivá či 
nepravdivá. Tento úkol se často pouţívá při psycholingvistických výzkumech dětské řeči. 
 
4.1.5.6 Doplňování slovního kořene a doplňování slovního fragmentu (word stem 

completion task/ word fragment completion task) 
Pomocí této úlohy na doplňování se stejně jako v případě LDT testuje implicitní percepční 
paměť118. Poprvé s ní přišli Elizabeth K. Warringtonová a L. Weiskrantz r. 1970119 , kteří 
touto metodou testovali amnestické pacienty. Ti třikrát četli seznam slov a potom podstupovali 
několik úloh, z nichţ jednu tvořilo právě doplňování slovního kmene (tím, co je napadne jako 
první). Pacienti si většinou nebyli vědomi, ţe doplňovali slova, která dříve přečetli. Amnestičtí 
pacienti měli horší výkon v mnoha úlohách zaměřených na vybavování slov, ale nikoli v úloze 
doplňování fragmentu slova, coţ znamená, ţe dlouhodobá paměť u těchto pacientů není narušena. 
Doplňovat je moţné také slova do vět (sentence completion). 
Na podobném principu, ale na gramatické rovině, fungují také testovací a terapeutické pomůcky, 
při nichţ je úkolem subjektu ohýbat slova (ve flektivních jazycích), např. na základě předloţené 
předloţky a slova v neutrálním tvaru. V ukázce prezentujeme řešení tohoto úkolu pacientkou se 
středně závaţnou poruchou produkce: má za úkol jednak ohnout jméno do správného tvaru 
(zvolit náleţitou pádovou koncovku), jednak utvořit větu s předloţkovou frází: 
 

 
                                                           
118 Graf, P., Mandler, G., & Haden P. (1982). Simulating amnesic symptoms in normal subjects. Science, 218, 1243-
1244. 
119 Warrington, E. K., & Weiskrantz L. (1970) Amnesic syndrome: Consolidation or retrieval? Nature, 228, 628-630. 
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Pacientka Ko – úloha na tvoření předponových sloves – vid  
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Poměrně náročnou úlohou je například také slabičná analýza a vytváření forem podle stanovené 
slabičné matice: 

 
nahravky-testy\PO\po-slabicna-analyza.wav 
nahravky-testy\Ně\ně-hlaskova-analyza-synteza.wav 
 
 
4.1.5.7  Testy verbální fluence – kategorizační úkoly 
Jak si podrobněji ukáţeme v kapitole věnované diagnostickým a terapeutickým materiálům, 
terminologicky nešťastně označené testy verbální fluence patří mezi tradiční metody zkoušení 
zachovalosti jazykových funkcí u pacienta v ambulanci klinického logopeda i neuropsychologa. 
Mívají podobu vyjmenovávání prvků téţe kategorie, kategoriálních výčtů slov: nejde tedy o 
plynulost, ale o dobrou výbavnost v rámci delimitované hyperonymní skupiny. Testy fluence se 
dělí na fonemické (testovaný má na výzvu jmenovat slova, která naplňují kritéria fonetická, např. 
slova začínají na konkrétní hlásku) a sémantické (slova patřící do určité významové kategorie), 
popřípadě jejich kombinace. Subjekt např. jmenuje co nejvíce názvů zvířat nebo názvů povolání 
začínajících na hlásku/písmeno „k“, v daném časovém limitu (např. 1 minuta). Sémantickou 
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fluenci pravděpodobně řídí sup. a mid. temp. lalok (potřeba přístupu k sémantickému bufferu), 
fonemickou inf. frontální oblasti (vyhledávání a vybavování slov). 
nahravky-testy\BA\ba-foneticka-fluence.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-fonet-verb-fluence-hlaska-k.wav 
nahravky-testy\PR\pr-verbalni-fluence-zvirata.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-kategor-sem-fluence-nabytek.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-sem-fluence-zvirata.wav 
 
4.1.5.8 Samořízený poslech (self-paced listening task) 
Metoda self-paced listening či poslechu ve vlastním tempu se pouţívá k měření kapacity pracovní 
paměti, protoţe k tomuto účelu pro jazykovědné účely nejsou vhodné standardní psychometrické 
testy, které neměří efektivitu on-line syntaktického zpracovávání. Tyto úlohy jsou konzistentní 
s názorem, ţe systém pracovní paměti pouţívaný pro větný parsing je minimálně částečně 
oddělený od systému, který měří tradiční nástroje. 
 
4.1.5.9 N-back („o n kroků zpět“) 
N-back úloha představená Kirchnerem r. 1958120 je pouţívaná v rámci zobrazovacích metod 
nejčastěji k výzkumu neuronálních korelátů pracovní paměti. Subjektu je prezentována sekvence 
stimulů a úloha spočívá v rozpoznání, kdy se přítomný stimul sladí s jedním z n kroků dříve 
v předloţené sekvenci, a to například prostorově, tvarově, významově nebo na základě jiných 
kritérií. Faktor n můţe lze uzpůsobit míře zamýšlené sloţitosti úlohy.  
Dvojitou n-back (dual n-back, mezimodální) úlohu navrhla Susanne Jaeggiová a kol. r. 
2003121. V této variaci úlohy n-back jsou dvě nezávislé sekvence prezentovány simultánně, za 
pouţití různých typů stimulů, např. jeden auditorní a jeden vizuální122. Variací na tento originální 
výzkum Jaeggiové jsou například tripple n-back nebo arithmetic n-back, komerčně stahovatelné 
programy, které by měly prostřednictvím tréninku pracovní paměti slouţit k „upevnění“ či 
posílení „inteligence“123. Např. auditory three-back test by mohl spočívat v tom, ţe by 
experimentátor četl následující seznam testovaných písmen: T L H C H S C C Q L C K L H C Q 
T R R K C H R. Předpokládá se, ţe subjekt rozpozná, kdyţ jsou tučná písmena přečtená, protoţe 
korespondují s písmeny, která byla přečtena o tři kroky dříve.  
V metaanalýze 668 studií s tímto paradigmatem, kterou podnikl tým Adriana Owena r. 2005124, 
se prokázalo, ţe tato úloha konzistentně aktivuje určité oblasti mozku, konkrétně frontální a 
parietální oblasti, a proto také bývá pracovní paměť do těchto regionů lokalizována. 
 
 
 

                                                           
120 Kirchner, W. K. (1958). Age differences in short-term retention of rapidly changing information. Journal of 
Experimental Psychology, 55, 4, 352-358 
121 Jaeggi, S. M. et al. (2003). Does excessive memory load attenuate activation in the prefrontal cortex? Load-

dependent processing in single and dual tasks: functional magnetic resonance imaging study, Neuroimage 19, 2, 210-

225. 
122 Double task nesmí být zaměňována s tzv. double dissociation, dvojitou disociací, coţ je metodologický postup 
pro ustavení modularity dvou mentálních schopností prostřednictvím pozorování vzorců poškození jazyka, např. 
poškození oblasti mozku X je spojováno se ztrátou schopnosti A a zachováním schopnosti B, zatímco poškození 
oblasti Yse pojí se zachováním schopnosti A a ztrátou schopnosti B. Takové pozorování bývá povaţováno za 
funkčně modalitní, je podporou pro modulární modely jazyka, přičemţ se současně nutně nepoţaduje také 
lokalizování obou funkcí do určité konkrétní lokality mozku. 
123 Jaeggi, S. M. et al. (2008). Improving fluid intelligence with training on working memory. PNAS, 105, 19, 6829–
6833. 
124

 Owen, A. et al. (2005). N-back working memory paradigm: A meta-analysis of normative functional neuroimaging 

studies. Hum Brain Mapp 25, 46 –59. 

nahravky-testy/BA/ba-foneticka-fluence.wav
nahravky-testy/KŠ/kš-fonet-verb-fluence-hlaska-k.wav
nahravky-testy/PR/pr-verbalni-fluence-zvirata.wav
nahravky-testy/ZM/zm-kategor-sem-fluence-nabytek.wav
nahravky-testy/ZM/zm-sem-fluence-zvirata.wav
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4.1.5.10 Stínování (speech shadowing)  
Stínování je výzkumná technika, s jejímţ principem vystoupila Ludmila A. Christovičová125 na 
konci 50. let. Jedná se o opakování řeči okamţitě poté, co byla percipována (sluchátky). Pouţívá 
se zejména pro studium koktavosti a řečové percepce. Měří se reakční časy mezi slyšením slova a 
jeho vyslovením (min. 150 ms, coţ je trvání slabiky). Přestoţe mají subjekty pouze slova 
opakovat, zpracovávají automaticky také jejich syntax a sémantiku (viz Marslen-Wilsonův model). 
Pomocí neurozobrazování se ukázalo, ţe stínování neslov je zpracováváno v dorzálním řečovém proudu 
(od sup. temp. kortexu, přes inf. pariet. kortex do post. inf. front. kortexu, tj. Brocovy arey), který 
spojuje auditorní a motorické reprezentace řeči (viz také kapitola 10.1). 

                                                           
125 Chistovich, L. A., Pickett J. M., Porter, R. J. (1998). Speech research at the I. P. Pavlov Institute in Leningrad/St. 
Petersburg. J. Acoust. Soc. Am. 103, 3024-3024. 
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5 Výzkumné metody neurolingvistiky a 
jejich historie 

5.1  Behaviorální experimenty 
Abychom popsali, co konstituuje inteligentní chování, musíme studovat chování jako takové. 
Tento typ výzkumu je úzce svázán s výzkumem kognitivní psychologie a psychofyziky. Měřením 
behaviorálních odpovědí na různé stimuly můţeme porozumět tomu, jak jsou tyto stimuly 
v mozku zpracovávány.  
 

5.1.1  Měření reakčního času a mentální chronometrie v neurolingvistice 
Otázky moţností měření činnosti mozku zaměstnávaly vědce od počátků neuropsychologie. 
Problematické bylo a je zejména rozčlenit myšlenkové procesy do měřitelných úseků. Mentální 
chronometrie, jeţ se o tyto kroky pokouší, je více neţ sto let stará126. Od konce 19. století do 
poloviny století 20. tvořila celé toto odvětví vědy jediná metoda: měření a srovnávání reakčních 
časů během jednoduchých kognitivních úloh. Měření reakčního času je jednou z nejstarších 
metodologií výzkumu v kognitivní vědě. Čas mezi prezentací stimulu a adekvátní reakcí můţe 
indikovat rozdíly mezi dvěma kognitivními procesy a vypovídat také o jejich povaze. Např. 
jestliţe se v dané úloze reakční časy liší úměrně počtu elementů úlohy, potom je zřejmé, ţe tento 
kognitivní proces je seriální, nikoli paralelní.  
V 50. letech byly studie reakčních časů zkombinovány s vyvíjející se matematickou teorií 
informace127 zejména k výzkumu maximálních mnoţství přenesené informace (maximum 
transmission rate) a toho, jak kódování mozkových stimulů a reakce na ně ovlivňuje tyto limity 
přenosu informací. Tyto studie odhalily, ţe reakční časy samotné nejsou dostačující k popisu 
procesů, jimiţ mozek nabývá unikátně lidské schopnosti zpracovávat informace. Latence odpovědi 
zkombinovaná s jinými metodami můţe pomoci spojit výzkum mozku s chováním.  
V 60. letech se významným chronometrickým nástrojem stalo ERP, s vynálezem analogových a 
poté digitálních počítačů se toto zaznamenávání dařilo úspěšně kalkulovat. Ukázalo se, ţe 
komponenty ERP by mohly být systematicky vztahovány k senzorickým a motorickým stadiím 
zpracovávání informace. Např. vizuální stimul vyvolává rychlou odpověď na skalpu vizuálního 
primárního kortexu v čase okolo 60 ms, následovanou pozitivní nebo negativní změnou napětí v 
sousedících vizuálních oblastech. Díky ERP bylo moţné pozorovat některé senzorická a 
motorická stadia, která byla dosud pouze inferována, např. na základě subtrakční metody 
Dondersové (viz dále).  
V 50. letech umoţnily objev a aplikace mikroelektrodických záznamů jediného neuronu 
anestezované opice ještě přesnější rozlišení neurofyziologických procesů a stal se opět slibnou 
oporou pro seriální modely. Mikroelektrodická strategie byla rychle adoptována pro výzkum 
zvířat128 a ukázala, ţe vyšší mozkové úrovně by mohly odráţet vliv ranějších stadií zpracovávání. 
Tyto kontrolní systémy často přitahovaly pozornost a plně seriální náhledy na zpracovávání 
informací naopak problematizovaly. Také ale nabízely důkaz pro to, ţe lokalizované mozkové 
oblasti v parietálním laloku opic by mohly být systematicky vztahovány k pozornostnímu 
zpracovávání informací, které bylo potom zkoumáno pomocí mentální chronometrie u pacientů s 

                                                           
126 Posner, M. I. (2005). Timing the Brain: Mental Chronometry as a Tool in Neuroscience. Plos Biol 3, 2, e51. 
127 Shannon, C.E., Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. Urbana (Illinois): University of 
Illinois Press.  
128 Hubel, D., Wiesel, T.N. (1968) Receptive field and functional architecture of the monkey striate cortex. Journal 
Physiol (Lond) 195, 215–243. 
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lézí v parietálním laloku a jinde129. 
Na konci 80. let neurozobrazovací experimenty umoţnily vyšetřování aktivity v lokalizovaných 
mozkových oblastech, nejdřív s pouţitím injikovaného radionuklidu detekovaného pomocí PET 
a později externího magnetického pole při fMRI. V posledních 10 letech se prostorové a časové 
rozlišení fMRI ještě vylepšilo. Kombinací metod, např. přesné lokalizace fMRI s časovým 
rozlišením ERP, se násobí potenciál zobrazovacích metod a eliminují se jejich nevýhody. Přesto 
právě časové parametry jazykového zpracovávání patří mezi nesloţitější výzkumné protokoly. 
Problém je uţ se stanovováním hypotetického sledu procesuálních fází: 
Dehaene130 například tvrdil, ţe jednoduchá úloha, jako je rozhodování, zda je přítomná číslice 
menší nebo větší neţ pět, by mohla být rozdělena do 4 stadií: zakódování, srovnání s uloţenou 
reprezentací číslice 5, odpověď a sledování, zda výstup není chybný. Proměnná, která ovlivňuje 
celkový reakční čas tím, ţe variuje čas k dokončení kaţdého stadia, je přídatná k efektů 
proměnných, které ovlivňují jiná stadia. Vstup či kódovací stadium bylo variováno za pouţití 
arabských číslic nebo hláskovaných číslic (“3” or “three”). Srovnávací stadium bylo variováno 
srovnávání číslic blízko pětky a daleko od pětky. Reakční stadium bylo variováno specifikováním 
odpovědi z dominantní nebo nedominantní ruky a monitorování chyb bylo vyšetřováno 
srovnáváním chyby se správnými pokusy. Všechny tyto proměnné ovlivnily pouze příslušné 
stadium a jejich efekt byl přídatný k efektům kaţdé ostatní proměnné. Správnost odpovědi 
systematicky variovala jako funkce způsobu záznamu, vzdálenosti a reagující ruky. Aditivnost 
těchto efektů znamená důkaz pro seriálnost stadií kognitivního zpracovávání. ERP ukázalo 
oddělenou distribuci na skalpu a oddělenou latenci pro kaţdou proměnnou. Podpůrná data z 
fMRI potvrdila a zjemnila přesnost anatomické lokalizace pro kaţdé z těchto stadií.  
Tato teorie, jeţ podporuje seriální přístupy ke kognici, ovšem platí zejména pro práci s číslicemi, 
lidský mozek zjevně pracuje s řadou simultánních, ne jen seriálních operací a můţe být omezován 
jen kapacitou centrálních mechanismů.  
 V laboratorních studiích se často pouţívá paradigma se simultánním prováděním dvou různých 
úloh (double task, dual task) k realističtějšímu simulování situací, v nichţ lidé kombinují různé 
aktivity. Sigman and Dehaene131 např. nabízejí model, který dále rozšiřuje additive factor logic (výše 
popsanou logiku přídatného faktoru) na paradigma duálních úloh. Tvrdí, ţe úlohy mohou být 
rozděleny do tří konsekutivních stadií – percepce, integrace podkladů a odpověď – percepční a 
motorické stadium mohou operovat simultánně a nezávisle na stádiích další úlohy a je moţné na 
nich snadno provádět analýzu přídatného faktoru. Rozhodovací stadium se přesto jeví jako spíše 
druh cognitive bottleneck (omezení, zúţení) - reakční časy dvou úloh jsou spíše nezávislé.  
Mentální chronometrie hraje důleţitou roli i při výzkumu pomocí zobrazovacích metod, které ale 
nejsou zařazovány mezi metody behaviorální – měření reakčních časů je jejich nutnou součástí, 
měří se ale reakce přímo neuronálního charakteru. Při popisu vztahu mezi chováním a mozkem je 
mentální chronometrie dosud základním kamenem výzkumu, a to i při vyuţití nejmodernějších 
zobrazovacích metod neurovědy. 
 

5.1.2 Sledování psychofyzické odpovědi  
Tato stará psychologická metoda byla převzata kognitivní vědou. Při tomto postupu participanti 
většinou hodnotí kvalitativní i kvantitativní fyzikální vlastnosti stimulu, např. hlasitost zvuku. 
Korelace subjektivních škál mezi jedinci ve vzorku můţe ukázat kognitivní nebo senzorické 

                                                           
129 Posner, M.I. (1988). Structures and functions of selective attention. In: Boll T, Bryant B, editors. Master lectures 
in clinical neuropsychology and brain function: Research, measurement, and practice. Washington: American 
Psychological Association, 171–202.  
130 Dehaene, S. (1996). The organization of brain activations in number comparison: Event-related potentials and the 
additive-factors method. J Cogn Neurocsci 1, 47–68. 
131 Sigman, M., Dehaene, S. (2005). Parsing a cognitive task: A characterization of the mind's bottleneck. Plos Biol 3, 
e37. 
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tendence, které je následně moţné porovnávat s výsledky fyzikálních měření. Například lze 
rozhodovat o „stejnosti“ v oblasti tónů, textur, hlasů atd. (běţný postup ve fonetickém výzkumu) 
a sledovat prahové rozdíly. 
 

5.1.3 Měření očních pohybů (eye tracking)  
Metodologie měření očních pohybů, jedna z nejvýznamnějších psycholingvistických metod, se 
pouţívá ke studiu celé řady kognitivních procesů, nejvíce pro vizuální percepci a jazykové 
zpracovávání. Sledování očních pohybů umoţňuje studovat kognitivní procesy v extrémně 
krátkém čase. Oční pohyby odráţejí on-line rozhodování během úlohy. Oční pohyby se dělí na 
fixace a sakkády, série střídavých stavů, kdy se pohled zastavuje v určité pozici a tuto pozici 
znovu opouští. Výsledné série fixací a sakkád tvoří scanpath (snímací dráhu oka). Snímací dráhy 
jsou uţitečné pro analyzování kognitivního záměru, zájmu a tzv. salience (význačnosti, nápadnosti). 
Fixace bodu v očích je spojována se zaměřením pozornosti jedince. Proto je moţné 
monitorováním očních pohybů studovat, jaká informace byla v daném čase zpracovávána. 
Sakkády jsou rychlé simultánní pohyby obou očí ve stejném směru. Jsou iniciovány vizuálními 
oblastmi v čelním a parietálním laloku. Lokace fixací na snímací dráze ukazují, jaká informace ze 
stimulu byla během trackingu zpracovávána. Fixace v průměru trvají okolo 200 ms během čtení 
textu a 350 ms během prohlíţení scény. Příprava sakkád k novému cíli probíhá okolo 200 ms.  
Nejvíce informací z oka je získáváno během fixace, nikoli během sakkády. Měří se buď bod 
pohledu, nebo pohyb oka relativně k hlavě.  
 
5.1.3.1  Dějiny metody 
V 80. letech 19. století se tracking prováděl prostřednictvím přímého pozorování očí. R. 1879 v 
Paříţi Louis Émile Javal pozoroval, ţe čtení nesestává z plynulých klouzavých pohybů očí po 
textu, jak se dříve soudilo, ale ze série krátkých zastávek a rychlých sakkád. Toto pozorování 
vedlo k důleţitým otázkám ohledně procesu čtení, totiţ na kterých slovech se oči zastavují a na 
jak dlouho; kdy se vrací zpět ke slovům, u nichţ se zastavily dříve ad.  
 

 
Typický vzorec očních pohybů – fixací (v krouţku) a sakkád - během čtení, zdroj: Wikipedia.  

 
Nejranější eye tracker za pouţití kontaktních čoček s dírou pro panenku postavil na zač. 20. 
století132 Edmund Huey. Čočky byly spojeny s hliníkovým ukazovátkem, které se pohybovalo 
spolu s očima. Huey studoval a kvantifikoval regrese (které tvoří jen malou část sakkád) a ukázal, ţe 
některá slova v textu fixována nejsou. 

                                                           
132 Huey, E. B. (1968). The psychology and pedagogy of reading. Cambridge, MA: MIT Press (originál 1908).  
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První neinvazivní eye trackery byly vystavěny Guyem Thomasem Buswellem133 v Chicagu za 
pouţití paprsků světla, které se odráţely do oka a následně byly zaznamenávány na film. Buswell 
vypracoval systematické studie čtení a prohlíţení obrázků. 
V 50. a 60. l. 20. století provedl ruský neurovědec Alfred L. Jarbus důleţitý výzkum - jeho práce 
z r. 1967134 patří mezi nejcitovanější publikace o této metodě dodnes. Ukázal například, ţe druh 
zadání úlohy má výrazný vliv na pohyby očí tohoto subjektu: „Všechny záznamy ukazují shodně, ţe 
charakter očních pohybů je buď zcela nezávislý, nebo jen velmi mírně závislý na námětu obrázku a způsobu jeho 
vytvoření.“ Cyklické vzorce při prohlíţení obrázků „závisejí naopak nejen na tom, co je na obrázku 
vyobrazeno, ale také na problému, jemuţ subjekt čelí, je-li mu známa informace, která má být předmětem 
výzkumu.“ (s. 168). Tato Jarbusova studie z r. 1967 je často pouţívána jako důkaz toho, jak úloha 
ovlivňuje oční pohyby, který je moţno ji vztáhnout i na jiné, např. zobrazovací metody (proto je 
důleţité pouţívat maskování a distraktory). Záznamy očních pohybů ukazují, ţe pozorovatelova 
pozornost je často zachycena pouze na určitých elementech. „Pozorovatelova pozornost je často řízena 
prvky, které nepřinášejí významnou informaci, ale které by tak podle jeho názoru mohly činit. Často se 
pozorovatel zaměřuje na prvky, které jsou za určitých okolností neobvyklé, neznámé, nepochopitelné apod. (…) 
kdyţ se bod fixace mění, pozorovatelovo oko se často vrací k témuţ prvku na obrázku. Další čas strávený percepcí 
není vyuţíván pro zkoumání sekundárních elementů, ale k znovupozorování nejpodstatnějších elementů.“ (s. 
183). 
V 70. letech se výzkum očních pohybů rychle rozvíjel, převáţně se zaměřením na čtení. 
Nejdůleţitějším cílem výzkumů bylo zjištění, do jaké míry oční pohyby vypovídají o kognitivním 
zpracovávání čteného textu: V 80. letech formulovali Just a Carpenterová (1980)135 vlivnou 
Strong eye-mind hypothesis, hypotézu, ţe „mezi tím, co je fixováno, a tím, co je zpracováváno, není ţádné 
významné zpoţdění“. Jestliţe je tato hypotéza správná, potom dívá-li se subjekt na slovo nebo 
objekt, současně o něm také uvaţuje (kognitivně jej zpracovává), a to přesně po tu dobu, po 
kterou trvá zaznamenaná fixace oka. 
Během 80. let byla tato hypotéza zpochybněna objevem tzv. skryté pozornosti136, nevědomě, 
podprahově zaměřené pozornosti věnované prvkům, na které se nedíváme. Je-li skrytá pozornost 
během záznamů očních pohybů běţná, výsledná dráha a fixační vzorce neukáţou to, čemu byla 
věnována pozornost, ale jen to, kam se oko dívalo, a tedy eye tracking není schopen indikovat 
kognitivní zpracovávání.  
Podle Hoffmana137 zaměření pozornosti vţdy poněkud (100 aţ 250 ms) předchází pohyb oka - jakmile se 
ale pozornost přesune, oči následují138. 

Stále neumíme specifické kognitivní procesy vyvozovat přímo z fixace na určitý objekt. Přesto je 
sledování očních pohybů jednou z nejpřínosnějších metod pro zkoumání procesu čtení. 
 
 
 
 
 

                                                           
133 Buswell, G. T. (1922). Fundamental reading habits: A study of their development. Chicago, IL: University of 

Chicago Press; Buswell, G. T. (1935). How People Look at Pictures. Chicago: Univ. Chicago Press, 137–55. 
Hillsdale, NJ: Erlbaum; Buswell, G. T. (1937). How adults read. Chicago, IL: University of Chicago Press.  
134 Yarbus, A. L. (1967). Eye Movements and Vision. New York: Plenum Press (ruský originál 1965). 
135 Just, M. A., Carpenter, P. A. (1980). A theory of reading: from eye fixation to comprehension. Psychol Rev 
87:329–354. 
136 Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology 32, 3-25; Wright, R.D., 
Ward, L.M. (2008). Orienting of Attention. New York. Oxford University Press. 
137 Hoffman, J. E. (1998). Visual attention and eye movements. In H. Pashler (ed.), Hove, UK: Psychology Press, 
119-154. 
138 Deubel, H. & Schneider, W. X. (1996). Saccade target selection and object recognition: Evidence for a common 
attentional mechanism. Vision Research, 36, 1827-1837. 
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5.1.3.2 Typy eye trackerů 

  
Příklady eyetrackeru. Zdroj: Wikipedia. 

 
Eye tracker, nástroj pro měření pozic očí a jejich pohybů, se v různých typech pouţívá v 
psychologii, kognitivní lingvistice, ale také ke komerčním účelům. Existuje několik metod 
sledování očních pohybů: oblíbené je videozobrazení, z něhoţ se extrahuje pozice očí. Nejšířeji 
pouţívané současné designy studií s eye-trackingem s vyuţitím videa počítají. Kamera se zaměřuje 
na jedno nebo obě oči a zaznamenává jejich pohyby. 
Jiná metoda pouţívá vyhledávacích smyček (spirála, cívka - nástroj pro měření očních pohybů 
pomocí spirály, která je zasazená do přesně padnoucí kontaktní čočky nebo do gumového 
krouţku, který přiléhá k oku), další je zaloţena na elektrookulogramu139.  
 
Eye trackery měří rotaci oka třemi způsoby:  
Kontaktní metody vyuţívají výše popsané připojení k oku, např. speciální kontaktní čočkou se 
zabudovaným zrcadlem nebo senzorem magnetického pole. Měření s těsnou kontaktní čočkou 
poskytují extrémně citlivé záznamy pohybů oka a magnetické vyhledávací cívky (search coils) jsou 
dnes metodou volby pro výzkumníky, kteří se zabývají dynamikou a související fyziologií očních 
pohybů.  
Nekontaktní optické metody měření pohybů oka zaznamenávají videokamerou nebo 
speciálním optickým senzorem světlo, většinou infračervené, jeţ se odráţí z oka. Informace je 
analyzována tak, ţe se extrahuje pohyb oka ze změn v odrazech světla. Eye trackery zaloţené na 
videu často pouţívají reflexy rohovky (tzv. Purkyňovy reflexy; v české oftalmologii spíše známé 
jako Purkyňovy obrázky – odrazy objektů ze struktury oka) a střed panenky, které jsou 
zaznamenávány v čase. Senzitivnější typ trackeru – duální Purkyňův eye tracker - pouţívá odrazů 
světla z přední části rohovky (první Purkyňův obrázek) a zadní části čoček (čtvrtý Purkyňův 
obrázek). Ještě citlivější metodou je zobrazování rysů přímo zevnitř oka, jako např. z krevních cév 
sítnice, a sledování těchto rysů s tím, jak se oko pohybuje. Optické metody jsou pouţívány pro 
tzv. tracking pohledu a jsou upřednostňovány pro svou neinvazivnost a lacinost.  
 
Elektrookulografie  
Třetí kategorie trackerů vyuţívá elektrické potenciály měřené pomocí elektrod umístěných 
okolo očí (EOG). Oči jsou zdrojem ustáleného pole elektrických potenciálů, které můţe být 
detekováno v naprosté tmě, a dokonce i tehdy, kdyţ jsou oči zavřené. Toto pole lze modelovat 
generováním dipólu, který je svým pozitivním pólem umístěn v rohovce a svým negativním 

                                                           
139 Elektrookulografie (EOG) je technika měření tzv. odpočinkového potenciálu sítnice, coţ je relativně statický 
membránový potenciál klidových neaktivních buněk (oproti dynamickému elektrochemickému akčnímu potenciálu). 
Pro měření očních pohybů se vyuţívá páru elektrod umístěných nad nebo pod očima nebo na levé a pravé straně 
oka. Jestliţe se oko pohne z centrální pozice k elektrodě, tato elektroda vidí pozitivní stranu sítnice a protější 
elektroda vidí negativní stranu sítnice. Proto se mezi elektrodami objevuje potenciální diference. Je-li odpočinkový 
potenciál sítnice konstantní, zaznamenaný potenciál je měřením pozice oka. 
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pólem v retině. Elektrický signál odvozují dva páry kontaktních elektrod okolo oka. Jestliţe se oči 
pohybují z centrální pozice do periferní, sítnice přitahuje jednu elektrodu, zatímco rohovka 
opačnou. Tato změna orientace dipólu a následně také elektrického pole vede ke změně v 
měřeném EOG signálu. Takto mohou být identifikovány dva oddělené komponenty pohybů očí 
– pohyby horizontální a vertikální. Variace signálu měřená pomocí EOG detekuje se směr 
pohledu.  
K výhodám EOG patří jednoduchost výpočetního systému, moţnost přizpůsobit se nepříznivým 
či měnícím se světelným podmínkám a nositelnost. Pro měření sakkád je to ale příliš robustní 
technika.140. Je nicméně metodou volby při měření očních pohybů při běţných denních situacích 
a také během REM fáze spánku. 
 
Tracking oka v. tracking pohledu (gaze)  
Jestliţe je systém upevňován na hlavu (např. EOG), je měřen úhel oka vzhledem k hlavě. Jestliţe je 
upevňován ke stolu (např. vyhledávací cívky nebo stolní kamera), měří se úhel pohledu. Pro 
hlavové trackery se k pozici a směru oka přidává pozice a směr pohybů hlavy – z tohoto souhrnu se 
poté vypočítává směr pohledu. U stolních systémů je směr hlavy odvozen ze směru pohledu, a 
odtud se determinuje pozice oka v hlavě141. 
 
Od dob, kdy započal výzkum jazykové komprehenze při čtení pomocí této metody 142, se měření 
očních pohybů stalo klasickou jazykovědnou metodou a přispělo k řadě lingvisticky relevantních 
objevů. Tannenhausová a kol.143 se například dlouhodobě zabývá vztahem mezi vizuálním 
jazykovým zpracováváním a produkcí řeči. Některé výdobytky eye-trackingu si nyní přiblíţíme.  
 
5.1.3.3 Model A-Z – parafoveální jazykové zpracovávání při čtení 
Fixace obsahových slov je nejčastější (80%), zbylý podíl připadá na funkční slova. Slova málofrekvenční 
jsou fixována déle, slova předvídatelná z kontextu kratší dobu, přeskakována jsou slova krátká, 
obvyklá nebo předvídatelná. Podle Reichla a kol. (1998) je třeba zjistit, proč tomu tak je. Autoři 
vyuţili pro sestrojení modelu A-Z právě sledování očních pohybů (model jsme představili 
v kapitole věnované psycholingvistickým přístupům k procesu čtení). Tvrdí, ţe další pohyb je 
připravován ve chvíli, kdy je zpracována pouze část právě fixovaného slova, čímţ se čas mezi 
zpracováním fixovaného slova a přesunem k dalšímu zkracuje. Ušetřený čas se pouţije právě pro 
zpracování dalšího slova. Je-li toto slovo zpracováno včas, je moţné je přeskočit. Podle Reichla 
čtenáři ověřují míru obvyklosti slov, která právě fixují. Ukončení tohoto procesu je signálem k 
zahájení sekvence očního pohybu, současně probíhá také lexical access. Ukončení tohoto procesu 
znamená přesun pozornosti k dalšímu slovu. Důvodem přeskočení slova je tedy to, ţe lexikální 
vybavování bylo ukončeno ještě předtím, neţ zrak opustil předchozí fixované slovo. To je 
nejpravděpodobnější u frekventovaných, předvídatelných a krátkých slov, protoţe u nich lexikální 
vybavování trvá kratší dobu. Toto parafoveální zpracovávání ekonomizuje proces čtení. Model ale 
nedostatečně reprezentuje vliv jiných procesů na fixační časy, zejména s ohledem na syntaktické 
nejednoznačnosti (garden path effects). V souvislosti s nejednoznačností totiţ dochází k narušení 
plynulosti čtení i očních pohybů.  

                                                           
140 Bulling, A., Roggen, D., Tröster, G. (2009). Wearable EOG goggles: Seamless sensing and context-awareness in 
everyday environments. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 1, 2, 157-171. 
141 Při volbě trackeru se bere v potaz nejen poměr výhod a nevýhod jednotlivého typu, ale především cena a způsob 
jeho plánovaného vyuţití. Cena vţdy odráţí citlivost (nejcitlivější systémy stojí okolo desítek tisíců dolarů a vyţadují 
mnoho expertíz k tomu, aby náleţitě pracovaly). Pokroky v počítačové a video- technologii vedly k vývoji relativně 
levných systémů, které mají mnoho aplikací a celkem snadno se obsluhují. Interpretace výsledků ale stále vyţaduje 
určitou míru expertíz, protoţe vychýlené nebo slabě kalibrované systémy mohou produkovat velmi chybná data. 
142 Rayner, K. (1978). Eye movements in reading and information processing. Psychological Bulletin, 85, 618-660 
143 Tanenhaus, M. K., Spivey-Knowlton, M. J., Eberhard, K. M. & Sedivy, J. E. (1995). Integration of visual and 
linguistic information in spoken language comprehension. Science, 268, 1632-1634. 
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5.1.3.4 Pohyblivé okénko – reading span 
Rayner a Sereno, 1994144, vystoupili s tzv. pohyblivým okénkem, které umoţňuje zkoumat rozsah 
textu, ze kterého je informace získávána během jedné fixace. Většina textu je deformována, 
čitelná je pouze oblast kolem fixovaného místa. Kdykoli oči změní místo fixace, zdeformuje se 
dříve fixovaná část textu. Potom se porovnává, jaký vliv má čtení na různé nastavení velikosti 
okénka.  
Percepční rozsah (efektivní zorné pole) je ovlivněn obtíţností textu a velikostí znaků. Obvykle jej tvoří 
3-4 písmena vlevo od fixace a 15 písmen vpravo od ní, patrně proto, ţe pravá část textu za fixací 
je informativnější (tento postup je tedy naučený, čtenáři hebrejštiny mají okénko opačné)145. Podle 
tohoto autorského týmu jsou tři různé percepční rozsahy: 
1. celkový (oblast, ze které je extrahována uţitečná informace) – největší percepční rozsah 
2. identifikace písmen  
3. identifikace slov – nejmenší percepční rozsah 
Čtenáři současně provádějí lexikální vybavování (lexical access), tj. „proces identifikace 
ortografické nebo fonologické podoby slova dovolující vybavení sémantické informace“ (Reichle et 
al., 1998146).  
 

5.1.4 Metoda dichotického poslechu 
 

Dichotické slyšení je psycholingvistická metoda, behaviorální test pro hemisférickou lateralizaci 
řečové percepce/komprehenze a výzkum selektivní pozornosti auditorního systému. Dva různé 
auditorní stimuly (většinou řečové) jsou simultánně prezentovány participantovi, kaţdý do 
jednoho ucha, za pouţití sluchátek. Participanti jsou poţádáni, aby věnovali pozornost jednomu 
nebo oběma stimulům. Později jsou dotazováni na obsah slyšeného nebo stimuly hlasitě opakují 
(úloha stínování – viz kap. 4.1.5.10 a 10.1). Dichotické slyšení je protipólem binaurálního 
poslechu, při němţ je stejný stimul vysílán do obou uší.  
Jak zjistil Cherry (1953)147, lidé si slyšené texty velmi špatně vybavují, coţ naznačuje, ţe většina 
zpracovávání potřebného k zastínění attended message (sdělení, jemuţ je věnována pozornost – tj. 
vysílanému do jednoho ucha) nastává v pracovní paměti a není zachováváno v dlouhodobé 
paměti. Výkon ohledně unattended message je samozřejmě ještě mnohem horší. Participanti nejsou 
schopni reprodukovat téměř nic z obsahu tohoto sdělení. Změna z angličtiny do němčiny 
v případě tohoto signálu například zůstává zcela nezpozorována. Přesto jsou participanti schopni 
sdělit, zda toto sdělení bylo řečového nebo spíše jiného charakteru.  
 
Tim Rand148 testoval dichotickou percepci v raných 70. letech v Haskinsových laboratořích. 
Efekt původně známý jako Randův, byl později přejmenován na dichotickou percepci či dichotické 
slyšení. Podobný experiment realizoval také Jim Cutting (1976)149 z téhoţ pracoviště: posluchači v 
něm byli schopni správně identifikovat slabiky, jejichţ různé komponenty byly prezentovány do 

                                                           
144 Rayner, K., Sereno, S. C. (1994). Eye movements in reading: Psycholinguistic Studies. In Gernsbacher, Morton 
Ann (ed.) et al. (1994). Handbook of psycholinguistics. San Diego, Academic Press. 
145 Pollatsek, A., Bolozky, S., Well, A. D., Rayner, K. (1981). Asymmetries in the perceptual span for Israeli 
readers. Brain & Language, 14, 174-180. 
146 Reichle, E. D. et al. (1998). Toward a Model of Eye Movement Control in Reading. Psychological Review 

Copyright 1998 by the American Psychological Association, 105, 1, 125-157. 
147 Cherry, E. C. (1953). Some experiments on the recognition of speech, with one and two ears. Journal of the 
Acoustical Society of America 25, 975–979. 
148 Rand, T. C. (1974). Dichotic release from masking for speech. Journal of the Acoustical Society of America, 55, 
678-680. 
149 Cutting, J. E. (1976). Auditory and linguistic processes in speech perception: inferences from six fusions in 
dichotic listening. Psychological Review 83, 114–140. 
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různých uší. Přestoţe posluchači slyšeli dva oddělené signály (tj. ţádné ucho nezískalo kompletní 
zvuk samohlásky), byli schopni identifikovat správné znění slabiky.  
Dichotické slyšení můţe být také pouţíváno pro testování hemisférické asymetrie kognitivních 
funkcí, jako je například právě jazykové zpracovávání. Zvýhodnění jednoho ucha při dichotickém 
slyšení se interpretuje důkaz zvýhodněného zpracovávání pro kontralaterální hemisféru. Na poč. 
60. let přišla Kanaďanka Doreen Kimurová s tvrzením, ţe verbální stimuly prezentované 
dichoticky zvýhodňují pravé ucho (right ear advantage, REA - lepší by bylo asi říci, ţe přednostně 
byl zpracováván signál vysílaný do pravého ucha)150. To bylo interpretováno jako výsledek 
struktury sluchových nervů a dominance levé strany mozku pro jazykové zpracovávání. Pokusná osoba 
slyší kaţdým uchem jinou sestavu zvuků, ale vnímá zpravidla jen ty podněty, které odpovídají její 
dominantní hemisféře, jeţ přednostně zpracovává nejen slova a věty, ale i slabiky. Izolované 
hlásky jsou podle výzkumů Kimurové zpracovávány pravou hemisférou (nedominantní), 
podobně jako nejazykové přírodní zvuky. 
 
Na poč. 70. let Donald Shankweiler a Michael Studdert-Kennedy z Haskinsových laboratoří 
pouţili tuto techniku (stimuly byly různé nesmyslné slabiky vysílané simultánně do obou uší) k 
demonstrování disociace fonetické řečové a auditorní neřečové percepce - zjistili, ţe fonetická struktura je 
nezávislá na významu, zpracovávaném levou hemisférou151.  
V jiném experimentu Sidtis (1981)152 zjistil u zdravých dospělých naopak left-ear advantage 
(přednostní zpracovávání signálu vysílaného do levého ucha) při rozeznávání výšky tónu, coţ ve 
shodě s logikou dosavadních výzkumů interpretoval jako důkaz pravohemisferální dominance 
pro diskriminaci výšky tónu153.  
Metoda dichotického slyšení je klíčovým konceptem a experimentálním paradigmatem při řešení 
otázek obecné řečové percepce i při řešení otázky, zda percepční systém člověka byl či nebyl 
evolučně adaptován v souvislosti s jazykem. 
 

5.2 Výzkumy s dětskými subjekty v předjazykovém období 
Výzkumy jazykového zpracovávání batolat se v rámci behaviorálních experimentů nejčastěji 
omezují na vyuţití paradigmatu zaloţeného na sacím reflexu nebo otáčení hlavičky. Pozitivní nebo 
negativní reakce na stimuly jsou hodnoceny podle míry sání nebo směru otáčení hlavy dětí, resp. 
podle různého způsobu pohybu končetinami. Na základě těchto výzkumů například vědci došli k 
názoru, ţe dítě upřednostňuje zvuky tzv. mateřského jazyka před jinými a intenzivně reaguje na 
rodnou řeč, resp. řeč konkrétního člověka (mateřský hlas) – na to se usuzuje z toho, ţe děti při 
poslechu mateřštiny zintenzivnily míru a tempo sání (prostřednictvím dudlíků se senzory, ale také 
prostřednictvím ultrazvukového pozorování plodů v prenatálním období). Soudí se tedy, ţe čím 
rychlejší je tempo sání, tím více miminka podnět zaujal. To by ale spíše svědčilo pro opak: ţe děti 
více zaujme to, co ještě neznají, tedy např. zvuky cizího jazyka.  
Obě metody jsou podle našeho názoru neprůkazné, mimo jiné také s ohledem na to, ţe sání je 
reflexivní - volní aktivitou se stává aţ od blíţe neurčeného věku, jak z pojmenování vyplývá, a 
v obou případech tato reakce nemusí mít nic společného s jazykovým stimulem, který je v rámci 

                                                           
150 Kimura, D (1961). Cerebral dominance and the perception of verbal stimuli. Canadian Journal of Psychology, 
15, 166-171. 
151 Studdert-Kennedy, M., Shankweiler, D. P. (1970). Hemispheric specialization for speech perception. Journal of the 
Acoustical Society of America, 48, 579-594; Studdert-Kennedy, M., Shankweiler, D., Schulman, S. (1970). Opposed 
effects of a delayed channel on perception of dichotically and monotically presented CV syllables. Journal of the 
Acoustical Society of America, 48, 599-602; Studdert-Kennedy, M., Shankweiler, D., Pisoni, D. (1972). Auditory and 
phonetic processes in speech perception: Evidence from a dichotic study. Journal of Cognitive Psychology, 2, 455-
466. 
152 Sidtis, J. J. (1981). The complex tone test: Implications for the assessment of auditory laterality 
effects. Neuropsychologia 19, 103–112. 
153 Další informace o lateralizaci v kap. 7.2.1. 
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experimentu dětem předkládán. Dále je téměř jisté, ţe děti budou sát dudlík také s ohledem na to, 
jak jsou momentálně syté nebo naučené na dudlík. Jak jsme naznačili, nejpodstatnějším 
nedostatkem těchto experimentů je nejasná interpretace výsledků. 
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6 Neurozobrazovací techniky a mapování 
mozku  
 

6.1.1 Metodologické, technické a interpretační problémy zobrazování  
 

V předchozí kapitole jsme představili výzkumná paradigmata, která vyuţívá psycholingvistika a 
neurolingvistika při experimentálním studiu jazykových funkcí. Nyní si představíme strojovou 
část výzkumu, konkrétní přístroje a technologie, s nimiţ mohou, ale nemusejí být uvedená 
paradigmata spojena.  
Neurolingvistika se stále více profiluje jako obor, jenţ se od ostatních lingvistických disciplín 
odlišuje vyuţíváním zobrazovacích metod, resp. studia vztahu mezi mozkem a jazykem za vyuţití 
těchto nástrojů. Zásadním přínosem neurozobrazovacích metod je, ţe díky nim jsme schopni 
zobrazit mozkovou tkáň (statické strukturní metody) nebo dokonce mozkové procesy, aktivní mozek 
(on-line funkční metody). Cílem je zjistit, kde, kdy a jak jazykové procesy v mozku nastávají.  
Funkční zobrazovací metody umoţňují přímo měřit aktivitu mozku, která můţe být vztaţena 
k mozkovým strukturám a realizovanému chování (včetně jazykového). Nyní mohou být tato 
data navíc získávána neinvazivně či semiinvazivně a on-line (nikoli jen na základě sekcí post mortem).  
Protoţe tato data jsou získávána simultánně z většiny mozkových oblastí, jsou unikátní nejen pro 
výzkum dané mozkové oblasti, ale také pro studium spolupráce jednotlivých regionů. Zkoumání 
interakce regionů mozku vedlo k implementování nových neurolingvistických teorií a nových 
metod analýzy jazyka – vzniklo nové vědecké paradigma, v němţ jsou kognitivní funkce povaţovány 
za prvky neurálních elementů distribuovaných v síti (Mesulam, 1998154; viz dále - analýzy funkční 
konektivity). 
Poslední tři dekády v neurozobrazování přinesly exponenciální technologický pokrok  
(neuroimaging techniques). Nové výzkumné metody oţivily staré lokalizacionistické otázky a přispěly 
k obnovení zájmu o modularitu jazykových funkcí, současně ale revitalizovaly také holistické 
přístupy a zájem o obecně kognitivní otázky související s jazykovým zpracováváním.  
Protoţe jsou ale stále velmi nové (funkční zobrazovací metody se ve výzkumu kognitivních 
funkcí mozku uţívají aţ od přelomu 80. a 90. let, u nás ještě později) a především proto, ţe mají 
primárně slouţit medicínským účelům, nestačí s nimi teoretická lingvistika udrţovat krok. S jejich 
překotným rozvojem je spojena řada dalších potíţí, zejména metodologických, interpretačních, 
technických a dalších. Upozorňujeme na následující: 
1. Problém nemoţnosti inspekce mozku 
Hlavním problémem je pochopitelně to, ţe přesně nevíme, čím se mozek během sledování 
zabývá, a to také při plnění jazykových úkolů: přestoţe subjekt dejme tomu přemýšlí nad picture-
matching task, jeho mozek se tímto úkolem zabývá pouze částečně. Současně řídí dýchání, práci 
srdce, pozici těla, zpracovává periferní vidění, prostředí, simultánně slyšné zvuky, pocit, pachy a 
chutě, emoční status, paměť a řadu dalších procesů.  
2. Problém korelace dat 
Spojovat neurozobrazovací data s jazykovými funkcemi je velmi obtíţné uţ proto, ţe se tu 
s jazykem pracuje jako s něčím materiálním. Je třeba vzít v úvahu, ţe práce se zobrazováním 
vyţaduje obrovské zvětšení drobných oblastí a prvků mozkové struktury a jejich následnou 
radikální transformaci do viditelné podoby. Při tom v rámci některých metod uvidíme pouze 
přítomnost projevů, nikoli míru/počet a zdroj.  

                                                           
154 Mesulam, M. M. (1998). From sensation to cognition. Brain 121, 1013-1052. 
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3. Problém hodnocení aktivace a deaktivace 
V rámci konexí mezi neurony neexistují pouze spoje aktivační, ale také spoje inhibiční. Navíc je 
také míra aktivace a způsob jejího poklesu relevantní a odlišný. Jen některé přístroje jsou tyto 
rozdíly schopny zachytit a zatím vůbec nevíme, jak je interpretovat. Aţ v posledních dvou letech 
si neurovědci při zobrazování jazykových funkcí začínají všímat také srovnávání v míře aktivace 
jednotlivých paralelně aktivovaných regionů. 
4. Inverzní problém 
Jedním z nejobtíţněji překonatelných a současně nejzávaţnějších problémů ve vědě obecně je 
právě inverse problem, který se podstatně dotýká také neurozobrazování: obecně nastává, kdykoli 
jsou hodnoty některého parametru či parametrů modelu získávány z pozorovaných dat.  
Je matematicky nemoţné rekonstruovat jedinečný intrakraniální zdroj elektrické/magnetické 
energie pro daný signál EEG/MEG a některé proudy produkují potenciály, které se vzájemně 
ruší, to platí kromě EEG/ERP a MEG zejména pro CT. Jako inverzní problém se tedy v oblasti 
zobrazování jeví obtíţe s přesnou lokalizací zdrojů (v případě EEG elektrického dipólu, který 
reprezentuje zaznamenávané proudy - není moţné určit z dané matice elektrických vln na 
povrchu hlavy moţná místa jejich neurálních generátorů).  
Pro řešení obecného inverzního problému bylo vyvinuto celé separátní odvětví matematiky a čtyři 
specializovaná akademická periodika. K finálnímu řešení těchto problémů ale dosud nedošlo. 
5. Problém univerzality a specializace jazykových procesů  
Zjištění, ţe určitý mozkový region je aktivní během prezentace jazykové informace, ještě nutně 
neznamená, ţe tato oblast také plní funkci, která je unikátně jazyková. Můţe se jednat o obecnější 
kognitivní procesy. Procesy komprehenze na úrovni věty mohou sdílet neurální 
koreláty s komprehenzí hudby nebo pantomimických skečí. Zhodnocení konzistentnosti 
informace s předchozím kontextem můţe být podloţeno neurálními substráty, jeţ obecně plní 
roli v paradigmatu „neočekávaný stimul“ (viz výzkumná paradigmata níţe). Podobně je tomu i 
s odlišováním jednotlivých jazykových i nejazykových modů (psaný, čtený, orální, obrázkový, 
gesta), jeţ jsou schopny nést tutéţ informaci. Jaké obecné mechanismy jim jednotlivě přispívají, 
které jsou univerzální a které specifické pro danou modalitu prezentace? Jak odlišit doménu čistě 
jazykovou od obecně kognitivních procesů? Je to moţné a potřebné? 
6. Problém eliminace „nechtěných“ kognitivních procesů 
S problémy zmíněnými v bodu 3 souvisí také často zmiňovaná tendence „to measure for the sake 
of measurement“ (měření pro měření). Je správné odmýšlet si všechny kognitivní nejazykové 
komponenty při práci s jazykovými daty, tj. odstranit myšlenky, vědomí, paměť atd.? Jaká to 
představuje rizika pro hodnocení jazykových úkolů? Je moţné změny v mozku připisovat tak 
jemným procesům, jako je syntax nebo pojmenovávání ţivých objektů? 
7. Poškozená v. nepoškozená tkáň (lesion-deficit studies) – kontinuum (network studies) 
Spojování poškození mozku s behaviorálními deficity má řadu úskalí. Metody pouţívané 
k zjišťování kortikálního poškození jsou typicky zaloţeny na předpokladu, ţe existuje dichotomie 
poškozená- nepoškozená tkáň. Metody zjišťování rozsahu pacientovy léze vč. manuálního tracingu 
léze nebo metod automatických155 mají posoudit, zda je tkáň intaktní nebo narušená. Tyto postupy 
nejsou schopny zachytit širokou škálu stavů tkáně mezi těmito extrémy (míru poškození tkáně). 
Problém by měla signifikantně eliminovat voxel-based morfometrie (viz kap. 6.2.6), která připisuje 

                                                           
155 Damasio, H. & Damasio, A. R. (1989). Lesion Analysis in Neuropsychology. Oxford Univ. Press, New York; 
Lawrie, S. & Abukmeil, S. (1998). Brain abnormality in schizophrenia. A systematic and quantitative review of 
volumetric magnetic resonance imaging studies. Br. J. Psychiatry 172, 110–120; Mega, M. S., Thompson, P. M., Toga, 
A. W., Cummings, J. L. (2000) in Brain Mapping: The Disorders (Toga A. W., Mazziotta, J. C. eds.). Academic, San 
Diego; Bates, E., Wilson, S. M., Saygin, A. P., Dock, F., Sereno, M., Knight, R., Dronkers, N. (2003). Voxel-
based lesion-symptom mapping. Nat. Neurosci. 6, 448–450; Tranel, D., Adolphs, R., Damasio, H. & Damasio, A. R. 
(2001).  A neural basis for the retrieval of words for actions. Cognit. Neuropsychol., 8, 655–670; Grossman, M., 
McMillan, C., Moore, P. et al. (2004). What's in a name: voxel-based morphometric analyses of MRI and naming 
difficulty in Alzheimer's disease, frontotemporal dementia and corticobasal degeneration. Brain 127, 628–649. 
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hodnotu kontinuální intenzity signálu kaţdému voxelu, čímţ by se mělo zajistit citlivější 
hodnocení míry integrity mozkové tkáně. Tato nová metoda by mohla mít potenciál identifikovat 
také suboptimální tkáň mozku, a to i v oblastech, které nebyly poškozeny přímo, ale mohly se stát 
dysfunkčními diskonekcí, odpojením od ostatních komponent sítě156. 
8. Narušené v. nenarušené funkce (lesion-deficit studies) – stupeň narušení funkce 
Podobný princip je také v tradičních studiích zaloţených na korelování deficitu a léze s ohledem 
na stanovení behaviorálního, jazykového poškození. Většinou se jednoduše postuluje, ţe ta či ona 
funkce je či není narušená. Je příznačné, ţe studie, které se pokoušejí tento problém vyřešit, 
nakonec dospívají k výsledkům, jeţ jsou v patrné shodě se staršími modely jazyka, resp. 
nejranějšími neuropsychologickými modely, zejména s BWL modelem (Arcuatus fasciculus spojuje 
sup. a mid. temp. kortex, post. sup. temp. kortex a L inf. front. regiony do jediné propojené sítě. 
Tuto síťovou jednotku dále spojuje s paralelní dorzální cestou, o níţ hovoří modernější přístupy 
k jazykovému systému, viz Hickok-Poeppel). Kontinuální měření jsou díky své vyšší citlivosti a 
selektivitě slibnou metodou zkoumání vztahu mezi jazykem a mozkem pomocí zobrazovacích 
metod a potvrzují funkční diferenciaci jednotlivých komponentů jazykové sítě.  
9. Problém nejasné nomenklatury - při popisu mozku často není jasné, co který autor určitým 
označením nazývá (viz potíţe s vymezením hranic jednotlivých mozkových regionů v kapitole o 
mozkových atlasech), coţ je způsobeno růzností kritérií delimitace strukturních hranic regionů v 
mozku. Tento problém se zvlášť dotýká nejvýznamnějšího jazykového regionu v mozku, tzv. 
Brocovy arey (viz kap. 9.2.4): lokalizování a zejména podrobnější členění Brocovy oblasti 
v kontextu funkčních studií jazykového materiálu můţe tedy odkazovat k jiným oblastem neţ 
například studie léze tzv. Brocova afatika. Další příklady terminologické nevyhraněnosti uvádíme 
níţe, kap. 9.3 
10. Problém vysoké intersubjektové variability mozkové anatomie – ţádné dva mozky a ţádné dvě 
mozkové léze ani ţádné dva projevy jazykové poruchy nejsou stejné. To činí jakékoli generalizace 
velmi obtíţnými (viz výše). 
11. Problém subjektivní definice hranic lokalit – potíţ s lokalizací hranic případných „jazykových 
oblastí“ v mozku souvisí jednak s hledáním vhodné jazykově-neurobiologické jednotky pro výzkum a 
teorie, jednak s nejasností ohledně kritéria, jímţ by se měl tento výběr řídit (Kritérium 
makroanatomické, mikroanatomické, procesuální, statické?). 
12. Problém korelace jazykových rovin 
S bodem 3 souvisí odlišování zpracovávání v rámci jednotlivých jazykových rovin: při studiu 
vyšších úrovní je obtíţné odlišit, které se aktivní mozkový region právě věnuje, kterou 
zpracovává, pro kterou z nich je nutný a zda výlučně pro ni (je-li aktivní určitá oblast při 
sémantickém zpracovávání věty, odpovídá tato aktivace skutečně zpracovávání větné sémantiky, 
nebo uţ sémantiky slovní či dokonce úrovně fonologické?). K tomu by bylo zapotřebí jednak 
velmi vysokého časového rozlišení zobrazovacích metod, jednak přesných a prokázaných 
informací o tom, v jakém milisekundovém rámci obecně nastávají jednotlivé subprocesy 
jazykového zpracovávání. 
13.  Problém korelace strukturních úrovní 
Neurovědy umoţňují získávat data na různě jemných škálách: od molekul k mozku jako celku 
z hlediska prostoru, od milisekund k několika desetiletím z hlediska času. Ţádná z metod 
nicméně neumoţňuje všechny tyto úrovně zachytit současně. Je velmi sloţité data získaná 
různými prostředky a metodami usouvztaţnit (fMRI, PET, MEG, studie lézí, chování, 
neuroanatomické studie, elektrofyziologická data o jednotlivých neuronech atd.). Ačkoli se 
argumentuje ve prospěch výpočetního neurálního modelování (Horwitz, 2004, 2005 ad.), zatím 
neexistuje unifikovaný formální pohled na neurální mechanismy, které se starají o jazykové 
zpracovávání.  

                                                           
156 Feeney, D. M. & Baron, J.-C. (1986). Diaschisis. Stroke 17, 317–377. 
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14. Nutné a dostačující 
Pomocí stimulačních metod (TMS), nejlépe v kombinaci s neurozobrazovacími (PET, fMRI) se 
sledují některé specifické kortikální oblasti v souvislosti s plněním specifických jazykových úloh. 
Na základě výsledků se usuzuje, která oblast je pro danou úlohu (daný díl zpracovávání, např. 
sémantické, fonologické atd.) nutná a dostatečná (ve srovnání se studiemi, jeţ angaţují pouze 
neurozobrazovací metody, které vypovídají jen o určité spojitosti mezi sledovanou oblastí a daným 
jazykovým úkolem). Co s aktivací ostatních oblastí?  
15. Problém zaujatosti hypotéz 
Výchozí stanovisko, které při sledování jazykových struktur sledujeme, způsob pozorování, který 
volíme, hypotéza, kterou ověřujeme, a zaměření na konkrétní oblast jazykového zpracovávání, 
ovlivňují výsledná data, která získáváme.  
16. ROIs versus whole brain studies – studium aktivací v regionech zájmu versus studium aktivací v celém 
mozku 
Studie pomocí funkčních zobrazovacích technik (PET, fMRI) se liší v rozsahu, jímţ jejich 
výsledky přispívají současným kognitivním teoriím jazyka. Analýza léze je podmíněna zvoleních 
specifických mozkových regionů, tzv. „regionů zájmu“ (regions of interrest, ROIs), na jejichţ aktivaci 
se výzkum zaměří, zatímco ostatní pomíjí. Sledovaná aktivita v tomto regionu zájmu je potom 
připisována různým jazykovým úkolům navrţeným v testované hypotéze. Tento postup je 
uţitečný pro vyvíjení neurobiologických teorií, ale méně pro teorie funkční, protoţe se nezabývá 
celou sítí oblastí, které spolu na dané úloze spolupracují; redukuje pravděpodobnost odhalení 
vlastností celkové funkční jazykové sítě157. Sledovat stav celého mozku je podstatně objektivnější, 
nicméně také sloţitější. Někteří psycholingvisté se naopak soustřeďují na míru, jíţ se aktivační 
vzorce mozku liší v různých experimentálních podmínkách, aby podpořili své teorie, ale méně 
důrazu uţ kladou na neurofyziologické popisy těchto rozdílů. Jen malá část výzkumu se snaţí 
teorie o mozku a jeho funkcích integrovat.  
17. Problém neţádoucích prvků zobrazení – distorze a artefakty zobrazování 
Většina metod bojuje s přítomností distorzí a artefaktů v zobrazovaném signálu, totiţ 
neţádoucích zobrazovaných prvků: vadit mohou vlasy, svaly, kůţe, tuk a lebka hlavy, zejména ale 
paralelní „nezáměrná“ aktivace.  
18. Další technické problémy 
Stroje se pro sledování kognitivních procesů musejí speciálně kalibrovat, nastavit. Rovněţ 
statistické zpracování získaných dat počítá s určitou mírou „průměrování“. Další obtíţe pro 
srovnávání výsledků a zjištěných dat přináší nejednotné statistické nástroje, které se stále vyvíjejí. 
Odpovídá tento hrubý postup jemným kognitivním procesům, jeţ má sledovat a zpracovávat? 
Do jaké míry podléháme strojové interpretaci, jeţ tudíţ nutně předchází vlastní vědcovu interpretační 
aktivitu? Vţdy záleţí na konkrétním typu stroje, na zvolení konkrétních ROIs a nastavení 
způsobu jejich zobrazování, na zvolené statistice a programovém zázemí a také na obsluhující a 
data vyhodnocující osobě. Všechna tato „uzpůsobení“ lze přiřadit k problému uvedenému 
v bodu 12. 
19. Porovnatelnost výsledků různých zobrazovacích metod 
Pouţívání různých zobrazovacích metod velmi často přináší odlišné výsledky. Co ale můţe přinést 
jejich kombinace do hybridních, multidimenzionálních zobrazování, které má posílit výhody 
jednotlivých kombinovaných technik a eliminovat jejich negativa? 
20. Odlišnost výsledků studií 
Výzkumy téţe etapy jazykového zpracovávání v týchţ ROIs dospívají k odlišným výsledkům ze 
všech důvodů, které jsme zde aţ dosud uvedli. Řešením jsou opakované metaanalýzy, z nichţ 
některé uvádíme v jednotlivých kapitolách věnovaných různým fázím jazykového zpracovávání. 
 

                                                           
157 Naeser, M. A., Gaddie, A., Palumbo, C. L., Stiassny-Eder, D. (1990). Late recovery of auditory comprehension in 
global aphasia. Arch.Neurol. 47, 425–432; Willmes, K. & Poeck, K. (1993). Brain 116, 1527–1540. 
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Experimentální artefakty a metodologické problémy zobrazovacích metod se podařilo překonat 
jen do  
jisté míry, na vývoji všech zobrazovacích metod se průběţně pracuje. Zlepšuje se nejen jejich 
penetrace a prostorové a časové rozlišení, ale také způsob jejich vyuţití v kognitivním výzkumu a 
protokoly pro jejich interpretaci a hodnocení. Výhody přináší zejména kombinování různých 
technik (multimodální zobrazování, viz dále a viz bod 15 v této kapitole). Budoucnost, zdá se, 
velmi přeje spojení neurofyziologických a neurozobrazovacích metod. Takové technické zázemí a finanční 
podmínky má ale stále velmi málo laboratoří na světě, v ČR ţádná taková neexistuje. 
Neurolingvisté ve světě na svých výzkumech nutně pracují v různooborově sloţených týmech, 
zároveň se ale neustále vzdělávají po technické, neuropsychologické i neuromedicínské stránce. 
V české republice pozorujeme tyto tendence zcela výjimečně. 
Poměrně nové je vyuţívání neurozobrazovacích a zejména stimulačních metod také 
k terapeutickým, léčebným účelům158. Budoucnost neurozobrazování je také v kombinaci 
multimodálně získaných dat s výpočetním neurálním modelováním.  
 
Nová zjištění o kortikální organizaci jazyka vedou k přijetí mozaikovitosti práce lidského mozku, 
jehoţ regiony není moţné přísně vymezit, naopak je potřeba počítat s mnohem rozmlţenějšími, 
fuzzy hranicemi oblastí, jeţ jsou citlivé na nejrůznější narušení. Příspěvek kognitivních poruch 
pozornosti a paměti k poruchám, jeţ se dosud zdály mít čistě jazykovou povahu (jako např. afázie), 
si získává stále více pozornosti neurolingvistů a má vliv také na moderní programy rehabilitace 
jazykových poruch. 
Co se týče potvrzování či vyvracení modelů jazykového zpracovávání pomocí zobrazovacích 
technik, je potřeba se mít na pozoru při interpretování jejich výsledků, protoţe jemné rozdíly 
mezi tím, co je zjištěno, a tím, co se předpokládá, jsou pro neurolingvistické teorie vysoce 
signifikantní. Klasické afatické syndromy se navíc během let staly velmi heterogenními a je jich 
tolik typů, ţe je obtíţné korelovat tyto syndromy s jednotlivými lézemi tak, aby výsledky byly pro 
dané neurolingvistické teorie přínosné. 
Jazykový systém a jeho reprezentace v mozku jsou rozsáhlejší, sloţitější a komplexnější, neţ 
dosud tušíme. Výzkum neurolingvistiky člověka se proto v poslední době soustřeďuje na studium 
neurokognitivních drah v mozku, resp. neuronálních tras (průběhu nervového signálu, tzv. pathways) 
z kortexu do subkortikálních oblastí, a kortiko-kortikálním spojům. K tomu se pouţívá 
specializovaných nástrojů, jako je např. DTI. Data jsou posléze strojově interpretována pomocí 
např. path analytic models (modely analýz tras), které jsou zajímavé pro neurovědce v celé škále 
souvisejících oborů, protoţe jsou schopné kvantifikovat funkční vztahy mezi mnoha mozkovými 
oblastmi (jednosměrné spoje). Trasová analýza dat z funkčního zobrazování nabízí moţnost 
testovat psycholingvistické modely empiricky, a tudíţ také ověřovat validitu a potenciál 
jednotlivých psycholingvistických modelů, jeţ jsme výběrově představili. Tento obor je zatím 
v počátcích, takţe se k jeho výdobytkům v této práci můţeme uchylovat jen výjimečně. Velmi 
důleţité do budoucna bude sledování směru a míry aktivace. 
 

6.1.2 Klasifikace neurozobrazovacích metod 
Neurozobrazování je relativně nová disciplína v rámci neurověd. Umoţňuje spojovat sledované 
chování a se zobrazovanými mozkovými aktivitami a z těchto korelací získávat představu o 
funkčních mozkových systémech a zpracovávání informací v mozku. Techniky se liší především 
v kvalitě temporálních a spaciálních výsledků – v různé míře rozlišení (tj. jak je zobrazení přesné, ostré a 
jak malý časový úsek zobrazuje). Některé metody zobrazují prostorově nepřesně, v rámci 
několika centimetrů, jiné se pohybují v řádu milimetrů; některé pracují s milisekundami (EEG, 

                                                           
158 Problematice terapie a léčby jazykových poruch se v přítomné práci nevěnujeme, a to nejen v rámci kapitoly o 
zobrazovacích metodách. Okrajově pouze představujeme testovací pomůcky a alternativní a augmentativní 
komunikační prostředky. 
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MEG), jiné aţ s několika sekundami (fMRI, PET), coţ je v případě jazykového zpracovávání 
nepřijatelně nepřesné rozlišení.  
Zobrazovací metody se obecně rozlišují na strukturální a funkční, na ty, které zobrazují dva 
rozměry, a na metody třírozměrné; zobrazovat při tom mohou elektrickou, magnetickou nebo 
hemodynamickou aktivitu mozku, z hlediska působení se člení na „pasivní“ a stimulující/stimulační, 
nebo lépe detekující aktivitu a produkující aktivitu (stimulující jako např. rTMS). Někdy se stimulační 
metody do zobrazovacích metod nevřazují vůbec a tvoří samostatnou kategorii v rámci 
behaviorálních výzkumných metod, které krátce představíme v následující kapitole. Podstatné je rovněţ 
rozčlenění metod na invazivní a neinvazivní. 
Nástavbou nad funkčními zobrazovacími metodami jsou metody traktografické, díky nimţ je 
moţné sledovat průběh nervového vlákna a trasy, jimiţ signál postupuje (DTI – diffusion tensor 
imaging, měření difuze vody v tkáni). 
 
Strukturní neurozobrazovací techniky poukazují na anatomické struktury mozkové tkáně - je 
statické, pracuje s morfologickou strukturou mozku a diagnostikováním hrubých širokoškálových 
intrakraniálních chorob (jako např. tumorů) a zranění. Patří sem magnetická rezonance - MRI, 
výpočetní tomografie – CT.  
Funkční zobrazovací techniky jsou prostředkem monitorování aktivity nebo funkční integrity 
různých mozkových regionů. Zobrazují lokalizovanou metabolickou nebo elektrickou aktivitu neurální 
tkáně a podle toho se také dále člení do skupin (viz níţe). Funkční zobrazování se pouţívá k 
diagnostice metabolických poruch a lézí na jemnější úrovni (jako např. Alzheimerova choroba), 
pro neurologické a kognitivně-psychologické výzkumy a pro budování rozhraní mezi mozkem a 
počítačem159. Funkční neurozobrazování vyuţívá zobrazovacích technik k měření mozkových 
funkcí, často za účelem porozumění vztahům mezi aktivitou určité mozkové oblasti a specifickými 
mentálními funkcemi –  probíhá on-line.  
Ke studiu funkční anatomie řeči a jazykového zpracovávání se nyní pouţívají především techniky 
neinvazivního měření neurofyziologické aktivity. Čtyři dominantní funkční metody jsou 
vícekanálové EEG (elektroencefalografie) a MEG (magnetoencefalografie), které měří 
extrakraniální elektromagnetická pole, a PET (pozitronová emisní tomografie) a fMRI (funkční 
magnetická rezonance), které měří lokální změny v krevním průtoku spojené s aktivními neurony. 
Doplňuje je NIRSI (near infrared spectroscopic imaging, zobrazování pomocí spektroskopie 
krátkého infračerveného záření). Ze stimulačních metod se nejvíce vyuţívá TMS  (transkraniální 
magnetická stimulace). Kaţdá z těchto technik má slabiny a výhody. Pro většinu zobrazovacích 
metod platí také omezení, ţe je moţné srovnávat pouze skupiny subjektů. Techniky, které jsou 
dostatečně přesné pro studie jediného subjektu, jsou vyţadovány pro výzkum vyšších 
kognitivních funkcí, zejména v případě poškození mozku, kdy hrají roli individuální kompenzační 
strategie. 
 
Elektrofyziologické techniky, MEG a EEG, zachycují magnetické nebo elektrické toky, které se 
objevují, kdyţ je aktivní určitá populace neuronů. Přestoţe mají vynikající časové rozlišení, omezení 
těchto metod je v slabé prostorové rezoluci, kvůli mazání vyvolaných potenciálů kostrou lebky. 
Následkem toho je velmi obtíţné identifikovat zdroj signálu, tj. lokalitu v mozku. 
EEG měří elektrická a MEG magnetická pole generovaná velkou populací synchronně aktivních 
neuronů v rámci milisekundové časové rezoluce. Asynchronní aktivita nemůţe být detekována, 
protoţe signály vytvářené individuálními buňkami se vzájemně ruší, nikoli sumarizují. Celý EEG 
a MEG signál je tvořený nikoli akčními potenciály, ale postsynaptickými potenciály 
v dendritických stromech pyramidových buněk.  

                                                           
159 Obecně řečeno, umoţňuje funkční zobrazování například přímé zobrazení zpracovávání informací z centra 
mozku. Zahrnutá oblast mozku má zvýšený metabolismus a na skenu se rozsvítí. 
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Hemodynamické techniky, PET, fMRI a NIRSI měří lokalizované změny v cerebrálním krevním 
toku ve vztahu k neurální aktivitě. Těmto změnám se říká aktivace. PET a fMRI měří změny ve 
sloţení krve poblíţ místa neurální události. Oblasti mozku, které jsou aktivovány, kdyţ subjekt plní 
určitou úlohu, mohou hrát roli v neurálních komputacích, které přispívají k chování160.  
Metabolické funkční změny se objevují v rámci sekund aţ minut. Protoţe měřitelné změny krve 
jsou pomalé, jsou tyto metody výrazně slabší v měření času události, ale obecně dobré při měření její 
lokace. To silně limituje tyto techniky při pozorování neurálních korelátů on-line kognitivního (a 
jazykového) zpracovávání. PET a fMRI vyţadují zadávání mentálních úloh, které mohou být 
vyřešeny minimálně během několika sekund a nepovolují pozorování jemných časových změn ve 
stavu mozku, které doprovázejí zpracovávání on-line stimulu161. 
 
Neurozobrazovací metody tedy je moţné rozčlenit do následujících skupin: 
 
1. Hemodynamické techniky vyuţívají toho, ţe při zapojení určité oblasti mozku do 
kognitivní úlohy v ní dochází ke zvýšení dodávky okysličené krve (the Blood Oxygen Level-
Dependent, BOLD, response)162. Tyto metabolické metody tedy vyšetřují tzv. „hot spots“ - 
regiony vysoké lokální aktivity, které mají vyšší stupeň příjmu glukózy a vyţadují vyšší míru 
cerebrálního krevního průtoku. Regionální cerebrální krevní průtok je tedy kritériem pro tzv. BOLD 
signál. Mezi tyto techniky patří PET, SPECT a fMRI. PET s SPECT jsou metody 
radiografické, vyuţívají prozáření tkáně radioaktivními vlnami, fMRI je metoda 
magnetografická - měří změny magnetického pole indukované nárůstem krevního průtoku a 
změnami v proporcích oxyhemoglobinu v lokálních cévách, za pouţití adaptace standardní MRI 
techniky. 
Přes zmíněná omezení se prostorové rozlišení zejm. fMRI stále zlepšuje (3-4 mm čtvereční). 
fMRI nahrazuje starší PET také proto, ţe je neinvazivní a má lepší signal to noise ratio, tj. poměr mezi 
získaným kýţeným signálem a tzv. artefakty, tj. nenáleţitými prvky v zobrazení. Proto se stává 
stále dominantnější metodou pro zobrazování vyšších kognitivních funkcí vč. Jazykových. Kromě 
demonstrování částí mozku aktivních při specifických jazykových úkolech163 byly 
hemodynamické metody uţity také k rozkrývání způsobu, jímţ se struktura jazykové architektury 
a distribuce aktivací spojených s jazykem mění v čase, coby funkce vystavení daného jedince 
jazyku. 
Kromě PET a fMRI, které ukazují, jak jsou určité oblasti mozku aktivovány při daných úkolech, 
vědci také pouţívají na hemodynamické principu rovněţ vystavěné diffusion tensor imaging 
(DTI), které ukazuje neurální cesty-sítě, zejména subkortikální dráhy spojující různé mozkové 
oblasti a nabízí vhled do způsobu interakce těchto oblastí. 
 
2. Encefalografické elektromagnetické funkční metody (EEG/ERP, MEG) měří 
okamţik za okamţikem mozkovou elektrickou aktivitu. ERP (event related potentials), jeţ se 
vyvinulo z EEG, v současné době tvoří jednu z nejslibnějších oblastí výzkumu mozkové aktivity 
v lingvistice (spolu s fMRI). Je-li EEG signál časově omezený na prezentaci stimulu, získáme 
právě ERP záznam. Protoţe ale nastává významný background noise v případě aktuální neurální 
aktivity, je nutné odebírat mnohočetné vzorky na základě stejného stimulu.  

                                                           
160 Např. Široká aktivace okcipit. Laloku je typická při úlohách, které zahrnují vizuální stimulaci. Tato část mozku 
získává signály z retiny a přisuzuje se jí role ve vizuální percepci. 
161 Kutas, M., Federmeier, K. D. (2002). Electrophysiology reveals memory use in language comprehension. Trends 
in Cognitive Sciences 4 (12). 
162 Ward, J.  (2006). The imaged brain. The Student's Guide to Cognitive Neuroscience. Psychology Press. 
163 Friederici, A. D. (2002). Towards a neural basis of auditory sentence processing.  Trends in Cognitive 
Sciences 6, 2, 78–84. 



107 

 

Elektrofyziologické techniky vyuţívají skutečnosti, ţe jestliţe je skupina neuronů v mozku 
aktivní současně, mohou vytvářet elektrický dipól nebo proud. EEG měří elektrický proud pomocí 
senzorů umístěných na kštici. MEG měří magnetické pole, které je těmito proudy vyvářeno164. 
Tyto techniky jsou schopny měřit mozkovou aktivitu od jedné milisekundy k další, coţ 
představuje skvělé časové rozlišení, jeţ je podstatné při studiu procesů, které nastávají rychle - 
jako jazyková komprehenze a produkce. Oproti tomu zde vzniká problém s lokalizací mozkové 
aktivity165, proto jsou tyto techniky pouţívány primárně k zjišťování toho, jak jazyk zpracovává, 
spíše neţ kde tak činí.  
Evokované potenciály (ERPs) jsou mozkovými odpověďmi (obecně negativní nebo pozitivní 
vrcholy na grafu neurální aktivity), získanými v reakci na určité stimuly. Studie pouţívající ERP se 
zaměřují také na jednotlivé latence (jak dlouho po stimulu ERP začíná nebo vrcholí), amplitudu (jak 
vysoký nebo nízký je vrchol) nebo topografii (kde na skalpu byl senzorem reakce ERP 
zaznamenána, resp. kterým ze senzorů).  
Důleţitým a v neurolingvistice obecně přijímaným ERP komponentem je N400 (negativita 
objevující se při latenci okolo 400 milisekund), mismatch negativity, early left anterior 
negativity (negativita objevující se při rané latenci a levé čelní topografii, ELAN), P600 a 
lateralized readiness potential (LRP), podrobněji dále. 
3. Metody přímo stimulující mozek se aţ do nedávné doby daly pouţívat pouze v rámci 
experimentů na zvířatech, vzhledem k jejich zřejmé invazivnosti. Pokud uţ se k nim přistupovalo, 
bylo to výlučně z medicínských, léčebných důvodů. S novou, neinvazivní technologií přímé 
stimulace mozku, TMS (transkraniální magnetická stimulace), se postupy přímé stimulace 
kortexu staly dostupnými také pro lingvistické účely (viz následující kapitola) a přinášejí 
přelomové informace. 
 
Analýzy funkční konektivity 
Tradiční aktivační studie se zaměřovaly na determinaci distribuovaných vzorců mozkové aktivity, 
spojené se specifickými úkoly. Vědci jsou nyní schopni lépe porozumět mozkovým funkcím 
prostřednictvím studie interakcí různých mozkových regionů, neuronálního zpracování, které je 
prováděno integrovanou sítí různých oblastí mozku.  
Aktivita různých oblastí, která se projevuje současně, indikuje, ţe aktivní neurony mohou 
vzájemně interagovat. Jsou-li aktivity dvou neurálních struktur korelovány, jsou funkčně spojené, 
přestoţe funkční konektivita nutně neimplikuje kauzální vztah. Analýzy funkční konektivity 
umoţňují charakterizovat interregionální neurální interakce během určitých kognitivních nebo 
motorických úkolů nebo (méně) ze spontánní aktivity během odpočinku. Intersubjektivní 
variabilita ale naznačuje, ţe aktivita mozkové sítě při daném úkolu se liší. Někteří výzkumníci se 
proto soustřeďují na studium rozsáhlých korelačních dat (Horwitz a kol., 1998). Vyšetřuje se funkční 
konektivita prostorově vzdálených mozkových oblastí. fMRI a PET umoţňují vytvářet mapy 
funkční konektivity různých prostorových distribucí časově korelovaných mozkových regionů, 
funkční sítě. Přímou metodou k měření funkční konektivity je pozorování, jak stimulace jedné 
části mozku ovlivní jiné jeho části. To se dá neinvazivně realizovat kombinací transkraniální 
magnetické stimulace s jedním ze zobrazovacích nástrojů, jako je PET, fMRI či EEG166.  

                                                           
164 Pylkkänen, L., Marantz, A. (2003). Tracking the time course of word recognition with MEG. Trends in Cognitive 
Sciences 7, 5, 187–189. 
165 Van Petten, C., Luka, B. (2006). Neural localization of semantic context effects in electromagnetic and 
hemodynamic studies. Brain and Language (96), 281. 
166 Massimini et al. (Breakdown of cortical effective connectivity during sleep. Science 2005, 309(5744), 2228-32) 
pouţili EEG k zachycení způsobu, jímţ se aktivita šíří ze stimulované strany mozku. Během ne-REM fáze spánku, 
přestoţe mozek vědomě reaguje na stimulaci, je funkční konektivita mnohem oslabenější oproti její úrovni během 
bdělého stavu. Proto během spánku brain areas do not talk to each other (jednotlivé mozkové oblasti spolu 
nekomunikují). Horwitz et al. (1998) zkoumali dyslektické a normální subjekty. Jejich úkolem bylo vyslovovat 
pseudoslova. Silná funkční konektivita levého angulárního gyru s vizuální asociační oblastí v okcipitálním a 
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Brain mapping pomocí zobrazovacích metod 
Tzv. mapování mozku (brain mapping) můţe být označeno jako vyšší forma neurozobrazování, 
jejíţ pomocí se tvoří zobrazení mozku podporované výsledky dalších přídatných dat nebo analýz, 
ať uţ zobrazovacích či jiných. Techniky mapování mozku se stále rozvíjejí a závisejí na 
neustálých refinacích snímání, reprezentace, analýzy, vizualizace a interpretace technikou získaných dat. 
Zvláště zajímavé je uţití strukturní a funkční magnetické rezonance (f/MRI), 
elektroencefalografie (EEG), pozitronové emisní tomografie (PET) a neinvazivních technik k 
mapování anatomie, fyziologie, perfuse, funkce a fenotypů lidského mozku. Zdravé i nemocné 
mozky mohou být mapovány za účelem studia jazyka, paměti, učení, stárnutí a efektů drog v 
různých populacích, jako např. u lidí se schizofrenií, autismem, klinickou depresí, Brocovou afázií 
ad. To vedlo k ustavení Human Brain Project167 a po sérii vědeckých setkání International 
Consortium for Brain Mapping (ICBM). Cílem je vyvinout flexibilní výpočetní mozkové 
atlasy168. Kritériím a jednotkám pro mapování jsme věnovali několik úvodových kapitol. 
 
Jedním z účelů, k nimţ je neurozobrazování pouţíváno, je testování lingvistických a 
psycholingvistických modelů, proto je technologie pouţívaná pro tyto experimenty pro 
neurolingvistiku vysoce relevantní. Moderní neurozobrazovací techniky velkou měrou přispěly k 
narůstajícímu porozumění anatomické organizaci jazykových funkcí169. Funkční 
neurozobrazování čerpá z dat různých oblastí, jako je kognitivní neurověda nebo biologické vědy 
(např. neuroanatomie a neurofyziologie), fyzika a matematika. Funkčně-zobrazovací studie musejí 
být pečlivě designované a interpretované. K vzájemnému odlišení různých zdrojů aktivace v 
mozku jsou potřebné statistické analýzy, většinou za uţití statistického parametrického mapování, jeţ 
jsme zmiňovali v souvislosti s architekturou mozkových atlasů.  
 
V následující kapitole představujeme podrobně jednotlivé behaviorální, neurozobrazovací a 
stimulační strojové techniky – věnujeme se jejich vzniku, popisu jejich principů a fungování, 
shrnujeme jejich výhody a nevýhody s ohledem na potřeby výzkumu kognice. Připojujeme 
přehled jejich příspěvků lingvistickému bádání. Tam, kde je to relevantní, tedy v případě popisu 
těch technik, které jazykovědě dosud přispěly nejvíce (fMRI, ERP, PET), se zastavujeme a 
přinášíme výběr z jazykovědných studií, jeţ tyto technologie vyuţívaly. 
 

6.2 Neurozobrazování v historii a současnosti 
 

20. – 70. léta 20. století 
V roce 1918 představil americký neurochirurg Walter Dandy (1886-1946) techniku 
ventrikulografie. Rentgenová zobrazení ventrikulárního systému v mozku byla získání aplikací 
injekce filtrovaného vzduchu přímo do jedné nebo obou polokoulí mozku. Dandy také 
pozoroval, ţe vzduch vstříknutý do subarachnoideálního prostoru prostřednictvím lumbální 

                                                                                                                                                                                     
temporálním kortextu a jazykovými oblastmi v sup. temp. a inf. frontálním kortexu je ve shodě s klasickými 
neurologickými modely čtení, vycházejícími ze studií alexiků. Tyto spoje ale zcela chyběly u dyslektiků, coţ 
naznačuje, ţe dyslexie spočívá ve funkční diskonekci angulárního gyru. Toto jsou jen dva vybrané příklady studia 
funkční konektivity mozku při jazykovém zpracovávání. 

167 Koslow, S. H., Huerta M. F. (1997). Neuroinformatics: An Overview of the Human Brain Project. Hillsdale, 

N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. 
168 Současné nejvíce rozšířené atlasy mozku: Talairach Atlas, 1988; Harvard Whole Brain Atlas, 1995; MNI 
Template, 1998 ad. 
169 K nejvýznamnějším pilotním studiím patří: Phillips, C., Kuniyoshi L. Sakai (2005). Language and the 
brain. Yearbook of Science and Technology. McGraw-Hill Publishers, 166–169; Wiśniewski, K. (2007). 
Neurolinguistics. Język angielski online; Dronkers, N.F. et al. (2007). Paul Broca's historic cases: high resolution MR 
imaging of the brains of Leborgne and Lelong. Brain 130, 1432–3, 1441; ad. 
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spinální punkce můţe postupovat do cerebrálních ventrikul a odhalit úseky cerebrospinální 
tekutiny v okolí základu mozku a jeho povrchu. Tato technika byla nazvána 
pneumoencefalografie. V roce 1927 představil Egas Moniz, profesor neurologie v Lisabonu a 
drţitel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu r. 1949, cerebrální angiografii, která umoţnila s 
velkou přesností vizualizovat normální i abnormální krevní cévy v mozku a okolo něj.  
Rané techniky jako inhalace xenonu umoţnily vznik prvních map krevního řečiště v mozku, které 
byly na poč. 60. let vyvinuty Nielsem A. Lassenem, Davidem H. Ingvarem a Erikem 
Skinhøjem ve Švédsku za uţití izotopu xenon-133. Pozdější verze umoţnily získávání 
dvourozměrných obrazů na barevném monitoru. Obrazy odráţely rovněţ mozkovou aktivaci při 
mluvení, čtení, vizuální nebo auditorní percepci a vědomých pohybech, včetně artikulačních170. 
Na počátku 70. let představili Allan McLeod Cormack a Godfrey Newbold Hounsfield 
výpočetní axiální tomografii (Computed Tomography, CT, dříve také Computed Axial 
Tomography, CAT) a ještě detailněji zobrazili mozek, čímţ ho dále zpřístupnili pro diagnostiku a 
výzkum. Cormack a Hounsfield získali 1979 rovněţ Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. 
První CAT přístroj byl vyvinut v roce 1972 ve výzkumných laboratořích EMI.  
 

6.2.1 Výpočetní tomografie 
Computed tomography (CT, CAT) je neuroradiologická vyšetřovací metoda, která pomocí série 
paprsků rentgenového záření vysílaných z různých směrů zobrazuje vnitřní orgány těla. Nejčastěji 
se pouţívá pro rychlé přehlédnutí zranění mozku171. Zkoumaný objekt je prozářen z nejrůznějších 
úhlů v jedné rovině, čímţ získáme zpravidla několik set projekcí. Úkolem výkonného počítače, 
který je součástí tomografu, je zrekonstruovat plošný řez vyšetřovaným objektem, vypočítat velké 
soustavy rovnic, resp. zjistit, kolik rentgenového záření je absorbováno v malém objemu mozku. Čím 
hustější je materiál, tím bělejší bude jeho zobrazení na skenu. Vyšetřovaný řez je tedy pokryt 
maticí plošných elementů, tzv. voxelů172.  
S vynálezem počítačové tomografie bylo zpřístupněno ještě detailnější anatomické zobrazení 
mozku pro diagnostické a výzkumné účely - CT umí vytvořit opravdu kvalitní snímky v rámci 
minut. CT skeny jsou primárně uţívány pro hodnocení krvácení ze zranění poškozené tkáně v mozku a 
hodnocení velikosti dutiny v mozku. Tato revoluční inovace umoţnila jednodušeji, bezpečněji, 
neinvazivně, bezbolestně a do značné míry také opakovaně zkoumat nervový systém.  
CT byla do studia afázií zavedena v 70. letech (Mazzocchi, Vignolo, 1979173) a významně ovlivnila 
jejich interpretace a klasifikace. Od té doby se také datuje zvýšený zájem o pozorování odlišných 
subtypů afázií a poukazování na klinicko-anatomické korelace. V souvislosti s CT v afaziologii se 
také zvýšil zájem o analyzování potenciální role ne-klasických jazykových oblastí pro jazykové 
funkce – zejména příspěvek subkortikálních struktur kognici obecně, paralelně se začal rozvíjet 

                                                           
170 Lassen, N. A., Ingvar, D. H., Skinhøj, E. (1978). Brain Function and Blood Flow, Scientific American, 239, 4, 
50-59. 
171 Základy výpočetní tomografie poloţil W. C. Röntgen, který roku 1895 objevil paprsky X. Tyto paprsky, známé 
jako rentgenové záření, vznikají při interakci rychlých elektronů s hmotou a díky své velmi krátké vlnové délce jsou 
schopny prozářit lidské tělo. Za tento objev získal jako vůbec první roku 1901 Nobelovu cenu za fyziku. Při 
průchodu paprsků různými vnitřními orgány dochází v závislosti na jejich biochemickém sloţení k tlumení paprsků. 
Jejich analýzou můţeme do značné míry rekonstruovat sloţení pacientova těla - na tomto principu funguje klasický 
rentgen. Nedostatky rentgenu však spočívají v tom, ţe jednotlivé orgány jsou zobrazeny sumárně, překrývají se. 
Nejsme tedy vţdy schopni jednoznačně určit, kterými orgány rentgenový paprsek prošel a touto metodou nelze 
vytvořit skutečný anatomický řez těla. Vyřešit tento problém se podařilo aţ se zavedením počítačů do lékařské 
diagnostiky koncem šedesátých let. 
172 Voxely (sloţenina anglických slov volumetric, česky objemový, a pixel) jsou jednotky v pravidelné mříţce 
třídimenzionálního prostoru. 
173 Mazocchi, F., Vignolo, L. A. (1979). Localisation of lesions in aphasia: clinical-CT scan correlations in stroke 
patients. Cortex, 15, 627-653. 
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výzkum subkortikálních demencí (Albert, Feldman, Willis, 1974174) subkortikální afázie (Alexander, 
Naeserová, Palumbová, 1987175).  
Před vynálezem funkčního zobrazování byl výzkum jazyka závislý na vyšetřování anatomie a 
chování velkých skupin jedinců s fokálním mozkovým postiţením. Magnetické a elektrické 
záznamy a kortikální a transkraniální stimulace umoţnily kromě funkčních metod náhled do 
organizace mozku z hlediska jazyka z nové perspektivy. 
Brzy po představení CAT na počátku 80. let umoţnil rozvoj radiogliand vývoj jednofotonové 
emisní tomografie (SPECT) a pozitronové emisní tomografie (PET). Radiogliandy, 
jednofotonové nebo pozitronové emitery, buď zůstávají v krevním řečišti, nebo vstupují do 
mozku a váţou se na receptory.  
 

6.2.2 Jednofotonová emisní výpočetní tomografie a pozitronová emisní 
tomografie  

S myšlenkou pozitronové emisní tomografie (PET) přišli David Kuhl a Roy Edwards na konci 
50. let 20. století. Edward J. Hoffman a Michael Phelps vyvinuli první PET skener r. 1973. K 
zavedení této metody do praxe došlo v devadesátých letech po zdokonalení výpočetní techniky176.  
Pacientovi je před vyšetřením podáno radiofarmakum s velmi krátkým poločasem rozpadu177. U 
PET se vyuţívá radiofarmak, která při svém rozpadu produkují pozitrony. Pozitron po svém 
vzniku záhy (řádově v průběhu milimetrů, které urazí za několik nanosekund) anihiluje s 
elektronem, který se nacházel v jeho blízkosti. Pozitron i elektron zaniká a z místa anihilace 
odlétají v přímém úhlu dva fotony anihilačního záření. Současnou interakci těchto fotonů lze 
zaznamenat tzv. koincidenčním detektorem. Z velkého mnoţství (aţ několik set tisíc) takových 
záchytů pak lze výpočetním algoritmem rekonstruovat tomografický obraz vyšetřovaného.  
PET i jednofotonová emisní tomografie SPECT tedy uţívají radioaktivní izotopy, které jsou 
injekčně vpraveny do krevního řečiště a vstřebávány mozkem. PET měří emise z těchto 
radioaktivně označených, metabolicky aktivních chemikálií a získaná emisní data, resp. jejich 
distribuce, jsou následně počítačově zpracována do 2-3D zobrazení178. Pozorováním míst v 
mozku, které tyto izotopy vstřebávají, sledujeme současně aktivnější oblasti. PET má obdobné 
prostorové rozlišení jako fMRI, ale velmi chabé časové rozlišení. Zvláště uţitečné je široké 
spektrum ligand179, pouţívaných k mapování různých aspektů aktivity neurotransmiterů, s nyní 
nejuţívanějším PET tracerem ve formě glukózy.  
Funkční zobrazování udělalo velký krok vpřed s vývojem zobrazování pomocí oxygenem-15 
značkovanou vodou (H215O nebo H20-15). H20-15 emituje pozitrony a vytváří zobrazení 
zaloţená na regionálním krevním průtoku v rámci mozku. Protoţe aktivní neurony potřebují 
významnou dodávku krve, H20-15 PET umoţnil výzkumníkům vytvářet regionální mapy 
mozkové aktivity během různých kognitivních úloh180.  

                                                           
174 Albert, M., Feldman, R., & Willis, A. (1974). The subcortical dementia of progressive subranuclear 
palsy. Journal of Neurology and Neurosurgical Psychiatry, 41, 874-879. 
175 Alexander, M. P., Naeser, M. A., Palumbo, C. L. (1987). Correlations of subcortical CT lesion sites and aphasia 
profiles. Brain 110, 961-991.  
176 První PET vyšetření v České republice bylo provedeno v praţské nemocnici Na Homolce 25. 8. 1999, r. 2003 
bylo provedeno v téţe nemocnici první hybridní (kombinované) vyšetření PET a CT současně.  
177 Radiofarmaka uţívaná při PET vyšetření jsou uhlík-11 (poločas rozpadu ~20 min), dusík-13 (~10 min), kyslík-15 
(~2 min), a fluor-18 (~110 min). 
178 Podrobněji: pozitron emitující radioizotopy a chemikálie jsou značkovány radioaktivními atomy. Značená sloţka, 
nazývaná radiotracer, se krevním řečištěm dostává do mozku. Senzory v PET skeneru detekují radioaktivitu během 
akumulace sloţky v růz. oblastech mozku. Počítač uţívá data shromáţděná senzory k vytvoření vícebarevných dvou- 
či třídimenzionálních zobrazení, která ukazují, kde je sloţka v mozku aktivní. 
179 Koordinované skupiny iontů nebo molekul; částice, které obsahují záporný náboj nebo alespoň volný elektronový 
pár (nevyuţitou dvojici elektronů). Velmi vzácně můţe být ligandem i kationt.  
180 Později se stal běţnějším typ funkčního zobrazování zaloţený na PET skenech za pouţití pozitron emitujícího 
derivátu glukózy FDG, který je distribuován v mozku podle lokální metabolické aktivity. Na rozdíl od krátkého 
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Největší výhodou PET skenů je, ţe mohou vykázat průtok krve a kyslíku i metabolismus glukózy 
v tkáni pracujícího mozku. PET skeny byly metodou volby při zobrazování metabolických procesů 
s ohledem na své vysoké rozlišení a rychlost (30 sekund). Protoţe radioaktivita rychle klesá, je 
PET omezená při monitorování krátkodobých úkolů, coţ je její největší nevýhodou. Je to metoda 
finančně obtíţně dostupná, navíc v souvislosti s vyuţíváním radioaktivního traceru je také 
invazivní. 
 
80. - 90. léta 
Jednofotonová emisní výpočetní tomografie (SPECT) je podobná PET a pouţívá 
radioizotopy emitující gama záření a gama kameru k zaznamenávání dat, na jejichţ základě 
počítač následně konstruuje 2-3dimenzionální zobrazení aktivních mozkových oblastí. Také při 
SPECT je injekčně vpraven do krevního řečiště radioaktivní tracer, který je rychle vstřebán 
mozkem, ale neredistribuuje se. Zavedení traceru je téměř 100% v rámci 30 – 60 sekund a odráţí 
cerebrální průtok krví právě v době podání injekce. Díky těmto vlastnostem je SPECT částečně 
vhodnou metodou pro zobrazování epilepsie, coţ je často obtíţné kvůli nezáměrným pohybům 
pacienta a variujícím typům záchvatů. SPECT skeny mohou být získávány i po ukončení 
záchvatu (tak dlouho, dokud přísun radioaktivního traceru pokračuje). SPECT je stále více 
uţívána k rozlišení různých druhů chorobných procesů, které vedou k demenci. SPECT je oproti 
finančně zcela nedostupnému cyklotronu PET schopna pouţívat tracery s mnohem delšími 
poločasy, jako je technecium-99, a tudíţ je mnohem šířeji dostupná. Významným omezením 
SPECT je slabé prostorové rozlišení (okolo 1 cm). 
 
PET/SPECT ve výzkumu jazyka 
Přestoţe fMRI v současnosti dominuje funkčním zobrazovacím metodám, PET také významně 
přispěla ke studiu jazykových funkcí mozku. Pro studium jazykové komprehenze se zaměřením 
na mezihemisferální rozdíly a předo-zadní vztahy (anteriorně-posteriorní) je PET stále velmi vhodnou 
technologií.  
První jazykovědnou studií s PET na zdravém humánním subjektu byl zřejmě článek Petersena a 
kol. v Nature r. 1988181. Ukazovali v něm, jak s pomocí PET zkoumat zpracovávání slova. Od té 
doby se datuje exploze výzkumu zdravých i jazykově postiţených subjektů pomocí PET. 
V polovině 90. let vstupuje do hry funkční MRI. Do té doby, tj. do doby, neţ byly vyvinuty 
funkční zobrazovací metody, se většina výzkumu soustředila na elektrické stimulace pacientů 
před neurochirurgickým výkonem nebo na neuropsychologické výzkumy. 
V rámci PET studií se sleduje poslech řeči ve srovnání s baseline, kontrolní srovnávací podmínkou 
(ticho). Prokázalo se, ţe aktivita je téměř rovnoměrně distribuována mezi levým a pravým sup. 
temporálním gyrem182. Tato absence asymetrie indikovala, ţe PET nereplikuje asymetrii známou 
z klinických pozorování, zejména ţe poškozená komprehenze po afatické příhodě je následkem 
lézí v levé hemisféře, okolo Sylviovy rýhy (Caplan, 1987)183. Výsledek této PET studie nebyl tolik 
překvapivý. Objevila se hypotéza, ţe je potřeba zlepšit design studie, aby se ukázalo, ţe levá 
hemisféra dominuje pravé při řečové percepci a komprehenzi. Klíčová je tedy volba baseline. 
Vznikla série PET studií s odlišnými akustickými stimuly nejazykového původu, která slouţila 

                                                                                                                                                                                     
poločasu rozpadu oxygenu-15 (2,25 minut), umoţňuje poločas rozpadu 110 minut u FDG PET skening se stroji 
fyzicky odlišnými od náročného cyklotronu, produkujícího navíc izotop fluorin-18. 
181 Petersen, S. E. et al. (1988). Positron emission tomographic studie sof the cortical anatomy of single-word 
processing. Nature, 331, 585-589. 
182 Petersen, S. E. et al., viz pozn. 109, Wise, R. et al. (1991). Distribution of cortical neural networks involved in 
word comprehension and word retrieval. Brain, 114, 1803-1817. 
183 Caplan, D. (1987). Neruolinguisitcs and linguistic Aphasiology. An Introduction. Cambridge: Cambridge Univ. 
Press. 
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jako baseline - srovnávací podmínka (čisté tóny184; ruchy bez spektrální informace185; řeč 
přehrávaná pozpátku186; spektrálně pozměněná řeč187). Nejazykové baseline stimuly nenesou 
ţádnou afektivní prozodii nebo informaci o mluvčím, takţe srovnávání řeči s touto baseline bude 
obsahovat reakce na verbální i neverbální sloţku řečového signálu. Moţná je nejlepší pouţívat 
nesrozumitelné cizí jazyky, které budou nejlepší baseline pro srovnávání s mateřštinou subjektu, 
ty ale obsahují neznámé fonémy a odlišná kombinační pravidla např. pro slabičnou strukturu. 
Tyto nesrovnalosti nemají známé koreláty v aktivačních vzorcích. Ve všech zaznamenaných 
baseline byl pozorován efekt lateralizace vlevo pro řeč ve srovnání s baseline. 
Jedna z prvních PET studií, která potvrdila jasnou lateralizaci, pouţívala kombinaci 
nesrozumitelných a srozumitelných vět (Scott a kol., viz pozn. 115). Nesrozumitelné věty byly 
přitom vytvořeny za srozumitelných pomocí spektrální rotace (inverze). Srozumitelnost na rozdíl 
od jiného experimentu, s vokodérem, aktivuje levý anteriorní region s centrem v sup. temp. sulku. 
Signály z řeči odvozené, jako např. spektrálně otočená verze, která ale obsahuje informace o 
výšce a intonaci, aktivovala pravý temporální lalok. Tyto studie tedy prokázaly levo-pravou 
asymetrii v reakci na řečové a z řeči odvozené stimuly. 
Srozumitelná řeč by měla aktivovat Wernickeovu oblast nebo sousedící kortex post. temp. laloku 
a inf. parietálního laloku, alespoň se tak zdálo z dosavadní klinické literatury o CMP a afáziích. 
Tyto regiony byly spojovány s postiţením komprehenze. Lexikální sémantika by měla být závislá na 
levém temporo-parietálním kortexu. Studium funkční organizace u primátů ale ukazuje na 
existenci anteriorní sluchové cesty, tzv. „what pathway“188. Návrh anteriorní temporální cesty pro 
komprehenzi slov je podpořen také klinickými pozorováními pacientů s neurodegenerativní 
sémantickou demencí, kde je anteriorní temp. atrofie spojována s progresivní ztrátou sémantiky, a 
to uţ na úrovni významu izolovaných slov. Zdá se, ţe funkce posteriorního a anteriorního regionu jsou 
komplementární. Jasně vlevo lateralizovaný je také proud aktivace spojený s čtením a anteriorním 
fusiformním gyrem189.Tento proud je známý jako „visual word form area“190. Léze v této oblasti vede 
k čisté alexii – potíţi přečíst byť izolovaná slova, postiţený čte písmeno po písmeni. 
Výsledky těchto PET studií komprehenze vedly k závěru, ţe pouţívá proudy, které zaměstnávají 
anteriorní i posteriorní regiony v levém temporálním laloku. 
Studie pomocí PET jsou ale zejména podstatné pro výzkum produkce, protoţe fMRI neumoţňuje 
vyuţití overt speech, a uţ vůbec ne na nadslovních úrovních. Řeč, ať uţ opakování slov, počítání 
či jiná nepropoziční řeč nebo narativní produkce propoziční, aktivuje SMA – suplementární 
motorickou areu, oboustranný primární senzoricko-motorický kortex, levou anteriorní insulu, bazální ganglia a 
thalamus, bilat. mozeček191. 
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Braun192 pouţil PET k ohodnocení funkční mozkové aktivity během spontánního narativu a 
dalších řeči podobných úloh. V rámci narativu měly subjekty vybavovat události z paměti a 
kontrolní úloha (baseline) spočívala v produkci orálních artikulačních pohybů bez jazykového 
obsahu. Tato kontrolní úloha aktivovala bilat. pars opercularis, pre- a postcentrální gyrus a 
primární a anteriorní auditorní kortex. Narativní podmínka aktivovala mnoho regionů v levé 
hemisféře, pars opercularis, triangularis, orbitalis, pre-SMA, lat. prefr. kortex, insulu, anteriorní cingulární 
gyrus a dorsolat. prefront. kortex. Další PET studie propoziční řeči tuto kombinaci aktivací potvrzuje 
(Blank a kol., 2002). Braun a kol. (2001) se zabýval také otázkou, zda jazyk aktivuje tytéţ oblasti 
také v případě znakového jazyka, a zkoumal pomocí PET slyšící dospělé, jejichţ rodiče byli 
neslyšící, a jejich děti jsou tedy bilingvní (angličtina, americký znakový jazyk). Podmínky byly 
stejné jako v předchozích studiích. Pro oba jazyky se prokázal stejný soubor aktivovaných 
jazykových oblastí. 
Všechny tyto studie prokázaly, ţe jazyková produkce zaměstnává širokou řadu mozkových 
regionů, nikoli pouze klasická perisylviánní jazyková centra v levé hemisféře, ale také mnohé jiné. 
Řeč i znakový jazyk produkčně angaţují tytéţ části Brocovy oblasti. Prokázala se i starší tvrzení 
z post mortem studií, zejm. ţe mezi Brocovou a Wernickeovou areou v levé hemisféře je během 
řečové produkce silná funkční konektivita (arcuatus fasciculus). 
 

6.2.3 Magnetická rezonance a z ní vyvinuté techniky 
PET a SPECT víceméně konkurující magnetická rezonance (MRI, MR) nepouţívá ionizující 
nebo x-radiaci, ale variaci signálů produkovaných protony v těle, jestliţe je hlava pacienta umístěna do 
silného magnetického pole. Ve spojení se základní technikou MR a jejím vyuţitím na lidech jsou 
uváděna jména Jackson (1968), Damadian (1972), a Abe a Paul Lauterbur (1973).  
Strukturní zobrazování těţilo dříve nejvíce právě z MRI. Během 80. let umoţnila technická 
zdokonalení a diagnostické aplikace MRI diagnostikovat na ţivém subjektu mozkovou patologii, 
která by jen o deset let dříve byla nezachytitelná.  
MRI vyuţívá magnetická pole a rádiové vlny. Během MRI vytváří velký cylindrický magnet okolo 
hlavy pacienta magnetické pole, jímţ se posílají rádiové vlny. Kaţdý bod v prostoru magnetického 
pole má jedinečnou radiofrekvenci, na níţ je signál přijímán a transmitován. Senzory čtou 
frekvence a počítač pouţívá získanou informaci k vytvoření obrazu. Vznikají vysoce kvalitní 
dvou- nebo třídimenzionální zobrazení mozkových struktur. Detekční mechanismy jsou tak 
přesné, ţe mohou zachytit změny ve struktuře během času. Za pouţití MRI vědci mohou vytvářet 
zobrazení povrchových i podpovrchových struktur s vysokým stupněm anatomické detailnosti. 
MRI skeny prezentují také řezová zobrazení v jakémkoli směru odshora dolů, zprava doleva nebo 
zepředu dozadu.  
Problémem původní MRI technologie bylo, ţe nabízela jen strukturní informaci o mozku - 
detailní zhodnocení fyzického vzhledu, obsah vody a mnoho druhů drobných poruch struktury 
mozku (jako zánět nebo krvácení), nedokázala ale nabídnout informace o metabolismu mozku 
(např. jak aktivně funguje) v době zobrazení.  
 
6.2.3.1 Funkční magnetická rezonance 
Vědci se brzy naučili, ţe velký průtok krve změny naměřené PET by mohly být také zobrazeny 
správným typem MRI. Zrodila se funkční magnetická rezonance (fMRI) a od 90. let se stala 
dominantní metodou mapování mozku pro svou neinvazivnost, nepřítomnost radiační expozice a 
relativně širokou dostupnost. fMRI měří relativní mnoţství okysličené krve, které protéká 
různými oblastmi mozku. Čím více okysličené krve je v určité oblasti, tím více neurální aktivity 
tam probíhá (BOLD signál). To umoţňuje lokalizovat určité funkce do určitých oblastí mozku. 
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fMRI má střední prostorové a časové rozlišení. Díky fMRI můţeme získat strukturní i funkční 
data - generují se zobrazení, která odráţejí, jaké mozkové struktury jsou aktivovány a jak během 
plnění různých úkolů. Většina fMRI skenerů umoţňuje prezentovat subjektům různé vizuální, 
zvukové a hmatové stimuly a instruovat je k provádění nejrůznějších akcí, jako např. stisknutí 
knoflíku nebo hýbání joystickem při jazykových úlohách. Díky tomu můţe být fMRI pouţíváno k 
výzkumu struktur a procesů spojených s percepcí, myšlením a akcí. fMRI do značné míry 
nahradilo PET při studiu vzorců mozkové aktivity. PET ovšem díky schopnosti zobrazovat 
radiačně označkované ligandy receptorů (jakékoli chemikálie, které se naváţou na receptory) 
vykazuje signifikantní výhodu – schopnost identifikovat specifické mozkové receptory (nebo 
přenašeče) spojené s určitými neurotransmitery.  
fMRI se stále více uţívá také pro medicínskou diagnostiku. Protoţe je výjimečně senzitivní na 
průtok krve, je velmi citlivá také k raným změnám v mozku, které jsou způsobeny ischemií 
(abnormálně nízkým průtokem krve), a také těm, které následují po mrtvici, jeţ je nejčastější 
příčinou afázií.  
Protoţe zaznamenává lokální průtok krve a změny v okysličení v důsledku mozkové aktivity, 
nenabízí přímé měření neurální aktivity. Z těchto důvodů je vhodné vyuţívat kombinace technik: 
během výzkumu pomocí fMRI simultánně nahrávat EEG, čímţ získáme vysoké prostorové i 
časové rozlišení.  
 

6.2.4 fMRI ve výzkumu jazyka 
Pro jazykové výzkumy je nicméně stále signifikantní velmi slabé časové rozlišení fMRI, ve 
srovnání s EEG nebo MEG – vyvinutí BOLD kontrastu u fMRI zabere asi 12 sekund! Při overt 
jazykové produkci výstupy subjektu nejen vedou k artefaktům v signálu pro právě probíhající 
experimentální situaci, ale také pro situaci, která předcházela. Jsou-li dvě jazykové úlohy na overt 
produkci provedeny příliš rychle po sobě, nastává kontaminace signálu druhé úlohy změnami 
z první úlohy. První 3 vteřiny po začátku mluvené úlohy jsou nejnáchylnější k artefaktům 
spojeným s pohyby, zvláště u zdravých subjektů. Je proto třeba provádět rozumně dlouhé 
přestávky mezi úlohami. fMRI výzkumy s afatiky jsou vţdy kazuistikami, nelze provádět 
kvantifikovatelná skupinová srovnávání. 
Vědci se pomocí fMRI soustřeďují na vymezování hranic různých úrovní jazykového 
zpracovávání, zejména reprezentace sublexikální řečové percepce, lexikální reprezentace a vyhledávání, 
větnou syntax a sémantiku i diskurs. 
 
Auditorní úroveň – reprezentace řečového zvuku 
Při poslechu sublexikálních řečových stimulů (např. slabik) je pozorována výrazná aktivita 
v mnoha mozkových regionech, a to mnohem více neţ v případě stimulů neřečových. Vědci se 
snaţí zjistit, jak je akustický stimul reprezentován foneticky a chápán jako řečový. Pro jazykové 
zpracovávání by mělo být specializováno několik mozkových regionů, bilaterálně a supratemporálně 
(temporální Heschlův gyrus – primární auditorní kortex; auditorní asociační kortexy; planum polare a planum 
temporale). Jádrové a asociační regiony se funkčně liší: primární oblast je senzitivní k čistým 
frekvencím, asociační oblasti ke komplexním znakům. U primátů bylo vypozorováno, ţe 
specializace pro řeč začíná uţ na úrovni auditorního asociačního kortexu193. Scott a Johnsrude194 
prokázali, ţe u lidí funguje akustická neurální cesta také tak, ţe jsou v ní informace chápány na 
abstraktnější úrovni, jako auditorní objekty. U lidí probíhá ale auditorní zpracovávání kromě 
anteriorního kortexu také posteriorně. Argumentuje se tak, ţe řečové stimuly vyvolávají více 
aktivity neţ neřečové v anteriorních oblastech temporálního kortexu. Ale tato aktivita by 
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nemusela být odrazem vnímání zvukových kategorií, ale spíše potřeby diskriminovat mezi velmi 
podobnými zvukovými kategoriemi. Řeč je kvantitativně, nikoli kvalitativně, obtíţnější úkol pro 
zpracovávání195. 
Odlišné je vnímání a zpracovávání audiovizuálních podnětů – Calvert a kol., 1997, v pilotní 
studii ukázali, ţe mnoho regionů aktivních v auditorní řečové percepci je také aktivních během 
tichého čtení z rtů – levý superiorní temporální gyrus je zvlášť důleţitý pro integrování sluchových 
a vizuálních podnětů196. To znamená, ţe integrace auditorních a vizuálních podnětů se objevuje 
relativně pozdě v proudu zpracovávání, aţ poté, co byly zvlášť zpracovány auditorní a vizuální 
podněty na niţší úrovni (Calvert a kol., 2000). 
 
Úroveň slovní – reprezentace slovního významu 
Pro porozumění slovům je potřeba přístupu k sémantické znalosti. Chápání organizace 
sémantické znalosti v mozku je základem pro pochopení procesů slovní komprehenze. O 
organizaci lexikální, sémantické paměti existuje řada prací, ať uţ zaloţených na studiu lézí nebo 
neurozobrazování (viz kapitola Jazyk a paměť). Zobrazovací výzkum se snaţí odhalit, jak je 
sémantická znalost během komprehenze získávána a manipulována. Byly delimitovány specifické 
regiony pro selektivní zpracovávání ţivých v. neţivých, konkrétních v. abstraktních jmen. Základním 
metodologickým problémem ale zůstává, jak do komprehenze slov začlenit či od ní oddělit 
předcházející fonologické zpracovávání – jaké mozkové oblasti jsou specificky potřebné pro 
zpracovávání sémantické?  
Vzniklo několik metod, z nichţ některé jsou vyuţívány jako paradigma či protokol, jiné byly 
z různých důvodů zavrţeny. Většina je ale zaloţena na různých způsobech rozhodování o významu, 
respektive srovnávání dvojího rozhodování: např. Demb a kol.197 v rané studii prezentoval 
vizuální stimuly subjektům, které měly za úkol rozhodnout, zda je slovo abstraktní nebo 
konkrétní, a v druhém, jednodušším úkolu posoudit, zda slovo bylo prezentováno výše či níţe. 
Levý inf. frontální gyrus vykázal více aktivity v komplexnější úloze. Opakování téţe úlohy vedlo 
k poklesu aktivity v tomtéţ regionu (repetition suppresion je obecný fenomén v kognitivních 
úlohách, viz heslo priming), coţ ale neplatilo o opakování jednodušší úlohy. To naznačuje, ţe 
pokles aktivity je odrazem snazšího sémantického zpracovávání při opakování úlohy, nikoli snazšího 
fonologického zpracovávání. Tato studie byla několikrát replikována a ukázalo se, ţe je rozdíl 
mezi zpracováváním v tomto regionu anteriorně a posteriorně. Posteriornější části (BA 44) 
vykazují aktivitu pro fonologickou i sémantickou úlohu, ale anteriornější části (BA47/45) spíše aktivitu 
jen pro sémantickou úlohu. Debata o typu sémantického zpracovávání v anteriorních a posteriorních 
částech této oblasti stále pokračuje, dílem se věnuje ověřování hypotézy, ţe anteriorně-posteriorní 
diference odpovídá rozdílu mezi sémantickým a fonologickým zpracováváním. 
Jiná část fMRI studií se věnovala zkoumání přístupu a výběru významů během přirozeného 
zpracovávání vět. Rodd a kol.198 dali subjektům za úkol poslouchat věty s víceznačnými slovy ve 
srovnání s větami bez ambigvity. V jedné úloze měli participanti poslouchat věty s vědomím, ţe 
budou odpovídat na otázky týkající se jejich obsahu, v druhé měli pouze pasivně poslouchat. 
Aktivní úloha aktivovala u ambigvitních vět více bilat. inf. frontálním gyry, pasivní úloha spíše levý 
temporální gyrus a inf. frontální sulkus. 
Jiné paradigma pouţívá jako metodu sémantický priming. Na neurální úrovni je přístup ke slovu 
efektivnější, bylo-li dříve prezentováno slovo podobné, primovací, sémanticky vztaţené k targetu. 
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Mozkové oblasti vykazující menší aktivitu pro primované neţ pro neprimované slovo jsou tedy 
spojovány s vyhledáváním slovních významů. Coplan a kol.199 např. prezentovali participantům 
slova jako money a river po primu bank a neprimujícím stimulu sky. Projevila se obecně známá 
neurální facilitace, a to v levém středním temporálním gyru a levém anteriorním frontálním gyru 
BA47/11). 
 
Úroveň větná – sémantické zpracovávání 
Na specifické regiony, jeţ by se daly připsat exkluzivně sémantickému zpracovávání vět, se 
mnoho výzkumníků nesoustřeďuje, více je zajímá zpracovávání syntaxe. Nicméně zjišťuje se, 
které regiony se podílejí na ustavování významu vět, zda tyto oblasti jsou spíše obecnější, nebo 
speciálně jazykové (jelikoţ, jak bylo řečeno výše, zjištění, ţe mozkový region je aktivní během 
prezentace jazykové informace ještě nutně neznamená, ţe také plní funkci, která je unikátně 
jazyková), jak probíhá zpracovávání doslovného a jak metaforického významu a zda se při 
zpracovávání vět se specifickým obsahem aktivují specifické mozkové oblasti (např. zda věty 
popisující akce aktivují motorické regiony, viz zrcadlové neurony). Velmi pozoruhodný výzkum 
provedl Humphries a kol.200, který prezentoval dějovou informaci pomocí vět a pomocí přímého 
ukázání („Ozval se výstřel a pak někdo utíkal“ versus zvuk výstřelu a klapajících bot). Obě podmínky 
aktivovaly střední (auditorní) a posteriorní region temporálního laloku a levého gyru frontalis inf. 
Specificky jazyková aktivace byla pozorována v anteriorních temporálních lalocích a několika dalších 
oblastech. 
Častou metodou je srovnávání různých modů prezentace stimulů – vizuálně a auditorně 
prezentované věty. Constable a kol.201 odhalil aktivitu v levém gyru temporalis a frontalis inferior pro 
oba typy prezentací. Anteriorní levý gyrus frontalis by měl hrát roli v integraci sémantických a 
syntaktických procesů. 
V rámci sémantických studií s narušením větného významu sledovala Friedericiová a kol.202 
spojení těchto narušení s aktivitou ve středním gyru temporalis a insule (viz výše). Řada studií 
potvrzuje ústřední roli temporálních oblastí pro větnou sémantiku. 
 
Úroveň větná – syntaktické zpracovávání 
Významný díl výzkumu se zaměřuje na neurální mechanismy syntaktických a sémantických 
aspektů větné komprehenze. Mnoho studií hledá neurální koreláty syntaktické komplexity. 
Interpretace je ale různá: určité mozkové oblasti mohou být vnímány jako specializované pro 
sloţitější syntaktické operace. Nebo je moţné prostě zkonstatovat, ţe syntaktická komplexita 
klade větší nároky na pracovní paměť. Např. Just a kol.203 představili účastníkům tři věty odlišné 
v míře strukturální komplexity: stimuly obsahovaly několikanásobně rozvitá souvětí, vztaţné věty 
nebo věty předmětné. Míra neurální aktivity spolu s komplexitou věty v oblastech Brocovy a 
Wernickeovy arey narůstala. 
Někteří odváţnější výzkumníci se neomezují na taková obecná pozorování, ale snaţí se připsat 
zvýšené aktivitě přímo zpracovávání jednotlivých teoretických konstruktů v rámci vlastních 
syntaktických teorií. Jedním z představitelů tohoto postupu je zejm. Grodzinsky, resp. 

                                                           
199 Copland, D. A. et al. (2003). Brain activity during automatic semantic priming revealed by event-related functional 
magnetic resonance paging. Neuroimage, 20, 1, 302-310. 
200 Humpries, C. et al.. (2001). Role of anterior temporal kortex in auditory sentence comprehension: An fMRI study. 
Neuroreport, 12, 8, 2014-2029. 
201 Constable, R. T. et al. (2004). Sentence komplexity and input modality effects in sentence comprehension: An 
fMRI study. Neuroimage, 22, 1, 11-21. 
202 Friederici, C.J. et al. (2005). Revisiting the role of Broca´s area in sentence processing: Syntactic integration versus 
syntactic working memory. Human Brain Mapping, 24, 2, 79-91. 
203 Just, M. A. et al. (1996). Brain activation modulated by sentence comprehension. Science, 274(5284), 114-116. 
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Grodzinsky a Friedericiová204. Věnovali se zejména různým typům závislostních vztahů ve 
větách. Parsing těchto vztahů (tj. členění komplexních vět) je spojován s různými vzorci neurální 
aktivity. Řada dalších studií potvrdila, ţe tuto aktivitu vyvolávají pouze velmi komplexní věty 
(věty předmětné s vzdáleným antecedentem). Na základě těchto pozorování se zdá, ţe zvýšená 
aktivita v případě transformací indikuje kategoriálně odlišný způsob operací v daném regionu. 
 

 
 
Jiný způsob srovnávání dvou sémantických rozhodnutí (semantic decision task, viz výše) na úrovni 
věty vyzkoušeli Dapretto a Bookheimer205: subjekty posuzovaly syntakticky odlišné páry vět a 
určovaly, zda obsahují týţ význam (tzv. reverzibilní věty – aktivum-pasivum, viz obrázek, který 
jsme pouţili v našem výzkumu větné komprehenze), v druhém úkolu byla tato funkce nesena 
synonymními pojmenováními, syntaktická forma zůstávala stejná. Syntaktická odlišnost větných 
párů se odráţela v aktivitě posteriorního gyru frontalis inf., ale věty se synonymy (právní zástupce-advokát) 
aktivovaly anteriorní část tohoto regionu. 
V rámci violačních studií se zkoumalo zpracovávání vět se sémantickým nebo syntaktickým 
narušením (aktivace v posteriorním gyru temporalis superior v případě obou narušení, a anteriorním 
v případě pouze syntaktického narušení) s větami správnými206. Ohledně interpretace všech 
těchto pozorování nicméně probíhá intenzivní diskuse. 
 
Úroveň nadvětná – diskursová sémantika 
Zkoumání komprehenze textů je pouze v počátcích. Vědci se nicméně soustřeďují na procesy 
diskursové úrovně, které nelze pozorovat při zkoumání izolovaných vět. Pro chápání diskursu je 
ústřední schopnost integrace větných informací s informacemi známými z předchozího kontextu. 
Vynikající výzkumný design navrhli za tímto účelem St. George a kol.207, kteří srovnávali 
komprehenzi diskursu se shrnujícím nadpisem a bez něj. Pro vyprávění bez titulku se aktivovaly 
temporální oblasti v pravé hemisféře, zatímco pro příběhy s titulkem temporální oblasti vlevo. 
Xu a kol.208 zkoumali komprehenzi textu sestávajícího z nepropojených vět s textem souvislým. 
Zjistili ale naopak aktivitu v anteriorním temporálním pólu a mediálním prefront. kortexu 
bilaterálně. 
Obrázek, který zobrazovací metody zatím podávají o komprehenzi diskursu, je, ţe text aktivuje 
regiony, které nejsou potřebné při komprehenzi nezávislých vět. Dále se zdá, ţe ačkoli jazyk je 

                                                           
204 Grodzinsky, Y., Friederici, A. D. (2006). Neuroimaging of syntax and syntactic processing. Current Opinion in 
Neurobiolgy, 16, 2, 240-246. 
205 Dapretto, M. Bookheimer, S.Y. (1999). Form and kontent.Dissociating syntax and semantics in sentence 
comprehension. Neuron, 24, 2, 427-432. 
206 Friederici, A. D. Et al. (2003). The role of left inferior frontal and superior temporal kortex insentence 
comprehension: Localizing syntacic and semantic processes. Cerebral Cortex, 13, 2, 170-177. 
207 St. George, M. et al. (1999). Semantic integration in reading. Engagement of the right hemisphere during 
discourse processing. Brain, 122, 1317-1325. 
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silně lateralizován vlevo, diskurs je zpracováván spíše bilaterálně (viz Beemanovy studie pravé 
hemisféry výše). 
 

6.2.5 Evokovaná funkční magnetická rezonance 
efMRI neboli event-related functional magnetic resonance imaging je novější, hybridní druh 
fMRI, která se úspěšně snaţí eliminovat největší nevýhodu klasické fMRI, a sice její 
nedostatečnou časovou přesnost. Činí tak kombinací fMR s principem ERP. Jedná se o 
podobnou odvozeninu, jako je ERP vyvinuté z EEG. Díky této metodě je moţné odlišit i velmi 
rychlé stimuly, přestoţe hemodynamická reakce, a tedy i BOLD signál, trvá několik sekund. Série 
zobrazení z klasického fMRI jsou tzv. time-locked, tj. připsány určitému časovému úseku v 
souvislosti s prezentací stimulu. Poté je zobrazení „zprůměrováno“ v průběhu mnoha pokusů. 
Přestoţe je efMRI velmi přínosná pro poznávání neuroanatomických korelátů mentálních 
pochodů v mozku, nenabízí kompletní mapu oblastí, které jsou aktivované, protoţe není schopna 
odráţet přechodné krátkodobé změny neuronů. Je povaţována spíše za komplementární metodu. 
  

6.2.6 Morfometrické metody 
Nejpopulárnější morfometrická metodou je voxel based morphometry (viz níţe). Protoţe ale 
zobrazovací voxel není biologicky reálná jednotka, byly vyvinuty také jiné metody, které jsou v 
lepší korespondenci s biologickými strukturami: Deformation-based morphometry (DBM), surface-based 
morphometry (SBM) a fiber tracking, zaloţené na zobrazování pomocí váţené difuze (diffusion-
weighted imaging - DTI - diffusion tensor imaging nebo DSI – diffusion spektrum imaging). 
Všechny čtyři tyto morfometrické metody zaloţené na MR umoţňují sledovat jemné změny během 
stárnutí a učení se i významné změny během lidského vývoje a rovněţ změny patologické, a to kvantitativně. 
Sleduje se například gyrifikace prenatálně a u novorozenců. Za pomoci VBM se podařilo 
prokázat, ţe vyzrávání mozku s sebou nese nárůst šedé a bílé hmoty, ţe čas maturace není 
lineární a ţe se meziregionálně podstatně liší. Bílá hmota narůstá během raného vývoje a adolescence a šedá 
hmota v stejném období postupně ubývá. Okolo 50 let věku postihuje šedou a zřejmě i bílou hmotu 
přirozená atrofie, coţ se dotýká přímo neuronálních buněk. Umírají tedy individuální neurony, coţ 
vede ke ztrátě jejich buněčných těl (šedé hmoty) a jejich myelinizovaných axonů (bílé hmoty). 
Změny v šedé hmotě mohou být pozorovány pomocí density a gyrifikace této hmoty.  
Všechny morfometrické studie silně podporují tvrzení, ţe mozková plasticita – změny v mozkové 
struktuře – jsou moţné v průběhu celého ţivota člověka a mohou být také odrazem adaptace a 
posilování mozkových funkcí, které se mění se zkušeností. Plasticita a učení jsou důkazem 
mozku, který se mění v čase funkčně i strukturně.  
Zřejmě největší dopad morfometrie na naše porozumění vztahů mezi mozkovou strukturou a 
funkcí má série studií zaměřená na tzv. profesionalitu v nejrůznějších úkonech (viz níţe). 
V současnosti jsou ovšem morfometrické metody nejvíce pouţívány klinicky, při diagnostice a 
monitorování neuropsychiatrických poruch, neurogenerativních onemocnění (AD, PD) a 
psychotických onemocnění (schizofrenie). Na dobu, kdy tyto techniky budou moci být pouţívány 
také k jazykovědným výzkumům, coţ se daří zatím jen DTI, budeme muset čekat. 
 
Morfometrie zaloţená na voxelech (voxel based morphometry, VBM) je technika, která 
umoţňuje vyšetřovat ohniskové rozdíly v mozkové anatomii za uţití tzv. statistického parametrického 
mapování. V tradiční morfometrii byl objem celého mozku nebo jeho části měřen zakreslováním 
oblastí zájmu (regions of interest, ROIs) do obrazů získaných skenováním mozku a počítáním 
vyčleněného objemu. Toto časově náročné měření můţe nabídnout jen údaje o skutečně 
rozsáhlých oblastech mozku; malé rozdíly budou přehlédnuty. VBM registruje kaţdý mozek do 
šablon, které odstraní většinu velkých rozdílů v mozkové anatomii mezi lidmi. Potom jsou 
zobrazení mozku vyhlazena, takţe kaţdý voxel reprezentuje průměr sebe sama a svých sousedů. 
Nakonec je obrázek srovnán v rámci všech mozků a kaţdého voxelu. 
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Jedna z prvních VBM studií, která získala pozornost médií, byla studie hippokampu mozků 
londýnských taxikářů209 (jedna ze zmíněných studií kognitivní profesionality). VBM ukázalo, ţe 
zadní část hippokampu těchto lidí byla v průměru větší ve srovnání s kontrolní skupinou, zatímco 
čelní část byla naopak menší. Taxikáři potřebují dobré prostorové navigační dovednosti a vědci s 
touto dovedností často spojují právě hippokampus210. Taxikáři z Londýna měli výrazný bilaterální 
nárůst šedé hmoty v posteriorní části hippokampu ve srovnání s kontrolními subjekty. Podobně 
změny šedé hmoty byly korelovány také s mírou zkušenosti u hudebníků, matematiků a osob s dobrou 
znalostí druhého jazyka. Ukázalo se dokonce, ţe změny šedé hmoty oboustranně nastávají i ve velmi 
krátkém čase – u mediků, kteří se učili na zkoušku memorováním, tyto změny nastaly 
v posteriorním a laterálním parietálním kortexu uţ po 3 měsících. 
VBM se obvykle pouţívá k zjišťování rozdílů mezi subjekty, ale můţe také být pouţita k 
vyšetřování neuroanatomických rozdílů mezi hemisférami, které detekují mozkovou asymetrii 
(tedy např. také jazykovou lateralizaci mozku)211. Plasticita lidského mozku můţe být také měřena 
pomocí rTMS a jejích variant (viz dále) a ukazuje se, ţe tato abnormalita běţné plasticity je 
primární abnormalitou ve velkém mnoţství různorodých experimentálních podmínek212.  
 
6.2.6.1 Traktografie – DTI a DSI, princip difuzní anizotropie 
Z historického hlediska není účel subkortikálních drah pro modelování jazykové komunikace 
stále doceněn. Stávající modely jazykových funkcí pracují stále pouze s kortikálními oblastmi, 
přestoţe je delší dobu zjevné, ţe mezi šedou a bílou hmotou mozkovou probíhá komunikace, a 
to také v souvislosti s vyššími kognitivními funkcemi. Uvaţovalo se pouze o spojení produkčních 
oblastí (Brocova oblast) s percepčními (Wernickeova oblast) prostřednictvím známého svazku 
vláken (fasciculus arquatus), který je anatomicky spojuje (popsáno mnoha autory uţ na konci 19. 
století, viz výše). První, kdo tuto oblast usouvztaţnil s kortikálními oblastmi, byl uţ Carl 
Wernicke, kdyţ tvrdil, ţe jazykové funkce závisejí na integritě „psychic-reflex arc“ mezi 
temporálním a frontálním regionem (Wernicke sám však toto spojení nezahrnul do svého modelu 
jazykových funkcí a připisoval tyto funkce vláknům capsuly externy, nikoli arcuatu fasciculu).  
Jako trakt spojující Wernickeovu a Brocovu oblast označil arcuatus fasciculus ruský neurolog 
Konstantin von Monakow (1853–1930). Přesný anatomický popis relevantních vláken této 
oblasti však dosud není znám.  
První vektorově vypočítané zobrazení pouţívající difuzní anizotropii slouţilo k zobrazení 
nervových drah v mozku makaka (Filler a kol., 1992)213. Od té doby bylo provedeno nespočet 
studií mapujících pomocí DTI kognitivní funkce člověka, také jazykové.  
 
Traktografie (fiber tracking či sledování průběhu nervových vláken) je procedura schopná demonstrovat 
neurální trakty za pomocí speciálně uzpůsobené MR a analýzy jejích zobrazení pomocí počítače. 
Výsledky prezentuje v 2D a 3D zobrazeních. MRI sekvence sledují symetrii mozkové difuze vody. 
Volná difuze se objevuje rovnoměrně ve všech směrech (izotopická difuze). Prochází-li bariérou, 
je relativní mobilita molekul jiného neţ sférického tvaru, často se jedná o elipsoid. Základní 

                                                           
209 Maguire, E. A., Gadian, D. G. et al. (2000). Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi 
drivers. Proceedings of the National Academy of Sciences 97, 8, 4398–4403. 
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213 Filler, A. G., Tsuruda, J. S., Richards, T. L., Howe, F. A. (1992). Images, apparatus, algorithms and methods. UK 
Patent Office. 
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bariérou je v bílé hmotě myelin axonů. Svazky axonů jsou bariérou pro kolmou difuzi a cestou 
pro paralelní difuzi podél orientace těchto vláken. Traumata, tumory a záněty redukují 
anizotropii, protoţe bariéry jsou postiţeny destrukcí či dezorganizací. Svazky traktů vláken zase 
způsobují, ţe voda v tensoru difunduje asymetricky – hlavní ose paralelní směru vláken. Kromě 
dlouhých traktů, které spojují mozek se zbytkem těla, existuje také sloţitá síť tvořená krátkými 
konekcemi v různých kortikálních a subkortikálních regionech.  
Asymetrie je označována jako anizotropie. Existuje přímý vztah mezi počtem vláken a mírou této 
difuzní anizotropie.  
Deterministické algoritmy „trasování“ obecně spojují voxely, které tvoří cestu. Probabilistické trasovací 
metody generují multiplicitní trakty a ohodnocují pravděpodobnost, ţe určitý svazek voxelů patří 
k danému traktu.  
Difuzní MRI obecně umoţňuje získávat in vivo zobrazení neurálních traktů na základě lokálních 
mikrostrukturních charakteristik difuze vody v tkáni, čímţ umoţňuje studovat funkční konektivitu 
(někdy se označuje také jako difuzní MRI, v našich podmínkách se často hovoří jen o měření difuze). 
Difuzní zobrazování je nyní nejslibnější metodou pro zjišťování individuálních neuronálních drah 
a jejich průběhu a případného narušení ( path analysis).  
 

 
 
DTI rekonstrukce tras vláken. Červená označuje směr na ose X zprava doleva nebo obráceně, zelená na ose Y (od posteriorních k 
anteriorním oblastem nebo obráceně) a modrá označuje osu Z (zdola nahoru nebo obráceně). Tato technika není schopna odlišit pozitivní 
nebo negativní směr na ose. Zdroj: Wikipedia. 

 
Pole difuzní MRI se člení do dvou aplikačních oblastí: diffusion weighted MRI a diffusion tensor MRI. 
Diffusion weighted imaging  (DWI) – kaţdý zobrazený voxel, tj. 3D pixel má intenzitu 
zobrazení, která odráţí nejlepší měření rychlosti difuze vody v dané lokaci. Toto měření je 
podstatně citlivější neţ tradičnější MRI měření těsně po mrtvici. DWI je nejlépe aplikovatelné na 
šedou hmotu mozkovou cerebrálního kortexu - hlavní mozková jádra, kde je míra difuze stejná 
podél všech os měření.  
Diffusion tensor imaging (DTI) se pouţívá, jestliţe má sledovaná tkáň (zejm. neuronální axony 
bílé hmoty) vnitřní strukturu vláken podobnou anizotropii některých krystalů. Voda potom 
difunduje mnohem rychleji ve směru této vnitřní struktury a pomaleji, kdyţ se pohybuje kolmo k 
preferovanému směru. To znamená, ţe naměřená míra difuze se bude lišit v závislosti na tom, 
z jakého směru se pozorovatel dívá. Proto má kaţdý voxel v DTI jeden nebo více párů 
parametrů: míru difuze a preferovaný směr difuze, popsané v 3D prostoru. Je zjevné, ţe na tomto 
nastavení velmi záleţí, protoţe z něj vyplývá také interpretace výsledků. Vysoká míra 
informačního obsahu jediného DTI voxelu je extrémně citlivá k jemným patologiím v mozku. 
Směrová informace navíc můţe být rozšířena na vyšší strukturní úroveň, takţe se dá vybrat a 
sledovat neurální trakt mozkem – potom se jedná o DTI traktografii.  
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DTI představuje významný nástroj pro empirické ověřování plauzibility psycholingvistických 
modelů. Např. Bullmore a kol., 2000214, zkoumali pomocí fMRI dat semantic decision task, a 
výsledky interpretovali v modelu se spoji z frontálního do parietálního kortexu, který vysvětluje 
sekvenční ověřovací/ozkušovací a monitorovací procesy artikulační smyčky (20 praváků 
zhodnocovalo, zda prezentované slovo označuje ţivý nebo neţivý objekt, své rozhodnutí 
subvokálně artikulovali). 
 
„Sledování průběhu nervového vlákna“, traktografie, je tedy měření vlastností bílé hmoty mozkové 
pomocí rekonstrukčních metod. Metody fiber trackingu by měly úspěšně identifikovat největší (cca 5 
mm velké) fascikulární trakty v jádrové bílé hmotě. Menší trakty zatím přesně určit není moţné. 
Často se také stává, ţe se cesta „ztratí“, protoţe probíhá v rámci sekundy. Přesto tracking nabízí 
hodnotnou a hlavně unikátní informaci: traktování bílé hmoty neinvazivně není schopna ţádná 
jiná metoda. Proto bude mít podstatný vliv na studium fungování mozku, a to také s ohledem na 
jazykové funkce. DTI se konečně stává součástí mnoha rutinní klinických protokolů. Za pouţití 
rozsáhlých populací je moţné stanovit normu v průběhu vláken a sledovat hemisferální 
dominanci v jazykových úlohách. Přesto je tato metoda v jazykovědném výzkumu stále 
pouţívána v menší míře, ačkoli se v poslední době ukazuje, ţe subkortikální oblasti jsou pro 
jazykové zpracovávání velmi podstatné215. Traktografické metody zaloţené na DTI mohou být 
uţívány k také výzkumu anatomických základů jazyka a jeho poruch. Mozkové trakty nejsou 
odhalitelné pomocí CT nebo MRI samotné, proto nejsou součástí mozkových atlasů a znalosti o 
nich jsou dosud velmi malé. Tato metoda je v rámci afaziologie slibná, protoţe dysfunkce 
v jazykové oblasti můţe být porovnána s patologií příslušné dráhy, coţ umoţňuje vytváření 
hypotéz o tom, jakou tato dráha hraje roli u zdravé populace. 
Mapování orientace vláken a studium konektivity v traktech bílé hmoty bude v budoucnosti těţit 
z lepšího porozumění konkrétních příspěvků mechanismu anizotropie. Mnoho teoretických 
analýz membránové permeability (prostupnosti membrán), zavodnění, anizotropie nebo 
nehomogenity tkáně ukázalo, jak mnoho pozornosti je potřeba věnovat interpretaci dat z difuzní 
MR.  
Studium neuronální konektivity je velmi důleţité pro interpretaci dat fMRI (proto se tyto metody 
obvykle kombinují) a stanovování spojů aktivovaných center prostřednictvím sítí neuronálních 
cest. Kontinuitu orientace jednotlivých vláken musíme vyvozovat voxel po voxelu, přičemţ tato 
orientace se můţe měnit v důsledku ruchových dat, ale také spojování, oddělování a mizení 
vláken. Různé fascikly (svazky axonů) se také mohou v daném voxelu kříţit, coţ není 
v současnosti moţné pomocí DTI zjistit.  
 

6.2.7 Srovnání hemodynamických funkčních technik, PET a fMRI 
Neţ byla vyvinuta technologie fMRI, byla preferovanou metodou pro funkční zobrazování 
mozku PET a stále neurovědám velmi významně přispívá. Je pouţívána pro diagnostiku chorob 
mozku, nejvíce tumorů, mrtvic a nemocí, které destruují neurony, jako je demence (např. 
Alzheimerova choroba), z nichţ všechny způsobují výrazné změny v metabolismu mozku (a také 
jazykové poruchy). 
Je pravděpodobně nejuţitečnější v raných stadiích demencí, kdy je poškození mozku příliš 
difuzní, aby bylo moţné je zobrazit na CT a standardním MRI. Tyto techniky nejsou schopné 
dostatečně rozlišit tyto relativně drobné změny od normální škály kortikální atrofie, která se 
objevuje v souvislosti s věkem u mnoha osob a nezpůsobuje klinické příznaky (aging). 

                                                           
214 Bullmore, et al. (1996) Functional magnetic resonance image analysis of a large-scale neurocognitive network. 
NeuroImage 4, 1, 16-33. 
215 Murdoch, B. E. (2009). Speech and Language Disorders Associated with Subcortical Pathology. Wiley-Blackwell 
edition. 
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Instalace fMRI a PET se ale pohybují v řádech milionů, ve srovnání s EEG. Obě techniky, fMRI 
i PET, zobrazují snímky, které jsou tvořeny jako reprezentace rozdílů mezi dvěma stavy mozku – 
např. mozek v klidu versus mozek provádějící výpočty nebo představující si napsané slovo „pes“. 
Design kaţdého experimentu s fMRI anebo PET musí přesně definovat různé stavy. Designy 
tedy musí hledat náleţitě opozitní stavy: např. před a po úkolu, bez stimulu a s tímto stimulem 
atd. Baseline musí být velmi přesně definována, aby byl výzkum validní. V rámci lingvistiky se 
tyto stavy hypoteticky spojí s nějakým jazykovým jevem a vyloučí se ostatní faktory jazykové i 
nejazykové, které se mohou objevit současně se sledovaným jevem – to je velmi problematické. 
Časové a prostorové rozlišení PET je horší neţ fMRI, ale mnohem lepší neţ v případě 
elektromagnetických technik (EEG, MEG). Prostorové rozlišení fMRI je 3 mm, časové 0,5,-5 s, u 
PET 5 mm a 90 s. V obou případech musí být subjekt fixován v nehybné poloze po celou dobu 
experimentu. Uţ pohyb při mluvení můţe vést k artefaktům, přestoţe některé novější algoritmy 
mohou tyto problémy překonat. 
V případě fMRI je pro jazykové výzkumy velmi podstatné omezení: hlasité mluvení v přístroji 
indukuje artefakty. fMRI neumoţňuje studium orální řečové exprese, protoţe to okamţitě způsobí 
artefakty v zobrazení, které jsou zejména silné v anteriorních a ventrálních oblastech, coţ 
znemoţňuje pouţití těchto dat z této oblasti. Právě anteriorní temporální kortex hraje podstatnou 
roli v jazykovém zpracovávání. Přestoţe řečí vyvolané artefakty mohou být odlišeny od sledované 
aktivity, znemoţňují sledování plynulé, kontinuální jazykové produkce. Z toho vyplývá, ţe pro 
některé typy výzkumů – například pro jazykový výzkum – je PET v těchto ohledech vhodnějším 
nástrojem. Obě technologie jsou ale velmi citlivé na pohyb subjektu. 
Nutnost zavedení radioaktivních látek do krevního řečiště, a tedy invazivnost PET, je zřejmě její 
největší nevýhodou, protoţe to mimo jiné znamená, ţe je moţné ji pouţívat pouze v 
medicínském prostředí. fMRI je na druhou stranu oproti PET velmi hlučné, coţ je vzhledem 
k vyuţití v kognitivním výzkumu podstatný problém. Hluk chodu přístroje subjektu znemoţňuje 
poslouchat např. auditorně podávané pokyny. Hlučnost skeneru také můţe redukovat citlivost 
sluchových odpovědí na auditorní vstupy, i kdyţ je subjekt slyší.  
 
Zavedením funkčních zobrazovacích technik, jmenovitě PET a fMRI, se výzkum a interpretace 
mozkové organizace jazyka posunuly od anatomických oblastí k analýzám okruhů či sítí v mozku, 
podstatných k zpracovávání a produkci jazyka. Ukázalo se zřetelně, ţe různé jazykové úlohy jako 
pojmenování či komprehenze slyšeného slova obvykle vedou k simultánní aktivaci několika 
různých mozkových oblastí, přestalo se hovořit o anatomických lokalizacích a pozornost se přesunula 
k dynamickým sítím.  
Zatímco strukturní MRI a CAT skenování mají významné místo v medicíně, vyuţití fMRI a dalších z ní 
odvozených technik se dosud omezuje na neurovědecký výzkum. Je potřeba delšího času, aby se 
jednotlivé moderní techniky vysunuly z neurovědního výzkumu – jsou nicméně stále více pouţívány 
klinicky, aby pomohly diagnostikovat a odlišit různé typy kognitivních onemocnění. 

V současné době je fMRI metodou volby pro jazykovědné úlohy za vyuţití neurozobrazování a 
její budoucnost ve výzkumu neuronálních korelátů jazykovědného zpracovávání je zřejmě 
nejslibnější. Další, odštěpené výzkumné techniky, zejména efMRI a morfometrické metody: DTI, 
DSI, mají budoucnost v neurolingvistice zřejmě ještě nadějnější.  
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6.3 DTI subjektu se smíšenou afázií a dalšími kognitivními 
poruchami: případová studie 
 

V kapitole věnované fMRI jsme krátce zmiňovali také DTI a jeho výhody pro studium 
jazykových funkcí lidského mozku. Nyní obšírněji představíme konkrétní vyuţití této metody 
v našem aktuálním nedokončeném výzkumu. V klinicko-logopedické ambulanci Mgr. Tomáše 
Kubíka jsme dlouhodobě pomocí různých metod sledovali jazykový projev subjektu ZM (muţ, 
64 let, nar. 1944, vysokoškolské vzdělání technického směru, zaměstnaný dříve u stavební firmy) 
po ischemické CMP, na jehoţ jazykovou produkci a percepci v této práci průběţně odkazujeme, 
a to od akutní fáze globální afázie po nynější chronickou, středně závaţnou formu zřejmě afázie, 
agrafie a alexie (a dalších kognitivních poruch). Studii, jeţ z tohoto dlouhodobého pozorování 
subjektu ZM vzešla a jejímiţ hlavními autory jsou pracovníci VFNKV (Mgr. Tomáš Kubík, prof. 
Jiří Kalvach, MUDr. Jiří Keller), nyní představíme. 
 

6.3.1 Akutní fáze 
Sledovaný subjekt ZM přichází s expresivní poruchou řeči a zhoršenou hybností pravé ruky a 
nohy. Objektivní neurologické vyšetření definovalo smíšenou fatickou poruchu s převahou 
expresivní sloţky. Závěr z CT mozku statim a prvotního neurologického vyšetření zněl 
hypestézie dolní větve n. trigeminus vpravo, lehká paréza n. facialis vpravo a pravostranná 
hemianopsie a hemiataxie, chůze s tahem doleva, paretický pohyb PDK. Diagnóza: ischemická 
CMP parieto-okcipitálně vlevo 26 x 29 x 20 mm.  
Následné logopedické vyšetření v akutní fázi konstatovalo výraznou fatickou poruchu, a to po 
produkční i komprehenzní stránce. Subjekt pouţívá pouze delší sekvence pragmaticky 
orientovaných výrazů bez pojmového obsahu, výplňková slova, formule pro rozvázání („jak bych 
to jenom, jak se zdá, takţe ono by to“). Logoped diagnostikuje těţký stupeň smíšené afázie, alexie, 
agrafie a akalkulie.  
Testování pomocí WAB v akutní fázi odhalilo těţké postiţení porozumění, nejen na větné, ale jiţ 
na elementární úrovni (fonémová diskriminace). Subjekt naznačuje, ţe nerozumí, a vyţaduje 
opakování (porozumění WAB 26/200). Opakování zcela selhává (WAB 0/100), pojmenování je 
významně deficitní, s anomickými pauzami, namáhavým a neúspěšným vyhledáváním 
v mentálním lexikonu, s anomií, perseverací a parafáziemi. Fonologická nápověda selhává (4/100). 
Lexie je těţce narušena uţ na úrovni slabičné a slovní, grafie je narušena částečně – opis částečně 
zachován, ale spontánní psaní ZM nezvládá. Kalkulie je zcela narušena. Praxie, pouţívání 
automatismů, stav gnóze a orientace narušeny v důsledku poruchy porozumění, a nelze je tudíţ 
objektivně zhodnotit. Taktéţ zhodnocení porozumění figurativnímu jazyku není pro těţkou 
poruchu porozumění moţné. Test celkově ukazuje na globální fatickou poruchu.  
Zhruba v prostřední fázi terapie se ZM začal blíţit projevům Wernickeovy, posléze kondukční 
afázie s anomií, středně těţkou agrafií a alexií, závaţnou akalkulií, ovšem specifické formy 
(nedokáţe čísla napsat, ale dokáţe je přečíst, aritmetické úlohy vypočítá písemně, nikoli však 
ústně). 
 

6.3.2 Příklad komunikace subjektu ZM ve střední fázi terapie: 
Test fonologické fluence (jmenování slov na „k“) 
ZM: Kůl, kůň… a ne teďko a teď to bude kdyţ, já nevim, tak za chvíli začnem, jo, sem uţ předtim zkoušel 
třeba ňáký písmenka, nebo se mě zeptali třeba ňáký to, já nevim, třeba rostou, ty, no, ty rostou… kytky. A já 
třeba neřeknu kytka… Aţ zejtra to třeba vysypu. Já to nečekám, ţe se mě zeptáte, tak dostanu strach, 
zablokovanej… Se zašprajcnu. 
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T: Budeme jmenovat věci na K. Lidi po tom chodí, mají to doma, leţí to na podlaze. 
ZM: Podlaha, podlaha 
T: Začíná to na k. 
ZM: Kob… 
T. Tak teď já: kráva. 
ZM: kráva, kráva. 
T: Tak já pomůţu. Lidi se tam chodí modlit. 
ZM: Klečet, klečet. 
T: Ne, lidi se tam choděj modlit. Kam? 
ZM: Ale klečet je na k! 
T: To jste myslel dobře, ale já se ptám na prostor, kam se lidi choděj modlit. 
ZM: Kostel. 
T: Ano, kostel. Tak já: klobása. Pořád vymýšlíme slova na K. 
ZM: Klobása a mně to dá salám a motám se furt dokola. 
 
Test sémantické fluence 
T: Tak jinak. Zkusíme ovoce. Jmenujte mi zástupce ovoce. 
ZM: Ovoce, ovoce…Já nenapíšu ani ovoce. Pomeranč, banán, švestka, meloun, švestka, blumy, pomeranče, na 
stromě to roste, ty bobmro, bo, broskve. 
 
Psaní čísel 
T: Pět tisíc tři sta třicet tři. Ne pět set třicet tři.Vy jste napsal pět set třicet tři. 
ZM: Ale já se to učím pořád dokola, pořád znova – a nic. A někdy otázky prostě nevidím, neslyším. A ono se to 
přehodí. A já pak nerozumím. 
T: Sto dvacet sedm, to je v pořádku. Dvanáct set. 
ZM: Já to neslyším. To bylo dvacet? 
T: Dvanáct… 
ZM: Aha, dvanáct. 
T: Ne, vy jste napsal tisíc dvacet, ale dvanáct set je takhle. 
ZM: To je něco takovýho. Neslyšim to. 
T: Co je tady za číslo? 
 
Čtení čísel 
ZM: Dvacet, dvacet tři. Sto dvacet tři. Jedenáct, sto čtyři, dvě stě třicet sedm, pět set padesát jedna. 
T: Vy to v klidu přečtete, řeknete to bez chyby, ale obráceně ani za boha. Napsat to nedokáţete. 
 
Sluchová analýza (rozklad na hlásky) 
T: Kolo. 
ZM: K- o- l... o 
T: Nůţ. 
ZM: N-o-š 
T: Nůţ. 
ZM: N-ůů. 
 

6.3.3 Analýza komunikačních schopností subjektu ZM 
ZM potíţe s porozuměním jsou nejasného původu, není zjevné, jakým mechanismem je 
jazykový systém narušen.  

1) Porucha percepce, totiţ auditorního zpracovávání  
ZM opakovaně uvádí, ţe neslyší, chová se jako nedoslýchavý („Prosím?“, „Co?“), nastavuje uši – tj. 
můţe se jednat o primární sluchovou agnozii, coţ by potvrzovalo fMRI, které v percepční úloze 
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zobrazuje výpadek v primárním sluchovém centru vlevo. Tento předpoklad také doplňuje 
následné audiometrické vyšetření s dg. hypakusis perceptiva (apercepce frekvenčního pásma nad 
2000 Hz, coţ se týká z řečových zvuků zejména sibilant).  
nahravky-testy\ZM\zm-test-sluchove-identifikace-zvuku-cpd.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-hypakusis-perceptiva.wav 
 

2) Porucha krátkodobé pracovní paměti   
Jedná se o postiţení paměti sémantické i epizodní (někdy si hůře vybavuje také dobře známé 
informace, např. vlastní adresu). Je obtíţné zhodnotit, zda se jedná o kombinované postiţení 
paměti obecně, nebo o potíţe s aktuálním vyhledáváním jednotek potřebných v danou chvíli 
v mentálním lexikonu, bez ohledu na stav paměti. Tj. otázka je, v kterém místě, resp. jaký 
jazykový modul je narušen, případně zda se nejedná o částečnou centrální poruchu 
sluchu (deklarované „neslyšení“ se týká slov na konci věty, tj. spíše potíţ s ukládáním slyšených 
slov do krátkodobé paměti a jejich okamţitým vyuţitím při porozumění). 
Potíţe se sluchem jsou selektivní, týkají se většinou slov na konci věty, coţ by nasvědčovalo spíše 
narušené krátkodobé paměti.  
Identifikace hlásek ve vysloveném slově je pomalá, u krátkých slov někdy správná, jindy nikoli. 
ZM sám pociťuje jako příčinu těchto potíţí nedostatky paměti (nezafixuje si slovo jako celek, 
jakmile začne hláskovat jeho první hlásky, ztrácí představu o celku slova) 
 

3) Narušení komprehenze na úrovni analýzy komplexních pojmů včleněných do větné struktury  
Subjekt není schopen analyzovat sloţitější a zejména delší, souvětné výpovědi. Globální koncept 
se zdá být nenarušený, auditivní feedback funguje rovněţ jen do jisté míry, totiţ nekoliduje-li 
monitoring s omezeními KDP, jeţ jsou u subjektu ZM zjevné. 
Patrný je také komprehenzní (i produkční) agramatismus (viz úlohy s „máváním“ níţe, kap. 
21.7.3)  
S vnímáním barev a doplňováním kvalitativních slov (stálých vlastností objektu) do vět typu 
„fialky jsou…“ „voňavé“ prakticky nemá potíţe. Kdyţ ale dojde na výčet měsíců, který by se mohl 
podobat řazení čísel, nezvládá úkol („Vánoce jsou v měsíci…“ „v zimě… na Vánoce… druhej, no… 
dvanáctý měsíc, to je leden, ne únor… Leden, únor, březen, duben… ne, prost-, prostenec… ne, já to neřeknu“). 
Podobné obtíţe má např. s otázkou, v níţ je tázací zájmeno číselné, ale i místní a časové 
povahy (kde, kdy, zejm. kolik).  
 
Verbálně dekódovat úkol o dvou částech-akcích nezvládá („poloţte gumu na krabičku“), často ale 
také proto, ţe „neslyší“ či „nevnímá“ poslední slovo. Komplexní úkol neprovede, zvládne 
obvykle jeho první část. Úkol si pro sebe nahlas opakuje, rozkládá na jednotlivé části („vezmu 
gumu…“).  
 
Kromě poruchy komprehenzní se projevuje řada narušení v rovině produkční (perseverace, 
fonologické i sémantické parafázie, agramatismus, anomie) a gnostických (akalkulie ve smyslu 
poruchy number sense), zejména: 

4) Anomie  
(v rámci kognitivně-neuropsychologické školy specifikovatelné jako problém v přístupu do 
lexikálního bufferu)  
Potíţe s aktuálním vyhledáváním jednotek bez ohledu na stav paměti – narušení výbavnosti, 
nikoli potíţe s obsluhou mentálního lexikonu jako takového. Nemůţe-li najít hledané slovo v 
lexikonu, vnímá je jako „objekt v dálce“, „mimo mě“, „někde vzadu“. 
Potíţe s vyhledáváním slov jsou selektivní – jedná se vţdy o slova autosémantická, nikoli 
gramatická; z hlediska slovních druhů převáţně o substantiva a slovesa. 
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V případě opisů působí řeč kostrbatě a „cize“, jindy mluví zcela souvisle a bez váhání. 
Pojmenovávání obrázků slovy místy s obtíţemi, s časovou prodlevou. Chybějící slovní formy pro 
pojmenovávaný obrázek se týkají i zcela známých slov (rohlík), nikoli jen slov méně 
frekventovaných. Narušena je i konceptuální, popisná rovina reprezentace (Obrázek kočky lovící 
rybu v akváriu na poličce nad spícím dědou popisuje takto: „kočka loví rybička, shodí knihy na 
poličky“). 
Vyhledávání v mentálním lexikonu je pro ZM extrémně namáhavou činností. Zdá se, ţe 
v případě automatického plynulého projevu slova jakoby „sama naskakují“, jakmile začne jít o 
usilovný, „vědomý“ projev, stává se produkce namáhavou a chybovou.  
 
Dominantní řečové automatismy: „jo“, „ňáký“, „jeţiš“.  
Vyuţívané kompenzační mechanismy:  

- pomocí iniciálních slabik slov: např. „insar“, „insa“ (instalatér) 

- pomocí správného dekódování slabičné struktury - počtu slabik slova, resp. slabiky finální 
(„kde-de-dor“, „ta-de-tor“ – semafor; má tedy dobrou představu o délce a „počtu“ komponent 
slova)  

- pomocí sémanticky blízkých slov z téhoţ významového okruhu („ne ţelezo, nerez“), 

- kvalitativními vlastnostmi hledaných objektů, zejména určením barvy („jak se to říká, to 
šedivý k obloţení těch komínů“) 

- cirkumlokucí („nemusej klidně hasiči“ – materiál je nehořlavý), („tam končí Vltava, Holeč, 
Holš“ – Holešovice, „tam je ten most, ty nový baráky, tady se to vobjede, je tam taková náplav, ná-plas“ - 
náplavka) („a,x,y – jak se to řekne“ – rovnice), („ty jsou tam, jak tam dělaj ty kuřata“ – Libuš)  

- pomocí jinojazyčného synonyma („růţ, říkají Slováci“ - rtěnka)  
V úlohách na verbální fluenci (prsty na ruce, vyjmenovávání zvířat) je výkon velmi kolísavý, 
zkraje subjekt velmi plynule jmenuje, jakmile se ale dostane nad zhruba 6 poloţek výčtu, začíná 
selhávat: je tedy schopen vybavit několik prvků z kategorie pouze v iniciální fázi úkolu, po velmi 
krátké době se dostává do útlumu. V oblasti somatognoze má zjevné potíţe, výrazy jako by 
neznal: „Neslyším.. brada.. brada“, „břicho?“. 
nahravky-testy\ZM\zm-pojmen-barev-somatognoze.wav 
 

5)  Agramatismus  
Jedná se zejména o chyby ve flektivní morfologii, spontánnímu projevu ale agramatismus 
nedominuje: „krájet šunkou“, „provádět galerii“, „stát pozorem“, „psát dopisem“, „kupovat potraven“, „my 
hrajeme, vy hrajejí“, „vy smějete“, „vy pláčeš“. Místy unifikace druhů vedlejších vět a větných spojek v 
souvětí „a pak… a pak… a pak“. 
 
6)  Porucha repetice 
Potíţe s opakováním jsou specifické: v případě jednotlivých souhlásek selhává, jsou-li součástí 
slabiky, opakuje bez potíţí, v případě vět je ztracený. Opakování jednotlivých slov bez potíţí, 
pokud se nejedná o čísla. Číselné údaje nezopakuje („třicet pět procent“ – opakuje „dvacet tři“).  
Vlastní nedostatky v tomto směru dobře identifikuje a je jimi podstatně frustrován, často tak, ţe 
nemůţe pokračovat v načaté úloze. Dopustí-li se jednou chyby, není schopen ji překročit („to se 
musím vrátit k tomu za hodinu“, „uţ nemůţu“).  
 

7)  Porucha number sense 
Akalkulie a potíţe s pouţíváním číselných (měrných, časových) údajů - při určování velikosti, vzdálenosti, 
rozměrů objektů, vztahů mezi předměty, a to bez identifikace vlastní chyby, významné potíţe 
s jazykovým zpracováním prostorových vztahů pomocí prepozic, v mluveném i psaném projevu 
(písemný popis obrázku: „Konferenční stolek stojí nad šálek, pod noviny stojí nohy a pod poličkou stojí 
kniha“).  
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Specifické potíţe s identifikací symbolů (neví, kam ukazuje šipka, nedešifruje dopravní značky).  
Problémy s kalkulií projevu dominují: manipulace s čísly a číslovkami je aţ na výjimky 
(automatické řady, a i ty jen částečně) chybná, například doplňován číslic do ciferníku 
neproveditelné, nastavení času na tréninkovém ciferníku neschopen ( nahravky-testy\ZM\zm-
hodiny-cifernik.wav, nahravky-testy\ZM\zm-hodiny-kalkulie.wav není schopen číselné významy 
dešifrovat, jestliţe jsou předávány vyšší rychlostí (např. amplion na nádraţí hlásící odjezdy vlaků), 
čísla a číselné údaje také nezopakuje.  
Není ale jasné, zda chybně zpracovává číselné reprezentace, nebo neudrţí v krátkodobé paměti 
sloţitější číselnou informaci (pragmatické číselné spoje z běţného ţivota, např. pragmatická 
spojení „8 hodin – jdu snídat“, fungují). V souvislosti s tím je chybná také orientace ZM v prostoru, 
přemýšlí, kde je napravo či nahoře.  
Číselné úlohy a psaní jej extrémně namáhají.  
Překvapivě ale napsaná čísla, a to i o několika cifrách, ze souboru čísel na stránce správně 
identifikuje, jestliţe je předtím přečte terapeut. (Podobně nahlas přečtená písmena v souboru 
nebo objekty správně vyhledá, jestliţe je verbálně označí a přečte testující.).  
 

8) Středně těţká agrafie a alexie  
Potíţe s psaním paralelní potíţím s mluveným projevem - vynechávání a substituce grafémů, 
neschopnost psaného záznamu delších sekvencí, čtení částečně narušeno, rychlá únavnost, 
neschopnost pokračovat v rozepsané větě, jestliţe se objeví chyba, kterou identifikuje. Píše 
tiskace. Písemný popis obrázku vykazuje tytéţ gramatické změny jako spontánní mluvený projev: 
„spadla na hlava kniha“, „děda spí na pohovka“. 
 

9) Taktilní agnozie 
ZM má také potíţe s identifikací předmětů a materiálů, z nichţ jsou vyrobeny/sloţeny, které 
můţe být zaměňováno s potíţí pojmenovací. Nepoznává materiál předmětů po hmatu, udává, ţe 
„ruka ho pálí“ a potíţe připisuje revmatu v ruce. Psychické potíţe si zřejmě somatizuje („pálí mě i 
chodidla“, „nemohu se nadechnout“).  
 

10) Potíţe na úrovni segmentální ve všech modalitách (foném, grafém, lexém) 
Celkově dysfluentní řečová produkce, časté snahy o autokorekci nesprávně uţité fonemické 
formy slova. Trvalé a částečně neúspěšné vyhledávání z fonologického bufferu. V rámci 
artikulace výjimečně chyby apraktického rázu (setřená či posunutá výslovnost – spíše v detailech; 
výjimečně se zakoktá, nebo rozkládá slova na slabiky pomocí pauz, nespecifické záseky i na konci 
slov, někdy elidování finální slabiky slova před pauzou). Občas rozkládá slova na slabiky pomocí 
pauz (problém není specifický, netýká se konkrétních hlásek či slov morfologicky sloţitějších 
nebo s větším počtem slabik).  
Potíţe s analýzou nejazykových zvuků specifických frekvencí a typů: zvonění zvonku, sykotů, 
cvrkotů. Jedná se tedy o zvuky sykavkovité, vyšších frekvenčních pásem, které zřejmě sluchově 
nezachytí, a tudíţ také není schopen pojmenovat a významově analyzovat (viz výsledek 
audiogramu).  
 

11)  Úroveň globálního konceptu 
Popis dějových situací dle obrázků s významným podílem gramatických chyb (zejm. kategorie 
času a osoby), nekompletní doplňování tranzitivních sloves, tj. fragmentární, agramatická 
výpověď s tendencí k nominalizaci (obrázek muţe vystupujícího z auta – „dveře, pán vystoupí“). 
Z děje vybírá nepodstatné, marginální záleţitosti, hlavní děj pomíjí. Neidentifikuje kauzální vztahy 
v „příběhu“. Chybí opora o slovesný základ výpovědi. Popis dějového obrázku je nepřesný, 
pomalý a namáhavý („paní sbírá bordel“ – vysává smetí), věty nesouvislé. Neidentifikuje podstatné 
děje na obrázku („otec, tomu je to jedno“ – dívá se na televizi, zatímco hoří a matka nezvládá situaci 
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korigovat), všímá si těch detailů, které umí pojmenovat, a ty opakuje, zejména v situaci, kdy neví, 
jak/co dále popisovat. 
V poměru k obecně dobrým dorozumívacích schopnostem subjektu nečekaná neschopnost 
zodpovídat zjišťovací otázky. Na otázku „Jmenujete se Hájek?“ udává, ţe „neslyší, nevnímá, nestíhá“, je 
unavený. Jestliţe si otázku zformuluje-zopakuje nahlas, pomáhá mu to ke správné odpovědi. 
Někdy odpověď skutečně neví („Je tu zavřené okno?“ – „No…“). Sloţitější otázky vůbec nechápe 
(„Je březen v roce před červnem?“).  
 

12)  Rovina „pravohemisferální“ – prozodie, idiomy, emoce, pragmatika 
Je zjevné, ţe subjekt neutrpěl pravohemisferální poškození mozku, protoţe v této rovině je jeho 
produkce i komprehenze prakticky nenarušená: prozodie je zcela adekvátní, subjekt náleţitě a 
často pouţívá idiomy („spadnou s cenou dolů“), jeho produkce má aţ na výjimky správný slovosled.  
 
Z hlediska produkce má subjekt vypracované kompenzační komunikační strategie – přechází na 
známá témata, hledaná slova opisuje, hledá synonymní výrazy. V cizím prostředí a s neznámými 
komunikačními partnery, kde se komunikační úlohy a situace rychle mění, není schopen se 
zorientovat a reagovat adekvátně, řeší to únikem z komunikační situace a rezignací na komunikaci 
jako takovou. Někdy odpovídá s nejistotou a je zjevné, ţe pouze hádá. Míru kvality odpovědí 
ovlivňují klidové podmínky, pocit nepřítomnosti stresu. Potřebuje pauzy mezi úkoly, fyzický 
odpočinek, příznivou atmosféru. Je schopen efektivně vyuţívat a profitovat z nabízené neverbální 
parajazykové komunikace, zejména gestikulace a řeč těla. Snadno se přítomností chyby uvede do 
tísně, kterou obtíţně překonává.  
V protikladu k tomuto velice závaţnému profilu fatické poruchy je zjevná komunikační 
kompetence subjektu ZM v praktických všednodenních situacích: subjekt se v reálné 
komunikační situaci obstojně domluví a zdá se také, ţe většinou rozumí. Velmi záleţí na 
předmětu hovoru, je-li blízký mluvčího dřívějším komunikačním okruhům, je jeho vyjadřování 
podstatně plynulejší a výrazově bohatší. Komunikační schopnosti ZM jsou zachovány pomocí 
dobře vyuţívaných kompenzačních postupů a dedukce z kontextu a aktuální situace. Jeho 
produkce i komprehenze fungují na reziduálních zdrojích, jeţ jsou relativně soběstačné a 
plnohodnotné.  
V projevu jsou kompletní sekvence správně vystavěných výpovědí s minimální 
morfosyntaktickou odchylkou, ty jsou ale následované kompletním výpadkem od fonologické 
roviny po rovinu diskursu. Celková komunikační schopnost je tedy nevyváţená. Výkon je 
nekonstantní s výraznými výkyvy. 
 

6.3.4 Sledování pomocí zobrazovacích a traktografických metod 
Pomocí DTI a MRI (Nemocnice Na Homolce) lékaři sledovali změny v morfologii a průběhu 
subkortikálních drah, zapojených při jazykovém zpracovávání u subjektu ZM s rozsáhlým 
levostranným infarktem temporo-parieto-okcipitální oblasti. Současně byl ZM v ambulanci 
klinického logopeda průběţně 6x testován, v průměru s odstupem tří měsíců, pomocí 
experimentální české verze testu WAB, který představujeme v kapitole 21.4.3. Subjekt paralelně 
ZM absolvoval intenzivní terapii v ambulanci a další testování klinického logopeda (od října 2008 
do října 2009), vč. naší Testové baterie A08-09, viz. kap. 21.7. 
Strukturální MRI slouţilo by pouţito pro vymezení rozsahu parenchymální léze (kortex plus 
sousedící bílá hmota) a ohodnocení změn signálu, které definují závaţnost poškození této tkáně 
(její plná nebo částečná deteriorace).   
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ROIs  při analýze mean diffusivity (MA) a frakční anizotropie (FA) poškozených oblastí v mozku subjektu ZM. 

 
Postupný rozpad MD a FA během 6 vyšetření MRI  v průběhu 1,7 let po mozkové příhodě. Zelené kříţky a fialové kostičky 
představují hodnoty ve zdravé kontralaterální tkáni, modré hvězdy představují narůstající difuzivitu v tkáni, která procházela 
postischemickou vakuolizací216, a červené kříţky představují jemné změny v anizotropii, která je permanentně niţší neţ kontralaterálně. 
Vývoj difuze v mozku ZM je ve shodě s testováním subjektu pomocí WAB. 
 

Vyšetření pomocí DTI odhalilo narušené a zachovalé trakty bílé hmoty. Narušený je zejména 
inf. longitudinální fasciculus.  Tato významná ztráta je v rozporu s konsekventním 
postupujícím zlepšením jazykových dovedností ZM. Je pravděpodobné, ţe funkci narušených 
struktur převzaly okruhy jiné – a ty umoţňují ZM úspěšně se domluvit ve všednodenních 
situacích. Důsledkem narušení tohoto traktu je pravděpodobně také porucha opakování, která je 
u ZM výrazná. Ztráta funkčnosti perisylviánního regionu vysvětluje ostatní jazyková narušení 
ZM.  
 

                                                           
216

 Otok, zvětšení buněk. 
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Statické MRI řezy mozkem subjektu ZM, viz světlejší místa (vpravo dole) v temporo-parieto-okcipitální oblasti - ischemická CMP 
parieto-okcipitálně vlevo 26 x 29 x 20 mm; hypestézie dolní větve n. trigeminus vpravo (další neurologické defekty v důsledku tohoto 
poškození: lehká hemiparéza n. facialis vpravo a pravostranná hemianopsie a hemiataxie, chůze s tahem doleva, paretický pohyb PDK).  

 
Parenchymální dezintegraci podlehly následující regiony: sup. a mid. temp. gyrus, SMG 
s arcuatem  fasciculem, inf. pariet. gyrus a v. části lat. okcipit. kortexu – tj. BA 41, 42, 22, 
(21?), 39, 40, 43 a ant. polovina mid. BA 19 (moţná také 26, 29, 30?). Tato narušení vysvětlují 
zejména komprehenzní  deficity subjektu (sup. a mid. temp. gyrus), „diskonekční“ projevy a 
poruchu opakování (SMG a arcuatus fasciculus). Vysvětlení pro produkční agramatismus a další 
chyby subjektu ZM v produkci nicméně postrádáme, protoţe čelní oblasti narušeny nebyly.  
 

6.3.5 Testování pomocí WAB 
Sledovaný subjekt byl v průběhu testovacího období šestkrát testován českou experimentální 
verzí WAB testu, většinou v závislosti na MRI vyšetření na Homolce. Celková skóre AQ: 11,4; 
15,2; 32; 55; 64 (viz tabulka, globální progres). 
Ve statistických tabulkách je moţné pozorovat postupné zlepšování jazykových dovedností u 
tohoto subjektu v chronické fázi (viz absolutní AQ v tabulkách níţe – 11,4-67).  Největší zlepšení 
bylo pozorováno v oblasti pojmenování objektů (zlepšení o 70 %), dále v oblasti komprehenze 
(58 %), zejm. v poloţce poznávání slov, a spontánního projevu (55 %). Přetrvává nejvýraznější 
slabina v oblasti opakování (a také minimální změny v průběhu času – zlepšení pouze o 26 %, 
coţ odpovídá finální afaziologické diagnóze - typ kondukční afázie) a následování sekvenčních 
příkazů – zde byl ZM zcela dezorientován. V ostatních parametrech výsledky ZM průběţně 
rostou. Výsledky jsou ve shodě s ambulantním pozorováním: průběţné zlepšení komunikačních 
dovedností, ale spíše kvantitativního rázu. 
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6.3.6 Závěr 
Cílem bylo získat porovnání výkonu na základě několika odlišných metod (klinicko-logopedické 
testování, neurolingvistické testování, MRI a DTI), zejm. porovnat změny v průběhu 
subkortikálních drah s výsledky jazykových testů a sledovat, v kterých jazykových úkolech se 
výkon ZM lepší nebo naopak zhoršuje a jak se tyto výkony odráţejí v morfologii těchto drah. 
V tomto období se výkon ZM z hlediska jazykové produkce i percepce/komprehenze průběţně 
zlepšoval, ovšem převáţně kvantitativně (viz tabulka WAB). Z hlediska kvality jazykové produkce 
k výraznému posunu nedošlo. Z vývoje křivky v jednotlivých subtestech  WAB vyplývá, ţe 
subjekt se v čase zlepšoval zejm. v oblasti řečové produkce. Zvýšilo se také skóre v subtestech 
zaměřených na komprehenzi, ovšem pouze na niţší, slovní úrovni. Uvedená behaviorální 
pozorování jsou v korelaci se zjištěným rozsahem a umístěním léze detekované pomocí MRI a 
DTI: 
Nízké skóre v subtestu opakování je zčásti následkem rozsáhlé kortikální léze v posteriorních 
oblastech kortexu (porucha komprehenze) a zčásti následkem poškození konektivity horního 
longitudinálního fasciklu (fasciculus arcuatus) spojujícího posteriorní a anteriorní jazykové oblasti, 
přičemţ toto postiţení je typickým obrazem kondukční afázie, která byla u tohoto subjektu 
diagnostikována v chronické fázi afázie, během níţ byl vyšetřován217. 
Další výše popsané poruchy komprehenze, především na úrovni věty, jsou patrně způsobeny 
narušením procesů v systému pracovní paměti, který neumoţňuje ukládat komplexní větné 
struktury a zpřístupnit je následné syntakticko-sémantické analýze (parsing). Verbální pracovní 
paměť se v soudobých studiích lokalizuje do spojů mezi posteriorními oblastmi horního temp. laloku, 
resp. temporo-parietálního rozhraní a frontální BA 44 (ZM ovšem nemá narušeny čelní oblasti). Jednou 
z příčin poruchy opakování můţe být také narušení pracovní paměti. 
 
Přes rozsáhlé poškození klíčových jazykových regionů kortexu jsou pragmaticko-komunikační 
dovednosti ZM na takové úrovni, ţe je schopen běţné konverzace na jemu blízká témata. 
Zachování těchto dovedností není natolik závislé na neuronální síti perisylviánské oblasti (viz 
Priceová 2009 dále - rozčlenění distribuované jazykové sítě na neurokognitivní sítě nutné a 
dostačující), subjekt pravděpodobně těţí ze zachovalých dostačujících jazykových sítí, zejména 
regionů frontálních. Funkční komunikace má zjevně slabou korelaci s poškozením jádrových 
rovin jazyka, jako je morfologie a syntax.  
Na úrovni komprehenze slov lze dobré výsledky v příslušných subtestech připisovat podílu 
zachovalé pravé hemisféry na tomto jazykovém zpracovávání (Hickok, 2009218). 
Je moţné, ţe mechanismus typický pro vznik kondukční afázie je moţné přenést rovněţ na 
případy afázií Wernickeova typu, protoţe produkční nedostatky u takto postiţených subjektů 
(neologismy, parafázie) mohou být skrytým důsledkem poškození traktů bílé hmoty (fasciculus 
arcuatus). Potvrzuje se také důleţitost zachovalého inf. fasciculu longitudinalis. V současné době 
byly podniknuty návrhy zahrnout tento fascikl do původních vymezení perisylviánního 
jazykového okruhu, zejm. vzhledem k tomu, ţe spojuje mid. inf. a ant. temp. kortex (zodpovědný 
za zpracování sémantiky) s kanonickými perisylviánními okruhy. Inf. long. fasciculus je součástí 
souboru ventrálních traktů (kam patří ještě arcuatus fasciculus a unciální fascikl). Inferiorní long. 
fasciculus hraje zřejmě zvlášť důleţitou roli při sémantickém zpracovávání a spojování objektových 
reprezentací s jejich lexikálními formami (Mummery et al., 1999219). Takto je také moţné 
vysvětlovat anomii subjektu ZM. 

                                                           
217 Caplan, D. (2003). Aphasic syndromes: Connectionist Models. In: The MIT Encyclopedia of Communication 

Disorders (Raymond D. Kent ed., MIT Press). 
218 Hickok, G. (2009). The functional neuroanatomy of language. Physics of Life Reviews, 6, 121-143. 
219 Mummery, C.J., Patterson, K., Wise, R.J., Vandenbergh, R., Price, C.J., Hodges, J.R. (1999). Disrupted temporal 
lobe connections in semantic dementia. Brain 122, 61-73. 
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6.4 Optické zobrazování  
Optické zobrazování pouţívá infračervené transmitery a přijímače k měření odrazu světla v krvi v 
blízkosti různých oblastí mozku. Protoţe okysličená a neokysličená krev odráţí světlo v různém 
mnoţství, můţeme studovat, které oblasti jsou více aktivní, tj. mají více okysličené krve. Je tedy 
moţné optické zobrazování zařadit mezi hemodynamické techniky. Optické zobrazování má 
střední časové rozlišení, ale chabé rozlišení prostorové. Má také výhodu v tom, ţe je velice bezpečné, 
neinvazivní, a můţeme tedy jeho prostřednictvím sledovat mozky dětí.  
Diffuse optical imaging (DOI) či diffuse optical tomography (DOT) vyuţívá k vytvoření 
počítačově zpracovaného zobrazení těla mírného infračerveného záření. Měří optickou absorpci  
hemoglobinu a závisí na jeho absorpčním spektru, které se liší v závislosti na stavu okysličení. Je 
tedy zaloţena na průtoku krve, stejně jako také near infrared spectroscopy (NIRS, viz dále). Oproti 
tomu Event Related Optical Signal (EROS) je hybridní zobrazovací technika, která uţívá 
infračervené světlo procházející optickými vlákny k měření změn v optických kvalitách aktivních oblastí 
cerebrálního kortexu. EROS vyuţívá rozptylovacích vlastností neuronů samotných, a tudíţ nabízí oproti 
dvěma výše zmíněným metodám mnohem více přímého měření celulární aktivity. EROS umí 
zvýraznit aktivitu v mozku v rámci milimetrů prostorově a v rámci milisekund temporálně – má tedy 
vynikající oba parametry rozlišení. Její největší nevýhodou je neschopnost detekovat aktivitu více 
neţ pár centimetrů hluboko – její dosah je omezený (nízká penetrace). EROS je nová, relativně 
levná a neinvazivní technika. Byla vyvinuta na University of Illinois v Urbana-Champaign, kde je 
nyní uţívána v Cognitive Neuroimaging Laboratory Dr. Gabriele Grattonové a Dr. Moniky 
Fabianiové220. O jejím spojení s výzkumem jazyka zatím nejsou přímé zprávy. 
V kapitole Nejnovější průlomy v neurozobrazování představíme kombinovanou metodu opticko-
hemodynamickou – NIRSI. 
 

6.5 Elektromagnetické funkční zobrazovací metody  
6.5.1 Elektroencefalografie  

 
Neurony jsou elektricky aktivní221. EEG měří elektrická pole generovaná velkým mnoţstvím excitovaných 
neuronů kortexu, pomocí sérií elektrod umístěných na skalpu vyšetřovaného a zaznamenává 
spontánní elektrickou aktivitu mozku v krátkých časech, obv. 20-40 minut. EEG tuto 
korelovanou synaptickou aktivitu akčních potenciálů odráţí222 coby sumarizaci synchronní 
aktivity tisíců nebo milionů neuronů, které mají podobnou prostorovou orientaci (radiálně ke 
skalpu). Některé z typických oscilací EEG mají charakteristické škály frekvencí a prostorových 
distribucí a jsou spojeny s určitými stavy mozku (například probouzení a různé fáze spánku – a 
také různé jazykové stimulace). Tato technika má velmi dobré časové rozlišení, ale relativně slabé 
prostorové rozlišení.  
Prezentace prvních pozorování elektrických jevů cerebrálních hemisfér je připisována Richardu 
Catonovi (1842–1926), lékaři z Liverpoolu, který takto zkoumal králíky a opice a své výzkumy 
publikoval v British Medical Journal r. 1875. Na poč. 20. století uveřejnil ruský lékař Vladimir V. 
Pravdič-Neminsky první práci o EEG a evokovaných potenciálech savců223. Se studiemi 

                                                           
220 Gratton, G., Fabiani, M. (2001). Shedding light on brain function: the event-related optical signal. Trends in 
Cognitive Sciences, 5, 8, 357–363. 
221 Neurony vytvářejí akční potenciály, diskrétní elektrické signály, které probíhají dolů do axonů a způsobují 
uvolňování chemických transmiterů v synapsích – neuronových spojích. Tyto transmitery se posléze navazují na 
specifické receptory v dendritu nebo těle neuronu, který je na druhé straně synapse. Jestliţe se neurotransmiter 
zkombinuje s receptorem, generuje elektrický proud v rámci dendritu nebo těla postsynaptického neuronu. 
222 O potenciálech, které produkuje EEG, se obecně soudí, ţe jsou způsobeny extracelulárními ionickými proudy 
dendritické elektrické aktivity, zatímco pole produkované MEG jsou spojená s intracelulárními ionickými proudy. 
223 Pravdich-Neminsky, V. V. (1913). Ein Versuch der Registrierung der elektrischen Gehirnerscheinungen. Zbl 
Physiol 27, 951–960. 
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lidského EEG začal německý lékař Hans Berger r. 1920. Ve 30. letech se rozvíjel zejména 
výzkum epilepsie za pouţití EEG. V 50. letech popsali pomocí této metody Aserinsky a 
Kleitmean REM fázi spánku. R. 1950 vyvinul William Grey Walter novou pomůcku EEG, 
EEG topografii, která umoţnila mapování elektrické aktivity povrchu mozku. Díky tomu bylo v 
80. letech EEG velmi populární v psychiatrii a zůstává dodnes primárně výzkumným nástrojem. 
EEG bylo také první neurozobrazovací metodou vyuţitou ke studiu jazyka. 
 

 
Záznamová senzorová pokrývka EEG. 

 
Dříve bylo EEG metodou volby pro diagnostiku tumorů a mrtvic, ale nyní jeho funkci převzaly 
MRI a CT. V medicíně je EEG nejvyuţívanější při studiu epilepsie, kómatu a encefalopatií. EEG se 
mj. pouţívá pro monitorování efektu amobarbitalu při Wada testu (viz dále). 
Protoţe EEG je relativně nespecifické s ohledem na jemnější změny mentální aktivity, například 
není schopno určit, zda osoba četla nebo sledovala film nebo se jen rozhlíţela, byl pro 
experimenty jazykového typu vytvořen derivát EEG, jemnější nástroj, který měří velmi malé 
signály – evokované potenciály (event-related potentials, ERP). ERP průměrují EEG aktivitu 
časově vymezenou pro prezentaci stimulu jakéhokoli typu, např. stimulu jazykového (průměrují 
se opakovaná měření téhoţ úkolu v daném časovém okně; v případě jazykovědných výzkumů je 
to 50 událostí). Proto jsou ERP zřejmě nejvyuţívanější v kognitivních vědách a 
psychofyziologickém výzkumu.  
 
Vlny či komponenty ERP se rozdělují na: 
1. rané (vizuální, taktilní, sluchové), které odráţejí senzorické procesy velmi krátce - 10-100 ms - 
po stimulu. 
2. střední -  do 200 ms, které reflektují pozdní senzorické a rané percepční procesy 
3. pozdní - po 200 ms, jeţ odráţejí kognitivní procesy vyšší úrovně jako jazyk a paměť 
 
Komponenty jsou pojmenovány podle směru a času jejich vrcholové amplitudy, tj. polaritě a latenci 
po stimulu, jeţ je člení na negativní a pozitivní.  Např. N400 je negativní vlna, která vrcholí 400 ms po 
stimulu; P4 je čtvrtý pozitivní vrchol po stimulu atd. 
 

6.5.2 Srovnání funkčních hemodynamických metod a EEG/ERP 
Oproti fMRI mají EEG a ERP při kognitivním výzkumu některé výhody: především vyšší časové 
rozlišení (v řádu milisekund ve srovnání se sekundami u fMRI a PET), dále EEG měří mozkovou 
aktivitu přímo, zatímco zmíněné metody zachycují hůře interpretovatelné změny v krevním 
průtoku (SPECT, fMRI) nebo metabolickou aktivitu (PET), coţ jsou pouze nepřímé markery 
elektrické aktivity mozku; EEG má také významně niţší náklady na hardware, je prostorově 
mobilní, má vysokou toleranci pohybů subjektu, tichý provoz a zejm. technicky velmi jednoduché 
záznamy. EEG je proto nejvhodnější pro studie dětských subjektů, které nesnesou imobilizaci, 
pro pilotní výzkumy. Co se týče výstupů této techniky, je moţné připsat specifickým vlnám 
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specifické poruchy činnosti mozku (kromě zachycování zdravého stavu, např. při spánku)224. 
K nevýhodám ERP naopak patří signifikantně niţší prostorové rozlišení, potřeba aplikovat 
elektrody na skalp a omezené vyuţití - ve srovnání s fMRI pouze pro relativně jednoduchá 
výzkumná paradigmata. EEG je ovšem schopno detekovat i skryté zpracovávání (to, které 
nevyţaduje overt odpověď) a můţe být pouţíváno také u osob, které nejsou schopny motorické 
odpovědi na stimul. Některé komponenty ERP jsou patrné také v situaci, kdy subjekt stimulu 
nevěnuje pozornost (tj. ke studiu nevědomé pozornosti). Stejně jako většina ostatních technik, 
také EEG vyţaduje korekci artefaktů, které nastávají například mrkáním. 
Vzhledem k jeho nevýhodám slouţí ERP také jako standardní záznamová technika v kombinaci 
s jinými technikami (viz dále, hybridní metody - multimodální zobrazování). EEG můţe být 
pouţito simultánně s fMRI, takţe získáme vysoké časové rozlišení i stejně kvalitní rozlišení 
prostorové, ovšem protoţe se data získaná z kaţdé z této technik liší v čase, je korelace všech dat 
velmi náročná. EEG lze rovněţ zkombinovat s MEG, kde tento problém nenastává.  
 

6.5.3 EEG/ERP v jazykovědném výzkumu 
ERP se stalo metodou volby při pozorování on-line jazykového zpracovávání 
v psycholingvistických laboratořích po celém světě. Pomocí ERP jsou v neurolingvistice 
studovány následující jazykové oblasti: fonologická analýza, slovní segmentace, mechanismy sémantické 
integrace, zpracovávání syntaxe, prozodie. Přímým, hmatatelným výsledkem vyuţití ERP v souvislosti 
s jazykem v praxi je přenos zachovalých kognitivních dovedností včetně „komunikačních“ u 
pacientů ve vegetativních stavech. 
Většina jazykového výzkumu pomocí ERP vychází z psycholingvistických modelů i výzkumných 
paradigmat (modely rozeznávání slov, syntaktického parsingu), experimentálních designů těţících 
ze starších metod. Zejména se jedná o studie s narušením (s významově či formálně neočekávaným 
stimulem) – dosud se příliš nedaří tento přístup překonat a posunout se k „běţnému“ jazyku. 
ERP nejvíce přispívá ke zjišťování, kdy a jak nastávají jednotlivé subprocesy jazykového 
zpracovávání v mozku; bylo jedním z prvních přispěvatelů neurolingvistickému bádání, protoţe 
„sémantický“ komponent N400 byl objeven uţ roku 1980225. V následujících letech se podařilo 
objevit další komponenty, spojované s foneticko-fonologickými, prozodickými a syntaktickými 
jazykovými procesy.  
Slabé prostorové rozlišení encefalografického zobrazování, přestoţe se v posledních letech 
výrazně zlepšilo, zůstává nadále podstatnou slabinou této, zatím moţná lingvisticky nejslibnější, 
metody. Dominantní potíţí pouţití ERP v lingvistickém výzkumu je pochopitelně kontroverzní 
interpretace časových komponentů signálu ERP (dekompozice) za účelem ilustrovat potenciální 
stadia on-line jazykového zpracovávání.  
Stejně jako v případě výzkumu s ostatními zobrazovacími metodami si zvýšenou pozornost 
získává tzv. doménová specifičnost, tj. otázka, zda jsou jazykové komponenty čistě jazykové. Původní 
předpoklad, ţe všechny níţe vyjmenované komponenty ERP jsou čistě jazykové, totiţ byl 
přehodnocen novějšími výzkumy226, které naopak vedly ke konsensu, ţe ţádný z jazykově 
relevantních neurofyziologických efektů – stejně jako ţádná z jazykově relevantních oblastí - není 
jazykově specifický. Všechny jazykově relevantní ERP efekty jsou spouštěny také nejazykovými podněty 

                                                           
224 Delta vlny se např. objeví při subkortikálních a difuzních lézích, gama vlny při některých kognitivních funkcích 
zdravého jedince, alfa vlny při kómatu; sníţení frekvence rytmu a ztráta vyšších frekvencí nastává např. při poškození 
bílé hmoty mozku. 
225 Kutas, M., Hillyard, S. A. (1980). Reading senseless sentences: Brain potentials reflex semantic incongruity. 
Science, 207, 1, 203-205. 
226 P600 např. Osterhout, Holcomb, 1992, pojili výlučně se syntaktickým zpracováváním. Nyní se ale ukazuje, ţe 
jazyk a hudba sdílejí zdroje zpracovávání a ţe existuje funkční překryv neuronálních populací, jeţ jsou zodpovědné 
za strukturní analýzy v obou doménách; Osterhout, L., Holcomb, P. J. (1992). Event-related brain potentials elicited 
by syntactic anomaly. Journal of Memory and Language, 31, 785-806; Patel , A. D. et al. (1998). Processing syntactic 
relations in language and music: An event-related potential study. Journal of Cognitive Neuroscience, 10, 6, 717-733. 
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(hudba, obrázky, gesta) a jsou tedy doménově nespecifické. Odráţejí sice základní operace jazykového 
zpracovávání, ale nikoli jen je, resp. jazykové zpracovávání není čistě jazykové. U jednotlivých 
ERP komponent se také řeší zdánlivě mimojazykové otázky, např. zda procesy, jeţ odráţejí, 
nastávají automaticky, nebo jsou vědomé227.  
 
6.5.3.1 Jazykové komponenty ERP 
 
 

 
Pořadí komponentů ERP tak, jak se objevují v rámci ontogeneze (od narození po měsících)228. 

 
Přijmeme-li přesto starší, dosud platný postulát, ţe se jedná o komponenty jazykové, přijmeme 
také jejich starší jazykové členění, opět na komponenty rané, střední a pozdní. Rané jazykové 
komponenty ERP odráţejí auditorní zpracovávání v niţší části mozkového kmene, střední (25-50 ms) 
odráţí aktivitu vyššího kmene – auditorního kortexu, který následuje pozdní negativní polarita v čase 
asi 100 ms po stimulu, jeţ by měla indikovat auditorní percepční zpracovávání.  V rámci jazykového 
zpracovávání tedy komponenty ERP tvoří následující vzorec: 
 
1. Rané komponenty ERP signálu (asi 150 ms a méně po stimulu, nicméně časové 
vymezení jednotlivých skupin komponent se v literatuře dost liší), spojované s raným 
senzorickým zpracováváním - fonémová diskriminace a segmentace slova (100-200 ms) je tedy brzká, 
rychlá a automatická.  
 
MMN – Mismatch negativity 
MMN, jak jsme zmínili v úvodu k výzkumným paradigmatům, se objevuje po výjimečném 
stimulu, který je v nesouladu s ostatními opakujícími se stimuly v sekvenci, např. v poměru 85:15. 
MMN je uţívána k výzkumu rozlišovacích schopností (diskriminace sluchových stimulů) za 
vyuţití oddball paradigmatu 229(viz výše).  
Auditorní MMN se objevuje v reakci na výšku, intenzitu a trvání jako fronto-centrální negativní potenciál 
se zdroji v primárním a non-primárním auditorním kortexu a latencí 150-250 ms po počátku 
deviantního stimulu. Zdrojem můţe být také operkulární část inferiorního frontálního gyru.  

                                                           
227 Meyer, A. S., Wheeldon, L. R., Krott, A. (2007). Automaticity and Control in Language Processing. Advances in 
Behavioural Brain Science. Psychology Press. 
228 Friederici, A. D. (2006). Neurophysiological markers of early language acquisition: From syllables to sentences. 
Trends in Cognitive Science, 9(10), 481-488. 
229 Näätänen et al., 2001. 
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Amplituda a latence MMN je vztaţena k tomu, jak odlišné jsou deviantní stimuly od standardu. 
Velké odchylky vyvolají MMN v ranějších latencích. Velmi výrazné odchylky mohou MMN 
dokonce překročit N100230 (viz násl. odstavec).  MMN se zkoumá také ve vyšších jazykových 
rovinách, morfologické i syntaktické231. 
První zprávu o vizuální MMN podal r. 1990 Rainer Cammer232. Objeví se jako reakce na stimul 
deviantní z hlediska barvy, velikosti nebo trvání coby negativní potenciál se zdroji v primárním vizuálním 
kortexu a latencí 150-250 ms. MMN je vyvoláno bez ohledu na to, zda je subjekt na danou 
sekvenci zaměřen či nikoli. Během akustických sekvencí můţe subjekt sledovat film s titulky nebo 
si číst.  
 
N100 
Sanders a Neville, 2003, spojují tento komponent s procesy segmentování slov. Zaměřili se na reakce 
mozku na iniciální fáze slova a jejich vztah k segmentaci a slovnímu přízvuku. Zjistili, ţe začátky 
slov elicitují větší anteriorní N100 neţ mediální slabiky ve všech typech testovaných vět (pracovali 
s předpokladem, ţe přizvukované slabiky, tj. počátky slov, evokují větší N100 neţ slabiky bez 
přízvuku).  
 
PMN - Phonological Mapping Negativity (negativní vrchol značící fonologické mapování) 
Phonological mapping negativity popisuje fronto-centrálně distribuovaný ERP komponent, který 
vrcholí cca 200-300 ms po stimulu a předchází N400. Objeven byl na základě posledních slov 
mluvených vět, které narušují kontextuální fonologická očekávání (paradigma s narušením). 
Původní označení phonological mismatch negativity bylo zavrţeno, protoţe komponent se objevuje i 
v případě všech jiných slov na konci věty, jen je v případě slov narušujících výraznější. PMN je 
modalitně specifické – auditorní – a prelexikální, protoţe se týká slov i ne-slov. Zdá se, ţe u slabých a 
dyslektických čtenářů schází. Za pouţití hybridní MEG/ERP byla PMN lokalizována do levých 
perisylviánních oblastí a levé inf. frontální oblasti (Brocovy arey). 
 
LANy  
Tzv. LANs – komponenty ERP, které odráţejí zpracovávání větné syntaxe, tvoří komplex 
amplitud, jimţ se připisuje tzv. parsing – morfosyntaktický rozklad věty na hierarchické gramatické 
vztahy mezi jejími prvky, slovosled, slovní kategorie, prvky jako shoda atd. Jedná se o projevy 
levé anteriorní negativity (proto zkratka LAN). Parsing nastává rychlostí zhruba tří slov za vteřinu. 
Podařilo se vyčlenit dva komponenty, které po sobě následují jako markery dvou stádií 
syntaktického zpracovávání: ELAN – raná, vlevo lateralizovaná anteriorní negativita, nastávající 
v čase asi 100-500 ms a spojovaná s automatickým parsingem, a P600 – pozdní centro-parietální 
pozitivní komponent nastávající mezi 500 a 1000 ms, který by měl odráţet vědomé pokusy analyzovat 
a fixovat anomálii. Rozdíly mezi těmito dvěma komponenty a N400 jsou povaţovány za důkaz, ţe 
syntaktické a sémantické informace jsou v mozku zpracovávány různě (Osterhout a Holcomb, 
1992, viz pozn. 193). 
LANům byla původně připisována pouze syntaktická narušení, nikoli například strukturně 
nejednoznačné formy. Typické podmínky, při nichţ je moţné LANy pozorovat, jsou narušení 
shodových markerů (v angličtině je to většinou pouze shoda v čísle, např. The children *plays in the 
garden; ve flektivních jazycích, jako je čeština, by taková pozorování byla podstatně zajímavější). 

                                                           
230 Campbell, T.A., Winkler, I., & Kujala, T. (2007). N1 and the mismatch negativity are spatiotemporally distinct 
ERP components: Disruption of immediate memory by auditory distraction can be related to N1. Psychophysiology, 
44, 530-540. 
231 Hasting, A. S., Winkler, I., Kotz, S. A. (2008). Early differential processing of verbs and nouns in the human brain 
as indexed by event-related brain potentials. European Journal of Neuroscience 27, 1561–1565; Pulvermüller, F.; 
Shtyrov, Y. (2007). The mismatch negativity as an objective tool for studying higher language functions. Automaticity 
and Control in Language Processing. Advances in Behavioural Brain Science, 217–242. 
232 Cammer, R. (1990). Is there no MMN in the visual modality? Behavioral and Brain Sciences, 13, 234-234. 
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LANy ovšem nejsou na skalpu distribuovány vţdy vlevo ani vţdy vepředu, dokonce v některých 
studiích se neprokázaly vůbec. Faktory, které za tuto variabilitu zodpovídají, neznáme. Je moţné, 
ţe levá lateralizace LANů můţe být variována jazykovou zběhlostí mluvčích, a to i rodilých233. 
ELAN 
Někteří autoři povaţují ELAN (early left anterior negativity) za oddělenou od levé anteriorní 
negativity (LAN)234, jiní ji povaţují pouze za ranou verzi LAN235. Přestoţe je často pouţívána v 
jazykovědném výzkumu, je pravděpodobné, ţe podobně jako P600 můţe být doménově 
nespecifická236.  
Raná levo-anteriorní negativita (early left anterior negativity) obecně shrnovaná pod zkratku 
ELAN se nejčastěji objevuje v reakci na jazykové stimuly, které narušují slovní kategorii nebo 
pravidla frázové struktury (jako ve větě *the in room místo in the room) v levém frontálním regionu 
skalpu. Někdy můţe být bilaterální. Nastává rychle, vrcholí mezi 100 aţ 300 ms po počátku 
gramaticky nekorektních stimulů (ovšem ukotvení jsou ve výzkumu různá: mezi 100 a 200 
ms, pod 200 ms, okolo 125 ms nebo okolo 160 ms). Rychlost nástupu můţe být ovlivněna 
charakteristikami narušení stimulů.  
ELAN byla poprvé zaznamenána ve studii Angely Friedericiové jako odpověď na věty s 
narušenou frázovou strukturou, jako je *the pizza was in the eaten (vs. správné the pizza was eaten), ale 
i ve větách s narušeními typu *Max's of proof (vs. správné Max's proof) či *your write (vs. you 
write)237. ELAN není vyvolána větami s jinými druhy gramatických chyb, jako je např. neshoda 
mezi podmětem a přísudkem. Objevuje se pouze, kdyţ je nemoţné lokalizovat frázovou strukturu. 
V psycholingvistice se ELAN stalo centrem pozornosti zejména proto, ţe je to raný, a přitom 
syntaktický komponent ERP. Poskytlo tak výraznou podporu seriálním modelům, které postulují, 
ţe syntaktický parsing je iniciální autonomní fáze komprehenze věty, fáze vybudování lokální frázové 
struktury (např. vybudovat ze slov the a pizza jmennou frázi the pizza). Zpracovávání sémantické 
informace nebo významu se neprovádí aţ do té doby, kdy tento krok nebyl úspěšně dokončen238. 
Tato hypotéza byla testována s vyuţitím ELAN, která odráţí budování lokální frázové struktury, 
a N400, která odráţí sémantické zpracovávání struktury. Model předpokládá, ţe věty vyvolávající 
ELAN nevyvolají N400, protoţe budování frázové struktury je předpokladem sémantického 
zpracovávání.  
Ovšem ELAN závisí hlavně na rychlé dostupnosti informace o kategorii slova v konkrétním 
experimentu (například v němčině je prefix ge- takovým raným markerem, např. Die Bluse wurde am 
*gebügelt), nikoli důkazem rané fáze komprehenze. Protoţe ale prefix ge- není jen součástí 
slovesných tvarů v němčině, není vhodným markerem slovní kategorie, a ELAN tedy odráţí spíše 
narušení fonologických očekávání o slovní kategorii, nikoli syntaktické narušení. To by také 
podporovalo fakt, ţe ELAN je výraznější pro auditorní neţ vizuální podněty. 

                                                           
233 Pakulak, E, Neville, H. (2004). Individual differences in online syntactic processing in monolingual adults as 
reflected by ERPs. 17th Annual CUNY Conference on Human Sentence Processing, College Park Maryland, 149. 
234 Frisch, S., Hahne, A., Friederici, A. D. (2004). Word category and verb-argument structure information in the 
dynamics of parsing. Cognition 91, 3, 194; Hahne, A., Friederici, A. D. (2002). Differential task effects on semantic 
and syntactic processes as revealed by ERPs. Cognitive Brain Research 13, 340. 
235 Hagoort, P. (2003). How the brain solves the binding problem for language: a neurocomputational model of 
syntactic processing. Neuroimage 20, 21. 
236 Hagoort, P. (2003). How the brain solves the binding problem for language: a neurocomputational model of 
syntactic processing. Neuroimage 20, 18. 
237 Friederici, A. D., Weissenborn, J. (2007). Mapping sentence form onto meaning: The syntax-semantic interface. 
Brain Research 1146, 52. 
238 Albert, K., Osterhout, L. (2005). The independence of combinatory semantic processing: Evidence from event-
related potentials. Journal of Memory and Language 52, 206.  
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2. Vyšší komponenty ERP (200-700 ms) jsou spojovány s kognitivními procesy vyšší 
percepční úrovně  
 
N400 
 
 

 
Zdroj: Stemmer, B., Whitaker, H. (1998). Handbook of the neuroscience of language. San Diego: Academic. 

 
N400 je ERP komponent vyvolaný neočekávanými jazykovými stimuly. N400 je často vyvolán 
sémanticky nevhodnými slovy v jinak přijatelném větném kontextu a často se objevuje v reakci na 
slova na konci věty podle pravidla čím obtíţnější je integrovat slovo do předchozího kontextu, tím výraznější 
N400 nastane. V modelech řečové komprehenze je N400 často spojeno se sémantickou integrací 
slov a rozhodovacích procesech o významu celku věty, jako např. v případě slov, která zakončují 
vysoce nebo nízce kontextuálně vymezené věty (Connolly a kol., 1992239).  
Je charakterizován negativní deflexí (proto symbol „N“) a topologicky je distribuován v 
centrálně-parietálních oblastech a jemně lateralizován vpravo. Vrcholí okolo 400 ms po 
prezentaci stimulu (tudíţ N400).  
Byl odhalen r. 1980 Martou Kutasovou a Stevenem Hillyardem ve studii, která je povaţována 
za iniciaci konceptu ERP ve výzkumu větného zpracovávání a jednu z prvních studií na poli 
neurolingvistiky vůbec240. Tento tým zkoumal slova na konci věty, která byla nekongruentní se 
sémantickým kontextem vět, v nichţ se objevovala, např. „The gambler had a streak of bad luggage 
(místo luck); The winter was harsh this allowance (místo year).  
O tomto efektu existuje mnoho studií, které se vzácně shodují ve výsledcích. Co přesně ale efekt 
N400 znamená v kontextu jazykového zpracovávání, je ovšem stále předmětem diskusí. Jak bylo 
popsáno výše, amplituda N400 narůstá při stimulech, které jsou obtíţněji sémanticky integrovatelné. To 
znamená, ţe v kontextu, kde bychom očekávali například slovo cukr (Kávu si sladím dvěma kostkami 
…) bude slovo beton indukovat větší N400 neţ slovo sůl. To se interpretuje tak, ţe to vykazuje 
větší kognitivní námahu při zpracování (processing costs) pro integraci některých slov – je obtíţnější 
najít přijatelný kontext pro beton.  
Jaká můţe být souvislost mezi N400 a principem primingu? Přímá: N400 má niţší amplitudu, 

                                                           
239 Connolly, J. F., Phillips, N. A., Stewart, S. H., & Brake, W. G. (1992). Event-related potential sensitivity to 
acoustic and semantic properties of terminal words in sentences. Brain and Language, 43, 1-18. 
240 Kutas, M., & Hillyard, S. A. (1980). Reading senseless sentences: Brain potentials reflect semantic incongruity. 
Science, 207, 203-208. 
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jestliţe je druhé slovo z páru slov v paradigmatu primingu (např. chléb-máslo v. chléb-dům) slovo 
sémanticky spřízněné s primem. Také frekvence slov ovlivňuje amplitudu N300 – je větší pro 
slov vysokofrekvenční, coţ ovšem neplatí, jestliţe jsou tato slova umístěna do větného kontextu 
(obojí Van Petten a Luka241). 
N400 ovšem vyvolají také revize pádových významů – např. ve větě, v níţ je přidán přímý objekt 
k intranzitivnímu slovesu jako v: Sie weiss, dass der Komissar (NOM) den Banker (ACC) *abreiste (které 
by byly spíše připsatelné jevu P600 – viz dále). Naopak efekt P600 místo N400 vyvolávají věty 
s narušením ţivotnosti jako For breakfast the eggs would only *eat toast and jam; P600 vyvolala také 
narušení tematických rolí. 
Efekt N400 byl pozorován také pro hudební významy. Hudba je tedy minimálně částečně 
interpretována sémanticky. Slova, ať uţ zpívaná či podaná jinou jazykovou formou, vyvolávají 
N400. Nicméně ukázalo se také, ţe N400 můţe vyvolat dané slovo, nikoli daná hudba: písně 
zpívané správně se správnými slovy i notami ve srovnání s písněmi zpívanými se slovy, která 
nevyvolávají N400, ale ve špatných notách, a písněmi se slovy s efektem N400 a současně i 
špatnými notami, i písněmi zpívanými správně, ale se slovem s efektem N400.  
Rovněţ čistě vizuální podněty, jako jsou obrázky s nejazykovými stimuly, mohou vyvolávat N400. 
Obrázky s neočekávanými významy ve větách (obrázek psa místo slova pes ve vizuálně 
prezentované větě I like my coffee with cream and dog) prokazují, ţe efekt není exkluzivně lingvistický, 
ale má souvislost obecně sémanticko-kognitivní. 
 
P600 - positive syntactic shift  
Druhým, syntaktickým komponentem ERP je P600, vyvolávaný na základě gramatických chyb nebo 
syntaktických anomálií, auditorním i vizuálním jazykovým podnětem242 a charakterizovaný jako 
pozitivní deflexe s počátkem okolo 600 ms po stimulu, které mohou předcházet některé 
komponenty LAN, např. ELAN. P600 poprvé uvedli Lee Osterhout a Phillip Holcomb r. 
1992243.  
Typicky se objevuje na centro-parietálních elektrodách (tj. na posteriorní části centru skalpu, 
nicméně pozorováno bylo i frontální P600). V MEG studii z r. 2007 se spekulovalo, ţe tvorba 
P600 probíhá v posteriorním temporálním lobu za tzv. Wernickeovou areou244.  

P600 je obecně povaţováno za syntaktické ERP pozdější fáze, je nicméně vyvoláno různými typy 
větných jevů včetně negramatických stimulů: 
1. Narušením – morfosyntaktická, např. neshoda (the child *throw the toy)245. Kromě tohoto 
typu subjektově-verbální neshody bylo P600 také vyvoláno neshodou v čase, rodu, čísle a pádu i 
narušeními frázové struktury 
2. Víceznačností - garden path větami (větami s víceznačností), které vyţadují zpětnou reanalýzu 
kvůli přítomnosti lokálních ambigvit (Osterhout a Holcomb, viz jmenovaná studie, Steinhauer a 
kol.246)  
P600 se také objevuje, jestliţe věta obsahuje ţádnou patrnou gramatickou chybu, ale musí být 
členěna jiným způsobem, neţ recipient původně očekával, tedy věty, v nichţ gramatika zavádí na 

                                                           
241 Van Petten, C., Luka, B.J. (2006). Neural localization of semantic context effects in electromagnetic and 
hemodynamic studies. Brain and Language, 97, 3, 279-293. 
242 Hagoort, P. (2007). The memory, unification, and control (MUC) model of language. In Antje S. Meyer, Linda R. 
Wheeldon, Andrea Krott. Automaticity and Control in Language Processing. Advances in Behavioural Brain Science. 
243 Osterhout, L.; Holcomb, P. (1992), Event-related brain potentials elicited by syntactic anomaly, Language and 
Cognitive Processes 8. 
244 Service, E., Paivi, H., Maury, S., Salmelin, R, (2007). Localization of syntactic and semantic brain responses using 
magnetoencephalography, Journal of Cognitive Neuroscience 19, 7. 
245 Kaan, E., Swaab, T. (2003). Repair, revision, and complexity in syntactic analysis: an electrophysiological 
differentiation. Journal of Cognitive Neuroscience 15, 1, 98–110. 
246 Steinhauer, K et al. (1999) Brain potentials indicie immediate use of prosodic cues in natural speech processing. 
Nature Neuroscience, 2, 2, 191-196. 
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interpretační scestí, mate. Recipient sleduje jednu interpretaci věty, ale záhy zjišťuje, ţe byla 
špatná, a musí se tudíţ vrátit ve struktuře věty zpět, aby jí porozuměl a našel správnou 
interpretaci (The broker persuaded to sell the stock was tall. Preferovaná je interpretace slovesa persuade 
jako hlavního ve větě. Posléze je nutné větu reanalyzovat ve smyslu the broker that was persuaded to 
sell the stock, he was tall.) 
3.  Komplexností - větami s vysokým počtem tematických rolí a zpracováním filler-gap závislostí 
(jako např. u wh-slov, která se objevují na začátku věty v angličtině, ale jsou interpretována jinde 
ve větě). Kaan a kol.247 prokázali, ţe P600 se objevuje v takových strukturně komplexních větách, 
aniţ by v nich musela být narušení nebo nejednoznačnost, tj. ve větách bez paradigmatu garden 
path nebo paradigmatu s gramatickou chybou. Tyto věty ale obsahovaly vyšší počet jmenných 
frází. Čtenář musí reaktivovat slovo, které se objevilo dříve ve větě. Například ve větě Who did you 
imitate? se slovo who objevuje na začátku věty, ale je ve skutečnosti přímým objektem a musí být v 
tomto smyslu také interpretováno. (tj. jako you imitated who?). Některé studie zjistily, ţe poté, co 
čtenář vidí slovo imitate, objeví se u něj odpověď v podobě P600, snad jako výsledek reaktivace 
slova who. Tyto druhy efektu P600 se zesilují s počtem jmenných frází ve větě, na základě čehoţ 
se dá usuzovat, ţe generátor P600 je senzitivní k míře komplexity věty248. 
Existuje několik teorií o P600. Protoţe často nastává v odpovědi na gramatická narušení nebo 
věty s garden path efektem, jedna z teorií tvrdí, ţe P600 odráţí procesy revize (tj. snahu o zachránění 
interpretace věty, která nemůţe být normálně zpracovávána kvůli strukturním chybám) a reanalýzy 
(tj. pokusu změnit podobu struktury věty, která byla interpretována špatně, protoţe v ní byl 
garden path efekt)249.  
Na druhou stranu jiné modely naznačují, ţe P600 by nemusela odráţet tyto procesy konkrétně, 
ale spíš mnoţství času a úsilí obecně vyţadovaného k tomu, aby byla vybudována koherentní 
větná struktura250, nebo by P600 mohl odráţet obecné procesy vytváření nebo naopak ničení syntaktické 
struktury, a to nikoli specificky kvůli přítomnosti chyby251. Jiný návrh tvrdí, ţe P600 nutně 
neodráţí ţádné jazykovědné procesy jako takové, ale je podobné vlně P300 či s ní propojené jako 
její součást - nastává, kdyţ subjekt zaznamená nepravděpodobné stimuly.  
P600 je modulováno nesyntaktickými faktory, včetně sémantických. Celá škála jazykových jevů, 
které vedou k efektu P600, ale i jevů jiných kognitivních domén (P600 se také podařilo prokázat 
v narušeních melodické linky, tj. v hudbě252), vedla k dohadům, zda je tento komponent vůbec 
specifický. Protoţe agramatické věty jsou v přirozené řeči relativně výjimečné, P600 by nemusela 
být doménově specifickou odpovědí, ale pouze odrazem obecného principu překvapení subjektu 
nad zaznamenáním neočekávaného stimulu. 
 
 

                                                           
247 Kaan, E. (2002). The P600 as an index of syntactic integration difficulty. Language and Cognitive Processes, 15, 2, 
159-201. 
248 Hagoort, P. (2003). How the brain solves the binding problem for language: a neurocomputational model of 
syntactic processing. Neuroimage 20. 
249 beim Graben, P.; Gerth, S., Vasishth, S. (2008), Towards dynamical system models of language-related brain 
potentials, Cognitive Neurodynamics 2, 3; Coulson, S., King, J., Kutas, M. (1998), Expect the unexpected: event-
related brain response to morphosyntactic violations, Language and Cognitive Processes 13, 1, 21–58. 
250 Friederici, A. D. (2002). Towards a neural basis of auditory sentence processing. TRENDS in Cognitive Sciences 
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251 Kaan, E., Swaab, T. (2003). Repair, revision, and complexity in syntactic analysis: an electrophysiological 
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252 Patel, A. D. et al. (1998). Processing syntactic relations in language and music: An event-related potential study. 
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Proces komprehenze podle seriálních modelů (na základě ERP) 
 

Název 
komponent
u 

Lokus Interpretace Proces komprehenze (podle seriálních, 
modulárních modelů) 

ELAN 
(N150) 

Levý 
anteriorní 

Rané syntaktické zpracovávání,  
detekce narušení frázové struktury 

parser zpracovává iniciální syntaktickou interpretaci  
vstupního řetězce slov; současně probíhá lexical access, 
 řízený algoritmy sluchového rozeznávání slov  
(aktivace receptivní oblasti levého temporálního laloku) 
 
 

N400 Levý centrální Sémantické zpracovávání, detekce 
 sémanticky anomálií a tzv 
. „suprise reaction“ – reakce 
 na překvapení způsobené anomálií 
(sémantickou) 

tvorba větné sémantické reprezentace – syntaktická 
 informace z parseru je integrována  
s lexikálně-sémantickou informací  
z procesu vyhledávání slov 
 

P600 Levý centrální Pozdní syntaktické zpracovávání,  
re-analýza, pozdní detekce anomálií 

integrativní procesy, sekundární procesy revize  
 

 
Je moţné, ţe syntaktický parser pracuje takto nezávisle, jako uzavřený modul, navíc prioritní 
všem procesům komprehenze (i sémantickým)? Nebo spíše probíhá stálá mnohosměrná výměna 
všech druhů informace, jak navrhují modely interaktivní? K testování interakce mezi syntaxí a 
sémantikou se pouţívá tzv. paradigmat double violations či double distraction (dvojité narušení). 
Dvojitě narušené větné struktury, tj. věty se sémantickým i syntaktickým distraktorem, vyvolávají 
efekty syntaktických LAN/P600 a sémantických N400. Narušení slovní kategorie ovšem vyţadují 
okamţitou revizi frázové struktury, a dočasně tak blokují další sémantické zpracovávání. 
V standardních úlohách grammaticality judgment tyto dvojité violace N400 efekt nevyvolají, dokud 
se neobjeví P600, odráţejí revize struktury253. Sémantická integrace ve větách je tedy nejspíš skutečně řízena 
syntaktickou strukturou. 
Zdá se, ţe je moţné, ţe raná stadia zpracovávání jsou paralelně sémanticko-morfosyntaktická, za 
nimi následuje pozdní integrační stadium v P600 intervalu. 
Radikální změnu iniciálních preferencí v parsingu ale způsobí jednak referenční podpora 
(diskursové spoje) a jednak prozodická vodítka, zejména při čtení. Přítomnost hranic intonační 
fráze ovlivní, zda bude NP parsována jako objekt předcházejícího nebo následujícího slovesa. 
Posunutí této hranice mezi sloveso a jeho objektovou NP způsobilo narušení argumentové 
struktury slovesa a vedlo k N400/P600 efektu (Peter verspricht/ Anna zu *arbeiten/ und das Buero zu 
putzen)254. V souvislosti s těmito výzkumy se hovoří o CPS – closure positive shift – 
komponentu, který vyvolávají prozodické hranice a který odráţí intonační frázování ve všech 
jazycích. 
 

6.5.4 Magnetoencefalografie  
MEG je zobrazovací technika, která se pouţívá k měření slabých magnetických polí, vytvářených 
elektrickou aktivitou v mozku prostřednictvím citlivých nástrojů, jako je superconducting quantum 
interference device (SQUID; supravodivý detektor kvantové interference), není tedy nutné pouţívat 
elektrody, je ale nutné pracovat v magneticky odstíněné místnosti, protoţe neuromagnetické 
signály jsou velmi slabé ve srovnání s magnetickými poli v normálním laboratorním prostředí.  
MEG je přímé měření elektrické aktivity (ve srovnání s např. fMRI) s časovým rozlišením 
podobným ERP, ale vynikajícím prostorovým rozlišením (několik milimetrů na povrchu mozku 

                                                           
253 Friederici, A. D. et al, (1999). Lexical integration: Sequential effects of syntactic and semantic informatik. Memory 
and Cognition, 27, 3, 438-453. 
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aţ po několik centimetrů v subkorktikálních strukturách, jako je thalamus), protoţe magnetická 
pole, která tato technika měří, nejsou tolik oslabená lebkou, mozkovými membránami ad. jako 
elektrická aktivita měřená EEG. MEG je proto ve srovnání s EEG podstatně přesnější. V 
důsledku toho, ţe se směrem do vnitřních částí mozku sniţuje její prostorové rozlišení, ale MEG 
není vhodná pro zobrazování informací o hlubších subkortikálních zdrojích mozkové aktivity. 
Hlavní technický problém MEG nastává opět při lokalizaci zdrojů elektrické aktivity v mozku 
(inverse problem, viz EEG). Zvláště v případě komplexnějších úkolů, u nichţ je řada míst 
generování proudu otevřenou otázkou, je inverse problem velmi závaţný.  
MEG nenabízí strukturální – anatomickou informaci, proto musejí být data získaná touto 
technikou kombinována s daty z MR do kompozitního zobrazení funkcí a anatomických oblastí 
pro tvorbu aktivačních map.  
Na druhou stranu je magnetické pole měřené pomocí MEG tvořeno přímo elektrickou aktivitou 
neuronů, takţe se ve srovnání s fMRI a PET (měření filtrovaná narušujícími proměnnými, jako 
jsou vstřebání radioaktivního markeru nebo neţádoucí změny krevní cirkulace) jedná o přímé 
měření aktivity, a to na konkrétní časové ose. 
Proto je opět vhodné techniky kombinovat – spojení EEG s MEG znamená vyčerpání výhod 
obou metod a eliminování jejich slabých míst.  
 

6.5.5 Srovnání PET, fMRI, MEG a EEG z hlediska jejich vyuţití v 
neurolingvistice 

Pro neurolingvistický výzkum je schopnost MEG srovnávat milisekundu po milisekundě stav 
mozkové aktivace velmi podstatná, protoţe jazykové jevy jako syntax a sémantika probíhají ve 
velmi krátkých časových oknech (ms). Z hlediska časového rozlišení jsou tedy EEG a MEG lepší 
neţ fMRI nebo PET, naopak poslední dvě jsou výhodnější z hlediska lokalizace mozkové 
aktivace. MEG je na tom s prostorovým rozlišením nicméně výrazně lépe neţ EEG. Výhody 
EEG a MEG jsou samozřejmě také v jejich neinvazivnosti a tichém prostředí. MEG nicméně 
stojí miliony dolarů, zatímco EEG „pouhé“ tisíce dolarů. fMRI je podobně finančně náročná 
jako MEG. 
Vyuţití MEG v lingvistice je stále širší, vzhledem k tomu, ţe její časoprostorové rozlišení je 
v rámci dostupných metod nejlepší. Největším objevem v souvislosti s MEG pro lingvistiku je 
nejspíš M350 (podobně jako v rámci ERP vlna označená jako N400), tj. mozková reakce, která je 
zaznamenána magnetoencefalogramem a vykládána jako MEG index lexikální aktivace. 
Pylkkänenová a kol. 255 vyuţívají tohoto efektu při výzkumu sémantické kompozitnosti na 
úrovni věty. Při výzkumu za pouţití vět, které obsahovaly syntakticky nevyjádřený, ale 
v sémantice věty implicitně obsaţený element, byla právě tato vlna zachycena (např. věta The 
author began XXX the book v. kontrolní věta The author wrote the book). Věty s implicitními prvky 
elicitují zvýšenou amplitudu v anteriorní středové oblasti (AMF – anterior midline field) v době mezi 
350-450 ms. Autoři rovněţ tvrdí, ţe tento „silent meaning“ sdílí komprehenzí mechanismy se 
souvisejícími doménami, jako je theory of mind nebo sociální kognice. Pokud M300 indikuje 
lexikální přístup, měl by také odráţet efekty primingu. 
 

6.6 Další neurofyziologické metody 
Výzkumné metody vypůjčené přímo od neurovědy a neuropsychologie také mohou pomoci 
pochopit některé aspekty inteligence, např. jak je inteligentní chování implementováno ve 
fyzickém systému. Mezi tyto metody patří: přímá (intrakraniální) a nepřímá (transkraniální) 
stimulace mozku, zaznamenávání jediné buňky a studie post mortem. 
 

                                                           
255 Pylkkaanen, L., McElree, B. (2007). An MEG Study of Silent Meaning. Journal of Cognitive Neuroscience 19, 11, 
1905–1921. 
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6.6.1 Zvířecí modely 
Na základě studia zvířecí komunikace se rovněţ usuzuje na některé zákonitosti jazyka lidského, 
přestoţe je zjevné, ţe zvířecí modely jazykového zpracovávání mají omezenou hodnotu, 
vzhledem k tomu, ţe ţádný jiný druh nemá podobně komplexní komunikační systém jako lidé. 
Mnohem podstatnějším omezením těchto výzkumů (zejména se jedná o stimulační výzkumy 
opic, jmenovitě makaků, viz výše, zejm. kapitola Zrcadlové neurony; ale také o studie za pomoci 
traktografických nástrojů, jako je DTI) je skutečnost, ţe nemůţeme studovat lidské mozky stejně 
jako zvířecí, přestoţe se tomu s vyvíjením stále šetrnějších stimulačních metod blíţíme, a ţe 
poznatky ze studia zvířecích mozků, byť jsou to lidem nejbliţší druhy, nemůţeme bez obav 
přenášet na mozky lidské, coţ je způsobeno zejména tím, ţe nejsou ani přesně stanovené rozdíly 
mezi mozky jednotlivých druhů. Jsou patrné rozdíly ve velikosti a relativní velikosti jednotlivých 
laloků kortexu, tj. relativního prostoru určeného pro modalitně-specifické projekce senzorických 
informací. Čelní laloky jsou v lidském mozku relativně větší (tvoří 36 procent kortikální oblasti, 
zatímco u makaka 26 procent) a okcipitální lalok je naopak menší (19 procent u člověka a 36 u 
makaka).  
 
V tomto ohledu převaţují dva opozitní názory:  

1. Neuroanatomie člověka a primátů je v principu stejná a proto traktografické informace od 
opic jsou informativní 

Tento názor obhajují např. Schmahmann et al, kteří zkoumali pomocí velmi jemné 
traktografie mozky opic a zjistili, ţe cesta, která spojuje STG s oblastí BA 45 a 47 
prostřednictvím capsula extrema je mnohem podstatnější pro jazykové funkce neţ arcuatus 
fasciculus nebo SLF (viz také kapitola věnovaná funkční anatomii jazyka). 
2. Neuroanatomické rozdíly mezi lidmi a zvířaty by právě mohly být základem evoluce 

jazyka 
Rilling a kol.256, srovnávali mozky lidí, šimpanzů a makaků a odhalili tři cesty: arcuatus fasciculus 
a SLF – dorzální spojnice podstatná pro syntaktické zpracovávání; capsula extrema – ventrální 
spojnice. 
Zjistili také, ţe arcuatus fasciculus je u šimpanzů menší a u makaků zcela chybí.  
Dorzální cesta u lidí končí v temporální laloku, ale u šimpanzů v parietálním. Ventrální cesta 
z IFG do STG přes capsula extrema je u makaků nejsilnější a u lidí nejslabší. Proto autoři 
uzavírají, ţe dorzální cesta je pro evoluci jazyka nejpodstatnější. 
Z hlediska evoluce druhů DTI analýzy lidských mozků ukázaly, ţe SLF a arcuatus fasciculus 
vyzrávají nejpozději. (Giorgio et al.257). Ukázalo se také, ţe dorzální cesta není plně 
myelinizována ani ve věku 7 let (Brauer 2008258). 
Zdá se tedy, ţe evoluce jazyka je ve vztahu k maturaci dorzální cesty, která spojuje oblasti, 
které v mozku dospělých lidí zpracovávají syntakticky komplexní věty, o nichţ se tvrdí, ţe 
jsou tím, co nás od zvířecího dorozumívání odlišuje259. 
 
Zvířecí kognice se studuje se zaměřením na paměť, jazyk, rozhodování, vědomí, emoce, pozornost, 
kategorizaci, prostorovou orientaci nebo pouţívání nástrojů. Studují se aktivity neuronů zvířecího 
mozku při komprehenzi a produkci „symbolických“ zvuků nebo gest. K těmto účelům jsou 

                                                           
256 Rilling, J. K. et al. (2008). The evolution of the arcuate fasciculus revealed with komparative DTI. Nat. Neurosci. 
11, 426-428. 
257 Giorgio, A. et al. (2008). Changes in white matter microstructure during adolescence. Neuroimage 39, 52-61. 
258 Brauer, J. et al. (2008). Temporal dynamics of perisylvian activation during language processing in children and 
adults. Neuroimage, 41, 1484-1492. 
259 Friederici, A. D. (2009). Pathways to language: fiber tracts in the human brain. Trends in Cognitive Sciences, 13:4, 
175-181, 17.  
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vyuţíváni zejména velcí primáti, ale také delfíni nebo zpěvní ptáci. Sleduje se rovněţ mimika a 
gestika zvířat, zejména makaků, ale i amazoňanů, havranů nebo korel.  

V oblasti výzkumu jazyka se vyuţívá zobrazovacích metod i metod přímé stimulace zvířecího 
mozku. Problém ustavení homologních kortikálních regionů (tj. struktur, které sdílejí 
společného předka u obou ţivočišných druhů) je zásadní, zejména pro výzkum jazyka. 
Výzkumy mozku makaků přispěly k jednomu z nejzásadnějších aktuálních poznatků neurověd: 
hypotéze zrcadlového systému. 
 

6.6.2 Zobrazování jediného neuronu 
Single neuron imaging (single-cell recording, SNI) čili zaznamenávání jediné nervové buňky 
pouţívá kombinaci genetického inţenýrství a optických zobrazovacích technik. Zvíře, většinou 
pod anestetiky, má do jediného neuronu v té oblasti mozku, která je podrobena výzkumu, 
vpravenou mikroelektrodu. Ta měří změny v napětí či náboji neuronu, kdyţ nervová buňka 
dosahuje svého akčního potenciálu260.  
Protoţe je tato metoda invazivní, pouţívá se pouze na zvířatech, ale osvětlila řadu emočních a 
motivačních procesů, jejichţ průběh je moţné spekulativně přenést také na člověka. Cílem studia 
je zjistit další informace o neurokognitivních sítích – kortikálních spojích, tj. sledovat, jak 
propojený soubor mozkových oblastí při plnění dané úlohy spolupracuje. „Zaznamenávání jediné 
buňky“ má nejvyšší rozlišení ze všech zobrazovacích technik. Poskytuje mnoho informací o 
aktivitách několika málo neuronů, sleduje aktivitu neuronu v čase, je schopna zaznamenávat 
najednou aţ 50 buněk, ale má nízkou zobecnitelnost.  
 

6.6.3 Stimulační metody – vytváření reverzibilních lézí a podněcování neuronů 
Pouţívání stimulačních metod je vedeno klasicky afaziologickou úvahou, ţe jestliţe je určitá 
jazyková funkce narušena, kdyţ je specifická oblast mozku vypojena, potom tato oblast musí být 
nějakým způsobem zapojena do jazykových funkcí. Tzv. site of lesion studies (studia místa léze) 
se rozvíjela zejména po 1. a 2. světové válce, které zapříčinily celou řadou traumatických 
poškození na nejrůznějších místech mozku. Studie lézí jsou jedním ze dvou základních přístupů 
k získávání informací o organizaci mozku; druhým jsou analýzy změn v neuronální aktivitě 
spojené s určitým typem zpracovávání (aktivační přístup). 
A. R. Lurija byl zejména aktivní při sběru případů - pacientů s lézemi - pro experimentální účely. 
Pokoušel se spojovat umístění léze s akutně pozorovaným chováním a subjektivními popisy 
jazykových a kognitivních narušení (Lurija, 1947261). Obecná pozorování, ţe lze spojit anteriorní 
jazykové oblasti se symptomem Brocovy afázie a poškození posteriorních jazykových oblastí s projevy afázie 
Wernickeova typu, jsou opakovaně potvrzována náročnými a obezřetně vedenými současnými 
výzkumy (Benson a Ardila, 1996262). Konkrétnější zobecnění v rámci přístupu site of lesion (viz 
historická kapitola) jsou ale potazná, protoţe ţádné dvě mozkové léze nejsou přesně stejné a malé 
rozdíly pozorovatelné na obecné neuroanatomické úrovni mohou mít zásadní vliv na jazykový 
projev postiţeného. Jedinci se dále signifikantně odlišují v tom, jak mozkové zranění akomodují, 
v závislosti na tom, jakým mechanismem došlo k poškození mozku, a jaké kompenzační strategie 
pro překonávání svých obtíţí pouţívají. Klinické korelace tohoto typu čelí tedy metodologickým 
obtíţím a jsou přínosné spíše jako soubor kazuistik. 
Nyní doba přeje novější podobě studia lézí – pomocí speciálních nástrojů je moţné „vytvořit 
dočasnou lézi mozku“, zkoumat velmi specifické jazykové procesy. Současně je moţné 
porovnávat následky těchto reálných, přestoţe dočasných lézí s projevy lézi skutečných 

                                                           
260 Např. je do jediného neuronu specifické oblasti vizuálního kontextu zvířete vloţena sonda. Zvířeti je potom 
ukázána série světelných záblesků v různých směrech na tmavé obrazovce. Orientace světla v okamţiku změny 
voltáţe zaznamenané elektrodou odpovídá orientaci vizuálního kortexu. 
261 Luria, A. R. (1947). Traumatic Aphasia. (English trans. D. Bowden, 1970.) 
262 Benson, D.F., Ardila, A. (1996). Aphasia. A Clinical Perspective. Oxford University Press, Nueva York. 
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(deformitou, atrofií mozkové tkáně), resp. také s lézemi, jimiţ je moţné experimentálně 
poškozovat neuronové sítě, které imitují jazykové zpracovávání na počítači tak, jak jsme naznačili 
v příslušných kapitolách o modelování jazykových funkcí výše. 
Kromě vyřazování (tzv. knock-outování) některých mozkových oblastí z provozu je moţné tytéţ 
oblasti naopak stimulovat k aktivitě.  
Nová semiinvazivní technika pro podněcování neuronů v mozku in vivo, TMS (transkraniální 
magnetická stimulace), pouţívá silná magnetická pole, která jsou aplikována na mozek přes lebku. 
Je to metoda, která umoţňuje vyvolávat a přerušovat mozkovou aktivitu ve specifických a 
kontrolovaných lokacích, a tudíţ je schopná imitovat afatické symptomy (tzv. reversible lesioning). Je 
moţno poměrně přesně zaměřit ROIs. Metoda je neinvazivní, oproti alternativní DCS (direct 
cortical stimulation), která sice můţe být pouţívána pro podobné typy výzkumu, ale vyţaduje 
kraniotomii vyšetřovaného, a její vyuţití je tedy moţné pouze v případě subjektů, které by 
podstupovaly tuto proceduru v rámci náročné léčebné mozkové operace (jako např. v souvislosti 
s epilepsií, viz kapitola Stanovování hemisférické dominance pro jazyk)263. Pouze malé mnoţství 
neurolingvistických studií pouţívá TMS. DCS a elektrokortikografii (cortical recording, nahrávání 
mozkové aktivity za pouţití elektrod umístěných přímo na mozek) je moţné aplikovat pouze na 
zvířata, makaky264. Na rozdíl od dříve zmíněných metod, rTMS nedetekuje mozkovou aktivitu, ale 
produkuje ji.  
Dříve zmíněné techniky vzešly z MRI, z EEG pochází rovněţ invazivní intrakraniální EEG 
(elektrokortikografie). Nyní si jednotlivé metody přiblíţíme. 
 

6.6.3.1 Transkraniální magnetická stimulace  

 
Stimulace TMS. 
 

Principy indukční mozkové stimulace byly zjišťovány od 19. století. První úspěšná TMS studie 
byla provedena v roce 1985 Anthonym Barkerem a kol. v Sheffieldu 265 a demonstrovala vedení 
nervových impulzů z motorického kortexu do míchy.  
TMS je neurofyziologická metoda, která se uţívá k aktivování nervů v ROIs. Pomocí cívky 
jsou indukovány slabé elektrické impulzy o rychle se měnícím magnetickém poli 
(elektromagnetická indukce). Ty stimulují mozkové buňky k provádění specifických akcí266. Tato 
metoda umoţňuje studovat funkcionalitu a propojení systémů mozku a mapovat motorické i vizuální 
procesy. V kombinaci s MRI můţeme díky TMS vytvářet mapy mozku pro velmi specifické 
funkce. Kromě fMRI můţe být aktivace TMS měřena i za pouţití PET, EEG nebo NIRS. K 
mapování mozku subjektu lze vyuţít monitorování aţ 120 různých stimulací.  
Výsledky TMS jsou často kontraintuitivní – stimulace spíše facilituje neţ inhibuje reakce. Je tudíţ 
potřeba pečlivého zadávání kontrolních úloh a stimulace také ostatních mozkových oblastí, mimo 

                                                           
263 Wyler A.R., Ward, A.A. (1981). Neurons in human epileptic cortex. Response to direct cortical stimulation. 
Journal of Neurosurgery 55, 6, 904–8. 
264 Hagoort, P. (2005). On Broca, brain, and binding: a new framework. TRENDS in Cognitive Sciences 9, 9, 419. 
265 Barker, A. T., Jalinous, R., Freeston, I. L. (1985). Non-invasive magnetic stimulation of human motor cortex. The 
Lancet 1., s. 1106–1107. 
266 Místo toho, aby byl pacient vyzván, aby se dotýkal prstu výzkumníka, cívka TMS jednoduše vyšle impuls jeho 
mozku, aby se prstu dotkl. To eliminuje mnoho falešně pozitivních odpovědí z tradiční MRI a fMRI. 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lancet&prev=/search%3Fq%3Dneurolinguistic%26hl%3Dcs%26rlz%3D1G1GGLQ_CSCZ278
http://66.102.9.104/translate_c?hl=cs&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/The_Lancet&prev=/search%3Fq%3Dneurolinguistic%26hl%3Dcs%26rlz%3D1G1GGLQ_CSCZ278
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ROI. 
Účinky TMS lze rozdělit do dvou typů v závislosti na způsobu stimulace: jednoduchá a pulsová 
TMS. Pulsy způsobí depolarizaci a získání akčního potenciálu určitých okruhů neuronů v 
neokortexu. Je-li tato metoda pouţita v hlavním motorickém kortexu, vytváří motorické 
evokované potenciály, které mohou být zaznamenány elektromyograficky (EMG). Ve většině oblastí 
kortexu si účastník není vědom ţádného vlivu stimulace, ale jeho chování můţe být mírně 
pozměněno (např. pomalejší reakční čas v kognitivním úkolu), nebo nastávají změny v činnosti 
mozku, které mohou být odhaleny pomocí pozitronové emisní tomografie a funkční magnetické 
rezonance. Měří se tedy změny v míře chybovosti a latence odpovědí. 
 Tyto účinky nepřetrvávají dobu stimulace, na rozdíl od účinků repetitivní TMS (rTMS), vysílání 
řetězců pulsů s fixním intervalem (mezi 20 a 200 ms při frekvenci cca 50 Hz u vysokofrekvenční 
rTMS a 10-15 min. při frekvenci 1 Hz a méně u nízkofrekvenční rTMS), která můţe zvýšit nebo 
sníţit rozrušení stimulovaných kortikálních oblastí v závislosti na intenzitě a frekvenci stimulace a 
orientaci cívky. rTMS umoţňuje vytvářet dlouhotrvající změny v aktivitě mozku. Produkuje umělé, 
dočasné, reverzibilní léze. Tuto tzv. knock-out techniku lze dále provést dvěma způsoby:  
 
1. on-line TMS: subjekty plní úkol v určitých časových intervalech (obvykle 1-200 ms), na 
daný region je aplikován TMS puls. Jestliţe to ovlivní řešení zadané úlohy, dedukujeme, ţe tato 
část mozku byla zahrnuta v úloze právě v daný časový bod. Výhodou této metody je, ţe kaţdý 
pozitivní výsledek můţe poskytnout řadu informací o tom, jak a kdy mozek zpracovává úkol, a 
není čas na placebo efekt nebo aktivitu v jiných mozkových oblastech na vyrovnání vyřazené 
oblasti. Kromě velmi přesné lokalizace stimulu musíme také vědět, kdy  přesně byla tato část 
mozku v úloze aktivní.  
2. off-line repetitivní TMS: výkon při plnění úkolu se měří na počátku a pak znovu v 
průběhu několika málo minut. Tato technika nevyţaduje znalosti o časovém horizontu 
jednotlivých kognitivních procesů. Off-line repetitivní TMS je ale velmi náchylná k placebo 
efektu. Důsledky její aplikace navíc variují intersubjektově i intrasubjektově.  
TMS se vyuţívá také k stanovování hemisférické specializace pro jazyk jako náhrada invazivního 
WADA testu267 (viz dříve). Opakovaně ukazuje, ţe k výkonu řeči přispívají obě hemisféry. 
Například stimulace v post. inf. frontálních oblastech vlevo i vpravo vede k tzv. speech arrest („uzamčení“, 
zastavení řeči) a k staţení obličejových svalů, tj. je patrné, ţe byly stimulovány motorické oblasti, 
konkrétně ovládání artikulátorů. Knecht a kol.268 studovali skupinu zdravých subjektů z hlediska 
hemisférické lateralizace při plnění úlohu tvorby slov ve Wernickeově oblasti. Reakční časy v úloze 
word-picture matching task u jedinců s jazykovou dominancí vlevo se zvýšily. Stimulace 
v pravohemisferální homologu WA zase zvýšila reakční časy u jedinců s pravohemisferální 
jazykovou dominanci. Disrupční efekt TMS byl také v korelaci s mírou jazykové lateralizace. U 
bilaterální organizace mělo TMS niţší efekt. 
V souvislosti s hemisférickou dominancí se studuje také přesun jazykových funkcí vpravo u 
chronických afatiků v rámci jejich zotavování z řečové poruchy. Na tyto výzkumy se zaměřuje 
zejména M. A. Naeserová269. Sleduje, zda zvýšená míra pravohemisferální aktivity odráţí 
úspěšné kompenzační mechanismy, které napomáhají obnovení funkcí, nebo odráţí maladaptivní 
změny, jeţ zotavení narušují. TMS potvrzuje důleţitost reziduálních funkcí levé hemisféry i to, ţe 

                                                           
267 Pascual-Leone et al. vyšetřovali stimulací levý inf. frontální gyrus – u všech subjektů způsobila stimulace přerušení 
řeči, ţádný neměl problémy při stimulaci v pravé hemisféře. (Pascual-Leone et al., 1992. Induction of speech arrest 
and counting errors with rapid-rate transcranial magnetic stimulation. The Lancet, 339, 8799, s. 997). 
268 Knecht S. et al. (2002). Degree of language latteralization determines susceptibility to unilateral brain lesion. 
Nature Neuroscience, 5, 7, 695-699. 
269 Naeser, M. A. et al. (2005). Improved picture naming in chronic aphasia after TMS to part of right Broca´s area: 
An openprotocol study. Brain and Language, 93, 1, 95-105. 
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homologní oblasti pravé hemisféry nahrazují ztracené funkce po lézi vlevo270. Ukazuje se ale, ţe 
TMS vpravo interferuje s výkonem konzistentně pouze u silně pravostranně orientovaných 
subjektů, a navíc v některých případech pravostranná stimulace s výkonem interferovala, zatímco 
v jiných výkon zlepšila. Výsledky nejsou jednoznačné. 
Některé studie s TMS se zaměřují na sémantické a fonologické zpracovávání, které funkční zobrazovací 
techniky společně odkazují do levého gyru frontalis inferior. Sémantická úloha můţe vypadat například 
jako úkol na srovnávání pojmenování výrobků a přirozených objektů. TMS zpomalila reakční 
časy ve výše popsané oblasti anteriorně, ale neměla ţádný vliv v případě hodnocení vizuálních 
vlastností prezentovaných slov271. Tato a podobné studie potvrzují klíčovou roli uvedené oblasti 
pro sémantické zpracovávání.  
Reakční časy se při stimulaci prodluţovaly i v úlohách na fonologickou pracovní paměť (počítání slabik 
vizuálně prezentovaného slova) posteriorně, coţ potvrzuje důleţitost tohoto regionu pro 
fonologické zpracovávání272. Tato pozorování rozšiřují starší výsledky neurozobrazovacích metod. 
Protoţe ale není jasné, jestli platí v rámci LIFG funkční dvojitá disociace mezi sémantickým a 
fonologickým zpracováváním, byl navrţen následující experiment: na počítači byly současně 
prezentovány dva řetězce písmen a účastníci rozhodovali, zda jsou slova téhoţ významu, zda 
podobně znějí (např. „nose“ – „knows“) nebo jsou vizuálně shodné (prováděli tedy semantic, 
phonological a visual similarity decision tasks). TMS anteriorních částí tohoto regionu zvýšila reakční 
časy v případě hodnocení lexikality, stimulace posteriorních částí selektivně ovlivnila fonologické 
rozhodování, ţádná strana nebyla ovlivněna při vizuální kontrolní úloze. Funkční dvojitá 
disociace v LIFG se tedy na základě těchto studií potvrzuje273.  
TMS je rovněţ moţné vyuţít při studiu disociace reprezentace sloves a jmen v mozku. (viz kapitola 
14.2.2). V souvislosti se zrcadlovými neurony se studie Cappy a kol.274 snaţila prokázat vztah mezi 
slovesy a akcemi a prací levého dorso-laterálního prefrontálního kortexu. Subjekty sledovaly obrázky 
předmětů a měly předmět či s ním spojenou akci pojmenovat (telefon-telefonovat). rTMS aplikované 
v uvedené oblasti sníţilo reakční časy pro zpracovávání sloves pojmenováváním akcí. Autoři 
uzavírají, ţe slovesa mohou být preferenčně postiţena levými frontálními lézemi proto, ţe 
poškození uvedeného regionu naruší pozorování akce a její reprezentaci slovesy (viz hypotéza 
zrcadlového systému výše). 
Velmi zajímavé jsou i další výsledky TMS při studiu zapojení zrcadlových neuronů při řečovém 
zpracovávání. Např. studie Pulvermüllera a kol.275, odhalila podstatné angaţmá těchto neuronů 
v případě slov označujících práci rukou a nohou, na coţ jsme poukázali výše. Reakční časy 
subjektů při lexical decision task ohledně akcí vztaţených k pohybům ruky (např. „třídění“) a nohy 
(např. „stepování“) se při stimulaci levého motorického kortexu sníţily. Bude velmi podstatné 
zjistit, jak tato funkční spojnice pomáhá percepci nebo komprehenzi řeči. 
Studium jazyka pomocí TMS je velmi podstatné zejména pro neurokognitivní teorie, protoţe toto 
neuropsychologické zkoumání je schopné poukazovat na tak zásadní otázky, jako je ta, jestli je 

                                                           
270 Thiel, A. et al. (2005). Essentiaal language fiction of the right hemisphere in brain tumor patiens. Annals of 
Neurology, 57, 1, 128-131. 
271 Devlin, D. et al. (2003). Semantic processing in the left inferior prefrontal cortex: A combined functional 
magnetic resonance paging and transcranial magnetic stimulation study. Journal of Cognitive Neuroscience, 15, 1, 71-
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272 Aziz-Zadeh, L. et al. (2005). Covert speech arrest induced by rTMS over both motor and nonmotor left 
hemisphere frontal sites. Journal of Cognitive Neuroscience, 17, 6, 928-938. 
273 Gough, P. M. et al. (2005). Dissociating linguistic processes in the left inferior frontal kortex with transcranial 
magnetic stimulation. Journal of Neuroscience, 25(35), 8010-8016. 
274 Cappa, S. F. et al. (2002). The role of the left frontal lobe in action naming: rTMS evidence. Neurology, 59, 5, 
720-723. 
275 Pulvermüller, F. et al. (2005). Functional lingks between motor and language systems. European Journal of 
Neuroscience, 21, 3, 793-797. 
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daná mozková oblast během kognitivního procesu pouze aktivována (je jednou z několika v daném 
zpracovávání aktivovaných oblastí), nebo je pro tento proces nutná. 
 

6.6.4 Srovnání TMS s ostatními metodami 
TMS  je v podstatě zlepšením raných metod EKG a WADA testování při výzkumu lateralizace 
jazykových funkcí, v souvislosti s rozšířením testovatelných subjektů o zásadní skupinu zdravé 
populace (viz následující kapitola). Pomocí TMS můţeme testovat, zda je daná area sítí nutnou pro 
danou kognitivní úlohu, zatímco jiné metody (fMRI, PET, EEG, MEG), jeţ pouze sledují 
aktuální aktivaci, měří pouze souvislost daných regionů s touto úlohou. Její největší výhodou je 
schopnost demonstrovat nebo minimálně naznačovat kauzalitu. Měření kortikální excitability 
navíc můţe být více citlivé k mozkovým funkcím neţ měření krevního průtoku a korelované 
elektrické aktivity.  
Tuto metodu lze aplikovat opakovaně, tj. kaţdý subjekt funguje jako svá vlastní kontrola. 
Srovnání situace po a před stimulací vylučuje pochybení spojená s kompenzační plasticitou nebo 
poškozením okolních nervových vláken. 
Z hlediska časového rozlišení umoţňuje TMS vyšetřovat zpracování informací v řádu desítek 
milisekund. Je dalším prostředkem k měření funkční konektivity mozkových regionů kortexu. 
Četné malé pilotní studie ukázaly, ţe tato metoda by mohla být vyuţívána dokonce při léčbě 
různých neurologických (migréna, mrtvice, Parkinsonova choroba, dystonie,  ušní šelesty ad.) a 
psychiatrických poruch (např. klinické deprese, sluchové halucinace).  
Nevýhodou této metody je její aplikovatelnost pouze na omezené oblasti mozku v blízkosti lebky. 
rTMS podobně jako fMRI produkuje zvuky (ale zdaleka ne tak hlasité), coţ můţe být při 
jazykovědných úlohách problematické. U některých subjektů způsobuje narušení nervů následné 
bolesti hlavy. Je potřeba mít na mysli, ţe zatímco WADA test umoţňuje vyřadit celou oblast 
střední cerebrální arterie jedné hemisféry po dobu několika minut, TMS ovlivňuje pouze malou 
oblast a to na velmi krátký čas. Ne všechny řečové oblasti jsou navíc stejně dostupné pro stimulaci 
– protoţe mohou být umístěny v různých hloubkách od povrchu mozku nebo různě orientovány. 
Inhibiční efekty TMS na aktivitu v dané oblasti je potřeba interpretovat tak, ţe tato area je nutná 
pro provádění dané úlohy. Není ale zřejmé, jak vysvětlit facilitační efekty TMS. Do doby, neţ bude 
tato otázka vyřešena, není moţné uspokojivě interpretovat výsledky TMS obecně. 
 
6.6.4.1 Přímá elektrická stimulace kortexu 
Vysoké míry individuální variability v lokalizaci jazykových funkcí a existence jazykových oblastí 
v celé dominantní hemisféře zvýznamňují perspektivu distribuované sítě -  tu podporuje i aktuální 
studium lézí (lesion studies). 
Přímá kortikální elektrická stimulace (direct cortical electrical stimulation, DCES) byla původně 
vyvinuta k mapování senzorických, motorických, paměťových a zvláště jazykových funkcí v mozku nejč. 
epileptických pacientů k následné resekci (další konkurence WADA testu). Pacienti byli 
stimulováni elektrickým proudem, přičemţ prováděli různé behaviorální úlohy. Tato stimulace 
tedy slouţila k předpovídání deficitů po permanentní resekci mozkových oblastí. Díky tomu se 
podařilo lépe porozumět, jaké komponenty jsou zahrnuty do jazykového zpracovávání. 
DCES je moţné pomocí elektrod aplikovat přímo na povrch kortexu. Jejich umístění závisí na oblasti 
určené k následné resekci (o postiţení jazykových funkcí se uvaţuje automaticky v případě 
předpokládaného odnětí dominantní hemisféry). Obvykle se elektrody umísťují do perisylviánní 
oblasti – gyru temporalis m., s., inf., gyru angularis, inf. parietálních oblastí a post. inf. front. laloku. Efekt 
stimulace bývá fokální, přímo v oblasti pod párem elektrod. Počátek stimulace je během testování 
sladěn s počátkem jazykového úkolu, např. object naming task. Trvání jednoho impulzu je asi 10-15 
s, často méně neţ 5 s, tj. škála moţných jazykových úloh je poměrně omezená. Nejčastější je tedy 
visual confrontation naming, prezentuje se obrázek nebo objekt a pacient je pojmenovává; moţné je 
také čtení izolovaných slov, čtení vět, pojmenování na základě definice, psaní, sluchová 
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komprehenze, spontánní řeč, opakování, členění na slabiky a úlohy na verbální pracovní paměť. 
Srovnává se podmínka stimulační s podmínkou bez stimulace při tomtéţ úkolu (kontrolní). 
Pozitivní efekty stimulace se projeví jako elicitace motorických pohybů, počitků či chování, sluchové 
halucinace, negativní efekty znamenají dočasnou disrupci započatého chování, např. inhibice pohybů 
prstů. Efekt stimulace na jazykové funkce je obecně negativní: pacient můţe být plně neschopen 
pokračovat v  úloze, jindy se objevují zpomalení, parafázie, potíţe s výslovností, které mizí 
okamţitě po stimulaci. 
Jestliţe pacient nemůţe mluvit, je daná oblast stimulace označena jako oblast nutná (pro řečovou 
produkci). Pokud si pacient pouze nemůţe vybavit dané pojmenování (např. načne větu „Toto 
je…“, ale dále neví), označí se daná oblast jako podstatná pro pojmenování, jestliţe pacient 
produkuje fonologické chyby nebo sémantické parafázie, je oblast stimulace specifickým 
komponentem procesu pojmenování. 
Po stimulaci tzv. Brockovy arey se velmi často prokázaly podobné deficity v produkci a 
komprehenzi jako u Brocových afatiků276. Stimulace Brocovy nebo Wernickeovy oblasti vedla 
k deficitům v komprehenzi, ale produkční deficity u týchţ pacientů nastaly pouze po stimulaci Brocovy 
oblasti277. 
Stimulace oblastí ve Wernickeově aree a okolo ní během početných jazykových úkolů včetně 
auditorní komprehenze, opakování a úloh na spontánní řeč vedla k výkonům podobných jako u 
transkortikální senzorické afázie. Poškozená komprehenze s nenarušenou repeticí u TSA byla 
připsána lézí způsobné izolaci nenarušené Wernickeovy oblasti, která vedla k diskonekci 
fonologie a lexikální sémantiky. V tomto výzkumu se ale ukázalo, ţe uţ stimulace WA můţe TSA 
způsobit.278 
Pozoruhodné byly také kategoriálně specifické poruchy pojmenování elicitované pomocí DCES – 
například narušení pojmenování pro ţivé objekty, ale ne pro neţivé při stimulaci inferiorního temp. 
Laloku (viz také dříve, důkazy pro funkční disociaci zpracovávání ţivých a neţivých objektů, kap. 
14.4)279. 
 
Celkově přinesly výzkumy s elektrickou stimulací spíše podporu pro klasický model jazykových 
lokalit v mozku. Dočasné léze způsobené DCES často vedly k chování, které je podobné u 
pacientů s chronickými organickými lézemi, čímţ poskytují podporu pro interpretace afatických 
syndromů v rámci klasických modelů.  
 
Nejpodstatnější jazykovědné výzkumy s přímou stimulací mozku podnikl v řadě studií na klinice 
v Seattlu G. A. Ojemann280. Interferenční efekty na jazyk způsobené stimulací mozku se 

                                                           
276 Schaffler, L., Luders, H. O. et al. (1993). Comprehension deficits elicited by electrical stimulation of Broca´s area. 
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prokázaly ve většině jazykových úloh u většiny jedinců v inferiorních čelní a posteriorní temporální 
oblasti. Pokud se pouţívaly vícenásobné jazykové úlohy, vyšší počet deficitních míst po stimulaci 
spadal do tradiční Brocovy a Wernickeovy oblasti (Ojemann, 1991281). Získaná data současně 
zpochybňují současné modulární přístupy k jazyku, protoţe řečová produkce a komprehenze jsou obě 
narušeny elektrickou stimulací rozsáhlých oblastí kortexu.  
Výsledky thalamické stimulace opět naznačují interakce mezi jazykovým zpracováváním a 
mechanismy zodpovědnými za zaměřování pozornosti.  
Pouze velmi malý počet studií se zaměřuje na výzkum nedominantní hemisféry. Např. Boatman a 
kol., 1998282, zkoumali praváka s epileptickými záchvaty. Přestoţe stimulace kortextu probíhala 
pouze nalevo, WADA test bilaterálně prokázal, ţe zpracovávání řeči probíhá v obou hemisférách. 
Stimulace levé hemisféry ale narušila slabikování, coţ výzkumníky vedlo k závěru, ţe preferenční 
zpracovávání je vlevo.  
Jabbour a kol, 2005283, zkoumali pravé hemisféry šesti pacientů s bilaterální reprezentací jazyka 
rovněţ pomocí DCES a WADA: 4 z nich vykázali pravohemisferální jazykové oblasti, analogické 
klasickým jazykovým regionům vlevo, jeden subjekt širokou pravohemisferální distribuci 
jazykových oblastí, jeden ţádnou aktivaci v pravé hemisféře. 
Na základě DCES se podařilo podpořit hypotézu, ţe jednotlivé komponenty, které jsou základem 
jazykového zpracovávání vyšší úrovně, by mohly mít fokálnější, více vymezené kortikální 
reprezentace, a komplexní úlohy, které vyţadují integraci několika komponentních procesů, by 
mohly být reprezentovány v rozsáhlejších kortikálních oblastech. S přesnějším vymezením jazykové 
lokalizace také souvisí vyšší efektivita dané kognitivní operace.  
 
Pomocí DCES se podařilo také prokázat některé jazykové odlišnosti v souvislosti s pohlavím, věkem a 
verbální inteligencí i zpracováváním L1 a L2.  
Ţeny více neţ muţi mají jazykové oblasti pouze v čelních lalocích, a tedy mají vyšší přesnost kortikální 
reprezentace jazyka neţ muţi (Ojemann, 1991284). U lidí, kteří se lépe a rychleji vyjadřují, je řečová 
oblast v mozku menší a kompaktnější. Profesionalizace, zlepšování po tréninku, například v úloze 
tvoření sloves je rovněţ v korelaci mezi přesností lokalizace. Spojí-li se to s obecným 
pozorováním, ţe vyjadřovací schopnosti ţen jsou povaţovány za lepší neţ u muţů, zdá se, ţe 
bude existovat korelace mezi kognitivní efektivitou a přesností vymezení jazykové lokality 
v mozku. Otázka, zda totální „potřeba“ kortikální oblasti pro danou reprezentaci odráţí 
behaviorální profesionalitu daného subjektu v dané kognitivní úloze, ovšem není přesně 
zodpovězena. 
Jedním ze základních zjištění Ojemanna ovšem je také opakovaně se potvrzující skutečnost, ţe 
prostorové umístění a plošný rozsah specializovaných oblastí jsou velmi variabilní. Mají 
individuální tvar i jinou koncentraci neuronů, takţe topický i funkční obraz mozku je u kaţdého 
člověka jiný. 
V jmenované studii Ojemann také pozoroval, ţe pacienti s vyšším verbálním IQ potřebovali méně 
povrchové oblasti kortexu k úlohám pojmenování.  
Při operativních výzkumech předškolních dětí se ukázalo, ţe řečové oblasti jsou u nich specifičtěji 
lokalizovány a ostřeji ohraničeny neţ u dospělých. S věkem se funkční centrum rozšiřuje a plošně 
difunduje. Čím větší oblast mozku se na určité funkci podílí, tím větší je i nebezpečí poruchy 
nějakým patologickým dějem či zásahem, a pro čtení je tedy takovéto nebezpečí relativně velké. 
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L2 má jinou distribuci zodpovědných neuronů neţ L1. 
 Jiná místa v mozku jsou uváděna v činnost např. při jmenování objektů na obrázcích a jiná při 
čtení textu, přičemţ při čtení hláskového písma je aktivováno více neuronů neţ při čtení písma 
obrázkového.  
Pomocí DCES se také podařilo přispět k poznatkům o plasticitě mozku. Např. Duffau a kol. 2002 
285 měli výjimečnou příleţitost stimulovat tytéţ pacienty s nádory mozku opakovaně, zhruba 
během dvou let od prvního testování, jeţ následovala resekce tumoru. Duffau potvrdil funkční 
reorganizaci jazyka, senzorických a motorických map u těchto pacientů v daném časovém intervalu. 
Oblasti, které byly po prvním testování označeny jako základní pro jazykové funkce, byly při 
druhém mapování negativní. 
 

6.6.5 Srovnání DCES a ostatních metod 
Největší výhodou přímé stimulace je moţnost přímé interpretace výsledků umělé léze, to, ţe léze 
je menší neţ 1 cm čtvereční, dočasná, přesunutelná a opakovatelná v čase a umoţňuje studium jejích 
následků okamţitě po jejím vzniku (na rozdíl od přirozených lézí). Ve srovnání s fMRI dochází se 
díky DCES k podstatně relevantnějším výsledkům, protoţe fMRI je schopna vypovídat pouze o 
tom, které oblasti byly během dané úlohy aktivní, a tudíţ se na ní nějak podílely, zatímco DCES 
odhaluje regiony, které jsou pro danou úlohu bezpodmínečně nutné. Její vyuţití je nicméně 
podstatně omezeno na pacienty před resekcí. Přímým analogem DCES je tedy TMS, která má 
podobný inhibiční nebo naopak stimulační efekt, ale navíc podstatnou výhodu – je moţné jejím 
prostřednictvím vyšetřovat zdravé subjekty. Na druhou stranu TMS má obtíţe s řízením přesné 
lokace pulzů v mozku. 
Problém této velice slibné metody je pochopitelně v její invazivnosti – její vyuţití je přísně 
omezeno na neurochirurgické procedury s bdělým pacientem, přičemţ v medicíně se tyto postupy 
pouţívají stále méně. Intraoperativní situace, která vůbec umoţňuje elektrické mapování 
jazykových oblastí, nastává extrémně výjimečně. Přesto se pomocí této stimulační metody 
podařilo dojít k zajímavým globálnějším úvahám o jazyku, zejména k zmíněné hypotéze, ţe mezi 
komplexitou úlohy a počtem angaţovaných kortikálních regionů je zřetelná korelace. Výhodou jiných metod 
stimulování alternativních, a sice funkčních zobrazovacích technik, je nejen jejich minimální 
invazivnost, ale také komfort pacienta, rychlost akvizice a zejména moţnost mapovat celý mozek, 
nikoli pouze oblasti vystavené kraniotomii.  
 
6.6.5.1 Elektrokortikografie - intrakraniální EEG 
Do této kapitoly vřadíme i nestimulační, ale intrakraniální snímání pomocí nového EEG nástroje. 
EEG vlny jsou elektrokortikograficky (ECoG) zaznamenávány přímo z kortexu, nikoli pouze 
z povrchu skalpu. Nástrojem pro takové snímání jsou subdurální mříţky nebo pruhy (subdural grid, 
subdural stripes) elektrod umístěných přímo na povrchu kortexu. Subdurální mříţky ECoG 
sestávají z 2D záznamů elektrod rozmístěných od sebe ve vzdálenosti ca 1 cm a poskytují široké 
pokrytí kortexu, z čehoţ mohou vznikat kortikální mapy aktivity mozku. Tento zásah vyţaduje 
rozsáhlou kraniotomii. 
 Snímání pomocí této techniky jednak překonává řadu mechanických překáţek, které neţádoucím 
způsobem pozměňují získaný signál, jednak je schopno měřit aktivitu také v hlubších částech 
mozku, coţ EEG nedokáţe. Elektrody je navíc moţné umístit dokonce pouze do specifických 
oblastí mozku, např. hippokampu. Je samozřejmé, ţe zaznamenávat takto data na lidských 
subjektech je moţné pouze za určitých podmínek a v závislosti na konkrétní neurologické poruše 
a zvolené terapii (např. při Parkinsonově chorobě, farmakologicky nezvládané epilepsii - v tom 

                                                           
285 Duffau, H., Denvil, D., Capelle, L. (2002). Long term reshaping of langugage, sensory, and motor maps after 
glioma resection: A new parameter to integrate in the surgical strategy. Journal Neurology Neurosurgery Psychiatry, 
72, 511-516. 
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případě jako pozorovací předoperační nástroj). Mikroelektrody jsou umístěny na povrch mozku 
část i po dobu více neţ dvou týdnů.  
Vzhledem k experimentální nepouţitelnosti této metody kvůli její riskantnosti a invazivnosti se v 
současnosti Bin He et al.286 pokouší integrovat informace MRI a EEG, a získat tak neinvazivní 
alternativu k této metodě.  
 

 
Hloubkově penetrující jehlová elektroda. 
 

Intrakraniální EEG se pouţívá také pro testování hypotéz o příčinách epilepsie. Pro pacienty s 
epilepsií se ale pouţívá spíše makroelektrod. Klinickou rutinou je kromě ECoG ještě 
stereotaktická elektroencefalografie (stereotaktické EEG, SEEG), vyuţívající hloubkových 
elektrod v podobě krátkých jehel penetrujících hluboko do mozku (technika byla vyvinuta 
Talairachem a Bancaudem pro přesnou lokalizaci elektrod. Elektrody zaznamenávají aktivitu 
nejen gyrů, ale oproti EcoG také sulků a pronikají aţ pod kortikální povrch, kde prověřují činnost 
hlubokých kortikálních struktur, jako např. cingulárního gyru, i struktur subkortikálních. Zákrok 
vyţaduje pouze malé otvory pro implantaci elektrod. Obě techniky poskytují skvělé prostorové 
rozlišení na úrovni gyrů, snad i lepší neţ je výjimečně dobré rozlišení fMRI. Je ovšem důleţité 
elektrody lokalizovat velmi přesně a zvolit elektrodu referenční.  
 
U nás se předoperačním mapováním řečových funkcí pomocí kortikální mříţky zabývá např. tým 
Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem287 v souvislosti s gliomy mozku. Od r. 2002 se na tomto pracovišti provádí awake výkony 
u pacientů s nádory v jazykových regionech mozku. Autoři grantového projektu srovnávají 
výsledky elektrické kortikální stimulace a funkční magnetické rezonance. Dalším projektem je 
zobrazování mozkových drah pomocí DTI - traktografie a vyuţití této modality MRI v navigaci 
při operaci v řečových oblastech.  
 

6.7 Elektromyografie 
O elektromyografii (EMG) jsme se zmiňovali především v souvislosti se subvokalizací. 
Elektromyografie je metoda detekce, hodnocení a zaznamenávání svalové aktivity 
prostřednictvím měření elektrických potenciálů vytvářených svalovými buňkami při pohybu. 
Jednat se při tom můţe o okem nepozorovatelné pohyby nebo o pohyby svalů uvnitř těla, 

                                                           
286 Ding, L., Wilke, Ch. et al. (2007). EEG source imaging: correlating source locations and extents with 
electrocorticography and surgical resections in epilepsy patients. Journal of Clinical Neurophysiology 24, 2, 130–136. 
287 Sameš M., Bartoš R., Červenka M. (2002). Awake craniotomy. Resekce nádorové expanse v oblasti řečového 
centra. Pracovní dny ČNCHS, Opočno, Prg Abs 33, Bartoš, R., Ceé, J., Zolal A., Hejčl, A., Bolcha, M., Prokšová, J., 
Sameš M. (2008). Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu před resekcí difuzního oligodendrogliomu v 
řečově dominantní hemisféře – alternativa awake kraniotomie – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 71, 104, 6, 718-721; 
Bartoš, R., Ceé, J., Zolal, A., Prokešová, J., Sameš, M. (2008). Extraoperativní mapování řečových funkcí pomocí 
kortikálního gridu - kazuistika. Kuncův memoriál 2008. Praha, Prog Abs 15. 
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například také hlasivek. Měří se míra aktivace, pořadí zapojení nebo se sleduje biomechanika 
lidského/zvířecího chování. První experimenty s EMG byly dokumentovány uţ v 2. Polovině 17. 
Století. 
Existují dva základní elektromyografické postupy, totiţ povrchová EMG a intramuskulární EMG 
(pouţívající opět jehlové elektrody). 
Právě díky EMG se podařilo zjistit, ţe při jazykové komprehenzi probíhá subvokalizace, tj. covert 
produkce řeči.  

 
6.8 Nejnovější průlomy v neurozobrazování 
 
Současné průlomy v neinvazivním zobrazování mozku většinou spočívají ve vylepšování a 
kombinování existujících technik288. Většina objevů dnes nesouvisí s metodami zobrazování mozku 
samotnými, ale se schopností vyuţít počítače k analýze získaných dat. S fMRI technologií 
mapujeme mozky podrobněji, neţ jsme dosud schopni interpretovat, je proto především potřeba 
se zaměřit na náleţité osmyslení dat, která máme, spíše neţ na průzkumy dalších regionů mozku a 
jeho mapování.  
Archivy zobrazení mozku provázané s nástroji neuroinformatiky dovolují výzkumníkům 
vyšetřovat tisíce mozků. Tyto archivy rovněţ provádějí univerzalizaci a standardizaci formátů a 
popisů zobrazení tak, ţe jsou více uzpůsobeny prohledávání také pro veřejnost. V uplynulé 
dekádě jsme se naučili data získat, nyní nám dostupná technologie umoţňuje snáze sdílet 
výzkumné poznatky, coţ je podmínkou vzniku kvalitních mozkových atlasů.  
 

6.8.1 Nukleární magnetická rezonance Nukleární magnetická rezonance (NMR) je 

technologie, z níţ se původně vyvinuly MRI a fMRI. Nyní se vítá návrat k původní MMR 
technologii a revize některých jejích aspektů. NMR pracuje ve dvou krocích, jeţ provádí týţ 
instrument: zakódování signálu a detekce.  Nynější oddělení kódování a detekce umoţňuje 
výzkumníkovi získat data o chemických, fyzikálních a biologických procesech, která dříve nebyla 
dostupná. Konečný výsledek umoţňuje mapování jak velkých oblastí, tak regionů natolik 
drobných, jako je jediná buňka. 
 

 
 

6.8.2 Near infrared spectroscopy (spektroskopie krátkého infračerveného 
záření)  

NIRS nebo NIRSI je spektroskopická technika, která pouţívá krátké infračervené pásmo 
elektromagnetického spektra (od asi 700 nm do 1000 nm)289. Je-li mozek zvláště aktivní, například 
při provádění výpočetních operací, do daných oblastí mozku proudí více krve a mozek „změní 
barvu“. Světlo ţárovky bude více či méně absorbováno v závislosti na „barvě“ mozku, která 
koresponduje s danou aktivitou. S pomocí vhodných detektorů, které měří krátké infračervené 

                                                           
288 Podobně jako byla v 90. letech fMRI. 
289 Termín optická topografie je pouţíván pro 3D NIRS.  
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světlo, můţeme práci mozku pozorovat.  
NIRS je tedy technologie optických záznamů, která vyuţívá vlnové délky světla v krátké infračervené 
škále k měření změn v absorpci kyslíku, zaloţených na optických vlastnostech hemoglobinu. Na hlavu 
subjektu je umístěn soubor sond s optickými vlákny, přičemţ polovina sond emituje světlo, 
zatímco druhá polovina slouţí jako detektory, které odraţené světlo absorbují. Sondy emitují 
světlo ve dvou specifických frekvencích: jedna je absorbována okysličenou krví, druhá krví 
odkysličenou. Závislostní měření je mnoţství světla na kaţdé vlnové délce, které je odraţeno 
z emitujících sond k detekčním sondám. Nárůsty v okysličené a odkysličené krvi ve funkčně aktivovaném 
kortexu vyprodukují nárůsty v mnoţství absorbovaného světla. Sbíráním dat o změnách krevního průtoku 
v čase můţeme vyvozovat, jak je kortex aktivní v sondami zaznamenaných mozkových oblastech 
(ROIs). Uţitečné informace přináší také srovnávání absorpce světla v dané oblasti v klidu a 
v aktivaci. 
Objev této metody je připisován Herschelovi a 19. století, ale první aplikace této metody 
započaly aţ v 50. letech 20. století, přičemţ NIRS byla pouţívána pouze jako přídatná jednotka k 
jiným optickým nástrojům vyuţívajícím jiné vlnové délky, jako například UV, visible (Vis) nebo 
mid-infrared spectrometry (MIRS, spektroskopie středního infračerveného pásma). V 80. letech 
byl vytvořen samostatný jednotkový systém NIRS, ale aplikace NIRS byly zaměřeny spíše na 
chemické analýzy.  
S představením vláknové optiky v pol. 80. let a vývojem monochromátor-detektoru na počátku 
90. let se NIRS stala nástrojem pro vědecký výzkum. Aţ v posledních dekádách se pouţívá jako 
neinvazivní medicínský nástroj pro měření mnoţství hemoglobinu a přítomného kyslíku. Detekuje 
změny v koncentracích hemoglobinu spojené s neurální aktivitou (tedy BOLD response, 
podobně jako jiné hemodynamické metody, např. MRI).  
 

6.8.3 Srovnání NIRS s ostatními metodami 
NIRS je neinvazivní, bezbolestná, není drahá a pouţívá neionizující radiaci. NIRS je navíc 
tolerantní k pohybu, takţe můţe být pouţívána na dětech, coţ o fMRI, která je navíc obtíţně 
přesunovatelným strojem, vzhledem k jejím omezením neplatí. Ve srovnání s fMRI má NIRS 
mnohem lepší časové rozlišení, ale slabší rozlišení prostorové (milimetry pro fMRI, ale centimetry 
u NIRS).  
NIRS zatím nemůţe plně nahradit fMRI, protoţe můţe být pouţita pouze ke skenování 
povrchové kortikální tkáně (do hloubky 4 cm), zatímco fMRI je schopna měřit aktivaci celého 
mozku. Nástroje pro vyuţívání časové a frekvenční modulace pro zobrazení hlubších struktur 
kortexu jsou zatím komerčně nedostupné.  
Nejvýraznější obtíţe jsou ovšem se samotnou analýzou získaných dat, protoţe techniky 
analyzování se výrazně liší, neexistuje ţádná metoda, o níţ by panovala všeobecná shoda. Pečlivý 
vývoj souboru kalibračních vzorků a aplikace multivariačních kalibračních technik jsou pro analytické 
metody NIRS zásadní. Zmíněnou největší předností NIRS je její vyuţití pro výzkum dětských 
populací. Protoţe děti mají méně vlasů a tenčí lebku, získávaná data mají lepší tzv. „signal-to-noise 
ratio“, tj. poměr mezi sledovaným signálem a přítomnými artefakty. Protoţe hlavy dětí jsou menší 
neţ hlavy dospělých, zasáhne třícentimetrový dosah NIRS větší mnoţství kortexu.  
Největší mnoţství neurovědných studií s dětmi bylo provedeno pomocí EEG290. Zatímco EEG, 
jak bylo zmíněno výše, měří elektrickou aktivitu skalpu, kterou vytvářejí aktivní neurony, NIRS 
měří hemodynamickou odpověď, která odpovídá neurální aktivitě mozku. Protoţe měří zvýšený 
krevní průtok, je podobnější principu fMRI. Ta ale detekuje změny v krevním průtoku měřením 
magnetického signálu odkysličené krve v dané mozkové lokalitě. Protoţe ale děti nejsou schopné 
v bdělém stavu zůstat nehybné, je vyuţití fMRI při výzkumu kognitivních dovedností dětí 

                                                           
290 Např. Gliga, T., Dehaene-Lambertz, G. (2007). Development of a view-invariant reperesentation of the human 
head. Cognition 102, 2, 261-288; Neville, H. J., Mayr, U., Awh, E., Keele, S. W. (eds) (2005). Development and 
plasticity of human cognition. American Psychological Association, Washington, 209-235. 
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nereálné. EEG má vynikající časové rozlišení v rámci méně neţ milisekundy, ale má omezené 
rozlišení prostorové. NIRS oproti tomu disponuje vysokým časovým rozlišením, její prostorové rozlišení je ale slabší 
– asi 2 cm, coţ je ale pořád lepší neţ v případě EEG. K překlenutí potíţí s prostorovým 
rozlišením se pouţívá subtrakčních analýz (viz výše).  
Protoţe je ale moţná bezdrátová instrumentace, je moţné zkoumat volně se pohybující subjekty, a to 
také např. během psaní, jídla nebo mluvení. U velmi malých dětí do jednoho roku nehrozí snaha 
se pásu se sondami zbavit, a tím znehodnotit výzkum a zničit křehké kabely s optickými vlákny, 
coţ ale neplatí pro děti od 1 do asi 3 let. Proto se pomocí této metody nejčastěji zkoumají děti od 
narození do 12 měsíců, a potom předškolní děti od 3 let. Je potřeba měřit vţdy více neţ jednu 
cílovou kortikální oblast, aby bylo moţné zaznamenávat aktivační vzorce za jedné podmínky od 
aktivačních vzorců v jiné podmínce. Tím se také daří odlišit globální signály, jako je například 
tlukot srdce a respirace, od funkčních. Jako vţdy je potřeba testovat také kontrolní vzorky jiné 
populace a pokoušet se replikovat pokusy jiných laboratoří. Další výhodou NIRS je jednoduchost 
uţívání, tichost provozu, která umoţňuje snadnou prezentaci auditorních stimulů, přenosnost 
přístroje, který je navíc na kolečkách, a výrazně levnější provoz ve srovnání s ostatními 
metodami.  
K přednostem NIRS patří také to, ţe díky ní je moţné zjišťovat vývojové změny (včetně 
jazykových), srovnáním výsledků analýzy u dětí a dospělých. V rámci kognitivní vědy existuje 
stále velmi málo studií, které by se věnovaly jednotlivým tématům z vývojového hlediska. 
Potenciál pro taková měření má zejména optické zobrazování.  
 
Výzkumu dětské kognice za pouţití této technologie se věnuje zejména Susan J. Hesposová 
z Northwestern University291. Za nejúspěšnější metodu pro uţívání NIRS na dětech a kojencích 
povaţuje continuous wave system292. Hesposová ve své laboratoři školí pre- i postgraduální studenty 
v obsluze jejich přístroje Hitachi ETG 4000, subjektům vyplácí za účast na experimentu 30 
dolarů, díky čemuţ zkoumá kojence, předškolní děti a další klinické populace, včetně 
novorozenců do 10 měsíců věku. Zaměřuje se na vizuální, motorické a jazykové oblasti293. Během 
svých výzkumů zjistila, ţe děti mají vzorce BOLD velmi podobné dospělým, a to dokonce uţ od 
prvních týdnů ţivota. NIRS zachytilo vývojové změny v jazykových oblastech, kdyţ byly dětem 
představeny vzorky v mateřském jazyce, cizím jazyce a jejich kombinaci.  
Další autoři se zaměřovali na studium aktivace v různých kortikálních oblastech: například u 
novorozenců se prokázalo, ţe měřitelně reagují na obrazy šachovnice, obrazy obličejů a různé 
druhy zápachů (Meek a kol., 1998, Csibra, 2004, Bartocci a kol. 2000294).  
Bortfield, Wruck a Boas (2007) zkoumali děti ve věku 6-9 měsíců a ukázali, ţe během vizuální 
prezentace samotné ve srovnání s vizuální a jazykovou prezentací, probíhala konstantní aktivace 
ve vizuálních oblastech, ale aktivace v temporálních oblastech narůstala pouze během podmínek jazykových.  
Wilcox a kol. (2009) ukázali, ţe aktivace v temporálních oblastech byla modulována tvarovými a 
dalšími změnami, ale nikoli změnami barvy (u 6měsíčních dětí).  
Pena a kol. (2003) testovali spící novorozence a měřili jejich auditorní kortikální aktivaci 
bilaterálně během prezentace tzv. „mother talk“, tj. řeči matek určené dětem s jejími specifickými 
prvky, dále během přehrávání této řeči pozpátku a během ticha. Zjistili, ţe v případě první 
podmínky jednoznačně převaţovala aktivita levé hemisféry, v obou zbylých podmínkách nebyla 

                                                           
291 Hespos, S.J. (2010). What is Optical Imaging?. Journal of Cognition and Development, 1, 11, 3-15. 
292 Minagawa-Kawai, Y., mori, K., Hebden, J. C., Dupoux, E. (2008). Optical paging of infants´neurocognitive 
development: Recent advances and perspectives. Developmental Neurobiology, 712-728. 
293 Např. Hespos, S. J., Park, D. et al. (2010). An optical paging study of of language recognition in the first year of 
life, in press; Hespos, S. J. et al. (2009). Optical paging on human infants. Imaging the brain with optical methods, 
Springer, New York, 159-176. 
294 Existuje několik webových vědeckých skupin sdruţených za účelem sdílení poznatků při studiu kognitivních 
funkcí pomocí optických zobrazovacích metod: například skupina Dicka Aslina a Jacquese Mehlera podporovaná 
McDonnellovou nadací; skupina Davida Boase pouţívající analytický program Homer a další. 
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zjištěna ţádná nebo oboustranná aktivace. To ukazuje, ţe dokonce novorozenci s téměř nulovou 
jazykovou zkušeností mají specifické mozkové odpovědi na řeč. 
Gervain a kol. (2008) rozšířili tato zjištění: spící novorozenci detekují jednoduché struktury řeči, 
jsou-li okamţitě opakovány. Děti rozlišovaly rovněţ různé vzorce umělých jazyků.295 
 

6.8.4 Multimodální zobrazování (kombinované zobrazovací techniky a 
hybridní systémy) 

Multimodální zobrazování kombinuje existující zobrazovací metody tak, ţe zlepšuje interpretaci 
získaných dat, kombinuje jejich výhody a eliminuje jejich nedostatky. Takovou výhodnou 
kombinací je např. kombinace MRI a EEG skenů: elektrický diagram EEG nabízí rozlišení na 
zlomky sekundy, zatímco MRI nabízí vysokou úroveň prostorové přesnosti. Další kombinace 
zobrazovacích metod jsme uváděli v této kapitole průběţně. 
Je moţné také projikovat funkční zobrazení mozkové aktivity do statických strukturních zobrazení 
mozku. Toto je standardní praktika v rámci fMRI, kde jsou „hot spots“ převáděny do statických 
MR zobrazení. Novější odvozeniny MEG nebo ERP mohou být také projikovány do MRI. 
Hybridní systémy, které kombinují prostorové rozlišení strukturních zobrazování s jemným 
časovým rozlišením funkční encefalografické techniky, poskytují pozoruhodný nový vhled do 
mozkové aktivity. 
Tato metoda je nicméně stále vhodná spíše pro individuální mozkové mapy. Čím přesněji 
lokalizujeme referenční bod do mozkové mapy, tím spíše budeme získávat individuální 
rozdílnosti v mozkové morfologii. 
Je také moţné kombinovat funkční zobrazování se stimulací (např. TMS a fMRI)296. 
Budoucností zobrazovacích metod jsou nanotechnologie. Na poč. 21. století jsou hlavní 
aplikační oblastí neurozobrazování hrubé formy rozhraní počítač-mozek. Zlepšování na poli mapování 
mozku na neuronální nebo celulární úrovni ve spojení s lepšími nanotechnologiemi můţe vést 
k velmi kvalitním výsledkům – s podstatnými objevy také pro lingvistiku. Autonomní 
nanotechnologické nástroje by se totiţ mohly rozptýlit k definovaným oblastem mozku a být 
pouţity jako senzory pro dodávání informací. Mohly by rovněţ být pouţity k rozeznání buněk 
nádoru, jejţ by mohly selektivně ničit pomocí nějaké formy toxinu. Také při tomto procesu 
bychom mohli pozorovat jazykovědně zásadní jevy, jako je např. restrukturalizace mozku, zpětné 
nabývání pozbytých jazykových schopností apod. Mnoho riskantních operací mozku je 
prováděno prostřednictvím počítačových zobrazení, která jsou teprve následně přenášena na 
pacienta prostřednictvím malých, méně invazivních a dobře sledovatelných mechanismů.  
Vědci a lékaři nyní pouze začínají rozumět tomu, kde přesně v mozku „sídlí“ Alzheimerova nebo 
Parkinsonova choroba a co vlastně tato choroba „činí“, třeba také s jazykovými funkcemi. 
Způsob, jak děti učíme jakýmkoli dovednostem včetně jazykových, můţe být novými 
technologiemi rovněţ ovlivněn. Zobrazování potvrdilo teorii, ţe milující rodiče „dělají“ chytřejší 
a šťastnější děti a ţe mluvení a hraní si s dětmi vyvíjí mozkové spoje (Zwillich). Na základě 
zjištění, jak mozek reaguje na učení se různým věcem v různých formách, dosaţených právě 
pomocí těchto technologií, by mohly být vyvinuty nové techniky učení. Naše budoucí schopnost 
plně porozumět kompletně zmapovanému mozku lidí bude přímo ovlivňovat diskuse v 
neurovědě, filosofii a kognitivní vědě i jiných oblastech vědeckého zájmu. 

                                                           
 
 
296 Ruff, CC, Driver, J., Bestmannn, S. (2009). Combining TMS and fMRI: from „virval lesions“ to functional-
network accounts of cognition. Cortex 45, 1043-1049. 
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7 Lateralizace mozkových funkcí, cerebrální 
specializace a hemisférická dominance  

Zrcadlem levohemisferální motorické oblasti, která kontroluje pravou ruku, je pravohemisferální 
oblast kontrolující ruku levou, tato symetrie ovšem není pravidlem. Asymetrie, jeţ je u lidí patrná 
na anatomickém utváření mozku a je důkazem lateralizace jeho funkcí, je standardní součástí 
všech ţivotních forem: ve velikosti, tvaru a umístění očí a uší, síly rukou a nohou, úsměv bývá 
zkřivený k jedné straně a chodidla mají různou velikost.  
Mozek je anatomicky i funkčně stranově nesouměrný, a to histologicky, chemicky, makroskopicky, a 
dokonce také mikroskopicky. Mozková asymetrie můţe odkazovat minimálně ke dvěma různým 
jevům:  

- neuroanatomické rozdíly mezi levou a pravou stranou mozku  

- lateralizované funkční rozdíly – lateralizace mozkových funkcí. 
Neuroanatomické rozdíly samy se projevují jiţ v prenatálním období, jsou škálovité, od 
neuronálních dendritů a distribuce transmiterů k rozsáhlým oblastem, jako je planum temporale, 
aţ k těm největším - torzím nebo tzv. „wind“ v lidském mozku, odráţenými tvarem lebky 
(kopíruje posteriorní protruzi levé okcipitální kosti a přední anteriorní protruzi pravé frontální 
kosti). Nesouměrnosti se přitom úzce váţou ke stranové reprezentaci jazykových funkcí a 
k lateralitě ruky. 
Kaţdá hemisféra spolupracuje s jednou polovinou těla, ale z neznámých důvodů jsou konekce 
zkříţené: levá strana mozku interaguje s pravou stranou těla a naopak. Motorické spoje z mozku 
do míchy a senzorické spoje z míchy do mozku se kříţí ve střední linii na úrovni mozkového 
kmene. Vizuální vstup následuje mnohem komplexnější pravidlo: spoje z levé poloviny retiny 
v obou očích směřují do levé strany mozku, zatímco spoje z pravé části retiny do pravé strany 
mozku. Protoţe kaţdá polovina retiny získá světlo z opačné strany vizuálního pole, vizuální vstup 
z levé strany směřuje do pravé strany mozku a opačně. Pravá strana těla tedy získává 
somatosenzorickou informaci z levé strany těla a vizuální informaci z levé strany vizuálního pole, 
coţ napomáhá vizuomotorické koordinaci. Toto rozdělení je vţdy potřeba mít na mysli 
v souvislosti se čtením. 
 

 
Cesta neurálních signálů z očí do mozku – kříţení drah 
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Svazek nervů, který spojuje mozkové hemisféry – corpus callosum, jeden z  nejpodstatnějších regionů pro jazykové zpracovávání 

 
 Fissura longitudinalis odděluje lidský mozek na dvě cerebrální hemisféry, spojené svazkem nervů - corpus 
callosum, který kříţí střední linii nad úrovní thalamu. Corpus callosum spojuje kaţdý bod kortexu s jeho 
„odrazem“ v opačné hemisféře a také s funkčně souvztaţnými body v různých kortikálních oblastech. 
Strany jsou si podobné a kaţdá hemisférická struktura má obecně svůj protipól v opačné hemisféře. Přes 
výrazné podobnosti jsou funkce obou kortikálních hemisfér různé. Corpus callosum má současně 
nezpochybnitelnou úlohu v jazykovém zpracovávání (viz dále). 

 

7.1 Lateralizace, specializace a dominance hemisfér 
Lateralizace souvisí se stupněm, jímţ se kaţdá hemisféra specializuje na určité funkce nebo 
procesy. Cerebrální specializace a hemisférická dominance patří k největším objevům neurověd a 
představuje velmi rozsáhlé a komplexní pole výzkumu.  
Lateralizace mozkových funkcí je evidentní v jevu orientace ruky a preference ucha (nohy, 
oka, směru zatáčení/otáčení), ale preferovaná ruka není jasným důkazem lokalizace mozkových 
funkcí.  
Lidé se výrazně liší typem a mírou lateralizace; někteří mají striktně lateralizované funkce, 
zatímco jiní mají stupeň lateralizace niţší.  
Jestliţe jedna mozková hemisféra řídí v určité funkci tu druhou, mluvíme o cerebrální nebo 
hemisférické dominanci. Lidé ale nemají dominantní celou jednu nebo druhou stranu mozku, 
jak se dříve věřilo. Spíš se zdá, ţe určité části mozku specifické procesy a aktivity řídí nebo 
usměrňují, ale neovládají je zcela. Obě poloviny mozku spolu neustále komunikují, spolupracují, 
ale nesoupeří, chovají se jako jeden celek.  
 
Jazykové asymetrie  
Existují i významné asymetrie týkající se jazyka a prostorové kognice. Norman Geschwind (viz 
historický úvod) si jako první všiml, ţe Sylviova rýha je na levé straně mozku delší a širší neţ na pravé, 
coţ má pro výzkum jazyka velký význam zejména proto, ţe jde o část mozku pro příjem řeči. 
Další asymetrickou částí mozku je zmiňované planum temporale, které je u dyslektiků obvykle stejně 
velké na obou stranách mozku, zatímco zdravá populace zachovává uvedenou asymetrii. To 
samozřejmě neznamená, ţe všem levákům hrozí dyslexie297. Experimentální důkazy nabízejí 
malou oporu korelování strukturálních rozdílů s funkčními. V některých případech jsou tyto 
korelace prokázané, jako například v případě pacientů se schizofrenií, u nichţ se prokázalo 
statisticky významné sníţení lateralizačních indexů. Studium mnohočetné schizofrenie v rodové a 
generační úrovni prokázalo vliv heredity na distribuci mozkových funkcí298. Odlišnosti 

                                                           
297 Stále ještě o těchto věcech nevíme mnoho, protoţe leváci jsou jakoţto minorita často vyřazováni ze studií, v nichţ 
nejsou sami předmětem bádání. Například se věří, ţe dyslexie se častěji vyskytuje u leváků, ale ţádná spolehlivá 
statistika o souvislosti leváctví a dyslexie neexistuje. 
298 Čermák, J., Mohr P., Španiel F. (2006). Lateralizace CNS a schizofrenie. Psychiatrie, 10, suppl. 3, 63-65; 
Annett, M.: The theory of an agnosic right shift gene in schizophrenia and autism. Schizophr. Res. 199, 39, 186-187; 
Španiel, F., Tintěra J., Hájek T., Horáček J., Dezortová, M., Harantová, P., Hájek, M., Dockery C., Koţený, J., 
Hoschl, C. (2004). Language lateralization in familial a sporadic cases of schizophrenia. A fMRI pilot study in 
monozygotic twins discordant and concordant for schizophrenia, Psychiatrie 7, 4, 301-303. 
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v pravolevé distribuci objemu mozkových struktur u těchto pacientů jsou předmětem celé řady 
studií. Další studie pozorují stranovou distribuci velikostí funkčních oblastí, zejména s ohledem 
na produkci a komprehenzi řeči.  
Zatímco dříve se hovořilo o tom, ţe v raném dětství prakticky mozková asymetrie (jeţ ukazuje na 
specializaci) neexistuje, nyní jsou pozorovány v některých cerebrálních regionech rozdíly. Není 
ale jisté, zda rozdíl v kortikálním objemu je nutně indexem funkčních charakteristik, které by bylo 
moţno připsat konkrétní funkci. Je moţné pouze říci, ţe některé asymetrie, které můţeme 
pozorovat v mozku dospělém, chybějí nebo jsou méně výrazné v mozku dětském.  
Lateralizaci můţe ovlivnit uţ prostředí v matčině děloze.Protoţe je zárodečný svazek mezi 
matkou a dítětem pevný, existují vyšší korelace mezi preferencí strany matky a dítěte neţ mezi 
preferencí dítěte a jeho otce. Geschwind-Galaburdova teorie299 tvrdí, ţe kromě genetických 
vlivů má na lateralitu vliv také nitroděloţní prostředí, resp. výše hladiny testosteronu, která 
zapříčiňuje, ţe se v nitroděloţním vývoji plodu pravá hemisféra vyvíjí rychleji. Nověji tuto teorii 
rozvíjeli Chiron a kol., 1997300, pomocí SPECT. Studie prokázala, ţe tento trend pokračuje aţ do 
3 let věku dítěte, kdy se vyvíjí řeč a jazyk nejvíce, a funkční asymetrie se obrací směrem 
k hemisféře levé301. 
 
Studuje se také, jak na jazykovou lateralizaci působí stárnutí; některé výzkumy se pokoušejí 
pozorovat dokonce vývoj jazykové lateralizace mozku během celé etapy ţivota jedince, včetně 
pozorování asymetrií v mozku nezralém (novorozeneckém). Řada studií se věnovala také 
elektrofyziologické odpovědi mozku (ERP) malých dětí na specifické řečové podněty. Na rozdíl 
od tzv. výzkumů zaloţených na otáčení hlavičky dítěte za řečovým podnětem nebo na vyuţívání 
sacího reflexu, jsou přece jen o něco průkaznější. 
Stále je potřeba klást si otázku, zda skutečně nějaká asymetrie reprezentuje lateralizaci, a pokud 
ano, jaká. 
 

7.2  Preference ruky a specializace na jazyk 
 
Početní převaha praváků v populaci byla předmětem mnoha spekulací. Je dokumentována ve 
všech kulturních okruzích v lidských dějinách. Soudí se, ţe jejím podkladem by mohla být alela 
praváctví, tzv. D-alela čili genová mutace, která váţe řečové funkce, praváctví a praxii nalevo. Její 
protějšek by měl být stranově neutrální (C-chance). D-alela byla zřejmě evolučně zvýhodněna, a proto 
můţe být příčinou většího podílu praváků v populaci. Levoruké dítě se rodičům pravákům narodí 
s 9,5% pravděpodobností. Při kombinované orientaci ruky u rodičů je tato pravděpodobnost uţ 
19,5%, jsou-li oba rodiče leváci, jejichţ dítě bude levák s pravděpodobností 26,1 %302. 
 
Lateralita ruky, tj. praváctví či leváctví, je povaţována za kontinuum, nikoli oddělené vlastnosti. 
Praváci mívají větší pravý čelní lalok neţ levý, zatímco levý spánkový a týlní lalok jsou u nich větší 

                                                           
299 Geschwind, N., & Galaburda, A.M. (1985). Cerebral lateralization: Biological mechanisms, associations, and 
pathology: I. A hypothesis and a program for research. Archives of Neurology, 42, 428.  
300 Chiron, C. et al. (1997). The right brain hemisphere is dominant in human infants. Brain 120, 6, 1057-65. 
301 Jedním z nejnovějších postupů, jak určit lateralitu ruky, je objev českého neurologa J. Tichého z Neurologické 
kliniky 1. LF UK a VFH Praha, který pracuje s málo známým testem fenotypu praváctví a laterality podle Ţlaba. 
Autor vyšetřil 65 desetiletých dětí a podle nejpopulárnějšího dotazníku zjišťování fenotypu laterality ruky – 
Edinburského dotazníku – je rozdělil do tří skupin: čistí praváci, čistí leváci a skupina s nevyjádřenou, resp. smíšenou 
lateralitou – ambidextři. Dotazníkové vyšetření doplnil testováním směru víru vlasů: u praváků ve směru hodinových 
ručiček, u leváků ve směru opačném. Za účelem stanovení mozečkové dominance vyšetřoval kloubní pasivitu a 
svalový tonus na končetinách. Tichý uzavírá, ţe vyšetřování směru víru vlasů můţe být jedním z nejrychlejších 
způsobů klinického testování fenotypu a genotypu laterality ruky, zejména u chlapců (Tichý, J. /2006/. Vír vlasů – 
geneticky vázaný jev při vyšetřování fenotypu praváctví a hemisferální dominance. Čas. Lék. Čes., 145, 955-958.) 
302 Annett, M. (1978). Genetic and non-genetic diference on handedness. Behav. Genet., 8, 227-249. 
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neţ vpravo. Leváci mají větší pravý čelní lalok neţ levý, leč v populaci leváků je zastoupeno více 
jedinců se stejně velkými čelními laloky neţ u praváků. 
Měření rozsahu planum temporale a pars triangularis čelního laloku pomocí MR ověřilo následující 
anatomické nálezy: u praváků jsou tyto oblasti větší vlevo, u leváků není asymetrie zjištěna. 
Někteří jazykovědci ovšem tvrdí, ţe větší levé planum temporale u muţů odpovídá levostranné 
jazykové reprezentaci, bez ohledu na preferenci ruky. Leváci s levostrannou řečovou reprezentací 
mají větší corpus callosum. Moffat a kol., 1998303, z toho vyvozují, ţe reprezentace laterality a řeči 
v opačných hemisférách můţe znamenat nutnost většího počtu mezihemisferálních spojení. 
 
Lateralita ruky sama není adekvátním měřítkem pro ustanovení jazykově dominantní hemisféry. 
Pozorujeme spíše statisticky signifikantní trend různých stupňů lateralizace jazykových funkcí u 
dospělých, a to jakoţto funkci laterality ruky, stupně této laterality, konzistentnosti rodinné laterality 
ruky a moţná také pohlaví. Výzkum rozsahu asymetrií nervového systému, a tedy také specializací 
mozkových funkcí, stále pokračuje. Jestliţe je specifická oblast mozku poškozena nebo zničena, 
její funkce mohou být převzaty sousedícím regionem, ale také regionem v protější hemisféře, 
v závislosti na tom, jaká oblast je poškozena, jakým způsobem a kolik je danému subjektu let (viz 
kapitola Neuroplasticita).  
95 % praváků má levohemisferální dominanci pro jazyk, jen 18,8 % leváků má dominanci 
pravohemisferální. 19,8 % leváků má jazykové funkce bilaterální. Jiné výzkumy specifikují 
procenta lateralizace také v závislosti na pohlaví osob: hovoří o více neţ 95 % praváků-muţů a 
více neţ 90 % pravaček, kteří mají jazykové funkce „uloţeny“ v levé hemisféře. U leváků je 
potom incidence levohemisferální jazykové dominance uváděna 73 %304, či dokonce jen 61%3.  
Přestoţe je levá hemisféra obecně specializovaná či dominantní pro jazyk u velké většiny praváků, 
je lateralizace mnohem komplikovanější u leváků a praváků s mnoha leváky v rodině. V těchto 
skupinách je pravá hemisféra aktivní v jazykovém zpracovávání více či méně také. Není známo, 
jaké aspekty jazykového zpracovávání jsou v těchto skupinách osob vzájemně odděleny a 
umístěny v opačné hemisféře. Ukazuje se také, ţe pravá hemisféra praváků s mnoha leváky 
v rodině můţe převzít řadu jazykových funkcí v případě poškození levé hemisféry. Oproti tomu 
leváci budou mít pravděpodobně pravostrannou hemisférickou dominanci nebo bilaterální 
reprezentaci jazyka, ať uţ pocházejí z rodin s leváky nebo nikoli.  
Někteří leváci mají vzorec lateralizace velice podobný pravákům a někteří mají smíšené vzorce, s 
řečí na obou stranách (bilateralizace řeči), mají různé funkční aspekty řeči na obou stranách 
mozku. V případech, kdy tito lidé utrpí poškození jedné strany mozku, jako při mrtvici, můţe 
druhá strana snadněji řečové funkce převzít.  
Existují tedy podstatné výjimky z pravidla, ţe praváci mají jazykové funkce uloţeny v levé 
hemisféře a naopak. Značné procento leváků má totiţ tyto funkce v téţe hemisféře jako praváci, 
navíc existuje nepominutelné procento ambidextrů305 a lidí, kteří mají jazykové funkce v obou 
hemisférách. Není známo, jaké jsou výhody a úskalí různých typů lateralizačních vzorců. Někteří 

                                                           
303 Moffat, S. D. et al. (1998). Morphology of the planum temporale and corpus callosum in left handers with 

evidence of left and right hemisphere speech representation. Brain 121, 1, 2369-2379. 
304 Knecht S, Dräger B, et al. (2000). Handedness and hemispheric language dominance in healthy humans. Brain, 
123(12), 2512-2518.  
305 Ambidextrita je stav, při němţ jsou stejnoměrně vyuţívány výkony pravých i levých přívěsků (např. ruce). Je to 
pravděpodobně nejznámější příklad zkříţené dominance, extrémně výjimečný. Ambidextři jsou vděčným předmětem 
výzkumu, včetně jazykovědného. V současnosti tvoří ale velké procento ambidextrů přeučení leváci. Protoţe stále 
nejsou všechny běţné nástroje uzpůsobeny pro leváky, jsou leváci více schopní vyuţívat funkcí své nedominantní 
hemisféry a ruky k vyváţení těchto nedostatků.  
Zkříţená dominance, také známá jako smíšená lateralita ruky, je manifestace motorické dovednosti, při níţ osoba 
upřednostňuje jednu ruku pro jeden typ činnosti, a druhou pro jiný (např. psaní pravou, ale házení míčem levou). 
Lidé se zkříţenou dominancí mohou být leváci či praváci, výjimečně jsou ambidextři. Osoba, která má zkříţenou 
dominanci, také můţe mít silnější opačnou stranu těla, neţ je strana upřednostňovaná. 
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výzkumníci se dívají na kaţdou odchylku od „normálního“ vzorce dominancí jako na 
problematickou, jiní s tím nesouhlasí.  
Většina odborníků uţívá jako indikátor převaţující preference stran psaní, také většina lidí určuje 
svou stranovou preferenci podle toho, kterou rukou píší. Do šesti let většina dětí dojde k jasné 
preferenci. Stále ovšem existuje řada ţijících příslušníků generací, které utrpěly narušení přirozené 
lateralizace mozkových funkcí zavedením „přeučování“ na pravou ruku. Komplikovanější je 
situace v muslimském světě, v němţ dosud platí, ţe levá ruka je „nečistá“, a nehodí se proto 
k vyuţívání v řadě běţných ţivotních činností, jako je například pouţívání rukou při jídle – věřící 
jsou tedy odmala vedeni k tomu, kterou ruku mohou pouţívat k určitým úkonům a kterou nikoli. 
Mnoho lidí se také můţe naučit pouţívat nepreferovanou ruku, pokud si svou dominantní ruku 
poraní306. To činí výzkum lateralizace mozkových funkcí náročnou výzkumnou oblastí. 
Není tedy zcela jasné, jak jsou subkomponenty jazykového zpracovávání rozděleny mezi 
hemisféry u nepraváků, jaké jazykové kapacity je pravá hemisféra schopná u praváků a jak faktory 
jako genetika nebo pohlaví ovlivňují hemisférickou specializaci pro jazykové funkce. Přesto je 
zřetelné, ţe hemisférická specializace a dominance pro jazyk jsou obecně dány geneticky a v 
zásadě nejsou ovlivněny vystavením konkrétním jazykovým jevům.  
 

7.2.1 Lateralizace jazykových funkcí v mozkových hemisférách 
 

Levá a pravá (resp. většinově dominantní - DH a nedominantní - NH) hemisféra mají odlišné 
kognitivně-jazykové funkce307. Vzhledem ke kříţení nervových vláken v prodlouţené míše řídí ve 
většině případů levá hemisféra řečové a jazykové funkce (včetně čtení a psaní), logiku, uvaţování 
a motorické činnosti, zatímco pravá hemisféra prostorové vnímání, připisují se jí umělecké 
dovednosti a zpracovávání emocí (tedy také všech jazykových forem jejich vyjádření, včetně čtení 
výrazu obličeje; viz dále) a řada dalších funkcí. Vizuální a sluchové zpracovávání je sdíleno oběma 
polovinami.  
Základní otázka neurolingvistiky, tj. kde a jak jsou v mozku lokalizovány jazykové funkce bez 
ohledu na lateralizaci, je komplexnější neţ v případě základních motoricko-senzorických funkcí. 
Distribuce komponent jazykového systému v rámci kortexu obou hemisfér je stále otevřený 
problém vyřešený pouze s parciálními úspěchy. 
Některé jazykové funkce bývají nicméně lokalizovány vpravo, jiné vlevo, bez ohledu na 
lateralizaci. Také v rámci jednotlivých jazykových rovin (sémantika, syntax, prozodie) se míra a 
lokalizace hemisférické dominace můţe lišit.  
Pro jazykovědu je podstatné, ţe dominantní a nedominantní hemisféra mají rozdílná tzv. časová 
integrační okna (temporal integration windows). DH pracuje v časovém rozsahu 25-50 ms, NH 150-
300 ms (Schirmerová-Kotzová 2006308). 200-250 ms je přitom průměrná délka trvání slabiky309. 

                                                           
306 Skupina leváků, kteří utrpěli poškození mozku, a naučili se pouţívat nepreferovanou ruku, se pro odlišení od 
geneticky přirozených leváků označuje jako patologické leváctví (Paul Satz). Kdyţ tedy k poškození dojde na levé 
straně mozku, můţe mít dítě slabší pravou stranu. Pokud je poškození opravdu silné, můţe být dítě spastické (křeče 
jako následek mozkové obrny) nebo hemiplegické (částečná paralýza) na pravé straně těla. V takovém případě mozek 
někdy zvládá situaci přesunem řečových a motorických dominancí na pravou stranu mozku. Kdyţ se tentýţ typ 
poškození přihodí na pravé straně mozku, bude postiţena levá strana těla a dítě bude pravák (patologické praváctví). 
Tyto děti mohou být rovněţ spastické nebo hemiplegické. 
307 100 % praváků má DH levou, stejně jako 70 % leváků, zbytek leváků má buď dominantní pravou hemisféru, nebo 
je jejich lateralita nevyhraněná (ambidextři či tzv. nepraváci). Rozdíly jsou ovšem shledávány i v rámci skupiny 
praváků. Záleţí totiţ na míře funkční vyhraněnosti horní končetiny a na genetické dispozici - jestliţe se u předků 
praváka objevuje v přímé linii levák, předpokládá se, ţe distribuce jeho jazykových funkcí v obou hemisférách se 
bude lišit od tzv. geneticky čistého praváka. 
308 Schirmer, A., Kotz, S. A. (2006). Beyond the right hemisphere: brain mechanisms mediating vocal emotional 
processing Trends in Cognitive Sciences10, 1, 24-3. 
309 Tyto údaje jsou získávány na základě experimentů platných pro anglický jazyk. 



164 

 

DH je tudíţ predisponována k zpracování segmentálních zvukových jednotek (fonémů/fónů) a NH 
je neurokognitivním korelátem jevů suprasegmentálního charakteru (Pullvermüler 2002310). Coţ 
vysvětluje, proč pravá hemisféra řídí prozodii jazyka. Segmentální systém v DH se buduje aţ na 
základě osvojení konkrétních akustických parametrů daného jazyka (Stemmerová-Whitaker 
1998311). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spojení pravé hemisféry s emocemi se týká schopnosti interpretovat a produkovat právě výrazy obličeje. Osoby s postiţením v pravé 
hemisféře mohou mít potíţe s čtením výrazů obličeje např. pomocí schematických obrázků pouţívaných v ordinaci neuropsychologa nebo 
klinického logopeda. Tato porucha ovšem můţe být spojena s některými poruchami mentálními nebo psychiatrickými onemocněními (viz 
příslušné kapitoly dále).   
 

Populární pseudovědecké lateralizace (např. logika vlevo, kreativita vpravo) a komerční programy 
(např. neurolingvistické programování) neadekvátně generalizují, protoţe tyto kognitivní funkce 
jsou často distribuovány v obou hemisférách – přesto se jim věnuje i uţ několik desetiletí řada 
seriózních publikací312. Např. pravá hemisféra by na rozdíl od levé měla zpracovávat informace 
celostně, dále jí bývají připisovány intuitivnost, fantazie a imaginace, v čelním (frontálním) kortexu by 
měla dokonce sídlit identita.  
 
V podobných intencích se v rámci genderových studií uvaţuje o rozdílech mezi mozkem muţů a ţen: Muţský mozek 
je v průměru o něco větší, ale dochází u něj ke ztrátě mozkové tkáně třikrát rychleji. Ţenský mozek se při poškození rychleji uzdravuje a 
při poškození mozku dochází u ţen k méně poruchám. Důvodem je větší lateralizace mozku u muţů: jednotlivé hemisféry jsou u muţe 
více specializovány, zatímco u ţen fungují více synchronně. Corpus callosum, svazek nervových vláken spojující obě hemisféry, je u ţen 
silnější. V chování se to můţe projevovat jako schopnost muţů intenzivněji proniknout k nějakému problému, být v úzkém směru 
koncentrovanější, zatímco u ţen jako schopnost v nějaké situaci vnímat problém z více hledisek současně. Například uvědomovat si 
význam řeči i její emocionální podtext najednou, zatímco muţ by měl tendenci vnímat tyto věci odděleně: buď se soustředí na význam 
sdělení – anebo na jeho emocionální sloţku 313. 

 

                                                           
310 Pulvermüller, F. (2002). A brain perspective on language mechanisms: from discrete neuronal ensembles to serial 
order. Prog Neurobiol. 67, 2, 85-111. 
311 Stemmer, B., Whitaker, H. (1998). Handbook of the neuroscience of language. San Diego: Academic. 
 
312 Koukolík, F. (2000). Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Portál, Praha; Kulišťák, P. (2003). 
Lateralizace mozkových funkcí – pravá hemisféra. In: Neuropsychologie, Praha, Portál, s. 139-151; Kulišťák, P.  
(2003). Jazykové funkce pravé hemisféry, Neverbální aspekty jazyka. In: Neuropsychologie, Praha, Portál, s. 175-178. 
313 Koukolík (viz pozn. 279) svou tabulku Dichotomické představy o funkci hemisfér rozděluje na představy 19. a 20. století. 
V 19. století se nalevo lokalizovaly tyto prvky: humanita, exprese, motorické funkce, inteligence, rozum, muţskost, 
objektivnost; zatímco napravo animalita, percepce, senzorické funkce, emotivita, ţenskost a subjektivita. O století 
později se nalevo nacházela v představách vědců verbalita, proporcionalita, analytičnost, sériovost, digitálnost, 
abstraktnost a racionalita, a napravo neverbálnost, apozicionálnost, holističnost, paralelnost, analogovost, 
konkrétnost a intuice.  
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Z afaziologů se lateralizaci jazykových funkcí věnovali zejm. Harold Goodglass, Edith Kaplan, 
Normand Geschwind na poč. 60. let v Bostonu. V lingvistice se lateralizacím věnuje řada vědců, z 
generativistického hlediska např. Yoseph Grodzinski. Funkce, které Grodzinsky připisuje u jasně 
vyhraněných praváků pravé hemisféře, označuje jako nejádrové jazykové funkce (inferování, 
rozeznávání a produkování fonologických rysů řeči, které se vztahují k emočním stavům); 
jádrovým psycholigvistickým zpracováváním rozumí zpracovávání forem a doslovného významu slov a 
vět. Jádrové psycholingvistické procesy jsou prováděny pouze perisylviánním asociačním kortexem, 
coţ je relativně malá oblast mozku, přičemţ toto tvrzení se vztahuje pouze na pravorukou 
populaci. Organizaci perisylviánního asociačního kortextu s ohledem na jazykové funkce povaţuje 
tudíţ Grodzinski za hlavní oblast tvorby neurolingvistických teorií, jeţ je od dob Paula Brocy 
předmětem diskusí a výzkumného zájmu. 
O jazykových funkcích pravé hemisféry se budeme zmiňovat v několika dalších kapitolách (viz 
např. heslo Pravohemisferální jazykové poruchy, Test idiomatické komprehenze ad.) 
 

7.3  Stanovování hemisférické dominance pro jazyk 
7.3.1 Starší případové studie  

 
Dominantní teorie v historii tohoto výzkumu je klasický a současný model navrţený Wernickem 
v návaznosti na Brocovy práce a rozšířený Lichtheimem, Dejerinem, Geschwindem a dalšími. 
Vůči této teorii byla vznesena řada výhrad, ale ţádná jiná funkční teorie si nezískala tolik 
obecného přijetí jako právě tato, dokud se do neurolingvistického výzkumu nezapojily 
zobrazovací techniky314.  
Jeden z prvních důkazů lateralizace mozkových funkcí z výzkumu francouzského lékaře Pierra 
Paula Brocy byl proveden r. 1861 (výzkum pacienta „Tan“ trpícího afázií, který uměl vyslovit 
pouze svou přezdívku, prokázal syfilitickou lézi v levé cerebrální hemisféře, frontálním laloku, 
nyní Brocově aree; viz výše, kap. 2). Motorické aspekty řeči a jejich komplexní deficit způsobený 
poškozením Brocovy arey jsou nyní známé jako Brocova afázie. Německý lékař Carl Wernicke 
zjistil, ţe poškození levého posteriorního superiorního temporálního gyru (nyní Wernickeova 
area) způsobuje deficity jazykové komprehenze, nyní označovaný jako Wernickeova afázie. P 
Zatímco Broca s Wernickem ve své době zkoumali pouze metodou post mortem a vznášeli zpětně 
otázky o potenciálním vlivu patologie na výsledky výzkumu, nové metody, včetně srovnávání 
hemisfér zdravých subjektů in vivo, zejména MRI a PET, jsou průkaznější: jejich vysoké 
prostorové rozlišení a schopnost zobrazovat subkortikální mozkové struktury významně 
podpořily výzkum lateralizace mozku (viz výše). Důkazy o lateralizaci jazykových funkcí přinesly 
ovšem uţ experimenty 50. a 60. Let za pomoci stimulace a anestetizace mozku.  
 

7.3.2 Stimulační studie 
Objevy obou lékařů byly potvrzeny v 50. letech dalšími vědci, např. Wilderem Penfieldem a 
Herbertem Jasperem. Mozkové operace se běţně provádějí za pouţití lokálních anestetik – 
pacient je tedy pod vlivem sedativ, ale nikoli v bezvědomí. Penfield a Jasper vyuţili takto 
operovaných pacientů s jejich souhlasem a elektricky stimulovali některé oblasti jejich 
mozku. Kdyţ pokládali svým subjektům otázky, pacienti nebyli schopni odpovídat během 
stimulace levé hemisféry, ale bez potíţí reagovali za stimulace hemisféry pravé (viz metody přímé 
stimulace mozku dále).  

                                                           
314 Přesto největší útok na tento model vzešel ze strany současného psycholingvistického výzkumu afázií, která mu 
vyčítá rozeznávání pouze omezeného mnoţství základních afatických narušení jazyka a jejich spojování do 
různorodého počtu primárních narušení v kaţdém z hlavních syndromů afázie. Psycholingvistické studie afázie také 
poukazují na to, ţe mnohá afatická narušení jsou zřejmě způsobena narušeními ve zpracovávání reprezentací 
jazykového kódu – úrovně, které se klasický model není schopen věnovat. 
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V 60. letech byl naopak podniknut soubor výzkumů za pouţití sodium amytalu – velmi rychle 
účinkujícího anestetika. Pacienti s vyřazenou levou hemisférou nebyli schopni zodpovídat 
poloţené otázky. 
 

7.3.3 Wada test (IAT) – anestetizace mozku 
Přestoţe jsou operování a odnětí části tkáně (v temporálním kortexu), jeţ je zodpovědná za 
epileptické záchvaty,  často z hlediska léčby epilepsie nutná, je to velmi riskantní z hlediska 
struktur kritických pro jazyk a paměť, které jsou zde umístěny. Proto se lékaři snaţí alespoň 
eliminovat toto riziko vyšetřováním, která hemisféra je u konkrétního pacienta převáţně 
zodpovědná za jazykové zpracovávání. 
Tzv. „zlatý standard“ determinace, která strana mozku je takto relativně důleţitější pro jazyk 
(stanovení tzv. jazykové dominance) u konkrétního pacienta před takovou operací, je IAT 
(intracarotid amobarbital test) či ISAP (intracarotid sodium amobarbital procedure), pojmenovaný po 
svém vynálezci Juhnovi Wadovi (1949) později jako Wada nebo Wadův test.  
Původně byl Wada test technikou ke studiu šíření epileptiformních změn mezi levou a pravou 
polovinou mozku u kandidátů na elektrokonvulzivní terapii. Wada pozoroval, ţe kdyţ je 
předpokládaná jazykově dominantní hemisféra označena amobarbitalem a anestetizována315, 
výsledkem je disrupce mluveného jazyka nebo expresivní afázie. Posléze vyvodil, ţe tato technika 
můţe být uţitečná také pro stanovování jazykové dominance u kandidátů na neurologickou 
operaci. Wadův test je pouţíván pro stanovení laterality cerebrálních funkcí dosud316, zejména 
před nutným chirurgickým výkonem na mozku (nejč. pro zmírnění epileptických záchvatů) za 
účelem redukování postoperativního jazykového postiţení.  
 
Otázka zní, do jaké míry je neanestetizovaná hemisféra schopna podporovat kognitivní jazykové 
funkce. Lékaři se tak snaţí nejen identifikovat hemisféru, která zodpovídá zejm. za řečové a 
paměťové funkce (tj. zjištění jazykové lateralizace pacienta), a její funkce zachovat, současně je 
cílem také predikce deficitů v mnestických schopnostech po operaci, dále determinace přesnosti 
výkonu paměti v neoperované hemisféře, predikce risku amnézie po resekci temporálního laloku, 
potvrzení předpokládané hemisféry začátku záchvatu, jak ji potvrzují jiné diagnostické metody 
(EEG nebo funkční radiografie). Předpokládá se tedy, ţe narušení jazyka a paměti během IAT 
jsou následkem dočasné „léze“ injikované hemisféry, a ţe tedy IAT napodobuje efekt, jaký by na 
danou hemisféru mohla mít operace. Klinicky tato metoda umoţňuje lékařům pouţívat 
elektrokonvulzivní terapii pouze selektivně - na kontralaterální, subdominantní hemisféru, a tak 
redukovat riziko kognitivních dysfunkcí. 
 
Testování probíhá při vědomí pacienta, za anestetizace jedné z hemisfér mozku barbiturátem 
(amytalem) prostřednictvím katetrizace některé z karotid. Lék je podán vţdy do jedné hemisféry. 
Efektem zavedení amytalu do karotidy je vyřazení jazykové nebo paměťové funkce v jedné 
hemisféře. Jakmile je hemisféra anestetizována, můţe nastat neuropsychologické vyšetření 
k detekci laterality, dominance pro jazykovou produkci, komprehenzi, slovní paměť a funkce 
vizuální paměti. V době injikování je pacient vyzván, aby drţel ruce rovně nahoru a počítal. 
Během toho pacientova ruka na opačné straně injekce přestane být mozkem ovládána. Z toho se 

                                                           
315 Farmakologická inaktivace mozkových oblastí je v regionech frontálního a temporálního laloku, a anteriorní 
třetiny hippokampu. Anestetizována tedy není celá jedna hemisféra, ale jen její část. 
81 Wada test je pojmenován po kanadském neurologovi Juhn Atsushi Wadovi, který vyvinul test během druhé 
světové války. Protoţe zjistil, ţe neexistuje dostupný materiál pro zjišťování cerebrální dominance pro jazyk, vyvinul 
test amitalem, jehoţ prvotní popis otiskl v japonštině r. 1949 (Wada, J. (1949). A new method for the determination 
of the side of cerebral speech dominance. A preliminary report of the intra-carotid injection of sodium amytal in 
man. Igaku to Seibutsugaki, Tokyo, 14, 221-222). V češtině o něm referovala např. Javůrková, A. (2000). Wadův test 
(test pro zjišťování lateralizace řeči a predikci poruch paměti u epileptiků). Československá psychologie, 44, 5, 439-
443. 
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dá vyvodit, ţe kontralaterální hemisféra, která tuto ruku řídí, byla injikováním vyřazena 
(anestetizována). 
 
Přesné testování jazykových funkcí během této procedury se ovšem ve světě značně liší, a to 
z hlediska rozsahu testování i jeho obsahu. Pacientovi bývají kladeny otázky měřící expresivní a 
receptivní schopnosti včetně automatické řeči (vyjmenujte měsíce v roce), konfrontačního 
pojmenování (objekty, barvy, obrázky), následování verbálních příkazů, opakování slov a frází, 
čtení. Nejčastěji se pouze pojmenovávají obrázky, protoţe dysnomie nebo anomie jsou součástí 
většiny afatických syndromů. Po několika minutách, kdyţ efekt medikace vyprchá, se testuje 
schopnost subjektu vybavit si tyto poloţky.  
Týţ proces se opakuje u druhé hemisféry s tím, ţe se nepouţívají tytéţ stimuly.  
Je-li injekcí postiţena jazykově dominantní hemisféra, je výsledkem obyčejně globální afázie nebo 
dysartrický projev, pacient je zcela neschopný porozumět jazyku a produkovat jej. Někdy je 
zachována schopnost zpívat, protoţe hudba a zpívání vyuţívají odlišné části mozku neţ jazyk a 
řeč317. Protoţe je ale velká incidence atypického řečového vývoje, tj. pravohemisferální nebo 
bilaterální reprezentace, je důleţité zejména hodnocení amobarbitalového testu. 
V současné době existuje velká variabilita v administraci tohoto testu, a je tudíţ obtíţné srovnávat 
výsledky jednotlivých pacientů. Pouţívání IAT není podpořeno ani kontrolními daty z výzkumu 
subjektů bez neurologických abnormalit, jejichţ výsledky by mohly změnit lateralizaci a lokalizaci 
funkcí. Také samotné zpracování a způsob provedení (protokoly) se na různých pracovištích liší a 
jeho hodnocení závisí zejména na zkušenosti neuropsychologa, který je testování přítomen a 
předkládá testovanému jazykové stimuly. V našem prostředí se nepouţívá následná anestetizace 
druhé hemisféry vůbec. Wellmer a kol. 2005318 tvrdí, ţe bilaterální IAT je redundantní a dokládají 
své tvrzení vlastním výzkumem 107 případů osob po bilaterálním IAT, u nichţ se výsledky po 
unilaterálním IAT shodovaly s bilaterálním v 80 % případů. To ovšem znamená, ţe u 20 % 
případů unilaterální test selhal! Hrozí jim tedy závaţné pooperační riziko jazykových deficitů.  
Wada test je invazivní, pacientům, kteří ho absolvují, hrozí neurologické komplikace jako mrtvice, 
embolie nebo globální amnézie, proto se snad vbrzku budou ke stejným účelům pouţívat 
neškodné techniky jako MRI a TMS v širším měřítku, neţ je jejich dosavadní experimentální 
vyuţití319.  
 
7.3.3.1  Kritéria k stanovení hemisférické jazykové dominance při IAT – indexy laterality 

 
Benbadis a kol. 1998320 popsali dvě populární cesty ke stanovení jazykové dominance („laterality 
index“) během IAT. Jedna metoda je zaloţena na úplném narušení řeči, druhá na výkonu v jazykovém 
testu. V prvním případě se měří doba mutismu po aplikaci injekce v kaţdé hemisféře, a ta je 
potom srovnána v rámci obou hemisfér pacienta odečtem L – R/L+R. Index laterality se liší od -1 
(silně pravá dominance) k +1 (silně levá dominance). Tato metoda je v současnosti povaţována 
za nedostatečné kritérium. 
Indexy laterality zaloţené na jazykovém výkonu nejdříve kalkulují procento správných odpovědí 
v baterii jazykových textů během anestetizace kaţdé hemisféry (porozumění pokynům, 
pojmenování, opakování fráze, čtení vět). Následně se počítá PL + PR, kde P je procento 
správných odpovědí po levé nebo pravé anestetizaci.  

                                                           
317 Někteří globální afatici či subjekty s jinou závaţnou formou afázie jsou přes své postiţení schopni zpívat a 
dokonce se také učit nové písně, čehoţ vyuţívá melodická intonační terapie afázie; viz dále, kap. 21.6.2. 
318 Wellmer, J. et al. (2005). Unilateral Intracarotid Amobarbital Procedure for Language Lateralization. Epilepsia, 
46, 11, 1764-72. 
319 Chlebus, P., Brázdil, M., Mikl. M., Paţourková, M., Krupa, P., Rektor, I. (2004). Lokalizace korových řečových 
center a hodnocení jejich lateralizace pomocí funkční MRI. Neurologie pro praxi 3, 172-175.  
320 Benbadis, S.R. (1998). Is speech arrest during wada testing a valid method for determining hemispheric 
representation of language?. Brain Lang 65, 441.  
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Intrahemisferická organizace mateřského a druhého jazyka je ale odlišná. Existuje několik studií o 
lateralizaci jazykových funkcí u bilingvních jedinců, kde je výsledek velmi podobný.  
Z výzkumu slyšících uţivatelů znakového jazyka také vyplývá, ţe interhemisferická organizace 
znakového mluveného jazyka je podobná jazyku orálnímu, minimálně lokalizovaná v téţe 
hemisféře. Jsou zde ale jemné, nicméně podstatné rozdíly. Zdá se, ţe znakový jazyk je 
charakterizován větší bilaterální reprezentací neţ mluvený (Homan a kol., 1982321), jindy se tvrdí, 
ţe znakový a mluvený jazyk jsou z hlediska mozkových struktur komplementární (Mateer a kol., 
1984322).  
Protoţe významná část neslyšících uţivatelů znakového jazyka prodělala nějakou kortikální 
reorganizaci, jsou výsledky IAT také u těchto osob velmi důleţité, protoţe poskytují údaje o tom, 
zda zjištění o organizaci znakového jazyka u normálních subjektů platí i pro neslyšící. Důkaz pro 
bilaterální reprezentaci znakového jazyka ale dosud nebyl snesen. 
 

7.3.4 Komisurotomie – split brain výzkumy (50. a 60. léta) 
Koukolík zmiňuje podstatný přínos kalosotomií/komisurotomií (operativních přetětí corpu 
callosum za účelem zmírnění příznaků epilepsie) pro výzkum lateralizace mozkových funkcí. 
Corpus callosum spojující hemisféry obsahuje 200 milionů neuronů. Pacienti, kteří prodělali tento 
typ léčby, totiţ pacienti s takzvaně „rozděleným mozkem“ (split brain), mají například následující 
projevy: při zakrytých očích pojmenují předměty v pravé ruce (odkud se přenášejí informace do 
levé hemisféry – řečové), ale nepojmenují předměty v ruce levé (která není vázána na levou, 
řečovou hemisféru). Je-li předmět promítnutý do levého zorného pole (tedy pravé hemisféry), 
pojmenovávání předmětů je opět výrazně zhoršené. Důsledkem komisurotomie je především 
disociace mezi mluvenou a psanou řečí: slova promítnutá do pravé hemisféry postiţený nedokáţe 
přečíst, ale dokáţe je levou rukou napsat. Takový pacient má zjevně čtení vázáno na levou 
hemisféru, zatímco psaní vpravo323.  
 
Výsledky výzkumů324 komisurotomií v přehledu: 
 

Strana mozku Specializace 

Levá hemisféra Jazyk 
Řeč 
Řeší problémy 
Interpretuje chování a city 
Tvoří mimické volní výrazy 

Pravá hemisféra Řešení vizuospaciálních úloh 
Emotivita  
Humor325 
Mimické mimovolní výrazy 
U praváků není zodpovědná za řeč 
Při oboustranné řečové reprezentaci můţe  
být jazykově aktivní díky plasticitě mozku 

                                                           
321 Homan, R.W. et al. (1982) Hemispheric contributions to manual communication (signing and finger-spelling). 
Neurology 32: 1020-1023. 
322 Mateer, C. A., Rapport, R. L., Kettrick, C. (1984). Cerebral organization of oral and signed language responses: 
Case study evidence from amytal and cortical stimulation studies. Brain and Language, 21, 123–135 
323 Baynes, K., Elliassen, J. C., Lutsep, H. L., Gazzaniga, M. S. (1998). Modular organization of cognitive system 
masked by interhemispheric integration. Science, 280, 902-905. 
324 Gazzaniga, M. S. (1995). Principles of human brain organization derived from split brain studies. Neuron, 14, 
17-228; Seymour, S. A., Reuter-Lorenz, P. A., Gazzaniga, M. S. (1994). The disconnection syndrome. Basic findings 
reaffirmed. Brain, 117, 104-115. 

325 Shammi, P., Stuss, D. (1999). Humour appreciation: a role of the right frontal lobe. Brain, 122, 657-666. 
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Z výzkumu vyplynul poměrně převratný závěr: levá hemisféra se stará téměř o všechny stránky 
jazykového zpracovávání (i po jejím oddělení od pravé hemisféry, která základní jazykové operace 
není schopna po oddělení provádět). Doloţena ovšem byla také výrazná individuální variabilita 
v rozloţení jazykových funkcí u lidí spolu s výraznou plasticitou mozkových jazykových funkcí.  
 
Velmi podstatné přínosy studiu jazykové laterality se připisují Michaelovi Gazzanigovi326. 
Výzkumy Gazzanigy a Rogera Wolcotta Sperryho327 s  tzv. „split-brain“ například ukázaly, ţe 
jsou-li konekce hemisfér narušeny, poloviny mozku spolu mohou obtíţně komunikovat. To vede 
k mnoha pozoruhodným behaviorálním projevům, které umoţnily Gazzanigovi a Sperrymu 
studovat přispění kaţdé z hemisfér různým kognitivním a percepčním procesům. Jedno 
z hlavních zjištění bylo, ţe pravá hemisféra byla schopná rudimentárního jazykového 
zpracovávání, ale často neměla ţádné lexikální nebo gramatické schopnosti. Praváci neměli potíţe 
s psaním, které bývá řízeno levou hemisférou, ale nebyli schopni kreslit, protoţe levá hemisféra 
byla oddělena od prostorového zpracovávání hemisféry pravé. Jestliţe Gazzaniga prezentoval 
kartičku s napsaným slovem pouze do levého vizuálního pole pacienta, nebyl výzkumný subjekt 
slovo schopný přečíst (protoţe toto pole odráţí vizuální podněty pouze do pravé strany mozku). 
Při předloţení obrázku do opačného vizuálního pole pacient opět neměl potíţe. Gazzaniga 
sestavil stínový test: prezentoval subjektům objekty za plátnem. Jejich obrázek umístil do 
pacientova levého vizuálního pole, čímţ aktivizoval pravou hemisféru. Pacient neměl potíţe 
spojit obrázky s předměty za plátnem.  
Na základě výzkumů 50. a 60. let vědci dospěli k názoru, ţe rozdíl mezi hemisférami je spíše na 
rovině „modu“ neţ „úrovně“ myšlení. Modus levé hemisféry je zaloţen na analýze a na slovech, 
modus hemisféry pravé je více komplexní, syntetizující, prostorový a specializovaný pro 
vizuální představivost a muzikalitu, zejm. pravý spánkový lalok. Zvláště Roger Sperry na základě 
toho dospěl k tvrzení, ţe edukační systémy by se měly více věnovat pravé hemisféře, kterou 
povaţoval stávajícím způsobem vzdělávání dětí za „diskriminovanou“. Řada z těchto často 
nedokonale podloţených závěrů ovšem vedla k populárním generalizacím, o nichţ jsme se jiţ 
zmiňovali a které do značné míry diskvalifikovaly další pokusy o seriózní zkoumání lateralizace 
mozkových funkcí.  
 

7.3.5 Teorie duálního mozku  
Teorie duálního mozku tvrdí, ţe obě cerebrální hemisféry mozku mohou pociťovat, vnímat a 
reagovat na prostředí nezávisle, a to v reakci na traumatický záţitek. Jedna polovina mozku můţe 
dominovat druhé, aby se tak vystavení traumatizované hemisféry nebezpečí zredukovalo. Tato 
teorie je rozšířením výše zmíněných starších studií oddělených mozků epileptických pacientů 
(split-brains), které po přetětí corpu callosum, a tedy oddělení hemisfér, poukazovaly na vznik 
dvou intaktních, autonomních myslí u těchto pacientů. Tito pacienti nemají na první pohled 
odlišné chování, ale v některých případech se chovají jako dva lidé v témţe těle (pravá ruka 
podniká nějakou akci, levá ji ruší).  
 

7.3.6 Alternativní techniky stanovení jazykové dominance 
7.3.6.1  Neurozobrazovací pozorování 

 

                                                           
326 Např.: Gazzaninga, M. S., Eliassen, J. C., Nisenson, L., Wessinger, C. M., Fendrich, R., Baynes, K. (1996). 
Collaboration between the hemispheres of a callosotomy patient. Emerging right hemisphere speech and the left 
hemisphere interpreter. Brain, 119, 1255-1262. 
327 Sperry, R.W., Gazzaniga, M.C. (1967). Language following surgical disconnection of the hemispheres. In Millikan, 
C., Darley, F. (eds.): Brain mechanisms underlying speech and language. Nerw York: Grune and Stratton. 
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Lokalizace tzv. jazykově elokventního kortexu (jazykově relevantního či jazykového kortexu) je 
běţnou rutinou při vyšetřeních před resekčními výkony328. Kliničtí pracovníci a výzkumníci 
uţívají paralelně s rozšířeným zlatým standardem, IAT a přímé kortikální stimulace, také 
alternativních, méně invazivních nebo neinvazivních technologií, konkrétně fMRI329, EEG, 
NIRS, MEG a PET330. Všechny tyto techniky spočívají v počítání změn v metabolismu nebo 
krevním průtoku v korelaci s výkonem v jazykových úlohách331.  
Nejšířeji vyuţívanou alternativou IAT je fMRI - srovnává se umístění a míra BOLD signálu při 
plnění různých jazykových úloh ve srovnání s aktivitou během odpočinku nebo kontrolní úlohy. 
fMRI obecně naznačuje hemisférickou dominanci porovnáním míry aktivace během jazykové 
úlohy v jedné hemisféře s druhou, nebo srovnáním aktivací v homologních regionech obou 
hemisfér (ROIs)332.  
Testování relevance fMRI a přímé stimulace při stanovování jazykového kortexu u konkrétního 
subjektu se u nás věnovala např. studie týmu P. Chlebuse z Lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně333. Autoři zkoumali pacienty s nádory a epileptiky a mapovali jejich řečové 
funkce (91 subjektů). Pouţívali následující protokol (baterii stimulů): test verbální fluence, test 
větné komprehenze a poslech mluveného příběhu. Výsledky byly ovšem nepouţitelné, takţe se 
přiklonili k paradigmatu semantic decision task (viz kap. 4). Získaná data z fMRI korelovali s daty 
z kortikální stimulace a s WADA testem. Autoři uzavírají, ţe „Semantic decision task dokázal u všech 
pacientů s tumory schopnost stanovit řečově dominantní hemisféru a poskytoval konsistentní aktivaci ve frontálních 
i temporálních řečových oblastech. V několika případech jsme na základě fMRI vyslovili podezření na kortikální 
reorganizaci. Naše výsledky ukazují předoperační mapování fMRI jako metodu komplementární EKS s 
potenciálem nahradit invazivní WADA test. Semantic decision task by mohl nahradit kognitivně méně náročné 
úkoly pouţívané v kombinaci za účelem zvýšení senzitivity předoperačního mapování.“ To znamená obrovský 
pokrok ve stávajícím způsobu zjišťování jazykově dominantní hemisféry v klinickém prostředí, 
zejm. kdyţ uváţíme, ţe omyl v tomto rozhodování můţe vést k jazykově fatálním následkům 
(20% chybovost IAT, uvedená výše). 
V Nemocnici na Homolce podnikl podobný průzkum tým R. Jecha334, který mezi lety 2003-2007 
vyšetřil pomocí předoperační fMRI 267 pacientů s mozkovými nádory. Na vzorku 14 pacientů s 

                                                           
328 U nás se na FN v Brně neuropsychologickou diagnostikou epileptických pacientů před chirurgickými 
zákroky dlouhodobě zabývá Z. Fanfrdlová, např. Javůrková, A., Fanfrdlová, Z., Adámková, E. (2006). 
Neuropsychologické vyšetření. Brázdil, M., Marusič, P. (eds.) Epilepsie temporálního laloku. Triton, Praha, 
188-202; Hummelová-Fanfrdlová, Z., Rektorová, I., Sheardová, K. et al. (2009). Česká adaptace 
Addenbrookského kognitivního testu. Československá psychologie, 53, 4, 376-388; Fanfrdlová Z., Javůrková 
A. (2004). Neuropsychologické vyšetření. Brázdil M, Hadač J, Marusič P. (eds.) Farmakorezistentní epilepsie. 
Triton, Praha, 140-148. 
329 Binder, J.R. et al. (1997). Human brain language areas identified by functional magnetic resonance imaging. J 
Neuroscience; 17, 253–362; Rutten, G.J.M., Ramsey, N.F., van Rien, P.C. et al. (2002). fMRI determinated language 
lateralization in patients with unilateral or mixed language dominance according to the Wada test. Neuroimage, 17, 
447–460. 
330 Friston KJ, Frith CD, Little PF, et al. (1991). Investigating a network model of word generation with positron 
emission tomography. Proc R Soc Lond Biol Sci; 244: 101–106; Kennan RP, Kim D, Maki A, et al. 2002Non-
invasive assessment of language lateralization by transcranial near infrared optical topography and functional MR. 
Human brain mapping; 16: 183–189; Malonek, D., Grinvald, A. (1996). Interactions between electrical activity and 
cortical microcirculation revealed by imaging spectroscopy: implications for functional brain mapping. Science; 272, 
551–554.  
331 Studie, které srovnávají tento postup s IAT, uvádějí shodu 88-91 %. 
332 Další techniky stanovování hemisférické dominance pro jazyk, resp. určené pro přesnější lokalizaci jazykově 
relevantních oblastí mozku viz intrakraniální EEG, TMS a přímá kortikální stimulace (viz kap. 5). 
333 Např. Bednařík, P., Brázdil, M. et al. (2008). Předoperační mapování jazykově elokventního kortexu funkční 
magnetickou rezonancí; Abstrakta 55. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, 
Hradec Králové, s. 9. V tomto týmu pracuje také výše zmiňovaná Milena Košťálová, klinická logopedka, coţ 
znamená, ţe se i u nás začíná dařit alespoň zčásti interdisciplinárnímu výzkumu.  
334 Jech, R., Bartoš, R., Vymazal, J. (2008). Spolehlivost fMRI v předoperačním plánování. Abstrakta 55. společného 
sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, Hradec Králové, s. 15. 
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nádory v rolandické oblasti porovnal výsledky fMRI s klinickými projevy elektrické kortikální 
stimulace. Senzitivita fMRI pro lokalizaci primární motorické kůry mozku byla 63 %, coţ je 
podstatně méně přesvědčivé. 
fMRI není invazivní a nepředstavuje ţádná rizika. Umoţňuje sezení také opakovat a vytvářet 
srovnávací studie se zdravými populacemi. Je navíc dostupnější neţ PET technologie a není 
časově omezená, takţe je moţné podstoupit více testů. fMRI především poskytuje informaci o 
spektru či kontinuu lateralizace u daného pacienta. Na druhou stranu fMRI neumí napodobovat 
skutečnou lézi jako IAT, tj. není moţné najisto vyvozovat, ţe neoperovaná tkáň bude jazykové 
funkce skutečně podporovat. Vyšetřování pomocí fMRI vůbec neumoţňuje testovat produkci 
řeči. Zaměřuje se praktický výlučně na její percepci. Platí také stará výtka vůči všem BOLD 
metodám, a sice ţe aktivace dané oblasti ještě neznamená, ţe její asociace s danou úlohou je 
nutná. Je otázka uţ jen například to, jak interpretovat oblasti, v nichţ aktivace během jazykové 
úlohy naopak poklesne (o těchto a příbuzných problémech viz 6.1.1). Není tedy jasné, zda bude do 
budoucna moţné nahradit WADA test fMRI, protoţe konkordance se týká pouze 
levohemisferální dominance. V ostatních fMRI často selhává – pravohemisferální a smíšenou 
dominanci není schopno bezpečně určit. Předoperační mapování řečového kortexu se tak na 
rozdíl od poměrně snadno interpretovatelných motorických úkolů potýká s nízkou senzitivitou.  
Pouţívá se různá škála semantic decision task (odlišování mezi slovy a neslovy), tvorba slov vnitřní řečí 
v rámci časového intervalu a zejména testy verbální fluence, poslech (komprehenze) atd. Např. test 
verbální fluence jako jediný prostředek prokázal aţ 30% atypickou řečovou dominanci. Podobně 
testovali své subjekty před operací pracovníci UP v Olomouci335. Cílem bylo na skupině 
zdravých dobrovolníků vzájemně porovnat jazykové úlohy pouţívané k lokalizaci Brocova a 
Wernickeova centra a dle výsledku sestavit standardní protokol pro předoperační lokalizaci výše 
uvedených korových oblastí u pacientů s tumorem temporálního případně frontálního laloku. 
Funkční část vyšetření zahrnovala test slovní plynulosti (verbal fluency task), přirozenou řeč 
(propositional speech) a poslech příběhu v kontrastu s hudbou (story listening v. music), schéma úloh 
bylo blokové. U většiny zdravých dobrovolníků aktivoval test slovní plynulosti větší objem 
korové tkáně neţ přirozená řeč, a to u obou sledovaných center. Poslech příběhu spolehlivě 
aktivoval Wernickeovo centrum. U pacientů můţe předoperační mapování pomocí fMRI z 
různých důvodů selhat, a tak autoři uzavírají, ţe je potřeba pouţívat komplexní protokol. 
 
Je nejasné, která úloha lépe demonstruje jazykovou dominanci, jaké paradigma při testování 
pouţít k aktivaci jazykově relevantních oblastí. Hledání vhodného úkolu (nebo jejich kombinace) 
je předmětem výzkumu. Nedostatek standardizovaných testovacích baterií k stanovování jazykové 
dominace, zejména v našich podmínkách, znovu upozorňuje na nedocenění role lingvisty 
v těchto typech výzkumu. Stále zřetelněji se ale potvrzuje, ţe není moţné se spoléhat na 
hodnocení jednoho či dvou tzv. jazykových center, která rozhodují o lateralizaci jazyka. Není 
jednoznačně moţné takto rozdělovat subjekty na pravohemisferálně, levohemisferálně nebo 
smíšeně jazykově dominantní336. Řešením by mohlo být vyuţívat více paradigmat a jako relevantní 
vyhodnotit pouze ty oblasti, které se podílejí na více jazykových úlohách – ty by potom mohly být 
povaţovány za kriticky důleţité pro jazykové zpracovávání. Tento návrh vzešel 
z neurologického prostředí a zjevně nesplňuje lingvistické poţadavky. Druhou navrţenou 
moţností je voxely pro vzorec lateralizačního indexu pouze nesčítat, ale pouţívat statisticky 
váţených voxelů (hodnotících významnost jednotlivé aktivace), nebo vyuţívat pouze voxely 

                                                           
335 Hluštík P., Tüdös Z., Kalita O., Heřman M., Kaňovský P. (2008). Předoperační lokalizace řečových korových 
center pomocí funkční MR. Abstrakta 55. společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, 
Hradec Králové, s. 12. 
336 Proto byly vyvinuty zmíněné lateralizační indexy, které převádí nejednoznačné kvalitativní informace na informace 
kvantitativní. 
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z předem stanovených oblastí. 
 
Velmi dobré výsledky mají při stanovování hemisférické dominance pro jazyk také stimulační 
metody – přímá kortikální stimulace a transkraniální magnetická stimulace. Výsledky jejich 
aplikací při zjišťování hemisferální dominance pro jazyk uvádíme v přehledu v 
předcházející kapitole. 
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8  Modelování jazykových procesů 
Two ways to do neurolinguistics 

 
• Neurolinguistics as psycholinguistics. 

– Localization doesn’t really matter. Neural activity is 
used like behavioral reaction times. 

– Correlational reasoning. Time course of processes. 
 

• Neurolinguistics as neurobiology. 
– Goal is to articulate a theory of language in terms of 

the brain. Where and how questions just as important 
as when questions. 

(Pyllkänenová, L., citace z on-line kurzu) 
 

8.1 Problémy modelování řečové produkce 

 
Časový průběh jazykových procesů v milisekundách a sekundách  
 

Jazyková produkce přináší modelování následující problémy: 
1. pohyby úst a hlavy - způsobují artefakty v zobrazovaném signálu, a jsou tedy pro zobrazování 
neţádoucí, přestoţe pro jazykovou produkci nutné. To vedlo v předchozích letech k preferenci 
studia paradigmat řečové produkce v podobě covert produkce (proto důraz na produkci vnitřní 
řeči) a na oblast řečové percepce/komprehenze. Nové techniky pro minimalizaci důsledků 
pohybů při měření overt reakcí pomáhají dosud platná omezení překonávat.  
2. Studium úrovní produkce vyšších neţ slovo - je velmi obtíţné vymezit a ovlivňovat rychlost 
řečové produkce a připisovat jednotlivá její stadia (v rámci milisekund) událostem zobrazeným 
danou metodou 
3. Ze studia chyb v řeči (nepříliš vhodně označovaných jako poruchy plynulosti řeči) víme, ţe je 
pravděpodobné, ne-li jisté, ţe nejdříve je vybírána syntaktická struktura a aplikována gramatická 
pravidla (určen morfologický tvar sekvence), určen je dokonce také slovosled - významová „výplň“ 
je dodávána později337 (oproti empirickým výsledkům na obrázku výše). Není ale jasné, zda se 
jedná o význam pojmový nebo lexikální, a dosavadní modely produkce tyto závěry většinou 
nezohledňují. To, jakou má neurolingvistika aktuální představu o jazykově elokventním kortexu a 
dalších jazykových oblastech, tomu také příliš neodpovídá. 
4. Ačkoli se podařilo vyčlenit základní i subtilnější fáze procesu jazykové produkce, spojení dvou 
jeho základních fází (totiţ plánování a artikulace), resp. přechod od jednoho tohoto subprocesu 
k druhému, je velmi nejasné.  

                                                           
337 Jak dosvědčují kontaminační a anticipační chyby a přesmyčky slabik, kdy dojde ke spojení dvou lexémů nebo částí 
slova, ale výsledný paskvil je umístěn na náleţité místo ve větě a náleţitě morfologicky zpracován. 
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5. Motorické programování, jak se zdá, je řízeno zvukovými charakteristikami hlásek, které 
označujeme jako distinktivní rysy. Studium chyb ukazuje, ţe obě produkční fáze lze přisoudit 
všem jazykovým rovinám, jeţ se účastní produkované sekvence. 
6. Víra v tzv. mentální fronty a uskutečňování řady mentálních úkonů během pauz, která není ničím 
jiným neţ další podobou „čekajících a postupně vyřazovaných kandidátů“, které jsme si 
představili v úvodních kapitolách této práce zaměřených na modelování jazykového 
zpracovávání, je popírána aktuálními i staršími poznatky o kapacitě pracovní paměti, která by takové 
mnoţství informací měla unést a zpracovat. Je velmi nepravděpodobné, ţe by toho byla schopna. 
Přesto se přístup k jazykové produkci jakoţto sledu fází obsazených „čekateli na vítězství“ nedaří 
nahradit  konceptem účinnějším, a to v rámci obou disciplín. 
7. Představa sřetězení dílčích neurálních okruhů, které řídí kaţdou z projektových částí v rámci 
procesu produkce, zase odpovídá starším představám o šířící se aktivaci. Není ale vůbec zřejmé, ţe 
aktivace je takto jednosměrná a jak jsme poznamenali, podstatná je také její různorodá míra. 
Ostatně uţ převaţující přesvědčení o paralelnosti jazykových procesů je s touto představou 
v rozporu.  
8. Není jasné ani to, do jaké míry je aktivace během produkce řeči lateralizovaná. Je moţné, ţe 
motorické, nemotorické, subkortikální a sup. temporální aktivace jsou při produkci spíše 
bilaterální, ale středně frontální aktivace (tzv. jádrová) je levostranná (viz předchozí kapitola). Je 
ale jisté, ţe to, co označujeme jako jádrové, takové skutečně je?338  
 

8.2 Problémy modelování jazykové percepce a 
komprehenze 

1. Jak probíhá rozeznávání řečového signálu – jak přesně se liší od zvukové percepce obecně?  
2. Je artikulačně-akustické mapování zakotveno v lidském mozku (hard-wired)? 
3. Problém variability (koartikulační efekty, efekty spojité řeči; problém izolace řečových 
zvuků od hluků prostředí – the cocktail party problem, individuální variabilita řečové produkce) 
Tento problém nedostatku invariance (lack of invariance) se týká obtíţnosti zachytit a pochopit 
běţnou kategorizaci řečových zvuků: posluchači vnímají hlásky v různých podmínkách, od 
různých mluvčích v různých formantových charakteristikách jako konstantní kategorie (fonémy). 
Bylo navrţeno, ţe toho dosahujeme procesem percepční normalizace, v němţ posluchač odfiltruje 
variaci a šum339.  
4. Problém segmentace (rozeznávání hranic prozodických útvarů, slov a frází, zvl. word boundary 
detection problem, totiţ problém detekce slovních hranic – stačí fototaktická pravidla daného 
jazyka?) 
Přestoţe posluchači slyší řeč jako proud diskrétních jednotek, fonémů, slabik a slov, tato linearita 
není patrná na fyzickém řečovém signálů zachyceném technikou. Navíc řečové zvuky nejsou 
oddělené, nenásledují sukcesivně - jejich zvuková podoba je silně modulována sousedícími prvky 
(efekt koartikulace), a tento efekt je navíc moţné rozšířit i na vyšší jednotky – slabiky a slova a 
jejich hranice.  
5. Jaká je míra paralelnosti těchto procesů a do jaké míry jednotlivé úrovně zpracovávání 
interagují?  
6. Jazykově specifická komprehenze (mezijazykové rozdíly ve způsobu 
percepce/komprehenze řeči?) – evoluční a maturační otázky 

                                                           
338 Temporoparietální aktivace je lateralizovaná vpravo, jestliţe se jedná o automatickou řečovou produkci 
(automatické řady), oproti produkci kategoriální – sémantické a fonologické (písmena), která je více levostranná. 
339 Strange, W. (1999). Perception of vowels: Dynamic constancy. In J. M. Pickett. The Acoustics of Speech 
Communication: Fundamentals, Speech Perception Theory, and Technology. Needham Heights (MA): Allyn & 
Bacon. 
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Kategoriálnost percepce – zvuky fyzikálně na hranici dvou hlásek jsou vnímány jako jedna z nich – 
rozlišování fonému při percepci je jednoznačnější neţ fyzikální kvality stimulu340. Perceptuální 
konstantnost (percepce objektu nebo kvality z hlediska tvaru, barvy, rozměru, zůstává i za 
rozdílných podmínek konstantní) či kategoriálnost percepce je obecně kognitivní, nikoli čistě jazykový 
jev. 
7. Bottom-up versus top down problem - Je pravděpodobné, ţe proces percepce/komprehenze 
také neprobíhá pouze směrem od nejniţších jednotek k nejvyšším (bottom-up), ale současně také 
obráceně (top-down). Nejspíš ani není moţné, aby posluchač rozeznal konkrétní foném předtím, 
neţ rozpozná nadřazenou jednotku, která tento foném specifikuje zpětně. Na druhou stranu není 
moţné rozeznat nadřazenou lexikální jednotku bez rozpoznání jejích konstituentů. 
8. Nutné a dostačující versus redundantní - Které fonetické rysy vytvářejí posluchači zvukovou 
podobu slova – tedy jaké zvukové charakteristiky jsou potřeba pro aktivaci slov v mentálním 
lexikonu či recognition lexiconu? Jaká je tedy fonologická reprezentace, pomocí níţ jsou slova 
ukládána v tomto skladu? 
9. Jakým způsobem se percepční a komprehenzní procesy prolínají, resp. jak a kdy se mění 
jedna fáze v druhou? – Jak se auditorní vstup přemění na formy v lexikonu341? Jak jsou fonologické formy 
slov z lexikonu extrahovány, aby mohly být „porovnány“ s aktuálním auditorním vstupem? 
Obecně řečeno: jak jsou akustické vlastnosti řeči mapovány do fonologických targetů (v lexikonu 
fonologických forem) při rozeznávání řeči? Jinak řečeno: jaké fonologické formy jsou předmětem 
mechanismu zpracovávání řečového stimulu? 
10. Můţeme si být jistí, ţe tam, kde se zobrazuje aktivace při jazykové komprehenzi, jsou 
současně také „umístěny“ sklady zmíněných reprezentací? Je rozdíl mezi databází a tuto databázi 
zpracujícím mechanismem (procesem a místem)? 
11. Rychlost přenosu informace (modely většinou počítají s dočasným skladem – bufferem – pro 
pozdrţení informace během její identifikace – tím se ještě zvyšuje předpokládaná rychlost 
informační analýzy) 
12. Problém přednosti: fonologický parsing, nebo lexical access? 
13. Jen málokterý model je schopen obsáhnout také jevy inferování, anticipace, expektace a predikce, 
přestoţe bylo experimentálně prokázáno, ţe změny času potřebného k porozumění slovu závisejí 
na míře jeho kontextového zapojení. To, co mluvčí říká, je výrazně determinováno sdíleným 
kontextem (s posluchačem). „Skryté“, implicitní významy netvoří zanedbatelnou menšinu 
v celkovém významu sdělení. 

                                                           
340 Miller, K., Eimas, D. (1995). Speech perception: from signal to word. Annual Review of Psychology, 46.  
341 Tento proces bývá označován jako lexical information retrieval – a tvoří nejproblematičtější část modelování řečové 
komprehenze. 
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9 Jazyk a mozek z neurolingvistického 
hlediska 

9.1 Architektonika mapování  - otázky metodologie tvorby 
jazykových atlasů 

 
Jazykové oblasti v mozku a základně novějších zkoumání pomocí MEG (L. Pyllkänenová, viz dříve). 

 

9.1.1 Jednotka mozková – jednotka jazykového zpracovávání? 
Stále není vyčleněna vhodná korelační jednotka mozku (strukturní, funkční?) pro jazyk. Existuje 
mnoho způsobů, jak členit nervový systém342: Během desetiletí výzkumu cerebrálního kortexu 
vznikla celá řada map vytvořených na základě různých kritérií: 
Paul Broca navrhoval jako jednotku gyrus a obecně definované části gyrů (jako pars triangularis a 
opercularis) – tedy makroanatomické struktury. Tento koncept dominoval neurolingvistickým 
analýzám od r. 1861. Nyní víme, ţe gyry obsahují více neţ jednu cytoarchitektonicky definovanou 
oblast, coţ činí lokalizaci jakékoli funkce v rámci gyru empiricky nedostatečnou. Proto se také 
autoři atlasů obrátili k jednotkám mikroanatomickým.  
Jak jsme opakovaně uvedli, existují také jiné způsoby definice mozkových oblastí neţ na základě 
histologické struktury obecných anatomických typů nebo cytoarchitektoniky. Frekvenčně organizované 
tonotopické mapy, o nichţ jsme se zmínili, bývaly poměrně oblíbené, mapy ale mohou být 
organizovány také cytoarchitektonicky; myeloarchitektonicky; receptorarchitektonicky; konektivitně. Skupiny 
buněk, které sdílejí neurotransmiter, by se mohly stát vhodnými jednotkami pro korelaci jazykového 
zpracovávání s mozkovými oblastmi (např. Alzheimerova nemoc je výsledkem narušení funkcí 
buněk, které vyuţívají jako neurotransmiter acetylcholin; viz dále).  
Brodmannova cytoarchitektonika, jiţ jsme představili v historickém přehledu343, funguje dosud jako 
nejuţívanější mapa, jeţ je také podkladem pro funkční zobrazovací studie (zvláště 
prostřednictvím široce rozšířeného mozkového atlasu Talairacha a Tournouxe, 1988344) a 
v této práci na ni průběţně odkazujeme. Přestoţe autor mapy, která rozčleňuje mozek na základě 
histologických sekcí post mortem do regionů (Brodmannových arejí, BA) podle rozdílů v celulární 
architektuře, předpokládal, ţe kaţdá z vyčleněných oblastí bude slouţit konkrétní mozkové 

                                                           
342 Není také jasné, jak ověřovat hypotézy. Můţeme z informace o strukturovanosti mozku vyvozovat, ţe jazyková 
struktura či způsob zpracovávání mají své charakteristiky právě na základě této strukturace? 
343 Grodzinsky, Y., Amunts, K. (eds.) (2006). Broca´s region. Oxford: OUP. V této studii autoři představují 
nejnovější i historické názory na vymezení a funkci Brocova regionu z mnoha hledisek. 
344 Talairach, J., Tournoux, P. (1988). Coplanar stereotaxic atlas of the human brain. Stuttgart: Thieme. 
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funkci, potvrdil se tento předpoklad za jeho ţivota pouze v jediném ohledu (primární vizuální 
kortex). Brodmann také nepoukazoval na individuální odlišnosti a nejasně definoval hranice 
jednotlivých oblastí. Hranice jsou nicméně funkčně relevantní, protoţe právě v těchto místech se 
neurony mění, proto jsou při stavbě atlasů velmi významné.345 V současné době se mnoho 
z Brodmannových korelací dokládá přímo346. Funkční signifikantnost jiných cytoarchitektonických 
rysů, například velikosti a tvaru neuronů nebo distribuce neuronů ve vrstvě, je méně jasná.  
Který způsob členění mozku je relevantní pro jeho funkční organizaci? A jsou buňky sdruţené na 
základě biochemického kritéria nebo významné rýhování mozku současně také vhodnou 
jednotkou pro jazykovědné teorie? Jak můţeme uchopit anatomii jazyka? 
 

9.1.2 Makrostrukturní nástroje 
Ještě méně jasný je ţel také vztah mezi kortikálními oblastmi a jazykovým zpracováváním, 
zejména proto, ţe hranice cytoarchitektonické se většinou nepojí k hranicím mikroanatomickým 
(gyry, sulky), jimţ se jazykové zpracovávání připisuje. Zatímco primární senzorické oblasti 
vykazují stabilní asociace hranic se sulky nebo gyry, multimodální asociační kortex, těţiště jazykových 
funkcí (např. v oblastech 44 a 45 Brocova komplexu), takové korelace nevykazuje347. Na tom mají 
podíl také nerozhodnost psycholingvistů a neurolingvistů ohledně vhodného způsobu analýzy 
jazykových funkcí, který by následně mohl být vztaţen k anatomickým strukturám (tento vztah je 
navíc ještě méně prozkoumaný ve srovnání s  jinými mozkovými funkcemi, např. motorickým 
vizuálním systémem). Důvodem je jednak nemoţnost experimentálních výzkumů na zvířatech 
(výjimkou je zkoumání zrcadlových neuronů); hlavní příčina je nicméně v tom, ţe komplexita 
jazyka je vyšší neţ sloţitost jiných kognitivních funkcí.  
Otázkou nadále zůstává, jak spojovat mikrostrukturní informace o jazykových oblastech z post 
mortem studií sekcí se zobrazovacími daty z ţivých subjektů během plnění jazykových úloh. Řešení 
vyţaduje architektonické a funkční analýzy téhoţ subjektu. To by se zdařilo, kdyby bylo moţné 
mozek rozčlenit mikrostrukturně pomocí anatomického MR ţivého subjektu. To má ovšem řadu 
metodologických a technických omezení. Jinou moţností je data z histologických post mortem 
sekcí, která mají vynikající prostorové rozlišení, na mikroskopické úrovni (1 nanometr) 
transformovat do mozkového atlasu, například zaloţeném na MR snímkování referenčních 
mozků. Kombinace těchto jemných dat ze sekcí s funkčními daty ze zobrazování ţivých subjektů 
a kvalitní statistické nástroje jsou novou perspektivou studia strukturně-funkčních vztahů 
v lidském mozku. Z anatomické perspektivy je ale připisování funkcí různým 
cytoarchitektonickým oblastem na základě funkčního zobrazování nadále problematické, protoţe 
prostorové rozlišení stávajících makroskopických zobrazovacích technik (např. MR) stále není 
dokonalé, tyto nástroje nejsou schopny stanovovat architektonicky přesně hranice regionů, a 
subjekty se samozřejmě i nadále významně anatomicky odlišují.  
 

9.1.3 Mikrostrukturní multimodální nástroje 
V současné době převládají tři hlavní proudy moderního cytoarchitektonického mapování: 
cytoarchitektonické probabilistické mapy v stereotaktickém prostoru, mapy sestavené na základě kvantitativní 
receptorautoradiografie klasických neurotransmiterů a mapy získané na základě fMRI. Výsledky ilustrují, 
jak můţe mikrostrukturní multimodální mapování lidského mozku přispět k chápání 
neuronálních základů jazyka: Novější mapy se více soustřeďují na kvantitativní analýzy kortexu, 
profily denzity a změny morfometrických parametrů. Za pouţití statistických analýz, kvantitativní 

                                                           
345 Je vhodné Brodmannovu mapu povaţovat spíše za schematický nákres typického mozku. 
346 Např. primární auditorní kortex ziskává projekce z kochleárních buněk. Díky tomu můţeme porozumět principu 
vědomého slyšení frekvencí. Projekce odtud vede do vnitřní vrstvy IV primárního auditorního kortexu (BA 41), 
která je široká a obsahuje granulární buňky, coţ je rys typický pro primární senzorické oblasti. 
347 Amunts, et al. (1999). Broca´s region revisited: Cytoarchitecture and intersubject variability. The Journal of 
Comparative Neurology, 412, 319-241. 
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cytoarchitektonické analýzy profilů, se díky těmto přístupům daří definovat hranice kortikálních 
oblastí v sérii histologických sekcí (Schleicher a kol, 1999348; velké cytoarchitektonické rozdíly 
mezi dvěma sousedícími oblastmi korespondují s vysokými hodnotami multivariační distance, 
zatímco malé cytoarchitektonické rozdíly odráţejí nízké hodnoty).  
Mikrostrukturní informace tedy stále získáváme pouze pomocí sekcí post mortem, ale také rychlý 
vývoj zobrazovacích technik vedl ke jemnějšímu segregování cerebrálního kortexu do oblastí se 
specifickou cytoarchitekturou, myeloarchitekturou, receptorarchitekturou, enzymo- a imunohistologií, 
elektrofyziologií, funkcí a konektivitou. To jsou v současnosti zřejmě nejspolehlivější organizační 
principy pro korelování mozkových struktur s mozkovými funkcemi.  
 
Jazykový atlas je dnes velmi sloţitá soustava map, sestrojených na základě často velmi odlišných 
hledisek. Funkce některých oblastí mozku jsou předmětem debat, jiné naopak obecného 
konsensu. Jednotlivé lokalizační důkazy z dílčích studií ovšem dohromady pokrývají souvislou 
mapu téměř celého mozku – jedná se o relativně rozsáhlé difuzní oblasti kortexu a navíc o řadu 
subkortikálních i premotorických oblastí. V některých místech je jazykový atlas mozku velmi podrobný, 
o jiných máme jen matný přehled. Umíme docela dobře identifikovat narušení některých fází 
jazykového zpracovávání, ale máme jen obecné informace o tom, které typy a umístění lézí se 
k těmto jednotlivým poškozením skutečně vztahují, totiţ jsme schopni připsat některé druhy 
aktivace některým velmi specifickým oblastem jazykového zpracování, o celkovém úhrnu, časové 
souslednosti jednotlivých subprocesů jazykového zpracovávání a směrech toků informací toho 
ale mnoho nevíme. Máme stále lepší informace o neurálních základech klasických afatických 
syndromů, ale tyto syndromy nejsou výsledkem narušení jediného stadia zpracovávání a variace 
symptomů mezi pacienty i v rámci jediného syndromu činí interpretaci těchto korelačních dat 
z hlediska lokalizace komponentů zpracovávání obtíţnou.  
 

9.2 Jazykové arey – základní přehled problematiky 
9.2.1 Od jazykových center k jazykovým okruhům či „komplexům“  
 
Termín „jazykové centrum“ tradičně odkazuje k těm oblastem mozku, jimţ byla historicky 
pomocí studií post mortem připsána nějaká role ve zpracovávání jazyka (Brocova oblast, 
Wernickeova oblast). Jak jsme se pokusili vysvětlit, tradiční kortikální mapy trpěly velmi 
subjektivním způsobem definování areálních hranic. Zobrazovací techniky umoţnily zobrazení 
„jazykového kortexu“ v daném čase a in vivo. Na základě funkčních neuroradiologických studií mozku, 
tj. studií za pouţití PET a fMRI, se nynější afaziologické bádání od konceptu jazykových center 
odklání směrem k tzv. language circuits (jazykovým okruhům), jeţ jsou součástí propojených 
distribuovaných jazykových sítí, které podporují různé jazykové dovednosti v kooperaci, 
simultánně, a to také mezihemisferálně. Tudíţ je případnější hovořit o dynamických sítích či okruzích 
neţ o anatomických lokalizacích. 
Nejnovější technologie, které se v rámci jazykovědy rozvíjejí teprve v posledních několika letech, 
jako je zejm. traktografie, DTI, přinášejí řadu podstatných informací o poměrně vzdálených 
okruzích, které jsou při jazykové komprehenzi propojeny. Jen málo z těchto nejnovějších objevů 
uţ má své koreláty v novějších afaziologických klasifikacích. Přesto lze, jak jiţ bylo řečeno, 
konstatovat, ţe moderní neurozobrazovací výzkum spíše potvrzuje základní lokalizacionistické 
postuláty v jejich hrubé formě: čelní laloky skutečně zodpovídají za exekutivní – sekvenční produkční 
funkce a posteriorní kortex za sémantické zpracovávání informací. Nové názory ale přeci jen 
dosavadní představu o fungování těchto jazykově klíčových oblastí poněkud pozměňují. 
 

                                                           
348 Schleicher, A., Amunts, K., Geyer, S., Morosan, P., Zilles, K. (1999). Observer-independent method for 
microstructural parcellation of cerebral cortex: a quantitative approach to cytoarchitectonics. Neuroimage 9, 165–77. 
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9.2.2 Rozsáhlá distribuovaná jazyková síť 
 
Lokalizace jazyka není geneticky zcela determinována – i velká zranění mozku mohou být tolerována, 
pokud nastanou před jazykově senzitivním obdobím, a pravá hemisféra je v případě poškození 
levé schopna převzít mnoţství jejích původních funkcí, na coţ jsme poukázali v kap. 3.3. 
Lokalizace jazyka do určitých mozkových oblastí je tedy plastický proces: 
1. Překvapivě velké části mozku mohou podporovat jazykové zpracovávání (v mozku 
primátů taková oblast není) 
2. Tradiční jazykové oblasti nejsou exkluzivně jazykové; jazykové zpracovávání má zjevně 
distribuovaný charakter 349: podkladem řeči i dalších kognitivních procesů (paměti, učení, pozornosti) 
je sloţité propojení různých anatomických struktur do tzv. neurokognitivních sítí velkého 
rozsahu, jak je známo uţ z výzkumů 90. let350. Kaţdá jazyková oblast je uzlem, který se podílí na 
funkci několika sítí. Jazyková síť v mozku je podstatně rozsáhlejší a distribuovanější neţ klasické 
koncentrované jazykové oblasti.  
3. Jazykové sítě můţeme rozdělit na jádrové, nutné a dostatečné (Priceová351), či jinak na 
jazykově kritické oblasti a jazykově podpůrné oblasti. Lokalita absolutně nutná pro úspěšné splnění 
konkrétní jazykové úlohy nemusí být současně dostatečná. Stanovení priority dané oblasti tedy do 
budoucna bude pro neurolingvistiku ústřední. 
Dostatečné kortikální sítě zahrnují nutné kortikální sítě a některé další. Jádrové sítě mohou 
korespondovat s nutnými - bez neuronálních oblastí jádrové sítě není moţné provést dané 
behaviorální operace úspěšně. Elementy dostatečné mozkové sítě doplňují aktivitu sítí jádrových na základě 
daných podmínek a stimulů. Tak je moţné zdůvodnit, ţe i rozsáhlé poškození kortexu u 
některých pacientů není překáţkou plnění některých (jazykových) úloh. 
 
9.2.2.1 Laterální distribuce jazykových funkcí 
V lateralizaci korových řečových center a její míře jsou rozdíly mezi muţi a ţenami, dětmi a 
dospělými v jiných populacích, jak jsme zmínili v příslušné kapitole, a je třeba vţdy vzít v úvahu 
podstatnou interindividuální variabilitu.   
Jak jsme ukázali, homologní oblasti v pravé hemisféře jsou často v různé míře spoluaktivní při 
jazykovém zpracovávání, podílejí se na práci hemisféry levé. Zpracovávání vizuálních a sluchových 
podnětů, prostorová manipulace, percepce obličeje a pozornost, prozodické jazykové funkce, jako intonace a 
akcent352, bývají lateralizovány vpravo (zatímco gramatika a slovník téměř výlučně 
vlevo). Integrativní funkce, včetně aritmetiky353, lokalizace binaurálního zvuku a některých sloţek 
emočních jsou spíše bilaterální (viz dále, kap. 9.2.7 a 16.4).  
 
 
9.2.2.2 Anteriorně-posteriorní jazykové vztahy 

                                                           
349 Například pro správné splnění úlohy semantic similarity judgment task v případě zdravých subjektů se ukazuje, ţe je 
aktivní levý temporální, parietální a inf. front. Kortex. U pacientů s lokálním poškozením mozku vedou temporální a 
parietální léze k sémantickým deficitům, coţ znamená, ţe tyto kortikální oblasti jsou nutné pro daný úkol. Ovšem 
poškození inf. frontálního kortexu nenarušuje plnění úlohy, coţ znamená, ţe inf. frontální kortex není nutný pro tuto 
úlohu. 
350 Mesulam, M. M. (1990). Large-scale neurocognitive networks and distributed processing for attention, language 
nad memory. Ann Neurol 28, 597–613. 
351 Price, C. J. et al. (1999). Delineating necessary and sufficient neural systems with functional imaging studies of 
neuropsychological patients. J Cogn Neurosci. 11, 4, 371-82. 
352 Ross ED, Monnot M (2008). Neurology of affective prosody and its functional-anatomic organization in right 
hemisphere. Brain Lang. 104, 1, 51–74; George MS, Parekh PI, Rosinsky N, Ketter TA, Kimbrell TA, Heilman KM, 
Herscovitch P, Post RM (1996). Understanding Emotional Prosody Activates Right Hemisphere Regions. Arch 
Neurol. 53, 7, 665–670. 
353 Dehaene S, Spelke E, Pinel P, Stanescu R, Tsivkin S. (1999). Sources of mathematical thinking: behavioral and 
brain-imaging evidence. Science 7, 284 (5416), 970-4.  
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Tradiční BWL model jazyka do jisté míry nebyl překonán. Ačkoli je výsledkem off-line výzkumů 
předminulého století, stále je uţitečným rámcem pro současné výzkumy na poli kognitivní 
neurolingvistiky, zejména proto, ţe stanovil funkční vztahy mezi primárními, senzorickými a 
motorickým oblastmi cerebrálního kortexu, sekundárními asociačními oblastmi a jejich spoji s vyššími 
kortikálními regiony a strukturami subkortikálními. Především ustanovil vztah mezi předními a zadními 
částmi mozku při zpracovávání jazyka a podstatnou úlohu arcuatu fasciculu při přenosu informací 
mezi těmito oblastmi mozku.  
Anteriorním oblastem bývají připisovány důsledně jiné funkce neţ oblastem posteriorním. Jak 
jsme se pokusili naznačit v kapitolách o jednotlivých subprocesech jazykového zpracovávání, 
téměř na kaţdé jazykové rovině hraje tato předo-zadní opozice zásadní roli. 
Obecně stále platí, ţe nonfluentní projevy mají pacienti s anteriorními lézemi a fluentní projevy afatici 
s lézemi posteriorními; ţe frontální oblasti (Brocova area) jsou ústřední pro zpracovávání gramatiky 
(a některých aspektů syntaxe; agramatismus se objevuje u lézí částí frontálního laloku, ale také v 
okolí perisylviánním včetně insuly), jsou zodpovědné za zpracovávání komplexních větných konstrukcí, 
ale i za řešení sémantických interferencí a jsou aktivní v úlohách rozhodování o gramatičnosti, zatímco 
temporální oblasti zpracovávají hrubě řečeno sémantiku a lexikon. Anomie a určité typy fonemických 
parafázií se často objevují po lézích v posteriorním regionu mozku. Vynechávání funkčních slov v 
rámci agramatismu často následuje po lézích, které jsou spíše anteriorní. Je moţné, ţe zpracovávání 
obsahových slov je spíše v posteriorní části perisylviánního asociačního kortexu, kam bývá lokalizován 
mentální lexikon, a zpracování slov funkčních v anteriorní části tohoto kortexu. Paragramatismy často 
následují po poškození posteriorních částí.  
 

9.2.3 Perisylviánní jazykový okruh 
Obecná lokalizace jazykových funkcí se tedy nadále připisuje levému perisylviánnímu asociačnímu 
kortexu. Mezi jádrové jazykové sítě patří nadále Brocova a Wernickeova oblast (Brocova 
oblast je nutnou sítí pro funkční zpracovávání gramatiky/syntaxe), ať uţ jsou specifikovány 
v uţším nebo širším slova smyslu. Podobnou roli plní ještě laterální prefrontální kortex, 
multimodalitní asociační kůra. Podstatné jsou zejména regiony v okolí Brocovy oblasti – v LIFC, 
levém inferiorním frontálním kortexu, a podstatné části superiorního a středního temporálního kortexu, 
inferiorního parietálního kortexu.  
Brocova a Wernickeova oblast pokrývají ale velmi odlišné cytoarchitektonické oblasti kortexu, 
coţ vede k častému předefinovávání jejich hranic (viz dále), a přesný podíl kaţdé z nich 
v komponentech jazykového zpracovávání je stále neznámý.  
Pomocí DTI se daří prokázat, ţe původní hranice perisylviánního okruhu bude potřeba rozšířit: o 
mediální, inferiorní a anteriorní temporální kortex, který hraje hlavní role ve zpracovávání sémantiky. 
Interakce těchto nových oblastí s kanonickými perisylviánními okruhy výše uvedenými můţe být 
prostředkována souborem ventrálních traktů (inf. longitudinální fasciculus, unciální fascikulus 
a inf. longitudinální fasciculus). Inferiorní long. fasciculus hraje zřejmě zvlášť důleţitou roli při 
sémantickém zpracovávání a spojování objektových reprezentací s jejich lexikálními formami 
(Mummery et al., 1999354). 
Fasciculus uncinatus spojuje ant. temp. lalok s orbitofrontální oblastí, vč. IFG a hraje důleţitou roli 
při vyhledávání slov, sémantických asociacích a pojmenování akcí. Inf. fronto-okcipitální fascikl 
je součástí zrcadlového sytému a zřejmě také jedinou přímou konekcí mezi okcipitálním a 
frontálním kortexem u člověka (Catani, 2007355). Tento trakt není pozorovatelný u opic a můţe 
být podstatný pro čtení a psaní. 
 
9.2.3.1 Frontální oblasti a jazykové zpracovávání  

                                                           
354 Mummery, C.J. et al. (1999). Disrupted temporal lobe connections in semantic dementia. Brain 122, 61-73. 
355 Catani M. (2007). From hodology to function. Brain, 130, 602–605. 
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Čelním lalokům jsou připisovány zejména tzv. exekutivní funkce. Mezi ně se řadí pracovní paměť, 
inhibice, flexibilita, obecné řešení problémů a komunikační kompetence, emoce, sociální 
dovednosti, teorie mysli a další schopnosti.  
Osoby s poškozenými čelními laloky mohou mít téměř nedotčené jazykové dovednosti jako 
pojmenovávání, tvorba gramaticko-syntaktické konstrukce i chápání doslovných významů během 
konverzace. Přesto mohou mít velmi podstatně omezené komunikační dovednosti.  
Degenerativní postiţení čelních laloků se označuje jako FLD neboli frontální lobální degenerace (viz 
kapitola 18.1.1). Při produkci sdělení upadají osoby s FLD do perseverací a stereotypií nebo jsou 
neorganizovaně hovorné, neberou ohled na komunikačního partnera ani probírané téma. Tyto 
projevy jsou velmi podobné projevům osob s demencí Alzheimerova typu (u nichţ je rovněţ 
poškození frontálních systémů). Porozumění těmto problémům přispěly teorie pragmatických 
inferencí z kontextu. Lidé s frontální lobální degenerací (FLD, viz dále) se často v komunikačních 
situacích chovají neadekvátně („ztráta dekorum“): nejsou schopni dešifrovat pragmatické 
inference, chápat nepřímé pokyny a řečové akty, nejsou schopny dodrţovat zdvořilostní maximy, 
vyjadřovat se „slušně“ apod. nemají dostatek „jazykové empatie“, jsou netaktní. Současně ale také 
trpí obecně kognitivními deficity, jako je chabé uvaţování, vyvozování a nedostatečná kontrola 
chování (Alexander, a kol. 1989356).  
Slabá inhibiční kontrola neumoţňuje supresi irelevantních asociací, coţ klade velké nároky na 
pracovní paměť, která je ale u osob s poškozením čelních laloků narušena. Osoby s tímto 
postiţením mají také problémy s přesunem pozornosti flexibilně tak, jak je běţné v komunikaci. 
Způsobuje to fixaci např. na iniciální témata konverzace a neschopnost následovat běţným 
způsobem jejich proměnu. Narušení v  theory of mind (viz výše) je velmi podobné jako u 
autistických dětí (např. s Aspergerovým syndromem). Tyto osoby bývají popisovány jako 
egocentrické a bezohledné k potřebám druhých.  
Narušení čelních laloků rovněţ souvisí s obtíţným zpracováváním narativu, zejména zájmenné 
reference, a schopností produkovat texty lokálně i globálně koherentními, udrţet téma. Tyto 
projevy souvisejí se zmíněnou omezenou inhibicí. Osoby s poruchou v oblasti čelních laloků 
rovněţ nezpracovávají náleţitým způsobem vyjadřované emoce a figurativní jazyk (zejména ironii 
a sarkasmus). 
Role exekutivních funkcí čelních laloků v komunikaci dosud není dobře zdokumentována a 
pochopena. Jisté nicméně je, ţe zejména zachovalá pracovní paměť je pro tyto funkce nezbytná.  
 

9.2.4 Nové názory na Brocovu a Wernickeovu oblast 
 

Only 85 percent of patients with chronic Broca’s aphasia have lesions in Broca’s area,  only 50-60 percent of 
patients with lesions in 

Broca’s area have a persisting Broca’s aphasia. 
(N. Dronkers, 2000357) 

 
Wernickeova oblast je lokalizována v levém sup. temp. gyru, auditorní asociační oblasti obklopující 
primární asociační kortex. Blízkost Wernickeovy oblasti k primárnímu auditornímu kortexu je 
paralelní k blízkosti Brocovy oblasti k primárnímu motorickému kortexu, který řídí svaly 
artikulační a vokalizační. V rámci tradičního BWL modelu se soudí, ţe analýzy řečové percepce a 
tzv. artikulační engramy, čili paměťové stopy pro řečovou produkci, jsou skladovány právě v těchto 
dvou anatomicky oddělených oblastech, spojených subkortikálním traktem. Jak tradiční BWL 
model předpokládá, v kortexu je propojeno vše. Ovšem komplexnější mentální úlohy potřebují 
distribuovanou neurální síť vyvolávající dočasné spoje mezi buněčnými jádry, které jsou 

                                                           
356 Alexander, M. P. et al. (1989). Frontal lobes and language. Brain and Language, 37, 656-691. 
357 Dronkers, N.F. (2000). The pursuit of brain-language relationships. Brain and Language, 71, 1, 59-61.  



182 

 

specializované pro určité komponenty úlohy. Oproti tomu lokalizované sítě blízko primárním 
senzorickým a motorickým projekčním oblastem kortexu jsou funkčně specifické a slouţí 
jednodušším operacím. 
Co je asi nejpodstatnější, klasické rozloţení funkcí mezi Brocovu oblast ve frontálním kortexu a 
Wernickeova oblast v temporálním kortexu se nerovná rozdělení na oblasti produkční versus oblasti 
komprehenzní. L inf. front. kortex se významně podílí na syntaktickém a sémantickém 
zpracovávání během komprehenze a Wernickeova oblast je podstatná rovněţ pro jazykovou 
produkci, minimálně na úrovni kódování slovních forem (Indefrey a Levelt, 2004)358. 
 
9.2.4.1 Vymezení Brocova komplexu 
 
Brocův region neboli anteriorní či motorický řečový region pokrývá posteriorní část levého inf. frontálního gyru 
a makroskopicky i cytoarchitektonicky sestává z části operkulární a triangulární (pars opercularis, 
pars triangularis, BA44 a BA45). Hovoří se také o Brocově oblasti/centru nebo Brocově 
komplexu. 
Např. uţ Lurija, 1976359, hovoří o tom, ţe poškození obou oblastí má velmi odlišné klinické 
manifestace (při poškození jen BA 45 se projevuje spíše transkortikální motorická afázie). 
Obě oblasti mají šest vrstev a obsahují velké aţ obří pyramidové buňky v hluboké vrstvě III. Tyto 
buňky projikují do jiných oblastí obou hemisfér, coţ způsobuje, ţe tyto oblasti se jsou schopné 
podílet na komplexním chování, např. jazykovém., které se pojí s odlišnými funkčními systémy 
(motorický, vizuální, auditorní…). Od sebe navzájem je ale odlišuje skutečnost, ţe BA 45 je v 
granulární vrstvě IV, zatímco BA 44 ve vrstvě dysgranulární. Obě oblasti jsou v jazykově 
dominantní hemisféře, ale také v kontralaterální hemisféře, přičemţ můţeme pozorovat 
levostranné rozdíly, potvrzující levostrannou dominanci pro jazyk.  
Osoby s lézemi pouze v jednom z těchto regionů mívají velmi odlišné projevy, ve srovnání 
s osobami s porušením pouze druhého regionu Brocova komplexu. V případě BA 45 se jedná o 
jazyková narušení, v případě BA 44 o problémy dysfluenční, tedy artikulační. To by vysvětlovalo, 
proč mají subjekty s poškozením tradiční unifikované Brocovy oblasti projevy afatické i 
apraktické, ale nevysvětluje to přítomnost fonemických selekčních chyb u subjektů s čistou 
apraxií řeči. Tvrdí se, ţe oblast BA 45 je více „kognitivní“ neţ BA 44, jeţ by měla být více 
zaměřená na motoriku a fonetiku. Hovoří se např. také o afázii Brocovy oblasti či Brocově 
afázii minor (Ardila, Rosselliová, 1989360). 
Cytoarchitektonicky by k Brocově regionu měly patřit ještě další části: ventrální část BA6 (gyrus 
precentralis inf.) a části kortexu v hloubce Sylviovy rýhy, nejspíš ještě BA 47, 46, 43, 8 a 9. To je také 
příčinou, proč termíny Brocova oblast nebo Brocův region nejsou v literatuře uţívány 
konzistentně, protoţe ani novější a většinově přejaté označení Brocův komplex (Hagoort, 2006, 
viz následující oddíl) nebylo přijato plošně (viz výčet úskalí neurozobrazování v úvodu 
k zobrazovacím metodám).  
Nahlédnuto z druhé strany, s pouţitím CT je zjevné, ţe poškození Brocovy arey nestačí 
k projevům „klasické“ Brocovy afázie – k tomu je potřeba poškození také insuly, motorického 
kortexu a sousedící subkortikální bílé hmoty (Alexander, Naeserová a Palumbová, 1990361, viz dříve).  
Řada autorů podle Riegeleho (1931)362 rozlišuje Brocův region v striktním smyslu od 

                                                           
358 Indefrey, P., Levelt, W.J.M. (2004). The spatial and temporal signatures of word production components. 
Cognition, 92 (1/2), 101-104 
359 Lurija, A. R. (1976). O historickém vývoji poznávacích procesů. Praha, Academia. 

360 Ardila, A. & Rosselli, M. (1989). Neuropsychological characteristics of normal aging. Developmental 
neuropsychology, 5, 307-320. 
361 Alexander, M., Naeser, M. A., Palumbo, C. L. 1990. Broca's area aphasias: Aphasia after lesions including the 
frontal operculum. Neurology, 40, 353–362. 
362 Riegele, L. (1931). Die Cytoarchitektonik der Felder der Broca'schen Region. Journal für. Psychologie und 
Neurologie, 42, 496-515. 
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rozšířeného Brocova regionu, který zahrnuje rovněţ orbitální části. 
Jako Brocova oblast se tedy označují velmi různé lokality, často s ohledem na historické a klinické 
kontexty. V některých studiích se jako Brocova oblast označují pouze BA44 a BA45, u jiných BA44, 
45 a 47, někteří pouze BA44 (pars opercularis). V souvislosti s tím také jednotlivé části Brocova  
komplexu plní odlišné role v jazykovém zpracovávání363. 
Priceová364 navrhuje oddělit frontální inferiorní oblasti na čtyři části: pars triangularis, par 
orbitalis, dorsální pars opercularis a ventrální pars opercularis, které mají odlišné funkce (viz 
dále).  
 
9.2.4.2 Funkce Brocova komplexu 
Brocově oblasti je připisováno zpracovávání syntaxe, gramatiky a komplexní větné struktury. Přesto v 
jejím vnímání a interpretaci funkcí nastal významný posun. V posledním desetiletí se těší 
zvláštnímu zájmu o reanalýzu její funkce (Grodzinsky a Amunts, 2006365; Hagoort, 2005366 ad.).  
Thompson-Schillová (2005)367 analyzovala různé deficity v případě poškozené Brocovy oblasti: 
artikulaci, syntax, selekci a verbální pracovní paměť, aby prokázala, ţe Brocova oblast nemá 
jedinou funkci. Rámcem pro popisované deficity u různých subjektů je podle ní výběr informací 
mezi soupeřícími zdroji.  
Haverkort (2005)368 smysluplně zdůrazňuje, ţe je potřeba vést jasnou hranici mezi jazykovou 
znalostí a jazykovým uţíváním. Subjekty s Brocovou afázií mají narušeno uţívání gramatiky, 
nikoli její znalost. 
Grodzinsky (2000, 2006)369 přišel s rozsáhlou analýzou role Brocovy oblasti. Navrhl, ţe syntax 
není zpracovávána touto oblastí, ale spíše operculem, insulou a související bílou hmotou. Role Brocovy 
oblasti při syntaktickém zpracovávání je podle něj velmi specifická: receptive mechanisms involved in 
the computation of the relation between transformationally moved phrasal constituents and thein extraction sites 
(syntactic movement). Krevní průtok Brocovou areou skutečně narůstá při zpracovávání 
komplexní syntaktické struktury.  
Grodzinsky a Friedericiová (2006)370 tvrdí, ţe nová mozková mapa syntaxe musí zahrnovat také 
určité části pravé hemisféry a ţe syntax je neurologicky segregovaná. 
Ardila a Bernal (2007)371 tvrdí, ţe Brocova area pracuje zejména na sekvencování motorických 
elementů řeči. 
Hagoort 2006372 navrhuje klasický termín Brocova area přejmenovat na Brocův komplex, jak 

                                                           
363 Heim, S., Eickhoff, S.B., Amunts, K. (2009). Different roles of cytoarchitectonic BA 44 a BA 45 in phonological 
and semantic verbal fluency as revealed by dynamic causal modelling. Neuroimage 48, 616-624; Heim, S., Eickhoff, 
S.B., Friederici, A. D., Amunts, K. 2009). Left cytoarchitectonic area 44 suppports selection in the mental lexicon 
during language production. Brain Struct. Funct. 231, 441-456. 
364 Price, C. J. (2010). The anatomy of language: a review of 100 fMRI studies Published in 2009. Ann. N.Y. Acxas. 
Sci 1191, 62-88. 
365 Grodzinsky, Y., Amunts, K. (eds.) (2006). Broca´s region. Oxford: OUP. 
366 Hagoort, P. (2003). How the brain sloves the binding problem for language: A neurocomputational model of 
syntactic processing. Neuroimage, 20, 18-29. 
367 Novick, JM, Trueswell, JC, Thompson-Schill, SL. (2005). Cognitive control and parsing: Reexamining the role of 
Broca’s area in sentence comprehension. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 5, 3, 263-281. 
368 Hagoort, P (2005). On Broca, brain, and binding: a new framework. Trends in Cognitive Sciences, 9, 9, 416-423. 
369 Grodzinsky, Y. (2000). The Trace Deletion Hypothesis and the Tree-Pruning Hypothesis: Still Valid 
Characterizations of Broca's Aphasia. Behavioral and Brain Sciences 23, 1, 55-64; Grodzinsky, Y. (2000). The 
neurology of syntax: language use without Broca’s area. Behavioral and Brain Sciences 23, 1 –21; Grodzinsky, Y. 
(2006). The language faculty, Broca’s region, and the mirror system. Cortex, 42, 4, 464-468. 
370 Grodzinsky, Y., & Friederici, A. D. (2006). Neuroimaging of syntax and syntactic processing. Current Opinion 
in Neurobiology, 16, 2, 240-246. 
371 Ardila, A., Bernal, B . (2007). What Can be Localized in the Brain: Toward a Factor Theory of Brain 
Organization and Cognition. International Journal of Neuroscience. 117, 7, 935-969. 
372 Hagoort, P. (2006). On Broca, brain, and binding. IN Y. Grodzinsky a K. Amunts (eds.), Broca´s region (pp. 
242-253). Oxford, NY: OUP. 
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jsme zmínili, coţ je označení, které se vcelku ujalo. Tímto označením Hagoort zdůrazňuje, ţe se 
jedná o region souvisejících, ale odlišných oblastí levého inferiorního frontálního kortexu, který 
zahrnuje minimálně BA 47, 45, ventrální 6 a 44, přičemţ tyto oblasti slouţí více neţ jedné funkci 
v jazykové oblasti a ještě řadě jiných, nejazykových funkcí – hrají klíčovou roli při jazykovém 
zpracovávání, ale nikoli roli exkluzivní (nejsou „dostatečné“). Společným jmenovatelem tohoto 
regionu je v jazykové oblasti podle Hagoorta selekce a unifikace. Tvrdí, ţe Brocův komplex není 
jazykově specifickou oblastí, protoţe je aktivní i během nejazykových aktivit, např. při mentálních 
představách a úchopových pohybech. Tvrdí dále, ţe BA 47 a 45 jsou zahrnuty při sémantickém 
zpracovávání, BA 44, BA 45 a BA 46 participují na syntaktickém zpracovávání a BA 44 se podílí na 
fonologickém zpracovávání.  
Hlavní úlohou Brocova komplexu jako celku je spojování elementů jazyka (binding-
function). 
Tento delimitační pokus je ovšem podniknut lingvistou, nikoli neuroanatomem a z hlediska 
anatomického není tak zřejmý. Nejsme si také jistí, coţ se týká většiny jazykových komponentů, 
zda aktivují celou cytoarchitektonickou jednotku (například sémantika aktivuje oblast 45), nebo 
jen její část (fonologické zpracovávání se týká dorzální části BA 44). 
Průlomový pohled na funkci Brocovy oblasti přišel spolu s hypotézou zrcadlového systému 
(Arbib, Rizzollatti ad., viz kap. 10.1.1). 
 

9.2.5 Neperisylviánní jazykové oblasti 
Na výkonu jádrových oblastí se podílí aktivace sítí nutných a dostatečných pro splnění dané 
úlohy (Priceová a kol, 1999373). Sítě dostatečné jsou právě v oblastech neperisylviánních374. Nutné 
a dostatečné mozkové systémy mohou být delimitovány funkčním zobrazováním mozků 
jazykově postiţených osob, jeţ současně nejsou funkčně postiţeny (viz náš subjekt ZM průběţně 
v této práci). 
 
Inferiornímu prefrontálnímu kortexu se přisuzuje role ve zpracovávání sémantiky. Superiorní 
temporální gyrus má centrální roli při zpracovávání akustických (fonetických) rysů. Posteriorní 
STG má významnou roli při zpracovávání hierarchicky strukturovaných komplexních vět (spolu 
s BA 44). Posteriorní temporální kortex zpracovává dále jevy související s lexikální i 
morfematickou frekvencí, opakováním, polysémií. Modalita psaní je jedinou jazykovou modalitou, 
jíţ bylo s určitostí připsáno konkrétní umístění v mozku (suplementární motorická oblast nebo 
sousedící motorický pruh).  
Druhý neperisylviánní region, v němţ se také objevuje zpracovávání jazyka, je zmiňovaná 
suplementární motorická area. Léze v SMA ovlivňují schopnost řídit vokalizaci a iniciovat řeč a 
pouţívat tuto oblast pro další procesy svázané s jazykem. Jediné permanentní afatické narušení 
zjištěné v souvislosti se suplementární motorickou areou, je agrafie375.  
V souvislosti s pracovní pamětí nutnou pro jazyk a zejména zpracovávání na úrovni diskursu je 
podstatné přiřadit do jazykové mapy ještě oblast mediálního prefrontálního kortexu, většinou vlevo, 
předního cingula376. Prefrontální laterální kortex má také souvislost s pozornostními mechanismy.  

                                                           
373 Price, C. J. et al. (1999). Delineating necessary and sufficient neural systems with functional imaging studies of 
neuropsychological patients. J Cogn Neurosci. 11, 4, 371-82. 
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376 Crosson, B., Sadek, J.R., Bobholz, J.A. et al. (1999) Activity in the paracingulate and cingulate sulci during word 
generation: an fmri study of functional anatomy. Cerebral cortex 9, 307–316. 
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Problémy s kalkulií bývají spojovány s poruchou levého temporo-parietálního spojení377. 

9.2.6 Subkortikální jazyková síť 
Schopnost iniciovat a řídit řečovou aktivitu ale také platí pro subkortikální oblasti, jako je 
mozeček, thalamus, části bazálních ganglií a suplementární motorická oblast (SMA, viz dále, Lieberman 
2002378), caudatus, putamen a okolní bílá hmota. Na zpracovávání jazyka se podílejí zejména thalamus 
a dominantní suplementární kortex. Porušení těchto oblastí vede k poruchám iniciace řeči a 
dysgrafie, resp. thalamické afázie. Léze v hluboké bílé hmotě hemisféry vedou často k dysartriím, pokud 
se rozšiřují anteriorně a k deficitům auditorní komprehenze, pokud se rozšiřují posteriorně. Oba tyto 
efekty jsou pravděpodobně způsobeny přerušením traktů bílé hmoty okolo Brocovy arey a 
Heschlova gyru. V souvislosti s bazálními ganglii se hovoří o poruchách prozodie.379  
Konečně podíl na jazykovém zpracovávání, poznávacích funkcích a emotivitě, jak se ukazuje 
v poslední době, má mozeček380, jeho konkrétní role v jazykovém zpracovávání je předmětem 
intenzivního výzkumu. 
V souvislosti se subkortikálními jazykovými oblastmi je vhodné ještě jednou zmínit DTI 
traktografii, která mapuje trasy bílé hmoty. 
 

9.2.7 „Mlčící a cítící“ pravá hemisféra? 
Po řadu let se tvrdilo, ţe jazykové funkce majority lidí jsou situovány výlučně do levé hemisféry, 
přestoţe uţ ve 20. letech 20. století byly sneseny důkazy, ţe pravá hemisféra není „mlčící 
polovinou mozku“. Přesto jí bylo dosud, nejen v rámci jazykovědy, věnováno méně pozornosti 
neţ takzvané dominantní, levé hemisféře, a je také známo mnohem méně o přesnější lokalizaci 
jednotlivých pravostranných funkcí. Role pravé hemisféry v jazyce a komunikaci představuje 
relativně mladou výzkumnou oblast, která se rozvíjela zejm. v 70. letech (viz výše).  
Zranění pravé hemisféry často výrazně redukuje pacientovu schopnost efektivně komunikovat. Je 
prokázáno, ţe normální zpracování jazykových úloh závisí na nepoškozeném stavu obou hemisfér a 
interhemisferických spojení prostředkovaných corpus callosum. Přes ústup snah o připisování 
jednotlivých jazykových funkcí jen jedné z hemisfér mnohé studie potvrzují, ţe v pravé hemisféře 
přece jen probíhá zpracování specifických aspektů jazyka.  
Co se týče základních jazykových funkcí, nemá pravá hemisféra tak jasně vymezenou doménu 
působnosti jako levá, která je spojována s tzv. „základním jazykem“, kam patří fonologie, 
morfologie a syntax. Pravé hemisféře bývají připisovány převáţně neverbální aspekty řeči: tj. kromě 
zmíněné prozodie, tj. obměn frekvence, amplitudy, trvání, tempa, timbru a rytmu řeči, která je 
významotvorná nejen v tónových jazycích, také gesta, mimika, řeč těla a afektivní sloţky jazyka, dále 
zejména zpracování metafor, figurativního jazyka381 (také ironie, humor, sarkasmus) a diskursu (kam 
patří konverzace, příběhy, nepřímé mluvní akty), dále čtení piktogramů a variant obrázkového písma. 
Aktivace pravé hemisféry je také vyšší během zpracovávání sémanticky nelogických slovních spojení a 
pseudoslov (podrobněji dále).  
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Funkce levé hemisféry Funkce pravé hemisféry382 

Významová sloţka prozodie 
Lexikon - doslovný význam 
 
Tzv. „základní jazyk“: 
Gramatika“  
fonologie 
Morfologie/Syntax  
 

Emoční (afektivní) sloţka prozodie  
Pragmatika 
Kontextový význam a diskurs  

Metajazyk 
Analýza piktogramů a obrázkové písmo 
Figurativní jazyk – přenesené významy 

 
Ukazuje se, ţe takzvaně pravohemisferální jazykové domény jsou difuzní a jejich správné 
fungování vyţaduje mnohem více spolupráci obou hemisfér (prefrontální oblasti), zatímco řada 
funkcí levé hemisféry je mnohem specifičtější a vázaná skutečně pouze na daný region v levé 
hemisféře.  
Pravá hemisféra pracuje aţ na základě podkladů dodaných jí hemisférou levou. Například chápání 
ironie závisí pochopitelně na správném dekódování fonologie (LH), slovního významu (LH, PH) a 
gramatických vztahů (LH) mezi slovy, na tónu hlasu mluvčího (PH), předchozím kontextu (PH) 
ad.  
Výsledky studií ukazují na to, ţe prefrontálním regionům a posteriorním regionům pravé 
hemisféry lze přiřadit různé jazykové role. Anatomické odlišnosti mezi levou a pravou 
hemisférou s ohledem na jazyk se týkají zejm. frontálního laloku, ale například prozodie a mimika 
obličeje bývá lokalizována do pravého temporálního laloku. Jak jsme zmínili, nepoškozená pravá 
hemisféra hraje ústřední roli ve zpracování metafor383, které jsou často zaloţeny na konotativních, 
asociativních významech. Korové funkce prováděné posteriorními oblastmi pravé hemisféry by měly 
zahrnovat právě neohniskovou, difúzní aktivaci sémantických asociací, přičemţ jejich integrace a 
selekce by měla být otázkou interhemisferální spolupráce (takto jsou tedy pravděpodobně 
zpracovávány metaforické významy). Hodnocení a výběr určité aktivované reprezentace z dvou nebo více 
moţností je úkol, který nejspíše plní prefrontální oblasti, které jsou často označovány jako ty, které 
se podílejí na pracovní paměti. 
 
Podle Christine Chiarellové384 spočívají rozdíly mezi hemisférami v selektivitě, hloubce kódování a 
časovém průběhu zpracování informace. V normálním mozku hemisféry zpracovávají všechny typy 
informací vţdy paralelně. Liší se tím, jak je toto zpracování prováděno a jak uţitečný je výstup 
zpracování jednotlivých hemisfér při různých úkolech. Chiarellová rozlišuje zpracování jazyka v 
hemisférách tak, ţe LH je zodpovědná za nejhlubší a rychlou úroveň kódování jazyka: provádí 
syntaktickou a sémantickou integraci pro dekódování významu věty, v případě slov po 
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Brain and Language (Multidisciplinary Perspectives), LEA, Mahwah-London; Chiarrello, Ch., Beeman, M. J. (1997) 
Toward a Veridical Interpretation of Right-Hemispere Processing and Storage, Psychological Science, 8, 4, 343-346. 
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identifikaci hlásek rychle kontaktuje lexikální zásobník. PH provádí pomalé a povrchové zpracovávání 
informace, proto také zodpovídá pouze za kódování informace na úrovní vizuální formy 
jednotlivých písmen (při čtení). Tato omezení vedou k tomu, ţe PH nevybírá rychle přesný a 
jediný význam, ale interpretuje šířeji, coţ je právě uţitečné v některých diskursových strukturách a 
v případě figurativního jazyka. Jak jsme zmínili výše v souvislosti se zpracováváním prozodie 
jazyka, PH zaostává v čase za zpracováním LH – tato asymetrie vede ke kvalitativním rozdílům 
v druzích informace dosaţitelných pro kaţdou z hemisfér. Zpracování LH upřednostňuje rychlý 
výběr a eliminaci potenciálně schůdných alternativních reprezentací. Naopak PH je zřejmě 
tvořena tak, aby dosahovala škály alternativních reprezentací bez výběru, coţ znamená, ţe pracuje 
jako bezpečnostní síť v případech, kdy se LH uţ zavrţený význam ukáţe později v textu jako 
správný.  
 
9.2.7.1 Beemanův model 
Velkou pozornost funkcím pravé hemisféry věnuje Beemanův model (Marc Jung-Beeman, 1998 
ad.385), zaloţený mimo jiné na srovnávání mezihemisférických rozdílů u zdravých lidí. Podle něj je 
LH uzpůsobena pro zpracování sémantiky jemné - nejuţších doslovných asociací se slovem, 
závislých na předchozím kontextu, a k oţivování aktivací alternativních významů. PH je naopak 
citlivá na širší, vzdálenější asociace a druhotné interpretace slov a umoţňuje jim přetrvávat v čase. PH 
pracuje šířeji a difúzněji na sémantice hrubší, levá více fokálně a konkrétněji. LH se proto podle 
tohoto modelu nejlépe hodí pro doslovný jazyk. PH rovněţ zpracovává tzv. aha-efekt. 
Lexikálně-sémantická aktivace PH podle Beemana stojí v podloţí interpretace figurativního 
jazyka. Pravá hemisféra také dobře pracuje při provádění aktivace po dlouhé době a neumí 
vybírat z mnoha alternativ, které tvoří – výběr provádí jiná oblast mozku. Proto není PH tolik 
uţitečná pro chápání doslovného jazyka na úrovni komprehenze slov, ale je nutná pro metaforickou komprehenzi. 
Úkolem PH je provádět a sdruţovat slabé asociace topicu a vehicula, které jsou základem 
metaforického vyjadřování. PH zpracovává také vzdálenější spoje související s komprehenzí 
diskursu (např. vyprávěného příběhu). 
V rámci theory of mind, tj. schopnosti vysvětlit si chování komunikačního partnera ve smyslu jeho 
mentálního stavu či schopnost interagovat s ostatními komplexním a flexibilním způsobem – 
která byla ověřována na řadě různých populací, vč. (poprvé) autistů a subjektů po mozkové 
mrtvici, se ukázalo, ţe chápání příběhů a pohádek, které závisí na zachovalé theory of mind, je 
obtíţné pro subjekty s pravostrannými lézemi, nikoli pro afatické subjekty s lézemi vlevo386. Také 
funkční zobrazovací metody naznačují větší aktivaci pravé hemisféry spojenou s theory of mind 
v mnoţství mozkových oblastí, vč. pravého středního frontálního gyru a precunea (oblasti 
v temenním laloku). 
 
9.2.7.2 Problémy zkoumání jazykových funkcí pravé hemisféry  

                                                           
385 Beeman, M. (1993). Semantic Processing in the Right Hemisphere, Brain and Language 44, 80-120; Bowden, E. 
M., Beeman, M. J. 1998). Getting the Right Idea: Semantic Activation in the Right Hemisphere May Help Solve 
Insight Problems, Psychological Science, 9, 6; Bowden, E.M., Beeman, M. J. (2003). Normative Data for 144 
Compound Remote Associate Problems, Behavior Research Methods, Instruments, and Computers, 35, 4, 634-639; 
Bowden, E. D., Beeman, M. J. (2003). Aha! Insight Experience Correlates with Solution Activation in the Right 
Hemisphere, Psychonomic Bulletin and Review, 10, 3, 730-737; Bowden, E.D., Beeman, M. J. (2000). The Right 
Hemisphere Maintains Solution-Related Activation for Yet-to-be-solved Problems, Memory and Cognition, 28, 4, 
1231-1241; Bowden, E.D., Beeman, M. J. (2000). Right and Left Hemisphere Cooperation for Drawing Predictive 
and Coherence Inferences during Normal Story Comprehension, Brain and Language 71, 310–336; Beeman, M., 
Chiarello, C. (eds.) (1998). Right hemisphere language comprehension: Perspectives from cognitive neuroscience. 
NJ:Erlbaum.  
386 Stuss, D. T., Gallup, G. G:, Alexander, M. P. (2001). The frontal lobes are necesary for theory of mind. Brain, 
124, 279-286. 
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1. Je sloţité uţ jen stanovit jazykovou dominanci a rozloţení jazykových funkcí mezi 
hemisférami387. 
2. Je obtíţné oddělit fungování LH od práce PH a oddělit jiné kognitivní deficity spojené 
s lézemi v PH od čistě jazykových deficitů - ukazuje se, ţe poškození PH, které vede k lexikálně-
sémantickému deficitu, je spíše výsledkem narušení pozornosti a pracovní paměti či dalších 
kognitivních funkcí. Otázka je, zda pracovní paměť, která pravděpodobně sídlí v dorzolaterálních 
prefrontálních strukturách, můţe být nějak oddělena od procesů sdruţování difúzní aktivace, která 
zaměstnává posteriorní kortikální oblasti. V rámci Beemanova modelu se zjišťuje, zda jsou 
představivost a epizodická paměť pro komprehenzi metafor skutečně zásadní. 
3. Je obtíţné odlišit, co je příčinou daného deficitu, jaký mechanismus jej způsobuje 
(narušení trasy, regionu, spojení).  
4. Je důleţité zjistit, jaký je rozdíl mezi komprehenzí konotativních a metaforických 
významů z hlediska lokalizace a zda se problémy s řešením a chápáním metafor nebo 
zpracováním konotace vztahují k jiným deficitům u subjektů s RHD.  
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9.3 Funkční anatomie jazyka podrobněji 
9.3.1 Vztah struktury a funkce z hlediska neurolingvistiky 

 
Pro poznání konkrétních cest, v nichţ probíhají procesy jazykového zpracovávání, potřebujeme 
nejen korelovat strukturu s funkcí staticky (produkt-lokalizace), ale také realizovat studie 
anatomické a funkční konektivity (proces-trasa), jejichţ prostřednictvím bude moţné dosud jednotlivé 
regiony, o nichţ víme nebo tušíme, ţe se na daném procesu podílejí, propojit a určit, který z nich je 
jádrový, které jsou dostatečné a podpůrné a rovněţ jakým směrem aktivace probíhá. Tento přístup 
ke studiu konekční anatomie jazyka se někdy také označuje jako homologický (zaloţený na 
trasování)388.  
Konektivitní analýzy by přitom měly zkoumat nejen anatomické spoje mezi regiony, ale také 
provádět analýzy funkční konektivity a kombinovat fMRI data s neurofyziologickými technikami 
s vyšším časovým rozlišením (MEG, ERP, TMS).  
Právě díky DTI traktografii se podařilo například prokázat nepřímou cestu mezi ant. segmentem 
spojujícím Brocovu oblast s inf. parietální lobulí (a potvrdit Geschwindovu starou teorii), ale také 
objevit novou spojnici: posteriorní segment spojující inf. parietální lobuli s Wernickeovou oblastí 
(Catani et al., 2005389). Traktografické analýzy lateralizace této oblasti vykázaly 80% levostrannost. 
Je moţné, ţe tato asymetrie se ukáţe jako podstatnější podpora pro levostrannou funkční 

                                                           
387 Uţ klasické afaziologické studie potvrdily reciproční spojení frontálních (motorických) a posteriorních 
(percepčních) oblastí mozku při zpracování jazyka prostřednictvím subkortikálně uloţených svazků nervových 
vláken. 
388 Catani M. (2010). Introduction to Brain Hodology. In Textbook of Diffusion MRI. Editor DK Jones. Oxford 
University Press.  
389 Catani, M. (2005). The rises and falls of disconnection syndromes. 128, 10, 2224-39. 
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dominanci pro jazyk neţ asymetrie plana temporale, která činí pouze 65 % (a na nich jsme 
upozorňovali v kapitole věnované lateralizaci). 
 
Při zpracovávání lokalizace v rámci této kapitoly jsme brali v úvahu zejména metalanalýzy a 
kritické přehledy390. 
 
9.3.1.1 Osy funkční anatomie jazyka 
Sledovat je podle našeho soudu nutné jazykové procesy v mozkových strukturách současně vţdy 
podél několika os: 
1. osa přijímání-vysílání – zpracovávání s ohledem na proces produkce nebo 
percepce/komprehenze 
2. osa jazykové-nejazykové - srovnání jazykové a nejazykové aktivity řečových orgánů 
(např. pozorování a produkce jazykových a nejazykových pohybů rtů a jazyka, produkce řečových 
a neřečových zvuků); pozorovat zpracovávání s jazykem souvisejících kognitivních domén 
(paměť, vize, pozornost ad.) 
3. osa horizontální – jazykové modality (mluvená a psaná řeč, gesta a mimika, prozodie) – 
sledovat je třeba jednotlivé jazykové modality odděleně i souborně (auditorní a vizuální jazykové 
podněty), a to s ohledem na doprovodné parajazykové a prozodické jevy. Velmi přínosné jsou 
výzkumy stimulů, jeţ jsou podél této osy odlišné, modalitně rozporné, tj. interferenční (odlišný 
auditorní a vizuální podnět, odlišný podnět gesticko-motorický a auditorní) nebo stimulů chybných. 
4. osa vertikální - jazykové roviny (minimálně rovina prelexikální, izolovaného slova a 
větná) 
Stimulové osy 
5. Druh stimulu (komprehenze) - Je potřeba povaţovat za jazykové oblasti i ty arey, které 
se aktivují v případě nesmyslných (ale jazykových) podnětů, jako jsou například spektrálně rotovaná 
slova, pseudoslova nebo nesmyslné či víceznačné věty. 
6. osa sloţitosti - Komputačně jednoduché v. komplexní stimuly jsou zpracovávány 
odlišně, komputačně sloţité stimuly jsou zpracovávány oblastmi, jeţ zpracovávají také percepčně 
nebo produkčně náročné podmínky aktuálního jazykového zpracovávání.  
7. Druh výstupu (produkce) – overt versus covert jazyková produkce (subvokální v. vokální) 
8. Typem úlohy modifikovatelné v. nemodifikovatelné regiony 
Populační osy 
9. osa časová – akvizice jazyka, jazyk dětí, stárnutí, počet a druh osvojených jazyků u 
vícejazyčnosti, učení se cizímu jazyku 
10. osa rozsahu populace – individuální variabilita, intersubjektová variabilita  
Zdá se, ţe individuální rozdíly v aktivaci jsou ve vztahu k odlišným mozkovým strukturám a ţe 
tyto struktury naopak předpovídají různý způsob jazykového výkonu. 
11. osa ţivočišného druhu – zvířecí v. lidská percepce, lidem vzdálené v. blízké ţivočišné 
druhy (komunikace delfínů v. komunikace primátů a lidí) 
Osy lokalizační 
12. Osa lateralizace 
13. Osa manipulované lokalizace - srovnání na ROIs zaměřeného a globálního whole-brain 
zobrazování (vytčení regionu zájmu v. sledování odpovědi celého mozku) 
14. Míra aktivace 

                                                           
390 Price, C. J. (2010). The anatomy of language: a review of 100 fMRI studies Published in 2009. Ann. N.Y. Acxas. 
Sci 1191, 62-88; Binder, J. R., Desai, R. H., Graves, W. W et al. (2009). Where is the semantic system? A critical 
review and meta-analysis of 120 functional neuroimaging studies. Cereb. Cortex, 19: 2767-2796; Visser, M., Jefferies, 
E., Lambon Ralph, M. A. (2009). Semantic processing in the anterior temporal lobes: a meta-analysis of the 
functional neuroimaging literature. J. Cogn. Neurosci. 
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Na základě zobrazovacích studií za uplynulých 10 let se ukazuje zejména, ţe: 
1. Regiony pro jazykovou produkci a percepci/komprehenzi se do značné míry 
překrývají391 – regiony čistě komprehenzní neexistují, existují pouze některé regiony specificky 
produkční (většinou motorické).  
2. Oblast jazykové domény se z velké části překrývá s oblastmi jiných kognitivních 
domén - regiony čistě jazykové neexistují392 
3. Syntax je obecně kognitivní jev393 
4. Procesy selekce a segmentace jsou obecně kognitivní jevy 
5. Zpracovávání neočekávaných/narušujících stimulů je obecně kognitivní proces 
6. Paměť je ústřední při jazykovém zpracovávání nad úrovní slova 
7. Pravděpodobně neexistuje neurální korelát pro „vstupní“ a „výstupní“ lexikony - 
Mentální lexikon je zřejmě pouze jeden, pro produkci i komprehenzi (L pars orbitalis je aktivní 
při procesech vyhledávání slov, jak v oboru komprehenze, tak v oboru produkce řeči.) 
8. Neurokognitivní jazyková síť je silně modifikovatelná – kontextem, znalostí jazyka 
(stimulů), přítomností nejazykových a parajazykových klíčů  
 
Podrobnější anatomie jazyka vypadá na základě zobrazovacích metod ve studiích z poslední doby 
takto: 
 

9.3.2 Anatomie procesu komprehenze 
 
Jazyková komprehenze je nyní nahlíţena jako proces integrace, a to na úrovni slovní i vyšší. Kaţdé 
stadium zpracovávání řeči vyţaduje propojení bottom-up zpracovávání z auditorních a vizuálních 
vstupů (tyto modality je třeba důsledně oddělovat) s top-down predikcemi, tj. předjímáním z naší 
předchozí znalosti (jazyka a) právě komunikovaného kontextu. 
Na úrovni izolovaných slov se jedná o integraci mnoha klíčů auditorních a vizuálních: v rámci 
auditorního řečového zpracovávání musejí být integrovány akustické prvky, které pomáhají 
předpovídat percepční identitu daných sluchových stimulů (časová dynamika, timbre, výška, 
intenzita) – integrace v této fázi vyţaduje zapojení očekávání a intencí posluchače. Je-li informace 
nejednoznačná nebo je zpráva přijímána v hlučném rušivém prostředí, usnadňují komprehenzi 
auditorní klíče prozodické a vizuální klíče gest ruky (které podávají sémantickou informaci), 
pohybu rtů, jeţ prostředkují artikulační informace, nebo výrazů obličeje (a psaní).  
Na větné úrovni je komprehenze rovněţ komplikována nejednoznačností, protoţe význam věty se 
můţe lišit – a často se také liší – od významů jednotlivých jejích částí (princip metafory je jen 
jedním z případů). Komprehenze věty je tedy řízena naší znalostí věty, kontextovými efekty a 
povědomím o typických kombinacích prvků (sémantická a syntakticko-gramatická pravidla). 
Protoţe významy narůstají či se facilitují s časem, v němţ větná komprehenze probíhá, klade celý 
proces podstatné nároky na auditorní KDP. 
 
Preelexikální auditorní řečová percepce – bilat. Heschlovy gyry, bilat. sup. temp. gyry a sulky (odráţí rozdíly 
v akustické komplexitě stimulů samohláskových, tónových a formantových) 

                                                           
391 Zejm. de Zubicaray, G. I., McMahon, K. L. (2009). Auditory context effects in picture naming investigated with 
event-related fMRI. Cogn. Affect. Behav. Neurosci. 9, 260-269. 
392 To není s podivem na rovině zpracovávání konceptu, obtíţně vyloţitelný je překryv ve ventrální a dorsální oblasti 
pars opercularis a vSMG. Aktivace v dorzální a ventrální části p. opercularis je spojována s top-down očekáváními 
sekvencování události během komprehenze i produkce. Dorsální p. opercularis zpracovává sekvencování jazykových 
a nejazykových událostí, ventrální část sekvencuje pouze artikulační události a je spojena s pracovní pamětí. Je tedy 
moţné, ţe nárůst v této části během komprehenze komplexních vět odráţí top-down predikce o moţných či 
očekávaných artikulačních kódech spojených se slovy právě slyšenými.  
393 Např. Tettamanti, M., Rotondi, I, Perani, D., et al. (2009). Syntax withnout language: neurobiological evidence for 
cross-domain syntactic computations. Cortex 45, 825-838. 
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Vliv top-down predikcí odráţí aktivita L dors. pars opercularis; pouze vlevo lateralizované reakce 
byly pozorovány, kdyţ došlo k narušení očekávání (prezentovaný v. očekávaný stimul). Tato 
vlevo lateralizovaná aktivace můţe být vyvolávána top-down predikcemi z předchozí zkušenosti.  
Prelexikální aktivace, kterou je moţné ztotoţnit s procesem auditorní percepce, je tedy nejvýraznější 
ve směru anteriorně vzhledem k Heschlovým gyrům. Existují ale různé cesty prelexikálního zpracovávání, 
přičemţ míra aktivace závisí na druhu stimulu a úlohy a moţnostech top-down předpokladů 
z předchozí zkušenosti/kontextu. 
 
Smysluplná řeč – mid a inf. temp. kortex 
Z auditorního regionu bilat. sup. temp. gyrů se aktivace dále šíří do mid. a inf. temporálního 
kortexu při zpracovávání významů izolovaných slov, tj. anteriorně, ventrálně a posteriorně, coţ 
opět naznačuje, ţe stejné řečové vstupy mohou sledovat různé trasy (jsou dynamicky 
determinovány typem úlohy a kontextem). 
 
Semantic retrieval – L angulární gyrus a pars orbitalis 
V neurolingvistice se pro ověřování aktivace na úrovni sémantiky izolovaného slova pouţívají 
různorodá srovnání určitých typů slovních stimulů (známá slova v. jim blízká, ale spektrálně 
rotovaná slova, která jsou zcela nesrozumitelná; pseudoslova, jeţ jsou srozumitelná, ale nemají 
význam, ad.).394 L pars orbitalis se aktivuje spolu se zvýšenými nároky na semantic retrieval, 
například jestliţe nastává konflikt mezi významem izolovaných slov a významy celé věty, nebo 
významy jednotlivých slov mezi sebou. V případě takové konfliktní sémantické informace se 
aktivuje také R inf. front. region.  
Opět – jsou různé cesty, které podporují řečovou percepci (a komprehenzi) – je moţné je 
srovnávat s „pavoučí sítí“, která se rozšiřuje z okolí centrálních Heschlových gyrů. 
Zpracovávání sémantiky izolovaných slov je prostorově extenzivní, s konsolidací na ventrálních 
okrajích sup. temp. sulků.  
 
Větná komprehenze – bilat. sup. temp. sulky 
Komprehenze nesrozumitelných vět – inf. frontální regiony, post. planum temporale, v. supramarginální gyrus 
(vyuţívání znalosti o sémantických asociacích, sekvencích slov, pouţitím předchozího kontextu a sledování 
artikulace, jeţ předpovídají obsah věty) 
Větná komprehenze se v neurolingvistice testuje pomocí srovnávání např. gramaticky správných 
vět se smysluplným v. nesmyslným obsahem. Toto srovnání je méně výrazné oproti témuţ 
postupu na rovině izolovaného slova a projevuje se zejména v ant. i post. částech mid. temp. 
gyrů. Zejména  L ant. sup. temp. sulkus je spojován s multimodální komprehenzí na úrovni 
větné. 
Je-li komprehenze věty sloţitá, vykazuje se konzistentní aktivace v L i R pars opercularis (odráţí top-
down predikce o smysluplných sekvencích událostí) a orbitalis (odráţí sémantickou kompetici na 
úrovni slova). 
Věty se smysluplnými významy aktivují spíše temporální a parietální regiony. 
Spolu se zvyšující se komplexností větné komprehenze se zvyšují také nároky na auditorní KD 
paměť, protoţe jednotlivé poloţky musejí být podrţeny v paměti tak dlouho, neţ se konsoliduje 
význam celé věty. S pamětí tohoto typu bývá spojována L ventrální pars opercularis. Nároky na 

                                                           
394 Projevila se dvojitá disociace v aktivaci známých slov v. pseudoslov. V případě známých auditorních stimulů se 
aktivuje distribuovaná síť regionů okolo ventrálních, anteriorních a posteriorních hranic perisylviánních regionů, 
které podporují prelexikální auditorní řečové zpracovávání (aktivace v bilat. ant. mid. temp. kortexech, post. temp. 
parietálních kortexech, precuneu) v . pseudoslov (L temp. pole, post. mid. temp. kortex, ant. fusiformní kortex, pars 
orbitalis, mid. front. kortex, ant. cingulární kortex a putamen, R precentrální gyrus). Z toho je moţné vyvodit, ţe 
pseudoslova mají větší nároky na nelexikální zpracovávání, zatímco skutečná slova zvyšují aktivaci v oblastech 
dedikovaných sémantickému zpracovávání (front. A parietal oblasti).  
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syntaktické zpracovávání jsou doprovázeny odlišnými nároky na zpracovávání sémantiky: gramatické 
chyby a komplexnost vět ztěţují extrahování významu věty. Proto je aktivace L pars opercularis 
(jeţ, jak jsme uvedli, je zřetelná v případě vět s nesmyslnými významy) výrazná také v případě vět 
s gramatickými chybami nebo komplexní strukturou (aktivace navíc v L dors. pars opercularis i 
bez nároků na paměť).  
Aktivace ve ventrální části supramarginálního gyru je spojována zejména se syntakticky obtíţnými 
větami (společně s L pars opercularis). Informace slovosledné zpracovává dorsální pars opercularis, 
informace artikulační na této úrovni levý motorický kortex – vSMG. 
 
Subvokální artikulace během jazykové komprehenze – rovněţ L vSMG. 
Subvokální artikulace je během jazykové komprehenze významnější, jestliţe je toto zpracovávání 
náročnější. Motorická aktivace při subvokální artikulaci facilituje řečovou percepci 
v komplikovaných podmínkách jejího přijímání. Protoţe je aktivační vzorec pro subvokální 
artikulaci a komprehenzi vět syntakticky, sémanticky či percepčně (např. hluk nebo jiná degradace 
signálu) náročných, obdobná, vysuzuje se, tento region odráţí celkově zvýšené nároky na zpracovávání 
jazykových stimulů vyšší úrovně, a to v systému řečové produkce k percepce/komprehenze. 
Prozodie při komprehenzi – amygdala, R sup. temp. sulkus 
O aktivaci amygdaly při komprehenzi jsme se opakovaně zmiňovali (např. v kapitole o 
pravohemisferálním jazykovém zpracovávání). Amygdala se aktivuje i v případě obličejových 
výrazů nebo při čtení emočně nabitých slov.  
R sup. temp. sulkus je aktivován při zpracovávání emočně nabitých, ale nonverbálních lidských 
hlasů a výrazů obličeje. 
Aktivace frontálních regionů během komprehenze řeči je konzistentněji lateralizovaná vlevo neţ 
aktivace temporálních laloků. 
 
9.3.2.1 Jazyková percepce souborně 
Současný anatomický model (jazykové) percepce v uţším slova smyslu je zhruba následující: 
1. Akustické stimuly jsou přijaty sluchovým orgánem a převedeny na bioelektrické signály 
v Cortiho tělísku.  
2. Tyto elektrické impulzy jsou posléze převedeny přes vestibulokochleární nerv do primárního 
auditorního kortexu395 obou hemisfér, který zpracovává výšku a intenzitu zvuku, tedy jejich fyzikální 
vlastnosti.  
V procesu slyšení, tedy sluchové percepce, je potřeba rozhodnout, které komponenty z mnoha 
sluchových podnětů tvoří smysluplnou zvukovou linku. Tento selekční proces obstarává právě 
auditorní systém. Auditorní kortex (AK), nejsloţitěji organizovaná jednotka zpracovávání zvuku 
v mozku, 
je sloţen z polí, která se vzájemně liší strukturně i funkčně. Počet, umístění a organizace těchto 
polí dosud není známá. AK vytváří seskupení zvuků, zaloţená na harmonii, časování a výšce tónu.  
Primární AK pokrývá BA 41 a BA 42, tedy posteriorní polovinu sup. temp. gyru, dále laterální 
sulkus a Heschlovy gyry, v temporálním laloku. Jak jsme poznamenali, je tento kortex organizován 
tonotopicky – některé buňky auditorního kortexu jsou citlivé k specifickým frekvencím, zpracovává 
výšku a intenzitu. Sekundární  AK zpracovává harmonické, melodické a rytmické vzorce. Terciální AK 
by měl integrovat celek.  
Na zpracovávání zvuku se ale podílejí také frontální a parietální laloky. Spolupracují přitom oblasti v 
jedné hemisféře, ale i oblasti mezi hemisférami. O pravém AK se soudilo, ţe je více citlivý k 

                                                           
395 Poškození primárního auditorního kortexu vede ke ztrátě ztv. povědomí o zvuku, ale schopnost reagovat 
reflexivně na sluchové podněty zůstává zachována, protoţe se na tomto zpracovávání podílejí nenarušené 
subkortikální struktury ve sluchovém kořeni mozku a ve středním mozku. 
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tonalitě, zatímco levý k sekvenčním rozdílům řečových zvuků. Je moţné, ţe na emočním 
zpracovávání zvuků se podílí také amygdala396. 
Akustické zpracovávání prelexikální sloţky řeči aktivuje tedy Heschlovy gyry bilaterálně, speciálně 
řečové jsou při tom laterální, anteriorní, ventrální a posteriorní oblasti sup. temp. gyrů a sulků.  
Poté je signál převeden do Wernickeovy oblasti levé hemisféry, přičemţ informace z pravé hemisféry 
překračuje prostřednictvím mezihemisferálních axonů. 
4. Odtud je signál převeden do Brocovy oblasti prostřednictvím komunikačního kanálu mezi oběma 
centry – traktu bílé hmoty arcuatu fasciculu, jeţ je součástí temporo-okcipitální junkce, resp. fasciculus 
longitudinalis superior.  
 

 
Arcuatus fasciculus zobrazený pomocí DTI (Raf – pravý, Laf – levý). Corpus callosum (Ta), a fasciculus longitudinalis superior (Rslf – 
pravý, Lslf – levý). Zdroj: Wikipedia. 
 

Podrobněji: Brocova oblast interpretuje informaci poskytnutou Wernickeovou oblastí pomocí pars 
triangularis a přenáší informaci do blízkých motorických oblastí mozku, zodpovědných za produkci řeči 

(pars opercularis). Sémantické zpracovávání izolovaných slov, tedy zpracovávání na úrovni komprehenze, 
rozšiřuje tuto mapu dále anteriorně, ventrálně a posterirorně do středního a inferiorního temporálního 
kortexu.  
 

9.3.2.2 Jazyková komprehenze souborně – dodatek ke kapitolám o lateralizaci jazykových 
funkcí 

Komprehenze jazyka, jak ukazuje stále více studií397 neuropsychologických i neurozobrazovacích, 
závisí na dvou typech neurokognitivních procesů: distribuovaném bilaterálním systému, který je 
podkladem obecně percepčních a kognitivních procesů a více specializovaném systému v levé hemisféře, 
o němţ výzkum referuje uţ více neţ 150 let a který podporuje klíčové gramatické funkce jazyka a 
je zřejmě specifický pro člověka. Funkční rolí obecného bilaterálního systému je podporovat 
základní mapování zvuku do lexikálního významu a splňovat obecně percepční poţadavky (a zřejmě 
také procesy pragmatické inference).  
Jazykově specifický levý perisylviánní systém podporuje kombinatorické a dekompoziční procesy 
komplexních jazykových vstupů (spojuje levé inf. frontální a post. temporální mozkové oblasti). 
Tento rozdíl mezi typy zpracovávání v rámci jazykové komprehenze vysvětluje, proč můţe 
přístup k lexikálním významu a schopnost dynamicky tvořit sémantické interpretace řečového 
vstupu zůstat intaktní i po velkém narušení perisylviánní levé oblasti – při zachované funkci pravé 
hemisféry. Pacienti s rozsáhlým poškozením frontálních a sup. temp. oblastí, ale zachovanými 
homology těchto regionů v PH jsou nadále schopni rozeznávat jednoduchá mluvená slova a 
vykazují efekty sémantického primingu při reakčních časech v rámci normy. To znamená, ţe mají 

                                                           
396 Cassel, D. (1986). Topography of projections from the medial prefrontal cortex to the amygdala in the rat. Brain 
Res Bull. 17, 3, 321-33 
397 Bozic et al. (2010). Bihemispheric foundations for human speech comprehension. PNAS, 107, 40, 17443. 
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rychlý a efektivní přístup k lexikálnímu významu na základě auditorních percepčních vstupů. 
Funkční studie ukazují, ţe bilaterální aktivace temporálních laloků a okolí primárně auditorních 
oblastí se neomezuje pouze na akustickou a fonetickou analýzu niţšího řádu, ale také je podstatou 
lexikálních procesů (zpracovávání a vybavování lexikálního významu).  
Mluvená slova aktivují superiorní a střední temporální gyry oboustranně. Nad tímto efektivním 
základním bilaterálním systémem pracuje výše zmíněný levostranný perisylviánní unikátně 
jazykový systém - poškození těchto regionů můţe způsobit permanentní narušení jazykových 
funkcí, které nenastává při poškození paralelních pravostranných struktur. Pacienti s tímto 
poškozením vlevo mají potíţe se syntaxí a flektivní morfologií, a to v rámci produkce i komprehenze. 
Tento fronto-temporální systém má klíčové pasáţe zejména vlevo při zpracovávání 
morfonologických a morfosyntaktických procesů. Právě tendence k regularizaci flekční 
morfologie typická pro subjekty s nonfluentní afázií Brocova (levého) typu ukazuje na 
dekompoziční síť spojující levý inf. front. kortex se sup. a mid. temp. kortexem. Právě tato síť 
zpracovává pravidelně ohýbaná slova, která zřejmě nejsou ukládána jako hotové formy v lexikonu, ale 
vyţadují morfonologický parsing pro segmentaci na kořeny a flektivní afixy při komprehenzi.  
Evoluční výzkumy lidí, makaků a šimpanzů ukazují při srovnávání spojů bílé hmoty mezi 
frontálními a temporálními regiony, ţe hlavní evoluční změny nastaly právě v levohemisferální 
fronto-temporální síti (viz výše). Asymetrický nárůst hmoty v arcuatu fasciculu, který spojuje 
post. temp. a inf. front. oblasti, je zřejmě kritický pro jazykové zpracovávání.  
 
Připomeneme ještě v současné době se rozvíjející teorie dvou jazykových proudů, které se právě 
týkají přechodu mezi percepcí a komprehenzí: 
Raná kortikální stadia řečové percepce probíhají v auditorním poli sup. temp. gyru bilaterálně 
(asymetricky). Posléze se systém percepce (coţ je současně okamţik, kdy se percepce mění 
v komprehenzi) rozděluje do dvou širších proudů:  
ventrálního, který mapuje zvuk do významu,  
a dorsálního, který mapuje zvuk do artikulačně zaloţených reprezentací.   
 
Z ventrálního proudu vede cesta ventro-laterálně do inf. post. temp. kortexu (pMTG), který 
slouţí jako rozhraní mezi reprezentacemi zaloţenými na zvuku (STG bilat.) a velmi široce 
distribuovanými konceptuálními reprezentacemi.  
Z dorzálního proudu vede projekce dorso-posteriorně, také do post. Sylviovy rýhy na parieto-
temporální hranici (SPT) a končí ve frontálních oblastech. Tato síť poskytuje mechanismus pro 
vývoj a údrţbu „parity“ (shody) mezi auditorními a motorickými reprezentacemi řeči. Zřejmě 
jsou oba tyto proudy obousměrné. Poškození těchto dvou proudů vede ke svazku symptomů, 
které jsou spojovány s tzv. fluentními afáziemi. 
Přestoţe se obor významně rozvíjí zejména v posledních 20 letech, nepodařilo se různorodé 
poznatky o funkční anatomii jazyka integrovat (neuropsychologické, neurozobrazovací, 
psycholingvistické).   
 

9.3.3 Anatomie procesu produkce 
Řečová produkce je komplexní proces o několika stadiích, během nichţ se spojují zamýšlené koncepty 
s artikulací. Během tohoto procesu musejí být pro koncepty nalezeny/vyhledány, seřazeny a 
opatřeny adekvátní morfologií lexikální formy. Současně musejí být potlačeny aktivace 
„soupeřících“ slov s podobnými významy. Volba slov je, zřejmě, dynamickou interakcí mezi excitací 
slov zamýšlených a inhibicí slov nezamýšlených.  
Proces sekvencování se týká všech jazykových rovin: na úrovni slova je řazení správné kombinace 
fonémů a slabik, na úrovni vět řazení slov v gramaticky náleţitém pořádku, v konverzačním 
kontextu přiřazování prozodických a metrických rysů. K tradičním stadiím procesu produkce 
(zpracovávání konceptu, volba slov, artikulace) je potřeba přiřadit ještě auditorní feedback, zpětnou 
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vazbu, která se někdy označuje také jako monitoring řečového výstupu nebo smyčka. Monitoring 
vyţaduje integraci auditorních, artikulačních a somatosenzorických signálů s motorickým 
výstupem. 
Produkce aktivuje stejný soubor regionů jako řečová komprehenze (především pars 
opercularis a vSMG398), a navíc některé další okruhy.  
 
Specifické pro řečovou produkci jsou: L mid. front. gyrus, L ant. insula, L putamen, bilat. hlava 
kaudata, ant. cing. gyrus, pre-SMA, SMA, motorický kortex a mozeček. 
Zdá se, ţe aktivace při produkci řeči je převáţně bilaterální, lateralizovaná vlevo je pouze mid. 
front. aktivace. Je moţné, ţe vpravo lateralizovaná je naopak automatická řečová produkce. 
Word retrieval – L. inf. a  mid. front. kortex (BA 44, 45, inf. front. sulkus), L dors. a vent. pars orbitalis 
O tom, ţe pars orbitalis je klíčová pro vyhledávání slov, jsme se opakovaně zmiňovali. Mnohé 
další sensoricko-motorické oblasti hrají roli při vyhledávání slov se specifickými významy během 
produkce: slova váţící se k vizuálním kategoriím aktivují extrastriatum (které zpracovává vizuální 
podněty), slova související s motorickými kategorie aktivují intraparietální sulkus a post. mid. temp. kortex, 
slova související se somato-senzorickými kategoriemi aktivují postcentrální a inf. parietální regiony. Lexikální 
zpracovávání během produkce je tedy distribuováno v mnoha oblastech, které se podílejí na 
senzoricko-motorickém zpracovávání, zřejmě v důsledku zkušeností při akvizici slov, ale zjevně 
také ve shodě s hypotézami o zrcadlovém systému. Inferiorní mid. frontální region je aktivní při 
vyhledávání slov bez ohledu na jejich typ; není spojen s komprehenzí, je tedy výlučně produkční. 
 
L d. p. opercularis je spojována s top-down sekvencováním jazykových a nejazykových událostí při 
komprehenzi (viz výše), během produkce je aktivována v souvislosti s hierarchickým sekvencováním 
nespecificky s ohledem na sémantické nebo syntaktické zpracovávání, a to dokonce bez ohledu na to, zda se 
jedná o jazykové či nejazykové události. 
 
L v. p. opercularis je v rámci komprehenze spojována s předjímáním sémantických a artikulačních 
sekvencí. V rámci produkce slouţí fonetickému kódování (artikulační plánování). 
 
Artikulační plánování- orofaciálních pohybů – L. v. p. opercularis, L anteriorní insula – aktivní bez ohledu 
na covert/overt distinkci 
Artikulace – bilat. motor. a promotor. kortex, mozeček, SMA, sup. temp. gyry a temporo-parietální kortex, ant. 
insula, L putamen399 
Ţádný z těchto regionů zřejmě není dedikován pouze řeči, ale týkají se také produkce zvuků 
neřečových, orofaciálních gest a pohybů vokálního traktu bez fonemického obsahu (kašlání, 
polibky, smích, chrápání, mlaskání, pláč, pískání). Více aktivní v jazykových podmínkách byly jen 
bilat. caudatum a ACC (cingulární kortex), které jsou spojovány s mechanismy suprese neţádoucích 
kandidátů. L ant. insula je aktivní při overt artikulaci a pozorování akcí, nejaktivnější je při 
plánování neznámých slov. 
 
Potlačování nezáměrných výstupů – ant. cingulární gyrus, bilat. hlava caudata – řečových i neřečových 
 
Iniciace a exekuce řečových pohybů – L putamen, pre-SMA, SMA, motorický kortex – platí pouze pro overt 
modus400 

                                                           
398 Zejména se hovoří o inf. front. gyru, v. a d. med. prefront kortexu, post. inf. parietálním laloku, mid. temp. gyru, 
fusiformním gyru, parahippokamp. gyrech a post. cingulárním gyru. Jejich příspěvek konkrétně produkci dzávisí na 
typu úlohy a typu sémantické informace, která má být produkována. 
399 Brown, S. et al. (2009). The somatotypy of speech: phonation and articulation in the human motor kortex. Brain 
Cogn. 70,  31-41. 



196 

 

 
Mozeček – artikulace, pracovní paměť, akvizice slov, auditorní sebemonitoring 
 
Monitoring dále – vSMG – nárůst subvokální artikulace v kontextu sém., fonolog. či akust. 
inference; potlačování artikulačních chyb. 

                                                                                                                                                                                     
400 Ventrální část promotor./motor. kortexu řídí pohyby jazyka, dorsální oblasti hrtan a nejdorsálnější oblast – 
plánování řečových pohybů. 
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9.3.4 Nejnovější neurolingvistické přístupy k jazykové percepci – 
mechanistický model a model dvou jazykových proudů 

When neurons fire together they wire together. 
(Hebb, D. O. /1949/. The organisation of behavior. New York: Wiley) 

 
Nyní stručně představíme dvě současné neurolingvistické teorie jazykového zpracovávání, k nimţ 
se přikláníme: 
 
1. Friedemann Pulvermüller, 1999401  
Přední neurolingvista Pulvermüller z Kodaňské univerzity navrhuje, ţe jazyk je reprezentován sítí 
sdruţených neuronů, neuronových shluků. Trvá také na tom, ţe jazykové mechanismy musejí být 
vykládány z hlediska neurovědního (tj. nikoli primárně z hlediska jazykovědného). S kolegy z Max 
Planck Institutu v Tubinkách vyvinul první mechanistický model402 jazykového zpracovávání 
v lidském mozku na úrovni okruhů nervových buněk (shluků, circuits). Distribuované a diskrétní 
neuronální okruhy podle něj nesou jazykové, kognitivní a myšlenkové funkce, přičemţ vykazují 
specifickou kortikální topografii a funkcionalitu, zejména jsou mostem mezi systémy percepce a akčními 
systémy (proto je nazývá akčně-percepční okruhy). 
 

 

                                                           
401 Pulvermüller, F. (1999). Words in the brain’s language. Behavioral and Brain Sciences, 22, 253–336;  
Pulvermüller, F. (2002). The Neuroscience of Language. On Brain Circuits of Words and Serial Order. Cambridge 
University Press. Cambridge; Pulvermüller, F. (2005). Brain mechanisms linking language and action. Nature Reviews 
Neuroscience, 6, 7, 576-582. 
402 Pulvermüller, F., & Preissl, H. (1991). A cell assembly model of language. Network: Computation in Neural 
Systems, 2, 455-468. 
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Jak vidíme, jsou jeho myšlenky zcela ve shodě s hypotézou zrcadlového systému, kterou jsme 
nastínili výše a jiţ hodnotíme jako zásadní pro budoucí jazykovědný výzkum na poli 
neurolingvistiky. 
Zajímá jej zejména, zda jsou řečové zvuky čistě akustickými reprezentacemi, nebo je percepce 
s artikulací úzce spojena, tj. motorický systém je součástí řečové percepce. Jazykové okruhy označuje jako 
mechanistické403. 
Ptá se, zda je moţné najít v mozku reprezentace pro jednotlivá slova. Podle hebbiánsko-
wittgensteinovské tradice se zajímá o to, zda je jazyk „vetkaný“ do akcí a zda je tuto myšlenku 
moţné empiricky podloţit. Pulvermüller si ale klade zejména zásadní otázku, zda je moţné, ţe 
jsou gramatická pravidla pouhou fikcí, a pokud ne, co je potom jejich neurobiologickým základem?  
Jeho velmi vlivnou teorii jazykového zpracovávání zde v krátkosti představíme: 
Existují neuroanatomické a neurofyziologické důkazy, ţe kortex je sítí neuronů hierarchicky 
organizovaných vstupními a výstupními konekcemi v modalitně specifických oblastech (projekce aferentní – ze 
senzorických orgánů do kortexu; projekce eferentní – jimi kortex řídí svalovou aktivitu). Tyto 
konekce jsou blízké i vzdálené, vycházejí z tzv. primárních senzorických oblastí a jsou organizované 
topograficky. Konekce umoţňují míšení obou typů těchto projekcí. Sousedící neurony jsou silně 
propojené a tvoří lokální shluky. Homotopické oblasti obou hemisfér bývají propojené a konekce 
mezi oblastmi bývají reciproční.  
Synaptické spoje mezi neurony jsou modifikovány v závislosti na jejich aktivitě. Neurony, které se 
excitují současně, tím posilují jejich potenciální spoje, zatímco neurony, které se zapalují nezávisle 
na sobě, svá spojení oslabují. Jazykové procesy jsou lateralizovány do levé (dominantní) 
hemisféry, pravá pouze přispívá v tom smyslu, ţe je nutná a dostačující pro optimální zpracovávání 
jazyka. 
Jména jsou reprezentována sítí prostírající se v perisylviánních regionech a v inf. temp. a okcip. kortexu. 
Akční slovesa jsou zpracovávána v oblasti perisylviánní, v regionech premotorického kortexu a 
korespondujících regionech motorického homunkula (viz zrcadlové neurony, heslo homunkulus 
výše)404. 

                                                           
403 Pulvermüller, F, Shtyrov, Y, Hauk, O. (2009). Understanding in an instant: neurophysiological evidence for 
mechanistic language circuits in the brain. Brain Lang. 110, 81-94. 
404 Pulvermüller, F., Lutzenberger, W., & Preissl, H. (1999). Nouns and verbs in the intact brain: evidence from 
event-related potentials and high-frequency cortical responses. Cerebral Cortex, 9, 498-508. 
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Funkční spojení mezi jazykem (akční slovesa) a akcemi samotnými podle autora: vlevo: somatotopická sensoricko-motorická aktivace 
v pre- a postcentrálním gyru během jednoduchých repetičních pohybů jazyka (zeleně), ukazováčku (červeně) a chodidla (modře); vpravo: 
somatotopická aktivace během pasivního čtení akčních slov spojených s aktivitou různých částí obličeje (lízat), zeleně; dlaně nebo ruky 
(zvednout), červeně; a nohy nebo chodidla (kopnout), modře. Aktivace motorického systému odráţí aspekty významu jazykových prvků 
při jazykovém zpracovávání405. Zobrazení autora. 
 

Autor svá tvrzení opírá o celou řadu zobrazovacích studií, vč. MEG, EEG a fMRI, přičemţ se 
mu osvědčila zejména MEG406, která je schopná kortikální aktivaci sledovat z hlediska 
prostorového i časového (např.  Pulvermüller, Shtyrov, & Ilmoniemi, 2003). Friedeman 
Pulvermüller pracuje s konceptem akčního homunkula, totiţ s názorem, ţe jazyk a akce jsou úzce 
provázané, a své teorie úspěšně aplikuje také při vytváření nových koncepcí terapie afázie 
(zejména terapie v chronické fázi - Constraint-Induced Aphasia Therapy), při nichţ se terapeut 
zaměřuje na trénink kontextu relevantních jazykových a nejazykových akcí407. 
 

2. Hickok a Poeppel, 2000408 navrhují, ţe slova jsou nejdříve zpracovávána bilaterálně post. 
sup. temp. gyrem (pSTG) z hlediska akusticko-fonetického obsahu. Poté se „rozbíhají“ do dvou 
jazykových proudů: tzv. dorsálního a ventrálního proudu levé hemisféry.  
Ventrální proud mapuje zvuk do významu a zahrnuje sup. temp. sulkus (STS) a post. inf. temp. lalok 
(pITL).  
Dorsální proud mapuje zvuk do artikulačně zaloţených reprezentací a obsahuje inf. parietální a 
frontální regiony.  
S konceptem dorsálního a ventrálního jazykového proudu pracují i spřízněné neurovědní 
disciplíny a opakovaně jsme se o něm zmiňovali. Podrobněji jej přiblíţíme v následující kapitole 
v souvislosti s hypotézou zrcadlového systému. 

                                                           
405 Hauk, O., Johnsrude, I., Pulvermüller, F. (2004). Somatotopic representation of action words in the motor and 
premotor cortex. Neuron, 41, 301-307. 
406 Pulvermüller, F., Shtyrov, Y., Ilmoniemi, R. J. (2003). Spatio-temporal patterns of neural language processing: an 
MEG study using Minimum-Norm Current Estimates. Neuroimage, 20, 1020-1025; Shtyrov, Y., Pulvermüller, F., 
Näätänen, R., Ilmoniemi, R. J. (2003). Grammar processing outside the focus of attention: an MEG study. Journal of 
Cognitive Neuroscience, 15, 8, 1195-1206. 
407 Pulvermüller, F., Berthier, M. L. (2008). Aphasia therapy on a neuroscience basis. Aphasiology. 22, 6, 563–599. 
408 Hickok, G., Poeppel, D. (2000). Towards a functional neuroanatomy of speech perception. Trends in Cognitive 
Sciences 4, 4, 131-138. 
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10 Zrcadlové neurony ve fylogenezi jazyka; 
dorsální a ventrální jazykový proud 
podrobněji 

10.1  Zrcadlové neurony 
 
Zrcadlový neuron se vznítí, kdyţ subjekt (zvíře, člověk) provádí určitou akci nebo tutéţ akci prováděnou 
jiným subjektem pozoruje. Neuron tedy zrcadlí chování druhých, jako kdyby se pozorovatel v danou 
chvíli takto sám choval. Zrcadlové neurony jsou významným důkazem spojnice mezi percepcí a 
prováděním akcí a staly se prostředníkem jedné z nejvýraznějších teorií o vzniku a vývoji jazyka i 
neurolingvistických teorií jazykového systému.  
Důkazy z funkčního neurozobrazování i behaviorální studie potvrzují přítomnost podobných 
zrcadlových systémů u lidí, a to ve velmi podobných oblastech mozku jako u opic - v 
premotorickém a inferiorním parietálním kortexu. Protoţe se jedná o regiony blízké Brocově oblasti, 
jedné z jádrových jazykových lokalit v mozku, uvaţuje se, ţe by to mohla být podpora pro starou 
evoluční hypotézu, ţe se totiţ jazyk vyvinul z gest, tedy systému implementovaného v zrcadlových 
neuronech, o nichţ se také soudí, ţe jsou mechanismem pro chápání akcí (viz násl. Kapitola).  
Zobrazovací studie409 aktivaci pro uchopování a pozorování toho úkonu v Brocově oblasti 
potvrzují: v 80. a 90. letech 20. století pracovali neurofyziologové University v Parmě pod 
vedením Giacoma Rizzolattiho410 s makaky, jejichţ mozky přímo stimulovali elektrodami 
umístěnými ve ventrální premotorické oblasti (viz heslo přímá stimulace mozku), a studovali 
neurony specializované k řízení pohybů úst a ruky. Zaznamenávali jediný neuron (rovněţ viz 
neurobiologické metody) v okamţiku, kdy si opice brala kus jídla (mechanismus uchopování). 
Zjistili, ţe některé z neuronů, které sledovali, reagovaly na situaci, kdy opice viděla osobu/jinou 
opici, která si brala kus jídla, i na situaci, kdy tak opice činila sama.  
O několik let později stejný tým výzkumníků uveřejnil jiné pozorování, rovněţ o roli zrcadlových 
neuronů, a to při rozeznávání akcí, a navrhl, ţe lidská Brocova oblast je homologem ventrálně premotorické 
oblasti studovaných makaků411. Další výzkumy potvrdily, ţe přibliţně 10 % neuronů v této části 
mozku opic má tyto zrcadlící vlastnosti a odpovídá na akce pozorované i prováděné.  
Christian Keysers s kolegy ukázal, ţe u lidí i opic zrcadlový systém odpovídá dokonce i na zvuk 
dané akce. 

Vědci zkoumali vliv osobní zkušenosti (tzv. profesionality) na zpracovávání jazykových prvků 

pojmenovávajících akce412 - jak je auditorní zpracovávání jazyka modifikováno posluchačovou 
předchozí zkušeností se specifickými aktivitami, o nichţ se právě hovoří. Subjekty výzkumu byli 
hráči hokeje a nováčci, kteří pasivně poslouchali jejich vyprávění o hokejovém zápase (během 
fMRI zobrazování). Zjistili, ţe neurální aktivace v LH, konkrétně v IFG a levém dorsálním 
premotorickém kortexu závisela na posluchačově konkrétní fyzické zkušenosti s akcemi, které byly 
popisovány. Profesionální hráči hokeje vykazovali větší aktivitu v těchto oblastech neţ nováčci.  
Osobní zkušenost s jazykovým obsahem tedy modulovala neurální aktivity v oblastech spojených 

                                                           
409 Grafton, S. T. Et al., (1006). Localization of grasp representations in humus by PET: 2, Obsservation compared 
with imagination. Experimental Brain Research, 112, 103-111. 
410 Rizzolatti, G.; Craighero, L (2004). The mirror-neuron system. Annual Review of Neuroscience 27, 169–192; 
Rizzolatti, G. Et al. (1996) Premotor cortex and the recognition of motor actions, Cognitive Brain Research 3 131-
141. 
411 Gallese, V.; Fadiga, L.; Fogassi, L.; Rizzolatti (1996). Action recognition in the premotor cortex. Brain 119, 2, 
593–609. 
412 Lyons I.M., Mattarella-Micke, A., Cieslak, M., Nusbaum, H.C., Small, S.L., Beilock, S.L. (2010). The role of 
personal experience in the neural processing of action-related language. Brain Lang, 112, 3, 214-22.  
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s komprehenzí jazyka (IFG) i s plánováním komplexních akcí (premotorický kortex). Hodnocení 
informací jako osobně relevantních tedy moduluje mozkové zpracovávání na úrovni sémantiky.  
 

10.1.1 Hypotéza a teorie zrcadlového systému 
 

Vzorce nervové činnosti se tedy mění na základě naší zkušenosti s předměty včetně jejich fyzických charakteristik 
a kontextů, v nichţ se objevují. Tyto vzorce jsou v podstatě odrazem nashromáţděné zkušenosti.  

(Gerry T. M. Altmann, s. 142) 
 
Brocova oblast je tedy spojena se systémem tvorby a rozeznávání manuálních akcí – zrcadlovým 
systémem pro uchopování, coţ je současně jedna z hlavních vlastností mozku, které sdílíme 
s primáty (viz výše). Mirror System Hypothesis, čili hypotéza zrcadlového systému, tvrdí, ţe mozkové 
mechanismy pro jazyk se rozvinuly „nad“ zrcadlovým systémem pro uchopování prostřednictvím 
sukcesivního vyvíjení systémů pro imitaci, pantomimu a konvencializovaná gesta. Brocova oblast je 
tedy spojena s jazykovou produkcí jako multimodální performance (Michael A. Arbib), která 
zahrnuje ruce, obličej a hlas, nikoli jen řeč. 
Tato hypotéza o moţném vzniku jazyka je potvrzována také cytoarchitektonickými homology 
mezi premotorickou oblastí F5 u opic a Brocovou oblastí u lidí413 (Gallese a kol, 1996414 - zrcadlové 
neurony pro uchopování byly poprvé objeveny v premotorickém kortexu, později v parietálním 
kortexu makaka).  
Další posun ve výzkumech Arbiba a Rizzolattiho (1997, 1998415) přinesl adaptovanou verzi evoluční 
hypotézy zrcadlového systému: poţadavek parity lidského jazyka, tedy jeho sdílenosti, je naplněn, 
protoţe Brocova oblast funguje na základě zrcadlového systému pro uchopování, jeţ je 
vybaven kapacitou tvořit a rozeznávat soubor manuálních akcí. Řeč je zakotvena v komunikaci na 
základě manuálních gest.  
Arbib (2005)416 navrhuje následující vývoj zrcadlových systémů: uchopování a manuální praxie 
(sdílíme s opicemi), imitace (sdílíme s šimpanzi v její jednoduché podobě, komplexní podoba je 
unikátní pro člověka417); pantomima (zvláštní forma pantomimy pro akce a pantomimy autonomní); 
zrcadlový systém pro protoznaky (konvenční gesta pro formalizování pantomimy418); protořeč – 
manuální, obličejové a vokální komunikační formy (gesta) se oddělila od pantomimy a utvořila 
protojazyk419.  
Rozšířená hypotéza zrcadlového systému je vědeckou veřejností dobře přijímána. Pro lingvistiku 
to znamená, ţe musí zahrnout do svých teorií multi-modální manuální, obličejový a vokalický systém. 
 

                                                           
413 Petrides, M., Cadoret, G., Mackey, S. (2005). Orofacial somatomotor responses in the macaque monkey 
homologue of Broca's area, Nature: 435, 1235. 
414 Gallese, V. et al. (1996). Action recognition in the promotor kortex. Brain, 119, 593-609. 
415 Arbib, M., Rizzolatti, G. (1997). Neural expectation: A possible evolutionary path from manual skills to langugage. 
Communication and Cognition, 29, 393-424. 
416 Arbib, M. A. (2005). From monkey-like action recognition to human language: An evolutionary framework for 
neurolinguistics. Behavioral and Brain Sciences, 28, 105-167. 
417 Šimpanzi potřebují k fixaci imitovaného chování 12 pokusů a věnují podstatně více pozornosti tomu, kam 
směřoval manipulovaný objekt neţ pohybům demonstrátora, zatímco člověk si snadno osvojuje nové sekvence 
(Myowa-Yamakoshi, Matsuzawa, 1999, Factors influencing imitation of manipulatory actions in chimpanzees. 
Journal of Comparative Psychology, 113, 128-136.). Ostatní opice nejsou schopny ţádné imitace, lidé disponují 
simplexní a komplexní imitací. 
418 Protosign je systém konvencionalizovaných gest osvojených komunitou, kterým se rozšiřuje sémantická škála 
pantomimy. Symboly se tedy vyvinuly proto, aby rozšířily a nahradily komunikativní kapacitu pantomimy. 
419 Arbib navrhuje velmi pozoruhodné odlišení language-ready brain, totiţ mozku vybaveného u dítěte k naučení se 
jazyku, od brain with language (mozku např. s vrozenými principy a parametry UG), čímţ originálně přispívá 
nativistismu. 
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Aktivace v mediálním frontálním kortexu během monitorování akcí (aktivace v posterirorním rostrálním regionu med. front. kortexu) a 
sociální kognice (sebeuvědomění, vnímání osob ad.) – region v anteriorním rostrálním mediálním frontálním kortexu (Amodio and Frith, 
2006420, s vyuţitím Talairachova atlasu).  

 
Teorie zrcadlového systému je tudíţ nejnovější a zřejmě také nejpřesvědčivější teorií o vzniku 
jazyka. Podle Arbiba je schopnost naučit se a uţívat jazyk nespecifická pro orální jazyk, vyvinutá 
jako expresivní systém pro manuální, vokální a faciální gesta. Protoţe protoznakování mohlo 
zuţitkovat „otevřenou sémantiku“ pantomimy, poskytlo kostru pro vznik protořeči, která se 
vyvinula jako otevřený systém pro komunikaci421.  
Podle Arbiba byl protojazyk holofrastický422 – protoslova se sémanticky podobala dnešním frázím 
nebo větám moderních jazyků. Vznik lidského jazyka z protojazyka je podle Arbiba záleţitost 
historická, nikoli biologická, přestoţe u základu language-ready brain u lidí stála biologická 
evoluce423. Tento „typ“ mozku je systém, který integruje zrcadlový systém pro fonologickou 
formu (manuální a obličejová gesta), slova a konstrukce a síť schémat, jeţ jim poskytují význam. 
Stupně rozšiřování slovníku se pojí se schopností dětí vokálně zrcadlit ne-slova, a tak si osvojovat 
výslovnost slov nových. Opakování řeči se objevuje automaticky, rychle a odděleně od oblasti 
dedikované řečové percepci424; takové vokální nápodoby se objevují bez komprehenze také v 
situacích stínování a echolalie425.  

Vzdálenější souvislost se zrcadlovým systémem má vztah mezi jazykem a bolestí. Při několika 
experimentálních pokusech v Německu se potvrdilo, ţe slova související s bolestí či navozující 

                                                           
420 Amodio, D. M., Frith, C. D. (2006). Meeting of minds: The medial frontal cortex and social cognition. 

Nature Reviews Neuroscience, 7, 268-277. 
421 Primáti jsou ale schopni sdílení skupinově-specifických gest (jazykového systému) s individuálními odlišnostmi 
v doméně manuální, nikoli ovšem vokalické. Arbib z toho vyvozuje, ţe zrcadlový systé pro uchopování musel být 
uzpůsoben evolučně novým mechanismům, aby mohl řídit lidskou kapacitu imitace, jíţ opice nejsou schopné. 
Stadium pokročilé, komplexní imitace v této teorii vývoje jazyka je nicméně nejproblematičtější i nadále, podobně 
jako tranzice z praktické imitace do pantomimické. 
422 Arbib, M. A. (2008). Hopophrasis and the protolanguage Spectrum. Interaction Studies: Social Behavior and 
Communication in Biological and Artificial Systems. 
423 Pro výklad postupu od období holofrastického k větnému či souslovnému vyuţívá Arbib konstrukční gramatiky: 
podle něj jsou to právě specializované konstrukce, které definují význam idiomů, čímţ překračují hranici mezi 
gramatikou a lexikonem. Spojení konstrukcí se schématy scén je podle něj prostředkováno vizualitou, vizuální 
interpretací scén. Produkce vět je podle Arbiba podobná uchopování objektu – je řízená cílem, který je v případě řeči 
komunikativní, nikoli praktický (od slova praxis). Praktické konstrukce jsou podle autora hypotézy nahlíţeny jako 
překladače kognitivní formy do určitého chování a evoluční substrát konstrukcí pro komunikaci. 
424 McCarthy, R., Warrington E.K. (1984). A two-route model of speech production, Evidence from aphasia. Brain, 
107, 463-485. 
425 Funkční zobrazování ukázalo, ţe stínování neslov se objevuje v dorzálním proudu, který pojí auditorní a motorické 
reprezentace řeči cestou, která počíná v sup. temp. kortextu, prochází inf. pariet. kortexem a končí v post. inf. 
frontálním kortexu, tj. Brocově oblasti.  
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představu fyzického utrpení aktivují centrum bolesti v mozku426. Různé je také uloţení slov 
konkrétních sémantických kategorií, jsou ukládána tam, kde jsou zpracovávány akce s nimi 
související (viz níţe). 
 

10.1.2 Dual-route model of praxis and language - dvoucestný model jazyka a 
praxie 

 
 
Zrcadlový systém pro akce a slova. Viz také dorsální a ventrální jazykový proud, Hickock a Poeppel, pozn. 397. 
 

Arbib, Fagg, Rizzolatti a Sakata427 přišli s modelem FARS, komputačním modelem 
vyuţívajícím zrcadlové systémy makaka. Systém je umístěn na kanonické cestě z AIP (anteriorní 
intraparietální sulkus) do F5. Tento parietální dorsální proud „neví“, co objekt je, jen objekt 
vidí jako soubor jeho moţných účelů, zatímco inferotemporální ventrální proud z PVC 
(primární vizuální kortex) do IT (inferotemporální kortex) objekty kategorizuje. Tato informace 
je posunuta do PFC (prefrontální kortex), který směruje daný účel předmětu adekvátně aktuální 
úloze.  
dorsální jazykový proud (cesta) – the HOW stream 
 AIP > F5   
 PFC > IT  
ventrální jazykový proud (cesta) – the WHAT stream 
  
Zrcadlové neurony jsou vyuţívány pro rozeznávání a kódování rozšiřujícího se repertoáru nových 
akcí. 
Dalším krokem byl dvoucestný model praxie, s nímţ přišel Rothi a kol.428 na základě De 
Renziho (1989)429 výzkumu apraktických pacientů, kteří nejsou schopni sémanticky klasifikovat 

                                                           
426 Thomas Weiss z Friedrich-Schiller-Universität v Jeně. 
427 Fagg, A.H., Arbib, M.A. (1998) Modeling Parietal-Premotor Interactions in Primate Control of Grasping. Neural 
Networks. 11, 1277-1303. 
428 Rothi, L. J. G. et al. (1991). A cognitive neuropsychological model of limb praxis. Cognitive Neuropsychology, 8, 
443-458. 
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gesta, ale jsou schopni vzorec náleţitých pohybů imitovat, aniţ by ovšem pochopili význam této 
akce. Rothi na základě této formální imitace přichází s duálním konceptem praxie (imitace):  
1. přímá cesta – vizuální reprezentace končetin je převedena do pozic a provádění pohybů 
– imitace nízké úrovně 
2. nepřímá cesta – akce je rozeznávána jako známá cílem řízená akce a jako taková 
rekonstruována – komplexní imitace 
 

 
Dvoucestný model jazyka a praxie. Přímá cesta pro percepci zvukových sekvencí a gest bez významu; cesta pro rozlišování elementů 
v lexikonu a praxikonu (Rothi et al., 1991). 

 
Rothi a kol. pouţívají pro sklad motorických schémat známých akcí termín praxikon  jako 
paralelu k lexikonu (skladu slov v jazykovém systému). Podle nich existuje spojení mezi 
fonologickým lexikonem a jeho sémantikou a mezi sémantikou a praxikonem. Diagram odlišuje 
mezi přímou cestou pro percepci významuprostých zvukových sekvencí a bezvýznamných 
manuálních gest od rozeznávání elementů v lexikonu a praxikonu jazyka a systému praxie. Podle 
Arbiba tomuto návrhu schází sklad pro akce (action buffer). 
Otázka je, jak byl jazykový systém „nadsazen“ na systém praxie. Systém praxie potřebuje 
podrobnější analýzu, zvláště s ohledem na komplexní imitaci, která je problematickým místem 
této teorie jazykového vývoje. Gestice a mimice je v současnosti v neurovědě věnována 
významná pozornost, viz kapitola Specifická narušení gestiky a mimiky. 
 

10.1.3 Dorzální a ventrální jazykový proud 
 

Právě dorzální a ventrální proud v neuronálním systému lidského jazyka, jejţ jsme představili výše 
v kapitole o modelech jazykového zpracovávání jako jednu ze dvou dominujících současných 
teorií, si nyní získávají stále více příznivců, nyní se k němu vracíme propojením s hypotézou 
zrcadlového systému.  
Arbib dále uvaţuje o paralelních parieto-frontálních interakcích v následujícím schématu: 
Objekt > AIP   > F5   praxie 

                                                                                                                                                                                     
429 De Renzi, E. (1989). Apraxie lk. In: Boller, F, Grafman, J. (eds.), Handbook of neuropsychology. 1, 245-263. 
Amsterdam: Elsevier. 
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Akce   > PF    > F5zrcadlový chápání 
Scéna   > WA   > BA   jazyková produkce 
 
Dorzální a ventrální proudy jsou propojeny cestou z IT > AIP přímo a prostřednictvím PFC. 
Propojení podle Arbiba vypadá takto: 
a) v dorzálním proudu:    
rozpoznávat > zrcadlové systémy pro akce > provést akci 
slyšet/vidět > zrcadlové systémy pro slova a konstrukce > říct/zaznakovat 
b) ve ventrálním a PFC proudu:   
vnímat > síť pro schémata 
 
Zrcadlový systém slov a zrcadlové systémy akcí jsou spojeny jen nepřímo, sítí schemat. 
Tato pozorování zjištěná na základě zrcadlových neuronů jsou ve vzácné shodě se současnými 
návrhy dvou proudů jazykového systému, potvrzovanými zejména pomocí sledování kortikálních 
drah.  
 
Hickok a Poeppel (2004)430 v přelomovém článku, jenţ navazuje na studii, jiţ jsme zmínili výše 
(Hickok-Poeppel, 2000) rozdělují kortikální systém zpracovávání rovněţ do dvou proudů, jeţ 
jsme stručně přiblíţili v kap.9.3.4 : 
1. Dorzální proud mapuje zvuk do artikulačních reprezentací a vede dorso-posteriorně (regiony: 
post. Sylviova rýha v parieto-temporální hranici) a odtud do frontálních regionů. Tato síť je 
mechanismem pro vývoj parity mezi auditorním a motorickými reprezentacemi řeči. 
2. Ventrální proud mapuje zvuk do významu a vede ventrolaterálně do inf. mid. post. 
temporálního kortexu, který je rozhraním mezi zvukovými reprezentacemi řeči v STG bilaterálně a 
distribuovanými konceptuálními reprezentacemi. 
Zvířecí studie jazykových proudů na auditorním systémů makaků431 (srv. s Arbibovými závěry a 
dále s Romanski a kol., 1999432) tedy předcházely zjištění, ţe také u člověka existují dva jazykové 
proudy, které zpracovávají auditorně-prostorové a auditorně-objektové informace. Oba proudy projikují 
do frontálního kortexu, který integruje auditorně-prostorové i objektové informace s vizuálními  
a dalšími modalitami. U lidí i primátů jsou auditorní objekty včetně řečových zvuků zpracovávány 
anteriorním sup. temp. kortexu, který projikuje přímo do inf. frontálních oblastí. Tyto anatomické 
substráty zřejmě podporují dekódování vokalizovaných zvuků u primátů i lidí. 
Novější výzkumy pomocí DTI ukázaly, ţe arcuatus fasciculus skutečně není jediným traktem bílé 
hmoty, který spojuje Brocovu a Wernickeovu areu, ale ţe v kortexu člověka existují další dvě 
trasy: právě dorsální a ventrální trakt. DTI jejich průběh zobrazuje takto: 
Dorsální trakt – the WHAT STREAM: 
Brocova area BA 44 – sup. long. fasciculus – post . temp. lalok se spoji do BA50, lat. STG a MTG  
Ventrální trakty – the WHERE STREAM 
Brocova oblast BA 45 – v. část capsuly extrema a fasciculus uncinatus – ant. STG  
(srv. s. 203) 
Aktuálně probíhá ţivá debata o případném počtu dalších dorsálních a ventrálních tras. Catani et 
al.433 přinesli první zprávu o dvou dorsálních cestách pomocí traktografie: klasická přímá cesta je 
podle nich arcuatus fasciculus, přičemţ této cestě autoři připisují zpracovávání fonologické; 

                                                           
430 Hickok, G., Poeppel, D. (2004). Dorsal and ventral streams: A framework for understanding aspects of the 
functional anatomy of language. Cognitin, 92, 67-99. 
431 Objev zrcadlového systémů je zřejmě největším výdobytkem zvířecích studií, totiţ studií s makaky. 
432 Romanski, L.M., Tian, B., Fritz, J., Mishkin, M., Goldman-Rakic, P.S., Rauschecker, J.P. (1999). Dual streams of 
auditory afferents target multiple domains in the primate prefrontal cortex. Nat Neurosci 2, 1131–1136.  
433 Catani, M., Jones, D.K., Ffytche, D.H. (2005). Perisylvian language networks of the human brain. Ann Neurol. 
57, 8-16. 
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paralelně a laterálně probíhá nepřímá cesta spojující Brocovu oblast s inf. parietálním lalokem a 
odtud do Wernickeovy oblasti. Autoři jí připisují zpracovávání sémantiky. Další poznatky o 
těchto traktech v kapitolách 6.6.1; 6.2.6.1. 
 

 
 
Někteří vědci povaţují zrcadlové neurony za nejdůleţitější současný objev neurověd. 
V. S. Ramachandran například soudí, ţe tyto neurony jsou podstatné nejen pro imitaci, ale také 
pro akvizici jazyka434. Moţná slouţí k chápání akcí jiných lidí, k učení se novým dovednostem, k 
simulování pozorovaných akcí.  
Zrcadlovým neuronům bývají rovněţ připisovány kognitivní poruchy, zejména autismus435. 
Zrcadlový systém by také měl přispívat k dovednostem teorie mysli. S pouţitím fMRI se ale 
ukazuje, ţe síť mozkových oblastí, které vykazují zrcadlící vlastnosti, je velmi široká: patří sem 
také somatosenzorický kortex (pozorovatel cítí, jak se pohybuje způsobem, který pozoruje u 
jiného jedince). 
Bez souvislosti se zrcadlovými neurony se hovoří o tzv. vtělených reprezentacích, tj. o významech, jeţ 
by mohly být zakotveny v mozku. Závisí komprehenze akčních vět na amodálních sémantických 
reprezentacích, nebo na jazykových simulacích akcí popisovaných těmito větami? Právě této otázce 
se v současnosti věnují zobrazovací studie.  
Zdá se, ţe akční věty systematicky aktivují mozkové regiony spojované s pozorováním a 
výkonem fyzických akcí. Věty odkazující k akcím, jeţ provádí ústa, ruka a noha, evokují větší 
aktivitu v posteriorním levém gyru frontalis inferior neţ věty abstraktní (Tettamanti a kol., 
2005436). U lidí by tento region mohl kódovat akce na úrovni tak abstraktní, aby byla přístupná 

                                                           
434 Ramachandran, V.S. (2000). Mirror Neurons and imitation learning as the driving force behind the great leap 
forward in human evolution. Edge Foundation. 
Http://www.edge.org/3rd_culture/ramachandran/ramachandran_p1.html. 
435 Oberman LM, Hubbard EM, McCleery JP, Altschuler EL, Ramachandran VS, Pineda JA. (2005-06). EEG 
evidence for mirror neuron dysfunction in autism spectral disorders, Brain Res Cogn Brain Res. 24, 2, 190-8. 
436 Tettamanti et al. (2005). Listening to action-related sentences activates fronto-parietal motor circuits. J. Cogn. 
Neurosci. 17, 2, 273–281. 
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jazyku. Věty odkazující k noze, ruce a ústům jinak aktivují premotorické regiony spojované 
s akcemi těchto končetin (viz také Pulvermüller, kap. 10.1.2). Oblasti různě senzitivní na 
pozorování akcí úst, rukou a nohou jsou také odlišně citlivé k větám, jeţ nesou akční významy 
prováděné těmito působky (Aziz-Zadeh a kol., 2006437). Podíl zrcadlových neuronů na všech 
těchto pozorováním je zjevný.438 
 

10.2  Princip proximity 
Zdánlivě bez souvislosti se zrcadlovými neurony, zato ale čistě ve vztahu k jazykovému 
zpracovávání, nikoli jiným kognitivním doménám, se hovoří také o tzv. principu proximity 
(blízkosti)439, odvozené z názoru na proces učení440: 
„If the system needs to connect nodes of two subsystems which are distant from each other, the most likely location for a node 
that would have latent connections available from both would be in an area intermediate between them. Why? Because a 
system with this property makes fewer demands on the amount of latent connections that need to be provided by the genetic 
endowment. This is the general situation for learning of the type which integrates information from more than one subsystem. 
This situation includes the learning of concepts, which must integrate perceptual information from more than one perceptual 
modality along with lexical information, and it includes also the nodes for lexemes, each of which has to provide a bridge from 
a phonological location to a conceptual or other location. The other situation is that in which a node being recruited for a new 
function is only integrating features from one subsystem, as when a complex phonological expression is learned as a composite 
of two simpler ones. In this situation it is perhaps even more reasonable to hypothesize that the newly recruited node is likely 
to be close to the nodes for the propertie s being integrated, and for the same general reason: such a scenario requires far less 
extensive latent connections in the system than one which would allow such an integrating node to be farther away.“441 

 
1. struktury s podobnými funkcemi mají tendenci být lokalizovány ve vzájemné fyzické 

blízkosti v rámci kortexu  
Brocova area a primární motorický kortex 
Wernickeova area a primární auditorní oblasti 
Angulární gyrus a Wernickeova area 
BA 37 a Wernickeova area 
 

2. struktury, které mají konexe k relativně vzdáleným kortikálním oblastem, bývají 
prostředníky mezi areami, které spojují. To znamená, ţe integrující uzel sítě bude co 
nejblíţe uzlům rysů, které integruje. 
 
 Wernickeova area – mezi primární auditorní oblastí a angulárním gyrem 

 

                                                           
437 Aziz-Zadeh, L. et al. (2006). Lateralization of the human mirror neuron system. Journal of Neuroscience 26(11),  
2964-2970. 
438 O zrcadlových neuronech studovaných v souvislsoti s jazykovým zpracováváním píše např. Watkins a Paus, 2004: 
zvýšená motorická excitabilita během řečové percepce korelovaná s nárůstem krevního průtoku v posteriorní části 
Brocovy oblasti znamená, ţe Brocova oblast hraje ústřední roli při spojování řečové percepce s řečovou produkcí, coţ je 
konzistentní s teoriemi, které zdůrazňují integraci senzorických a motorických reprezentací při chápání řeči 
(Liberman a Mattingly, 1985, The motor theory of speech perception – revised. Cognition, 21, 1-36). Další viz 
kapitola o TMS; viz také výše v příslušné kapitole). 
439

 Lamb, S. (1999). Pathways of the Brain: The Neurocognitive Basis of Language. Amsterdam: Benjamins; Lamb, 

S.. (2003). Neurolinguistics and General Linguistics: The Importance of the Microscopic Level. Logos and Language 
4, 1-16.  
440

 Zejména v souvislosti s tzv. vzdálenými konexemi (latent connections), coţ jsou velmi slabé spoje v neuronální 
síti, které jsou velmi časté v kortexu a které mohou být posilovány během procesu učení. Sidney Lamb, autor 
stratifikační gramatiky 60. let, se pokouší propojit nativismus (vrozené jazykové struktury v mozku) s nejnovějšími 
poznatky o stavbě kortexu. 
441

 Lamb, S., http://www.ruf.rice.edu/~lamb/lt.htm. 
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Konsekvencí této hypotézy je, ţe close competitors (tj. uzly slouţící týmţ funkcím) si budou fyzicky 
blízko, resp. ţe uzly, které jsou si fyzicky blízko, budou mít podobné funkce. 
Jinak řečeno, jedná se o hypotézu, která usouvztaţňuje funkce k lokacím: 
(1) Uzel, který má slouţit k integrování kombinace charakteristik, jejichţ uzly jsou si blízko, bude 
mít tendenci se nacházet v maximální blízkosti uzlům, jeţ jsou dedikované těmto vlastnostem. 
(2) Uzel, který má slouţit k integrování kombinace vlastností, jejichţ uzly jsou si vzdálené, bude 
mít tendenci zaujímat středovou pozici mezi uzly těchto vlastností. 
Tento princip je pozoruhodným odůvodněním pro případy kategoriálně specifické anomie, 
protoţe by mohl vysvětlovat silně distribuovanou sít pro reprezentace jednotlivých pojmů: 
 

- SMG, angulární gyrus a MTG jsou blízko Wernickeově aree  

- Angulární gyrus zaujímá mezipozici mezi hlavními percepčními modalitami 

- SMG je zvláště blízko oblasti pro somatosenzorickou percepci 

- MTG je zvláště blízko oblasti pro vizuální percepci  
 
Můţe také vysvětlovat tzv. předo-zadní jazykovou disociaci (jména v posteriorních oblastech, 
slovesa v anteriorních): slovesa reprezentují procesy a procesy jsou zpracovávány čelními laloky, 
zatímco jména reprezentují objekty, které jsou známy zejména prostřednictvím senzorické 
percepce, která je zpracovávána okcipitálními, temporálními a parietálními laloky (posteriorními). 
Proto také nastává z pohledu principu proximity deficit sloves v případě Brocovy afázie a deficit 
jmen v případě Wernickeovy afázie. 
Vidíme také poměrně blízký vztah této hypotézy k motorickému homunkulu, který jsme si 
představili v kapitole o mapování mozku: zdá se, ţe podobně jako existují tonotopické či 
retinotopické nebo motorické oblasti kortexu, existují také „lingvo-topické“ regiony. 
 

10.3  FOXP2 a genetika gramatiky jazyka 
 
V několika historických kapitolách této práce (zejména v souvislosti s nativistickými náhledy) 
jsme uvedli důleţitost „jazykového“ genu FOXP2 pro jazykovědu. Nyní si přiblíţíme, v čem 
spočívá. 
Na základě studia jediné, specifickým způsobem jazykově postiţené rodiny (KE family) se 
neurovědcům podařilo identifikovat dosud jediný „jazykový gen“442, FOXP2. Polovina členů 
v rámci tří generací KE family trpí signifikantním narušením jazykového vývoje. Jejich řeč je téměř 
nesrozumitelná, učí se znakovému jazyku. Postiţení členové mají závaţná narušení artikulace, 
zpracovávání slov na základě gramatických pravidel, chápání komplexnějších větných struktur, 
například souvětí se zapuštěnými vztaţnými větami, nejsou schopni tvořit srozumitelný řečový 
projev, mají narušenou schopnost pohybovat ústy a obličejovými svaly spojenými s mluvením, 
vývojovou apraxii, ale navíc – coţ je nepominutelné a úlohu genu v jazykovém zpracovávání to 
poněkud komplikuje - také obecnější intelektové a fyzické problémy (silně sníţené IQ je nicméně 
u členů této rodiny detekováno v oblastech poškozených, zatímco v oblastech zachovaných 
nikoli, a to v rámci verbální i mimoverbální domény inteligence). PET studie odhalily funkční 
abnormality v kortikální i subkortikální motorické oblasti čelního laloku u členů KE family, ale 
kvantitativní analýzy MRI spíše strukturální abnormality v některých z týchţ oblastí mozku, zvláště 
v nucleu caudatu, který je u těchto postiţených oboustranně abnormálně malý. 
Kromě toho, ţe způsobuje orofaciální dyspraxii/apraxii, mutace genu FOXP2 umístěného na 
chromozomu 7, také ovlivňuje zpracovávání morfologie jazyka. Genetická pozorování (Enard a 

                                                           
442 Marcus, G.F., Fisher, S.E. (2003). FOXP2 in focus: what can genes tell us about speech and language? Trends 
Cogn Sci 7, 257–262 
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kol., 2002443) odhalují, ţe v době před 10 aţ 100 tisíci lety se mohla objevit jiná mutace tohoto 
genu, na jejímţ základě došlo k evoluci gramatiky jazyka. 
Corballis (2004)444 naznačuje moţné spojení mezi FOXP2 se systémem zrcadlových neuronů 
pozorovaných v homologu Brocovy arey u primátů (F5, viz předcházející kapitola) a navrhuje, ţe 
mutace genu FOXP2 je nejsoučasnější událostí v inkorporaci vokalizace do zmíněného zrcadlového systému, totiţ 
zjemněním ovládání hlasu do té míry, ţe můţe slouţit jazyku445.  

 

                                                           
443 Enard, W. et al. (2002). Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language. Nature 418, 869-
872. 
444 Corballis, M. A. (2004). FOXP2 and the mirror system. Trends in Cognitive Sciences 8, 3, 95-96. 
445 Objev genu FOXP2 je zatím zřejmě nejsilnějším důkazem pro nativisty, protoţe zakotvení jazykového genu 
přímo v DNA by mohlo být označeno za LAD – skutečně vrozený nástroj pro osvojování jazyka (viz výše), navíc 
zkoumaný v evolučním kontextu. 
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11  Jazyk a jiné kognitivní domény 

Rozhraní mezi jazykem a ostatními (vyššími) kognitivními funkci je velmi propustné. Do jaké 
míry jsou jazykové dovednosti oddělitelné od myšlení, vnímání, paměti, pozornosti, usuzování, 
rozhodování a exekutivních funkcí, orientace v prostoru, emoce, gnóze apod.? Mezi kognitivními systémy lze 
sestavovat také hypotetické hierarchie (např. Bradley a kol, 1993). 
Chomsky (2000)446 takové extra-linguistic constraints označuje za kognitivní rozhraní. Jedná se 
nicméně o velmi komplexní kognitivní domény, jejichţ interakce či případné závislosti nebyly 
dosud náleţitě zhodnoceny. V rámci tradičního modularitu a historických neurolingvistických 
přístupů k jazyku byly jazykové dovednosti povaţovány za oddělené od ostatních kognitivních 
funkcí - výzkumy se týkaly vţdy specifické oblasti kognice, v odtrţenosti od ostatních. Tento 
přístup uţ je nadále neudrţitelný: například poruchy jazyka se velmi výjimečně vyskytují bez 
současné poruchy paměti nebo výpadku některých exekutivních funkcí - vyšší mentální funkce jsou 
úzce propojené a jsou komplementární. To činí jazykovědné výzkumy podstatně komplikovanějšími, 
neţ se soudilo v minulosti, resp. zvyšuje to stávající nároky na jejich vedení: je potřeba zváţit při 
hodnocení jazykových funkcí všechny související kognitivní domény a funkce, protoţe změna 
v chování, výkonu nebo konkrétní jazyková chyba nemusí být čistě jazykové povahy? 
Jen některé testy jazykových dovedností jsou tomuto poţadavku uzpůsobeny – většina testů se 
tedy, dovedeno do důsledku, věnuje spíše povrchovým řečovým projevům subjektu. Jako příklad 
pouţijeme moţné chybování v jedné z nejrozšířenějších „jazykových“ úloh – picture naming 
(přisuzování pojmenování objektům na obrázku). Uţ jen tato úloha počítá se zapojením ostatních 
kognitivních funkcí, jako je rozeznávání objektů, orientace v prostoru, rozeznávání tvarů a směrů, 
resp. barev apod. – toto jsou přitom jen příklady z oblasti gnóze. Kaţdé z jmenovaných oblastí 
zpracovávání můţe být přisouzeno jádro případného problému s prováděním této relativně 
jednoduché úlohy (nemluvě o čistě funkčních, senzoricko-motorických potenciálních obtíţích 
testovaného, jako jsou problémy s vizí, artikulací nebo sluchem).  
Produkce sémantických chyb můţe být připsána sémantickému nebo lexikálnímu deficitu. Je-li chyba 
čistě vizuální (odpověď koresponduje s vizuálně podobným konceptem, jako je cílová poloţka, 
ale patřícím do jiné sémantické kategorie – např. trychtýř místo klobouk), je deficit spíše funkčního 
rázu – týká se systému rozeznávání objektů, nikoli problému jazykového, na rozdíl od chyby typu 
kráva místo kůň, u níţ obě sloţky patří do stejné sémantické kategorie, takţe chyba je v jazykové 
sloţce: sémanticky nebo lexikálně orientované.  
 
Při podstupování rovněţ frekventně uţívaného testu popis dějového obrázku mohou za slabým 
pacientovým výkonem stát rovněţ různé kognitivní příčiny: nedostatek orientace v celkovém 
konceptu, různé formy hemianopsie atd. Fakt, ţe si pacient z dějového obrázku vybere 
nepodstatnou informaci, můţe být důsledkem obecnější kognitivního narušení, ale také poruchy 
lexikálního přístupu k pojmenování důleţitých objektů na obrázku, zejména narušení 
pojmenovávání akcí. 
 
Příklad popisu dějového obrázku (pacient po CMP s mírnou produkční afázií): 
 
E: Řekněte mi, co je na tom obrázku. 

                                                           
446

 Chomsky, N. (2000). The Architecture of Language (Co-edited with N. Mukherji, R. K. Agnihotri). Oxford: 

OUP. 
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P: Je tady chlapec, chlap v křesle. Má nohy na st…na stů…na stolku. Má tam…má tam…nějakou… nějakou pití, něco 
k pití. Má tam šálek. Pod nim je nějaká kniha. Za nim je…je tam… je tam nějaká… To nevim, co to je, jak se tomu 
říká… Je tam nějaká taková… 
E: Máte to doma? 
P: …Já nevim, jak se to říká. Police, poličku, nějakou takovou. 
E: Jedna? 
P: Jedna. 
E: Jedna police je tam jenom? 
P: To, to tam jsou tři. Je tam květina… Nějaký, nějaký ty…knihy, kočka. … Tohleto asi bude nějaká taková miska 
s vodou. Rybičky. Tohle je rádio nějaký, nebo… Tohleto asi budou nějaký… stojan s těma… s kazetama. ---- Tadyto asi 
budou repráky. No a je tam nějaký… chlap… chlapec si hraje s autem. 
E: Taky vy jste teď popsal ten obrázek, řekl jste, co tam je, ale ne z hlediska toho, co se tam děje. Co se tam děje? Kdo co 
dělá? A co z toho plyne? 
P: No, se…sedí chlap v křesle. A sedí na zemi chlap- kluk a hraje si s autem.  
E: Dál? Ještě je tam jeden zásadní děj. Tady nahoře. 
P: No, kočka… Je tam kočka. 
E: Co dělá ta kočka? 
P: Šm…  šmatá do tý vody. Tam je asi… tam je rybičko… rybičk. 
E: Co chce ta kočka? 
P: Jí vylovit. 
E: A? 
P: Seţrat. 
E: Ale! Kdyţ to dělá, tak kromě toho se jí povedlo co? 
P: Shodit---s---shodit…květ… ne… shodit…knihy. 
E: A ty knihy dělají co, potom? Kdyţ jsou shozené? 
P: Padají na zem.  
E: Určitě na zem? 
P: Tomu dědkovi na pa… na palici.  
E: A on to co? Vidí, nebo nevidí? 
P: Nevidí. 
E: A proč to nevidí? 
P: Protoţe je to… votočenej. 
E: Já bych řekl, ţe spí. 

 
Osoba v příkladovém dialogu nebyla schopna popsat podstatné kauzální jevy, které byly 
námětem obrázku (k němuţ se ještě opakovaně vrátíme). Není důleţité, ţe jsou na obrázku 
poličky. Podstatné je, ţe kočka při lovení rybky z akvária shodí knihy na hlavu pána, který si na 
gauči čte noviny a na kočku nad sebou nevidí. Tyto příklady svědčí o tom, ţe testovací baterie pro 
zhodnocení jazykových funkcí by měly počítat i s šířeji kognitivně zaloţenými otázkami a vzít 
v úvahu propustnost jazykově-kognitivního rozhraní (ve smyslu zpracovávání komplexních 
konceptů) – coţ se neděje. 
 
V následujících odstavcích pouze upozorňujeme na některé aspekty kognitivních domén, jeţ jsou 
s jazykem v úzké provázanosti: paměti, pozornosti, emoci a gnóze. Na vztah mezi jazykem a učením 
upozorňujeme v pasáţi věnované ADHD.  
Jedním z nejpodstatnějších prvků nenarušeného chápání a produkce jazyka je zejména stav 
paměti, této obtíţně analyzovatelné oblasti kognice se budeme věnovat v následující kapitole. 
Zejména krátkodobá pracovní paměť, která odkazuje ke strukturám dočasně skladovaným pro 
manipulaci s informacemi, je pro správné fungování jazyka funkce nutnou a jádrovou; hraje navíc 
ústřední roli v jazykové akvizici.  
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11.1 Jazyk a paměť 

Povaţujeme za podstatné připomenout základní členění systému paměti.  
Z hlediska časové osy paměť sestává z dlouhodobé a krátkodobé databanky.  
Dlouhodobá paměť umoţňuje ukládat informace na delší úseky – dny, týdny, roky447. Dosud 
není znám praktický limit kapacity této paměti. 
Krátkodobá paměť umoţňuje skladovat informace po kratší časové úseky – sekundy a minuty, a 
je tedy podstatná pro jazykové zpracovávání448. Krátkodobá paměť (nebo také paměť pracovní, 
operativní) je vědomá aktivní část paměti, ve které se odehrává většina psychických procesů 
(např. řešení aktuálních problémů). Zpracovávají se v ní informace dodané senzorickou pamětí a 
informace vyvolané z paměti dlouhodobé, která není vědomě dostupná. Krátkodobá paměť 
dokáţe uchovat vjemy smyslových orgánů a emoce pomocí jejich přeměny (kódování) v mentální 
reprezentace. Ty můţe paměť dále zpracovávat a uchovávat. Krátkodobá paměť je omezena na 
5-9 prvků (tzv. magické číslo 7±2449), které při zamezení opakování uchová 15-20 sekund. Pro 
zachování informace v krátkodobé paměti je třeba si informaci  subvokálně opakovat (tzv. 
fonologická smyčka), jinak je paměťová stopa ztracena. Kromě fonologické smyčky vyuţívá 
mechanismus KDP vizuospaciální náčrtník (visuospatial sketchpad, který dočasně ukládá vizuálně 
prostorové informace) a zmiňovanou centrální exekutivní sloţku, která třídí a specifikuje krátkodobé 
informace. Těmto elementům krátkodobé paměti se budeme věnovat v kapitole Pracovní paměť. 
nahravky-testy\BA\ba-test-KDP.wav 
 
 
 

                                                           
447 Dlouhodobá paměť je relativně pasivní část paměti alokovaná v nevědomí. Její kapacita je hypoteticky 
neomezená. Ukládá významné zkušenosti, např. poznatky nutné k vykonávání nějaké činnosti či poznatky ţivotně 
důleţité. Vštěpování informace do dlouhodobé paměti trvá přibliţně 30 minut a můţe probíhat buď záměrně (např. 
mechanickým opakováním - memorováním), nebo bezděčně. Lépe zapamatovatelné jsou smysluplné obsahy a 
logické celky, coţ můţe vést ke zkreslování vzpomínek. Při začleňování nových informací se totiţ proměňují i 
stávající znalosti. Lépe se také pamatují poznatky, které mají citový nádech a které jsou často vybavovány. Biologicky 
stojí dlouhodobá paměť na strukturální nebo molekulární změně dendritů neuronů. 
448 Podle délky doby uchování zapamatované informace se někdy přidává ještě paměť senzorická. Senzorická 
(ultrakrátká) paměť je vědomá část paměti, která uchovává informace přicházející ze smyslů. Ty jsou podrţeny po 
dobu nezbytně nutnou ke zpracování a rozhodnutí, zda jsou informace důleţité, tedy vhodné k dalšímu zpracování, 
či nikoliv. Pokud ano, postupují dále do krátkodobé či dlouhodobé paměti. 
449 The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information (The 

Psychological Review, 1956, 63, 81-97) je jedna z nejcitovanějších prací v psychologii. George A. Miller v ní ukázal 
pozoruhodnou koincidenci mezi  kapacitou paměti v kognitivních a percepčních úlohách (mezi 5 a 9), coţ činí v průměru 
okolo 2,5 bitů informace. Miller nevyvodil jasné závěry, jeho hypotéza byla, ţe opakovaný výskyt počtu sedm by 
mohl být něčím obecnějším neţ pouhou koincidencí. Nejranější kvantifikací omezení kapacity pracovní paměti bylo 
právě Millerovo magické číslo sedm. Tvrdil, ţe paměťový rozsah mladých dospělých čítá okolo sedmi elementů, bez 
ohledu na to, zda jsou tyto elementy číslice, písmena, slova nebo jiné jednotky. Tento limit ale byl zjištěn jako 
výsledek měření subjektů, mluvčích angličtiny, při memorování sekvencí jednotlivých čísel. Komponent pracovní 
paměti, tzv. fonologická smyčka, je schopný podrţet okolo 2 sekund daný zvuk. Dvě sekundy je současně také trvání 
mluvené formy čísel 7±2 a 7±2 číslic v angličtině (v čínštině okolo 10). 
Pozdější výzkum odhalil, ţe paměťový rozsah závisí na kategorii pouţitých jednotek (je okolo sedmi pro číslice, šesti 
pro písmena a pěti pro slova) i na rysech těchto jednotek v rámci jejich kategorie. Například je niţší pro dlouhá slova 
neţ pro krátká. Obecně paměťový rozsah pro verbální obsahy (číslice, písmena, slova) silně závisí na čase, který tyto 
obsahy potřebují při hlasitém přeříkávání, a na lexikálním statutu těchto obsahů (zda jsou to slova dané osobě známá 
či nikoli). Některé další faktory také ovlivňují naměřený rozsah pracovní paměti dané osoby, a proto je obtíţné její 
kapacitu vymezit počtem jednotek. Neuropsycholog Oliver Sacks se o podobném problému zmiňuje ve své knize The 
Man Who Mistook His Wife for a Hat, v níţ popsal muţe s fenomenální pracovní pamětí pro vizualizované prvky. Zdá 
se, ţe magické číslo sedm skutečně platí pro maximální počet jednotek, které je člověk schopný udrţet v pracovní 
paměti v daném kontextu, přesto Millerova ani další stude o KDP nejsou schopny poskytnout jasný experimentální 
důkaz tohoto tvrzení. 
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11.1.1 Fáze paměťového procesu 

Schopnost uchovávat a pouţívat informace probíhá prostřednictvím procesů vštěpování (kódování), 
uchovávání (retence) a vybavování (reprodukce) zkušenosti. Vštěpování informace do paměti probíhá v 
různé formě - podle způsobu ukládání informací se paměť rozčleňuje na vizuální, akustickou a 
sémantickou (ukládání významu informace).  
K lepšímu zapamatování a uchovávání informací v paměti pouţíváme různé paměťové strategie. Prostým 
opakováním činnosti vyuţíváme tzv. mechanickou paměť, zatímco uspořádáme-li informace 
do celků, k jejich zapamatování pouţijeme logickou paměť. Druhý způsob je dlouhodobě 
výhodnější, protoţe s věkem účinnost mechanické paměti klesá, zatímco logická paměť se 
zlepšuje s mnoţstvím nastřádaných informací. Při spánku dochází ke konsolidaci (integraci do jiţ 
existujících schémat) nových paměťových stop. K vybavení pouţíváme asociace. Pro uchování 
informací je efektivní, kdyţ jsou uspořádány v nějakém smysluplném celku. Snadněji vybavitelné 
a reprodukovatelné jsou informace, které mají význam daný motivací, osobními potřebami či 
spojením se silnějším citovým záţitkem. Dále si lze lépe zapamatovat to, co se člověk učí záměrně 
systematicky. Naopak mechanicky vštípené informace z paměti rychleji mizí, nelze je vybavit, tj. 
dekódovat.  
Zapomínání samotné je vykládáno vyhasínáním nervového spoje. U nedostatečně zařazené 
informace probíhá vytěsnění do nevědomí.  
Údaje jsou v  paměti uchovávány pomocí procedurálních mechanismů, jednoduchého 
podmiňování (asociace mezi emocemi a vnějšími vlivy), které bývá lokalizováno do části mozku 
amygdaly a mozečku; nebo pomocí tzv. senzibilizace, zcitlivění vůči relativně novým podnětům. 
Dává přednost podnětům, které byly i v obměněné podobě rozpoznány dříve (vybavování 
pomocí nápovědy, viz heslo priming) a je umístěna v senzorické oblasti mozkové kůry. Dalším ze 
způsobů ukládání informací je neasociativní učení - reflexní reakce.  
 

Obecná paměť Procedurální paměť 
Mentální gramatika 

 

 Deklarativní paměť 
Mentální lexikon 

Sémantická paměť 

  Epizodická paměť 

 
Členění paměti na explicitní čili deklarativní a implicitní čili procedurální se zaměřuje na 
druhy ukládaných informací: deklarativní paměť seskupuje podsoubory sémantické a epizodické 
paměti a odkazuje k paměti pro fakta a specifické úkony a významy (např. Kdo byl první český prezident?).  
Procedurální paměť umoţňuje zapamatovat si akce a motorické sekvence (např. jak řídit kolo). 
Informace v ní uloţené jsou hůře verbálně vyjádřitelné. Implicitní paměť je vývojově starší, 
odolnější a relativně nezávislá na paměti explicitní (jak dokazují případy lidí s amnézií). Vštípení 
do implicitní paměti můţe probíhat i nevědomě. Je alokovaná v neuronální oblasti středního 
mozku (nucleus caudatus a putamen). Procedurální paměťový systém slouţí učení se novým a 
zpracovávání naučených kognitivních dovedností - proto by měl být zodpovědný za tzv. 
mentální gramatiku – sekvenční a hierarchické kombinování jazykových reprezentací řízených 
pravidly -, syntax, morfologii a fonologii (nové slovní formy). Učení vyţaduje opakované 
vystavení stimulům a praxi. Není přístupné vědomé paměti, proto je implicitní. 
 

Frontální a gangliové okruhy  
– BA 44, nucleus caudatus 

mentální gramatika 

nucleus caudatus  nabývání znalostí 

BA 44 a premotorický kortex zpracovávání znalostí 
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Deklarativní paměťový systém je specializovaný pro arbitrární vztahy, tudíţ by měl být také 
klíčový pro takové vztahy v jazyce. Panuje přesvědčení, ţe je základem stavby mentálního 
lexikonu: specifické jazykové znalosti o slovech včetně jejich zvukové podoby, nepravidelností 
v morfologii a pouţití v syntaktických vazbách. S poruchou deklarativní paměti jsou tedy 
spojována narušení lexikonu, se zachováním gramatiky a procedurální paměti. 
 

hippokampus a další mediálně-temporální struktury konsolidace znalosti 

BA 45/47 vybavování informací 

neurokortikální tkáně temporálního laloku pouţití zavedené lexikální a sémantické znalosti 
(poškození - AD, sémantická demence, plynulé afázie) 

mediální temporální poškození učení se novým lexikálním vstupům  
(poškození - AD, amnézie) 

 
Informace v explicitní (deklarativní) paměti jsou verbálně vyjádřitelné a před vštípením musí 
projít vědomím. Její součástí je: 

 Sémantická paměť - obsahuje obecná fakta (např. Pythagorova věta), bez vztahu k místu a 
času vštípení. Organizace informací do větších celků probíhá na základě postojů, schémat a 
scénářů (např. sociální), které poté ovlivňují vštěpování informací nových. Vybavování 
poznatků je částečně nevědomě ovlivněno vnějším situačním kontextem a vnitřním 
kontextem (nálada, emoce). Vědomosti se tak lépe vybavují, pokud se nacházíme ve 
stejném prostředí či emocionálním stavu jako při vštěpování (efekt kongruence). 

 Epizodická paměť - uchovává informace o událostech v rozměru časovém, prostorovém a 
citovém450  

Oba systémy jsou podloţeny dosti odlišnými neurálními substráty, ale vzájemně interagují: jsou 
komplementární a částečně i redundantní, spolupracují i soutěţí. Komplexní jazykové 
reprezentace jsou zpracovávány nejen procedurální pamětí, ale memorovány také v deklarativní 
paměti.  
Z nemodulárního hlediska jazyk není závislý jen na doménově specifických neurálních 
substrátech. Závisí také na obecných paměťových systémech mozku, které slouţí řadě jiných, 
nejazykových funkcí a jsou součástí také zvířecích systémů (Ullman, 2004451); jak jsme právě 
uvedli:  
 
Lexikální paměť tedy závisí na paměti deklarativní, která je specializovaná na nezávislé asociace a 
lokalizovaná v temporálním laloku.  
Mentální gramatika naopak závisí na procedurální paměti, systému specializovaném na pravidla a 
sekvence a umístěnému ve strukturách čelních laloků a bazálních ganglií.  
 
Vývojové poruchy jako SLI, autismus, Touretteův syndrom, dyslexie, ADHD, demence jako PD, 
HD a nonfluentní afázie zahrnují určitý gramatický deficit a nejazykový deficit procedurální paměti. 
Lexikální a deklarativní paměť jsou u většiny těchto poruch zachovány a hrají kompenzační roli 
(Ullman452, Walenski a kol.453; všimněme si, ţe se jedná právě o poruchy, které jsou často 
předmětem nativistického dokazování). 

                                                           
450 K nim se přiřazuje ještě autobiografická paměť - obsahuje vzpomínky na vlastní ţivot (osobní záţitky). Tyto 
informace jsou časově řazené a doprovázené emocemi, které ovlivňují schopnost znovu vybavení (zábleskové 
vzpomínky). 
451 Ullman, M.T. (2004). Contributions of memory circuits to language: the declarative/procedural model. Cognition  
92, 231–270. 
452 Ullman, M.T. (2004) Contributions of memory circuits to language: the declarative/procedural model. Cognition. 
92, 231–270. 
453 Walenski, M. (2008). Brief Report: Enhanced Picture Naming in autism. Autism Dev Disord. 38, 7, 1395–1399.  
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Alzheimerova nemoc, sémantická demence, fluentní afázie a amnézie ovlivňují funkce lexikální a 
deklarativní paměti a vykazují se jako abnormality ve strukturách deklarativní paměti v mozku. 
Gramatika a procedurální paměť jsou v těchto případech nenarušeny454. 
 

11.1.2 Sémantická paměť  
Sémantická paměť je paměť pro významy a jejich chápání. Je zaloţená na znalosti konceptů, 
nepodléhá specifické zkušenosti. Vědomé přeskupování faktických informací a obecných 
vědomostí o světě je nezávislé na obsahu a individuu. Sémantická paměť obsahuje zobecněné 
znalosti, bez ohledu na událost. Víme například, ţe pes je šelma a nikoli pták, aniţ bychom si 
pamatovali specifickou událost, při níţ jsme se této znalosti naučili.  
Své pojmenování získala sémantická paměť na konferenci r. 1972 od Endela Tulvinga z 
University v Torontu455. Tulving předloţil návrh odlišit epizodickou a sémantickou paměť na 
základě kritéria individuální zkušenosti.  
Semantická paměť by měla odráţet znalost světa v podobě obecných informací získaných na 
základě kontextu. Na rozdíl od epizodické paměti odkazuje k obecným faktům a významům, které 
sdílíme s ostatními, zatímco  
epizodická paměť odkazuje k unikátním a osobním zkušenostem.  
Epizodická a sémantická paměť se tedy liší v několika ohledech: způsob, kterým pracují, druh 
informací, který zpracovávají, a způsob jejich aplikace na skutečný svět. Na základě Tulvingova 
hypotetického rozlišení vzniklo několik experimentů, které se pokoušely potvrdit jeho validitu456.  
 
Lokalizace sémantické paměti v mozku je zdrojem rozporů. Mnozí výzkumníci i praktici věří, ţe 
sémantická paměť sdílí mozkové systémy epizodické paměti (med. temp. laloky vzpomínky ukládají 
poté, co hippokampální formace zakóduje vzpomínky). Jiní věří, ţe hippokampus se podílí pouze na 
epizodické paměti a prostorové kognici. Je otázka, kde je sémantická paměť lokalizována. Někteří 
soudí, ţe je to temporální neokortex.  
Neurozobrazovací důkazy naznačují, ţe levé hippokampální oblasti skutečně vykazují nárůst 
aktivity během úloh na sémantickou paměť.  Temporální lalok bilaterálně je zónou pro konvergenci 
unimodální sémantické reprezentace do multimodálních reprezentací457. Poškození temporálního 
laloku laterálně a mediálně je spojeno se sémantickými deficity.  
Další potenciální lokalitou pro sémantickou paměť je levý inf. prefrontální kortex a levé post. temp. 
oblasti.  

11.1.2.1  Kategoriálně a modalitně specifická poškození paměti 

Jiní soudí, ţe je sémantická paměť je souborem funkčně a anatomicky odlišných systémů, které jsou 
svázány s konkrétní senzoricko-motorickou modalitou (protoţe „znalost“ pojmu kočka je i ve 
sluchovém kortexu  - mňoukání, vizuálním kortextu - vzhled kočky ad.) a ještě konkrétněji s její 
vlastností (např. barvou) a je distribuována v celém mozku. Je moţné, ţe můţe být rozčleněna dle 

                                                           
454 Vztahu mezi jazykem a pamětí se věnuje speciální periodikum (Journal of Memory and Language). 
455 Např. Tulving, E. (1983).  Elements of Episodic Memory, Oxford University Press, New York; Tulving, E., 
Schacter, D.L. (1990). Priming and human memory systems. Bum.Science, 247, 301 – 306. 
456 Např. Kihlstrom (Kihlstrom, J. F. (1980). Posthypnotic amnesia for recently learned material: Interactions 
with "episodic" and "semantic" memory. Cognitive Psychology , 12, 227-251) zkoumal hypnabilitu studentů a 
výsledky vztahoval k jednak sémantické, jednak epizodické sloţce paměti s paradigmatem multi-trial free recall 
method a semantic free association test. 
457 Tyto regiony jsou zvláště náchylné k poškození v případě sémantické demence, která je charakteristická globálním 
sémantickým deficitem (viz kapitola Frontotemporální demence). 
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typů vizuální informace (barva a tvar - levý lat. temp. kortex, velikost, pohyb – parietální kortex)458.  
 
V mnoha případech je výkon subjektu v jedné sémantické oblasti lepší neţ v jiné. Poškození 
oblastí, jeţ se podílejí na sémantické paměti, vede k různým deficitům, v závislosti na jeho typu a 
místu. Právě kategoriálně-specifická poškození paměti ukazují, ţe znalost pojmu můţe různě záviset na 
jeho senzorických a motorických vlastnostech kódovaných v různých oblastech (Farah and 
McClelland, 1991)459. 
Kategoriálně-specifická poškození paměti mohou například představovat oblasti, v nichţ jsou 
reprezentovány ţivé objekty a neţivé věci (k této disociaci se v průběhu práce ještě opakovaně 
vrátíme), a oblasti, v nichţ jsou reprezentovány rysy a konceptuální vztahy. V závislosti na poškození 
sémantického systému můţe být jeden z typů např. upřednostňován. V Případě AD a sémantické 
demence byly pozorovány chyby v pojmenování, rozeznávání a popisování objektů. Někteří vědci 
tyto projevy připisují degradaci sémantické znalosti (Koenig et al. 2007)460. 
 
Modalitně specifická poškození sémantické paměti svědčí o tom, ţe různé sloţky reprezentují informaci z 
různých senzoricko-motorických kanálů (vizuální, taktilní, auditorní vstup). Poškození vizuální 
sémantiky primárně poškodí znalost ţivých věcí, zatímco poškození funkční sémantiky primárně poškodí 
znalost věcí neţivých.  
 
Sémantická paměť se často modeluje jako síť. Uzly mohou korespondovat se slovy nebo slovními kmeny 
a spoje představují syntaktické vztahy mezi nimi.  
V rysových modelech (feature models) jsou sémantické kategorie sloţeny z relativně nestrukturovaných 
souborů rysů. Současnější teorie se přiklánějí k názoru, ţe kategorie mohou mít i špatně definované nebo 
fuzzy struktury a pro verifikaci členů kategorie navrhují probabilistické modely nebo modely obecné 
podobnosti461.  
V asociativních modelech jsou základem pro modelování paměti a kognice obecně asociace na mnoha 
úrovních mentální reprezentace. Soubor asociací ze souboru poloţek v paměti je ekvivalentní spoji mezi 
uzly v síti, kde kaţdý uzel reprezentuje jedinečnou poloţku paměti. Učíme se tak, ţe kdykoli jsou v paměti 
simultánně aktivní dvě poloţky, zesiluje se asociace mezi nimi, a je pravděpodobnější, ţe jedna poloţka 
bude aktivovat druhou. Statistické modely charakterizují akvizici sémantické informace jako formu 
statistické inference ze souboru diskrétních zkušeností, distribuovaných v určitém počtu kontextů. Tyto 
modely pouţívají matici poloţka × kontext), v níţ kaţdá buňka reprezentuje dobu, po níţ se jednotka v 
paměti objevila v daném kontextu.  

11.2  Pracovní paměť 
 
Pracovní pamětí označujeme struktury a procesy, které se pouţívají k dočasnému ukládání a 
manipulaci s informacemi. Zobrazovací metody ukázaly, ţe funkce pracovní paměti zasahují 
významnou část kortexu: prostorové úlohy angaţují pravostranné regiony, verbální a objektové úlohy spíše 
levohemisferální. Zdá se, ţe údrţba pracovní paměti zaměstnává levý post. parietální kortex, a kontrolní 
subvokální zkoušky (tzv. rehearsal  - ozkušování/opakování) levý prefrontální a frontální kortex 
(Brocova oblast).  

                                                           
458 Thompson-Schill, S. L. (2003). Neuroimaging studies of semantic memory: inferring how from where. 
Neuropsychologia, 41, 280–122. 
459 Lambon Ralph, M., Lowe, C. & Rogers, T. T. (2007). Neural Basis of Category-specific Semantic Deficits for Living 
Things: Evidence from semantic dementia, HSVE and a Neural Network Model. Brain: A Journal of Neurology, 130, 4, 
1127-37.  
460 Lambon, R. & Matthew, A. (2007). Neural Basis of Category-specific Semantic Deficits for Living Things: Evidence from 
semantic dementia, HSVE and a Neural Network Model. Brain: A Journal of Neurology, 130, 4:1127-37.  
461 McCloskey, M. E. & Glucksberg, S. (1978). Natural categories: Well defined or fuzzy sets? Memory & Cognition, 
6, 4, 462-472; McCloskey, M. & Glucksberg, S. (1979). Decision processes in verifying category membership 
statements: Implications for models of semantic memory. Cognitive Psychology, 11, 1, 1-37. 
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Pracovní paměť se podílí na mnoha kognitivních procesech, ne jen na jazykové komprehenzi. 
Většinou se testuje pomocí testů rozsahu - span tests (např. digit span test; listening/reading span task), 
často navíc v paradigmatu dual-task. Subjekt plní paralelně dvě úlohy týkající se zpracovávání a 
ukládání informací, např. rozhoduje v pravdivostních úlohách o větném obsahu a následně si 
vybavuje poslední slovo v poslední větě z daného subsouboru. 
Jak ukázali Waters a Caplan462, pacienti s poruchou ukládání do pracovní paměti nemají 
obtíţe s ukládáním mluvených vět, ať jsou jakkoli syntakticky sloţité, zatímco pacienti 
s poruchou v centrální exekutivní sloţce (viz dále) mají obtíţe s komprehenzí vět, v nichţ je 
integrace významů individuálních slov do sémantických reprezentací jakoby odloţena (jako 
v případě vět s prenominálními adjektivy /starý tlustý chlupatý pes/). 
Centrální exekutiva se podílí na paměťových procesech, uvaţování a učení, chápání a plánování 
diskursu i vyhledávání lexikálních reprezentací. Osoby s poruchou sémantické kategorizace, jako 
například osoby s AD, mívají právě poruchu exekutivní funkce (Grossmann a kol., 2003463).  
Porucha centrální exekutivy vede k deficitům v komprehenzi i produkci slov. Interpretace 
výsledků jazykových testů musí být uzpůsobena výkonu pacienta v testech pracovní paměti a 
exekutivních funkcí (Stroopův test464, Trail Making Test465 atd.). Tyto neuropsychologické testy 
ovšem provázány s jazykovými dosud nejsou téměř vůbec (neuropsychologické testování se navíc 
nekryje s logopedickým, viz dále). 
 

11.2.1 Kapacitní teorie a model fonologické smyčky 

Dvě nejvýznamnější teorie vztahu jazyka a (pracovní) paměti, kapacitní teorie komprehenze (model CC 
Reader466, capacity theory of comprehension467) a Baddeleyho model fonologické smyčky468 (phonological loop)469, 
se odlišují právě v obecné koncepci pracovní paměti. V základním se ale shodují: existuje omezená 
mnoţina operačních zdrojů dostupných pro mozkové komputace. Zpracovávání a ukládání 
jazykových informací je sníţeno, jestliţe poţadavky na ně překročí moţnosti těchto zdrojů. 

                                                           
462 Waters, G., Caplan, D. (1999). Verbal working memory and sentence comprehension. Behavioral and Brain 
Sciences, 22, 77-126. 
463 Grossmann, M. et al. (2003). Neural basis for semantic memory difficulty in Alzheimer’s disease: an fMRI study 
Brain, 126, 2, 292-311. 
464 Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology 18: 
643–662. Jeden z nejznámějších testů reakčního času při kolizi senzorických vstupů. Stroop Test se povaţuje za 
důkaz ovlivnění jazykového zpracovávání automatickými reakcemi. Reakci na barvu nezpomalují jen pojmenování 
barev odlišná od přímého pohledu na barvu, ale i slova významově spjatá s nějakou barvou (krev – červená, obloha – 
modrá) a slova pro konkrétního uţivatele citově zabarvená. Test se kromě výzkumu pozornosti a zaměřenosti uţívá 
k dalším studiím lidského vědomí – např. při výzkumu bilingvismu. Příklad testu viz poslední rozsáhlá kapitola této 
práce. 
465 Trail making test je standardní součástí mnoha neuropsychologických testů kognitivní kompetence. Úkolem je 
kreslení cesty mezi body. Zkoumá se tak např. vizuomotorická koordinace, psychomotorické tempo, zraková 
percepce, pozornost, flexibilita. Je moţné jej aplikovat i na slovní úlohy. Vyuţívá se zejména při diagnostice demencí. 
O jeho české verzi se zmiňujeme v kapitole 21.4.1. 
466 Carpenter, P., Miyake, A., Just, M. (1994). Working memory constraints in comprehension: Evidence from 
individual differences, aphasia, and aging. In M. A. Gernsbacher (ed.), Handbook of psycholingvuistics, Sand diego, 
CA: Academic Press, 1075-1122. 
467 Just, M., Carpenter, P. (1992). A capacity theory of comprehension: individual differences in working memory. 
Psychological Review 99, 1, 122–49. 
468 V české afaziologické literatuře se někdy setkáváme s překladem vnější monitorovací smyčka, které není příliš 
vhodné, protoţe se jedná právě o smyčku vnitřní.  
469 Baddeley, A. D. (1983). Working memory. Oxford: Clarendon Press; Gathercole, S. E., Baddeley, A. D. (1993) 
Working Memory and Language, Hove, U.K.: Erlbaum.  
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11.2.2 Baddeleyho model pracovní paměti a fonologická smyčka 

 

Baddeley & Hitch původně navrhli svůj model jako popis krátkodobé paměti r. 1974470. Od té 
doby Baddeley se svým týmem vytvořil z adaptací tohoto modelu dominantní teoretický náhled 
na pracovní paměť471. Centrální exekutiva v tomto modelu slouţí jako kontrolní systém, který řídí 
tok informací od sluţebných komponent: fonologické smyčky (phonological loop) a vizuospaciálního 
náčrtníku (visuospatial sketchpad). Tyto systémy slouţí jako krátkodobé sklady pro verbální a 
vizuospaciální informace. R. 2000 přidal Baddeley ještě třetí sluţebný systém: epizodický sklad 
(episodic buffer).  
Centrální exekutiva spojuje informace z různých zdrojů, koordinuje sluţebné systémy a přepíná 
mezi úlohami a strategiemi pro vyhledávání informací v paměti, slouţí také pro selektivní 
pozornost a potřebnou inhibici.  Systém centrální exekutivy není čistě jazykový, ale obecně 
kognitivní. Hlavní rolí exekutivního systému je kontrolovat, regulovat a koordinovat kognitivní 
procesy. Je součástí paměťových, myšlenkových a učebních procesů, které se podílejí na produkci 
vět a diskursu (plánování celkového konceptu výpovědi, interpretace přijatých podnětů, 
vyhledávání sémantických a lexikálních reprezentací).  Současné výzkumy paměti naznačují, ţe 
není jediná centrální exekutiva, ale spíše více oddělených exekutiv, které pracují nezávisle a mohou být 
také selektivně poškozeny.  

Fonologická či artikulační smyčka472 pracuje s fonologickou informací. Skládá se z krátkodobého 
fonologického skladu, který nese auditorní paměťové stopy, které se rychle vytrácejí, a artikulačního 
zkušebního/opakovacího komponentu (articulatory rehearsal component), který tyto stopy oţivuje, viz dříve 
KDP. Kaţdá auditorní verbální informace vstupuje do fonologického skladu automaticky. 
Vizuální jazykové podněty mohou být transformovány do fonologických prostřednictvím vnitřní 
řeči (subvokální artikulace), a tak zakódovány do fonologického skladu. Artikulační procesy 
fungují jako vnitřní hlas – opakují auditorní podněty ve smyčce, aby zajistily, ţe se neztratí. 
Fonologický sklad je jakési vnitřní ucho, které si pamatuje auditorní podněty v daném pořádku. 
Defekt fonologického skaldu lze povaţovat za vysvětlení obtíţí subjektů s deficitem fonologické 
krátkodobé paměti: dyspraktici nejsou schopni motorických akcí nutných pro artikulaci - to 
způsobuje poškození subvokálních artikulačních zkušebních procesů473. Pacienti s dysartrií, jejichţ 

                                                           
470 Baddeley, A.D., Hitch, G. (1974). Working memory. In G.H. Bower (Ed.), The psychology of learning and 
motivation: Advances in research and theory (Vol. 8, pp. 47–89). New York: Academic Press.  
471 Baddeley, A. (2003). Working memory: Looking back and looking forvard. Nature Reviews Neuroscience, 4, 829-
839; Baddeley, A.D. (2007). Working memory, thought and action. Oxford: Oxford University Press. 
472 Fonologická smyčka umoţňuje monitorování vlastní orální jazykové produkce subjektem: Je-li narušena, subjekt 
neslyší vlastní chyby v řečové produkci.  
473 Waters, G.F. et al. (1992). The role of high-level speech planning in rehearsal: Evidence from patients with apraxia 
of speech. Journal of Memory and Language 31, 54–73. 
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řečové problémy jsou spíše druhotné, mají normální zkušební kapacitu, coţ naznačuje, ţe 
subvokální ozkušování (vnitřní řeč) je klíčové474.  

Vizuospaciální náčrtník podrţuje informace o tom, co vidíme (zapamatovávání tvarů a barev, 
umístění a rychlost objektů v prostoru, orientace v prostoru – plánování trasy). Měl by být 
umístěn v pravé hemisféře.  

Epizodický sklad spojuje informace z různých smyslových domén: vizuální, prostorové, verbální 
včetně jejich časové posloupnosti. Je spojen s dlouhodobou pamětí a sémantikou475. Do modelu 
pracovní paměti byl přičleněn na základě výzkumů amnestiků, kteří nejsou schopni kódovat do 
dlouhodobé paměti, ale mají dobrou krátkodobou paměť pro příběhy, coţ vyţaduje podstatně 
větší nároky na fonologickou smyčku476.  

Pracovní paměť je podle autorů této teorie přímo v centru jazykového zpracovávání, svá pozorování opírají o 
rozsáhlé výzkumy různorodých populací: osob s poškozením mozku, dětí, zdravých dospělých. 
Autoři definují podíl pracovní paměti na centrálních aspektech jazykového zpracovávání takto:  

 akvizice slovníku i při učení se cizímu jazyku (fonologická smyčka zřejmě hraje klíčovou 
roli477) 

 řečová produkce 

 vývoj čtení (viz také kapitoly věnované procesům čtení a vnitřní řeči) 

 pokročilé čtení 

 jazyková komprehenze (viz kapitoly věnované procesům komprehenze 

U dětí jsou individuální rozdíly ve fonologické pracovní paměti předpovědí budoucího rozvoje slovníku a 
jsou spojeny s rozdíly v rozsahu repertoáru pouţívaných slov, délkou výpovědi a uţíváním jednotlivých 
gramatických konstrukcí. U školáků je výkon v měření pracovní paměti signifikantně spojen 
s komprehenzí mluveného jazyka i rozeznáváním čteného textu478.  

Kapacita pracovní paměti rovněţ předpovídá míru verbálních dovedností u dospělých, a to 
v oblasti zpracovávání čteného textu, chápání víceznačných pasáţí a syntakticky komplexních 
výpovědí a schopnosti tvořit inference. U dětí s jazykovými a kognitivními deficity (DS, WS, L-
KS, SLI) se často objevuje právě slabá pracovní paměť. 
Genetické výzkumy specifické jazykové poruchy (SLI) odhalily vztah mezi fonologickou pamětí a 
opakování neslov. Bishop, North a Donlan479 administrovali úlohy opakování neslov ve studii 
dvojčat s jazykovým poškozením. Tyto děti měly signifikantní deficity této úlohy. Bishop a kol.480 
proto naznačují, ţe deficity v této úloze jsou genotypickým markerem dědičné formy vývojové jazykové 
poruchy. Tyto pokusy při replikaci se nejen potvrdily, ale dokonce se ukázalo, ţe úloha opakování 
neslov je významným znakem skupinové dědičnosti. Předběţné výsledky dalších testů Tomblina 

                                                           
474 Baddeley, A.D. & Wilson, B.A. (1985). Phonological coding and short term memory in patients without speech. 
Journal of Memory and Language 24, 490–502.  
475 Baddeley, A.D. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Science, 
4, 417–423.  
476 Baddeley A, Wilson BA (2002). Prose recall and amnesia: implications for the structure of working memory. 
Neuropsychologia 40 (10), 1737–43. 
477 Baddeley, A., Gathercole, S., Papagno, C. (1998). The phonological loop as a language learning device. Psychol 
Rev 105, 1, 158–73. 
478 Swanson, H. L. (1996). Individual and age-related differences in children´s working memory. Memory and 
Cognition, 24, 70-82. 
479 Bishop, D. V. M., North, T., Donlan, C. (1996). Nonword repetition as a behavioral marker for inherited language 
impairment: Evidence from a twin study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 1-13. 
480 Bishop, D. V. M., Bishop, S., Bright, P., James, C., Delaney, T., Tallal, P. (1999). Different origin of auditory and 
phonological processing problems in children with alnguage impairment: Evidence form a twin study. Journal of 
Speech, Language, and Hearing Research, 42, 155-168. 
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a kol.481 ukazují na spojení mezi markerem na chromozomu 7 a fonologickou pamětí i fenotypy 
mluveného jazyka. 
Baddeleyho model pracovní paměti je velmi vlivný, zejména díky rozlišení na verbální a 
prostorové komponenty a funkčnímu oddělení exekutivní funkce (manipulace se symboly) od 
čistého uchovávání v paměti (skladování). S následující kapacitní teorií se nekříţí, naopak se 
doplňují. 

11.2.2.1 Kapacitní teorie 

Pro udrţování a zpracovávání informací je podle autorů této teorii k dispozici jen omezená 
maximální aktivace (omezení kapacity pracovní paměti). Pracovní paměť je schopná uchovávat 
pouze velmi malé mnoţství informací; její kapacita je při tom individuální. Pracovní paměť je 
podle nich jádrem centrální exekutivy tak, jak ji ve svých pracích představuje Baddeley - tj. 
neslouţí pouze pro ukládání, ale také pro zpracovávání informací. Slova jsou zpracovávána ve větě 
okamţitě, a dále nejsou (nemohou být) uchovávána.  
Just a Carpenterová482 tímto tvrzením přispěli zejména k teoriím větné komprehenze483. Své 
předpoklady testovali pomocí  výše zmíněných testů rozsahu čtení, při nichţ mají testovaní za úkol 
číst s porozuměním několik vět a poslední slovo kaţdé věty si vybavit. Rozsah čtení je stanoven 
jako číslo, které udává počet vět, v nichţ si testovaný vybavil všechna závěrečná slova. Rozsah 
čtení u kaţdého jedince souvisí s verbální inteligencí – lidé s velkým rozsahem čtou rychleji. Počet 
vět v kaţdém z nich se při tom stále zvyšuje. Děti se SLI opět projevovaly v této úloze podstatné 
deficity. Pro podporu této teorie byly sneseny důkazy pomocí fMRI: test rozsahu čtení aktivuje 
tytéţ oblasti, které jsou aktivní při větné komprehenzi.  

Model CC Reader 

Z výše uvedené teorie odvozený model Capacity constrained reader 484 Carpenterové, 
Myiakiho a Justa je dobře aplikovatelný na případy porušeného čtení u afatiků. Tvrdí se v něm, 
ţe potíţe se čtením, které pozorujeme u řady afatiků, jsou zaloţeny na závaţnějším kapacitním 
omezení pracovní paměti u těchto subjektů ve srovnání se zdravými kontrolami. 
Kapacitní teorie tvrdí, ţe je schopna odůvodnit individuální rozdíly v jazykové komprehenzi485. 
V omezené kapacitě paměti mají někteří jedinci k dispozici více zdrojů – způsobů či moţností 
zpracovávání - neţ jiní. Také způsob měření výkonnosti pracovní paměti rozsahem čtení je 
významným přínosem. Není ale zcela jisté, ţe toto měření je zcela souměrné s mírou porozumění 
jazyku486; uvaţuje se také o tom, zda rozsah čtení neodráţí spíše obecné procesy zpracovávání neţ 

                                                           
481 Tomblin, J.B., Zhang, X., Buckwalter, P.; O'Brien, M. (2003). The stability of primary language disorder: Four 
years after kindergarten diagnosis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 46, 6, 1283-1296; Tomblin, 
JB; Zhang, X (2006). The dimensionality of language ability in school-age children. Journal of Speech, Language, and 
Hearing Research 49, 6, 1193-1208. 
482 Just, M., Carpenter, P. (1992). A capacity theory of comprehension: individual differences in working memory. 
Psychological Review 99, 1, 122–49. 
483 Teorie kapacity poslouţila jako důkaz pro konekcionistické modely větné komprehenze. 
484 Carpenter, P., Miyake, A., Just, M. (1994). Working memory constraints in cimprehension: Evidence from 
individual differences, aphasia, and aging. In M. A. Gernsbacher (ed.), Handbook of psycholingvuistics, Sand diego, 
CA: Academic Press, s. 1075-1122. 
485 Cowan, Nelson (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage 
capacity. Behavioral and Brain Sciences 24: 87–185. 
486 Např. Ericsson a kol, 1995, 1998 (Ericsson, K. A., & Kintsch, W. (1995). Long-term working memory. 
Psychological Review, 102, 211–245 ad.), tvrdí naopak, ţe míra jazykového zpracovávání určuje výkonnost pracovní 
paměti – tedy ţe jejich vzájemný vliv má opačný směr. 
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specificky procesy čtení. Někteří také zpochybňují, ţe test rozsahu čtení vůbec vypovídá o 
procesech souvisejících s větnou komprehenzí487.  

11.3  Jazyk a pozornost 

Pozornost je kontrolní a koordinační funkce charakterizovaná selektivitou, soustředěností a 
zaměřeností psychické činnosti488, a současně patří mezi nejdéle zkoumané oblasti psychologie 
(Wundt, 1973, James, 1890489 ad.).  
Konstrukt pozornosti je základem psychologie, ale - snad vzhledem k obtíţnosti jeho uchopení  -
byl některými vědci povaţován za teoreticky inkoherentní (Cohen, 1993490). Pozornost patří k velmi 
sloţitým vědeckým odvětvím a je velmi obtíţné prokázat validitu s ní souvisejících teoretických 
tvrzení. Přesto je koncept pozornosti pro teorie vědomí, kognice a mozkových dysfunkcí zásadní. 
Jiţ v 50. letech se podařilo prokázat, jejím anatomickým korelátem je retikulární formace v mozkovém 
kmeni491.  
Knudsen492 uvádí, ţe klíčovými procesy pozornosti jsou zejména pracovní paměť, kompetitivní selekce, 
která ovlivňuje, jaká informace získá přístup do pracovní paměti, procesy top-down řízení ovlivňují, 
jak vyšší kognitivní procesy regulují intenzitu signálu v řetězu informací, jeţ soutěţí o přístup do 
pracovní paměti – zvýhodňují je. Aktuální obsah pracovní paměti prostřednictvím procesů top-
down ovlivňuje výběr nové informace, a tak prostředkuje vědomou kontrolu pozornosti 
v rekurentní smyčce. Filtry význačnosti (salience), které pracují směrem zdola nahoru (bottom-up) 
posilují reakci na nefrekventované stimuly nebo stimuly biologicky relevantní.  

Multikomponentová povaha pozornosti a zpracovávání informace je předmětem výzkumu 
Fischlera (2001493): komponenty pozornosti charakterizuje jako: 
1. Celkové vzbuzení pozornosti  
2. Orientace v nových stimulech 
3. Selektivita - rozčlenění endogenních a exogenních stimulů 
4. Odlišení konkurujících si úloh 
5. Exekutivní řízení pozornosti (alokace zdrojů) 
6. Bdělost (udrţovaná pozornost) 
Potvrzení této modularizace pozornosti ovšem neexistuje. Například selektivní zaměření 
konceptuálních a percepčních systémů na externí stimuly vyţaduje zapojení mechanismu pro 
inhibici některých stimulů a aktivaci stimulů zamýšlených. Tím se opět dostáváme k odlišení top-
down a bottom-up procesů, zpracovávání automatického od řízeného nebo zpracování dat od zpracování 
zdrojů, selektivní pozornosti od pozornosti rozdělené ad. Musel by k tomuto účelu existovat 
exekutivní systém, který je schopen zaměřit mentální úsilí směrem k specifickým stimulům nebo 
akcím. 

 

                                                           
487 Waters, G. S., Caplan, D. (1996). The capacity theory of sentence comprehension: Critique of Just and Carpenter 
(1992). Psychological Review, 103, 761–772.  
488 Chalupa, B. (1970). Problematika výzkumů pozornosti v současné psychologii. Sborník prací filosofické fakulty 
Brněnské university, I 5. Brno, UJEP, s. 37-100. 
489 Wundt, W. M. (1973). An introducion to psychology, NY:Arno; James, H. (1989). The principles of psychology. 
NY: Holt. 
490 Cohen, R. A. (1993). The neuropsychology of attention. New York: Plenum Press. 
491 Moruzzi, G., Magoun, H. V. (1949). Brainstem reticular activation of the EEG. Electroencephalography and 
Clinical Neurophysiology, 1, 445-473. 
492 Knudsen, E. I. (2007). Fundamental Components of Attention. Annual Review of Neuroscience 30, 1, 57–78. 
493 Fischler, I. (2001). Attention, ressource allocation, and language. In S. E. Nadeau, L. J. Gonzalez Rothi a B. 
Crosson (eds.), Aphasia and language: Theory to practice. NY: Gulford Press. 
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11.3.1 Testování pozornosti 

Centrálním organizačním principem značné části výzkumu se stala opět omezená kapacita 
pozornosti – právě při jejím výzkumu vzniklo paradigma dual-task (provádění dvou konkurujících 
si úloh vede mj. k tomu, ţe některé aspekty kaţdé z úloh jsou prováděny odděleně). Úlohu je 
dokonce moţné uzpůsobit tak, ţe subjekt zaměřuje přesné procento pozornosti na některou 
z obou úloh (např. 25%/75%). Jestliţe dvě odlišné úlohy sdílejí tytéţ pozornostní zdroje, 
prokazuje se většinou typická operační křivka výkonu. V souvislosti s jazykovým zpracováváním 
testovali pozornostní zdroje touto metodou např. Murray, Arvedson a McNeil494 ad. 
V kapitole věnované vztahu mezi pamětí a jazykem jsme zmínili úzkou souvislost mezi 
kapacitními teoriemi a pozorností, resp. schopností jedince selektivně posilovat nebo ignorovat 
informace přicházející z prostředí495. Cílené zaměřování pozornost je řízeno top-down procesy v 
prefrontálním kortexu, které zpracovávání dále předávají posteriorním regionům496. Procesy bottom-up 
naopak prostřednictvím subkortikálních struktur a primárních senzorických kortexů řídí zachycování 
význačných, podstatných prvků. Omezená schopnost potlačit zaujetí pozornosti vede k 
nepotřebnému skladování informací v pracovní paměti. V souvislosti s pozorností je zmiňován 
také problém koktejlové party (Cherry, 1953497), jejţ jsme zmínili v kapitole věnované percepčním 
procesům při zpracovávání jazyka – v prostředí, kde hovoří celé desítky lidí, dokáţou 
komunikační partneři selektivně věnovat pozornost pouze konverzaci, kterou poslouchají. Tento 
zdánlivě banální proces tzv. zaměřené pozornosti má celou řadu implikací pro teorie jazykového 
zpracovávání (zaměřená pozornost je protipólem pozornosti roztříštěné). Cherry podnikl řadu 
experimentů, které jsou dnes označovány jako dichotické slyšení a kterým se později věnovala zejm. 
Kimurová a Broadbent (viz dále) a jeţ dosud platí za oblíbená paradigmata při vyšetřování 
pozornosti. S kapacitními teoriemi pozornosti souvisí také výzkumy ADHD, viz níţe v této 
kapitole a dále v této práci. Měřit a testovat jazykově-pozornostní reakce se také daří při vyuţití 
paradigmat lexical decision task nebo semantic judgement. 
P. Kulišťák v Neuropsychologii doporučuje k testování poruch pozornosti například Trail making 
test nebo Vyšetření rozsahu paměti a učení, zaloţené na povídce a paměti pro obrázky. Kromě tzv. 
introspekce je dalším testem pozornosti Stroopův test (1935) – subjekt má identifikovat buď slovo, 
nebo barvu v inkongruentních podmínkách a měří se přesnost a čas reakce. Pojmenování barvy a 
psaného slova, jeţ je s označením barvy v nesouladu, vede k niţší přesnosti a delším reakčním 
časů, neţ v podmínkách kongruentních. To znamená, ţe nastává soutěţ o aktivaci a inhibici 
jazykových a nejazykových intencí. 
Typickým testem jazykové pozornosti je paradigma primingu (Neely, 1977498). Výhodným 
neurofyziologickým nástrojem zkoumání pozornosti je ERP (Kutasová a Hillyard, 1980, 
Holcomb, 1988, ad.) a funkční zobrazovací metody (Just a kol, 1996)499. 
 

                                                           
494 Murray, L. L. (2000). The effect of varying attentional demands on the woerd retrieval skills of adults with 
aphasia, right hemisphere brain damage, or no brain damage. Brain and Language, 72, 40-72; Arvedson, J. C., 
McNeil, M. R. (1987). Accuracy and response times for semantic judgments and lexical decisions with left and right 
hemisphere lesions. Clinical Aphasiology, 17, 188-201. 
495 Fukuda K, Vogel EK (July 2009). Human variation in overriding attentional capture. The Journal of Neuroscience 
29 (27): 8726–33 
496 Desimone R, Duncan J (1995). Neural mechanisms of selective visual attention. Annual Review of Neuroscience 
18: 193–222. 
497 Cherry, E.C., (1953) Some experiments on the recognition of speech, with one and with two ears, Journal of the 
Acoustical Society of America, 25, 975-979.  
498 Neely, J. H. (1977). Semantic priming and retrieval and lexical memory: Role sof inhibitionless spreading 
activation and limited-capacity attention. Journal of Experimental Psychology: General, 106, 226-254. 
499 Kutas, M., Hillyard, S. A. (1980). Reading senseless sentences:Brain potentials reflect semantic incongruity. 
Science, 207, 203-205; Holcomb, P. J. (1988). Automatic and attentional processing: AN event-related brain potential 
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11.3.2 Modely rané selekce versus modely pozdní selekce 

Původně radikální Broadbentův model pozornosti (model rané selekce, Broadbent, 
Treismanová500), v němţ pozornost filtruje zpracovávání ještě před tím, neţ můţe „mysl“ 
analyzovat sémantický obsah zprávy, byl posléze opakovaně revidován. V modelu pozdní 
selekce Deutsche a Normana, 1968 (dříve Deutsch a Deutschová501), není filtrován ţádný 
signál, jsou naopak zpracovávány všechny, ovšem pouze do bodu, v němţ se aktivují jejich 
reprezentace v paměti a je vybrán pro další zpracovávání v „pozdní selekci“ kýţený signál. 
Pozornost začíná být selektivní v okamţiku, kdy je jedna z reprezentací paměti zvolena (attentional 
bottleneck); do té doby jsou zpracovávány obsahy sdělení v obou sluchátkách, ovšem ten signál, 
který přichází do ucha, jemuţ není věnována pozornost, nedosáhne vědomého zpracovávání 
obsahu (Jedná se o experiment dichotického slyšení. Debata mezi zastánci obou způsobů 
pozornostních procesů nebyla uzavřena. Je při tom zjevné, v jak úzkém vztahu jsou tyto úvahy k 
úvahám o jazykovém zpracovávání, viz dále). 

Aţ v době poměrně nedávné se podařilo dojít k syntetičtějším závěrům o obecné pozornosti a 
analýzám neuropsychologických deficitů pozornosti (Cohen, 1993502 ad.). Prokázat roli 
pozornosti v jazykovém zpracovávání je ještě o stupeň sloţitější (nejnověji Nadeau, Rothi, 
Crosson, 2001; McNeil, Odell, Tseng, 1991503). O vztahu jazyka a pozornosti se toho stále ví 
velmi málo: zaměření jazykového systému vyţaduje po kaţdém uţivateli jazyka schopnost velmi 
jemně sladěné souhry záměrů, jazykové znalosti a velkého mnoţství senzorické informace, 
plánování, selekci, programování a exekuci vhodných reakcí. Podmínkou takové souhry je velmi 
mnoho faktorů, které musejí být rozřazeny a zpracovány na všech stupních zpracovávání v čase i 
paralelně. Právě role pozornosti je zásadní pro alokaci zdrojů a provádění inhibice a aktivace 
stimulů, jeţ se účastní komprehenze a produkce jazyka.  

11.3.3 Poruchy jazyka s pozorností 

Jako deficity jazykové kompetence se označují deficity paměti na reprezentační úrovni. Ale také 
řada performančních faktorů způsobuje malfunkce jinak kompetentního jazykového systému: 
mezi ně patří také poruchy jazykově-specifických paměťových procesů (Baddeley, 1993, Crosson 
2001504), jak jsme je uvedli v kapitole Jazyk a paměť, nebo zpomalené percepční a kognitivní 
mechanismy. Poruchy zaměřené a selektivní pozornosti (Murray, Holand, Beeson, 1998505) nebo 
neschopnost alokace zdrojů rovněţ patří mezi performanční deficity ovlivňující jazykové 
zpracovávání.  
Pozornost je jednou z nejvýrazněji postiţených kognitivních domén například u doménově 
komplexní poruchy SLI, podobně ale také u afázií nebo traumatických poškození mozku.  
Neznámější dětská porucha pozornosti, jeţ je nahlíţena jako porucha učení, jeţ se projevuje také 

                                                                                                                                                                                     
analysis of semantic priming. Brain and Language, 35, 371-395; Just, M. A., Carpenter, P.A. et al. (1996). Brain 
activation modulated by sentence comprehension. Science, 274, 114-116. 
500 Treisman, A.M. (1969). Strategies and models of selective attention, Psychological Review, 76, 282-299.  
501 Deutsch, J.A., Deutsch, D. (1963) Attention: some theoretical considerations. Psychological Review, 70, 80-90. 
502 Cohen, R. A. (1993). The neuropsychology of attention. NY:Plenum Press. 
503 Nadeau, S. E., Rothi, L. J., Crosson, B (eds.) (2001). Aphasia and lagnague: Theory to practice. NY:Guilfor Press; 
McNEil, M. R., Odell, K.H., Tseng, C.-H. (1991). Toward the integration of ressource allocation into a general 
theory of aphasia. Clinical Aphasiology, 20, 21-39. 
504 Baddeley, A. D. (1993). Working memory of working attention? In Attention: Selection, awareness and control. A 
tribute to Donald Broadbent (152-170). Oxford: OUP; Crosson, B (2001). Systems that support language processes: 
Attention. In Aphasia and Language: Theory to practice, viz pozn. 301, s. 372-398. 
505 Murray, L. L., Holland, A. L., & Beeson, P. M. (1998). Spoken language of individuals with mild fluent aphasia 
under focused and divided-attention conditions. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 41, 213-227. 
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v oblasti jazyka, je ADHD 506 (viz také příslušná kapitola a heslo). Ne všechny děti s poruchou 
pozornosti ale skutečně mají také jazykové potíţe. Pokud ano, jsou tyto projevy spojeny se všemi 
jazykovými rovinami a modalitami: příznačné jsou zejména poruchy v oblasti syntaxe, a to 
produkčně i komprehenzně. Děti mají potíţe i s rozeznáváním a organizací některých významů 
slov, mají celkově omezenější slovník, potíţe s psaním, vyhledáváním slov a vyuţíváním 
kontextových informací. Rychlost zpracovávání jazykových informací ve formě psané i mluvené 
je celkově zpomalená. Jazykově deficitní zpracovávání souvisí také s pamětí. A právě pozornostní 
kapacita těchto dětí je velmi omezená a jejich soustředěnost snadno narušitelná, takţe mají obtíţe 
s dekódováním jazykových informací v rušivém prostředí. Nejsou schopné zachytit detailní 
informace nebo naopak hlavní komunikační téma. Protoţe mají chabé organizační dovednosti, 
postrádají také jejich jazykové výstupy kohezi a strukturovanost, rovněţ se sociálním chováním 
při konverzaci mají potíţe. Psaní je pro ně extrémně náročné. Inferenční a figurativní významy 
jen namáhavě dešifrují.  
Tři poslední typy projevů těchto dětí se nápadně shodují s funkčními poruchami v oblasti pravé 
hemisféry, které popisujeme v příslušné kapitole. Protoţe mají tyto děti mj. také velmi slabou 
metakognici, nejsou schopny reflektovat vlastní procesy a způsoby uvaţování, učení a myšlení. Je 
tedy sloţité mezi nimi odhalit vizuálně orientované, auditorně orientované, kinesteticky orientované nebo na 
tištěné materiály orientované jedince. Kaţdá z těchto strategií učení má u nich odlišné výsledky. 
Z toho vyplývá, ţe pozornostní mechanismy jsou rozčlenitelné do modalitních skupin a všechny 
mají odlišné působení na jazykové dovednosti a jejich vývoj. Vizuálně orientované jedince je při 
učení výhodné podporovat jazykovými stimuly vizuálními, auditorně orientované mluvenou řečí, 
kinesteticky orientované gestikulací a mimikou a na tištěné materiály orientované děti je moţné 
podporovat psaným slovem. Pro děti s pozornostními deficity je nejsloţitější učit se na základě 
stimulů tištěných a auditorních. Děti s problémy s vizuálním stylem učení často mají nejvýraznější 
jazykové obtíţe: s organizací, plánováním a chápáním celkového sdělení.  
V poslední době se ADHD lokalizuje mj. také do oblasti frontálních laloků a pravostranně parietálního 
laloku (z podkorových struktur bazální ganglia a talamus), čímţ se obrázek jazykových poruch 
propojuje s informacemi, které o nich máme nezávisle na studiu pozornostních mechanismů.  

Jak je patrné, jazyk, paměť a pozornost tvoří intenzivně propojené kognitivní struktury, na coţ 
poukazujeme také v předchozích kapitolách. Studium jazyka a jiných kognitivních domén 
(paměti, učení) se do budoucna neobejde bez uvaţování o pozornosti, zejména s ohledem na 
vývojové poruchy jazykového zpracovávání. 

                                                           
506 Porucha pozornosti s hyperaktivitou se řadí vedle vývojová dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. 
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11.4  Jazyk a emoce 

„Tři základní sloţky emoce – fyziologickou, behaviorální a kognitivní – je nutné sledovat odděleně, poněvadţ spolu obvykle 
jen málo souvisejí. Teorie zatím nepodávají uspokojivá vysvětlení, neboť experimenty se provádějí na zvířatech a ta nám 

obvykle své pocity sdělují jen obtíţně. Měří se tedy vesměs parametry fyziologické.“ 
(Kulišťák, P. /2003/. Neuropsychologie. Praha, Portál, s. 200) 

 
Emoce jsou v neurovědách málo reflektovanou oblastí, protoţe z neznámých důvodů nebývají 
řazeny k vyšším korovým funkcím a nejsou vlastně jako funkce nahlíţeny vůbec (Kulišťák uvádí, 
ţe je to proto, ţe emoce coby jedna z nejstarších mozkových projevů je spíše podkorového 
původu a subkortikální struktury jsou nejraněji studovanou oblastí mozku). 
Projevy emocí mají tři sloţky: sloţku fyziologickou (neurohormonální činnost projevující se 
např. ve změnách tlaku nebo tepové frekvence); chování (gesta, mimika, intonace, postoj) a 
sebehodnotící pocity (láska, nenávist).  
Za emoce je zodpovědný limbický systém, jehoţ činnost a sloţení v této práci nebudeme 
představovat. Zmíníme pouze, ţe za emoční hodnocení zodpovídá amygdala507, za emocionální 
reakce včetně jazykových kůra insuly a hypotalamus a za tlumení emocí orbitofrontální kortex (viz 
následující odstavce). 
Jazykový projev člověka je v převáţné většině emočně zatíţený. V lingvistice se projevy emocí 
v jazyce označují jako parajazykové jevy či afektivní rysy promluvy. Takto bývají nahlíţeny zvláště 
prozodické, zejména intonační sloţky, „navěšené“ na takzvaně neutrálním „obsahu“ promluvy. 
Emoční obsah se ale týká všech jazykových rovin: frázových nebo lexikálních jednotek, ale i 
fonémů (f, č ad. bývají označovány za emočně podbarvené či onomatopoické, podobně jako 
repetice morfémů typu –lili-, např. malilinký, některá zájmena, např. čiči ad.), slovosledných 
struktur a omezeněji také syntaxe. Jen velmi omezenou škálu prozodických variant je moţno 
naznačit v jazyce psaném. Vyjadřování emocí je navíc do různé míry implicitní a nepřímé (např. 
konotativní významy, „přidané“ k významu referenčnímu, figurativní jazyk, např. metafory nebo 
hyperboly, vyuţívání intenzifikátorů, ironie, při níţ je sloţka prozodická ve významovém rozporu 
s referenčním obsahem, apod.). Právě proto je výzkum emocí velmi sloţitou oblastí. Je tedy 
patrné, ţe emoce, nálady, afekty a postoje jsou v základu kaţdé normální jazykové exprese a jako 
takové jsou také recipienty dekódovány. Emoční projevy patří mezi nejstabilnější jazykové 
univerzálie.  
 
Neuropsychologické poruchy emocí ovlivňují komunikační kompetenci a naopak, řečové a jazykové poruchy 
interferují s efektivní komunikací emoční a postojové informace (van Lancker Sidtis508). Postiţení 
mozku můţe nicméně specificky ovlivnit pouze produkci a komprehenzi emočních a postojových 
informací, aniţ by byly narušeny jednak jiné jazykové oblasti a jednak emoce jako takové (viz 
dále). 
 
Otázky o souvislosti mezi jazykem a emocemi se velmi často stýkají s teoriemi o vzniku jazyka. 
Jedna z dominantních teorií hovoří právě o moţném podílu emocí na vzniku a vývoji 
symbolického systému pro komunikaci (viz spojení gestikulace s evolucí jazyka v hypotéze 
zrcadlového systému). Také z ontogenetického hlediska jsou to výkřiky, nápěvy a další projevy, 
které se objevují v jazykovém vývoji jedince jako první a jako první jsou novorozenci 
interpretovány právě prozodické sloţky řeči. Stále více se potvrzuje, jak velké mnoţství informací 

                                                           
507 Herbert, C., Ethofer, T. et al. (2009). Amygdala activation during reading of emotional adjectives – an advantage 
for pleasant kontent. Soc. Cogn. Affect. Neurosci. 4, 35-49. 
508 Kapitola The Relation of Human Language to Human Emotion (Diana van Lancker Sidtis), Handbook of Neuroscience 
of  Language. Elsevier 2008.  
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těţíme při komunikaci z gestikulace, mimiky, posturiky a prozodie. Nedostatek parajazykové 
informace v řeči postiţených osob nebo řeči syntetizované je hlavní příčinou negativního 
hodnocení takového projevu. Právě emoce jsou kamenem úrazu při pokusech o zlepšování 
řečové syntézy směrem k větší přirozenosti. 

11.4.1 Lokalizace emocionálních sloţek jazyka 

Pravá hemisféra je označována jako aktivnější při zpracovávání lexikálních jednotek s emoční 
náplní (elektrofyziologické studie). Emocionálně zabarvená slova vyvolávají větší ERP amplitudy 
neţ neutrální. Podíl pravé hemisféry na jazykovém zpracovávání emocí potvrzují nejen studie lézí, 
ale také funkční zobrazovací metody509. 
Pravá hemisféra obecně zřejmě řídí celou oblast pragmatiky, kam bývá vřazováno i uţívání 
figurativního jazyka a inferování, slovní humor, ironie a nepřímé pokyny. Pragmatická stránka 
jazykového systému, postoje, emoce, nálady a osobní charakteristiky, jsou komunikovány 
intonační linkou, hlasitostí, proměnami v časování a kvalitou hlasu. Právě gestaltický způsob 
zpracovávání, který bývá přisuzován pravé hemisféře, je podstatný pro zpracovávání 
pragmatických aspektů jazyka včetně diskursu. 
Podstatná část jazykově přenášených emocí je tedy zpracovávána touto polokoulí mozku, včetně 
rozpoznávání známých hlasů.  
 
Agnozie místa, hlasu a obličejová agnosie, při níţ postiţení nerozeznávají známé obličeje, 
jsou rovněţ spojeny s postiţením pravé hemisféry – k emocím se vztahují zdánlivě okrajově, 
s ohledem na tzv. „známost podnětů“. Podobně se k pravé hemisféře váţou sociálně vázané 
idiomy (např. fráze pozdravů a slušnosti), jeţ se rovněţ váţí k emočním stavům a zřejmě ještě 
řada dalších, v jádru automatizovaných jazykových projevů.  
Jako alexithymie se označuje sociálně-emoční agnozie s obtíţí pochopit, zpracovat nebo popsat 
emoce, dešifrovat pohyby těla a emocionální gestiku s mimikou (85 % autistů), o níţ se tvrdí, ţe 
je způsobena narušením zpracování informací mezi levou a pravou hemisférou  
 
Na druhou stranu řada klinických pozorování hovoří spíše o oboustranném podílu na tomto 
druhu zpracovávání. Je moţné, ţe levá hemisféra se při tom podílí na sloţce časového průběhu, 
zatímco pravá se specializuje na výšku tónu510. Právě základní frekvence a její proměny jsou při tom 
zásadní pro rozpoznávání postojových a emočních projevů v řeči. 
Zatímco podstatná část výzkumu emocí se dlouho věnovala jazykové lateralizaci a pravé 
hemisféře, v posledních letech se výzkum soustřeďuje na prefrontální kortex a amygdalu, anteriorní 
cingulární gyrus, ventrální striatum a další limbické struktury (Phillips a kol., 2003511). Deficity 
rozpoznávání emocí komprehenzně jsou připisovány fokálním lézím ve frontálních lalocích a 
amygdale (Hornak a kol., 2003512).  

                                                           
509 Buchanan, T. W. et al. (2000). Recognition of emotional prosody and verbal components of spoken language: An 
FMRI study. Cognitive Brain Research, 9, 3, 227-238; Mitchell, R. L., et al. (2003). The neural response to emotional 
prosody, as revealed by functional magnetic resonance paging. Neuropsychologia, 41(10), 1410-1421; Sidtis, J.J. 
(2007). Some problems for representations of brain organization based on Activation. Brain and Language, 102, 2, 
130-140; a řada dalších. 
510 Sidtis, J.J., Van Lancker Sidtis, D. (2003). When novel sentences spoken or heard for the first time in the history 
of the universe are not enough: Toward a dual-process model of language. International Journal of Language and 
Communication Disorders, 39, 1, 1-44. 
511 Phillips, M.L. et al. (2003). Neurobiology of emotion perception I: The neural basis of normal emotion 
perception. Society of Biological Psychiatry, 54, 504-514. 
512 Hornak, J. et al. (2003). Changes in emotion after circumscribed surgical lesions of the orbitofrontal and cingulate 
cortices. Brain, 126, 1681-1712. 
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Emoční zkušenost je pravděpodobně zpracovávána orbitofrontálním systémem. Rozeznávání emocí a 
emoční zkušenost jsou úzce svázány, takţe změny výrazů obličeje vedou ke změnám emocí 
(Levenson a kol., 1990513). Ventrální frontální systém zprostředkovává jednak rychlé ohodnocení 
emočně signifikantních stimulů, jednak také afektivních reakcí na tyto stimuly.  
Amygdala, která zpracovává emoční chování, je rovněţ aktivní při zpracovávání emočně zatíţených 
slov (opět zde odkazujeme na hypotézu zrcadlového systému)514.  
Pomocí zobrazovacích metod se ověřuje hypotéza, ţe negativní emoce jsou zpracovávány pravou 
hemisférou, zatímco pozitivní levou (Canli a kol.515). 
V rámci psycholingvistického primingu se zkoumá vliv emocí na ukládání a vyvolávání informací o 
slovech. V kapitole věnované paměti, jsme zmínili, ţe emoce působí na paměť – emočně 
podbarvené události jsou v deklarativní paměti lépe ukládány.  
 
Pro výzkum emocí pomocí zobrazovacích metod je obzvlášť uţitečné sledování vylučování 
neurotransmiterů a endokrinní sekrece. Ty jsou například velmi zřetelným ukazatelem pro jazykové 
zpracovávání klení a nadávek, jehoţ neurologické substráty koření v limbicko-subkortikálním 
okruhu. Ten je zachován v některých případech i u globální afázie, proto jsou právě nadávky 
často jedinými reziduálními jazykovými jevy jinak komunikačně vyřazené osoby. Tento okruh je 
také hyperproduktivní v případě Touretteova syndromu, pro nějţ jsou manicko-logorroické vulgární 
projevy, např. koprolalické tiky, typické. Narušení emocí je příznačné kromě poruch spektra 
psychotického pro frontotemporální demence a poruchy autistického spektra. Osoby s AD bývají vnímány 
jako indiferentní a sociálně podivné právě z těchto důvodů. Podobně je tomu s vnímáním 
humoru, ironie a sarkasmu, jeţ je rovněţ závislý na rozeznávání emocí, u těchto osob. (V kapitole 
věnované demencím a v kapitole o čelních lalocích jsme zdůraznili roli frontálních regionů při 
zpracovávání jazykově i nejazykově vyjádřených emocí.) 
 
Zdá se, ţe systémy pro emoce a systémy pro jazyk a paměť operují nezávisle a přesto v 
koexistenci. Okruhy a struktury pro zpracovávání emocí jsou, jak vidíme z přehledu lokalizací, 
heterogenní a distribuované. Na prozodické sloţce se, jak bylo na několika místech nastíněno, podílejí 
pravá, levá hemisféra, kortikální i subkortikální struktury.  
 
O poruchách emoční stránky jazyka viz také kap. Poruchy prozodie. O poruchách gestiky a 
mimiky viz Poruchy praxie. 

11.5  Jazyk a nevědomí 

V souvislosti s primingovým paradigmatem se v posledních třech letech rozvíjí v celém 
spektru kognitivní vědy výzkum nevědomí a jeho vlivu na chování (o nevědomé percepci se 
ovšem uvaţuje uţ déle neţ století).  V oboru jazykovědy se tomuto typu říká subliminal priming.  
Studie s vizuálním podprahovým primingem většinou těţily z kombinace vizuálního maskování a 
primingu (coţ indukovalo měřitelný vliv nevědomí: dobře viditelný target je zpracováván 
efektivněji, jestliţe ho předchází maskovaný prime neţ prime bez souvztaţnosti)516. Maskované 

                                                           
513 Levenson, R.W. et al. (1990). Voluntary facial action generates emotion-specific autonomic nervous systém 
aktivity. Psychophysiology, 27, 4, 363-384. 
514 Hamann, M (2002). Positive and negative emotional vebal stimuli elicit activity in the left amygdala. Neuroreport, 
13, 1, 15-19; Ferstl, E. et al. (2005). Emotional and Temporal Aspects of Situation Model Processing during Text 
Comprehension: An Event-Related fMRI Study. Journal of Cognitive Neuroscience, 17, 5, 724-739.  
515 Canli, T. et al. (1998). Hemispheric asymmetry for emotional stimuli detected with fMRI. Neuroreport 9, 3233-
3239. 
516 Dehaene, S., Naccache, L., Cohen, L., Bihan, D.L., Mangin, J. F., Poline, J.B., Riviere, D. (2001). Cerebral 
mechanisms of word masking and unconscious repetition priming. Nat. Neurosci. 4, 752–758;  Dehaene, S., 
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slovo nebo písmeno má tedy vliv na senzorické, percepční, lexikální roviny zpracovávání.  
Neurozobrazovací studie ale ukazují, ţe nevědomý priming excituje některé konkrétní kortikální 
oblasti517.  
Zejména jsou tedy neurální koreláty nevědomého zpracovávání studovány v modu nevědomé 
komprehenze/percepce vizuálních stimulů, méně se toho ví o modalitě auditorní.  Autoři 
pozoruhodné studie518 věnované nevědomému auditornímu primingu pouţili toto paradigma v 
kombinaci s fMRI. Participanti prováděli lexical decision task o cílových poloţkách, kterým 
předcházely nevědomé primy, které byly buď foneticky identické, nebo se od targetové poloţky 
lišily. Prime a target mohly být navíc proneseny týmţ mluvčím nebo různými mluvčími (rozdíl 
pohlaví). Opakování slov redukovalo aktivitu v insule a L sup. temp. gyru (repetition supression, viz 
dříve). Aktivace insuly byla nezávislá na hlase (změně mluvčího), zatímco STG aktivace byla 
mluvčím modulována.  Tímto způsobem můţeme získávat informace o prvních, nevědomých 
stadiích řečové percepce/komprehenze. 

                                                                                                                                                                                     
Naccache, L., Le Clec'H, G., Koechlin, E., Mueller, M., Dehaene-Lambertz, G., van de Moortele, P.F., Le Bihan, D., 
1998. Imaging unconscious semantic priming. Nature 395, 597–600. 
517 Kouider, S., Dehaene, S. (2007). Levels of processing during non-conscious perception: a critical review of visual 
masking. Philos. Trans. R. Soc. Lond., B. Biol. Sci. 362, 857–875. 
518 Kouider S, de Gardelle V, Dehaene S, Dupoux E, Pallier C. (2010) Cerebral bases of subliminal speech priming. 
Neuroimage. 49, 1, 922-9. 
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12  Vnitřní řeč 
 

Pro vnitřní řeč existuje v odborné literatuře různých oborů několikero označení: fonemická 
imaginativnost, „covert speech“, interní monolog, vnitřní hlas, proud vědomí, tiché čtení a 
podobně. Studium vnitřní řeči někdy také mívá filosofické motivace (v oblasti filosofie vědomí, 
která vnitřní řeč povaţuje za reflexivní činnost, která není přístupná empirickému pozorování). 
V jazykovědné literatuře se kromě termínu vnitřní řeč pouţívá také subvokalizace, ten se vztahuje 
pouze k procesu tichého čtení („pro sebe“) i subvokalizaci při jazykové percepci/komprehenzi. 
Vnitřní řeč v jazykovědě bývá sledována pro zásadní informace, které díky ní získáváme o 
jazykových procesech i o vícejazyčnosti, pro rezistenci k omezením fMRI, o myšlení v jazyce či 
bez něj apod. – proto se stává stále častěji předmětem různorodých výzkumů, včetně 
neurolingvistických. 
 

12.1.1 Subvokalizace a čtení 
Během hlasitého čtení vyprodukujeme max. 200 slov za minutu, vnitřním čtením o 100 více. 
Soudí se, ţe je to způsobeno tím, ţe se šetří čas nedokonalou fonologickou specifikací slov při 
vnitřním čtení. Subvokalizace (pohyby svalů, jazyka a hlasivek, které mohou být zachyceny např. 
elektromagnetickými senzory, viz dále elektromyografie níţe) je cenná pro studium chování 
mluvních orgánů při čtení písmen, při němţ si vytváříme „představu zvuku“ čtené hlásky. 
Subvokalizace je inherentní, nevědomá součást procesu čtení a chápání slov. Výzkumy 
mikropohybů řečových svalů pomocí EMG potvrdily, ţe subvokalizaci nelze vědomě eliminovat. 
Soudí se, ţe napomáhá procesu zapamatování si čtené informace, zejména slovosledu. Naopak 
obhájci tzv. rychločtení tvrdí, ţe subvokalizace je překáţkou rychlého vstřebávání přečtené 
informace a ţe proces čtení zpomaluje. O kapacitní teorii jsme se v souvislosti s pracovní pamětí 
a sledováním očních pohybů zmiňovali v příslušných kapitolách. Just a Carpenterová (1992, viz 
dřív) ji aplikovali právě na tiché čtení, pomocí tzv. reading span testu (testu rozsahu čtení).    
Vnitřní řeč nicméně není průvodním jevem pouze při čtení, ale také při percepci/komprehenzi 
řeči, viz dále. 
 

12.1.2 Vývojový koncept vnitřní řeči podle Vygotského 
Konceptu vnitřní řeči se výrazně teoreticky věnoval psycholog a psycholingvista Lev 
Vygotskij519. Upozornil na spojení mezi řečí (vnitřní i overt) a vývojem mentálních konceptů a 
kognitivního uvědomění. Vygotskij věřil, ţe vnitřní řeč se vyvinula z řeči orální postupným 
procesem internalizace. Domníval se, ţe malé děti jsou schopné myslet pouze nahlas, nikoli pro 
sebe. Tento typ myšlení se vyvíjí podle Vygotského aţ sociálně.  
Podle Vygotského je kognitivní vývoj procesem, který se posouvá od úrovně sociální na rovinu 
individuální. Je umoţněn a provozován nástroji myšlení, zejména jazykem, který podle 
Vygotského kromě své komunikační funkce nese druhou důleţitou úlohu, jíţ je regulace vlastních 
kognitivních procesů mluvčího. Vývojová linka vnitřní řeči vede od řeči sociální (adresované jiné 
osobě) k tzv. řeči soukromé a odtud k řeči vnitřní (tichý, vědomý dialog s vlastním já). Poprvé je 
soukromá řeč objevena v předškolním období, vrcholí mezi 5 a 7 lety a postupně mizí během 
základní školy. Poté je na vzestupu vnitřní řeč. Proto soukromá řeč není znakem kognitivní 
nezralosti. Naopak je signifikantním okamţikem kognitivního vývoje dítěte.  
Mluvení pro sebe ve smyslu soukromé řeči se nejdříve stává nástrojem pro sebeovládání a 
samořízení, a posléze se internalizuje v řeč vnitřní520. Orální, overt řeč při tom Vygotskij nahlíţí 

                                                           
519 Vygotskij, L. S. (1970). Myšlení a řeč. Praha, SPN. 
520 Vygotskij, L. S. (1987). Psichologia iskusstva. Moskva, Pedagogika. 
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jako proces přeměny myšlenek ve slova, zatímco vnitřní řeč naopak jako konverzi řeči do 
myšlení. Domnívá se, ţe vnitřní řeč např. obsahuje pouze predikáty, nikoli subjekty, a ţe při 
pouţívání vnitřní řeči se chováme „ekonomicky“ - jediné slovo se stává zástupcem mnoha jiných 
slov. 
Jiní vědci ovšem tvrdí, ţe oba typy neslyšné řeči mohou přetrvávat současně aţ do doby 
dospělosti. Další soudí, ţe k překonávání náročných úkolů vyuţíváme soukromé řeči stejně jako 
externalizaci řeči vnitřní i v dospělosti. Z EMG záznamů také víme, ţe vnitřní řeč se zdaleka 
netýká jen predikátů. 
 

12.1.3 Neurozobrazovací výzkum vnitřní řeči  
Zobrazování vnitřní řeči můţe těţit z faktu, ţe vnitřní řeč nevyţaduje pohyby rtů a hlavy, které 
způsobují neţádoucí artefakty při zobrazování pomocí fMRI, jeţ má jinak nejlepší výsledky 
z hlediska prostorového rozlišení. Lepší časové rozlišení nabízí ERP, které měří okamţitou 
elektrickou reakci mozku na stimul (v případě fMRI se signál BOLD změní aţ za 2 sekundy). 
Nejlepší výsledky tedy přináší i v případu studií vnitřní řeči kombinace obou technik. 
Neurozobrazovací a neurofyziologická literatura o vnitřní řeči zdravých subjektů se zaměřuje 
velmi často na srovnávání různých populačních skupin nebo výkonů mozku při různých úlohách. 
Ve srovnávací studii se jí věnovali Jones a Fernyhough521: sledovali nervové koreláty vnitřní řeči 
a sluchových slovních halucinací. Zjistili, ţe jedinci trpící halucinacemi se neurologicky neliší od 
zdravých jedinců v jednodušších úkolech sebemonitoringu, jako je například recitování veršů ve vnitřní 
řeči, ale v úlohách, které vyţadují vyšší úroveň sebemonitoringu, jako je například sluchová a verbální 
představivost, vykazují niţší aktivaci v oblastech středního a superiorního g. temporalis. 
Vygotskiánský přístup k halucinacím podle autorů umoţňuje vyřešit, proč halucinující jedinci 
obecně proţívají své bludy jako hlasy cizích osob se specifickými akustickými vlastnostmi, a 
tendenci přijímat formu příkazů a pokynů. Autoři uzavírají, ţe Vygotského tvrzení jsou ve shodě 
s neurolingvistickými důkazy: halucinace verbálního typu jsou výsledkem abnormalit v přechodu 
mezi kondenzovanou a rozšířenou dialogickou vnitřní řečí (o sluchových halucinacích viz heslo 
parakusie níţe).  
Jedním z nejlepších nástrojů pro výzkum vnitřní řeči je zmiňovaná elektromyografie (EMG), 
snímající pohyby artikulačního svalstva. EMG aktivita vokálního traktu při tichém čtení, při němţ 
se aktivuje vnitřní řeč, znatelně vzrůstá.  
Jak bývá zvykem, odlišné výsledky přinášejí neurofyziologické na jedné a neurozobrazovací 
techniky na druhé straně. ERP studie (Pihan, Altenmüller, Hertrich & Ackermann, 2000522) 
uţívala tzv. discrimination task na příkladu dvojic vět, jimţ subjekty naslouchají nebo je opakují ve 
vnitřní řeči. Kortikální aktivita se u obou úloh lišila. Zvýšenou aktivaci pravých čelních oblastí 
zaznamenaly přístroje v experimentu bez vnitřní řeči, v úloze s vnitřní řeči (která zahrnuje 
perceptivní i expresivní sloţku) byla prokázána bilaterální aktivace čelního laloku, zejména vlevo. 
Aktivace této oblasti spojuje vnitřní řeč k tzv. artikulační smyčce (articulatory loop), která má dvě 
sloţky: fonologický krátkodobý sklad a artikulatorní subvokální zkušební systém, který „osvěţuje“ 
fonologické reprezentace, které by jinak postupně vymizely v rámci cca 2 sekund (viz Baddeley, 
2002, kap. Paměť). 
Pomocí ERP se také hledal rozdíl mezi vyslovováním hlásky a vyslovováním celého slova. Byl 
objeven v oblasti parietální (P400) a zvláště čelní (N580), coţ podporuje názor, ţe negativní vlna 
v čelní oblasti můţe být základem motorického plánování řečového výstupu.  

                                                           
521 Jones, S. R., Fernyhough, C. (2006). Neural correlates of inner speech and auditory verbal hallucinations: a 
critical review and theoretical integration. Clinical psychology review, 27, 2, 140-154. 
522 Pihan, H., Altenmüller, E., Hertrich, I., & Ackermann, H. (2000). Cortical activation patterns of affective speech 
processing depend on concurrent demands on the subvocal rehearsal system: A DC-potential study. Brain, 123, 
2338-2349. 
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MacSweeney et al., 2000523, pouţili k výzkumu vnitřní řeči event-related fMRI. Zjistili, ţe čtení 
pro sebe aktivuje stejné oblasti auditorního kortexu jako poslouchání mluvené řeči. 
Temporální aktivace byla spojena se zvýšenou mírou tiché artikulace (covert). Zdá se, ţe zde 
pracuje fronto-temporální konektivita. 
Ackermann & Riecker524 přinesli fMRI a klinické důkazy pro podíl levé anteriorní insuly na 
řečové motorické kontrole, a to covert i overt. 
Mezi nejdůleţitější a nejproblematičtější klinické aplikace fMRI ve spojení s vnitřní řečí patří 
předoperační stanovování hemisférické jazykové dominance, která se hodnotí pomocí 
analyzování vnitřní řeči během úlohy vizuální představivosti. BOLD signály pro vnitřní řeč a 
artikulovanou řeč se totiţ signifikantně shodují (Baciu, Rubin, Décorps, & Segebarth, 1999525). 
Potíţe, které z tohoto postupu vyplývají, jsou zjevné (viz kapitola Stanovování hemisférické 
dominance). 
Vnitřní řeč byla také uţita ve fMRI výzkumu ke studiu lokalizace vztahu mezi L1 a L2 (Kim, 
Relkin, Lee, & Hirsch, 1997526). Interně expresivní jazykové úlohy byly realizovány ve dvou 
jazycích. Někteří ze subjektů nabyli konverzační fluence v  druhém jazyce jako mladí dospělí, 
zbylí nabývali obou jazyků simultánně v dětství. Data ukázala, ţe ranní bilingválové měli oba 
jazyky v týchţ, frontálních kortik. oblastech, pozdní bilingválové měli reprezentaci obou jazyků 
oddělenou (v rámci Brocovy oblasti čelního laloku).  
 

12.1.4 Jazykové poruchy a vnitřní řeč 
Zkoumán je, jak jsme výše naznačili, také vztah vnitřní řeči a schizofrenie527, u níţ se předpokládá 
selhání neurokognitivního sebemonitorovacího systému, čímţ autoři současně vysvětlují selhání 
mechanismu vnitřní řeči a vznik verbálních halucinací.   
Hypotézy ohledně halucinací jsou dvojího typu: externí řeč versus subvokální nebo vnitřní řeč a 
novější unitární teorie. Tvrdí se, ţe za halucinacemi psychotického typu je dysfunkce neuroanatomických 
sítí, které zodpovídají za jazykovou produkci prostřednictvím aktivace řečové motorické arey a 
percepčních oblastí pro vnitřní řeč. Jedna ze studií auditorních halucinací pomocí PET (McGuire 
et al., 1996528) bude uvedena dále v příslušné kapitole o jazykových poruchách v rámci 
psychotického spektra. Věnovala se jim ale celá řada dalších výzkumů - jejich komplexní 
kognitivní a neurofyziologické základy jsou lépe zpracovány zejména díky výzkumu za pouţití 
PET, SPECT atd.  
V souvislosti s čistou alexií, která je také subjektem studií zaloţených na vnitřní řeči, se tvrdí, ţe 
explicitní čtení aktivuje pravou a levou hemisféru, ale vnitřní čtení pouze hemisféru levou.  
Pomocí zobrazovacích technik se vnitřní řeč zkoumala rovněţ u osob neslyšících. Zdá se, ţe vnitřní 
řeč funguje obdobným způsobem také u neslyšících dětí529 (hovoří se o „soukromých znacích“ – 
private signs). Neslyšící pouţívají soukromé znaky při úlohách jako psaní, čtení nebo kdyţ se učí 
o samotě. Kulturní faktory, které ovlivňují míru vystavení sociální řeči, ovlivňují také rychlost a 

                                                           
523 MacSweeney, et al. (2000). Silent speechreading in the absence of scanner noise: an event-related fMRI study. 
NeuroReport, 11, 1729-1733. 
524 Ackermann, H., Riecker, A. (2004). The contribution of the insula to motor aspects of speech production: a 
review and a hypothesis. Brain and language 89, 2, 320-328. 
525 Baciu, M., Rubin, C., Décorps, M. and Segebarth, C. (1999). fMRI assessment of hemispheric language dominance 
testing using a simple inner speech paradigm. NMR in Biomedicine, 12, 293-298. 
526 Kim, K. H. S., Relkin, N. R., Lee, K, & Hirsch, J. (1997). Distinct cortical areas associated with native and second 
languages. Nature, 388, 171-174. 

527 Jones, S. R., Fernyhough, Ch. (2006). Thought as action: Inner speech, self-monitoring, and auditory verbal 
hallucinations. Consciousness and Cognition, 16, 391-399.  
528 McGuire PK, Silbersweig DA et al. (1996). The neural correlates of inner speech and auditory verbal imagery in 
schizophrenia: relationship to auditory verbal hallucinations. Br J Psychiatry. 169, 2, 148-59. 
529 Jamieson, J. R. (1995). Visible Thought: Deaf Children’s Use of Signed and Spoken Private Speech. Scientific 
American, 203, 89-96. 
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frekvenci uţívání soukromé řeči, ale ne typy jejích vývojových stadií. Neslyšící děti s neslyšícími 
matkami uţívají soukromé znaky více, a ty se tak objevují častěji a ve vyzrálejší podobě (tzv. 
„modality match“). Neslyšící děti se slyšícími matkami pouţívají zjevnou formu soukromé řeči 
méně často a s niţší vyzrálostí. Vnitřní řeč a „vnitřní znakování“ jsou aktivovány stejnými oblastmi 
mozku (levý inf. frontální kortex se podílí na tvorbě jazyka, a to v overt nebo covert formě i ve 
formě znaků). 
V případě výzkumu nevidomých subjektů se pomocí fMRI zjišťovalo, zda pohyby prstů při čtení 
Braillova písma vedou k  aktivaci mozečku (Gizewski, Timmann, & Forsting, 2004530). Ukázalo se, ţe 
tato forma vnitřní řeči vedla k mozečkové bilaterální aktivaci u všech nevidomých účastníků tak, 
jak se objevuje při čtení textu u zdravých dospělých.  
Radka Majerová připisuje narušení vnitřní řeči nejvyšší důleţitost z principů, jeţ způsobují 
narušení řečové produkce u anartriků. Vztah vnitřní řeči a verbální pracovní paměti zmiňuje řada 
výzkumníků (Baddeley, 1986; Baddeley & Hitch, 1974531). Tento typ paměti můţe být narušen 
efekty dual-task při těchto simultánních úlohách na zjevnou, overt řeč (Larsen & Baddeley532). Zdá 
se tedy, ţe verbální pracovní paměť a vnitřní řeč sdílejí týţ soubor neurálních korelátů. 
 

12.1.5 Rozeznávání vnitřní řeči (subvocal speech recognition) 
O vyuţití EMG při studiu řečových pohybů při subvokalizaci jsme se zmínili výše. NASA od r. 
1999 v rámci programu lidské smysly (Human Senses Programm) pracuje na vývoji systému 
subvokálního rozpoznávání řeči, který je zatím schopen identifikovat omezený počet anglických slov 
za pouţití nervových signálů shromáţděných pomocí senzorů umístěných na krku. Signál je 
následně konvertován do textu nebo syntetické řeči. Přestoţe se totiţ rty ani jazyk při vnitřní řeči 
nepohybují, mozek vysílá signály hlasivkám. Jedná se tedy o rozeznávání slov bez poţadavku 
zvukového výstupu. Sledovány jsou neuromuskulární vzorce, které jsou vysílány nervovým 
systémem a z nichţ se usuzuje, jaká slova by byla řečena nahlas, kdyby byla vyuţita akustická 
stopa. Vědci533 se rovněţ pokoušejí číst tyto signály přímo z mozku (například při vývoji pomůcek 
pro paralyzované osoby, které takto mohou např. ovládat počítač). V budoucnu se chtějí 
soustředit na detekování fonémů (zdá se, ţe nevěnují mnoho pozornosti tomu, ţe aktuální hláska 
je vţdy formována sousedními hláskami vyslovovaného slova, tj. ţe takto vnímaných a 
produkovaných „fonémů“ je mnohokrát více, viz efekt koartikulace). Hodlají se zaměřit dokonce 
i na detekování emocí, s nimiţ byla jednotlivá slova vyslovována, pomocí senzorů. 
Kromě vojenského a komerčního vyuţití tohoto nástroje by mohly výsledky tohoto programu 
NASA přispět také nyní lingvistickému rozpoznávání mluvené řeči. Zatím je nástroj schopen 
rozeznat jen velmi malé mnoţství slov, ovšem s deklarovanou 92% přesností534. Pro jazykovědu 
to znamená, ţe řečová aktivita svalstva při vnitřní řeči (při čtení a mluvení pro sebe) je téměř 
úplná, ţe tedy probíhá konverze čteného textu do „mluvené“ podoby natolik dokonale, ţe je 
s pomocí potřebných nástrojů rozpoznatelný „původní text“. Na tato pozorování a objevy 
naváţeme hned v následující kapitole. 

                                                           
530 Gizewski, E. R., Timmann, D. and Forsting, M. (2004). Specific cerebellar activation during Braille reading in 
blind subjects. Human Brain Mapping, 22, 229–235. 
531 Baddeley, A.D., & Hitch, G. (1974). Working memory. In G.H. Bower (Ed.), The psychology of learning and 
motivation: Advances in research and theory (8, 47–89). New York: Academic Press; Baddeley, A. (1986). Working 
memory. Oxford: Clarendon Press. 
532 Larsen, J., Baddeley, A. D. (2003). Disruption of verbal STM by irrelevant speech, articulatory suppression and 
manual tapping: Do they have a common source? Quarterly Journal of Experimental Psychology A, 56, 8, 1249-
1268.  
533 Ames Research Laboratory, Mountain View, California (řídí Charles Jorgensen). 
534 Lovgren, S. (2006). Silent Speech Device May Aid Divers, Firefighters, Cell Phone Users. National Geographic 
News. 
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13  Jazykové poruchy  
13.1 Úvod 

 
„…symptomatologie kaţdého jednotlivého pacienta není vţdy tak přehledná, jak by z charakteristik, které jsme 

zde uvedli, vyplývalo. Jakmile přestaneme zobecňovat a podíváme se na jednotlivé případy, není jednoznačné téměř 
nic.“ 

(Gerry T. M. Altmann, viz dříve, s. 216) 
 
Klinicko-neuroanatomický a psycholingvistický přístup k jazykovým poruchám – dvojí 
diagnostika? 
 
Vyšší mentální funkce závisejí na specializovaných cerebrálních strukturách, resp. jejich okruzích. 
Narušení kterékoli z mozkových oblastí můţe vést k  poškození jazyka, ať uţ je tato oblast 
oficiálně „uznaná“ jako oblast jazyková či nikoli. Komprehenzivní jazykové zhodnocení by mělo 
vţdy být zaloţeno na typologiích syndromů a symptomů a na teoretických modelech jazykových funkcí. V 
afaziologii jsou těmito základními modely přístup klinicko-neuroanatomický a přístup 
psycholingvistický. 
 
Klinicko-neuroanatomický přístup, tedy afaziologická diagnostika, je nejstarší a tradiční.  
Sledovaný subjekt je nahlíţen jako „pacient“, jako objekt budoucí terapie.  
Postup je následující: 
1. shromáţdění dat k danému případu (příčina – např. cerebrovaskulární příhoda v levé čelní 
oblasti) 
2. zpracování specifické testové baterie (např. BDAE535) 
3. srovnání výsledků a popisu chování pacienta (např. narušená plynulost, artikulace, relativně 
zachovaná komprehenze, agramatismus) s klasifikací neurogenního jazykového deficitu 
4. specifikace afatické poruchy (Brocova afázie) 
Tzv. rozpad jazykových funkcí se netýká pouze orálního jazyka (komprehenzní a produkční sloţky), 
ale rovněţ jazyka psaného (grafie), čtení (lexie), mimiky, gestiky a mluvních pohybů 
(praxie) a obecné gnóze. Je potřeba při tom důsledně odlišovat postiţení akutní od 
chronického a progresivního; poruchy získané od vývojových/vrozených. Vţdy je nutné 
nejdříve odhalit zdroj postiţení, senzoricko-motorickou modalitu (vizuální, auditorní, 
motorickou). Dále je potřeba mít na mysli hrubé lokalizační schéma jednotlivých poruch, totiţ 
zda se jedná o narušení kortikální, subkortikální nebo transkortikální. Teprve potom se 
můţeme věnovat zjišťování, v jaké rovině jsou porušeny jazykové kompetence mluvčího.  
 
Psycholingvistický přístup přistupuje ke sledovanému subjektu jako k uţivateli jazyka, jeţ se 
„nachází“ v mysli, potenciálnímu nositeli některého z teoretických modelů jazykového 
zpracovávání. Kombinuje teoretický náhled lingvistiky a kognitivní psychologie a analyzuje 
poškození z hlediska zpracovávání, nikoli jakoţto klinický symptom/syndrom. Kognitivní funkce 
jsou prostředkovány propojenými komponenty zpracovávání tak, jak je zachycuje konkrétní 
funkční architektura modelu. Sledována jsou tedy jednotlivá stadia procesu produkce nebo 
percepce/komprehenze a hledá se místo jejich narušení. Identifikují se zachované a poškozené komponenty 
zpracovávání pro kaţdou jazykovou modalitu, a to pomocí specifické testovací baterie (v 
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anglicko-jazyčném zahraniční zejm. PALPA, Kayová a kol. 1992536), která ohodnotí kaţdý 
komponent a cestu v modelu. Například fonologický výstupní lexikon hodnotí úloha picture naming 
task, fonologický výstupní buffer hodnotí test opakování slov a neslov. Hodnotí se správné i 
chybné odpovědi. 
 
Neurolingvistika nahlíţí sledovaný subjekt jako uţivatele jazyka v mozku, ve smyslu nositele 
neurokognitivních korelátů jazykových struktur, přičemţ klade důraz na empirická zjištění, a 
postupuje proto metodou porovnávání řečových výstupů daného subjektu s jeho klinickým 
obrazem získaným na základě zejména zobrazovacích metod. Při tom můţe vyuţívat klinicko-
neuroanatomických, psycholingvistických nebo vlastních teoretických přístupů. 
 
Deskriptivní lingvistický přístup by mohl zcela upouštět od „diagnostiky“ a nemuseli bychom 
mít při tom na mysli konkrétní model jazykového zpracovávání. Můţeme čistě deskriptivně 
postupovat od projevů v rámci jazykových rovin, které nemusíme vnímat jako symptomy, ale 
pouţité tokens, a zjišťovat, zda a proč jsou či nemohou být povaţovány za gramatické. Pozorovat 
je můţeme na základě rozloţení komunikační situace, totiţ zda má mluvčí problémy s vystiţením 
plánu sdělení, s vyhledáváním slov, se senzoricko-motorickým mapováním slov do uloţených 
artikulačních vzorců, s opakováním a sebemonitorováním, gramatikou, fonologií, artikulací; zda 
mu činí potíţe pouţívat jazykové formy pro nepřímé významy, zda je schopen zájmenné 
reference. Můţeme pozorovat, jaké projevy má v oblasti psaní. 
Můţeme z druhé strany hledat, zda má posluchač potíţe s akustickým dekódováním slyšených 
řečových zvuků nebo s jejich přiřazováním do databáze uloţených slov, mentálního slovníku, 
s analýzou větných konstrukcí (dekonstrukcí věty na její elementy), se čtením, zda mu činí potíţ 
vůbec udrţet pozornost tématu a zda má dostatečné paměťové zdroje k tomu, aby byl schopen 
např. podrţet rané elementy věty v paměti i v okamţiku, kdy analyzuje elementy závěrečné. 
  

13.1.1 Základní členění jazykových a řečových poruch 
 

Pokud bychom se řídili tradičním členěním komunikace na jazyk a řeč (které vzápětí 
zpochybníme v následující kapitole), vypadalo by základní členění poruch komunikace takto: 
Zatímco motorické poruchy řeči (tj. nejrůznější dysfluence, jako je například koktavost, 
rotacismy, rhinolálie apod.) stejně jako funkční poruchy hlasu a fonace spadají z terapeutického 
hlediska do působnosti foniatrie a praktické logopedie jakoţto řečové poruchy, jazykové poruchy 
(afázie, anartrie, alexie, agrafie, SLI, autismus ad.) zajímají klinické logopedy a neurology – a jejich 
výzkum by měl zajímat domácí neurolingvisty. 
Řešení těchto základních problémů v rámci české neurolingvistiky nespočívá jen v přijetí a 
aplikaci interdisciplinárního přístupu k jazyku, výměně poznatků a kooperaci s ostatními 
souvisejícími disciplínami i zavedení práce se zobrazovacími metodami, ale také vyrovnání se 
s lingvistickou tradicí v této oblasti.  
Pro tuto práci navrhujeme kombinované dělení poruch řeči a jazyka: 
1. Poruchy na ose jazyk-řeč (z hlediska etiologie) 
 
a) řečově-motorické (jejich příčina tkví v potíţích respirace, fonace, artikulace, rezonance, motoriky) vč. 
poruch orofaciálního traktu (dysfagie, orální dyspraxie, dysartrie); a to ve všech řečových modalitách 
- tyto poruchy nejsou předmětem neurolingvistického výzkumu, a tedy aţ na výjimky ani této 
práce 
 

                                                           
536 Kay, J., Coltheart, M., Lesser, R. (1992). Palpa: Psycholinguistic Asessments of Language Processing in Aphasia. 

Hove: Lawrence Erlbaum Associates. 
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b) jazykově-neurální (problémy v oblasti fonologie, lexikonu, morfologie, syntaxe, pragmatiky, 
diskursu, paměťových, emočních, akvizičních, vývojových ad. kognitivních mechanismů 
komprehenze a produkce řeči, které jsou neurogenního původu; a to ve všech jazykových modalitách) 
 
Toto dělení je pouze pomocné, protoţe rozdíl řečové a jazykové poruchy není ani s omezením na 
kritérium etiologie poruchy ve všech případech zřetelný (viz dále). 
 
V  rámci jazykových poruch, které neurolingvistiku na rozdíl od poruch řečových zajímají, 
můţeme dále vyčlenit: 
 

3. Poruchy z hlediska hrubé lokalizace 
Afázie kortikální (Brocova, Wernickeova, kondukční…) 
Afázie subkortikální (afázie talamická, bazálních ganglií) 
Afázie transkortikální (TMA, TSA, TSSA) 
 
Afázie „anteriorní“ (Brocova…) 
Afázie „posteriorní“ (Wernickeova…) 
 
Poruchy pravohemisferální (RHD, neglekt, aprozodie) 
Poruchy levohemisferální (afázie …) 
 

4.  Poruchy kongenitální 

 poruchy psychogenní a jazyk (schizofrenie, autismus, deprese) 

 poruchy mnestické a jazyk (narušení paměti)  

 poruchy pozornosti a jazyk (ADHD) 

 kognitivní poruchy (demence a mentální retardace) – Alzheimerova, Pickova (kortikální), 
Parkinsonova, Huntingtonova (subkortikální), Creutzfeld-Jakobova ad. nemoc, vaskulární 
demence (smíšené); Downův syndrom, Aspergerův syndrom 

 poruchy na bázi percepční/produkční bariéry (anartrie, orální apraxie) 

 ostatní poruchy – např. epilepsie a jazyk 
 

5. Poruchy z hlediska jazykových modalit 

 Poruchy modu orálně-auditorního (afázie, dysfázie, apraxie, dyspraxie) 

 Poruchy parajazykové (hyperprozodie, aprozodie, syndrom cizího přízvuku) 

 Poruchy neverbální komunikace (poruchy gestiky, mimiky, posturiky, proxemiky) 

 Poruchy lexie (alexie, dyslexie, čistá slovní slepota) 

 Poruchy grafie (agrafie, dysgrafie) 

 Poruchy kalkulie (akalkulie, dyskalkulie) 

 Narušení vnitřní řeči  

 Poruchy (jazykové) gnóze (např. lexikální synestezie) 
 

6. poruchy z hlediska jazykových modů (percepce/komprehenze a produkce jazyka) 
 Pokud bychom se k výše pouţitému mechanismu členění jazykových poruch podle modů či 
komunikačních kanálů přeci jen přiklonili, vypadalo by členění fatických poruch např. 
následovně: 

a) Základní poruchy řečové produkce  - poruchy orálního modu jazyka 
Wernickeova afázie 
čistá slovní hluchota 
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transkortikální senzorická afázie  
kondukční afázie 
(anomie) 
(thalamická afázie) 
(afázie SMA) 
+ zkříţené afázie 

b) Základní poruchy jazykové komprehenze – poruchy auditorního jazyka 
Brocova afázie 
Transkortikální senzorická afázie 
+ zkříţené afázie 

c) Základní kombinované poruchy produkce a percepce/komprehenze jazyka 
Globální afázie 
Transkortikální smíšená afázie 

d) Základní poruchy vizuální jazykové komprehenze 
Alexie 

e) Základní poruchy vizuálně-motorické jazykové produkce 
Agrafie 
 
Z hlediska jazykových rovin se jedná o symptomy, které klasifikujeme a probíráme v kap. 13.2. 
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Spojení klinických syndromů s jazykovými procesy   
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13.1.2 Úskalí tradičních dichotomií 
1. Specificky jazykové – obecně kognitivní 
Koreláty jazykových struktur a procesů v mozku jsou, jak se zdá, doménově nespecifické, 
minimálně z velké většiny. Podílejí se rovněţ na zpracovávání konkrétních akcí nebo manipulaci 
s konkrétními předměty, na paměťových a pozornostních systémech.  
Při pokusech o spojování klinických syndromů s kognitivními procesy, tedy jakési jazykovědné diagnostice, se 
v této práci nesoustřeďujeme pouze na tzv. výlučně jazykové poruchy (při bliţším ohledání bychom 
pravděpodobně zjistili, ţe ţádná taková neexistuje), ale i na poruchy souvisejících kognitivních 
domén, jak jsme je zde v krátkosti uvedli (zejména paměti a pozornosti).  
 
2. Jazyk  - řeč 
V rámci afaziologie stále není tak docela zavedená dichotomie jazyk-řeč, která má podstatné 
implikace pro všechny disciplíny pracující s narušenou řečí a zejména pro přístupy k léčbě a 
klasifikaci jazykových poruch. V případě poruchy jazyka se jedná o narušení jazykového systému, 
zatímco v případě řečových poruch nikoli, jde „jen“ o narušení parole - tak by asi jazykové 
poruchy klasifikovala tradiční lingvistika. Neurolingvistika by se pokusila vysvětlit, ţe jazykové 
poruchy koření v narušení mozkových struktur, zatímco poruchy řeči jsou povrchovější a jejich zdroj 
je v narušení periferních, senzoricko-motorických oblastí řečového zpracovávání, jako jsou 
sluchové a artikulační orgány.   
Je ale moţné sluchové a artikulační orgány skutečně označit za periferní? 
Tato dichotomie má svá úskalí, některé poruchy se totiţ manifestují jako hraniční (apraxie je 
narušení motorického programování vedoucí k poruše artikulace a narušení kontroly řečové 
produkce), vnímání jiných se postupem času přelévá od řečových k jazykovým (zejména koktavost, a 
celý soubor dys- poruch: dysartrie, dyslexie, dysgrafie, dysfázie, které jsou neurogenní, ale 
s narušením řeči, nikoli jazyka). Některé nebyly dokonce donedávna vůbec sledovány jako 
zvláštní diagnostická jednotka v oblasti jazykových poruch (anartrie)537.  
 
3. Produkce – percepce/komprehenze 
Podobně problematické je v afaziologii odlišování jazyk-řeč v rámci řečové produkce, která by měla 
být z logiky věci vţdy záleţitostí nesystémovou, parolovou. Situace komprehenze řeči je moţná 
ještě sloţitější, protoţe přijímaný signál je bezpochyby rovněţ vţdy záleţitostí parole, měl by 
ovšem být za účelem správné analýzy „srovnáván“ s v mozku „nějak“ ukotvenou systémovou 
formou, v rovině langue, jakousi „předlohou“, k jejímuţ teoretickému ztvárnění nemůţe 
dostačovat pojem mentální lexikon ani spřízněné buffery či paměťové sklady. 
Nejvýznamnější jazyková dichotomie v lingvistice je rovněţ spíše škálovitě-kombinačního 
charakteru. Je téměř nemoţné najít čistě produkční poruchu s nulově narušenou komprehenzí a 
naopak. 
Stále více se ukazuje, ţe mozkové oblasti zodpovědné za produkci se do značné míry kryjí 
s oblastmi řídícími řečovou komprehenzi. Jazykový systém v mozku je aţ na některé 
specializované oblasti jediný, navíc není, jak se zdá vyhrazen pouze jazykovému zpracovávání. 
Mezi čistě produkční poruchy řeči  by měla patřit dysartrie (motorická řečová porucha s postiţením 
řečových subsystémů jako je respirace, fonace, rezonance a artikulace) a pochopitelně všechny 
dyslalie, jimţ se v tomto textu nevěnujeme. 
Moţná by bylo vhodné vytvořit koncepci jazykového zpracovávání, která by počítala s hierarchií 
typu percepce→komprehenze také v případě produkční modality – např. plánování→produkce. 
 
4. Čisté - smíšené 

                                                           
537 Mnohem podstatnější je dosavadní neexistence bliţšího ukotvení jazykovědou postulovaného obecného 
abstraktního jazykového systému ve smyslu langue v rámci mozkových struktur, jmenovitě sloţky konceptuální.  
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Nejen v rámci celé kognice, ale i jen v prostoru domény jazyka je málokterá porucha jazyka 
skutečně tzv. „čistá“ (jako čisté se označují poruchy pouze jediné modality jazyka, výrazem 
„čistá/ý“ se nemíní jejich příslušnost výlučně jazykové doméně, ale spíše to, ţe nejsou 
doprovázeny jinými afatickými symptomy, jako např. poruchou komprehenze). Setkáváme se 
s nimi v praxi jen výjimečně, v naprosté většině se jedná o poruchu smíšenou. Soubor čistých 
poruch obsahuje tyto diagnostické jednotky:  

 čistá alexie (letter-by-letter reading – čtení písmeno po písmeni),  

 čistá slovní hluchota odlišná od auditorní agnozie (s postiţením komprehenze a opakování) 

 čistá agrafie (neschopnost programovat pohyby nutné k formování psaného slova) 

 verbální agnozie (agnozie jsou skupinou selektivních poruch informačního zpracování 
v jediné senzorické modalitě, podrobněji viz dále).  
 
5. Fluentní - nonfluentní 
Přestoţe se tradiční klasifikace afatických syndromů v posledních desetiletích otřásají v základech 
pod náporem nových zjištění o jazykových poruchách získaných ze zobrazovacích výzkumů, 
některé základní klasifikační jednotky afatických syndromů tuto revoluci „přeţily“: zejm. členění 
na plynulé a neplynulé.  
Fluentní jsou poruchy s plynulou řečí a relativně normální artikulací, ale s narušeními auditorní 
komprehenze, opakování a přítomností parafázií.  
Nonfluentní afázie se projevují relativně zachovanou verbální komprehenzí, ale signifikantními 
artikulačními potíţemi a potíţemi se spontánní produkcí.  
I toto členění má ovšem své přechodové, resp. kombinující se projevy.  
6. A-spetrum – dys-spektrum, Para-symtomy 
Podobně je tomu s poruchami a-spektra v. dys-spektra, coţ navíc komplikuje skutečnost, ţe 
interpretace této dichotomie je v literatuře dvojí:  
a) Částečné v. úplné narušení -  a-spektrum coby globální narušení, naprostý výpadek funkcí 
v dané modalitě (absolutní neschopnost psát – agrafie, absolutní neschopnost komunikace – 
/globální/ afázie) ve srovnání s poruchami dys-spektra, které jsou potom chápány jako narušení 
částečné (dysartrie v. anartrie).  
b) Získané v. vrozené, přičemţ jako vrozené se označují vývojové poruchy, ovšem ani tyto dva 
termíny nejsou synonymní – existují vrozené poruchy, které současně nejsou vývojové. 
Průběţně na tuto terminologickou kontaminaci upozorňujeme, protoţe zvláštní potíţe činí 
v souvislosti s překlady a interpretací zahraničních studií. 
Předponou para- se označují symptomy na všech jazykových modalitách a některých jazykových 
rovinách 
S ohledem na neţádoucí generalizaci a současně modularizaci jazykového zpracovávání, jeţ 
pouţívání všech těchto dichotomií při studiu neurologických korelátů jazyka způsobuje, bychom 
ovšem museli přijít s vlastní klasifikací, zcela novou a podléhající jiným kritériím. Jaká by to měla 
být, není jasné. Kombinování kritérií různých souvisejících interdisciplín se nicméně ukazuje jako 
velmi nevhodné. 
 

13.1.3 Variabilita afatických symptomů, afatické syndromy 
 
Jednu z nejzásadnějších teoretických otázek afaziologie a neurolingvistiky tvoří definice symptomů 
a syndromů jazykových poruch. Někdy bývají obě kategorie směšovány, jindy se o přičlenění 
jednotlivých poruch do některé z obou skupin vedou dlouholeté spory. Afatické syndromy a 
symptomy mají poměrně vágní vymezení: 
 
Jako syndromy se v medicíně obecně označují soubory symptomů, jejichţ spojení je pozorováno tak často, 
ţe nemůţe být náhodné. Syndrom nemusí mít heuristickou hodnotu, protoţe nemusí znamenat 
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patologické a funkčně anatomické vymezení daného problému. Syndromy jsou nahlíţeny jako prototypy, 
přičemţ pro většinu pacientů platí, ţe se jejich afatické projevy od těchto prototypů do nějaké míry 
odchylují.  
Klasifikování pomocí syndromů se vyuţívá v testových bateriích, které pracují se skóre pro výkon 
v nejrůznějších jazykových modalitách (např. WAB – viz dále), v testových bateriích, které provádějí 
kategorizaci na základě obligatorních symptomů (AAT, viz dále) nebo pomocí clusterové analýzy v rámci 
statistických prostředků. 

 
Máme k dispozici stále podrobnější informace o neurálních základech klasických afatických 
syndromů, ale tyto syndromy zjevně nejsou důsledkem narušení jediného stadia jazykového 
zpracovávání a variace symptomů (agramatismus a sníţená verbální fluence jsou typické 
v Brocově afázii, ale mohou být také pozorovány u mozečkových patologií ad.) v rámci populací 
s jediným syndromem (uvnitř stávajících taxonomií jazykových poruch) činí interpretaci 
korelačních údajů v procesu zpracovávání zcela nemoţnou, coţ jednoznačně souvisí také s tím, 
ţe si stále nejsme jistí, co je vhodnou jednotkou mozkových struktur pro lokalizování (gyry, sulky, 
biochemické procesy, jednotky buněčné či ještě niţší úrovně?). Variabilita klinických manifestací 
afázií je velmi výrazná, a tedy i klasifikace afatických syndromů a symptomů jsou velmi různorodé 
– s tím souvisí také diagnostikování afatického syndromu (např. podle matric). Existuje řada 
článků popisujících nečekaná a neobvyklá „umístění“ afatických syndromů, jednotlivé patologie 
mají řadu nejrůznějších lokalizací. Jen některé afatické syndromy mají relativně specifické 
mozkové patologie (např. poškození BA37 vede k anomii se sémantickými parafáziemi, poškození 
v BA 41 a 42 vede k poškozené fonémové diskriminaci atd.).  
Ardila tvrdí, ţe neobvyklé lokalizace bývají spojeny s příliš časným pozorováním po mozkové 
příhodě, tj. v akutní fázi postiţení. Například ţargon a logorroe v transkortikální senzorické afázii 
jsou pozorovány pouze v akutním stadiu. A právě u akutních afázií určité konstelace symptomů 
indikují dobrou prognózu i v případě velmi váţného postiţení jazykových funkcí. Dalším 
důvodem této variability jsou individuální rozdíly v mozkové organizaci a kognitivních funkcích 
obecně, zvláště jazyku.  
fMRI studie ukázaly, ţe některé jednoduché mozkové funkce mohou být lokalizovány do 
jednotlivých mozkových oblastí, ale jiné nikoli – komplexní funkce závisejí na simultánní aktivitě 
různých mozkových oblastí, tj. na propojených mozkových okruzích.  
Symptomy a syndromy jazykových poruch jsme popsali, rozčlenili a klasifikovali dle vlastního 
uváţení v následující kapitole. 

- Většina symptomů jazykových poruch se týká produkce, symptomy komprehenzní nemívají 
svá označení, zřejmě proto, ţe jsou tradičně obtíţně přístupné pozorování.  

- Většina symptomů jazykových poruch se týká obsahové stránky výpovědi, nikoli stránky 
formální. Poruchy formální, stavební nemají aţ na agramatismus a škálu para-symptomů (paragrafie, 
paralexie, parafázie, parakusie, paramorfemie, viz níţe) svá označení ani nebyly popsány jako 
symptomy. Symptomy jazykových poruch níţe rozčleňujeme na symptomy stavebního typu a symptomy 
obsahového typu (v paralele k tradiční rovině obsahové a formální). Symptomy obsahového typu 
jsme dále rozčlenili na několik subkategorií (poruchy s opakováním, poruchy s neologizací ad.), přičemţ 
klasifikace poruch obsahové stránky výpovědi se částečně prolíná se skupinou symptomů v rámci 
psychiatrických poruch. 

- Poruchy obsahového typu jsme dále rozdělili na anomické (které se projevují dvěma 
základními kompenzačními mechanismy: neologizací nebo cirkumlokucí538) a poruchy celkové 
obsahové výstavby projevu (většinou v souvislosti s psychickými poruchami).  

- V souvislosti s klasifikací afázií na plynulé a neplynulé jsme popsali obsah termínu fluence 
spontánní řeči539. Poruchou fluence můţe být její hypo- i hyperfunkce. Porucha fluence se tedy můţe 

                                                           
538 Povaţujeme za vhodné odlišit tyto kompenzační mechanismy symptomů od symptomů samotných. 
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projevit výskytem anomických pauz, parafázií, redukcí větné stavby, zadrháváním na jedné straně 
(nonfluence), nebo překotnou, často současně hyperprozodickou a většinou obsahově 
vyprázdněnou mluvou na straně druhé (hyperfluence). K jejím poruchám se řadí také pouţívání 
stereotypií, telegrafická řeč a dokonce i absence produkce vůbec. Je tedy patrné, ţe kategorie poruch 
fluence není funkční distinktivní kategorií, protoţe téměř všechny symptomy jazykových poruch 
v rovině produkční vedou k nějaké formě narušení fluence. 
 
Jak jsme se snaţili naznačit úvodním citátem, kombinace a míra jazykových postiţení i způsob 
jejich manifestace v jednotlivých jazykových modalitách, rovinách a kanálech je natolik 
individuální, ţe je velmi obtíţné s afatickými a dalšími syndromy vůbec pracovat. Přesto se o 
nějakou formu členění jazykových poruch pokusíme. V následujících kapitolách popisujeme 
klasické i méně známé syndromy, poruchy a onemocnění, které se jakkoli, i zdánlivě okrajově, 
dotýkají jazykového systému. Kromě deklarativního popisu projevů těchto poruch podáváme 
také hrubý přehled některé neurolingvistické literatury k dané problematice a zejména uvádíme 
topografii dané poruchy, je-li to moţné, na základě alespoň částečné shody mezi odbornou 
veřejností, včetně mimooborové (neurologie, neuropsychologie ad.). Kde je to smysluplné, 
odkazujeme také na dříve uvedené modely jazykových funkcí, resp. mozkové mapy540. 
Při tom máme na mysli kromě nejčastěji sledovaných (afázií) také ty jazykové poruchy, jimţ je 
věnována menší pozornost a jeţ jsou s ohledem na český jazyk podstatně méně probádány 
(apraxie, dysartrie, anartrie, poruchy jazyka psychiatrického spektra, vývojové poruchy jazyka a 
řada dalších, jak se pokusíme klasifikovat).  
 

13.2  Symptomy jazykových poruch – přehled 
13.2.1 Symptomy stavebního typu 

 
Agramatismu, tedy různým formám gramatických odchylek, resp. chyb v oblasti morfologie a 
syntaxe na rovině produkční i komprehenzní, je věnován zvláštní oddíl této práce (viz 14.2.3). 
Agramatický projev bývá současně hypoprozodický. Jako paragramatismus se označují záměny 
gramatických morfémů ve slovech a neplnovýznamových funkčních slov ve větách. 
V souvislosti s agramatismem se hovoří o telegrafické řeči, coţ je termín označující chybějící funkční 
slova a gramatické markery ve větné a souvětné výpovědi, jeţ činí z těchto struktur pouhé 
informační skelety541. Termín telegrafická řeč vyvolal debatu o povaze agramatismu, resp. o jeho 
příčině: je agramatický projev způsoben tlakem na zjednodušení vyjádření aţ na jejich kostru se 
základními informačními elementy, nebo snahou o ekonomizaci artikulačního úsilí, či pokusem 
obejít jiná omezení výkonu, např. omezenou kapacitu ukládání do krátkodobé paměti? 
Agramatismus je typický tím, ţe mluvčí vynechává derivační sufixy, výpovědi přiřazuje 
asyndeticky, v jejich struktuře vynechává podstatné prvky: eliduje gramatická slova a gramatické 

                                                                                                                                                                                     
539 Termín by neměl být zaměňován s označením (testy) verbální fluence, coţ je nevhodné, ale zaţité označení pro 
vyjmenovávání slov na základě daných kritérií (členů příslušných určitému typu kategorie), většinou v časovém limitu 
coby tradiční součást testů jazykové kompetence. 
540 Přiřazování druhu poruchy ke konkrétní oblasti kortexu je vţdy potazné. Klasické afaziologické pojetí řečových či 
lépe jazykových center je příliš úzké a bylo četně kritizováno, coţ vedlo aţ k zavrţení lokalizacionismu obecně (viz 
výše i dále). Ke kritice pojetí jazykových center přispěly v posledních dekádách zejména objevy zobrazovacích 
metod. Na druhé straně tytéţ metody přinesly v mnoha ohledech potvrzení právoplatnosti dosavadních některých 
základních lokalizacionistických zjištění. Zejména v 90. letech vznikala řada studií, které se zabývaly speciálně revizí 
klasických syndromů afázie vzhledem k jejich obvykle deklarované lokalizaci. Potíţe stávajícím i historickým 
lokalizacionistickým tvrzením přináší i fakt, ţe se vyskytují např. pacienti s poškozenou Brocovou oblastí bez 
Brocovy afázie a naopak pacienti s projevy typickými pro Brocovu afázii, kteří ale současně nemají poškozené oblasti 
kortexu, jeţ jsou této afázii připisovány. 
541

 Termín telegrafie poprvé pouţil Pick (1931). Aphasie. In O. Bumke and O. Foerster eds., Handbuch der 

normalen und pathologischen Physiologie, 15, Berlin: Springer, 1416-1524. 
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morfémy, pomocná slovesa, spojky, předloţky, sufixy vyjadřující osobu, číslo a čas ve struktuře 
slovesa, resp. pád, číslo a rod v případě jmen, uţívá irelevantní slovosled, preferuje nominální 
skupiny jako větné ekvivalenty a má potíţe se zájmennou referencí. Naduţívá naopak zájmen 
ukazovacích, citoslovcí i částic. Pro projevy Brocových afatiků jsou příznačné také automatismy a 
slovní trosky a stereotypie (např. schopnost vyjmenovat dny v týdnu či pojmenovávat čísla 
zůstává zachována).  
 
U obou základních typů afázií se manifestují chyby v rovině morfosyntaktické. Brockovu afázii 
charaterizuje agramatismus  ve smyslu úplného vynechávání gramatických morfémů, zatímco pro 
Wernickeovu afázii je typický spíše paragramatismus, tj. záměny a přesmyčky gramatických 
morfémů. Toto tradiční členění nemůţeme z praxe potvrdit (viz agramatismus níţe). Vynechávky 
gramatických morfémů ale ve vysoce flektivních jazycích, jako je čeština, nastávají poměrně 
zřídka, protoţe by ze slova zbyl pouze kořen. Většinu agramatismů lze tedy z tohoto hlediska ve 
flektivních jazycích nahlíţet spíše jako paragramatismy542. 
 
Paragramatismus, charakteristický pro druhou skupinu afázií (plynulé), bývá nejčastěji 
popisován jako nesprávné uţití gramatických morfémů ve smyslu jejich substituce: I’ve forgot it 
(forgotten); I wented out (went) (Butterworth 1994543). Výrazy s gramatickou funkcí nejsou elidovány, 
ale uţity chybně; dochází k deformacím fonologické struktury výrazů autosémantických a 
produkci neexistujících slov 544. Především z tohoto hlediska se výpověď Wernickeových afatiků 
povaţuje za nesrozumitelnou a bezobsaţnou, neboť zde ve velké míře chybějí lexémy s denotační 
funkcí, přestoţe produkce je fluentní (tzv. slovní salát). Syntax těchto afatiků je popisována jako 
zmatená, zatímco u Brocových afatiků se mluví o syntaxi simplifikované.  
Wernickeova afázie je především typická selháním mechanismů komprehenze komplexní 
jazykové struktury výpovědi, na straně produkce se profiluje specifický typ poruchy formování 
výpovědi. Oproti tomu Brocova afázie sdělný obsah do určité míry zachovává, v závislosti na 
stupni poruchy, gramaticky je ale výrazně okleštěná.  
 
Para- symptomy jsou nejčastější symptomy jazykových poruch v rámci afázií. Slovo 
zdeformované přebývajícím, chybějícím, do slova chybně umístěným, přehozeným nebo špatně zpracovaným 
fonémem/grafémem/lexémem (v orálním modu se rozlišují fonémické, sémantické ad. parafázie; viz 
dále. Bylo by samozřejmě smysluplné rozlišovat také sémantické a fonologické paragrafie a 
paralexie, takové kategorie ovšem zatím neexistují).  

- Parafázie – orální modus  - Je-li porušeno více fonémů současně, je cílové slovo velmi 
obtíţně rozpoznatelné a bývá často označeno jako neologismus. 

- Paragrafie – písemný modus  

- Paralexie – vizuální modus 

- parakusie – auditorní modus (slyšené zvuky) 

- Paragramatismus – rovina gramatika bez ohledu na modus (viz výše) 

- Paramorfemie – rovina morfematiky (zejména v souv. s modem čtení, viz kap. 17.2) 
O paranomii se nehovoří, potíţe s vyhledáváním slov a jejich náhrady jinými nemají jiný, přesnější 
termín neţ anomie. 
 
Parafázie obecně se klasifikují na následující typy: 

                                                           
542 Lehečková, H. (2002). Broca´s aphasia in Czech: A linguistic analysis. Brain and language 83, 14-16; Lehečková, 

H. (2001). Manifestation of aphasic symptoms in Czech. Journal of Neurolinguistics, 14, 179 – 208; Lehečková, H. 
(1986). Agramatismus v afázii. Slovo a slovesnost, Praha, 47, 138-147. 
543 Butterworth, B. et al. (1990). Paragrammatism: A longitudinal study of an Italian patient. Language and Cognitive 
Processes, 5, 2, 115-140; Butterworth, B., Howard, D. (1987). Paragrammatisms. Cognition, 26, 1-37. 
544 V logopedii, ale i anglosaské řečové patologii se pouţívá pro tento jev termínu neologismus (afatická neologizace).  
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Fonémická/fonologická: elize, substituce, metateze, redundance fonémů ve struktuře slova, např. 
kloklan. Více postiţena jsou slova delší. Tyto chyby jsou povaţovány za fonémické parafázie 
pouze tehdy, kdyţ je nadpoloviční většina hlásek slova správná.   
Sémantická: substituce celých slov, chybný výběr lexému podle sémantického vztahu, např. hroch 
místo slon, brambora místo škrabka, podle fonetické podoby – nota/bota (odlišení od fonémické 
parafázie je v tom, ţe výsledné slovo v případě f. parafázie je paskvil  bez významu), typické pro 
Wernickeovu a transkortikální senzorickou afázii, ale také schizofrenii. Kategoriální sémantický 
vztah mezi slovem cílovým a slovem chybně zvoleným při tom můţe být různého typu 
- záměna v rámci téţe uţší sémantické kategorie – kočka-pes (šelmy domácí) 
- záměna v rámci omezeného funkčního sémantického souboru – oko-ucho (smyslové orgány) 
- záměna na ose hypo/hypersémie – nábytek-skříň 
Verbální: uţití jiného existujícího lexému bez sémantického vztahu k podnětu, např. kolo místo 
hroch. V případě sémantické i verbální parafázie jsou více postiţena slova méně frekventovaná, 
abstrakta, neţ slova frekventní, konkréta. 
Neologická: neexistující novotvar, např. baloník (viz dále, neologismus), někdy také označováno 
jako vzdálená parafázie. 
Jak je patrné, parafázií sémantickou, verbální a neologickou je velmi obtíţné rozlišit v praxi a 
podobně s para-fázií/grafií/lexií/gramatismem často splývá neologizace ve všech rovinách 
(fonetické, sémantické, gramatické): 
 

Typ chyby  označení chyby 

Substituce Neologismus 
parafázie/paragrafie/paralexie 

Vynechávka  Parafázie/paragrafie/paralexie 

Transpozice parafázie, neologismus 

 

13.2.2 Symptomy obsahového typu (sémantika a lexikon)  
 

Symtomy obsahového typu se velmi často prolínají se zmíněnými poruchami fluence řeči, 
protoţe neplynulá řeč vzniká následkem neúspěšného vyhledávání prvků pro zamýšlené obsahy. 
Je tedy anomie poruchou obsahové stránky výpovědi, je ale způsobena tím, ţe postiţený nemůţe 
najít pro zamýšlený koncept potřebné pojmenování, tedy formu. Poruchy formálního rázu se tedy 
v případě anomie logicky prolínají s poruchami obsahové stránky výpovědi. 
 
13.2.2.1  Automatismy 
Typická řečová rezidua u globální afázie, automatismy, tvoří často jediné zachované prvky 
v rámci afatické produkce545, jsou povaţovány za mimovolní stereotypní fráze nebo izolovaná slova 
emočního často citoslovečného rázu (vulgarismy, pozdravy, zahajovací formule, formule pro rozvázání 
řeči, zvolání – jak bych to řekl, jak se říká, můj boţe, do háje) nebo pseudodemonstrativa (toto, tohleto) 
nebo frekventované memorované automatické řady (dny v týdnu, měsíce v roce, násobky, čísla od 
jedné do deseti, abeceda). V písemné podobě jde často o podpis, záznam adresy či frekvenčních 
krátkých slov, telefonního čísla, směrovacího čísla atd.  
 
Příklad automatismu v podobě řečového tiku, viz celá sloţka subjektu „Ně“nahravky-testy\Ně.  
Příklady tvorby automatických řad, viz: nahravky-testy\KR\KR_automaticke-rady-dny-cisla-

mesice.wav, nahravky-testy\KŠ\kš-automaticke-rady-kalkulie.wav, nahravky-testy\MA\ma-ciselna-rada-
nasobky-tri.wav, nahravky-testy\Ně\ně-čiselna-rada-pisemne.wav  

                                                           
545 Ze zachovaných zlomků komunikační schopnosti u těţce postiţených pacientů čerpá terapie VAF (Vysoce 
automatizované formy řeči; viz kap. 21.6.3). 
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13.2.2.2 Anomie  
Anomie je sice porucha obsahové stránky výpovědi, ale současně také stránky formální, protoţe 
chybějící prvek (slovo) tvoří základ větné výstavby projevu postiţeného a některé její druhy jsou 
zaloţeny na poruše vyhledávání formálních prvků, jeţ tvoří slovo (např. vyhledávání na základě 
iniciální hlásky/písmena). Anomii věnujeme část kapitoly Poruchy v rovině lexikální. Obtíţe 
s pojmenováváním v některých klasifikacích dokonce tvoří specifickou, tzv. anomickou afázii. 
S jejím přidáváním do klasického spektra afázií ale někteří nesouhlasí právě proto, ţe anomie je 
spíše symptomem afázií.  
Anomie se projevuje kompenzační cirkumlokucí nebo neologizací, resp. také anomickou 
pauzou v projevu. 
Cirkumlokuce čili opis slova v situaci, kdy je nemoţné jej vyhledat v mentálním lexikonu, je 
strategie k překonání anomické příhody. Pacienti jsou při ní často schopni popsat funkci, velikost, 
umístění a další charakteristiky daného předmětu či akce, gesta, pantomimu, kresbu, zápis s ním 
související. 546 Neologizace je jedním z ústředních symptomů Wernickeovy afázie. Jako 
neologismus se ovšem označují spíše parafázie, tedy takové zkomoleniny zamýšlených slov, 
v nichţ uţ nelze rozeznat cílové slovo, tj. takováto neologizace je nezamýšleným následkem 
poruchy pojmenování. Často jde o spojení částí dvou slov z téhoţ sémantického okruhu či 
kategorie (např. kalhoty+tepláky = kapláky, rohlík+houska= rouska). Neologismy často respektují 
obvyklou slovní strukturu v daném jazyce, zejména po morfologické stránce. 
 
Příklady neologizující poruchy pojmenování u subjektu se závaţnou formou smíšené afázie ţargonového typu 
(popis obrázků), na CD stopa 023. Příklad čtení tohoto subjektu (rovněţ s neologizací a salátem) následuje. 
Pacient má současně poruchu sebemonitorování, protoţe vlastní chybnou produkci nereflektuje, coţ je rovněţ 
příznačné pro Wernickeovu afázii. 
 
13.2.2.3 Symptomy perseveračního typu a poruchy opakování 
Jako stereotypie se označuje veškeré neúčelné opakování pohybů, tedy také řečových (klepání, 
tleskání, otáčení hlavou, vydávání opakovaných jazykových i nejazykových zvuků). Stereotypií 
v jazykovém projevu je tedy produkční porucha s opakováním, a to na jakékoli jazykové rovině a 
v jakékoli modalitě. 
Někdy se tak stereotypie rozčleňují na stereotypie iterační (iterace) nebo stereotypie 
ţargonového typu (ţabři,ţabři). Nicméně není moţné ztotoţňovat ţargonovou stereotypii se 
ţargonem jako takovým 
 
Ţargon, ţargonová afázie je označení pro projev kombinující parafázie s neologismy, který je 
obecně zcela nesrozumitelný (bazisrtra mani kuprialo). Na rozdíl od ţargonu ale slovní salát 
označuje spíše situaci, kdy subjekt produkuje řadu často neplnovýznamových slov za sebou – bez 
vztahu k předmětu řeči (Já jenom vím, ţe toto jsou děcka a toto jsou děcka a nemyslím si, ţe jsou a taky tady 
jsou, takţe nakonec můţeme říci, ţe tady skutečně jsou547). Termín slovní salát i ţargon je nicméně přenášen 
i na jiné jazykové projevy – viz níţe. 
 
Tachyfrázie/tachylálie548 (cluttering pro odlišení od stuttering - koktavosti549) či „přecpávání“ není 
spojen s ţádným druhem úzkosti. Projevuje se rovněţ extrémní rychlostí produkce, která vede 

                                                           
546 V rámci kognitivně-neuropsychologického modelu jazykového systému se jedná o poruchu na úrovni 
fonologického vstupního lexikonu. 
547 Upravený příklad z Multimediálního slovníku řečových poruch (viz CD) pacient popisoval obrázek stromu na louce. 
548 St. Louis, K. O., Myers, F. L., Bakker, K., & Raphael, L. J. (2007). Understanding and treating cluttering. In E. G. 
Conture & R. F. Curlee (Eds.) Stuttering and related disorders of fluency, 3rd ed. (pp. 297-325). NY: Thieme. 
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k nesrozumitelnosti a k neúměrnému mnoţství koartikulace (slabiky se ztrácejí), doprovází ji ale 
navíc poruchy rytmu a frázování: prozodická vodítka nejsou svázána se syntaktickými hranicemi a 
jsou umisťována neadekvátně (např. v prostředku fráze). Syntax je současně velmi zjednodušená 
a věty po obsahové stránce zaplňují slova nebo skupiny slov, které tam logicky nepatří. Porucha 
bývá spojena také se slabou koncentrací a nezorganizovaným myšlením (viz thought disorder 
níţe), poruchami psaní, neschopností věnovat pozornost komunikačnímu partnerovi a 
nedostatek povědomí o poruše (nesrozumitelnosti vlastního projevu). Příčina poruchy není 
známá; tachylálie se řadí mezi poruchy fluence (hyperfluence) a je zdánlivě podobná afázii 
Wernickeova typu a podobné projevy mají také osoby s ADHD. 
 
Jako perseverace se označuje čistě jazykový symptom - přetrvávání reakce i při změně řečového 
podnětu, které se můţe projevovat rovněţ ve všech jazykových modalitách (Jsem rád, ţe tu jsem, 
jsem, jsem… Ano, ano, ano; pa-pa-papír)550. Perseverace se často vykládá jako narušení procesů inhibice, 
resp. jako neţádoucí přetrvávající aktivace; někdy se také chápána jako porucha odpoutávání pozornosti. 
Perseverace je modalitně nezávislá, vyskytuje se v modalitě psaní, čtení, mluvení, gestikulace, 
kreslení; rovněţ v rovině fonologické, gramatické, lexikální. Hovoří se o několika subtypech 
perseverací: například rekurentní perseverace je popisována jako nevhodná rekurence 
předchozí reakce po prezentaci nového stimulu. V rovině lexikální jsou perseverována celá slova 
– lexikální perseverace (nebo koncepty – sémantická perseverace?). 
S perseverací bývají spojena narušení čelních laloků a souvisejících traktů bílé hmoty. Perseverují 
nejčastěji afatičtí pacienti a perseverace je natolik častá, ţe se o ní uvaţuje jako o integrálním 
symptomu jazykových deficitů, podobně jako o anomii (Sandson, 1986; Helmová-Estabrooksová, 
1998551). Perseverace je signifikantně korelována se závaţností afázie. 
 
Echolálie je mimovolné opakování pasáţí výpovědí i celých výpovědí po komunikačním partnerovi 
(„To je dobrá otázka.“ „To je dobrá otázka. Dobrá otázka. To je dobrá otázka.“); palilálie je opakování 
vlastních novotvořených slov. Echolálie jsou příznačným projevem transkortikálních afázií.  
 
Řečové tiky se dělí na repetitivní, stereotypické, nerytmické (motorické tiky) a fonické (nezáměrné zvuky 
produkované pohybem vzduchu skrz nos, ústa nebo krk). Za tiky lze označit všechny zde 
vyjmenované stereotypie, pokud přetrvávají a nejsou ovlivnitelné vůlí. Bývají projevem 
psychiatrických onemocnění. 
 
Perseverace a stereotypie je moţné označit jako protipól neschopnosti opakování předloţených 
vzorů v daném jazykovém modu. Úlohy na opakování jako takové jsou ve většině případů součástí 
standardních testů i experimentálních paradigmat, jak citujeme na mnoha místech v této práci. 
Přestoţe se zdánlivě nejedná o nijak specifický jazykový projev, mohli bychom ho zahrnout do 
jazykové produkce. V případě jazykových poruch orálního modu se ale jedná o prvek, který 
rozlišuje základní afatické syndromy (kondukční afázie) a zřejmě se od ostatních jazykových 
úkonů v něčem podstatném, dosud nepopsaném, liší, pravděpodobně v tom, ţe při poruchách 
opakování je narušena fonologická smyčka a mechanismy sebemonitorování.  
Např. řada klasifikačních a diagnostických schémat fatických poruch pouţívá opakování jako 
kritérium: je-li zachované opakování při zjištění dobrého i slabšího porozumění, jedná se o 

                                                                                                                                                                                     
549 Zatímco koktavost je příznačná koherentními myšlenkami, které je pouze obtíţné vyslovit, osoby s tachyfrázií 
nemají problém s verbalizací, ale s dezorganizovaností na úrovni konceptu. Zatímco koktavost je typická narušenou 
inicializací řeči a svalovým napětím/namáhavostí projevu, tachyfrázie naopak. Rozdíl by se dal opět vyjádřit tradiční 
dvojící – fluentní / dysfluentní porucha. 
550 Někdy bývá obtíţné odlišit perseveraci do poruchy porozumění, např. v situaci kladení zjišťovacích otázek, kdy 
pacient opakuje ano/ne. 
551 Sandston, J., Albert, M. L. (1984). Varieties of perseveration. Neuropsychologia, 22, 715-732; Helm-Estabrooks, 
N. et al. (1998). Perseverative behavior in fluent and non-fluent pahasic adults, Aphasiology, 12, 689-69. 
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transkortikální motorickou afázii, je-li opakování a pojmenování slabé, jedná se při slabém porozumění o 
globální afázii, je-li opakování při dobrém porozumění slabé, jedná se o kondukční afázii, je-li za 
stejných podmínek dobré, zatímco pojmenování je slabé, jedná se o anomickou afázii. Je-li 
opakování dobré při slabém porozumění, jedná se o transkortikální senzorickou afázii, atd. 
Podobně je tomu v případě grafie. Někteří pacienti s agrafií jsou rovněţ schopni psát podle 
vzoru, tj. opisovat (nenarušené opakování v modu psaní by mělo mít dle fungujícího schématu 
afatických syndromů samostatnou diagnostickou jednotku, není tomu ale tak). Náš subjekt ZM 
byl i v akutní fázi smíšené fatické poruchy schopen opisu, nikoli spontánního psaní nebo psaní na 
diktát. Např. agrafie při kondukční afázii (jeţ je typická zachovanou schopností orálního 
opakování) se rovněţ projevuje lepším psaním podle diktátu neţ spontánně. O opakování v případě 
čtení logicky není moţno hovořit. 
 
Příklad závaţné poruchy opakování viz CD, stopa 023, 2. Část. Subjekt není schopen téměř vůbec opakovat 
izolovaná slova. Celé dlouhé věty a souvětí opakuje téměř bez problémů. 
Opakování u ZM, viz nahravky-testy\ZM\zm-opakovani.wav, nahravky-testy\ZM\zm-opakovaniII-
kondukcni-afazie.wav, Ko viz nahravky-testy\KO\Hlas030-kohoutova-porucha-opakovani-nakonci.amr, Ma 
viz  nahravky-testy\MA\ma-opakovani.wav, Ně viz nahravky-testy\Ně\ně-opakovani.wav, Po viz nahravky-
testy\PO\po-opakovani.wav, nahravky-testy\PO\po-opakovani-hlasek.wav, nahravky-testy\PR\PR-
opakovani.wav.    
 

13.2.3 Symptomy poruch jazykové produkce při psychiatrických onemocněních 
Následující symptomy se týkají řečové produkce některých psychicky nemocných subjektů, 
většinou pouze obsahové stránky výpovědí. Typická pro většinu psychiatrických pacientů je 
inkoherence (někdy označovaná jako slovní salát)552 – řeč je nesrozumitelná, jednotlivá slova sama 
o sobě dávají smysl, ale způsob, jímţ jsou spojována, vede k nesmyslnému blebtání.  
Jako nadnesená řeč se někdy označuje formalizovaný, škrobený projev, který často má ráz 
úřední řeči (The attorney comported himself indecorously.).  
Časté je rovněţ neadekvátní sebereferování (Kolik je hodin? Je sedm, to je můj problém).  
Některé psychické a mentální poruchy se také projevují koprolálií, ta je např. nejvíce 
zveřejňovaným symptomem Tourretteova syndromu, ale nikoli nutnou podmínkou pro jeho 
diagnostikování, protoţe pouze 10 % s tímto syndromem trpících osob je skutečně 
koprolalických.  
Zvučení (clanging či clang association) je asociování dvou nebo více slov zaloţených na zvukové 
podobě, aniţ by mezi nimi byla asociace logická, jedná se tedy o spojení formální a obsahové 
poruchy. Typické je vyuţívání rytmu a aliterace podobně jako v poezii. Objevuje se u psychotiků, 
zvl. během hypomanických epizod (kadění – ladění – nohy brnění). Rozvláčnost a 
mnohomluvnost s tendencí k zdlouhavým opisům a nesmyslnému natahování odpovědi (Jak se 
jmenujete? No, někdy se mě takhle lidé ptají, a kdyţ se takhle ptají, tak si musím rozmyslet, jestli odpovím nebo 
ne, protoţe některým lidem se to jméno zdá divné, mně ne, protoţe mi jméno dala matka a asi jí pomohl 
s vymýšlením i táta a je to normální jméno jako kaţdé jiné, myslím si.) můţe být spojena také s 
vyšinutím či vykolejením projevu - ztráta asociací a náleţité reference je důsledkem celkově 
asyndetického myšlení (následně také verbální projev, psaný nebo mluvený, který sestává ze 
sekvencí neprovázaných myšlenek.   
V souvislosti s inkoherencí se také někdy hovoří o těkavé řeči, kdy během normálního projevu 
subjekt náhle mění reakci na stimul (Potom řekla, ţe bych se neměla tolik škrábat na hlavě… Co dávají 
v televizi?).  Pokud se irelevantní, scestné reakce týkají odpovědí na otázky, nikoli jen obecné 
nelogičnosti výpovědí, v nichţ závěry neústí logicky z premis (Vejde se ti to do tašky? Ehm, je růţová, 

                                                           
552 České ekvivalenty a příklady jazykových projevů psychiatrických onemocnění, jeţ jsou zde uvedeny anglicky, 
nebyly zavedeny, jsou navrţeny nově, většinou jako překlad původního anglického označení. 
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ţe jo?), pouţívá se někdy termín „tangencialita“ (Z jakého města pocházíte? No, to je opravdu těţká 
otázka. Jsem z Moravy. Nevím, odkud pocházejí moji příbuzní, takţe nevím, jestli jsem Ruska nebo Španělka). 
 
Schizofázie je v podstatě slovní salát v případě schizofrenického subjektu (nese tedy stejné 
označení jako afatický ţargon nebo inkoherence). Jedná se o defekt zpracování a organizace jazyka. 
Tato zmatená a často iterativní řeč je spojena s manickým chováním. Je charakterizována 
viditelně zmateným uţíváním slov bez zjevného významu nebo vzájemného vztahu. Je tedy 
symptomem poruchy formálního myšlení. Například na otázku: Proč lidé věří v Boha? můţeme získat 
jako odpověď sérii slov často spojených s náboţenstvím, seřazených bez ohledu na jazyková 
pravidla. Symptomů kognitivní disrupce553 vč. idiosynkratických hromadění slov je ovšem více. 
Mluvčí můţe vytvářet gramaticky správné i nesprávné věty v závislosti na váţnosti porušení a 
narušení konkrétních mechanismů jazyka. Například fráze Satan, oscillate my metallic sonatas a fráze 
Acute does runs shaky lovely very mohou být obě autentickými schizofagickými projevy, z nichţ jedna 
je gramaticky správná, zatímco druhá nikoli.  
 
Jako naléhavá, přetlaková řeč (pressure of speech) se označuje tendence mluvit rychle a horečnatě, 
jako kdyby projev byl motivován nějakou aktuální urgencí. Řeč postiţeného je obtíţné přerušit, 
bývá také nesrozumitelná. Je rovněţ, podobně jako schizofázie, velmi častá u bipolárních 
pacientů během manických period, u schizofreniků, lidí s extrémní úzkostí apod. Řeč je většinou 
nepřesně verbalizována; můţe být spojena s agitolálií/agitofázií (abnormálně rychlá a 
v důsledku zkomolenin nesrozumitelná řeč), tachylálií/tachyfrázií a verbomanií. 
 

13.2.4 Parakusie - symptomy v rovině komprehenze? 
 

Sluchové halucinace (parakusie) popisují subjektivně vnímané zvuky, k nimţ se neváţe reálný 
sluchový stimul. Nejčastější formou sluchových halucinací jsou mluvící hlasy554. Halucinace bývají 
spojeny s psychotickými onemocněními (schizofrenie, mánie), ale mohou být také následkem 
mentálních poruch. Nástup iluzí bývá popisován jako postupný a nepozorovaný. Hlasy jsou 
postupně velmi zřetelné, hlasité a přesvědčivé. Ve většině případů dříve či později nabývají formy 
rozkazovacího způsobu a nabádají halucinující osobu ke konkrétním činům. 
Takzvané hlasy nejsou percepční iluzí senzorické modality ani abnormality v auditorním 
percepčním systému, nýbrţ jsou výsledkem patologie v klasických jazykových oblastech 
frontálního a temporo-parietálního okruhu. Schizofrenické hlasy sdělují jazykově 
interpretovatelné zprávy. Nejsou výsledkem selhání jazykové komprehenze, ale spíše patologickou 
aplikací interpretativních procesů jazykového zpracovávání.  
 
Jiný typ halucinací je „syndrom vybuchující hlavy“ (exploding head syndrome) a „syndrom hudebního 
ucha“ (musical ear syndrome), kdy postiţení slyší hudbu hrající v mysli, obvykle písně, které znají. 
Tyto nekontrolovatelné projevy či proţitky mohou být způsobeny lézí v mozkovém kmeni 
(následkem mrtvice), nádory, encefalitidou, abscesy, epilepsií nebo ztrátou sluchu, mohou se objevit i při 
pokusech o lucidní snění.  

Lze je povaţovat za hyperfunkci, protipól hypofunktivní amuzie? 
 

                                                           
553 Kognitivní skluz je symptom několika psychiatrických poruch a mentálních poruch s narušením formálního 
myšlení. Manifestuje se v řeči – kategorie a soubory kategoriálně příslušných prvků se rozšiřují tak, ţe pro 
postiţeného spolu souvisejí velmi vzdálené koncepty /např. Vyjmenujte typy aut – To máme ford, chevrolet, toyota, 
japonsko, vycházející slunce, hirošima, atomová bomba…) Na rozdíl od slovního salátu je tato porucha mnohem 
organizovanější. Kognitivní skluz je např. symptomem schizofrenie. 
554 Od konce 18. století byly halucinace vnímány jako mozková porucha a takto také léčeny (čistou studenou vodou, 
vyhladověním, pobytem v sanatoriu, šokovou terapií, lobotomiemi, otáčením v kole apod.). 
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Velmi přínosné jsou neurofyziologické i neurozobrazovací metody při srovnávání sluchových 
halucinací a vnitřní řeči. Není známo, jaký proces ke vzniku sluchových halucinací vede. Významná 
výzkumná linie se věnuje prevalenci sluchových halucinací bez přítomnosti jiných konvenčních 
psychotických symptomů jako např. paranoie, zvláště u prepubertálních zdravých dětí. Tyto 
studie potvrzují značné procento dětí (asi 14 %), které proţívají zvuky nebo hlasy bez externí 
příčiny. Je tedy moţné, ţe určitá míra sluchových halucinací patří k jazykovému vývoji. Auditorní 
halucinace by mohly být přirozenou součástí procesu internalizace vnitřní řeči v raném dětství555. 
Narušení tohoto procesu nastává právě při proţitku sluchových halucinací, kdy si jedinec není 
schopen interpretovat vlastní hlas jako svůj. Narušení můţe také nastat během procesu re-
externalizace vlastního vnitřního hlasu: postiţený tak slyší druhý, cizí hlas.  
McGuire a kol. 556 zkoumali funkční anatomii vnitřní řeči a sluchové verbální halucinace pomocí 
PET. Na základě nabídnutých slov měly subjekty produkovat jednoduché věty bez mluvení. V 
úkolu zaměřeném na vnitřní řeč byly tyto věty vyslovovány subvokálně, zatímco v úloze zaměřené 
na verbální halucinace si subjekty měly představovat, ţe jim je sdělují cizí hlasy.  
Vnitřní řeč byla spojena se zvýšenou aktivitou v L inf. front. gyru. Halucinace byly spojeny s nárůsty 
v témţe regionu, ale také v premotorickém kortexu, SMA a L temp. kortexu - subvokální artikulace 
vyţaduje aktivitu v oblasti spojené s tvorbou řeči, zatímco představování si řeči je spojeno s 
přídatnou aktivitou v oblastech spojených s řečovou percepcí (více viz kapitola Vnitřní řeč, ale také 
zrcadlové neurony). 
Hlavní příčinou sluchových halucinací je nicméně schizofrenie. Pozoruje se narůstající aktivita v 
oblasti thalamu a subkortikálních jader, hypothalamu, paralimbických oblastí (PET a fMRI). Jiné výzkumy 
potvrzují také zvětšení temporální bílé hmoty, frontální šedé hmoty (oblasti klíčové pro vnitřní i overt 
řeč). To znamená, ţe auditorní halucinace mohou způsobovat jak funkční, tak strukturní 
abnormality v mozku; v obou případech můţe hrát roli faktor genetický.  
Pozoruhodné spojení mezi dopaminní aktivitou u schizofreniků a sluchovými halucinacemi jsme 
zmínili v kapitole o schizofrenii. Ford a Mathalon557 zkoumali v sérii EEG/ERP studií 
mechanismus sluchových halucinací. Došli k závěru, ţe u schizofreniků je pozorovatelné narušení 
feed-forward loop, spoje mezi Brocovou oblastí a auditorním asociačním kortexem STG, podstatným pro 
percepci řeči. Tento zpětný mechanismus hraje roli v sebemonitorování při řeči, poslouchání řeči 
v hlučných podmínkách a podobně. Jeho narušení podle autorů způsobuje nejistotu, zda je 
slyšený stimul interního nebo externího původu – kde je jeho zdroj. Interně tvořená subvokální 
(vnitřní) řeč provázející myšlení můţe být vnímána jako externí hlasy. Autoři prokázali abnormality 
v amplitudě komponentu N1 v ERP u schizofreniků se sluchovými halucinacemi. U zdravých jedinců 
je reakce N1 naopak oslabena. Podobný vzorec aktivace byl pozorován také u zdravých 
posluchačů během realizování vnitřní řeči – u schizofreniků k němu nedocházelo. 

                                                           
555 Tento proces má čtyři fáze: externí dialog (batole hovořící s rodiči); soukromá řeč (soukromý externí dialog, při němţ 
si děti nahlas komentují prováděné akce – např. při hře s panenkou); rozšířená vnitřní řeč (expanded inner speech), 
první stadium vnitřní řeči k vedení vnitřního monologu při čtení si pro sebe nebo tiché procházení napsaných 
seznamů poloţek atd; kondenzovaná vnitřní řeč (condensed inner speech), konečné stadium procesu internalizace – 
myšlení pouze pomocí čistých významů, pojmové myšlení, bez potřeby vkládat myšlenky do slov. Podrobnosti o 
vývoji vnitřní řeči v kapitole Vnitřní řeč. 
556 McGuire, P. K., Silbersweig, D. A., Murray R. M., David, A. S., Frackowiak, R..S., Frith, C. D. (1996). Functional 
anatomy of inner speech and auditory verbal imagery. Psychological medicine 26, 1, 29-38. 
557 Ford, J. M., Mathalon, D. H. et al. (2002). Neurophysiological evidence of corollary discharge dysfunction in 
schizophrenia. American Journal of Psychiatry 158 (12), 2069-71. 
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14  Poruchy v rámci jazykových rovin 
 

„There is a good reason to believe that the distinction between competence and performance has outlived its usefulness.“ 
(Derek Bickerton, Syntax for non-syntacticians, in: Bickerton, D., Szathmáry, E. /2009/. Biological 

Foundations and Origin of Syntax, MIT Press, s. 12) 

 
Nyní se pokusíme klasifikovat relevantní jazykové poruchy v rovině produkční i komprehenzní 
z hlediska lingvistiky – totiţ tradičních jazykových rovin. 
 

14.1 Poruchy v rovině fonetiky/fonologie  - Fonetika = 
fonologie? 
 

Většinu poruch v této nejniţší jazykové rovině jsme uţ představili a ještě na ně budeme 
upozorňovat při popisu jednotlivých syndromů. Nyní naváţeme na naši debatu o vztahu, 
respektive prostupnosti mezi jazykem a řečí v tradičním lingvistickém slova smyslu: 
 
Interaktivní modelování mělo vliv na představu o korelátech fonetiky a fonologie v mozku. Tyto 
modely většinou pracují s tříčlennou reprezentací a komputací jazyka: rovinou konceptuální 
(sémantickou), lexikální a fonologickou558. Jen obtíţně jsou schopny simulovat řečové poruchy, 
jako jsou abnormální motorické projevy při apraxii řeči. Jak se přirozené i počítačové systémy 
zpracovávání jazyka učí specifická fonetická omezení typická pro daný jazyk?  
Nativisté tvrdí, ţe tato omezení jsou v obecné rovině univerzální a přítomná od narození. 
Empiristé tvrdí, ţe tato omezení jsou výsledkem toho, jak je subjekt vystaven vnějšímu prostředí, 
a proto se mezijazykově liší. Tyto druhé teorie akvizice jazyka jsou zaloţeny na frekvenci zkušenosti, 
tj. na tom, jak často se jednotlivé poloţky nebo soubory kookurentních poloţek prezentují během 
stadia učení. Tyto frekvence souvýskytu determinují pravděpodobnost produkce naučených 
vzorců, jimţ se říká jazykově specifická omezení, language-specific constraints.  
Konekcionistické sítě se učí matematické algoritmy, jak samy principy, jimiţ se daný jazyk řídí, na 
základě vstupů, jimţ jsou vystaveny, objevit. Tvrdí se, ţe tento způsob je analogický tomu, jak se 
jazykovým pravidlům učí děti. Jestliţe jsou konekcionistické systémy narušeny lézí a tvoří 
fonologické chyby, vytvářejí vzorce chyb podobné chybám přirozených mluvčích (fonémické 
parafázie a „přeřeky“, tzv. slips of the tongue), coţ platí za jeden z největších úspěchů NNM vůbec.  
Novější přístup k fonologii, optimality theory559, kombinuje oba způsoby: teorie optimality je 
zaloţena na constraint-based vzorcích a na markedness hierarchy (tj. na hierarchii příznakovosti)560. 
Pracuje se tedy s tradičními distinktivními (resp. také ne-distinktivními) rysy fonémů – na základě 
nich jsou konekcionistické sítě schopny své algoritmy tvořit. Zdá se tedy, ţe distinktivní rysy mají 
jistou biologickou realitu. 

                                                           
558 Dell, G.S. et al. (1997). Lexical access in aphasic and non-aphasic speakers. Psychological Review, 104, 801-838; 
Martin, N. (2005) An interactive activation account of aphasic speech errors: Converging influences of locus, type, 
and severity of processing impairment. In Phonological encoding and monitoring in normal and pathological speech, 
s, 67-85, New York: Psychology Press; ad. 
559 Prince, A., Smolensky, P. (2004). Optimality theory: Constraint interaction in generative grammar. Oxford, UK: 
Blackwell. 
560 Právě Prince a Smolensky se svými constraint-based linguistics a teorií optimality přispěli paradoxně k rozvoji 
konekcionistického modelování. Asocianistická lingvistika má zjevnou souvislost se strukturalistickými modely, které 
jsou v jádru základem starší generativní gramatiky. 
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Dovednosti těchto systémů v simulování a předvídání vzorců řečových chyb u lidí povedou 
zřejmě také k přeměně dosavadního chápání rozdílu mezi fonologickými a fonetickými chybami u 
afatiků. Poruchy v rovině foneticko-fonologické se mohou týkat artikulační i akusticko-auditorní 
sloţky (tedy řízení řečové motorické kontroly i schopnosti extrakce distinktivních rysů).  
V rámci fonologického plánování jsou abstraktní zvukové jednotky vybírány a sekvencovány před 
plánováním artikulačních gest. Narušení zpracování v této rovině je tedy jazykový, nikoli řečový 
problém.  
Obtíţe s plánováním artikulačních pohybů jsou naopak nejazykový, motorický problém.  
Oba druhy potíţí ale mohou následovat (jednou v podobě afázie, podruhé v podobě apraxie řeči) 
po mozkové mrtvici. Neexistuje jasná hranice, přesvědčivé vymezení oblasti fonetické a 
fonologické v rámci jazykového systému561.  
V rámci klasických neurolingvistických teorií se tvrdí, ţe motorické fonetické chyby jsou způsobeny 
narušením levého inf. front. laloku, zatímco fonologické jazykové chyby jsou výsledkem 
narušené fonémové selekce a řazení fonémů po poškození temporálního laloku. Toto tvrzení dnes 
neobstojí: fonémické substituce jsou pozorovány i po poškození čelního laloku a fonetické 
synchronie po poškození temporálního laloku562. Tyto paradoxní vzorce mozkové aktivace 
podporují integraci, nikoli oddělení fonetického a fonemického zpracovávání. 
Narušené fonologické procesy vedou nejčastěji k porušení fonémové aktivace a vzniku fonemických 
parafázií ve slovech, jeţ jsou příznakem některých druhů afázie (viz dříve, kap. 13.2.1).  
Narušené fonetické procesy vedou k chybám ve skladbě zvuku hlásek jazyka a slabičného plánování 
– tj. k symptomům apraxie řeči (vokalické a konsonantické dlouţení ve slabikách, slovech a 
frázích, prodlouţené švy mezi segmenty, přesuny trajektorií artikulačních pozic, které způsobují 
spektrální distorze fonémů, substituce řečových zvuků).  
BA44 (pars opercularis) a BA45 (pars triangularis) se liší morfologicky i cytoarchitektonicky, na 
coţ jsme opakovaně upozorňovali – má to také své funkční důsledky: v případě narušení pouze 
BA 45 se jedná o jazykové problémy, v případě narušení pouze BA44 o problémy dysfluenční, tedy 
artikulační, řekněme řečové. To by vysvětlovalo, proč mají subjekty s poškozením tradiční 
unifikované Brocovy oblasti projevy afatické i apraktické, ale nevysvětluje to přítomnost 
fonemických selekčních chyb u subjektů s čistou apraxií řeči.563 Právě substituce zvuků (fonémů) 
se ale od ostatních projevů apraxie řeči liší – jsou fonologického typu. Protoţe pacienti s apraxií 
řeči mají lézi v anteriorním gyru levé hemisféry insuly, zdá se, ţe fonetika a fonologie v mozku jsou prostupné. 
Neurozobrazovací studie, zejména za uţití PET a fMRI, rovněţ ukazují, ţe nervový systém 
strukturálně ani regionálně nekopíruje naše tradiční členění jazyka na jednotlivé roviny. Hlavní 
senzorická centra obsahují, jak se ukazuje, mnoho motorických buněk, o nichţ se soudilo, ţe se 
podílejí na percepci a kognici (například ve smyslu selekce – opět důkaz pro doménovou nespecifičnost, 
univerzalitu kognitivních systémů). Ukazuje se také, ţe pacienti s lézemi ve Wernickeově oblasti tvoří 
více fonetických chyb, neţ se dříve soudilo. Někteří vědci se proto přiklánějí nikoli k rozhraní mezi 
fonetikou a fonologií, ale k jejich integraci. Fonetika a fonologie v mozku se zjevně překrývají. Je 
pravděpodobné, ţe to souvisí s řadou  
situací, kdy tváří v tvář praxi nefunguje rozčlenění na jazyk a řeč, resp. kompetenci a performanci 
vůbec. 
 

 

                                                           
561 Podobně koktavost byla dlouho coby motorická porucha povaţována za poruchu určenou řečovému terapeutovi, 
nikoli jazykovědnému výzkumu, do jehoţ rámce nyní spadá. 
562 Buckingham, H. W., Christman, S. S. (2006). Phonological impairments: Sublexical. In K. Brown (ed.), 
Encyclopedia of language and linguistics, 2nd ed., Oxford, UK: Elsevier, 509-518.  
563 Moţnost, ţe Brocova area má nejen sekvenční, ale také selekční funkce, se dotýká také vyšších jazykových úrovní, 
zejména lexikální selekce. Tyto funkce byly dosud připisovány temporálním oblastem. 
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14.2 Poruchy v rovině morfologie a syntaxe 
Přestoţe v centru obecného zájmu afaziologů a neurolingvistů o poruchy morfologie stojí 
agramatismus u afatiků Brocova typu, produkují řadu různorodých chyb na této jazykové rovině 
také jinak jazykově postiţení, například pacienti s demencí Alzheimerova typu. Morfologické 
chyby u pacientů s demencí naznačují, ţe poškození morfologie bude úzce souviset s pracovní 
pamětí. Stejné projevy tedy mají jak pacienti s fokálními, omezenými lézemi, tak pacienti s lézemi 
difuzními. Navíc se ukazuje, ţe také osoby s pravohemisferálním poškozením mají, oproti očekávání, 
potíţe se zpracováváním morfologie. Všechna tato pozorování svědčí pro to, ţe mozek pracuje 
na morfologii jazyka holističtěji, neţ se soudilo, ţe konektivita a funkční nervové okruhy jsou pro 
jazyk ústřední. 
 

14.2.1 Flexe v. derivace 
V souvislosti s tím, jaké informace nám o těchto projevech přinášejí zobrazovací metody, je na 
místě zváţit, co je z hlediska mozkového zpracovávání gramatická kategorie, co je to pravidelnost 
flexe a co je to morfologie vůbec: čím jsou fakticky vymezeny hranice, jeţ ji dělí od fonologie z jedné a 
syntaxe z druhé strany? Jak se liší derivační a flektivní morfémy, tedy jaký je vztah gramatiky a 
slovotvorby – jsou slova jako kočičí, kočkou a kočkodan z hlediska způsobu zpracovávání v mozku 
odlišná? Jsou procesy, jimiţ v mozku vznikají, různé tak, jak máme naučeno z obecné lingvistiky? 
Neurozobrazovací studie opakovaně potvrzují, ţe za zpracovávání pravidelné flexe a za slovotvorné 
procesy derivace a kompozice zodpovídá levý inferiorní frontální gyrus. Zdá se, ţe největší primingové 
efekty vykazují neproduktivní sufixy564. 
Flektivní morfémy jsou významně náchylnější k chybám.  
Derivační morfologie, resp. slovotvorba, je v rámci jazykových poruch stabilnější neţ 
morfologie inflekční, bývá podstatně lépe zachována.  
Derivační morfologie je pravděpodobně podporována pravou hemisférou - existuje několik studií 
pacientů se selektivním deficitem derivační morfologie po poškození PH (ve studii Marangola a kol. 
měly např. subjekty za úkol odvozovat jména ze sloves a naopak565). Narušení morfologie sloţenin 
rovněţ můţe být selektivní – proces kompozice se tedy od ostatních slovotvorných procesů 
odlišuje. Způsoby substitucí a vynechávek v produkci sloţených slov přispěly porozumění 
kognitivním procesům, jimiţ sloţeniny zpracováváme. Například při úloze picture naming byly 
cílové sloţeniny testovanými afatiky nahrazovány jinými existujícími nebo neologistickými 
sloţeninami. Vynechávány byly jen některé konstituenty sloţeniny. Znalost vnitřní struktury 
sloţenin, jejich přítomnosti v cílovém slově, je tedy u afatiků zachována, kompoziční procesy jsou 
uvědomované. Pozorováno bylo dokonce špatné řazení konstituentů (noţkasta - stonoţka) a 
častější vynechávání sloves neţ jmen ve sloţeninách slovesně-jmenných. Z hlediska syntaktických 
vztahů uvnitř sloţeniny se ukázalo, ţe řídící komponent nemusí být vţdy stabilnější neţ jemu 
podřízené konstituenty (např. malodušný), naopak zpravidla bývá řídící konstituent narušen anomií 
či deformitou více.  
Jiné výzkumy přenášejí syntaktické vztahy z oblasti slovotvorby (sloţených slov) do oblasti větné: 
Mondini a kol.566 zkoumali, zda bude platit, ţe jestliţe jsou lexikalizované objekty „slepé“ 
k syntaxi (tj. ukládané jako prefabrikované formy), potom by měla být shoda uvnitř sloţenin stabilnější 
neţ shoda větná. Hypotézu se mu pro italštinu podařilo potvrdit. 
 

                                                           
564 Bozic, M., Marslen-Wilson, M.D., Tyler, L. K. (2005). Derivational morphology and the LIFG: Effects of 
produktivity. Journal of Cognitive Neuroscience, 17, Suppl. E198. 
565 Marangolo, P. et al. (2003). The right hemisphere involvement i n the processing of morphologically derived 
words. Journal of Cognitive Neurosciences, 15, 364-371. Zajímavé by byly výzkumy mluvčích jazyků se slovotvornou 
i flektivní prefixací (jako je např. čeština). 
566 Mondini, S. et al. (2002). Why is Red Cross different from Yellow Cross? A neuropsychological study of noun-
adjective agreement within Italian compounds. Brain and Language, 81, 621-634. 
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Příklady paragramatismů u subjektu se středně závaţnou Brocovou afázií při plnění metajazykových úloh 
 
Zkouška přechylování (derivační slovotvorba) podle muţského písemného vzoru, s fonologickou 
nápovědou: 
E: Vdovec. 
P: Vdov-. Vdovec, vdovy- 
E: Vdovkyně? 
P: Ne. 
E: Vdovnice? 
P: Ne! 
E: Vdovečka? 
P: Taky ne. Vdov…vdovy-. --- Vdovec, vdov---. Vdovec, vdovec, vdovec…vdov…vdova. 
E: Vdova.  
P: Kníţe…kníţe… 
E: Kníţečka? Kněţnice? 
P: Ne. Kní… 
E: Kněţka? 
P: Kníţe, kněţka? 
E: Kněţka lásky, to je něco jinýho. 
P: Tak to nevim.  
E: Ne kněţka, ale kněţ- 
P: Kněţna! 
E: Kněţna.  
P: Ooo, kněţna! (píše) K…kněţ…kněţna. Tak, tady, básník. Básnice? 
E: No, to ne. 
P: To asi není. 
E: To je trošku sloţitější. Ale bude to souviset s tadytim stopařem. Stopař, stopařka. Tak tam pouţijte stejný pravidlo. 
P: Básník, bás… Stopařka? Básník, bás… 
E: Básníř- 
P: Básnířka? 
E: Básnířka. 
P: To jsem nikdy neslyšel. Básnířka? 
E: Ano. Ale básnice je krásná. 
P: Bás…ní…já to ani nenapíšu. Bás…ní…řka! 
E: Ano.  
P: Ř, ř, ř, řka. Bás…ní…řka. 
 
P: Speleolog! No, vidíte, další. Špatný. Bás…speleolog…speleo. 
E: Nebude to- řka, nebude to speleolořka, ale speleolo- 
P: -ka. 
E: No jasně, hned to víte.  
P: Speleoloţka. (píše) Spe…le…spele…speleo…o…speleo…loţka…loţ…ka. 
E: No, a stejným způsobem sluha. 
P: Ţ, slu…sluţ…sluţka! 
E: Jasně, jenom se přidá -ţka.  
P: (píše) Slu…ţka. Sluţka.  
E: Mluvčí. 
P: Mluvka? 
E: Ta mluvka? 
P: Ne. Mluvčí, mluvčí, mluv- 
E: Tady je chyták, pozor! 
P: No to tyhle jsou jiný, tamty jsou normální a tyhle jsou nenormální!  
E: Ţena je taky mluvčí, to je stejný. Mluvčí Bílého domu Jana Kubálková. Mluvčí ministerstva dopravy Petr Koudelka.  
P: Takţe tohleto je to samý? 
E: Přesně tak, vedoucí je to samý. 
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P: Na to sem přišel. Tohleto, na to sem nepřišel, teda, ale tady na to jo. Řikám, to je určitě to samý.  
P: Plavec…plavcová. No, to ne. Plavecká. 
E: Plavcová, to by bylo jméno. Pan Plavec a paní Plavcová. 
P: … Plavec…pl…ply…ply--- Nemůţu si vzpomenout. --- Ply, ply- to nebude, ţe ne? 
E: Ne, bude to plav-. 
P: Plav-kyně! 
P: Ţalářník. 
E: Dluţník… 
P: Dluţnice…dlu… 
E: Kriminálník, zahradník, ţalářník. Úplně stejný koncovky.  
P: Zahradnice. 
E: No, jak to končí? To se přechyluje na -ice. 
P: Ţalářnice, teda.  
E: Boháč. 
P: Boháč…boháč…boháč… 
E: Boháčkyně, boháčnice, boháčka, bohářka? 
P: Ne. 
E: Boháčnička, boháčnířka. 
P: Boháč…a boháč, to je těţký! Boháčová. Ne. 
E: To vůbec není těţký, protoţe to neexistuje. Prostě paní Koudelková je taky boháč, to nemá muţský tvar. 
P: Ahá! 
E: Ministr. 
P: --- Ministrová.  
E: To je ta stejná chyba jako u soudcový. Soudce a soudkyně, ministr? 
P: Ministryně. 
E: Vladař. 
P: … Ten nemám. Mám? Vladař---vlad---vlád---ne. --- Vladař. Nevim. 
E: Vladař-? 
P: Vladařk… vladařková? Ne. 
E: To -ová tam zbytečně cpete. Tím končí příjmení. Vladařka! Jako stopařka, vladařka…tiskařka, misionářka. Pošťák. 
P: Pošťa…pošťa…poš---poš…po. Mmm, to jsem určitě věděl. To jsem napsal, teda. 
E: Určitě.  
P: … Pošťa…čka.  
E: Strojvedoucí.  
P: To je to samý. 
E: A naháč? 
P: Naháče jsem nedal.  
E: To je to samý, neexistuje. Naháčkyně neexistuje, prostě ţena je taky naháč.  
P: Aha. Naháč. 

 

14.2.2 Disociace jmen a sloves – gramatika v. lexikon? 
Bylo zjištěno, ţe obě tyto třídy slov závisejí na aktivitě odlišných oblastí mozku a procesy 
pojmenovávání a skloňování jmen objektů a akcí jsou odlišně narušeny v rámci různých typů 
mozkových patologií. Některé z neurologických odlišností mezi těmito slovními kategoriemi jsme 
uţ zmínili. Pozornost se v rámci studia poruch morfologie soustřeďuje také na to, proč je tak 
velký rozdíl v míře postiţení jmenné a slovesné flexe, a také na to, zda jsou slova pravidelná zpracovávána 
jinak neţ nepravidelná567.  
Slovesa jsou interpretována jako náročnější na zpracovávání neţ jména, byť s různou argumentací 
(např. Shapiro a Caramazza, 2003568). Rozdíl ve zpracovávání a míře narušení pravidelných v. 

                                                           
567 Dovolíme si zde s ohledem na souvislost jednotlivých lokalizačních poznatků spojit procesy pojmenovávání a 
skloňování do jedné kapitoly, přestoţe je lexikonu věnován zvláštní oddíl. 
568 Shapiro, K., Caramazza, A. (2003). The representation of grammatical categories in the brain. Trends in Cognitive 
Sciences, 7, 201-206. 
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nepravidelných flektivních tvarů bývá interpretován jako rozdíl mezi lexikonem a aplikací pravidel 
– gramatikou (Pinker, 1999569). 
 
O disociaci jmen a sloves viz také heslo Dorsální a ventrální jazykový proud (Hickok a Poeppel) a 
kapitola Poruchy v rovině sémantiky a lexikonu.) 
 
14.2.2.1 Pravidelná v. nepravidelná flexe (sloves) – dvojitá disociace? 
Rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými flektivními tvary slov tvoří jednu z hlavních 
testovacích úloh pro teorie jazykového zpracovávání v mozku570. Protoţe se z 90 % jedná o 
studie na materiálu angličtiny, testují se povětšinou formy jednoduchého minulého času v tomto 
jazyce. Teorie se neshodují ohledně názoru na to, zda je jazyk jako celek zpracovávání jediným 
systémem (konekcionisté jako Joanisse a Seidenberg, 1999; McClelland and Patterson, 2002571), 
nebo zda jsou pro kaţdý mechanismus potřeba odlišné nástroje zpracovávání (Marslen-Wilson a 
Tylerová, 1997572, 1998; Tylerová et al., 2002). A právě rozdíl mezi pravidelnými a nepravidelnými 
tvary  - kontrast mezi vysoce pravidelnými procesy (jako je tvoření minulého času pomocí -ed 
v angličtině) a procesy tvorby (či pouţívání prefabrikátů?) nepravidelných tvarů (think-thought) je 
v této debatě ústřední.  
Slova s pravidelnou flexí jsou předvídatelná, transparentní a řízená pravidly, zatímco nepravidelné 
formy jsou nepředvídatelné a musejí být ukládány v paměti, do mentálního lexikonu, jako hotové, 
neohebné formy. Jedná se ale o důkaz pro dvojitou disociaci, kdy jeden doménově specifický 
systém zpracovává dvě odlišné kognitivní komponenty jazyka?  
V posledních letech se výzkum soustředil na neurozobrazovací důkazy pro jednu či druhou 
moţnost. Někteří autoři úspěšně nacházejí doklady pro své tvrzení, ţe pravidelné a nepravidelné 
flektivní formy jsou spojeny s různými částmi fronto-temporálního jazykového systému – poškození 
pravidelných forem bývá spojováno s narušením frontálních oblastí (Tylerová et al., 2002573), 
zatímco poškození nepravidelných forem spíše s poškozením temporálních oblastí (Ullman et al., 
1997; Tylerová et al., 2002574), jiní trvají na tom, ţe tato distinkce je čistě lexikálně-fonetickou 
záleţitostí: nepravidelné tvary jsou jednoduše extrahovány z lexikonu jako zvláštní lexikální 
jednotky a jsou předmětem sémantického zpracovávání, zatímco pravidelné tvary jsou 
zpracovávány v rámci fonologického procesu zpracovávání (např. Seidenberg a Arnodussen575). 
Tylerová, Marslen-Wilson a kol.576 dokazovali specifickou roli LIFG v zpracovávání 

                                                           
569 Pinker, S. (1999). Words and Rules: The Ingredients of Language. HarperCollins; česky Slova a pravidla, 
Academia, Praha, 2008. 
570 Dejerine, J. (1895). Anatomie des Centres Nerveux. Rueff et Cie, Paris; Hickok, G., Poeppel, D., 2000. Towards a 
functional neuroanatomy of speech perception. Trends Cogn. Sci. 4, 131–138; Jaeger, J.J., Lockwood, A.H., 
Kemmerer, D.L., Van Valin, R.D., Murphy, B.W., Khalak, H.G. (1996). A positron emission tomographic study of 
regular and irregular verb morphology in English. Language 72, 3, 451–497; Tyler, L.K., Randall, B., Marslen-Wilson, 
W.D. (2002). Phonology and neuropsychology of the English past tense. Neuropsychologia 40, 1154–1166. 
571 Joanisse, M., Seidenberg, M. (1999). Impairments in verb morphology after brain injury. Proc. Natl. Acad. Sci. 96, 
7592– 7597; McClelland, J., Patterson, K. (2002). Rules or connections in past-tense inflections: what does the 
evidence rule out? Trends Cogn. Sci. 6, 465– 472. 
572 Marslen-Wilson, W. D., Tyler, L. K. (1997). Dissociating types of mental computation. Nature 387, 592–594; 
Marslen-Wilson, W. D., Tyler, L. K. (1998). Rules, representations, and the English past tense. Trends Cogn. Sci. 2, 
428–435. 
573 Tyler, L.K., de Mornay Davies, P., Anokhina, R., Longworth, C., Randall, B., Marslen-Wilson, W.D. (2002). 
Dissociations in processing past tense morphology: neuropathology and behavioural studies. J. Cogn. Neurosci. 14, 
79– 95. 
574 Ullman, M.T., Corkin, S., Coppola, M., Hickok, G., Growdon, J.H., Koroshetz, W.J., Pinker, S. (1997). A neural 
dissociation within Language: evidence that the mental dictionary is part of declarative memory and that grammatical 
rules are processed by the procedural System. J. Cogn. Neurosci. 9, 266– 276.  
575 Seidenberg, M. & Arnoldussen, A. (2003) Brain Lang. 85, 527–530. 
576 Tyler, L.K., Stamatakis, E.A., Post, B., Randall, B., & Marslen-Wilson, W.D. (2005) Temporal and frontal 
systems in speech comprehension: An fMRI study of past tense processing. Neuropsychologia, 43, 1963-1974. 
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gramatických morfémů. Fronto-temporální síť vč. ant. cing. kortexu, levého inf. front gyru, bilat. sup. temp. 
gyru a mid. temp. gyru se aktivuje při zpracovávání pravidelně ohýbaných slov.  
V rámci studií na materiálu angličtiny Ullman a kol.577, zjistili, ţe dvojitá disociace platí pro různé 
patologie: parkinsonici a nonfluentní afatici měli horší výkon v pravidelných tvarech, zatímco 
alzheimerici s posteriorní fluentní afázií měli slabší výkony při zpracovávání nepravidelných tvarů. 
Ullman z toho vyvozuje, ţe pravidelná morfologie je zpracovávána levými anteriorními neurálními okruhy, 
zatímco nepravidelné morfologické zpracovávání probíhá v levých posteriorních okruzích, které slouţí 
deklarativní paměti a lexikální reprezentaci. Řada studií, zejména Ullmanových, potvrzuje, ţe fluentní 
afatici s levými posteriorními lézemi skutečně hůře zvládají nepravidelné tvary, opačné výsledky 
mají non-fluentní afatici s levými anteriorními lézemi. Je podstatné, ţe stále větší měrou se 
výzkumnými subjekty stávají zdravé, např. stárnoucí, osoby.  
Zdá se tedy, ţe skutečně kaţdý z těchto regionů podporuje jiné funkce a ţe platí další odlišovací 
kritérium pro předozadní jazykové oblasti: anteriorní oblasti jsou tzv. gramatické, posteriorní 
tzv. lexikální. 
 
14.2.2.2 Jmenný rod jakoţto prototyp nominálních kategorií? 
Jako zástup za všechny jmenné gramatické kategorie pouţijeme jmenný rod.  
Jmenný rod je povaţován za lexikální, jelikoţ je vlastností jmen – jak je patrné, tato tvrzení 
vycházejí z převáţně neflektivních jazyků; současně není jasné, proč by jmenný rod měl být 
„vlastností jmen“, ale např. slovesný čas by nebyl „vlastností sloves“ (tj. rovněţ součástí lexikonu, 
stejně jako potom všechny další gramatické kategorie). Současně se ale podílí na syntaktických 
procesech shody. Studie subjektů s italštinou, němčinou a holandštinou ukázala, ţe gramatický 
rod cílových slov v picture-naming task tyto subjekty zpracovávají, přestoţe některá z těchto slov 
nejsou schopni produkovat (pouţívají ale správný člen pro rod ţenský, muţský a střední; 
v češtině by se jednalo o náleţitá ukazovací zájmena)578. Totéţ se prokázalo na základě 
sémantických parafázií (produkce slov byla chybová, ale se správným cílovým rodem, např. formou 
koncovky).  
V některých jazycích pojmenování obrázku vyţaduje tvorbu celé syntaktické fráze či dokonce 
věty, zatímco v jiném se stále pohybujeme pouze na úrovni izolovaného lexikálního pojmenování 
(v závislosti např. na tom, zda daný jazyk pouţívá členy).  
Zdá se tedy, ţe je moţné, ţe typické projevy nejvíce studovaného jazykového jevu v rámci 
neurolingvistiky, a sice agramatismu, nemusejí být současně vţdy studiem morfologických deficitů. 
Obtíţe s inflekční morfologií jsou někdy redukovatelné na syntaktický deficit, nikoli ale pokaţdé. 
Z druhé strany je moţné, ţe jsou naopak pouze fonologického rázu: například ve studii sentence 
completion, v níţ se doplňovaly formy minulého času v pravidelných i nepravidelných tvarech, byly 
souhlásky v onsetu i ofsetu narušeny, zatímco samohlásky zůstávaly intaktní. Vynechávání finálního -d/-t ve 
slovesech jako stepped a slept bylo vykládáno jako potíţ se zvýšenou fonologickou, nikoli 
morfologickou komplexitou v případě pravidelných tvarů. 
 

14.2.3 Agramatismus 
14.2.3.1 Definice agramatismu, agramatismus v produkci a komprehenzi 
Agramatismus jsme krátce představili ve výčtu symptomů jazykových poruch v kap. 13.2.1. Nyní 
se mu budeme věnovat podrobněji.  
Z odlišné interpretace agramatismu také vyplývá odlišný způsob referování o něm a různost 
zaměření výzkumu i souvisejících teorií.  

                                                           
577 Ullman, M. T. et al. (2005). Neural correlatees of lexicon and grammar: evidence form the production, reading, 
and judgment of inflection in aphasia. Brain and Langauge, 93, 185-238. 
578 Bastiaanse, M. R. et al. (2003). Gender and case in agrammatic production. Cortex; a journal devoted to the 
study of the nervous system and behavior 39, 3, 405-17. 
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Definice neurologická podává agramatismus jako stav charaterizovaný rozpadem mluvené syntaxe, řeč 
se stává namáhavou či omezenou na vzájemně neprovázaná substantiva či krátké fráze. Hovoří se 
rovněţ o ţargonovém agramatismu, kdy si mluvčí vytváří „vlastní pravidla“ řečového projevu.  
V rámci klinické logopedie je potřeba zváţit moţnost, ţe by agramatismus měl stejnou klasifikační 
hodnotu jako anomie, jejíţ role afatického syndromu (nikoli symptomu) je jednou zpochybňována, 
jednou dokazována. Zvláště v souvislosti s pokusy agramatismus lokalizovat by mělo být zjevné, 
ţe by se takovou samostatnou jednotkou mohl stát, a v teoriích, které počítají s existencí 
anomické afázie jako taxonomické jednotky, by jím také být měl. 
Z lingvistického hlediska je agramatismus tradičně definován jako porucha v rovině jazykové 
produkce, charakterizovaná zjednodušováním syntaktické struktury a vynecháváním či 
záměnami volných a vázaných funkčních morfémů (např. Goodglass 1968579). Nejobecněji 
řečeno, agramatismus je obtíţ s tvorbou vět (neflektivní jazyky) a utvářením správné morfologie 
slov v rámci větné struktury (flektivní jazyky), nejčastější je jakoţto symptom Brocovy afázie. 
Zachován bývá kanonický slovosled, ale vynechávána jsou gramatická slova, zůstává jen tzv. 
telegrafický skeleton, čili obsahová slova v příslušném či pozměněném pořadí ve větě. Agramatický 
mluvčí produkuje tedy do jisté míry souvislou a v neflektivních jazycích také poměrně 
srozumitelnou řeč, při níţ extrémně spoléhá na kontext a situaci. Gramatická informace je 
výrazně omezená580.  
V češtině se jedná zejm. o paragramatické nahrazování náleţitých morfémů morfémy nepatřičnými, a 
to podstatně častěji, neţ uţívání neutrálních tvarů typu infinitivu sloves nebo nominativu. 
Srv. 
a) T- star- muţ- šl- do les-. – zcela nesrozumitelné 
b) This old men go to wood. – dobře srozumitelné 
Je tedy patrné, ţe agramatismus ve smyslu vynechávek gramatických morfémů je ve flektivních 
jazycích prakticky nerealizovatelný. 
Agramatismus v definici Stevena Pinkera581 je ovšem poněkud odlišný: „A symptom of aphasia in 
which the patient has trouble producing well-formed words and grammatical sentences, and trouble understanding 
sentences whose meanings depend on their syntax, such as The dog was tickled by the cat.“ Zmíněna je 
tedy i rovina komprehenze. 
Ingram582 definuje agramatismus jako absenci nebo ztrátu syntaktických rysů (gramatických morfémů, 
flexe a funkčních slov) v jazykové produkci (expresivní agramatismus), jeţ můţe být spojena 
s neschopností pouţívat gramatické prvky v jazykové komprehenzi (receptivní agramatismus) a uvádí, ţe 
tato porucha je spojena s poškozením Brocovy oblasti.  
V rámci Wernickeovy afázie se agramatismus projevuje v produkci i komprehenzi, v rámci 
Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby a SLI se objevuje v komprehenzi. Ve stresových 
podmínkách se ovšem běţně objevuje také v produkci zdravé populace. 
Rozdílům mezi projevy agramatismu v češtině a jiných jazycích se opakovaně obšírně věnovala 
Helena Lehečková (2008, 2009, 1986, 1988, viz výše) ze strukturalistického hlediska a 
deskriptivně a taxonomicky ve své diplomové práci také Eva Flanderková, nebudeme se jim 
proto na tomto místě podrobněji věnovat. Lze vysledovat výběrové tendence typické pro 
jednotlivé jazyky, jeţ vedou např. k tomu, ţe některé morfémy jsou častěji a pravidelněji 
vynechávány neţ jiné (např. plurálové -s v angličtině je pro afatiky méně obtíţné neţ povrchově 

                                                           
579 Goodglass H. (1968). Studies in the grammar of aphasics. In Developments in Applied Psycholinguistic Research, 
Rosenberg S., Koplin J. eds., New York, MacMillan. 
580 O'Connor, B., Anema, I., Datta, H., Singnorelli, and T., Obler, L. K. (2005) Agrammatism: A Cross-Linguistic 
Perspective, The ASHA Leader. 
581 Pinker, S. (1999). Agrammatism in Glossary of Words and Rules: The Ingredients of Language, harpercollins. 
582 Ingram, J. C. L. (2007). Neurolinguistics (An Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders) 
CUP: Cambridge. 
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totoţný posesivní marker; časové markery bývají více poškozeny neţ shodové – tzv. tense-agreement 
dissociation, viz dále).  
Lehečková opakovaně uvádí agramatickou tendenci pouţívat tzv. bezpříznakových tvarů základních 
slovních druhů: tj. nominativ singuláru maskulina jmen a indikativ prézenta aktiva sloves, a tendenci pouze 
substituovat vázané morfémy a pouze elidovat morfémy volné. U všech českých mluvčích – Brocových 
afatiků (v zkoumaném vzorku H. Lehečkové) byla prokázána přítomnost morfosyntaktického 
deficitu. Tyto závěry povaţujeme za krajně zjednodušené. U afatiků našeho vzorku jsme 
pozorovali velmi různorodé projevy a tendenci k vyuţívání bezpříznakových tvarů nemůţeme 
potvrdit. V češtině se oproti angličtině u Brockových afatiků vyskytují zároveň oba typy chyb ve 
smyslu agramatismu i paragramatismu, u afatiků Wernickeova typu je situace ještě sloţitější.  
Podstatným zjištěním ve vzorcích Heleny Lehečkové je, ţe hlavní podíl chyb se vyskytuje 
v gramatických kategoriích pádu, času a osoby, zatímco slovesný rod a vid jsou Brocovými afatiky 
uţívány vesměs korektně583. Některé gramatické kategorie jsou tedy vůči afázii rezistentnější. Proč 
se tak děje z  neurofyziologického hlediska, nebylo zjištěno.  
Lehečková přichází opět s jakobsonovským náhledem: více rezistentní jsou podle ní ty gramatické 
kategorie, které jsou v akvizici osvojeny nejdříve, nebo ty, které jsou frekventovanější.  
Logopedická praxe ovšem tento závěr rovněţ nepodporuje. Také při srovnání s tabulkou 
Pačesové (1979 – pořadí osvojovaných gramatických kategorií) a Těšitelové (1985 – pořadí 
gramatických kategorií z hlediska frekvence uţití) se toto vysvětlení nezdá být zcela jednoznačné. 
Faktory doby osvojování a frekvence daných kategorií budou patrně hrát určitou roli – budou 
nepřesně řečeno jednodušší, co se týče zpracování v neurokognitivní síti, neboť díky jejich 
častému uţití je jejich aktivační vzorec automatizovanější. Později osvojované gramatické formy 
(označované často jako příznakové) vyţadují zřejmě vyšší komputační (neurofyziologickou) 
aktivitu kortexu, zapojením rozsáhlého souboru aktivačních vzorců, a jsou tudíţ citlivé na 
jakékoli narušení systému. Není ovšem nutné, aby kvůli zvýšené náročnosti zpracovávání byly 
také více narušené. 
 
Nahlédneme-li agramatismus jako syndrom, potom jsou symptomy agramatické komprehenze 
často zjišťovány pomocí sentence-picture matching task, tj. přiřazování obrázku ze souboru ke 
konkrétní prezentované větě (písemně i orálně). Projevují se ale i v běţné komunikaci, byť příčina 
neporozumění se obtíţně definuje. Další obvyklou procedurou je dotazování se subjektů na 
význam věty s pomocí figurek (v USA).  
V rámci spontánní produkce byly vyčleněny čtyři základní charakteristiky agramatismu v rovině 
morfologické: 
1. Redukované mnoţství gramatických forem – málo uţívané subordinace nebo rozvíjení frází 
2. Vynechávání funkčních slov – členů, zájmen, předloţek, pomocných sloves a flektivních morfémů atd. 
3. Vynechávání řídícího slovesa 
4. Pomalá produkce  
Typicky jsou na větné úrovni pozorovány následující obecné projevy agramatismu v rovině 
syntaktické:  
1. Reverzibilní tematické role (kočka honí psa) jsou významně obtíţnější pro porozumění neţ jejich 
nereverzibilní protějšky (kočka pije mléko)584.  
2. Věty s nekanonickým řazením tematických rolí v rámci slovesné argumentové struktury jsou 
komprehenzně obtíţnější ve srovnání s větami s kanonickým řazením (např. pořadí subjekt-

                                                           
583 Nejčastěji nahrazované gramatické kategorie byly pád (32%), čas (15%), způsob (15%), osoba (13%), rod a číslo 
(11%), vid (2%) a slovesný rod (1%). 
584 Zurif, E. B., Caramazza, A. (1976). Psycholinguistic structures in aphasia: Studies in syntax and semantics. In H. 
Whitaker and H. A. Whitaker (eds.), Studies in neurolinguistics, vol. 1. NY: Academic Press; Kolk, H.H.J., & 
Friederici, A.D. (1985). Strategy and impairment in sentence understanding by Broca's and Wernicke's aphasics. 
Cortex, 21, 47-67. 
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verbum-objekt v angličtině, ale i češtině, jejíţ slovosled je relativně volný). Věty se slovosledem, 
který se odlišuje od tohoto vzorce, jsou obtíţné chápány. Pasivní konstrukce jsou proto obtíţnější 
neţ aktivní a vztaţné věty (Chlapec, jenţ byl těsně před maturitou opuštěn svou dívkou, býval dobrý 
student.)585. 
3. Věty s komplexní frázovou strukturou jsou obtíţnější neţ jejich jednoduché protějšky, ač mají 
zachovaný kanonický slovosled (např. dopis leţí pod knihou je obtíţnější neţ ţenich líbá nevěstu).  
4. Věty se zapuštěnými klauzemi (auto nabourané velkým náklaďákem bylo umazané) jsou obtíţnější neţ 
věty s dvěma souřadně spojenými klauzemi586. 
 
Tento výčet platí i pro český jazyk, přidány by k němu ale měly být ještě další charakteristiky, 
zejména s ohledem na syntax: 
a) Nedostatek povědomí o argumentové struktuře slovesa 
b) Nedostatek povědomí o závislostních vztazích mezi prvky ve větě 
c) Problémy s aktuálním členěním věty 
 
K obecně platnému popisu agramatismu ve všech jazycích bychom dále navrhovali přiřadit jeho 
projevy ve vyšších jazykových rovinách:  
d) Nedostatek orientace v textu  
e) Ztráta schopnosti pouţívat referenční zájmena, neschopnost anaforické a kataforické reference, problémy 
s deixí a zájmennou referencí v produkci i komprehenzi obecně 
f) Nízká koherence produkce 
Za agramatické dále nejsou povaţovány potíţe s dešifrováním a pouţíváním idiomů, s odkazem 
na to, ţe agramatismem se neoznačují jevy v rovině lexikálně-sémantické.  
 
Jiné výsledky přineslo testování pomocí elicitačních testů587: 
1. Gramatický slovosled je poškozen 
2. Gramatický slovosled je více poškozen v zapuštěných klauzích neţ v hlavních větách 
3. Verbální flexe je pro zpracovávání obtíţnější neţ flexe shodová (viz dříve) 
 
Agramatismus, stejně jako všechny jazykové poruchy, je individuální588. Obecně se ale projevuje 
závislost na kontextu dané komunikační situace, způsobu dosavadního toku promluvy (např. 
zachování minulého času či podmiňovacího způsobu, jestliţe byl pouţit dříve v konverzaci, viz 
také heslo syntaktický priming). Individuální odchylky směrem ke zlepšené produkci často 
odráţejí spíše komunikační zdatnost a orientaci mluvčího v probíhající konverzaci a jeho 
adaptabilitu. Konverzační interakce proto ovlivňuje způsob agramatického projevu: jeho 
gramatickou strukturu, tvorbu slovesných tvarů a argumentové struktury a formování výpovědi 
jako celku. Prokázalo se nepřekvapivě, ţe agramatický mluvčí má podstatně lepší výkon v případě 
spontánního projevu neţ při rutinním i skrytém testování jeho gramatických schopností, jelikoţ 
bezprostřední interakce výrazně ovlivňuje projev mluvčího. Z toho se usuzuje, ţe tzv. interakční 
přístup k agramatismu můţe přinést adekvátnější informace o charakteristikách telegrafické řeči a 
individuálních variacích v produkci agramatických mluvčích. Testy zaměřené pouze na úroveň 
věty selhávají – nejsou schopny tyto individuální dovednosti mluvčích zachytit.  
 

                                                           
585 Např. Grodzinsky, Y. (1984). The syntactic characterization of agrammatism. Cognition 16, 2, 99-120; 
Grodzinsky, Y. (1995). A restrictive theory of agrammatic comprehension. Brain and Language 54, 396-442, ad. 
586 Např. Goodglass, H. (1976). Agrammatism. In H. Whitaker and H. A. Whitaker (eds.), Studies in 
Neurolinguistics, vol. 1., NY:Academic Press; Caplan, D. (1987). Neurolinguistics and linguistic aphasiology. An 
introduction. Cambridge: CUP. 
587 Produkce spontánní se od elicitované značně kvalitativně odlišuje. 
588 Beeke, S., Wilkinson, R., Maxim, J. (2007) Individual variation in agrammatism: a single case study of the influence 
of interaction. International Journal of Language & Communication Disorders, 42, 6. Pp. 629-647. 
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14.2.4 Teorie agramatismu 
14.2.4.1 Trace-deletion hypothesis 
Někteří výzkumníci tvrdí, ţe rozdíly v projevech agramatismu mezi pacienty jsou tak velké, ţe 
obecně přijímanou teorii této poruchy nebude moţné ustanovit (Miceliová a kol., 1989589). 
Většina teorií se navíc věnuje komprehenzi, nebo produkci – nikoli oběma modalitám. Nicméně 
od té doby vznikla celá řada teorií agramatismu. 
Mezi generativisty dobře přijímaná hypotéza vymazání stopy, tvrdí, ţe stopy či prázdné 
elementy, které jsou výsledkem transformačního movementu (v rámci generativních teorií), 
agramatikům chybějí (Grodzinsky 2000). TDH je definována jako „soubor myšlenek o náleţitém 
přístupu k jazykovým poruchám, vzniklým následkem poškození mozku u dospělých, zvláště 
Brocovy afázie590“. Brocova a Wernickeova afázie jsou v rámci tohoto přístupu chápány jako 
syntakticky selektivní poruchy, u nichţ je hranice oddělující zachovanou syntax od narušené velmi 
jemná. Podle Grodzinského Brocovi afatici chápou aktivní věty, subjektové otázky a další 
netransformační varianty vět normálně, ale selhávají v případě jejich transformačních protějšků. 
Odtud tvrzení, ţe v případě receptivního jazyka Brocovi afatici nemohou reprezentovat stopy 
movementu – ty jsou ze syntaktických reprezentací, které tito afatici tvoří, smazány. Je nicméně 
zjevné z empirických dat, ţe ne všichni pacienti s klinickou diagnózou Brocovy afázie nebo 
agramatismu mají problém s větami, jeţ obsahují stopy. Některé subjekty rozumějí větám 
s takovými prvky, jsou-li izolované. Strukturně komplexnější typy vět jsou postiţeny více neţ 
méně komplexní věty, bez ohledu na to, zda movement obsahují, či nikoli.  
 
14.2.4.2 Disociace času a shody – tree-prunning hypothesis a tense underspecification 

hypothesis 
Další oblastí zájmu je výše zmiňovaná disociace času a shody – tense-agreement dissociation pozorovaná u 
agramatických mluvčích. Morfologické vyjadřování času je více poškozeno neţ gramatická shoda, 
zvláště v produkci. Toto empirické zjištění vysvětlují Friedmann a Grodzinsky591(1997, 2000) 
pomocí další generativistické teorie agramatismu - tree-prunning hypothesis592(TPH). Tím se 
morfologický deficit posouvá na syntaktickou úroveň.  
TPH tvrdí, ţe míra závaţnosti agramatické produkce je funkcí lokality poškození, neboli přerušení 
frázového markeru (stromového grafu). Ve shodě se syntaktickými teoriemi v rámci generativní 
tradice (Chomsky 1995593) mohou být výpovědi reprezentovány jako frázové markery neboli 
syntaktické stromy a obsahová a funkční slova jako jednotlivé uzly těchto stromů. K funkčním 
uzlům patří uzly flektivní (shodové – osoba, rod, číslo) a časové (flexe slovesná). Finitní slovesa 
podstupují svůj „move“ z pozice V0 do Agr0 a posléze do T0, aby nasbírala své inflekční 
markery. Schopnost správě časovat slovesa tedy podle této teorie závisí na uzlech AgrP a TP. 
Jestliţe je strom narušen v uzlu T, jsou časovaná slovesa poškozena, ale shoda mezi subjektem a 
slovesem je zachována, protoţe uzel Agr je ve stromu pod uzlem T. Jestliţe je strom narušen 
v uzlu AGR, je narušena shoda i časování, protoţe T je nad uzlem Agr.  

                                                           
589 Miceli, G. et. al. (1989). Variation in the Pattern of Omissions and Substitutions of Grammatical Morphemes in 
the Spontaneous Speech of So-Called Agrammatic Patients. BRAIN AND LANGUAGE 36, 447-492. 
590 Grodzinsky, Y. (2002). Trace Deletion Hypothesis. In MIT Encyclopedia of Communication Disorders (Raymont 
D. Kent ed.). 
591 Friedmann, N., Grodzinsky, Y. (1997). Tense and agrerement in agrammatic production: pruning the syntactic 
tree. Brain and Langauge, 56, 397-425; Grodzinsky, Y. (2006). The language faculty, Broca´s region, and the mirror 
system. Cortex, 42, 464-468; Grodzinsky, Y. (2000). The neurology of syntax: Langauge use without Borca´s area. 
Behavioral and Brain Sciences, 23, 1-21 ad. 
592 Jak bylo řečeno, jádrem této hypotézy je, ţe chyby jsou následkem narušení hierarchické organizace syntaktických operací. 
Ohýbaná jména a slovesa jsou nejdříve vyňata z lexikonu, poté pomocí movementu stoupají po syntaktickém stromu, 
aby byla licencována, tj. získala konkrétní flektivní rysy (sufixy). V případě narušení tohoto postupu bude jakýkoli uzel 
stromu nad poškozeným uzlem také poškozem, zatímco jakýkoli uzel pod tímto uzlem bude zachován. 
593 Chomsky, N. 1995. The minimalist program. Cambridge, MA: MIT Press. 
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TPH vyţaduje přesné pořadí uzlů ve stromě, ale teoretici se na přesném řazení tak docela 
neshodnou, coţ je kritickým bodem této hypotézy. Ukazuje se také, ţe uzel T je v mnoha jazycích 
mnohem náchylnější neţ Agr.  
Wenzlaff a Clahsen594 proto adaptovali Chomského minimalistickou teorii a přišli s novou 
hypotézou, tense underpsecification hypothesis. Tvrdí, ţe nespecifikované jsou pouze sémanticky 
interpretovatelné rysy T, a tudíţ jsou v rámci agramatické afázie nestabilní, zatímco neinterpretovatelné 
Agr rysy jsou intaktní. 
 

 
 
Vyšší vrstvy funkční struktury, tj. od TP výše, jsou v reprezentaci frázové struktury v produkci agramatiků opomíjeny. 
 

Hodnocení gramatické správnosti větné výpovědi (gramaticality judgment) stejně jako komprehenze 
verbálního času bývají nenarušeny, coţ indikuje, ţe disociace mezi časem a shodou se týká pouze 
produkce, nikoli jiných jazykových modalit.  
Empirický objev, ţe v agramatické produkci jsou čas a shoda disociovány, byl potvrzen v mnoha 
jazycích, ale existuje také nemalé mnoţství studií, které ji popírají. Zjištěna byla například 
poškození morfologických markerů času v případě sentence-picture matching task, coţ naznačuje, ţe 
obtíţe s kategorií času by naopak mohly být modalitně nezávislé595. Odlišné výsledky prokázalo 
rovněţ testování dokončování věty (sentence completion).  
Disociace mezi časem a shodou můţe být replikována také pro výrazně flektivní němčinu (např. 
Gestern morgen brach der Verkehr zusammen, weil alle Ampeln rot ___ ‘Yesterday morning the traffic collapsed, 
because all traffic lights ___ red’ – Včera ráno se doprava zhroutila, protoţe všechny semafory ___ červeně.) a 
přetrvává v rámci odlišných jazykových modalit, pro češtinu nebyly provedeny potřebné výzkumy 
disociace. Percepční význačnost (salience), frekvence nebo morfologické vlastnosti inflekčních 
morfémů, které byly v testech obsaţeny, se na sledované disociaci mezi časem a shodou mohou 
podílet. Markerování času v projevu agramatiků skutečně bývá poškozeno, zatímco markery pro 
subjekt-verbální shodu jsou zachovány lépe.  
 
Tree truncation hypothesis teoriím agramatické produkce dominuje. Toto „odseknutí větví“ 
syntaktického stromu pozorované při agramatismu je polemikou jednak se staršími přístupy, které 
tradičně nahlíţejí řečovou produkci agramatiků jako řeč s kompletně ztracenou syntaktickou 
schopností, při níţ mluvčí závisí na nejazykových strategiích, jejichţ pomocí spojuje slova do 

                                                           
594 Wenzlaff, M., Clahsen, H. (2004). Tense and agreement in German agrammatism. Brain and language, 89, 57-68. 
595 Parisi, D., Pizzamiglio, L. (1970). Syntactic comprehension in aphasia. Cortex, 6, 204-215. 
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výpovědí (Goodglass, 1976, Caplan 1985 ad.), i s Grodzinského starším názorem, ţe všechny 
funkční elementy jsou v rámci agramatické řečové produkce narušeny (Grodzinsky, 1990).  
Tato hypotéza tvrdí, ţe agramaticky narušená řečová produkce je velmi jemný typ deficitu. Mluvčí 
například velmi správně skloňují sloveso v parametru shody, ale nikoli v parametru času, 
produkují správně tvořené zjišťovací otázky, ale ne otázky doplňovací (wh-guestions), mohou tvořit 
věty zapuštěné, ale nikoli věty vztaţné, zvládají koordinaci, ale nikoli subordinaci apod. TPH byla 
navrţena jako řešení těchto viditelně nesouvztaţných deficitů a za účelem rozčlenění 
zachovaných schopností a schopností poškozených v produkci afatiků. TPH je doplněním trace 
deletion hypothesis (viz níţe) a podle jejího autora pomáhá lokalizovat gramatické operace v mozku.  
Často pouţívané paradigma sentence-picture matching task a grammaticality judgment či měření reakčních 
časů Grodzinsky596 pouţívá jako podporu pro své argumenty během aplikování TPH v oblasti 
komprehenze. Vpřípadě sémanticky reverzibilních vět typu Student pozoroval učitele se v angličtině 
neoznačuje kdo dělá co, takţe subjekty při komprehenzi závisejí na slovosledu. Brocovi afatici (v 
angličtině) podávají v  testování komprehenze těchto typů vět velmi nízké výkony. Autor 
navrhuje nahlíţet výpovědi u afatiků jako sloţený proces – interakce mezi nekompletní syntaxí 
(reprezentace bez stop) a kompenzační kognitivní strategií. Bez stop je sémantická role 
movementu nerozpoznatelná a daný konstituent je neinterpretovatelný. Subjekty proto 
kompenzačně nahlíţejí vţdy konstituent v iniciální pozici jako agens, coţ je někdy správně, jindy 
nikoli. Pacienti tudíţ v testech typu sentence-picture-matching tematické role prvků věty pouze 
hádají, a to s 50% úspěšností. 
V situaci jazyka, jako je angličtina, v němţ narušení gramatičnosti kriticky závisí na stopách, je 
TDH schopná předpovídat narušení schopnosti Brocových afatiků také v oblasti porozumění. 
Grammaticality judgment task vede u agramatických subjektů k velmi rozdílnému výkonu v případě 
vět se stopami a vět bez stop. Předběţné výzkumy pomocí fMRI některé tyto závěry podporují: 
Brocova i Wernickeova oblast v mozku u zdravých subjektů jsou aktivní při transformačních 
analýzách, přestoţe kaţdá jiným způsobem. Podle Grodzinského tato shoda ukazuje, ţe TDH má 
významné teoretické implikace: ţe totiţ přirozené třídy struktur tak, jak je definuje teoretická 
lingvistika, mají své zjevné protějšky neurobiologické a spojují lokalizované části neurální tkáně 
s jazykovědnými koncepty. Mohou mít také terapeutické efekty - a terapeutické metody 
vycházející z TDH jsou uţ v současné době skutečně ve stadiu vývoje. Jako obvykle, teorie má 
řadu odpůrců, jeţ se opírají o protidůkazy597. 
 
14.2.4.3 Mapping hypothesis, adaptační teorie agramatismu a kapacitní teorie  
Hypotéza mapování tvrdí, ţe za agramatismus není zodpovědný deficit ve strukturální 
reprezentaci, ale spíše defekt v procedurách, jimiţ jsou tyto reprezentace zapojovány při odvozování 
tematických rolí (Linebarger, Schwartz a Safran, 1983598). 
Početné hypotézy také tvrdí, ţe omezené zpracovávání se můţe vztahovat uţ ke zmiňované 
kapacitě pracovní paměti (Caplan, Waters 1999599), mohou za ním stát změny zatíţení a nárůst 
„hluku/ruchu“ v distribuované neurální síti (viz Dick et al., 2001600) nebo zpomalení 

                                                           
596 Grodzinsky, Y. (1986). Language deficits and the theory of syntax. Brain and Language, 27, 135-159. 
597 Dick, F., Bates, E., Wulfeck, B., Utman, J., Dronkers, N., and Gernsbacher, M. (2001). Language Deficits, 
Localization, and Grammar: Evidence for a Distributive Model of Language Breakdown in Aphasic Patients and 
Neurologically Intact IndividualsPsychological Review, 108, 4, 759-788. 
598 Linnebarger, M. C., Schwartz, M. F., Saffran, E. M. (1983). Sensitivity to grammatical structure in so-called 
aphasics. Cognition 13, 361-392. 
599 Caplan, D., Waters, G. S. (1999). Verbal working memory and sentence comprehension. Behavioral and Brain 
Sciences 22, 77-126. 
600 Dick, F., Bates, E., Wulfeck, B, Utman, J.A., Dronkers, N., Gernsbacher, M.A. (2001). Language deficits, 
localization, and grammar: evidence for a distributive model of language breakdown in aphasic patients and 
neurologically intact individuals. Psychological review 108, 4, 759–88. 
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syntaktického zpracovávání/procesoru (Adaptační teorie agramatismu, Kolk a kol.601).  Pomalá 
telegrafická řeč je výsledkem způsobu, jímţ se subjekty tomuto deficitu přizpůsobují (adaptují se 
na něj). 
 
Léčebné programy agramatismu jsou obdobně různorodé - od neutrálních programů 
trénování syntaxe (Helm-Estabrooksová602 ad.) k programům motivovaným mapovací hypotézou 
(Schwartzová a kol. 1994603) nebo hypotézou vymazání stop. 

14.2.5 Příklady paragramatismů a agramatismů u subjektu se středně závaţnou 
Brocovou afázií při plnění metajazykových úloh 
 

a) Slovosled - řazení zpřeházených slov do podoby smysluplné věty 
P: Kaţdý- 
E: Kaţdý si- 
P: --- Kaţdý si---přeje…přeje- 
E: Kaţdý si přeje. 
P: Dlouho…dlouho, dlouho ţít- 
E: To by šlo, kaţdý si přeje dlouho ţít. 
P: ---ale…ale nikdo- 
E: Ale nikdo-, šestka sedmička. 
P: …ale nikdo být starý nechce. 
E: Ale nikdo nechce, trochu to otočíme  
P: Nechce být starý. 
E: Nechce být starý! Takţe ještě jednou mi to přečtěte. 
P: …Kaţdý…kaţdý si…př, přeje dlouho ţít,…ale nikdo nikdo nechce…být…být starý. 
 
b) Skloňování rozvitých substantiv v předloţkových vazbách - psané stimuly 
P: …pod kůţe. Pod---ků…ţí. 
P: Za hlavu. 
T: Nebo za hlavou, správně. 
P: Před domem. Kolem rybníku. U stolu. S kamarádem. Od bláta. Do stěny. Na silnicích. Z kabátu. V peněţence. Po 
poledne. 
T: Ne.  
P: Blbost? Po poledne? 
T: Je poledne a potom? 
P: Po poledni. Ve tváři. Pro růţe. Tady podle… to to to tady nemám…podle ředitele. Podle ředite- 
T: Je jich víc. Kdyţ je to jeden, tak je to podle ředitele. Ale jsou to ředitelé. Takţe kdyţ je jich víc, tak je to podle ředite- 
P: -lů. Podle ředitelů. Aha. Se zkušenosti, se zkušenosti.  
T: S kým, s čím. Se zkušeno- 
P: -stmi. 
T: To kdyby jich bylo víc, ale je jenom jedna. 
P: Zkušeno-…-stem. Se zkušeno-? To nevim. 
T: Se zkušeností.  
P: Se zkušeností.  
P: Vedle skříni. 
T: Ne. 
P: Vedle skříni? Ne? 
T: Ne. 

                                                           
601 Kolk, H. H., Heeschen, C. (1990) Adapation symptoms and impairment symptoms in Broca's aphasia. 
Aphasiology, 4, 221-231. 
602 Helm-Estabrooks, N., Albert, M. L. (1991). Manual of Aphasia Therapy. Austin TX, Pro-Ed., Helm-Estabrooks, 
N. et al. (1989) Boston Assessmet of Severe Aphasia. Chicago, Riverside. 
603 Schwartz, M. F., Saffran, E. M. et al. (1994). Mapping therapy: A treatment programme for 
agrammatism. Aphasiology, 8, 1 , 19-54. 
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P: Vedle skříni. 
T: Vedle čeho? Vedle skří- 
P: Skříni. Skří-…skříněch? 
T: Jedna. 
P: Skřínich.  
T: Skříně. Vedle skříně. Postav to vedle skříně. Ne vedle skříni, ale vedle skříně. 
P: Kromě ---dě--- mnoţné--- kromě dětech? Ne. 
T: Kromě koho, čeho. --- Dětech, to by bylo třeba mluvím o dětech.  
P: … Dětech? 
T: Ne. … Na ten kopec- 
P: To je sedmý prá…pád, ţe jo? 
T: Ne, druhý. To by bylo s dětmi. 
P: Jo, to je s kým, s čím? 
T: S dětmi je s kým, s čím. Ale tohle je kromě koho, čeho. To je druhý pád. Na ten kopec půjdou všichni kromě dě- 
P: Dě…tí. 
 
c) Skloňování zájmen – nácvik podle psaných stimulů 
P: Nevim, to vůbec nevim. 
T: Tak to je on. U? 
P: On. 
T: Včera jsem byl u kamaráda. U – doma. U ní? Ne. --- U koho jsem byl včera? 
P: U on? 
T: U on doma? Včera jsem byl u kamaráda. U – doma jsem viděl pěknýho kocoura. U on doma asi ne. U ní doma? 
P: U něj! 
T: U něj doma, přesně tak. Teď je tam ona.  
P: Stál před ona. 
T: V muţském tvaru bude stál před ním, ale kdyţ je to ţena, tak stál před. 
P: On… oní… oní? Ne. --- Hmm, nevim. --- Před--- oní--- (20 vteřin pauza) 
T: Stál před? 
P: Nění, to je taky divný.  
T: Tak, zkusíme to poslední. Před… oni. 
P: Oní. --- Oni, to je jedna. 
T: Oni? 
P: Ne, to jich je víc.  
T: To jich je víc.  
P: Před--- 
T: Zabrzdil těsně před? 
P: Něm. 
T: Němi? 
P: Němi. 
T: Malinko tam něco změnit a je to dobrý. Před nimi. --- Před nimi. 
P: Před nimi. To je, to je, to je těţký! Němi, teda. 
T: Nimi. 
T: No, a zastavil přesně před ona? 
P: Před ona? … To je jedna. 
T: Ona je jedna, no.  
P: --- Před ní? 
T: Ano. 
 
d) Adjektivní předloţkové vazby 
P: Pod níz…kou…pod nízkou klenbou. O krásném princi. Vařenou zeleninu. Tadyto je 
starší…starší…starší…starší… 
T: Tady má asi být staršímu bratrovi.  
P: Starší…starším bratrovi. 
T: Starším bratrovi? Podal tu kníţku starším bratrovi? Nebo starší- 
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P: Starš- 
T: Komu, čemu? Starší- 
P: --- Starší---starší? Ne, staršího to taky není. 
T: Starší bratr bez staršího bratra. Komu, čemu, starší…mu bratrovi. 
P: Starší…mu bratrovi. Poslední…poslední dítěti. Poslední… Poslednímu! 
T: tohle bude sedmý pád. Kým, čím vykročil. 
P: … Pravou nohou. Vykopan…vykopan…základů.  
T: Tam není ta předloţka, není to ve větě, tak je to sloţitější. Nalili beton do vykopa- 
P: Vykopaných. Mar…marni…marni---marnivých ţenách? 
T: To je ale ţenám. Takţe marnivých ţenám nejde. 
P: Ne, to ne. Ţenám. Marni…marni---marnivé ţeny? To taky nejde. … Marnivé, marnivý--- 
T: Tak si to vyskloňujem. Marnivé ţeny. Bez marnivých ţen. Komu, čemu? Marni---ţenám 
P: --- Marnivý? Ne,…marnivých! 
T: Na konci není ch. Marnivý- ţenám. 
P: Jenom teda marnivý? 
T: Ne, něco tam je. Místo toho- ch. Je to marnivý-? --- Marnivým ţenám. 
P: Marni…vým. Plochou střechu. Tohleto, to nemám taky. … To je taky sedmý. 
T: Za kým, čím, ano. Za? 
P: Ne. Za malým…za malým… 
T: Za malým domem by šlo. Ten dům. Ale tohle je zase jiný rod. Já sázím na váš cit. Zahrádka je ţenského rodu, ţe jo. 
Kdyby tam byl jeden dům, tak je to za malým domem, kdyby tam bylo víc domů, tak je to za malými domy. V tom 
mnoţném čísle je to stejné u muţského i ţenského rodu. Takţe za malými zahrádkami. 
P: Za malý…mi, malý…mi zahrádkami. Jeţiš, to je teţký. Za malý---mi? 
T: Zahrádkami. 
P: Zahrádkami. Bez zbyteč---bez zbyteč…né kru…kru…tosti.  
T: To by bylo dobře, kdyby to bylo- 
P: Jo, to je krutos…krutostí. To je něco jinýho! 
T: Je jich víc, takţe je to zbyteč- 
P: Bez zbyteč---ných. … Bez zbytečných kru…krutostí. Zbyteč…ných --- krutostí. Před…za… váţen--- váţené --- 
váţených…váţených. Ne, to není. Před váţený…váţeném, váţených, taky ne.  
T: Stojím zde před váţe---ný něco ţenami, abych jim sdělil… 
P: Před váţenými…váţenými. Váţenými…váţe- váţenými ţenami.-- Skuteč---skute činem…činem 
T: Je to jeden čin, takţe jednotné číslo. … Skutečný čin bez skutečného činu. Komu, čemu, skutečnému činu, vidím co, 
skutečný čin, mluvím o skutečném činu, se skutečným činem. 
P: Skutečný…ným?-- O---neštěs---neštěs---o váţných neště…neštěs- 
T: Pozor, ne o váţných, ale o zá- 
P: O závaţných neštěstí. 
T: Ale to je jenom jedno neštěstí.  
P: Nešť---neště… Závaţným. 
T: Tak. V hovorové češtině mluvil o závaţným neštěstí. Ale spisovně je to o závaţném.  
P: O závaţ…ném neštěstí. Závaţném, to to to to je lepší. --- 
T: Kdyţ mluvíme, tak říkáme mluvil o závaţným neštěstí. Nebo dokonce o závaţnym. Ale spisovně, správně, o závaţném 
neštěstí.  
P: Takţe tady to máme co? O…o vzájemných vztazích. --- K…kladné…kla…kladné---klad… 
T: Hlad-, něco jako hladká mouka. Ale tohle není mouka, ale jednání. … První pád. --- Proběhlo? 
P: Hladké jednání.  

 
e) Test fonetické verbální fluence  
(orální a písemná produkce sloves začínajících na písmeno (B, C, D, F, H, J, K, L, M, N, P, R, Ř) 
P: No to já nevim! --- B, C, D --- B, to je Baťa (pacientovo příjmení). 
T: To ne, musí to být sloveso, nějaká činnost.  
P: Bouchat. 
T: Bouchat nebo bouchnout.  
P: Bou…bouchat. (píše) Bou---chat. C --- (píše) Cá---kat.  
T: Cákat, doházet?  
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P: Ne, házet. 
P: To je těţká věc. 
T: Není, určitě ne. 
P: No, pro vás ne. 
(30 vteřin pauza) 
P: Tady nevidim. Líbat. 
T: Líbat, výborně. 
P: Rozbít. 
P: --- Jeknout. 
T: Šlo by. Nebo ječet. 
P: Ječet. Pomlátit. 
T: Můţe být.  
P: K--- 
T: Těch je. 
P: Já vim… Těch je--- (15 vteřin pauza) 
P: Klátit. 
T: Klátit, dejte klátit.  
P: (píše) Klá…tit. Klátit, a Ř. --- Řezat. (píše) Ře…zat. Hotovo 
T: Tak, na B vymyslíme ještě něco jinýho. 
P: Ještě další? 
T: Kdyţ na vás někdo útočí, co vy děláte: 
P: Bránit. 
T: Bránit se. Od C dáme třeba, kaţdý ráno vstanu v 7 a dělám? 
P: Cviky.  
T: Takţe, sloveso?  
P: --- Cvikat?Ne. --- Cv…cv…cvičit. 
T: D třeba… 
P: --- Dojezdit. 
T: Třeba dojezdit, drápat. F? --- Hodíte do takovýho speciálního hrnce hranolky. 
P: --- Fri…fri…fritovat. 
T: Přesně tak. H? Rozkládá se to… 
P: Hnít! 
T: J? 
P: Ty jsou těţký! 
T: Vůbec ne. Co děláte na babetě? 
P: Jezdit! 
T: A co je tohle? 
P: Jít, jíst.  
T: K? Noţem salám. 
P: Krájet.  
T: Ne jít, ale jiným slovem krá- 
P: Kráčet. 
T: Vy jezdíte takhle brrrrr sekačkou. Ale dřív dělali takhle (ukazuje pohyb). 
P: Eh--- 
T: Jak se jmenuje ten nástroj? 
P: Kos… 
T: No? No, no, no. Kos…a. 
P: Kos…kos… 
T: Takţe sloveso je? 
P: …Ko---ka, ne--- Ko---s--- Kosit. Nemoh si na to vzpomnět. 
T: Vzpomenout. 
T: Líbat, to jste vymyslel krásně. Nebo na posteli? 
P: Lízat. 
T: Lízat na posteli?  
P: Leţet. 
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T: Leţet. Nebo tam lenošit, někoho lákat, nebo loupit. M? Mlátit teda, to uţ není tak hezký jako líbat. 
P: --- M --- 
T: Dám to do hrnce a? 
P: Míchat. 
T: Nepěkný zvuk při jídle dělat. 
P: Mlaskat. --- Mluvit. 
T: N? Těţký tašky. 
P: Nosit.  
T: Kdyţ mě nic nebaví, nevim, co mám dělat. 
P: Nudit, nudit se. 
T: P? Pomlátit. Lepší by bylo starý babičce přes cestu? 
P: Pomahat. 
T: Pomáhat, pomoct. 
P: Nebo pomahat. 
T: Dělat rukama, no? Nebo hlavou. Kaţdý den docházet do zaměstnání? 
P: Myslet. 
T: P? --- Pra…co. 
P: Pracovat.  
T: R? 
P: Rozmlátit. 
T: Vy jste takovej agresivní… A Ř? 
P: Řezat. 
T: V autě? 
P: Řídit. 
T: A dám tam vyšší nebo niţší rychlost? 
P: Řadit. 
 
f) Doplňování předpon k izolovaným slovesům 
T: Takţe tady máme hrát. Vyhrát, prohrát, přihrát, uhrát, dohrát, přehrát, obehrát… Jít. Co vymyslíte? 
P: … Ujít, dojít. 
T: Ale aby to dávalo smysl, jo? Třeba ujít jde, ale najít? To uţ je něco jiného. To vytvoříte nové slovo, ale to na- uţ není 
předpona toho původního slovesa. Takţe jít, ujít, dojít, zajít, přijít, nadejít.  
P: Nadejít? To by šlo taky. 
T: Nadejít jde. Ale najít ne. To je sloveso s jiným významem. 
P: Tak, kopat. --- ukopat, to nejde, to je fotbal. 
T: Kopat můţete buď něčím do země nebo do míče. Tam to sedí, ukopat nebo ukopnout si palec. To pořád jde, ten význam je 
tady širší. To jít a najít je úplně něco jinýho. Zakopat, vykopat, překopat, tam toho je mraky.  
 
g) Doplňování předpon ke slovesům ve větě 
 
T: To jsem se – neţ jsem tu knihu našel. 
P: To jsem se nahledal.  
T: Nahledal. Přesně, doplnim na-.  
P: Mají pořád obsazeno, můţu se tam- 
T: Nemůţu. 
P: Teda, nemůţu se tam dovolat. 
T: Takţe to je jednoduchý, to vám půjde. 
P: Dědeček se ve zdraví … doţil.  
T: Tenhle úkol splníte bez problémů. 
P: Ve škole se nesmí napovídat. 
T: Perfektní. 
P: Zátopek … doběh…doběhl do cíle jako první. Doběhl, to tam jde. 
E: Přesně tak, jedině to tak jde. Vyběhl do cíle, to je blbost. Nebo přiběhl. 
P: No, to taky jde. … Přiběhl do cíle.  
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Tento úkol subjekt plnil bez větších potíţí, na rozdíl od doplňování předpon k izolovaným 
slovesům. Větný kontext obvykle významnou měrou usnadňuje plnění metajazykových úkolů, 
rovněţ s ohledem na flexi jmen. 
 
Subjekt Ko – písemné stupňování adjektiv; tvorba imperativu; úloha na kolokabilitu 
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Příklad agramatismů při metajazykovém úkolu (skloňování vlastních jmen místních různého rodu a vzoru bez začlenění do 
větného  

kontextu, subjekt Ko, řízené čtení nahlas nahravky-testy\KO\Hlas018-ko-alexie-sklonovani.amr, druhá část, 
další příklady: nahravky-testy\BA\ba-časovani-sloves.wav, nahravky-testy\BA\ba-předloţkové-vazby.wav, 
nahravky-testy\BA\ba-předpony-slovesne.wav, nahravky-testy\BA\ba-přechylovani-prepsano.wav, nahravky-
testy\BA\ba-sklonovani.wav; nahravky-testy\KŠ\kš-metajaz-ukol-sklon-pilnik.wav, nahravky-testy\KŠ\kš-
metajazyk-ukol-prevodsubst-adj.wav, nahravky-testy\KŠ\kš-predlozkove-vazby-zajmena.wav; nahravky-
testy\ZM\zm-stupnovani.wav; nahravky-testy\PO\po-sklonovani-jmen.wav.  
 
14.2.5.1 Subjekt ZM   - plnění metajazykových úkolů zaměřených na gramatiku 
- skloňování rozvitých jmen v kotextu věty (otázky) 

 
 
O…? 

 
 
- rozvíjení sloves (připojování libovolných slovesných argumentů) – vytvoření slovesné fráze; skloňování adjektiv 
(doplňování adekvátních koncovek podle tvaru řídícího substantiva) 
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- skloňování jmen ve všech pádech – bez kontextu věty 
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14.2.6 Mezi morfologií a lexikonem 
Poruchy v rovině sémantiky se mohou týkat také gramaticky specifických oblastí, jako je například 
deixe, vyjadřování tematických rolí pomocí pádů, vyjadřování časové reference pomocí 
slovesného času nebo vidu, specificity, modality, intence pomocí slovesného způsobu, 
presupozice – je tedy zjevné, ţe jsou úzce svázány s poruchami na rovině morfologicko-
syntaktické, a to na úrovni slova i věty604 (viz dále). Potíţe s lexikálním zpracováváním se navíc 
netýkají pouze afatiků: např. osoby s AD mají v oblasti lexie podobné projevy jako Wernickeovi 
afatici. Subkortikální demence u PD s sebou přináší rovněţ tendenci k vynechávání gramatických 
sufixů – poruchy lexie (a sémantiky) jsou v úzké vazbě na poruchy morfologie . 
Při produkci jsou slova komponována z morfologických elementů (morfémů), které nesou 
význam (lexikální nebo gramatický),  komprehenzi si často představujeme tak, ţe slova naopak 
musejí být dekomponována. Není ovšem jisté, zda je případný mentální lexikon organizován 
podle morfologických, slovotvorných, zvukových (např. slabičná organizace) či jiných pravidel.  
 
Podstatná část výzkumu lexikonu se věnovala zjišťování, zda určité lexikální kategorie slov mají 
různé typy a různá umístění reprezentací v mozku – o tom jsme se zmiňovali uţ v kapitole 
věnované morfologii, jádrem diskusí jsou zmiňované disociace: 
a) disociace sloves a jmen  
(postiţení jmen jsou spojována s anomickou afázií a poškozením temporo-parietálních oblastí levé hemisféry) 
b) disociace morfémů gramatických (sufixy) a morfémů derivačních  
(gramatické morfémy jsou podstatně náchylnější k poškození) 
c)  Lexikální deficity bývají selektivní i v detailnější morfologické, resp. syntaktické rovině, 
například mohou postihnout jen určité typy slovních konstrukcí (sloţeniny)605 
d) Postiţení inf. frontálního laloku postihuje slovesa více neţ jména: deficity sloves jsou častější 
v případech poškození anteriorní částí levé hemisféry a jsou spojeny s agramatickou afázií (Brocova typu). 
V rozporu s tím jsou tvrzení, ţe potíţe se zpracováváním morfologie verb mohou být způsobeny 
poškozením levého středního frontálního gyru nad Brocovou oblastí, zatímco potíţe s nominální 
morfologií jsou spíše anteriorního rázu (Shapiro, Caramazza, 2003606).  
Zdá se, ţe rozdíly mezi jmény a slovesy z hlediska gramatických kategorií by mohly vést k tomu, 
ţe obě třídy slov jsou zpracovávány různě. Neurozobrazovací data ale jednoznačně nepotvrzují 
prostorově odlišitelnou aktivaci. 
Ze všech těchto údajů, na něţ jsme částečně upozorňovali v kapitole věnované morfologii, 
vyplývá, ţe lexikon je v rámci zpracovávání od morfologie obtíţně oddělitelný. 
  
Rovněţ čistě sémantické kategorie slov bývají postiţeny různou měrou:  
 
e) Pojmenovávání slovesy v. pojmenovávání jmény  
e1) Zvýšená aktivita temporálního laloku, konkrétněji střední a inferiorní levé temporální oblasti, je 
spojována s označováním konkrétních objektů jmény.  
e2) Slovesa by měla aktivovat Brocovu frontální areu, konkrétněji levé frontální operkulum (Damasiová a 
kol., 2001607), dále bazální ganglia a/nebo insulu; pojmenovávání akcí slovesy je spojeno s levým 

                                                           
604 Odkazujeme nejen na kapitoly věnované ostatním jazykovým rovinám, ale také na kapitolu Jazyk a paměť (a její 
poruchy). 
605 Semenza, C., Mondini, S. (2006). Neuropsychology of compound words. Oxford, OUP. 
606 Shapiro, K. A., Caramazza, A., (2006). Cortical signatures of noun and verb production, PNAS 103, 5, 1644. 
607 Damasio, H., Grabowski, TJ., Tranel, D. et al. (2001). Neural correlates of naming actions and of naming spatial 
relations. Neuroimage 13, 1053–1064.  
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frontálním operkulárním a levým posteriorním středním temporálním regionem (Tranel, Martin, Damasiová, 
Grabowski, Hichwa, 2005608).  
Tato pozorování potvrzují také studie poruch obou těchto okruhů v oblasti vyhledávání 
konkrétních slovních forem (vyhledávání jmen - temporální patologie; vyhledávání sloves – levé frontální 
poškození a Brocova afázie; Ardila a Rosselliová, 1994, Damasiová a Tranel, 1993609). 
e3) Vztah sloves a gramatiky 
Podle Ardily (2010)610 závisí pouţívání sloves a gramatiky na témţe typu mozkové aktivity, mozkové 
reprezentace akcí a mozkové reprezentace gramatiky jsou obdobné (shodné). Obě tyto 
dovednosti jsou simultánně narušeny v případech Brocovy afázie.  
Z toho také Ardila odváţně vyvozuje, ţe slovesa a gramatika se v evoluci lidského jazyka vyvíjely 
simultánně a jsou dvěma stranami téţe mince. Na podporu těchto tvrzení přivolává pozorování 
KE family (gen FOXP2, viz dříve). K pouţívání sloves je zapotřebí schopnost internalizovat akce 
a Ardila spekuluje, ţe příčinou toho, proč je gramatika a pouţívání sloves u afatiků tak narušeno, 
souvisí s tím, ţe tito pacienti nejsou schopni takové internalizace.  
Protoţe ale gramatické prostředky silně flektivních jazyků u Brocových afatiků nejsou dostatečně 
vyuţívány také v rámci jmen (tj. prostředků, které nepojmenovávají akce), je otázka, zda jsou tyto 
Ardilovy závěry dostatečné. V tom případě by musel současně tvrdit, ţe Brocovi afatici nejsou 
schopni ani internalizovat objekty pojmenovávané jmény. 
e4) Nicméně také paměťové systémy pro ukládání jmen a sloves jsou odlišné. V rámci studií paměti 
v kognitivních vědách se odlišuje deklarativní paměť (jména?), rozčleněná na sémantickou a 
epizodickou a procedurální paměť (slovesa). Tvrdí se dále, ţe lexikálně-sémantické a gramatické 
aspekty jazyka jsou rozčleněny do různých neuroanatomických mozkových okruhů a závisejí na 
těchto dvou různých paměťových systémech.  
Lexikálně-sémantické aspekty jazyka závisejí na deklarativní sémantické paměti (znalosti o významech slov), 
gramatika oproti tomu závisí na paměti procedurální. Lexikálně-sémantické aspekty, tj. aspekty nahlíţené 
jako paradigmatické, jsou explicitně naučené a reprezentují typ znalostí, jeţ si uvědomujeme 
(deklarativní paměť) – závisí na retro-rolandických kortikálních strukturách a hippokampu. Gramatika je 
osvojována precedenčně, náhodně. Procedurální paměť pro gramatiku předpokládá implicitní 
jazykovou znalost – je spojena s frontálně-subkortikálními okruhy. 
 
f) abstraktní a nízkofrekvenční slova jsou náchylnější k ztrátě více neţ frekventovaná 
konkréta.  
g) Znovu připomeneme, ţe rozdíly mezi pravidelnými a nepravidelnými formami slov 
(konkrétně sloves) jsou spojovány s odlišnými vzorci kortikální aktivace. Slabý výkon 
v pravidelných tvarech a se zachováním tvarů nepravidelných bývá spojován s levým inf. frontálním gyrem, 
opačný vzorec s méně konzistentním vzorcem aktivace (např. také levý ant. temporální lalok), 
přičemţ se tvrdí, ţe tato disociace úzce souvisí s tím, ţe nepravidelné tvary jsou součástí lexikonu. 
Je příznačné, ţe tyto rozdíly lze povaţovat za důkaz pro neurální diferenciaci (funkční disociaci), 
ale také je interpretovat jako důkaz pro zastánce unifikovaného systému: problémy s pravidelnými 
tvary se jsou podle zastánců druhé skupiny způsobeny obecným fonologickým deficitem, problémy 
s nepravidelnými tvary jsou součástí sémantického deficitu, takţe morfologická disociace neodráţí 
rozdíly v neurální reprezentaci morfologické struktury. Zastánci prvního zmíněného přístupu 
kontrují: někteří pacienti s disproporčními obtíţemi s pravidelnými tvary nemají ţádný fonologický 

                                                           
608 Tranel D., Coleman, M., Damasio, H., Grabowski, T. J., Hichwa, R. (2005). Effects of noun-verb homonymy on 
the neural correlates of naming concrete entities and actions. Brain and language; 92, 3, 288-99. 
609 Tranel, D., & Damasio, A. R. (1999). The neurobiology of knowledge retrieval. Behavioral and Brain Sciences, 22, 
303. 
610 Ardila, A. (2010). A proposed reinterpretation and reclassification of aphasic syndromes. Aphasiology, 24, 
3, 363-394. 
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deficit a pacienti s poškozením nepravidelných forem ne vţdy trpí sémantickým deficitem. Co se 
týče vztahu pravidelných a nepravidelných tvarů tedy dosud nebylo rozhodnuto. 
h) V rámci agramatismu je typické, ţe funkční slova jsou sice extrémně frekventovaná, ale 
s jejich uţíváním mají agramatici paradoxně největší potíţe (postiţení Brocovy oblasti silně 
narušuje produkci funkčních slov).  
V rámci Pulvermüllerova modelu se velmi osvědčuje hebbiánský přístup611 k lexikálním 
reprezentacím, protoţe dokáţe vysvětlit tuto typickou disociaci kategorií funkčních a obsahových slov 
při afázii. Pozorované rozdíly mezi zpracováváním těchto kategorií slov v afázii mohou odráţet 
různé distribuce těchto sítí. Funkční slova nemají percepční nebo motorické vlastnosti, a jsou 
proto reprezentována nedifúzní sítí, resp. jsou lokalizována (v perisylviánní oblasti levé hemisféry). 
Obsahová slova mají síťové reprezentace sahající za tento region. Podobně lze argumentovat v případě 
disociace mezi abstrakty a konkréty. Pulvermüller na svou podporu uvádí studii ERP Kouniose a 
Holcomba z r. 1994612, v níţ autoři dokazují, ţe abstraktní slova vedla k odlišným ERP 
odpovědím v obou hemisférách, zatímco konkréta vykázala stejné odpovědi. V Pulvermüllerově 
síti to znamená, ţe abstrakta a funkční slova mohou mít podobné sítě a podobný princip 
ztráty v případě afázií, protoţe obě tyto skupiny mají méně distribuované reprezentace 
v mozku.  
V modelu Plauta a Shallice 1993613 je řešení podobné: rozdíly mezi abstrakty a konkréty spočívají 
v tom, ţe konkréta mají bohatší sítě sémantických rysů či senzorických asociací (viz také Tylerové náhled 
na zpracovávání tříd ţivých v. neţivých objektů výše). Bylo by tento rozdíl v distribuovanosti 
sémantické sítě moţné vztáhnout i na vztah mezi slovesy a jmény? 
 
Vztah mezi významem, lexikonem a formální strukturou slov při korelování mozkových a jazykových 
struktur tvoří neurolingvisticky intenzivně debatovanou oblast. Jako poslední příklad této debaty 
pouţijeme studii Tylerové a kol.614, pro její pozoruhodnou metodologii a originální výzkumný 
design. Autoři pod vedením Tylerové hledali odpověď na otázku, zda jsou komponenty 
jazykového systému organizovány uniformně, nebo reagují odlišně na různorodé typy jazykových 
struktur, korelováním skóre dvou proměnných: intenzity signálu (fMRI, celý mozek osob 
s poškozením tkáně) a behaviorálních skóre (priming). Jako stimuly pouţili tradiční dvojici pravidelné 
v. nepravidelné formy časování sloves a sledovali, zda rozdíly ve formě minulého času způsobí odlišné 
aktivační vzorce, nebo se jedná o čistě fonologické a sémantické rozdíly. Korelační analýza vedla 
k jasným závěrům: funkční diferenciace mezi mozkovými oblastmi, spojená se zpracováváním formy 
slov, jejich významu a morfologické struktury, existuje. Přesto nelze současně tvrdit, ţe funkční 
diferenciace znamená současně dvojitou disociaci a anatomickou oddělenost jednotlivých 
jazykových komponentů, o nichţ jsme se zde zmiňovali. 
 

 

                                                           
611 Základním principem neuronální aktivity je tzv. Hebbovo pravidlo (Donald Hebb, 1904–1985). Hebb popsal 
hlavní mechanismy principu, ţe síla neuronální konektivity se stále ění v souvislosti s tím, jak různé neurotransmitery 
modulují jemné feedback loops v CNS. Tato dynamika komunikace mezi neurony pomáhá také porozumět 
principům neuroplasticity a tomu, jak zkušenost mění mozek. Zásadní Hebbovou prací je The Organization of behavior. 
New York:Wiley (1649): Any two cells or systems of cells that are repeatedly active at the same time will tend to become ‘associated’, so 
that activity in one facilitates activity innthe other. (s. 70). 
612 Kounios, J., Holcomb, P. J. (1994). Concreteness effects in semantic processing: ERP evidence supporting dual-
coding theory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, & Cognition, 20, 804-823. 
613 Plaut, D. C. and Shallice, T. (1993). Deep dyslexia: A case study of connectionist neuropsychology. Cognitive 
Neuropsychology, 10, 377-500. 
614 Tyler, L. K., Marslen-Wilson, W. D., Stamatakis, E. A., (2005). Differentiating lexical form, meaning, and 
structure in the neural language system. PNAS 102/23, 8385-8380. 
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14.3 Poruchy v rovině syntaxe 
Velká část analýz poruch syntaxe se opět nese v duchu generativní tradice. Opakovaně se 
spekulovalo, ve shodě s mnoha obecně lingvistickými přístupy k syntaxi, ţe ústřední roli při 
zpracovávání jazyka hraje argumentová struktura, v jejímţ centru stojí sloveso. Popisována jsou 
narušení tematických rolí, která se v češtině projeví ve tvaru pádových koncovek nebo v absenci 
formálních příznaků jmen, resp. v absenci argumentů slovesa jako takových nebo jejich 
nevhodném řazení.  
Sledována byla také pozice a konfigurace predikátových argumentů – hledaly se pravidelnosti ve 
skladbě poškozených a vynechaných argumentů. Je moţné, ţe kdyţ je sloveso organizováno do 
větné struktury, jsou krátkodobě aktivovány všechny moţné konfigurace argumentů (parsy) 
tohoto slovesa, jeţ připouští tato struktura (Pritchett, 1992; MacDonald, Pearlmutter, Seidenberg, 
1994615). Uvaţuje se, ţe jsou moţné parsy „řazeny ve frontách“ podle preference slovesa. Přesný 
výklad „preferencí slovesa“ podávají autoři s poměrně svéráznou argumentací, která ale není 
vzdálená tomu, co si v rámci české syntaktické tradice představujeme pod pojmy jako valence 
slovesa nebo obligatorní slovesný argument. 
Odlišné přístupy tvrdí, ţe pro kaţdou větu existují vţdy minimálně dvě cesty zpracování 
(Frazierová, Clifton, 1996, Frazierová – Fodorová, 1978 616). První se týká pouze kategoriálních 
informací (jméno, jmenná fráze, sloveso, slovesná fráze) a počtu argumentů slovesa. Vytváří 
reprezentaci základní frázové struktury vstupu. Druhá počítá pouze s lexikálně-sémantickou a 
kontextuální informací.  V této analýze se zpracovává detailní tematická informace. Proto je moţné 
izolované narušení některé z těchto cest. 
Pohled na Brocovu afázii jako na deficit mapování (Schwartzová a kol., 1987, viz 14.2.4) 
ukázal, ţe vzorce větné komprehenze u agramatických Brocových afatiků lze vysvětlit jako jejich 
neschopnost mapovat tematické role do gramatických (subjektových, objektových) pozic, zvláště ve 
větách s nekanonickým pořadím prvků (viz agramatismus). Stejně jako další podstatný náhled na 
afatické větné zpracovávání (trace deletion hypothesis, Grodzinsky, 2000) jsme tuto teorii představili 
v kapitole o agramatismu. Tato hypotéza tedy tvrdí, ţe znalost argumentové struktury je u těchto 
postiţených nedotčená, pouze jsou vymazány stopy referenčních NP nebo argumentů, na nichţ 
proběhl move. Jak toto „vymazání“ v mozku nastává, ovšem tyto generativní teorie neřešily a 
neřeší. Pouze konstatují, ţe agramatičtí jedinci pouţívají zmíněnou „agent-first strategii“ při 
komprehenzi vět i jejich tvorbě. 
Afatici Wernickeova typu podle týchţ teoretiků nejsou citliví k argumentové struktuře vlastností sloves 
(Shapiro a kol., 1993617). Jejich deficit (plynulá afázie) zřejmě neovlivňuje komprehenzi věty 
s argumenty, jeţ prošly procesem move (Zurif, 1993618). 
Pro generativisty je tento rozdíl mezi manifestací obou základních druhů afázie povaţovaný za 
další příklad dvojité disociace, která potvrzuje jejich modulární náhled na jazykové zpracovávání: 
totiţ dvojitá disociace mezi aktivací argumentových struktur a procesy syntaktického parsingu, jeţ jsou 
základem komprehenze vět s přesunutými argumenty. 
 

                                                           
615 Pritchett, B. (1992). Grammatical kompetence and parsing performance. Chicago: University of Chicago Press; 
MacDonald, M.C., Pearlmutter, N. J., Seidenberg, M. S. (1994). Lexical nature of syntactic ambiguity resolution. 
Psych. Review, 101, 676-703. 
616 Frazier, L., Fodor, J. D. (1978). The sausage machine: a new two stage parsing model. Cognition 6:291-325; 
Clifton, Ch., Frazier, L. (1989). Comprehending Sentences with Long Distance Dependencies. In: G. Carlson & M.  
Tanenhaus (eds.), Linguistic Structure in Language Processing. Dordrecht: Kluwer, 273-317. 
617 Shapiro, L. P. et al. (1994). Verb-argument structure processing in komplex sentences in Broca´s and Wernicke´s 
aphasia. Brain and Language,45, 423-447. 
618 Zurif E, Swinney D, Prather P, Solomon J, Bushell C. (1993). On-line analysis of syntactic processing in Broca's 
and Wernicke's aphasia. Brain and Language 45, 448–464. 
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Řadu neurolingvistických objevů, které se přímo týkají syntaktického zpracovávání a jeho 
neurologických korelátů, představujeme v kapitole věnované ERP. Komponenty ERP, o nichţ 
soudíme, ţe jsou reakcí na změny syntaxe a její reorganizaci (P600, LAN ad.), ale zřejmě nejsou, 
jak jsme poznamenali, unikátní pro syntaktické zpracovávání ani jazyk jako takový. P600 byl 
například pozorován i při obtíţích se zpracováváním diskursu (Kaan-Schwaab, 2006619) nebo 
narušeními hudební struktury i matematických pravidel. Zdá se tedy, ţe P600 je spíše indexem 
strukturální integrace. LAN nastává rovněţ při narušeních sekvencí hudebních nebo při 
manipulaci s nejazykovými symboly. LAN můţe být jen indexem narušení očekávání ohledně 
struktury, ať uţ je jakéhokoli druhu: hudebního, syntaktického, abstraktního. P600 můţe být 
indexem obtíţí s integrací obecného rázu. Současně s tím se ukazuje, ţe Brocova oblast, klíčová 
pro syntaktické zpracovávání jazyka, je aktivní nejen při těchto jazykových procesech vyšší 
gramatické úrovně, jak se dlouhá léta soudilo, ale také při úkolech nesyntaktických, ba dokonce 
také nejazykových, souvisejících například s pracovní pamětí, řešením konfliktů mezi několika 
reprezentacemi apod. Tudíţ: ţádný komponent ERP není čistě syntaktický. Ukazuje se, ţe 
syntaktické zpracovávání je kombinací obecnějších kognitivních procesů.  
LIFG (Brocova oblast) slouţí jako obecná syntetizující, integrující sloţka, která kombinuje 
informace z temporálních laloků, zatímco parietální oblast je naopak analytická – odděluje 
vstupní percipované prvky (Ben Shalomová a Poeppel, 2008620). Syntax nicméně není lokalizována 
v jedné oblasti. Mozek nerozlišuje mezi různými typy syntaktických jevů tak, jak je navrhují 
syntaktici a gramatici (např. rozdíly v místě, čase, způsobu zpracovávání nejsou patrné). Odlišuje 
pouze některé základní aspekty syntaktického zpracovávání, coţ by naznačovalo, ţe minimálně 
tyto aspekty syntaxe jsou „hardwired“.   
Pozorování z posledních let naznačují, ţe syntax se vyvíjela současně s jinými kognitivními 
funkcemi, jako je pracovní paměť, řešení konfliktů, sekvencování nebo kombinování konceptů. Zdá se, ţe 
řada syntaktických procesů není unikátně jazykových, ţe jsou sdíleny s jinými kognitivními 
doménami, pravděpodobně souvisejí se zpracováváním obecných abstraktně časoprostorových vztahů. 
Skutečnost, ţe syntaktické prvky nejsme schopni ani s pomocí zobrazování v činnosti mozku 
spolehlivě rozlišit, můţe být jistě způsobena nedokonalostmi a omezeními stávajících 
zobrazovacích technik, zejména nízkým časovým rozlišením. Je moţné, ţe různost syntaktických 
operací je odráţena jemnými rozdíly v interakcích a konektivitě mezi odlišnými částmi sítě, která 
se podílí na zpracovávání jednotlivých syntaktických funkcí. Mnoho o tom nevíme a behaviorální 
studie s primingem přinášejí jen dílčí a ne vţdy přesvědčivé informace. Není tedy jasné, jaké 
syntaktické informace jsou ukládány a jaké procesy nastávají, kdyţ zpracováváme syntaktické 
struktury. To základní, co o nich dosud víme, je v této práci rozptýleno v jednotlivých kapitolách 
(modelování větné komprehenze, priming, agramatismus, ERP ad.).  
 

                                                           
619 Kaan, E., Swaab, T. Y. (2002). The brain circuitry of syntactic comprehension. Trends in Cognitive Sciences, 6, 
8, 350-356. 
620 Ben Shalom a Poeppel (2008). Functional anatomic models of language: assembling the pieces. The 
Neuroscientist 14, 1, 119-27. 
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14.3.1 Příklady narušení roviny syntaktické 
Subjekt ZM - Příklady agramatické větné produkce písemnou formou při popisu 
dějových obrázků (uvedeny níţe)  
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Pacientka  Ko, která má syndrom cizího přízvuku a současně agramatismus a výrazně 
perseveruje, nebyla schopna pouţívat přítomný čas a při popisu těchto obrázků systematicky 
pouţívala čas minulý. Identifikovat událost jí nečinilo problémy a aţ na vynechávání spojek a 
předloţek nebo pomocných sloves byla při popisu obrázků velmi přesná. Parafázie slovesných 
výrazů jsou velmi často fonologické, místy ale také sémantické. V případě výsledných tvarů se ale 
často jedná o slovesa vzniklá přesmyčkou targetu. 
 
Subjekt Ko – příklad agramatické produkce při popisu jednodějových obrázků  

- První pokus 
(muţ hraje na kytaru) 
Ko: Na kytare! Na kytare! Chlap seděli a a a a no…ja kytara! Kytara! Kytara!  
T: Co dělá s tou kytarou? 
Ko: Hraje hraje hraje na kytara. 
 
(chlapec zívá) 
T: Co dělá tenhle chlapec? 
Ko: Chlapec je zívala. Zívala zívala. 
T: Zívá. 
Ko: Zívá? Zívá Ne „zivala“, ale zívá zívá, teď, teď, teď. 
 
(paní kouří) 
Ko: Pani ehm ehm Pavel.. Ne. 
T: Co 
Ko: paní kouřila 
T: Kouří 
Ko: kouří, kouří, ne kouřila, ne minulá čas. Teď kouřila! Ne minulá. 
 
(pán jí banán) 
Ko: Nevim, nevim. Já vim, ale… neříct. 
T: Tak. Krátké slovo. Polyká? Ţere? 
Ko: Ne. Jí jí jí, jak se jmenuje, kruci 
T: Banán 
Ko: Banán. Jí jí banán. 
 

- Druhý pokus 
(dívka zametá) 
Ko: Paní paní  
T: Co dělá 
Ko: Dělá dělá 
T: Za- me- 
Ko: Zametá. 
T: Dívka zametá. 
 
(muţ se sprchuje) 
T: Co dělá tento pán? 
Ko: Osmrkala osmrkala osmrkala 
T: Ukazujete správně.  O- spr- 
Ko: Osmrkala! Ne, ne… 
T: Jinak. On právě teď se…spr.. 
Ko: Sprchala! Sprchy! Sprši! Sprši! 
T: Sprchuje. Sprchuje se. 
Ko: Já vím, ale psaní právě lepší. Muţ právě sprchal, sprchá, sprchujeme. 
T: Sprchuje. 
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(chlapec ţehlí) 
Ko: Chlapec chlapec chlapec drţela… smeták. Ne. Svetr.  
T: Co dělá? Pere? 
Ko: Ne. Ledničku! 
T: Co dělá? Vaří? Topí? 
Ko: Leţí.. 
T:Ţ… 
Ko: ţehlička 
T: To je nástroj. Co dělá ten chlapec. 
Ko: ţehlička 
T: Ten chlapec ţehlička? Ne. 
Ko: ţehlí, ţehlí. 
 
(chlapec loupe banán) 
Ko: Seděl a… a… a… no. Jak se jmenuje.. 
T: Co dělá? Krájí? 
Ko: Krájí. Ne. 
T: Ne. Nekrájí. Lou… 
Ko: Loupal, loupal 
T: Loupe nebo loupá ba… 
Ko: Bábov… Loupá loupá no.. Jeden. 
T: Ba-nán 
Ko: Bábovka. Ne. Banán. Já to vim!!! 
 
(dívka zpívá podle not) 
Ko: Zívá, zívá… čtu 
T: Ne, má tam noty. 
Ko: Moty 
T: Ne, noty.  
Ko: zívá, zívá. Anebo zpívá. 
 
(paní utírá nádobí) 
Ko: Paní umyvala umyvala… zlenice… Pani jde umyvat… umyváát 
T: co drţí v ruce 
Ko: suché, suché… 
T: ano. 
Ko: drţí v ruce utěrku, takţe u-tí… 
Ko: utírat. 
T: ona utírá nádo- 
Ko: nádobí. Já to vim a zas to ne. 
 
(pán si měří tlak) 
Ko: tento pán dá dá dá. Nevim. Já mám doma taky… doma… doma 
T: Píchá injekci. 
Ko: ne, injekci ne. 
T: Měří si teplotu. 
Ko: Měří si teplotu. 
T: Ano? 
Ko: Devadesát na sto padesát. Takţe si měří teplotu. 
T: Teplota je třicet šest celých čtyři. Takţe co si měří ten pán? 
Ko:  Měří si… 
T: Tlak. 
Ko: Tlak! Tlak! Tlak! To vím! Tlak! 
 
(chlapec kouše do jablka) 
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Ko: Chlapec … ovoce… jablíčko 
T: To není věta. Ptám se, co dělá. 
Ko: Chlapec jablíčko jablíčko 
T: Co s ním dělá? Krájí? Háţe? Ne. 
Ko: Jablíčko kousal kousal 
T: Kouše. 
Ko: Ano. 

 
Jak je patrné, pacientka  Ko má nejen narušeno gramatické zpracování sloves, ale také anomii, 
která se výrazněji týká výrazů slovesných neţ jmenných. Nepotvrzujeme tendenci pouţívat 
bezpříznakový prézens, ani tendenci k nominativním formám substantiv. Dokonce pacientka 
poměrně často pouţívá formy plurálové a čas minulý (oproti „neutrálním“ tvarům). 
Záznam na CD, stopa (035). 
nahravky-testy\KO\Ko-popis-obrazku-test.wav 
 
Subjekt Ba byl schopen pojmenovat ani jednu činnost na obrázku, místy se mu podařilo pouze 
pojmenovat objekt (banán), jednou částečně činnost (měří). Při písemném záznamu týchţ činností 
na diktát se projevovaly pouze paragrafie. 
nahravky-testy\BA\ba-popis-jednodejovych-obrazku.wav 
nahravky-testy\BA\ks-popis-obrazku-dejove.wav 
 
Subjekt Kš byl naopak po dlouhém ozkušování prvních slabik slov a časté neologizaci schopen 
popsat zcela všechny obrázky. Jeho potíţe jsou zejména v rovině fonologie, nerozeznává 
jednotlivé hlásky, současně trpí mírnou anomií. Při popisu obrázku, na němţ si muţ měří tlak, 
můţeme pozorovat v ambulanci logopeda poměrně častou situaci, kdy pacient přenáší děj 
z obrázků do vlastních aktivit a zobrazovaný subjekt má tendenci ztotoţňovat se sebou samým: 
 
(děti jedou na saních) 
Kš: Jezdí..- Jezdí na… Jezdí na, na sta… Jezdí na saních. … No, uţ je to tady, no, to je vono. 
 
(paní spravuje díru v košili) 
Kš: Slečna… slečna… slečna… No, to je hezký. Slečna…slečna… píchá. No, ona nepíchá, pochopitelně. To je něco jinýho. 
Slečna píchá do… slečna spravuje… spravuje… spravuje… šití… spravuje šití…Spravuje šití do halenky. Na halenky. Já 
nevím. 
 
(chlapec kouše jablko) 
Kš: Holčiček, ne chlapec kouše do… do… do… hlabka, do… Chlapec kouše do, dododo… chabíčka, bre… do bíčka… 
dododo  
T: jablka 
Kš: ddddd 
T: Jjjjj 
Kš: rrrrr 
T. ne, pozor: j… 
Kš: lablka 
T: J. 
Kš: do jablka,bbbb, do blka… do ja-bu-be, do ja-bl-ka. Já to jel rychle, předtím, kdysi, ale teď jenom bbb, kk, lll. Chlapec 
kouše, no vidíte, do jablka. To je úplně normální. Do jablka. Já to jakoby škrtnu schválně. 
 
(pán si měří tlak) 
Kš: Mám, mám, pám, pám, pám, pán dělá…měřit, měří, měří, pardon, na tlak, na tlak, na tlak. Ne, to je blbě. Napíše 
tlak. Páč to mám vţdycky těch 140, 160, někdy 150, podle toho. Někdy jsem to měl ráno 125. To nějak je jasný, ţe jo. 
No a paní doktorka řekla, tak chvilku počkejte, a bylo to zas jenom 110.  
 



280 

 

(maminka utírá nádobí) 
Kš: Maminka utí, utí… utírá. Maminka utírá salí, satí… 
T: Ne, t…. 
Kš: SSS, rrr 
T: Ne, t… 
Kš: Talíř. No, to je vono, toaleto. 
 
(chlapec si loupe banán) 
Kš: chlapeček si lo, o-lo, oloupal, loupal, mazat… Ne mazat. Banán! Banán! Panán, panán, teď říkám p. 
 
(chlapec si ţehlí košili) 
Kš: chlapec spravuje, pí, ne píše, jakoby s ko- košilkou, ši, ši, ne šijí, ale , s košili, košili, šetří, ši, košili…  Chlapec 
s košilí, košilku, chlapec košilku, koši, koši. Jé… Šije. Hele, šije. Ale kecám, ţehlí! 
T: No vidíte, je to tam, jenom to dostat ven. 
 

Záznamy dalších subjektů při popisech obrázku: nahravky-testy\MA\ma-popis-obrazku.wav; 
nahravky-testy\MA\ma-popis-obrazku2.wav; nahravky-testy\ZM\zm-pojmenovani-
obrazky.wav, nahravky-testy\ZM\zm-popis-obrazku-deti.wav,nahravky-testy\ZM\ZM-popis-
obrazku-rikadla.wav,nahravky-testy\PR\PR_popis-obrazku-akutni-faze.wav, nahravky-
testy\PR\PR-vypraveni-souvisleho-pribehu-podle-obrazku.wav, nahravky-testy\MA\ma-popis-
obrazku.wav,nahravky-testy\MA\ma-popis-obrazku2.wav,  
 
 

Popisy obrázků s reciproční aktivitou - reverzibilní věty 
Pro všechny subjekty z našeho vzorku, bez ohledu na typ diagnostikované afázie, byl téměř 
nesplnitelný úkol, při němţ měli k popisům čteným terapeutem naopak přiřazovat jeden či více 
obrázků ze série. Zkoumala se schponost náleţitě komprehendovat vztah mezi aktivem a pasivem 
(viz závěrečná kapitola této práce, v níţ analyzujeme výsledky jednotlivých subjektů našeho 
vzorku), resp. označit agens a paciens, identifikovat tematické role. V případě našeho 
stimulačního obrázku při tom bylo moţné pouţít pouze aktivní variantu (varianta muţ je máván je 
agramatická, varianta na muţe je máváno ţenou nepřirozená; obě jsou ale srozumitelné). 
 

 
 
Paradoxně jednodušší byly úlohy s vyobrazeními, v nichţ bylo moţné pouţít pro popis aktivní i 
pasivní konstrukci věty: 
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V tomto případě subjekty téměř nechybovaly, ať uţ je testující stimuloval výrokem „Sestřička je 
honěna řezníkem“ nebo „Řezník honí sestřičku“, resp. „Pes honí holčičku“ či „Holčička honí 
psa.“. 
Tyto závěry jsou v  rozporu s dosavadními pozorováními agramatismu, jenţ bývá nejčastěji 
popisován právě na základě rozdílů ve zpracovávání aktivních a pasivních konstrukcí afatickými 
subjekty. 
 

14.4  Poruchy v rovině sémantiky a pragmatiky 
Ale skutečnost, ţe kojenci a nemluvňata evidentně organizují to, co slyší, podle slabik, nás přivádí k alternativní 
interpretaci přístupového kódu: moţná ţe si v dospělosti to, co slyšíme, členíme na úseky velikosti slabiky, a náš 

mentální slovník je uspořádán podle těchto úseků. 
(Gerry T. M. Altmann, viz dříve, s. 69) 

 
K dnešnímu dni není známo, jak funguje nenarušený lexikální systém zdravých osob621. Jak reálně 
probíhá tzv. lexical search a lexical retrieval? Jak jsou slova v mentálním lexikonu uspořádána a v jaké 
formě uloţena? Je v něm k dispozici slovo ve všech jeho tvarech, nebo jen v některých? 
Dostáváme se k cílovému slovu zpřístupňováním, aktivováním, vylučováním ostatních? Co 
případní konkurenti sdílejí – zvukové, artikulační nebo významové obrazy, tematické či 
syntaktické role?  
Normální lexikální zpracovávání interpretujeme jako souhru aktivací a deaktivací lexikálních 
reprezentací. Lexikální systém, zdá se, toleruje velké mnoţství redundance a přeaktivování (over-

                                                           
621 Nejvíce uznávaný je nicméně Pullvermüllerův model (1999, 2001), viz výše. V tomto přístupu mají reprezentace 
slova podobu distribuovaných sítí, které korespondují s jejich sémantikou i uţíváním. Podle autora se slova spojená s vizí 
liší v prostorové distribuci od slov souvisejících s akcemi. Akční slova podle něj představují lexikální síť, která se šíří 
anteriorně k motorickému pruhu, slova související s vizí (objekty) by měla síť projikovanou více posteriorně. Toto je moţné 
povaţovat za další příklad anteriorně-posteriorního rozloţení jazykových funkcí. 
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activation), která je narušována procesem postupné deaktivace. Mnoho poruch lexie (např. u 
dyslexie) můţe být projevem selhání nikoli aktivačních, ale deaktivačních procesů622. 
 

14.4.1 Mentální lexikon nebo lexikony? 
Sémantickou síť (semantic network) si lze v rámci konekcionistických modelů představit jako síť 
vztahů mezi významy lexikálních jednotek či uzlů v konceptuálním prostoru. V lokalistických sítích 
jsou uzly interpretovány jako lexikální jednotky a jejich spoje jako sémantické vztahy. 
V distribuovaných sítích jsou uzly a spoje bez specifických interpretací, pouze výstupní uzly jsou 
charakterizovány jako sémantické rysy. Sémantické podobnosti jsou nahlíţeny jako vzorce aktivace 
v síti. Současné poznatky ze zobrazovacích metod představu distribuované sítě potvrzují. 
Mentální lexikon coby psycholingvistická jednotka, zřejmě ekvivalent sémantické sítě, je 
definován jako depozitář lexikální znalosti jedince – uţivatele jazyka. Tvrzení, ţe neurokognitivní 
korelát mentálního lexikonu existuje jakoţto strukturní jednotka mozku, odpovídá našemu 
předpokladu, ţe mozek musí mít nějaký sklad znalostí podobný slovníku v mysli. Uvaţuje se o 
tom, zda nemáme k dispozici více mentálních lexikonů, pro jednotlivou jazykovou modalitu 
jeden (zejm. na základě výzkumu povrchové dyslexie, při níţ mají postiţení potíţe s čtením slov, 
ale nemají problémy s jejich auditorním zpracováváním nebo vyslovováním). 
O organizaci mentálního lexikonu byla napsána řada prací v rámci jednotlivých teoretických 
přístupů, které jsou obecně známé a přístupné.  
Obecná topografie: Postiţení levého sup. temporálního gyru ovlivňuje auditorní lexikální zpracovávání a 
psaní slov je narušeno poškozením levé sup. parietální lobule a post. středního frontálního gyru.  
Jako stav tip-of-the-tongue (mít něco na jazyku) se označují obtíţe s výbavností slov, přičemţ je 
časté, ţe hledající je o hledaném slově schopen podat řadu formálních informací jako „obsahuje 
někde uprostřed písmeno ř“, nebo „začíná na k“, příp. „má tři slabiky“. Jako by tedy forma slova 
byla dostupná „před obsahem“.  
Přesto se lexical access, tj. vyhledání slova v mentálním lexikonu, povaţuje za neuvědomělé, 
automatické. Pokud probíhá nenarušeně, trvá méně neţ půl sekundy. Zatímco u zdravých 
mluvčích jsou tyto situace výjimečné, u řady jazykově postiţených jsou naopak pravidlem. Sami 
postiţení jsou někdy schopni udat, zda mají potíţe spíše s lexical access (non-fluentní Brocova 
afázie), lexikálním přístupem, nebo s lexical selection, výběrem z variant (fluentní Wernickeova 
afázie).   
 
V  kognitivně-neuropsychologických modelech je mentální lexikon, vnitřní sklad informací, 
který posluchač uţívá k rozeznávání mluvených slov v řečové komprehenzi, rozčleňován na 
vstupní recognition lexicon, lexikon pro rozeznávání slov či input lexicon, a zvláštní produkční výstupní 
lexikon pro ukládání fonetické informace při slovní produkci, někdy také navíc čtecí lexikon pro 
rozeznávání psaných slov.  Kaţdý lexikon můţe být narušen dvěma mechanismy: „odepřením 
přístupu“ a přímým narušením některého bufferu.  
Pro obecného lingvistu je takový popis lexikonu neúplný: význam nesou jednotlivé morfémy, 
derivační i gramatické, někdy i shluky fonémů, význam nesou celé věty, promluvy, dialogické 
situace a diskursový kontext, význam nese intonace, mimika, gesta… Je otázka, jak by tyto druhy 
významů byly v takto pojatých lexikonech zakotveny. Poruchy v rovině významu se mohou týkat 
jakékoli z uvedených sloţek významu, nebo jejich kombinací.   
Pro neurolingvistu je naopak potazné, zda vůbec existuje víc neţ jeden lexikon, resp. zda 
existuje cosi jako centrální sklad lexikálních forem vůbec. Zdá se spíše, ţe síť pro ukládání 
významů a lexikálních forem je rozsáhlá a distribuovaná. Jsou kódování a dekódování významu 

                                                           
622 Libben, G. et al. (2004). Morphology, semantics, and the mental lexicon: The failure of deactivation hypothesis. 
Logos and Language, 4, 1, 45-53. 
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odlišné procesy, nebo jen dvě strany téţe mince? Je sémantika ve skutečnosti odlišná od lexikonu 
(v rámci neurokognitivní sítě) a v jakém vztahu je k rovině konceptuální? 
 

14.4.2 Lexikálně-sémantická síť a její narušení – podíl obou hemisfér 
Častým předmětem výzkumů je distribuce jazykových funkcí v kortexu obou hemisfér. Jakým 
způsobem je organizována lexikálně-sémantická síť mentálních reprezentací objektů, jevů, 
událostí ad. mimojazykové reality? Podstatnou část této debaty jsme představili v kapitole 
věnované modelování jazykových funkcí. 
Výsledky některých studií naznačují, ţe existují  mezihemisferální rozdíly ve zpracování určitých 
významových aspektů (sémů?) lexikálních jednotek. Podle Beemana (2005, 2006623), o němţ 
jsme se zmiňovali v souvislosti s výzkumem pravé hemisféry, existuje pouze jeden mentální slovník, 
který je široce distribuován v různých oblastech kortexu obou hemisfér. Rozdíl je ve způsobu 
manipulace s lexikálními významy reprezentací kaţdou z hemisfér:  LH řídí interpretaci a aktivaci 
vzdálených významových asociací (konotativní a afektivní sloţky významu); PH řídí selekci lexému 
(lemmatu) na základě sémantických rysů, které tvoří pojmovou sloţku významu (denotativní sloţky 
významu).  LH zachovává významové spojení slov sdruţených na základě menšího počtu 
shodných sémantických rysů či uchovává méně obvyklé (frekventované) významy polysémních 
lexémů. LH má schopnost rychlé selekce dominantních sémantických rysů (doslovný význam) a 
zároveň inhibice případných významových konkurentů generovaných v PH, patřících do vrstvy 
konotativní a emocionální (Beeman 2006624). 
V PH je rozsáhlá difúzní síť pragmatické sloţky významu (Beeman, Chiarellová 1998625). 
Po aktivaci nastupuje proces integrace, v jehoţ rámci se ze všech aktivovaných sémů vybírají ty, 
které mají v dané interpretaci opodstatnění. Mezi oběma hemisférami v tomto procesu probíhá 
interhemisferální komunikace, během níţ dochází k sjednocování informací o sloţkách významu 
aktivovaných v obou polokoulích. Finálním stavem je potom sémantická selekce, při které se 
aplikuje inhibiční mechanismus na aktivační vzorce nevhodných významových vrstev, čímţ 
nastane konečná selekce nejpřijatelnější interpretace. Proces zpracovávání sémantiky je podle 
tohoto význačného modelu bilaterální.  
Tento model jazykových funkcí obou hemisfér velmi blízký principům soupeření kandidátů, které 
jsme představili v kapitole o modelování jazykového systému (např. model komprehenze na 
úrovni slova a modely čtení).  
 
14.4.2.1 Sémantická demence 
Hypotetizování o distribuované sémantické síti podporují také poškození sémantické paměti, 
která jsou výsledkem loţiskových atrofií mozku (frontotemporální demence). Výsledná porucha 
se označuje jako sémantická demence626. Rozvíjející se anomie zde souvisí s rozpadem 
pojmového aparátu postiţeného, coţ vede k neschopnosti se dokonale vyjadřovat a chápat slova 
za zachování fonologického, syntaktického, obecně percepčního systému. Moţná je tedy spíše na 
místě uvaţovat o narušeních konceptů neţ přímo sítě sémanticko-lexikální. Je konceptuální 
úroveň totoţná s rovinou sémantickou (nikoli lexikální)? 

                                                           
623 Beeman, M. (1993). Semantic processing in the right hemisphere may contribute to drawing inferences from 
discourse. Brain and Language, 44, 80-120; Jung-Beeman, M. (2005). Bilateral brain processes for comprehending 
natural language. Trends in Cognitive Sciences, 9, 512-518; Virtue, S., Haberman, J., Clancy, Z., Parrish, T., & Jung-
Beeman, M. (2006). Neural activity of inferences during story comprehension. Brain Research, 1084, 104-114. 
624 Beeman, M. (2005). Bilateral brain processes for comprehending natural language. Trends in Cognitive Sciences, 
9, 512-518. 
625 Beeman, M., & Chiarello, C. (eds.). (1998). Right hemisphere language comprehension: Perspectives from 
cognitive neuroscience. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
626 Hodges, J. R., Patterson, K., Oxbury, S., Funell, E. (1992). Semantic dementia: progressive fluent aphasia with 
temporal lobe atrophy. Brain, 115, 1783-1806. 
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Sémantická demence se obecně projevuje jako plynulá afázie s těţce poškozeným slovníkem, 
který můţe vykazovat rysy kategoriálních výpadků, např. pojmenovávání známých osob, míst, 
budov, ţivočichů, nábytku apod.  
Topografie: při sémantické demenci jsou typicky atrofované spánkové laloky, souměrně či nesouměrně. Při 
PET studii pacientů se sémantickou demencí se spíše ukázalo, ţe postiţení ve srovnání 
s kontrolní skupinou neaktivují potřebné oblasti zadní části levého dolního spánkového závitu (který ale 
sám o sobě postiţen není; Mummery a kol., 1999, 2000627). 
 
14.4.2.2 Anomie v. čistá slovní hluchota 
Poruchy pojmenování doprovázejí téměř všechny syndromy jazykových poruch. Různé druhy 
slov nicméně nebývají poškozeny srovnatelně. Jazykové modality (psaní, čtení, mluvení, 
poslouchání, zpěv) mohou být v lexikální rovině různě postiţené: lexikální poškození jsou tedy 
modalitně specifická. Na základě těchto pozorování není jisté, zda jsou lexikální deficity dostatečně 
autonomní poruchou, nebo spíše typickým symptomem (viz debata v heslu Anomie, které 
uvádíme jako součást výčtu symptomů jazykových poruch výše; viz také heslo Anomická afázie 
níţe).  
Anomie, velmi časté produkční postiţení schopnosti dosahovat slov/vyhledávat slova/nacházet 
targetová slova a pouţívat je, má různé formy: někdy je rázu skutečně sémantického (sémantické 
parafázie, např. časopis místo kniha), jindy spíše formálního (fonemické parafázie, např. mýt-pít – je 
otázka, zda tyto parafázie lze povaţovat za sémantické, protoţe se jedná spíše o záměny na 
základě fonologické podobnosti, tj. selhává diskriminace distinktivních rysů hlásek. Na druhou 
stranu chybně zvolené slovo bývá skutečně slovem daného jazyka, nikoli neexistujícím 
novotvarem bez významu, tj. parafázií). Anomie se liší také typy přítomných substitučních chyb a 
anomických pauz.  
Anomie je povaţována za čistě produkční narušení. V rámci procesu sluchového zpracovávání 
slov (komprehenze) se často hovoří o čisté slovní hluchotě (viz dříve), ta ale nespadá mezi 
poruchy lexikonu, přestoţe projevem onemocnění je porucha diskriminace slov: koření spíše 
v neschopnosti odlišovat rychlé změny v auditorním vstupu (narušen je superiorní temp. gyrus, 
nikoli oblasti dedikované lexikální sémantice). 
O tzv. right hemisphere damage, sémanticko-pragmatické poruše viz kap. 16.4.1.2 a 16.4.1. 
 

                                                           
627 Mummery CJ, Patterson K, Price CJ, Ashburner J, Frackowiak RS, Hodges JR. (2000). A voxel-based 
morphometry study of semantic dementia: relationship between temporal lobe atrophy and semantic memory. Ann 
Neurol 47, 36-45; Mummery CJ, Patterson K, Wise RJ, Vandenbergh R, Price CJ, Hodges JR. (1999). Disrupted 
temporal lobe connections in semantic dementia. Brain 122, 61-73. 
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14.4.3 Příklady poruch v rovině lexikálně-sémantické 
Test fonetické verbální fluence. Příklad poruchy pojmenování (anomie) u subjektu Ko. Terapeut 
napovídá deskripcí targetového výrazu i během pacientčina vyhledávání v „mentálním lexikonu“. Zajímavé pasáţe 
podtrţeny. 
Úkol -  Slova začínající na písmeno (ch-) 
 
T: Tak vymýšlejte. Bydlí tam krávy… 
Ko: Chléb. 
T: Ne. Ubytovává se v tom dobytek. Bydlí v tom dobytek. 
Ko: zvířata?  
T: ano, ch ch ch… 
Ko: ch… ne ne ne. Já děti. Ještě jednou. 
T: Bydlí tam dobytek. 
Ko: Dobytek. 
T: Chlé… 
Ko: Chléb. 
T: Ne. 
Ko: Chléf f f f f f . 
T: Ano. Ten, kdo nemá ţádné peníze, tak to je ch… 
Ko: Chudý chudý 
T: Jinak řekněte zima. 
Ko: Léto 
T: Ne, jjinými slovy řekněte zima. 
Ko: Zima zima, pije víno. Voda. Ne ne  
T: Chlad. 
Ko: Chlad. Ano. To mám tady. Chlap chlap. 
T: Ne, chlad. Kdyţ někdo v noci dělá (naznačuje chrápání) 
Ko: Chrpe chrpe. Ne, to je lepší. Chrchlá. Chrchlá, chrchlá. 
T: To spíš ne. 
Ko: Pavel chrchá chrchlá. Já to vim. Ano. 
T: Chrápe. 
Ko: Chrápe, já vim. 
 
Test sémantické fluence (kategorie houby) 
T: Jmenujte houby. 
Ko: Nevim nevim. 
T: Hřib.  
Ko: Hřib, ano. Duby, duby. 
T: Poddubák. 
Ko: A vysoká. 
T: be--- be--- 
Ko: Bedla! 
T: Dál. 
Ko: mo mo mo modrák… 
T: Kolo… 
Ko: Koloběţí. Ne. Já to znám. Ale nemusím pomlouvat. 
T: Pojmenovat. Koloděj. A ta základní, podřadná houba. Ba… 
Ko: Babička. A ţlutá. Malinká. He… Nevim. Krucinál! 
T: Liš… 
Ko: Liška. 
T: Klou… 
Ko: Krouţek. 
T: Klouzek. 
Ko: Aaaa vysoká, vysoká vysoká… 
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T: Kře… 
Ko: Křemenáče. Křemenáče.  
T: Růţo… 
Ko: Růţová. Růţová. Je to jako muchomůrka. 
T: Masák, ţe jo. Růţovka. 
Ko: Ano. Mluvení to nejde dohromady. 
 

 
Vyhledávání synonym písemně 

 
 
V textu je řada neologismů (změný, naučiný, jen málokdy ale nejsou sémanticky souvztaţné se stimulem, většinou jsou významově 
průhledné. Přestoţe poţadavek na synonyma je také shoda slovního druhu, subjekt se často uchyloval k odlišným slovním druhům (dům-
obytný; spěch-běţí; nestálý – nečeká). V některých případech ale subjekt zvolil slova zcela bez synonymního základu (snadný – 
rychlý; nápadný-stejný; špatný – neudělaný) nebo slovní dvojici v jiném neţ synonymním vztahu, např. důsledkovém, 
charakterizačním ad. (kniha-vědění; odměna-za práci; růţe-pichlavá; kritika - nerozumí).  

 
Jako kategoriálně specifické se rovněţ klasifikují poruchy pojmenovávání nezávislých sémantických 
kategorií (viz níţe, kap. 18, heslo DCES, Kategoriálně specifické poruchy sémantického systému). 
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14.5  Poruchy v rovině diskursu 
Narušení diskursu se projevuje zejména obtíţemi v zpracovávání referencí, selháním při 
konstruování mentálního modelu, který daný diskurs nese, neschopností formulovat komunikační 
záměr, zohlednit posluchačovu perspektivu a respektovat typické pragmatické maximy a 
pravdivostní podmínky komunikace (Griceova typu) atd. Je tedy patrné, do jaké míry se stýká 
s výše nastíněnými poruchami v rovině významu (sémantiky a pragmatiky, viz výše).  
Zpracování diskursu ale navíc klade velké nároky na pracovní paměť a pozornostní zdroje, 
coţ jsou vyšší kognitivní funkce, které jsme krátce popsali v kapitole Jazyk a paměť a Jazyk a 
pozornost. 
Popisy poruch v této rovině jazyka jsou v rámci jazykovědy zkoumány aţ v posledních 
desetiletích, a to zejména v souvislosti s psychiatrickými onemocněními, mentálními a obecně kognitivními 
onemocněními, jimţ zde věnujeme samostatnou kapitolu. Diskurs je zkoumán zejména v souvislosti 
se schizofrenií (viz také hesla schizofrenie, sluchové halucinace, schizofázie a Baddeleyho model pracovní 
paměti výše), dalšími psychózami a bipolární poruchou osobnosti. 
Poměrně dlouhou dobu byly studie diskursu pouze součástí kvalitativních popisů jazyka při 
poškození mozku. Nyní se výzkumníci snaţí identifikovat jednotlivé poškozené komponenty 
diskursu u osob s poškozeními mozku (např. Joanette a Brownell, 1990628).  
Starší popisy narušení diskursu se věnovaly pouze produkční stránce, a to tradičním jazykovědným 
indikátorům, jako je poměr zastoupení jmen ku slovesům (noun-verb ratio), procentuální zastoupení 
podřadných vět, pouţívání anafor a katafor. Postupně převáţil zájem o obecnou koherenci 
produkovaného diskursu, tedy organizační a strukturní rysy diskursu, kromě reference také 
relevance, implikatur a pragmatických rysů (konverzační maximy, mechanismy střídání replik ad.). 
 
 Aţ zejména v 90. letech se objevily obecné koncepční rámce pro poruchy diskursu, které se snaţí 
komponenty diskursu spojit s různými úrovněmi kognitivního zpracování komprehenze řeči. 
Jeden z nich navrhl Carl Frederiksen629. Kaţdá úroveň zpracovávání v tomto modelu je 
analyzována zvlášť. Jednotlivá poškození těchto úrovní, která vedou k odlišným vzorcům 
diskursu, jsou vyuţívána jako vodítka pro odlišení v rámci jednotlivých populací a neurologických 
poruch. 
Další skupinu tvoří integrované diskursové modely (shrnuto např. Mross, 1990630), podle nichţ je 
produkce a komprehenze jazyka výsledkem určitého počtu kognitivních operací na čtyřech 
úrovních reprezentace: 
1. Povrchová úroveň diskursu – tradiční jednotky jako fonémy a grafémy, slova a věty. Poruchy této 
úrovně konstituují základ afaziologie. Přítomnost poškození na této úrovni ztěţuje úspěšné 
zpracovávání dalších úrovní diskursu. Proto jsou narušení diskursu zaznamenána spíše u jedinců 
bez povrchových deficitů, např. u RHD pacientů nebo v raném stadiu Alzheimerovy choroby. 
Řada studií se věnovala kohezi, jeţ je závislá na kvalitě vztahů mezi elementy diskursu a často je 
vyjadřována pomocí zájmen a spojek. Pacienti s traumatickým poškozením mozku, s demencí a 
někteří pacienti s RHD631 produkují inkoherentní diskurs, pouţívají vágní slova nebo zájmena bez 

                                                           
628 Joanette, Y., Brownell, H. H. eds. (1990). Discourse ability and brain damage: Theoretical and empirical 
perspectives. New York: Springer-Werlag. 
629 Frederiksen C. H., Bracewell R. J., Breuleux A., & Renaud A. ( 1990). The cognitive representation and processing 
of discourse:function and dysfunction. In Y. Joanette & H. Brownell (Eds.), Discourse ability and brain damage: 
Theoretical and empirical perspectives (19-44). New York: Springer Verlag. 
630 Mross, E. F. (1990). Text-analysis: Macro-and microstructural aspects of discourse processing. In Y. Joanette 
and H. H. Brownell (Eds.), Discourse ability and brain damage: Theoretical and empirical perspectives. New York: 
Springer Verlag. 
631 Brownell H. H., Carroll J. J., Rehak A., & Wingfield A. ( 1992). The use of pronoun anafora and speaker mood in 
the interpretation of conversational utterances by light hemisphere brain-damaged patients. Brain and Language, 43, 
121-147; Brownell H. H., & Joanette Y. (Eds.). ( 1993). Narrative discourse in neurologically impaired and normal aging adults. 
San Diego: Singular. 
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jasných referentů. Nedostatek koheze znemoţňuje zjistit, o čem mluvčí vůbec hovoří. V takovém 
diskursu jsou také neúplné mikropropozice, protoţe argumenty buď chybějí, nebo jsou 
neidentifikovatelné. Tento typ diskursu je popisován jako „neúplná sémantická síť“.  
2. Sémantická úroveň diskursu – diskursové koncepty a jejich spojení  
Nejmenší jednotkou této úrovně je mikropropozice, kterou tvoří predikát a jeden nebo více jeho 
argumentů. Diskurzový význam je reprezentován jako sémantická síť, kterou tvoří hierarchicky 
uspořádané, vzájemně provázané mikropropozice.  
Makropropozice jsou konstruovány za pouţití pravidel kondenzace, eliminace a generalizace mikropropozic, 
které jsou logickými inferenčními a pragmatickými spoji spojeny se světem popisovaným daným 
diskursem /rovina percepční/. Sémantická úroveň diskursu výrazně závisí na sémantické paměti a je 
nezávislá na povrchové úrovni.  
Pro subjekty s RHD jsou příznačné hlavně poruchy na úrovni makrostruktury diskursu. Podobné 
projevy jsou také u pacientů s demencí. U nich je ale potíţ zejména v absenci základních 
myšlenek, jejich projev obsahuje neočekávané informace, které způsobují, ţe vztahy mezi 
sdělovanými myšlenkami jsou neexplicitní a nelogické. Často nejsou schopni drţet se tématu a 
přeskakují na jiný. Je tedy zřejmě narušena jejich pragmatická schopnost a tzv. „common 
reference“. Tomuto typu diskursu se někdy říká „tangenciální diskurs“ (viz také heslo 
tangencialita řeči).  
3. Situační úroveň – zpracovávání mikropropozic a jejich vztahů vede ke konstruování 
situačního modelu zaloţeného na znalosti světa recipienta. Situační úroveň koresponduje 
s reprezentací situace nebo události popsané v diskursu ustaveném komunikačním partnerem. 
Jedinci s poškozenou třetí úrovní diskursu nejsou schopni vytvářet si situační model diskursu, 
tedy vytvářet inference a spojovat jednotlivé části informace do kohezního celku. Jestliţe pacienti 
narazí na svou neschopnost porozumět diskursu, často pracují pro překlenutí této potíţe spíše se 
svou znalostí světa neţ s informacemi z dané diskursové struktury. Obtíţe s integrováním 
informací do situačního modelu byly také navrţeny jako vysvětlení neschopnosti subjektů s RHD 
porozumět vtipům, metaforám nebo nepřímým prosbám. Poškození této schopnosti se ukazuje 
zejména u subjektů s difuzními lézemi (traumatické poškození mozku a demence) a u pacientů 
s RHD 
4. Strukturní úroveň – koresponduje se sekvenční a temporální organizací významových 
jednotek diskursu. Bývá popisována jako „schéma, scénář nebo rámec“ diskursu. Na této úrovni 
se rozlišuje mezi narativem, argumentativem či konverzačním diskursem. Poškození na této 
úrovni bývá připisováno zejména degenerativním poruchám mozku, jako je např. Alzheimerova 
choroba – postiţený vynechává komponenty narativního schématu, a to i v experimentální 
situaci, v níţ je komprehenze vyprávěného narativu podporována obrázky. (Ska a Guénard, 
1993632). Soudí se, ţe poruchy scénáře diskursu na této úrovni by mohly být výsledkem 
poškození, která rovněţ postihují realizaci běţných denních aktivit (plánování, organizování, 
výběr, inhibice informací). 
 
Bylo navrţeno několik specifických modelů diskursově narušeného jazyka psychotiků (zejm. 
schizofrenií). První z nich hypotetizuje o poškození jazykové kompetence u těchto osob (obecný 
kognitivní deficit, který se projevuje neschopností pracovní paměti a pozornostních zdrojů 
reagovat na poţadavky diskursu – zodpovídá za něj exekutivní sloţka frontálních laloků, viz 
dříve), druhý model se soustřeďuje na komunikační inkompetenci (poškození adaptovat perspektivu 
posluchače, způsobené selháním obecné sociální kognice; Rochester a kol., 1977; Frith a Frith, 
1999633). Oba modely mají jen částečnou vědeckou podporu. 

                                                           
632 Ska. B., and Guenard. D. (1993). Narrative schema in dementia of the Alzheimer's type. In HH Brownell 
and Y. Joanette (Eds.), Narrative diskurse. San Diego, CA: Singular. 
633 Rochester, S. R. et al. (1977). Thought process disorder in schizophrenia: The listener´s task. Brain and Language 
4 , 1, 95-114; Frith, C. D, Frith, U. (1999). Interacting minds – a biological basis. Science 286, 1692-9.  
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Významně přispěli studiu schizofrenií Baddeley a Gathercoleová (viz 11.2.2634) svým modelem 
pracovní paměti (rozčlenění na fonologickou smyčku, vizuospaciální náčrtník a centrální 
exekutivu). Funkční pracovní paměť je základem kvalitního zpracovávání diskursu - u 
psychiatrických onemocnění, tzv. poruch myšlení (thought disorders), které jsme zde jmenovali, 
se uvaţuje zejména o exekutivní dysfunkci, tedy o poruše exekutivní sloţky pracovní paměti.  
Na Baddeleyho model navázali další výzkumníci (např. Kim a kol., 2004 nebo Barrera a kol., 
2005635), kteří experimentálně ověřili dysexekutivní hypotézu o poruchách formálního myšlení na 
základě aplikace sérií testů zaměřených na exekutivu a sémantiku636. Konstatují rovněţ překvapivé 
zachování pojmenovávací funkce u těchto subjektů – tím se také osoby s poruchou myšlení 
odlišují od afatiků. Vzhledem k tomu, ţe poruchy jazykového zpracovávání u takto postiţených 
osob se projevují nejvíce právě v rovině diskursu, má model pracovní paměti vysokou důleţitost. 
Je ale současně moţné, ţe lokální pokles hemodynamické odpovědi spojovaný s deficitem 
exekutivy v úlohách na pracovní paměť u schizofreniků je pouze výrazem obecnějšího narušení 
cíleného uvaţování (dopaminní a cingulární hypotéza viz schizofrenie, 19.1.7). 
V souvislosti s poruchami vyšších jazykových rovin se hovoří o dvou skupinách pacientů, coţ se 
nápadně podobá členění afázií na plynulé a neplynulé637: 
1. Projev fluentní aţ abundantní - řeč nekoherentní, vágní, pouţívá neurčitých referencí. 
Pacienti nečekaně mění téma, příleţitostně také neologizují, pouţívají podivné juxtapozice, 
asociace na základě zvuku (viz heslo clanging), nikoli významu, jejich řeč má celkově nesouvislý 
charakter - projev postrádá jasné směřování a zřetelný komunikační záměr. Tyto projevy bývají 
spojovány s akutní fází schizofrenie a hyperaktivitou v subkortikálních částech dopaminního systému 
(Davis a kol., 1991638). 
2. Projev velmi omezený – postiţení hovoří málo, pouţívají nejčastěji velmi jednoduché větné 
struktury, jejich výroky jsou často nekompletní a obsahují řadu pozoruhodných gramatických 
chyb. Tyto projevy jsou často spojovány s raným nástupem choroby (Morice a Ingram, 1983639) a 
současně niţší mírou aktivity (hypoaktivitou) dopaminu v prefrontálním kortexu (Davis a kol., 1991). 
Řeč v obou skupinách je vysoce nekoherentní a bizarní s velmi volnými asociacemi a souvisejí 
obecně s narušeným myšlením. O narušeních obsahové stránky výpovědi u psychiatricky 
nemocných subjektů jsme se zmiňovali v kapitole 13.2.3. 
 
Neurozobrazovací výzkum poškození diskursu je velmi náročný, s ohledem na to, ţe na 
zpracovávání takto rozsáhlé jazykové jednotky se podílí celá neurokognitivní síť v šíři různě 
distribuovaných časových i prostorových měřítek, nikoli integrita lokalizovaných subsítí. Někteří 
se přesto snaţí zaměřit např. na zmíněné zásobování neurotransmiterem v dopaminním systému. 
Pokud by se podařilo stanovit metabolickou nebo elektromagnetickou aktivitu speciálně spojenou 
s mentálním zpracováváním diskursu, mohli bychom se přiklonit spíše k první z hypotéz. Je 
nicméně pravděpodobné, ţe v případě kognitivních poruch tohoto typu se jedná o spojení obou 
nedostatků. 

                                                           
634 Např. Baddeley, A. D. (1986). Working memory, Oxford: OUP. 
635 Kim, J. H., et al. (2004). Maintenance and manipulation of informatik in schizophrenia: Further evidence for 
impairment in the central executive komponent of working memory. Schizophrenia Research 68 (2-3), 173-87; 
Barrera. A. et al. (2005). Formal thought disorder in schizophrenia: An executive or a semantic deficit? Psychological 
Medicine 35, 1, 121-132. 
636 např. McKenna, P., Warringon, E. K. (1983). The Gradedd Naming Test. Windsor, Berkshire: NFER-Nelson, 
ad. 
637 Nejen toto členění je podobné členění afázií, také verbální projev některých afatiků je po formální stránce 
podobný projevu psychiatricky nemocných osob.  
638 Davis, K. L. et al. (1991). Dopamine in schizophrenia, a review and a reconceptualization. American Journal of 
Psychiatry 148, 11, 1474-1486. 
639 Morice, R. D., Ingram, J. C. L. (1983). Language complexity and age of onset of schizophrenia. Psychiatry 
Research, 9, 233–242. 
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Zpracovávání a modelování diskursu je spíše hudbou budoucnosti, nejen na poli neurolingvistiky. 
Dílčí úspěchy představuje studium anaforických výrazů v kratších diskursech, jejichţ zpracování 
můţe nastat aţ po integrování propozic jednotlivých frází a vět do koherentní diskursové 
struktury (Stewart, Pickering, Sanford, 2000; Wolf, Gibson a Desmet, 2004640). 
 
Se zpracováváním  diskursu souvisí tradiční úloha afaziologických testů, popis dějového obrázku, 
příklady zpracovávání této úlohy osobami z našeho vzorku uvádíme v závěrečné kapitole práce. 
 
 
nahravky-testy\KR\kr-shrnuti-obsahu-nahlas-cteneho-textu.wav 
nahravky-testy\MA\ma-doplnovani-prislovi.wav 
nahravky-testy\MA\ma-vyklad-idiomu.wav 
nahravky-testy\Ně\ně-přislovi-přirovnani.wav 
nahravky-testy\PO\po-vyklad-idiomu.wav 
nahravky-testy\PR\PR-vypraveni-souvisleho-pribehu-podle-obrazku.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-zpev-capkova-povidka.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-vyklad-porozumeni-diskursu.wav 
nahravky-testy\ZM\zm--ladova-rikadla.wav 

                                                           
640 Stewart, A. J., Pickering, M. J., Sanford, A. J. (2000). The time course of the influence of implicite causality 
information: Focussing versus integration accounts. Journal of Memory and Language 42, 423-43; Wolf, F., Gibson, 
E., Desmet, T. (2004). Discourse koherence and pronoun resolution. Language and Cognitive Processes 19, 6, 665-
675. 

nahravky-testy/KR/kr-shrnuti-obsahu-nahlas-cteneho-textu.wav
nahravky-testy/MA/ma-doplnovani-prislovi.wav
nahravky-testy/MA/ma-vyklad-idiomu.wav
nahravky-testy/Ně/ně-přislovi-přirovnani.wav
nahravky-testy/PO/po-vyklad-idiomu.wav
nahravky-testy/PR/PR-vypraveni-souvisleho-pribehu-podle-obrazku.wav
nahravky-testy/ZM/zm-zpev-capkova-povidka.wav
nahravky-testy/ZM/zm-vyklad-porozumeni-diskursu.wav
nahravky-testy/ZM/zm--ladova-rikadla.wav
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15   Afázie a příbuzné jazykové poruchy 
Afázie obecně je získaná jazyková porucha způsobená narušením mozkových struktur, která se 
projeví jako porucha produkce, komprehenze, mluveného nebo psaného jazyka, prozodie, funkce 
pojmenování a/nebo jejich různých kombinací. Specificky se termín afázie pouţívá pouze 
k popisu narušení orálně-auditorní jazykové modality. Je moţno ji lépe definovat jako rozpad 
dříve zakotvených jazykových funkcí.  
Méně závaţné formy afázie se někdy označují jako dysfázie641. Afázie se můţe objevovat spolu 
s jinými jazykovými poruchami, jako je dysartrie/anartrie či apraxie řeči, které rovněţ koření 
v poškození mozku (viz dále; na rozdíl od řečových poruch, jako jsou dyslálie).  
Afázie obecně většinou vzniká jako následek léze v jazykově elokventní oblasti kortexu nebo na 
jejich spojnici či v souvisejících subkortikálních strukturách.  
Poškození těchto jazykových oblastí bývá způsobeno mrtvicí, traumatickým poškozením mozku, 
nádorem, degenerativní poruchou nebo zraněním mozku; nejčastěji náhlou hemorragickou příhodou (CMP). 
Afázie se tedy nemusí objevit náhle (jako je tomu v případě následků mrtvice), ale můţe se 
rozvinout postupně (v důsledku tumoru nebo progresivních neurodegenerativních chorob, jako 
je Alzheimerova nebo Parkinsonova nemoc). Proto má její obraz v průběhu léčby kvalitativně i 
kvantitativně odlišné charakteristiky. Určité chronické neurologické poruchy, jako je epilepsie nebo 
migréna, mohou také způsobovat transientní afázii jako prodromální nebo epizodický symptom.  
 
 Oblast narušení Narušení 

částečné 
Narušení úplné Rozsah se 

nedefinuje 
 

Narušení hlasu dysfonie afonie   

Narušení artikulačně- 
motorických funkcí 

dysartrie anartrie   

Narušení praxie dyspraxie apraxie   

Narušení orálně-
auditorního  
modu jazyka 

dysfázie afázie   

Narušení specifických  
symbolických funkcí:  

    

Psaní dysgrafie agrafie   

Čtení dyslexie alexie   

Počítání dyskalkulie akalkulie   

Prozodie dysprozodie aprozodie Syndrom cizího 
přízvuku 

 

Narušení jazyka spolu  
s narušením 
poznávacích funkcí 
(gnóze) 
 
 

  Agnozie:  prosopagnozie 
astereognozie 
Gerstmannův  
syndrom 
ad. 

Narušení jazyka 
v souvislosti 
s komplexnějším 
kognitivním deficitem 

  Schizofázie 
Touretteův syndrom 
Aspergerův syndrom 

 

Narušení v souvislosti 
s úpadkem 
kognitivních funkcí 

  Parkinsonova ch. 
Alzheimerova ch. 
Ostatní demence: 

 
 
FTD 

                                                           
641 V odbornej literature sa však vyskytuje aj opačný názor a označovanie, a to najma v pulikáciách anglických autorov, ktorí 
pouţívajú termín dysfázia. Predponou dys- akcentujú mieru poruchy. Vychádzajú z toho, ţe úplná strata schopnosti hovoriť (tj. afázia) 
nastáva pomerne zriedka, preto na označenie variabilního klinického obrazu navrhujú pouţívať termín dysfázia. Na túto terminologickú 
roznorodosť treba myslieť aj v našich podmienkach, pretoţe pod diagnózou vývinová dysfázia rozumíme špecifický narušený vývin reči. 
(Cséfalvay, Z., Traubner, P./1996/. Afaziológia pre klinickú prax, Osveta, Martin). 
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Tradiční lokalizacionistický model (viz dále) je sice hluboce zakořeněný, ale moderní 
anatomické techniky ukázaly, ţe přesné spojnice mezi mozkovými regiony a klasifikací symptomů 
neexistují. Neurální organizace jazyka je komplikovanější - jazyk je projevem komplexního 
chování a není produktem činnosti malých, dobře popsaných oblastí mozku.  
Pouze okolo 60 % subjektů svými projevy zapadá do klasifikačního schématu 
fluentní/nonfluentní/čistá afázie, pouze 56 % subjektů je bezpečně přiřaditelných k některému 
afatickému syndromu. Mezi pacienty se stejnou diagnózou je rozsáhlá variace a afázie jsou vysoce 
selektivní. Například pacienti s potíţí pojmenování diagnostikovaní na anomickou afázii mohou 
vykazovat neschopnost pojmenovávat pouze budovy nebo lidi či barvy.642  
 
Obecně se v neurologii přesto sleduje několik základních jazykových 
klasifikačních/diagnostických faktorů:  

 pojmenování 

 opakování 

 plynulost 

 auditorní komprehenze 

 spontánní projev  
+ míra jejich závaţnosti  
 
Jejich konstelace a míra narušení dohromady vytváří diagnostické schéma; k výslednému 
syndromu se diagnostik dostává vylučovací metodou.  
Je moţné diskutovat o tom, zda například repetice patří mezi základní jazykové úkony, či nikoli, 
nebo zda je kritérium „spontánní projev“ stejného řádu jako kritérium „pojmenování“.  
Většina z obvyklých klasifikačních kritérií se opakuje v seznamu obecných symptomů afázie. 
 

15.1  Obecné symptomy afázie  
 neschopnost porozumět jazyku (porucha komprehenze – afázie Wernickeova typu, plynulé) 
 neschopnost vyslovovat, která není způsobena svalovou paralýzou nebo slabostí 
(dysartrie, anartrie, apraxie) 
 neschopnost spontánně hovořit (porucha produkce – afázie Brocova typu, neplynulé) 
 neschopnost formovat slova  
 neschopnost pojmenovat objekty (anomie) 
 neschopnost číst (alexie) 
 neschopnost psát (agrafie) 
 neschopnost počítat a pouţívat matematické symboly (akalkulie) 
 neschopnost opakovat (kondukční afázie) 
 excesivní tvorba a pouţívání neologismů (u Wernickeovy afázie) 
 persistentní opakování frází (perseverace) 
 parafázie (substituce hlásek, slabik, slov, písmen; viz dříve) 
 agramatismus (soubor chybných pouţívání gramatických pravidel jazyka; viz dříve)  
 poruchy prozodie (alterace v přízvuku, důrazu, rytmu, intonaci - aprozodie) 
 tvorba nekompletních vět 
a řada variací a kombinací výše uvedených symptomů. 

                                                           
642 Kolb, B., Whishaw, I. Q (2003). Fundamentals of Human Neuropsychology, NY: W. H. Frieman and Comp., s 
502, 505, 511. 
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15.2  Klasifikace afatických syndromů 
Klasifikovat různé subtypy afázií vedlo k řadám rozporů. Existuje mnoho odlišných klasifikací, 
v závislosti na zvolených určujících faktorech, na afaziologické škole/týmu, z níţ klasifikující 
vychází, i oborovém úhlu pohledu. Interpretace afázií a pokusy afázie klasifikovat se signifikantně 
měnily, a to zejména v průběhu posledních desetiletí v souvislosti s rozvojem neuroradiologie. 
Nové názory na klasifikaci jazykových poruch se vyvíjely paralelně s technologiemi, tedy ve dvou 
stupních: od anatomických, statických v 70. a 80. letech (Ardila, Ostrosky-Solisová, 1989, 
Kertesz, 1983 ad.643), po novější, funkční technologie z 90. let a přelomu tisíciletí (Cabeza a 
Kingstone, 2006, Kertesz, 1994, Damasiová a Damasio, 1992; Kolb-Whishaw, 2003644), i techniky 
novější.  
O klasifikace afázií se tradičně „starají“ spíše kliničtí pracovníci – řečoví terapeuti, kliničtí 
logopedové, resp. neuropsychologové. Jen drobné příspěvky ke klasifikaci afázií pocházejí z řad 
lingvistů. Bohuţel ţádná z klasifikací není výsledkem potřebných interdisciplinárních panelových 
diskusí, které by vedly k všeobecné shodě, jako je tomu např. s klasifikací epilepsie nebo 
mentálních poruch. Panují i tak radikální názory, jako ţe je veškerá klasifikace afázií zbytečná a 
kaţdý afatik je jedinečný (Caramazza, McCloskey, 1988645). Je pravda, ţe takzvané atypické 
případy, které neodpovídají ţádné z existujících klasifikací, jsou spíše typické.  
Klasifikací afázie bylo od prvního Brocova návrhu (Broca, 1863) navrţeno asi dvacet, většina se 
v základních klasifikačních kritériích i v obecných typech afázie celkem shoduje a některé z nich 
hrály řídící roli v klinické praxi a jazykovědném výzkumu (současně je potřeba zdůraznit, ţe 
rozdíly mezi těmito klasifikacemi často spočívají pouze v pouţití jiných názvů pro tentýţ komplex 
příznaků, nikoli v odlišných klinických charakteristikách afatických syndromů). Bylo navrţeno jen 
velmi málo skutečně originálních klasifikací, jako je např. schéma Alexandra Luriji (Lurija, 
1970646, viz výše), návrhy Jakobsonovy (Jakobson 1964, 1968, 1971 a Jakobson-Halle, 1956647) 
nebo Geschwindův pokus klasifikovat afázie jako diskonekční syndromy648.  
 
Dělení 1 Plynulé 

(zadní, temporální) 
 

Neplynulé 
(přední, frontální) 

Čisté 
 

Dělení 2 Kortikální  
(korové) 

Subkortikální 
(podkorové) 

 

Dělení 3 Expresivní 
Motorické (produkční) 

Receptivní  
Senzorické (percepční) 

 

Dělení 4 Primární  Sekundární  

 

                                                           
643 Brain organization of language and cognitive processes (1989). Alfredo Ardila and Feggy Ostrosky-Solis eds., 
Plenum Press, New York. 
644 Cabeza, R., & Kingstone, K. (eds.) (2006). Handbook of Functional Neuroimaging of Cognition. MIT Press; 
1994: Kertesz A (1994). Neuropsychological evaluation of language. Journal of clinical neurophysiology : official 
publication of the American electroencephalographic Society 11, 2, 205-15; Damasio AR, Damasio H. (1992). Brain 
and Language. Scientific American, 267, 89 – 95; Kertesz, A. (ed.) (1994). Localization and Neuroimaging in 
Neuropsychology. Academic Press: New York; Kolb, B., & Wishaw, I.Q. (2003). Fundamentals of Human 
Neuropsychology. Freeman.   
645 McCloskey, M., & Caramazza, A. (1988). Theory and metodology in cognitive neuropsychology: A response to 
our critics. Cognitive Neuropsychology, 5, 583-623. 

646 Luria, A. R.. (1970). Traumatic aphasia: Its syndromes, psychology, and treatment. New York: Mouton. 

647 Jakobson, R. (1964). Toward a linguistic typology of aphasic impairment. In A. V. S. De Reuck and M. 
O´Connor (eds.), Disorders of langugae. New York: Little and Brown; Jakobson, R. (1968). Child language, aphasia, 
and phonological universals. NY: Mouton; Jakobson, R. (1971). Studies on child language and aphasia. NY: Mouton; 
Jakobson, R. And Halle, M. (1956). Two aspects of lanagugage and two types of aphasic disturbances. NY: Mouton, 
v češtině: Jakobson, R. (1995). Dva aspekty jazyka a dva typy afatických poruch. In: R. J.: Poetická funkce. H+H, 
Jinočany, 55-73. 
648 Geschwind, N. (1965). Disconnection syndromes in animals and man. Brain, 88, 237–294, 585–644.  
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Korové Brocova 
Transkortikál
ní motorická 

Wernickeova 
Transkortikální 
senzorická 

Transkortikální 
smíšená 

Anomická Globální Kon- 
dukční 

Podkorové  „Thalamická“ Ostatní (bazální 
ganglia, intern. 
kapsule, 
neostriatum) 

    

Ostatní Aprozodie, 
Alexie, 
Agrafie, čistá 
slovní 
hluchota 

Zkříţené a.  Získaná dětská 
 afázie 

  

   
 
Dělení 1 - Fluentní, nonflunentní a čisté afázie649 

Fluentní  Wernickeova transkortikální 
senzorická a. 

kondukční anomická Thalamická 

Nonfluentní Brocova transkortikální 
motorická 

globální  Léze bazálních 
 ganglií 

Čisté Alexie Agrafie Čistá slovní 
hluchota 

  

 
Fluentní afázie – receptivní afázie (dříve „zadní afázie“) jsou poškození vztaţená většinou k recepci 
jazyka, s obtíţemi buď v auditorní verbální komprehenzi, nebo i v opakování slov, frází či vět 
vyslovených komunikačními partnery. Řeč je jednoduchá a plynulá, ale s četnými parafáziemi. 
Tzv. fluence spontánní řeči označuje plynulý, souvislý mluvený projev s obvyklou délkou a 
stavbou slov, bez artikulačních obtíţí.  
Příkladem fluentních afázií je: Wernickeova, transkortikální senzorická, kondukční a anomická 
afázie.  
Nonfluentní - expresivní afázie jsou obtíţe produkční: ve většině případů je relativně zachovaná 
auditorně verbální komprehenze. K nonfluentním afáziím patří Brocova, transkortikální 
motorická a globální afázie (dříve „přední afázie“). 
„Čisté“ afázie jsou selektivní poškození čtení, psaní nebo rozeznávání slov. Postiţený např. umí 
číst, ale ne psát, nebo naopak. Příkladem je alexie, agrafie a čistá slovní hluchota. 
 
Dělení 2 - Kortikální a subkortikální afázie 
Ke korovým či kortikálním afáziím patří Wernickeova, Brocova, globální, anomická, kondukční a 
všechny transkortikální afázie.  
Podkorové či ostatní afázie, tj. afázie spojené s poškozením thalamu, bazálních ganglií, neostriata či 
internální kapsuly ad., jsou spíše součástí širších syndromů. Navíc thalamickou afázii můţe 
způsobovat jednak destrukce thalamu, jednak diskonekce jeho jader. Thalamická afázie patří mezi 
afázie plynulé, s perseverací, parafáziemi, ţargonem, logorroe, se zachovaným porozuměním a 
opakováním. Při lézi bazálních ganglií vzniká nespecifická afázie neplynulá (o podkorových 
afáziích viz dále). 
 
Dělení 3 – Expresivní a receptivní afázie 
Toto dělení vychází z klasického lokalizacionistického modelu afázií (viz dále). Jako expresivní se 
chápe Brocova afázie a její varianty, receptivní se rozumí typy Wernickeovy afázie.  
Motorická, expresivní afázie (postiţení gyru frontalis inferior) se projevuje zachovaným porozuměním 
řeči, ale výrazným narušením produkce, neplynulostí projevu a narušeným opakováním; postiţený 
produkuje řadu parafázií a agramatismů. Projev takto postiţených se často označuje jako 

                                                           
649 Kolb, B., Wishaw, I.Q. (eds), Fundamentals of Human Neuropsychology. New York: Freeman, 502-504.  
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telegrafický - funkční slova jsou vynechávána nebo pouţívána chybně. Přestoţe se jedná o tzv. 
poruchu motorickou, bývá porušeno i porozumění řeči – typické jsou obtíţe s pasivními 
konstrukcemi a fonologické parafázie (hláskové záměny, viz dále). 
Senzorická afázie, impresivní afázie se naopak projevuje špatným porozuměním s plynulostí projevu 
řeči, která postrádá smysluplnost, jelikoţ nemůţe být vnitřně kontrolována, narušeno je i 
opakování. Řeč osob s Wernickeovou afázií (gyrus temporalis superior) je parafatická, ale plynulá, 
narušeny jsou mody porozumění, opakování, pojmenování. Přítomna je neologizace a logorroe. 
K těmto dvěma základním typům se přidává v rámci neoklasického modelu ještě kondukční afázie 
se ztrátou opakování a zachovaným porozuměním i tvorbou řeči, způsobená přerušením 
fascikulu arcuatu. Projevuje se narušeným obsahovým sdělením, neschopností opakovat věty a 
slova a pojmenovávat objekty. Opakování a porozumění je zachované, řeč je relativně plynulá, s 
fonemickými parafáziemi. Ještě dnes se o této afázii soudí, ţe je jedním z diskonekčních syndromů 
650– je způsobená přerušením spojů mezi předními a zadními jazykovými centry, tedy mezi 
motorickou Brocovou oblastí a receptivní Wernickeovy oblastí. Tím je narušena schopnost 
opakovat produkčně to, co bylo právě analyzováno percepčně.  
Do spektra senzorických afázií se vřazuje ještě transkortikální senzorická afázie s postiţeným 
porozuměním (řeč plynulá, opakování zachované) a do spektra motorických poruch 
transkortikální motorická afázie (porozumění zachované, řeč neplynulá, opakování zachované)651. 

K transkortikálním afáziím, které jsou způsobeny lézemi v oblasti hlavních mozkových tepen, jeţ 
způsobují izolaci jednotlivých řečových oblastí, se řadí ještě transkortikální smíšená afázie, která se 
projevuje jako kombinace dvou výše zmíněných transkortikálních afázií. 
Jako zvláštní typ se v tradičně lokalizačním modelu vyčleňuje anomická afázie (léze v gyru 
temporalis), projevující se neschopností nalézat vhodná označení pro dané objekty). Řeč 
anomických afatiků je plynulá, se zachovalým porozuměním i opakováním, ale s narušeným 
pojmenováním. Anomie je spíše rysem, symptomem řady dalších afázií a její vyčlenění jako 
afatického typu je proto sporné. 
Globální afázie (léze fissura Sylvi) je obecná neschopnost verbální i grafické řečové produkce, 
chápat mluvenou i psanou řeč, opakovat slova a věty a pojmenovávat objekty, z původního 
verbálního projevu zůstávají často jen kletby a automatismy. 
 
Dělení 4 - primární a sekundární  
Primární afázie je způsobena problémy přímo v mechanismech jazykového zpracovávání. 
Sekundární afázie je výsledkem jiných problémů - poškození paměti, poruch pozornosti nebo 
percepčních problémů.  
Jak je patrné, toto odlišení je problematické, snad by mohlo platit pro odlišení afázií bez poruchy 
vyšších kognitivních funkcí od afázií zejména v důsledku demencí a dalších neurodegenerativních 
onemocnění. 
 

15.3  Lokalizacionistické modely afázií 
Lokalizacionistický model se pokouší klasifikovat afázii pomocí jejích hlavních charakteristik, 
které spojuje s oblastmi v mozku, v nichţ došlo k poškození. Konekcionistické modely afatických 
syndromů se poprvé objevily na konci 19. století prostřednictvím prací Brocy a Wernickeho. 
Lichtheim r. 1885652 vyvinul obecnější model tohoto typu (tzv. Broca-Wernicke-Lichtheim 
model), který dále zpřesnil Geschwind (1974) v souvislosti se svým výzkumem diskonekčních 

                                                           
650 Diskonekční syndrom poprvé popsal r. 1965 Norman Geschwind (1926–1984) jako narušený nebo zablokovaný 
tok informací mezi různými častmi mozku (Geschwind, N. ,1965). Posléze na něj navázali další autoři, např. Zaidel, 
E., Zaidel, D. W., & Bogen, J. E. The split brain. Information Technology Services, California Institute of 
Technology Web site. Retrieved September 30, 2008, from http://www.its.caltech.edu/~jbogen/text/ref130.htm. 
651 Koukolík, F. (1995). Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování. Praha: Karolinum. 
652 Lichtheim, L. (1885). On aphasia. Brain, 7, 433-484. 
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syndromů. Ke konekcionistům se později přidali významní novodobí moderní kognitivní vědci, 
jako například Damasiová, Goodglass a Kaplanová a další. 
 
 

15.3.1 Klasický model  
Dvě počáteční kategorie byly navrţeny spolu s ranými pracemi o afáziích dvou prvních 
afaziologů. Obecnější závěry nebyly specifikovány, rozlišovala se pouze Brocova a Wernickeova 
afázie. 
 

15.3.2 Wernickův-Lichtheimův model (či Brocův-Wernickův-Lichtheimův 
model, BWL) 

Na Wernickeově modelu afázií pracoval následně Ludwig Lichtheim653, který navrhl pět dalších 
typů afázie, jeţ nebyly testovány na skutečných pacientech aţ do doby moderních zobrazovacích 
technik. Tento model funkčních principů mozku evidoval sedm syndromů: Brocova, Wernickeova, 
transkortikální motorická, transkortikální senzorická, kondukční afázie, dále „pure motor speech disorder“ a 
čistá slovní hluchota. Afatické syndromy byly v tomto modelu zaloţeny na neuroanatomickém 
popisu: Lichtheim tvrdil, ţe vznikají po lézích v přesně vymezených oblastech mozku: 
 
Typ afatického syndromu Klasická lokace léze Popis deficitu 

Brocova afázie Posteriorní oblasti 3. frontálního 
konvolutu 

Narušení řečového plánování 
a produkčních mechanismů 

Wernickeova afázie Posteriorní polovina prvního 
temporálního gyru a okolní kortex 
(Wernickeova area) 

Narušení permanentních 
reprezentací zvukové 
struktury slova 

Pure motor speech disorder Výstupní trakty motorického 
kortexu 

Narušení artikulačních 
mechanismů 

Čistá slovní hluchota Vstupní trakty sluchového systému 
do Wernickeovy oblasti 

Selhání v přístupu 
k mluveným slovům 

Transkortikální motorická afázie Trakty bílé hmoty v hloubce 
Brocovy arey, které ji spojují 
s parietálním lalokem 

Diskonekce mezi 
konceptuální reprezentací slov 
a vět a motorickým 
produkčním systémem 

Transkortikální senzorická afázie Trakty bílé hmoty, které spojují 
parietální lobus s temporálním 

Narušení aktivací slovních 
významů, přestoţe jsou 
sluchově prezentovaná slova 
rozeznávána 

Kondukční afázie Léze v arcuatu fascikulu a 
kortikální spoje mezi 
Wernickeovou a Brocovou areou 

Diskonekce mezi zvukovým 
vzorcem slova a produkčním 
mechanismem 

 
Lichtheim (1884) vysvětlil nepřímou cestu mezi senzorickou a motorickou jazykovou oblastí, jeţ 
se vţdy účastní jakéhokoli konceptuálního uţívání jazyka: 

                                                           
653 Tento neurolog vyvinul vlastní model jazykových funkcí, tzv. Lichtheimův dům, vysvětlení jazykového 
zpracovávání v mozku, které je dosud standardní součástí výuky neurologie na lékařských fakultách.  



297 

 

 
Tzv. Lichtheimův dům čili Wernicke-Lichtheim model jazyka diagramaticky; s popisem 

Wernickeova afázie – centrum pro auditorní obrazy slov A; Brocova afázie - centrum pro motorické řečové plánování M; 
Transkortikální motorická afázie – léze cesty B-M; Kondukční afázie- léze cesty A-M; Dysartrie – léze cesty M-m; 
Transkortikální senzorická afázie – léze cesty A-B; Čistá slovní hluchota – léze cesty a-A  
 

Lichtheim především vyjádřil nepřímou cestu mezi senzorickou a motorickou jazykovou oblastí. 
K motorickému (M) a akustickému (A) centru přidal Lichtheim ještě nejproblematičtější prvek - 
vrchol trojúhelníku (B čili koncept z něm. Begriffe) v schematickém zobrazení, tzv. Lichtheimově 
domu. Tento prvek zobrazuje sémantický element spojení M a A. Smyslem domu je, ţe různé 
afatické syndromy přirozeně následují po poškození jakékoli cesty nebo centra: např. 
subkortikální motorická afázie následuje po poškození motorické výstupní cesty, a subk. sens. 
afázie po poškození akustické vstupní cesty, transkortikální senz. afázie po poškození akusticko-
sémantické spojnice, trans. mot. afázie po poškození sémanticko-motorické spojnice. Kondukční 
afázie je výsledkem léze akusticko-motorické spojnice. Senzorická afázie vzniká poškození 
akustického centra, Brocova motorická afázie narušením motorického centra a anomická afázie 
poškozením konceptuálního centra B (viz číselné údaje v Lichtheimově domě).  
Je ale velmi obtíţné si představit, jaká léze by mohla selektivně předurčit tok informace z A do C a 
současně zachovat tok z C do M tak, aby vznikla transkortikální senzorická afázie (a opačně transkortikální 
motorická afázie). To byl hlavní důvod, proč byl Lichtheimův, resp. Wernicke-Lichtheimův model 

jazykových funkcí kritizován654, do doby, neţ přišel se svou slavnou kazuistikou Norman Geschwind655, 

který tuto moţnost zkoumal na ţeně, jejíţ mozek byl poškozen otravou. Geschwind tento syndrom 
pojmenoval jako diskonekci řečových oblastí, v klasickém modelu BWL by se jednalo o závaţný případ 
transkortikální senzoricko-motorické afázie. 

Lichtheimův model se podstatně zkomplikoval, kdyţ autor začal uvaţovat také o modalitě psaní a 
čtení, tedy druhotných jazykových dovednostech – odvozených z jazyka mluveného. Čtení a psaní 
představují zapojení alternativních přístupových senzorických a motorických kanálů – to je také 
jediné odůvodnění pro případy typu pacient neschopný orální komunikace, ale plynule 
komunikující psaním. Z toho Lichtheimovi vyplynulo, ţe čtení a psaní jsou funkčně nezávislé na 
mluvení a poslouchání. Podle Lichtheima dekódování psaných symbolů nastává v levém angulárním 
gyru na parieto-occipito-temporální junkci  - tzv. POT spojnici. Motorické řídicí centrum pro psaní je podle 
autora spojeno přímo i nepřímo s ostatními centry a uzlem C. 
Klasický BWL model stále přetrval a v hrubých základech funguje jako diagnostická i výzkumná 
základna dosud. BWL model je základem současných kognitivně-neuropsychologických modelů 

                                                           
654 Zejména, jak bylo zmíněno, Freudem (1891) a Goldsteinem (1948), viz dříve. 
655 Geschwind, N., Quadfasel, F. A., Segarra, J. M. (1968). Isolation of the speech area. Neuropsychologia 6, 
327-340. 
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jazyka, z nichţ všechny jsou vysoce modulární a odlišují se pouze v konkrétních lokalizacích, 
pokud uţ se na ně zaměřují. Zejména s ohledem na Lichtheimův příspěvek modelu v modalitách 
čtení a psaní byl tento základní model současnou neuropsychologií pouze mírně upraven; 
s přihlédnutím k tomu, ţe můţe akomodovat i nelokalizacionistické teorie, je-li interpretován 
modulárně (Coltheart, 2002; viz dále). 

 
15.3.3 Wernickův-Lichtheimův-Geschwindův model – základní funkčně-

anatomický model jazyka; Bensonův-Geschwindův model 
 
Raný neurologický model jazyka byl později oţiven Normanem Geschwindem, jenţ zaujatě 
obhajoval tradiční BWL model v moderní době. Další neuroanatomické základy jazyka a jeho 
poškození přinesla vlivná Geschwindova studie z r. 1965656 – v ní autor tvrdil, ţe inferiorní parietální 
lalok je terciální asociační kortikální oblastí, která získává projekce z asociačního kortexu, a proto tento lalok 
slouţí jako mezimodální asociační region, spojující zvuky slov se senzorickými kvalitami objektů. 
Tento proces podle Geschwinda leţí za zpracováváním slovního významu. 
Nejdůleţitějším přínosem Normana Geschwinda (1974) bylo zavedení anomie na seznam 
stávajících afatických syndromů. Geschwind argumentuje pro parieto-occipito-temporální junkci (POT), 
region, který prošel nejrychlejší expanzí v evoluci lidského mozku. POT je junkcí tří laloků a 
oblastí somestetickou (taktilní orientace a somatognoze) – pro vizuální a auditorní podněty, a je 
strategicky umístěn na tomto mezimodálním senzorickém spoji (supramarginální angulární gyrus). 
Podle Geschwinda významná část autosémantických slov nebo konceptů, které tato slova 
denotují, jsou mezimodální asociace.  
Geschwindův popis neuroanatomických základů pojmenování a anomie je v duchu klasického 
lokalizacionismu, je ale konzistentní s důrazem na fylogeneticky a ontogeneticky pozdně se 
vyvíjející kortikální struktury slouţící jazyku a symbolickým reprezentacím, coţ je úhel pohledu 
překračující tradiční lokalizacionismus; Geschwindovým přidáním anomie ke stávajícímu BWL 
modelu se nicméně uzavírá nevlivnější období lokalizacionismu. 
 

 
Klasický Wernicke-Geschwind model jazykových funkcí, vyuţívající značení mozkových regionů podle Brodmanna (číslování). 

 
Pro vnímání a chápání mluveného slova jsou zvukové obrazy slov posílány auditorními cestami do 
oblasti 41, primárního auditorního kortexu (Heschlův gyrus). Odtud pokračují do Wernickeovy 
arey, kde je extrahován význam slov.  
K mluvení je potřeba poslat významy slov z Wernickeovy arey přes arcuatus fasciculus do Brocovy 
arey, kde jsou sestavovány morfémy. Model navrhuje, ţe Brocova area podporuje reprezentaci 
artikulování slov. Instrukce pro mluvený výstup jsou poslány z Brocovy arey do obličejové oblasti 

                                                           
656 Geschwind, N. (1965). Disconnection syndromes in animals and man. Brain 88, 237-294, 585-644. 
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motorického kortexu, a odtud jsou posílány prostřednictvím faciálních motorických neuronů 
v mozkovém kmeni, který převádí pohybové pokyny obličejovým svalům (artikulace). 
Proces čtení probíhá tak, ţe informace o psaném textu jsou poslány z vizuálních oblastí 17, 18 a 19 
do gyru angularis (area 39) a odtud do Wernickeovy oblasti v případě tichého čtení („pro sebe“, 
subvokální čtení), a do Wernickeovy a Brocovy oblasti v případě hlasitého čtení.  
Tento model je nyní překonaný. Přesto byl velice uţitečný a zavedl vzorec pro způsob organizace 
výstupů výzkumu, protoţe je zaloţen na ideji, ţe jazyk primárně sestává ze dvou základních 
funkcí: komprehenze, percepční či senzorické funkce, a mluvení, funkce motorické. Neurální 
organizace jazyka je ale komplexnější, neţ tvrdí Wernicke-Geschwind model. Lokalizace řeči 
v Brocově aree je jedním z nejslabších míst tohoto modelu657. 
 
15.3.3.1 Bensonův-Geschwindův model 
Benson a Geschwind r. 1971658 revidovali hlavní přístupy k afáziím a zjistili, ţe všichni 
výzkumníci se shodují na stejných základních vzorcích afatického poškození, přestoţe uţívají 
různou nomenklaturu. Ke stávajícímu lokalizacionistickému modelu byly navíc přidány tři další 
syndromy (např. Benson 1979659). 
1. Afázie s poruchou opakování:  
a) Brocova afázie 
b) Wernickeova afázie 
c) Kondukční afázie 
 
2. Afázie bez poruchy opakování 
a) Izolace řečové oblasti 
b) Transkortikální motorická afázie 
c) Transkortikální senzorická afázie 
d) Anomická afázie 
 
3. Narušení primárně postihující čtení a psaní – alexie s agrafií 
 
4. Globální afázie 
 
5. Syndromy s narušením jedné jazykové modality 
a) Alexie bez agrafie 
b) Afemie 
c) Čistá slovní hluchota  
 
Geschwind (1965) a Damasio a Damasiová (1980)660 přišli s tvrzením, ţe anatomické spojení 
mezi Wernickeovou a Brocovou areou (jehoţ léze způsobuje kondukční afázii) je trakt bílé 
hmoty, arcuatus fasciculus – objev, který je pro afaziologii bez nadsázky největším přínosem za 
posledních 50 let. 
Damasio a Tranel (1993661) lokalizacionistický model dále revidovali a rozšířili. Tvrdili, ţe 
asociace mezi zvuky slova pamětí pro akce se tvoří v asociačním kortexu inferiorního frontálního lobu.  
 

                                                           
657 Kolb & Whishaw, viz dříve. 
658 Benson, D.F., Geschwind, N. (1971) The aphasia and related disturbances. in: Baker A.B. i Baker L.H. (ed.) 
Clinical neurology, New York, itd: Harper and Row. 
659 Benson, D. F. (1979). Aphasia, alexia, and agraphia. New York: Churchill Livingstone. 
660 Damasio, H., Damasio, A.R. (1980) The anatomical basis of conduction aphasia. Brain 103:337–350.  
661 Damasio, A. R., & Tranel, D. (1993). Nouns and verbs are retrieved with differently distributed neural systems. 
PNAS, 90, 4957–4960. 
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15.3.3.2 Bostonský neoklasický model (Bostonská škola) 
Bostonská afaziologická škola rovněţ vychází z Wernickeho myšlenek. Afázie rozčleňuje na 
plynulé (Wernickeova, transkortikální senzorická, kondukční, anomická) a neplynulé (Brocova, 
transkortikální motorická, transkortikální smíšená, globální), resp. tzv. „přední“ a „zadní“ (před a 
za centrálním sulkem); dále na kortikální, subkortikální a transkortikální. Nejvýznamnějšími 
neurovědci, kteří se lokalizacionistickému modelu v novém věnovali, jsou lingvista Harold 
Goodglass, klinická řečová terapeutka Edith Kaplan662 a afaziolog Andrew Kertesz  (viz dále). 
Mimo toto členění je anomická afázie, jeţ představuje obecně řečeno potíţe pojmenovávat objekty 
a děje, a globální afázie, která je výsledkem poškození rozsáhlých částí jazykových oblastí mozku. 
Bostonský model tedy čítá následující typy afázií: Brocova, Wernickeova, kondukční, transkortikální 
motorická, transkortikální senzorická, afázie izolované jazykové oblasti, anomická, globální, afemie. 
V hrubých obrysech tvoří tento model základní klasifikační schéma dodnes, zejména v anglo-
americké oblasti. 
Kromě těchto tradičních lokalizacionistických klasifikací existují i další členění, která nutně nejsou 
lokalizující, ale současně nemusejí být zaloţena na holismu (viz Benson-Ardila, 1996663 níţe): 
 

15.4  Ostatní, nelokalizacionistické pohledy 
 

Základy nelokalizacionistického pohledu na vztah mezi mozkem a jazykem jsou, jak jsme zmínili 
v historickém přehledu, připisovány britskému neurologovi Hughlingsu Jacksonovi: ten měl 
přijít s klíčovým rozlišením mezi poškozeními automatického a vědomého, volitivního chování. 
Toto rozlišení spojil s evolucí mozku a hierarchií mentálních funkcí: od jednoduchých reflexů 
k logickému uvaţování a způsobu uţívání jazyka, který podporuje inference, plánování a 
sledování moţností výběru z akcí a komunikačních postupů. Jackson pozoroval, ţe „propoziční 
řeč“ je často poškozena, zatímco automatismy, konverzační rutiny, jako jsou pozdravy, a 
emocionální výrazy, mohou být zachovány. 
 Myšlenku, ţe jazykové procesy jsou organizovány hierarchicky v souladu s narůstající evoluční 
sofistikovaností mozku u člověka, dále rozvíjeli nelokalizacionističtí teoretici afázie jako Henry 
Head a Kurt Goldstein. Rozdíl mezi strategickým vědomým pouţíváním jazyka a automatickým, 
podvědomým zpracováváním je základním poznatkem psycholingvistických výzkumů jazyka a afázie 
od 80. let (Milberg a Blumstein664).  
Dalším nelokalizacionistou byl Roman Jakobson (1941)665 se svou obhajobou staršího názoru, 
ţe ontogeneze opakuje fylogenezi, a tedy ţe ztráta jazyka při afázii je návratem k primitivnějším 
úrovním jazykových funkcí (viz dříve), ovlivnilo psycholingvistické výzkumy afázie podstatnou 
měrou. Jakobson1964666, Jakobson a Halle667 v 70. letech pracovali zejména s dvěma hlavními 
afatickými syndromy, totiţ afázií Wernickeova typu a afázií Brocova typu. Jakobson tyto dva základní 
syndromy vztahoval k dvěma základním jazykovým operacím – selekci (paradigma), pak se jedná o 
poruchu podobnosti (similarity disorder), a sekvencování (syntagma), pak se jedná o poruchu 
sousedství (contiguity disorder). 
 
 

                                                           
662 Goodglass, H., Kaplan, E. (1972, 1983). The assessment of aphasia and realted disorders. Phialdelphia: Lea and 
Febiger. 
663 Benson, D.F., Ardila, A. (1996). Aphasia. A Clinical Perspective. Oxford University Press, Nueva York. 
664 Milberg, W., Blumstein, S .E. (1981). Lexical decision and aphasia: evidence for semantic processing, Brain and 
Language, 14, 371-385. 
665 Jakobson R.(1941). Child Language, Aphasia and Phonological Universals.  
666 Jakobson, R. (1964). Toward a linguistic typology of aphasic impairment. In A. V. S. De Reuck and M. 
O´Connor (eds.), Disorders of language. New York: Little and Brown. 
667 Jakobson, R., Halle, M. (1956). Two aspects of language and two types of aphasic disturbances. NY: Mouton. 
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Paradigmatická osa Syntagmatická osa 

Systém   Proces  

Struktura Operace 

Langue Parole 

selekce kombinace 

signifier signified 

absentující přítomný 

Similarity Contiguity 

metafora  metonymie 

Začlenění dvou základních typů afázií podle Jakobsona do klasického strukturalistického náhledu na jazyk. 

Jak bylo rovněţ zmíněno v kapitole o zobrazovacích metodách, zejména světové války byly 
impulzem k rozvoji tzv. site of the lesion studies (Lurija, 1973). Alexandr Romanovič Lurija (1976) 
vytyčil 7 typů afázie spojených vţdy s jediným typickým příznakem – poškozeným faktorem, 
který odkazuje k specifické úrovni jazykového zpracovávání: 
 
Typ afázie Poškozený faktor 

Akusticko-agnostická Diskriminace fonémů 

Akusticko-amnestická 
(poruchy verbální paměti vč. paměti pro sledy zvuků) 

Verbální paměť 

Amnestická Sémantická struktura slov 

Sémantická 
(narušené dekódování gramatických a logických 
struktur) 

chápání logicko-gramatických 
kvaziprostorových vztahů 

Aferentní motorická 
(neschopnost najít polohu rtů a jazyka pro artikulaci) 

Diskriminace artikulémů 

Eferentní motorická 
(narušení organizace pohybů – tzv. kinetické melodie) 

Kinetická melodie řeči, vnitřní řeč 

Dynamická 
(neschopnost vyjádřit myšlenku) 

Verbální iniciativa 

 
Lurija originálně zahrnuje afázie do poruch vyšších korových funkcí, které nahlíţí jako vzájemně 
koordinované procesy v komplikovaném systému. Zdůrazňuje součinnost regionů mozkové kůry 
i podkorových struktur Jeho pohled je tedy zjevně holistický. Podstatou neuropsychologického přístupu 
(tzv. neuropsychological assessment) je kvalitativní analýza deficitu s ohledem na aferentní a 
eferentní sloţky realizující daný kognitivní úkol funkčního systému.  
Lurija vytvářel klinické testy za účelem sestavení testové baterie k charakterizaci celého spektra 
afatických deficitů. Zastánci tohoto neuropsychologického přístupu tvrdí, ţe sledování pacientova 
výkonu v rozsáhlé škále testů, zahrnujících například fonémovou diskriminaci, rozeznávání 
písmen, slovní opakování, lexice decision, větná komprehenze atd. ve vizuálních i auditorních 
modalitách vede k získání mapy pacientových kognitivních deficitů. Potíţí tohoto přístupu 
zejména je, ţe sbírka jazykových testů zůstává vţdy pouze takovou sbírkou – není moţné na jejím 
základě analyzovat zodpovědné procesy. 
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15.4.1.1  Nástin dalších klasifikačních pokusů 

1. Lurija, 1966 a dále 1970, 1974, 1976 (viz dále)  
(eferentní motorická/kinetická; senzorická; aferentní motorická/kinestetická, dynamická, - , -, sémanticko-
amnestická, - , -), Lurija dále přidává akusticko-agnostickou a akusticko-amnestickou afázii 

2. Hécaen a Albert, 1978668 
(Brocova, Wernickeova, kondukční, transkortikální motorická, transkortikální senzorická, -, amnestická, -, čistě 
motorická) 

3. Kertesz, 1979669 
(Brocova, Wernickeova, kondukční, transkortikální motorická, transkortikální senzorická, izolační, anomická, 
globální, -) 

4. Lecours a kol., 1983670 
(Brocova, Wernickeova typ I., kondukční, aspontaneita, Wernickeova typ II., -, amnestická, -, čistá anartrie) 

5. Benson a Ardila (1996)671 se pokusili integrovat Bostonský a lurijánský přístup 
k interpretaci afázií a navrhli klasifikační systém zaloţený na dvou anatomických 
kritériích (viz výše v části o Lurijově klasifikaci), v níţ jsou afázie nahlíţeny jako 
anatomické syndromy (této práci věnujeme zvláštní heslo níţe):  

a) 
1. afázie pre-rolandická, anteriorní, nonfluentní 
2. afázie post-rolandická, posteriorní, fluentní 
b) 
1. afázie spojená s patologií v perisylviánní oblasti – peri-sylviánní afázie 
2. afázie s poškozením za perisylviánní oblastí – extra-sylviánní afázie672 
 
 

15.4.2 Ardilův model - nová klasifikace afázií?  
Výrazným zastáncem hrubě dichotomního přístupu ke klasifikaci afázií je nejen ve svém 
nejnovějším kontroverzním článku „A proposed reinterpretation and reclassification of aphasic syndromes“ 
Alfredo Ardila (2010)673. Navazuje v něm na svou starší práci (Ardila-Benson, 1996, viz výše). 
Aktuální rozsáhlá teoretická studie představuje nejnovější návrh klasifikace afázií včetně jejich 
sporných poddruhů, a to s přihlédnutím k neuroradiologickým objevům. Kontroverzní článek se stal 
předmětem rozsáhlé afaziologické debaty a vznesl řadu oborově podstatných otázek. Ardila se 
v něm pokouší integrovat současné vědomosti o organizaci jazykově elokventního kortexu se 
staršími názory. Pro neurolingvistiku je podstatné, ţe určujícím kritériem pro jeho klasifikaci je 
jazykovědné hledisko: 
Tvrdí, ţe existují dvě základní formy afázie, přičlenitelné k dvěma základním systémům: lexikálně-
sémantickému (afázie Wernickeova typu) a gramatickému (afázie Brocova typu). Gramatické koreláty při 
tom podle Ardily souvisejí s reprezentací akcí (slovesa) a závisejí na tzv. Brocově jazykovém okruhu 
(tento názor jsme zmínili v heslu o disociaci jmen a sloves). Současně spojuje tyto prvky se 
sekvencováním a artikulačními pohyby potřebnými pro mluvení (řečová praxie).  
Lexikálně-sémantický a gramatický systém tedy závisejí kaţdý na jiném mozkovém okruhu a angaţují rovněţ 
jiný typ paměti a učení (deklarativní a procedurální). Ostatní afatické syndromy nepoškozují podle 

                                                           
668 Hecaen, H., Albert, M. A. (1978). Human Neuropsychology. John Wiley. & Sons: New York. 
669 Kerstesz, A. (1979). Aphasia and associated disorders: Taxonomy, localization, and recovery. New York: Gurne 
and Straton. 
670 A.R. Lecours et al. (1983). Aphasiology. London: Baillère Tindell. 
671 Benson DF, Ardila A. (1996). Aphasia. A Clinical Perspective. Oxford University Press: Nueva York. 
672 Afázie kondukční je tedy peri-sylviánní post-rolandická (parietálně-insulární syndrom), afázie Brocova typ I je 
peri-sylviánní pre-rolandická atd. 
673 Ardila, A. (2010). A proposed reinterpretation and reclassification of aphasic syndromes, Aphasiology, 24, 
3, 363–394. 
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Ardily jazykovou znalost samotnou, ale spíše periferní mechanismy, vyţadované k produkci 
jazyka (sem řadí – sporně - také kondukční afázii a afázii SMA), nebo exekutivní řízení (extra-
sylviánní neboli transkortikální motorická afázie).  
Periferní poruchy zde znamenají, ţe byl pouze narušen normální přístup k psané informaci, nikoli 
obecná znalost systému psaného jazyka. V případě orálního jazyka by tedy kondukční afázie 
nebyla primární formou afázie, ale sekundární, periferní afázií, protoţe obecná jazyková znalost je 
zachována, je porušeno pouze opakování. 
Ardila afázie na základě této úvahy člení na primární – centrální (tři typy Wernickeovy afázie a afázie 
Brocova) a periferní – sekundární (kondukční afázie a afázie SMA, coţ je nový typ). Konečně 
přichází s další, staronovou afázií, jíţ označuje, coţ bylo rovněţ předmětem kontroverzí, jako 
dysexekutivní afázii (extra-sylviánní či transkortikálně motorická afázie), protoţe jde o defekt 
specificky postihující uţívání jazyka, tj. o exekutivní funkční narušení dané schopnosti. Tvrdí, ţe 
by neměla být povaţována za afatický syndrom, ale spíše za řečové narušení. Anomická a 
transkortikální afázie jsou podle Ardily pouze variantami Brocovy a Wernickeovy afázie. 
Amnestická afázie (poškození BA 37) je konkrétně subtypem Wernickeovy afázie. Transkortikální 
senzorickou afázii označuje v rámci své klasifikace jako extra-sylviánní (viz dále). 
 O kondukční afázii soudí ve shodě s řadou starších autorů, ţe jde o diskonekční syndrom 
(konkrétně diskonekce v arcuatu fasciculu) a označuje ji za verbální ideomotorickou apraxii, ve shodě 
se svými dřívějšími články. Pro narušení ústního jazykového modu navrhuje tutéţ distinkci, která 
se ujala při popisování psaného a čteného jazyka (centrální a periferní alexie/dyslexie a agrafie/dysgrafie).  
Ardila zjevně navazuje na několik desetiletí staré strukturalistické přístupy k jazyku, zejména na 
Jakobsonovu analýzu afázií. Je s podivem, ţe necituje také práce Heleny Lehečkové (viz výše, 
kap. 2.9), s jejichţ základními postuláty se jeho úvahy v mnohém shodují. 

 
Klasifikace afázií podle Alfreda Ardily. 
 
 

15.4.3 Afázie v kognitivně-neuropsychologickém modelu 
 

Předními představiteli tohoto směru je Warringtonová, Coltheart, McCarthyová a 
Friedmanová674. Model postuluje oddělené senzorické a motorické „lexikony“ pro slyšení, 
mluvení, čtení a psaní a dále různé druhy dočasných skladů, bufferů – je tedy v jádru modulární. 
Jazykové zpracovávání je rozčlenitelné na určitý počet funkčních modulů, z nichţ kaţdý má 
specifickou úlohu – je současně rezervoárem informací na dané jazykové rovině i místem zpracovávání 

                                                           
674 Warrington, E. K., Shallice, T. (1984). Category specific semantic impairments. Brain, 107, 829-854; Colthearth, 
M. (1980). Deep dyslexia: A review of the syndrome. In M. Coltheart, K. Patterson, J. Marshall (eds.), Deep dyslexia. 
London: Routledge and Kegan Paul; Friedman, R. B. (1988). Acquired alexia. In F. Boller, J. Grafman, G. Rizzolati, 
H. Goodglass (eds.), Handbook of neuropsychology, vol 1. NY: Elsevier. 

Typ Poškození 

Primární – centrální afázie: 
Afázie Wernickeova typu – fluentní 
 
 
Afázie Brocova typu - nefluentní 

Poškození jazykového systému 
Fonologická úroveň 
Lexikální úroveň 
Sémantická úroveň 
Sekvencování elementů na syntaktické a fonetické 
úrovni 

Sekundární – periferní afázie: 
Kondukční afázie 
 
Afázie SMA  

Poškozený mechanismus produkce 
Diskonekce 
 
Iniciování a naplnění vědomé řečové produkce 

Dysexekutivní afázie 
Extra-sylviánní (transkortikální) motorická afázie 

Poškození jazykové exekutivní kontroly 
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těchto informací. Kaţdý funkční modul můţe operovat v několika různých anatomických 
oblastech – funkčních systémech675.  
Jazykové zpracovávání podle kognitivně-neuropsychologického modelu probíhá jako interakce 
mezi „boxes and arrows“ – šipky označují směr toku informace. Buffery jsou vţdy vstupní a 
výstupní, přičemţ se rozlišuje mezi mluveným a psaným jazykem jakoţto dvěma vstupními 
modalitami (fonologický a ortografický vstupní a výstupní lexikon). Jak je patrné z obrázku níţe, 
jedná se o velmi tradiční model jazykového zpracovávání, který se příliš neodlišuje od klasických 
psycholingvistických modelů jazyka na úrovni izolovaného slova.  
Narušení některého ze systémů-modulů můţe být způsobeno degradací modulu nebo poruchou 
přístupu k němu, při takové poruše mohou být vyuţity ostatní nedotčené moduly – v tom tkví 
zřejmě největší přínos těchto přístupů s ohledem na jazykové poruchy a jejich výklad. 
Např. porucha fonologického vstupního lexikonu vede k neschopnosti rozeznávat správná slova jazyka 
a odlišit je od pseudoslov. Porucha fonologické analýzy se projevuje neschopností repetice, chybnou 
diskriminací fonémů, čímţ ovlivňuje proces komprehenze jako takový. Porucha v rovině 
produkční – tj. porucha fonologického výstupního lexikonu, se projeví jako fonemické parafázie a řešením 
obtíţí pro pacienta je vyuţití strategií, jako jsou neologizace nebo cirkumlokuce, tvorba pseudoslov, 
kontaminace několika lexikálních jednotek (viz dále). Centrální sémantický systém v těchto 
modelech obsahuje sumář mentálních reprezentací významů slov – lexikální sémantiku. Porucha 
sémantického systému se projeví jako obecná neschopnost porozumět významům slov, 
kategorizovat je a porovnávat. Má tudíţ vliv rovněţ na chápání na úrovni věty. V oblasti 
produkce se manifestuje nejčastěji sémantickými parafáziemi (viz dále).  
Tato přehlednost a zřetelná uchopitelnost kognitivně-neuropsychologických modelů jazyka je 
zřejmě příčinou toho, proč se staly dominantními ve světové i domácí klinické afaziologii.  
Tento neuropsychologicko-neurolingvistický konstrukt přejali nejdříve zahraniční řečoví terapeuti 
(Bassoová, 2003), a po nich také domácí (kteří se odkazují na práce Ellise a Younga, 1988; viz 
níţe na obrázku Cséfalvayova adaptace jejich návrhu). Předpokladem tohoto konstruktu nejsou 
jen individuálně pracující (byť provázané) moduly, ale také to, ţe po narušení daného modulu 
nevzniká nový náhradník. Klinická afaziologie takto zjišťuje, které moduly byly narušeny a jak 
systém funguje po jejich výpadku. Upřednostňuje se prý takto funkční, nikoli anatomický způsob 
klasifikace, čímţ se tato teoretická škola snaţí vysvětlit jednotlivé patofyziologie jazykových 
poruch. 
 

  
Kognitivně-neuropsychologický model jazykového zpracovávání v Cséfalvayově adaptaci (2002). 
 

                                                           
675 Částečně modularistické byly implicitně uţ lokalizacionistické přístupy v rámci klasického BWL modelu: 
pracovaly s hierarchií jazykových funkcí i víceméně přesně lokalizovaných oblastí pro řeč, slyšení, psaní a čtení. 
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Důraz se klade na modus opakování - kritérium klasifikace afázií. Předpokládá se při tom, ţe 
existují dva způsoby opakování: fonologická a sémantická cesta. Fonologická reprezentace slov je 
pojímána jako funkčně nezávislá na sémantickém systému (McCarthyová a Warringtonová676). 
Dále se předpokládá, ţe systém fonologický a sémantický v případě mluveného jazyka mají 
odlišné mozkové reprezentace a mohou se při afáziích oddělit.  
Některé méně obvyklé subtypy afázií v rámci kognitivně-neuropsychologického modelu jsou (viz 
dále, kap. 16.3):  
Subkortikální motorická afázie 
Subkortikální senzorická afázie  
Získaná epileptiformní afázie  
Pouţití tohoto modelu v klinické a terapeutické praxi znamená, ţe subjekt musí podstoupit 
testování (v USA většinou baterie PALPA677), v němţ kaţdý ze subtestů zjišťuje fungování 
jednoho nebo několika těchto modulů. Následuje předepsaná terapie individuálního narušeného 
nebo zablokovaného modulu, který je pomocí tohoto testování odhalen.  
Kognitivně-psycholingvistické modely se často věnují získané dyslexii (alexii), pouţívají také 
termíny fonologická afázie pro dysfázii (chyby v mluvené slovní produkci jsou převáţně fonémické a 
formální parafázie), povrchová afázie (chyby v opakování jsou ovlivněny fonologickou podobností 
slov, frekvencí, ale nikoli komplexitou nebo délkou slova) a hloubková afázie (sémantické chyby při 
opakování)678.  
Tato dominující škola zapustila kořeny také v  soudobé české klinické afaziologii. 
 

                                                           
676 McCarthy, C., Warrington. E. L. (2001). Repeating without semantics: Surface dysphasia?, Neurocase, 7, 77-87. 
677 PALPA - Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia je jedním ze tří nejpouţívanějších 
diagnostických pomůcek pro dospělé s postiţením jazyka v USA, kromě Boston diagnostic battery a WAB - Western 
Aphasia Battery. 
678 Butterworth, B. & Warrington, E. K. (1995) Two Routes to Repetition: Evidence from a Case of 'Deep 
Dysphasia'. Neurocase. 1, 55-66. 
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16  Afázie kortikální a subkortikální – 
lokalizacionistický pohled na afatické 
syndromy 
 

Tuto kapitolu jsme se rozhodli nerozčlenit na poruchy produkce a percepce/komprehenze, jak by 
se nabízelo a jak by také bylo ve shodě s dosavadním konceptem práce, nýbrţ podle 
hypotetického či prokázaného místa postiţení v mozkové struktuře. Zachováváme členění 
základních typů korových afázií tak, jak dosud převaţuje v klinické praxi a jak je ostatně stále 
přejímáno současnými teoretickými pracemi. Nepouţíváme zde aţ dosud aplikované členění 
podle jádrových a nejádrových jazykových procesů také proto, ţe v praxi je velmi výjimečné, ţe 
by byla postiţena jen produkce či jen percepce/komprehenze v rámci jednotlivých diagnóz 
afatických syndromů. Ţádný model afázií se rovněţ aţ dosud nevyrovnal s pokusy tyto procesy 
uspokojivě oddělit, coţ je podle našeho názoru způsobeno jednoduše tím, ţe tyto dva procesy 
oddělitelné nejsou, jak se stále častěji prokazuje (viz kapitola vnitřní řeč a zrcadlové neurony). 
Z podobných důvodů nerespektujeme anomickou afázii jako samostatný afatický syndrom, přesto ji 
uvádíme a začleňujeme ve shodě s klinickým územ. Naopak mezi afatické syndromy přidáváme 
čistou slovní hluchotu. Po tradiční klasifikaci a popisu korových afázií z lokalizacionistického 
hlediska následuje popis afázií subkortikálních.  Poté se věnujeme kategorii vrozených 
jazykových poruch, které pojímáme jako poruchy přítomné v dětské populaci, aniţ bychom 
ovšem zmiňovali výjimečné získané afázie u dětí.  
Následně se vracíme k dosavadnímu způsobu členění jazykových poruch podle modů, totiţ 
obecně kognitivních (poruchy gnóze) a přecházíme k jazykovým poruchám, jeţ provázejí jiné, 
obecně kognitivní onemocnění: jazykové poruchy při neurodegenerativních onemocněních 
(„language and aging“), mentální retardaci, některých psychiatrických poruchách. 
 

16.1  Základní afatické syndromy – poruchy produkce a 
percepce/komprehenze orálně-auditorního modu řeči 

   
Původní koncept jazykových center v mozkovém kortexu 
 
Brocova oblast (modře) - gyrus inferior frontálního laloku 
Wernickeova oblast (zeleně) - gyrus supramarginalis v parietálním laloku a horní části laloku temporálního 
Primární sluchová oblast (růţově) 
Gyrus angularis (oranţově) 
Gyrus supramarginalis (ţlutě) 
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Afatický syndrom Obecná lokalizace 

Brocova a. Brocova  area 

Wernickeova a. Wernickeova area 

Kondukční a. 
SMG, insula,  
arcuatus fasciculus 

transkortikální motorická a. 
anteriorně a/nebo superiorně k Brocově 
aree 

transkortikální senzorická a. 
posteriorně a /nebo superiorně k  
Wernickeově aree 

 

16.1.1  Brocova (motorická) afázie  
Tato afázie je neplynulá, pacienti produkují méně neţ 10 slov za minutu, přestávky v řeči jsou 
delší neţ doba, po kterou hovoří. Řeč je namáhavá. Postiţení vytvářejí krátké, významuplné, 
neplynulé fráze z nepropojených slov, a to s velkým úsilím. Často vynechávají krátká slova a slova 
gramatická/funkční (viz dříve). Věty jsou holé, bez gramatických afixů nebo s gramatickými 
chybami, význam je zachován, resp. jeho jádro. V extrémních případech pacienti produkují jediné 
slovo, zachovávány oproti tomu bývají také výrazy citoslovečné, výplňková slova, která pacient 
dříve vkládal do funkčních vět, částicové výrazy, automatismy jako číselné řady, vyjmenování 
písmen abecedy atd. Základním příznakem této je tedy agramatismus, tj. neschopnost tvorby 
vět podle gramatických pravidel a chybné pouţívání morfémů (viz dále). Pacienti mají ale také 
narušenou fonémovou diskriminaci - obtíţně rozlišují znělé a neznělé hlásky, např. B a P, D a T. 
Mluvené i čtené řeči rozumějí, pokud se jedná o slova a krátké věty, analýza komplexních vět jim 
činí významné potíţe; interpretace slyšené řeči bývá obecně zachována, ale významy, které udává 
slovosled, větné vazby, syntaktické struktury apod. jsou významně postiţeny (typické potíţe 
s interpretací vět pasivních apod.). Úroveň psaní je podobná jejich úrovni mluvené řeči.679 
Obtíţné je pro ně řeč iniciovat, řeč je usilovná a pomalá, stejně jako psaní. Intonace a přízvuk 
bývají také poškozeny. 
 
Postiţení jsou si proto vědomi svých obtíţí a často je to velmi frustruje. Pacienti, kteří úspěšně 
podstoupili terapii, udávají, ţe věděli, co chtěli sdělit, ale nemohli se vyjádřit. Tato afázie je 
spojena s pravou hemiparézou. 
Historicky se o Brocově afázii vědci domnívali, ţe je výsledkem dvou souvisejících poškození, 
totiţ poškození kinetické melodie řeči (kinetická apraxie) a poškození vnitřní řeči (Lurija, 1976, eferentní 
či kinetická motorická afázie). Neurozobrazovací studie potvrzují, ţe vnitřní řeč skutečně 
aktivizuje Brocovu oblast (podrobněji viz kapitola Vnitřní řeč). 
Brocova afázie je (od dob analýz R. Jakobsona) popisována jako porucha v rámci syntagmatické osy. 
Symptom má dvě rozlišující charakteristiky: motorický komponent (neplynulost, disintegrace 
v melodii řeči, verbálně-artikulační poškození, které je často označováno jako apraxie řeči); a 
agramatismus (viz dále). O Brocově oblasti či Brocově komplexu (viz výše) se nyní soudí, ţe není 

                                                           
679 Motorickou afázii poprvé popsal neurolog Paul Broca (1861, sekce post mortem). Mluvu českých Brocových 
afatiků z jazykovědného hlediska popsali Roman Jakobson, Helena Lehečková, Eva Flanderková (viz výše, kap. 2.9) 
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specializovaný jen pro produkci jazyka, ale podporuje jednak jemné pohyby nutné pro řečovou 
artikulaci a komprehenzi  morfosyntaxe, zejména v případě komplexních vět. 
 
Topografie:  
Brocova oblast v tradičním členění na BA 44 (pars triangularis) a 45 (pars opercularis) se nachází 
v gyru inferior frontálního laloku (zadní třetina vlevo). Při ohraničeném poškození této části se objeví 
mírná či přechodná afázie, ale nejedná se o Brocovu afázii. Brocova afázie se vyskytuje při 
poškození dvou struktur - mediálních a rostrálních částí fascikulu subcallosus a periventrikulární (v okolí 
mozkových komor) bílé hmoty uloţené pod korovými motorickými a senzorickými oblastmi inervujícími ústa. 
Předpokládá se, ţe tento systém vláken bílé hmoty se podílí na přípravě a započetí řečových 
pohybů. Poškození jen jednoho ze dvou systémů (motorického nebo senzorického) k trvalému 
poškození nevede.680 Apraxie řeči, s níţ bývala Brocova afázie v minulosti porovnávána, bývá 
spojována s poškozením levého precentrálního gyru insuly (Dronkersová, 1996681). 
Shoda ohledně funkce Brocovy oblasti tedy v současnosti neexistuje a s tím souvisí zmiňované 
rozlišné vymezování charakteristik Brocovy afázie. O nových názorech na Brocovu oblast a s ní 
souvisejícím posunu v náhledu na Brocovu afázii viz kap. 9.2.4 
 
Subjekt Ko (chr. Brocova afázie) – spontánní dialog s terapeutem 
T: Tak jak se dneska máte, paní Ko.?  
P: Dobře Ko.. se mám.  Jede chata, syn, syn, děti. Voda, Sázava. 
 

16.1.2 Wernickeova (senzorická) afázie  
Wernickeova afázie je charakterizována plynulou řečí, špatným pojmenováváním, chápáním i 
opakováním. Řeč je vyslovována dobře, věty jsou přiměřeně dlouhé, rytmické a melodické, 
v iniciální fázi můţe být řeč aţ překotná, navíc obtíţně přerušitelná (logorroe). Objevují se však 
zcela nesmyslné slabiky či slova - parafázie (substituce slov, často za slova z téhoţ sémantického 
okruhu) a paragramatismy, proto je řeč někdy nesrozumitelná. Úroveň psaní se podobá úrovni 
mluvené řeči. Jedinci s touto afázií mohou tvořit dlouhé věty bez významu, přidávají nepotřebná 
slova a neologizují (afatický ţargon), přes svou plynulost je řeč nesmyslná zejména proto, ţe 
pacienti pouţívají převáţně neplnovýznamová, gramatická funkční slova bez podstatného 
sdělovacího potenciálu. Sluchová komprehenze a čtení jsou výrazně narušeny, orální a psaná 
exprese je fluentní, leč nesmyslná. Pacienti mají velké obtíţe s porozuměním, vč. komprehenze 
vlastní produkce – a proto si také nejsou vědomi vlastních chyb. Pacienti, kteří se z této afázie 
zotavili, udávají, ţe řeč okolí pro ně v době poruchy byla nesrozumitelná, ačkoli poznali, ţe se o 
řeč jedná. To vnímali, ať uţ šlo o projev vlastní nebo projev jiné osoby (nerozuměli vlastním 
slovům, nebyli tudíţ také schopni autokorekce). 
Nepoškozená ovšem bývá někdy schopnost chápat slovo zpívané a opakovat je, z čehoţ se 
vyvozuje, ţe tato sloţka řeči je umístěna v opačné hemisféře682. Pacienti také bývají schopni 
zarecitovat úseky řeči (básně), které si zapamatovali (tvrdí se, ţe tyto v raném dětství 
memorované fragmenty jsou coby automatismy zpracovávány a ukládány zcela jiným 
mechanismem neţ běţná propoziční řeč). 
Topografie: Od vydání Wernickeovy práce (1874) o této afázii je Wernickeova oblast zakreslována 
neurčitě. Na základě studií pacientů, kteří se vyléčili z této afázie a u kterých byla po celou dobu 
prováděna CT mozku, se prokázalo, ţe Wernickeova oblast odpovídá zadním dvěma třetinám gyru 
temporalis superior inferior (spodní části horního spánkového závitu). Jestliţe je zničena více neţ 

                                                           
680 Koukolík (2000) ale uvádí, ţe v případě poškození bílé hmoty se jedná o tzv. afázii Brocovy oblasti (také afemii), 
projevující se artikulační poruchou. Tvrdí současně, ţe jako afemie se označuje anartrie či řečová apraxie (s. 127). 
681 Dronkers, N. F. (1996). A new brain region for coordinating speech articulation. Nature, 384, 159-161. 

682 Hébert, S., Racette, A., Gagnon, L. & Peretz, I. (2003). Revisiting the dissociation between speaking and singing 

in aphasia. Brain, 126, 1838-1850. 
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polovina této oblasti, k zotavení nedojde.  
Klasická Wernickeova oblast se definuje jako BA22, v posteriorní části superiorního temporálního gyru 
dominantní hemisféry, tj. zadní část sluchové asociační kůry. Často bývají postiţena také okolní korová 
pole (BA 37, 39, 40). Je-li Wernickeova area poškozena v nedominantní hemisféře, vzniká 
senzorická dysprozodie, neschopnost vnímat výšku, rytmus a emoční obsah řeči. 
 

16.1.3 Čistá slovní hluchota  
Projevuje se jako neschopnost chápat význam slov, ale ve většině případů je zachováno slyšení, 
mluvení, čtení a psaní. Zdá se, ţe za čistou slovní hluchotou stojí narušení diskriminace 
specifických zvuků, které v čase následují rychle po sobě, v rámci komprehenze řeči683. Tato 
schopnost není unikátní pro jazyk, studie nejazykových zvuků (psí štěkání, zvonění telefonu, 
blýskání atd.) ukázaly, ţe osoby s touto chorobou nejsou schopny rozlišovat ani mezi zvuky 
nejazykovými.684 Z toho by se mohlo zdát, ţe čistá slovní hluchota je spíše senzorickou neţ 
jazykovou poruchou, nicméně osoby s čistou slovní hluchotou nejsou hluché, jsou schopné 
zvuky včetně řečových slyšet, jen se jim nespojují s ţádnými významy – narušena je tedy rovina 
lexikálně-sémantická. „Čistě slovní“ hluchota by tedy bylo výstiţnější označení, protoţe 
poškozena jsou pouze slova. 
Topografie: choroba je často spojena s lézí v levém superiorním temporálním laloku, ale ţádný takovýto 
jednostranný případ nebyl dokumentován bez poškození traktů bílé hmoty, která spojuje sup. 
temp. laloky bilaterálně nebo způsobuje bilaterální poškození laloků samotných. V kombinaci 
s existencí případů poškození traktů bílé hmoty bez poškození kortexu samotného a s případy 
čisté slovní hluchoty jakoţto výsledku zvětšení III. mozkové komory to naznačuje, ţe porucha je 
výsledkem poškození levo-pravého superiorního temporálního okruhu spíše neţ sup. temp. oblasti jedné 
či druhé hemisféry.  
 

16.1.4 Konduktivní (kondukční) afázie  
Kondukční afázie se projevuje relativně dobře zachovanou produkcí, řeči pacient také rozumí, 
podobně jako rozumí řeči psané. Není však schopen dobře opakovat, hlavně víceslabičná slova. 
Psaní je úměrné mluvě. Sluchová komprehenze je téměř normální a ústní vyjadřování je fluentní, 
místy parafatické (fonémové parafázie) a anomické.  
Topografie: Tato afázie se připisuje dlouhodobě poškození spojů mezi oblastmi řečové produkce a 
řečové komprehenze, konkrétně fascikulu arcuatu – struktury v parietálním laloku, která coby 
neurální spoj převádí informace mezi Wernickeovou a Brocovou oblastí, a levého supramarginálního 
závitu (BA 40), které můţe být doprovázeno poškozením insuly a primární sluchové kůry (BA 41,42). 
Podobné symptomy má ovšem také poškození insuly samotné a auditorního kortexu. V poslední 
době se uvaţuje zejména o poškození fascikulu longitudinalis inferior (viz naše DTI studie výše685). 
 
Subjekt s kondukční afázií, úloha na opakování. 
T: Teď budeme opakovat. Opakujte po mně. Páv. 
P: de, nevím. 
T: Jdu domů. 
P: dodu. 
T: Tak zkusíme jen hlásky. K. 

                                                           
683 Stefanatos, G. A., Gershkoff, A., Madigan, S. (2005). On pure word deafness, temporal processing, and the left 
hemisphere. Journal of the International Neuropsychological Society: JINS 11, 4, 456–70. 
684 Saffran EM, Marin OS, Yeni-Komshian GH. (1976). An analysis of speech perception in word deafness. Brain 
and Language, 3:209-28; Riley, J. And Cogan, G. (2007). A Two Mechanism Model of Pure Word 
Deafness. Maryland Working Papers in Linguistics,16.  
685 Jako kondukční afatik byl v chronické fázi své fatické poruchy diagnostikován náš hlavní subjekt ZM; analýzy 
jeho verbálních dovedností poskytujeme průběţně v této práci, zejména v rámci kapitoly o DTI.  
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P: …. 
T: A. 
P: Hm. 

 
16.1.5 Transkortikální motorická afázie  
TMA se podobá Brocově afázii narušenou řečovou expresí s malým počtem vyprodukovaných 
slov za delší čas a zjednodušenou výstavbou výpovědi. Pacienti však dobře opakují, čtou nahlas a 
dobře pojmenovávají předměty. Slušně rozumějí mluvené a čtené řeči, anomie není přítomna. 
Sluchová komprehenze je obecně dobrá v jednoduchých konverzačních situacích, ale rapidně se 
zhoršuje s vyšší mírou komplexnosti výpovědi. Nonfluentní a usilovný projev bývá způsoben lézemi 
v čelním laloku - výpovědi jsou jedno- nebo dvouslovné. Poškozeno bývá také psaní. Rovněţ 
bývá spojena s pravou hemiparézou.  
Topografie: Porucha je tradičně připisována diskonekci motorické oblasti BA6 od Brocovy oblasti. 
Jedná se o inkompletní lézi v klasické Brocově oblasti - část anteriorního superiorního čelního laloku a 
poškození kůry či bílé hmoty nad Brocovou oblastí a před ní.  
 

16.1.6 Transkortikální senzorická afázie  
Projevuje se plynulou řečí, dobrým opakováním slyšené řeči, ve spontánní řeči se však objevují 
četné parafázie (náhrady slov z téţe sémantické oblasti, např. jablko místo pomeranče) a potíţe s 
pojmenováním předmětů. Slyšená řeč je chápána s poruchami. Narušeno je tedy chápání řeči i její 
produkce. Pacienti můţou číst nahlas, ale špatně chápou, co přečetli; jsou schopni dokončit píseň, 
kterou slyší. Psaní je na horší úrovni neţ spontánní řeč.  
Topografie: Levý posteriorní temenní lalok a spánková kůra v okolí Wernickeovy oblasti. Za zmíněné 
sémantické parafázie zodpovídá zřejmě narušení temporo-okcipitálně-parietální spojnice. 
 

16.1.7 Transkortikální smíšená afázie  
TSSA se projevuje podobnými deficity jako globální afázie, ale schopnost opakovat je nepoškozena. Je 
to nejřidší typ afázie vůbec. Nejčastějším původcem této afázie je stenóza (zúţení) internální 
karotidy. 
Topografie: Brocova area, Wernickeova area a arcuatus fasciculus jsou intaktní, ale region okolo nich je 
postiţen a toto poškození izoluje tyto oblasti od zbytku mozku (tzv. izolace řečových oblastí).  
 

16.1.8 Anomická afázie?  
Anomie/nominální afázie/amnestická afázie bývá součástí všech afázií, zejména se vyskytuje 
v rámci rekonvalescence afázie Wernickeovy. Je tedy otázka, zda tvoří samostatnou afatickou 
jednotku, nebo je spíše symptomem několika jiných afázií, podobně jako například parafázie nebo 
agramatismus, jak jsme výše navrhli. Projevuje se neschopností pojmenovávat objekty a děje během 
spontánní řeči, na obrázcích i objektů fyzicky prezentovaných. Porozumění slyšené i čtené řeči, 
čtení nahlas a opakování je zachováno. Pacienti produkují gramaticky korektní, ale významově 
vyprázdněnou řeč. Sluchová komprehenze je zachována.  
Plynulou mluvenou řeč přerušují neustálé pokusy o vyhledání slov. Pacienti vyuţívají opisů, 
někdy pomáhá nápověda. Jsou si vědomi, ţe hledané slovo znají, ale nejsou schopni ho vyslovit. 
O kategoriální specifičnosti některých anomií jsme se zmiňovali: tyto potíţe mohou záviset na 
tom, jakého jsou pojmenovávané předměty slovního druhu (např. poškozená schopnost 
pojmenovávat slovesy, ale nikoli jmény), sémantické kategorie (potíţe pouze s pojmenováváním věcí 
např. souvisejících s fotografováním, ale ničím jiným; pojmenovávání ovoce, ţivočichů, viz dříve), 
nebo je schopnost pojmenovávat sníţena celkově. Význačným typem anomie je anomie barev, kdy 
pacient není schopen odlišit barvy, ale umí je pojmenovat (srv. agnozie barev). Nejnovější 
výzkumy za pouţití zobrazovacích metod potvrzují, ţe jednotlivé anomické poruchy jsou 
zaloţeny na narušení aktivity v odlišných mozkových oblastech (např. pojmenování částí těla, 
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externích objektů, barev)686. Dokonce je moţné zaloţit jemnější klasifikaci anomických poruch, 
které se omezují na specifické sémantické kategorie: jména, ţivé objekty, nástroje, geografická 
pojmenování apod., ba i tak specifické, jako jsou termíny z oblasti medicíny687. Příčinou těchto 
odlišností bude zřejmě výrazná distribuovanou sémantické jazykové sítě v rámci jazykově 
elokventního kortexu, na kterou jsme opakovaně upozorňovali. V souvislosti s nejčastěji 
probíranou distinkcí zvířata v. nástroje se uvaţuje o tom, ţe rozdílné uloţení zpracovávání těchto 
dvou kategorií je způsobeno odlišnými modalitami, jimiţ jsou primárně vnímány: zvířata jsou 
nejlépe poznávána prostřednictvím vizuální modality, nástroje a výrobky spíše modalitou 
somatosenzorickou a motorickou. 
 
Uvaţuje se o následujícím schématu: 
Konceptuální a percepční informace 

Percepční – obě hemisféry 

- Somatosenzorická – parietální laloky 

- Vizuální – okcipitální a temporální laloky 

- Auditorní – temporální laloky 
Konceptuální ráz informace 

- Vice abstraktní neţ percepční (výše v síti) 

- Konekce k percepční 

- Různé kortikální oblasti pro různé kategorie 
 
 

 
-  

 
 
Tmavá místa na obrázku značí různé lokality postiţení pojmenovávání v případě různých typů anomie: obr. 1 – 
unika, obr. 2 – zvířata, obr. 3 – výrobky; obr. 4 – konkréta obecně 
 
Mohou se také vyskytovat rozdíly v pojmenovávací schopnosti, na základě toho, zda je 
pojmenovávaný předmět představen v levém, nebo pravém vizuálním poli.  

                                                           
686 Hécaen, H., Albert, M.L. (1978). Human Neuropsychology. New York: John Wiley. 

687 Goodglass, A. Wingfield, M.R. Hyde and J.C. Theurkauf (1986). Category specific dissociations in naming and 

recognition by aphasic patients Cortex 22, 87-102.; Harris, D.M., Kay, J. (l995). I know your face but I can’t 
remember your name: Is it because names are unique. British Journal of Psychology, 86, 345-358; Harris, D.M., Kay, 
J. (1995). Selective impairment of the retrieval of people’s names: A case of category specificity. Cortex, 31, 575-582; 
Lyons, F., Hanley, J.R., Kay, J. (2002). Anomia for common names with preserved retrieval of names of people. 
Cortex38, 23-35, Warrington, E. K., Shallice, T. (1984). Category specific semantic impairments. Brain, 107, 829-854; 
S. E. Nadeau, L. J. Gonzalez Rothi a B. Crosson (eds.) (1997). Aphasia and language: Theory to practice. NY: 
Gulford Press,. 
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Anomie v rámci psycholingvistických modelů můţe být způsobena odlišnými deficity – například 
narušením aktivace konceptuálně-sémantických reprezentací nebo vyhledávání fonologické formy slova ve 
výstupním lexikonu (kognitivně- neuropsychologický model), coţ vede také k různým typům 
anomických chyb – sémantické substituce nejsou to samé jako fonémické chyby. Obecněji 
řečeno, povrchové projevy mohou být následkem různých hloubkových narušení. 
Méně závaţná forma tohoto postiţení se označuje jako dysnomie.  
Topografie: Anomie je způsobena poškozením zejm. různých částí parietálního laloku nebo temporálního 
laloku. Bývá poškozen levostranný střední spánkový závit a gyrus angularis.  
Specifickou formou anomie je zmíněná averbie, při níţ si subjekt nevybavuje pouze jména 
sloves. Je způsobena postiţením frontálního laloku v blízkosti Brocovy arey. 
 
Subjekt ZM - popis obrázků  
(obrázek okurky) 
T: Tady, co to je? ZM: Hrušky, ne, švestky, ne, ty, tamty 
T: O… Okurka. Dál (obrázek krávy) 
ZM: To je mléko nebo sýr… Kráva, no. 
T: Tohleto jsou… 
ZM: Mo, mo, mouchy 
 
(obrázek křečka) 
ZM: Krček, skrček, skřeček.  
T: Křeček. 
(zip) 
ZM: zrp, srp, ne, zip. 
(cibule a česnek) 
ZM: švestek. Ne, to je ta, cibule a česnek. 
T: Ano. 
ZM: sirky to nejsou… ale je to zapalovač. To je doba, neţ to řeknu. 
(ještěrka) 
ZM: Mlok, ne mlok to nebude. 
T: Ale mohli bysme to uznat. 
ZM: Ale ne, to je ta… ještěrka… Tak je to pořád horší. Já se zablokuju. Mně je jedno, jestli mám v ruce ruku, nebo 
nohu. Není to tak jednoduchý. 
T: V dílčích dovednostech jste se významně zlepšil. Ale celek nám nefunguje. 
ZM: Kdybych něco třeba vynechal. Já nevím, jestli to bude stejný, nebo ne. 
T: To je přímo badatelská otázka. Zkoušelo se to, i kdyţ to není úplně etické, ale dejme tomu. Někteří pacienti prošli 
logopedickou terapií jako vy a jiná skupina neměla nic. Udělali s nimi testy a tvrdí se, ţe ta edukace pomáhá. Pro mě je to 
neprůkazné. Ale nechci říct, ţe kdybyste nic nedělal, ţe to bude dobře. Ono je to účinné, trénovat. Hledejte cesty, jak si s tím 
poradit – to je důleţité. 
ZM: Já mluvím jak malý dítě. 
T: To ne. Mluvíte jako dospělý po mrtvici.  
ZM: Můj vnuk v pěti letech má víc slov. 
T: To není jen o vybavování slov ze slovníku. Vy ho máte ten slovník, vy si to jen nevybavujete. Dítě slovník nemá. 

 
Subjekt Ba - Příklad částečně řízené konverzace: 
P: Teď se mi tam staly věci, no to jste neviděl, v ţivotě. Vodešla mi---jeţišmarja---. No, vidíte to, to je věc. Kaţdej den to 
člověk potřebuje. 
T:  Mrazák a lednice.  
P: Já tohle na jedno… jedno… jednomotorovou, takţe mi nešlo nic. No, ale po sedmi letech. To není moc, ţejo. 
T:  Člověk si pak musí koupit novou. 
P: Uţ jí mám, uţ mi jí přivezli. 
T:  To nešlo vopravit? 
P: Jo, vono by to moţná šlo, ale vono by to moţná drahý. To nemá cenu takhle nechávat. Kaţdej…kaţdej říká ţe teda lepčí 
je koupit novou. 
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T: Jakou jste vybral teď? 
P: ….elektrosvět…elek…elektrosvět? Ne, elektrosvět to není. …. Jeţišmarja… 
T:  Elektrol… 
P: Elektrolux! Elektrolux. 
E: Jak se vám daří? Máme trošku lepší počasí, ne? 
P: No, dneska je to lepší, no. Teď jsem byl…v pondělí jsem byl tady v řece, a povidala…tak jsem se jí ptal, jak dlouho 
ještě. A vona…vona mi řekla, ţe nejméně půl roku ještě. Nejméně.  
E: Nejméně půl roku 
P: To znamená od února do března. 
E: A stalo se vám to v květnu? 
P: No, no, pátýho května. Teď to bude čtyry měsíce. Jo, v pátek nebo pátýho. 

 
Srv. 
 
Subjekt Pr – spontánní dialog s terapeutem 
E: Tak to je vyloţeně srub.  
P: No no to je jedna velká místnost, velká jako…a máme tam vše, co potřebujem. 
E: To je super. 
P: Náš dědeček byl opravdu byl prostej člověk ale…takhle tam vejdete…ještě budu chvilku říkat.. takhle …čtyři čtyři scho- 
schody (kašel)… Takhle je do elka je jako chodi- chodbička a jenom… A pak sou malinkatý jedno vedle druhýho osch- 
oschla. Po celý tý po celým tam takhle van- vejdete (kašel), sou tam taky malinký skř- dveře a tady je malý ou- o- u- um- 
umy- umyvadlo. Tady je vchod do wc. Tady je dveře teda do toho velkýho po- pos- pokola poje- pokle- po- po- pokoje. Jedno, 
druhý, třetí ok- okno. Tady velký jo sou takhle sou dvě bále- vejc- valenc- válendy. Tady je taková go- gol- ga- gauč. 
E: Gauč. 
P: Veliká lednice, na tom je tele televize. 
E: Takţe elektrika tam je? 
P: V rohu sou malinkatý ty kamna a skříň a takovej malinkatej prád prádelník a na tady takhle ver- veranda je takhle 
ještě sou druhou stranou tady je ještě taky takovej gauč a tady mam takovou kuchy- kuchynečku. 
E: Tak to je paráda. 
P: Tam mam jako …spodek jako…jako plaková pechová… ta kuche- kuchyň a tam mam vedle toho mam tu velkou 
konev na vodu na my- na vaře- vaření a tam je vre- dřez. 
P: Tam mam takovej takovej udělanej plyn pult …tam mam…tam mam…dvou var- vař- vařič na ty a dvě dvě remosky, 
dva po ta- pati- papi- patinače- papináč. 
E: Papinák, ano. 
P: No, abych mohla v tom rychle vařit v těch remistrách, remo- rem- remoskách a na voda v kon vra- ko- tam no tam tu 
kon- konvici na vodu a, ţe to všechno zase ty votvírat ty skla, to nejde votvírat jako to. Větrák tam mam i ten větrák 
no…všechno tam mam. 
E: Tak to je fantastický. 
 P: Je to i po podska- podsklepený. 
E: Podsklepený dokonce. Jo, tak to tam můţete nechávat potraviny.  
P: No tu velikánskou ledni lednici, všechno. 
E: Tak to bych tam byl, jak říkáte, od léta. 
P: A měla maminku jsem tam měla. Roberta jsem tam měla, dva psy, včetně toho našeho to to to. 
E: Dogy, jo? 
P: Leon- leon- leon- leonbergra. 
E: Já jsem zapomněl.  
P: No a ten šel vţdycky někam poválet nějako- válendu. No a já tam mam i malou tu pračku za za za…normální ne jako 
tu auto… 
E: Tam bych se odstěhoval. 
P: A říkam, byli jsme tam všichni. Táta taky kdyţ za námi ve čtvrtek nebo pátek šel a no tak kdyţ sem tam měla tu 
maminku tak leţel na té vedra- vedrandě. Tam je tak ten ten. 
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16.1.9 Globální afázie 
GA se projevuje téměř úplnou ztrátou schopnosti tvořit řeč nebo chápat jazyk. Dochází tedy 
k váţnému poškození všech komunikačních funkcí. Schopnost něco řečí sdělit je minimální, 
zůstávají automatismy a stereotypie jako například kletby či produkce automatických řad (dny 
v týdnu, měsíce v roce, číslice 1-10 apod.), maximálně izolovaná plnovýznamová slova, nejč. 
jména. V profilu této afázie jsou typické ostrůvky zachovaných jazykových funkcí, zejména 
v oblasti komprehenze: např. rozeznávání specifických kategorií slov, známých rodinných jmen a 
názvů míst a lepší porozumění osobně relevantním informacím. Můţe se ale jednat o totální 
averbii, postiţení uţívají pouze gesta a mimiku. V případě zachované schopnosti opakování pouze 
některých prvků se jedná často o CV slabiky (ta, ga, da) nebo CVC (tan).  
Pacienti se často dorozumívají pomocí intonace a dalších suprasegmentálních prvků, které bývají 
dobře zachovány, ne vţdy ale toto vyuţití prozodie má skutečně komunikativní funkci adekvátní 
dané situaci. Řeč je pomalá, namáhavá a přetrţitá. Často se přidává orální apraxie, která způsobuje, 
ţe i zbylé komunikační schopnosti pacienta jsou narušeny nesrozumitelností projevu. 
Zlepšení během rehabilitace se můţe projevit jen v jedné jazykové modalitě. Ze všech typů afázie 
má tento druh nejniţší míru zotavení. Komprehenze se přesto zlepšuje více neţ exprese. Většina 
pacientů s globální afázií se ale nedostane ani na úroveň méně závaţnějších forem postiţení, 
někteří se posunou směrem k Brocově afázii, transkortikální motorické, smíšené nebo anomické i 
Wernickeově afázii. Zjevným vysvětlením této variability je nedostatečnost klasifikace afázií s 
platností pro první čtyři týdny po mrtvici. V akutním stadiu je afázie váţnější, proto je moţná 
smysluplnější pro diagnostické účely testovat po 30 dnech od mozkové mrtvice.  
Zobrazovacími metodami se zjistilo, ţe signifikantně lepší vývoj auditorní komprehenze byl ve 
skupině globálních afatiků, jejichţ postiţení nezahrnovalo Wernickeovu oblast (Naeserová a kol., 
1990688).  Čím více se výkon pacientů liší v různých jazykových úkolech, tím lepší je prognóza 
vývoje postiţení. 
Ostatní kognitivní funkce u globálních afatiků jsou ale často zachovány, coţ by potvrzovalo, ţe 
jazykové dovednosti jsou specifickou funkční mozkovou doménou. Tato afázie můţe, ale nemusí 
být doprovázená pravostranným ochrnutím tváře a končetin. 
Topografie: Globální afázie bývá spojena nejčastěji s výraznou lézí v perisylviánní oblasti, včetně Brocovy 
a Wernickeovy oblasti, arcuatu fascikulu, přilehlé bílé hmoty, inzuly a bazálních ganglií. Můţe ale také být 
výsledkem lézí pouze v subkortikálních oblastech. 
 
Příklad globální afázie nahravky-testy\Hlas025globální afázie.amr, závaţná fatická porucha s mírnou 
neologizací, CD, stopa 023, nahravky-testy\Hlas022-tyz-global-afatik.amr. Pacient opakuje neadekvátní, ale 
existující spojení slov při pojmenovávání předmětných obrázků („venkovní číš“, „venkovní lyţina“, někdy ale 
pouţívá přeci jen významově blízká slova „obleva prší“ pro deštník). Pacientovo čtení nahlas na téţe stopě: 
souvislý text ukazuje, ţe pacient je částečně schopen (pomalu) číst, ale v úsecích s náleţitým přednesem jsou stále 
hojnější ostrovy ţargonové afázie (beze smyslu); čtení izolovaných slov není narušeno, místy ale pacient „přidává“ 
slova, která na kartičkách napsána nejsou. Následuje test fluence (jmenování zvířat), pacient neologizuje 
„kostrtam“ a není schopen úkol splnit. Následuje test na práci s vlastním tělem. Automatickou řadu dní v týdnu 
jmenuje bez chyb, ale u soboty se zarazí. Opakování je narušeno, zachováno pouze na jednoslovní úrovni. Pacient 
zcela přesvědčeně a srozumitelně tvrdí, ţe „nemá jazyk“, pokynu vypláznout jazyk ale rozumí, neprovede ho. Je 
obtíţné zjistit vůbec lateralitu tohoto pacienta, protoţe mu na levé ruce chybějí prsty, ale hlásí se k leváctví. Píše 
nicméně pravou rukou. Je také moţné, ţe je přeučený na pravou ruku v důsledku úrazu. Strany rozeznává. 
Napsaná izolovaná písmena rozeznává, čísla nikoli. 

                                                           
688 Naeser, M. A: et al. (1990). Late recovery of auditory comprehension in global aphasia. Archives from Neurology 
47, 425-432.. 
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16.2  Afázie podkorové (subkortikální afázie) 
 

Afázie byla tradičně nahlíţena jako jazyková porucha v důsledku poškození klasických 
kortikálních jazyku přisuzovaných arejí v mozku dominantní hemisféry. Od 70. let je toto tradiční 
nahlíţení překonáváno zjištěními stále většího počtu klinicko-neuroradiologických korelačních 
studií, které dokumentují jazykové poruchy u dospělých ve spojení s pouze subkortikálními 
vaskulárními lézemi. Přestoţe koncept subkortikálních afázií jako izolovatelných jednotek je stále 
povaţován za kontroverzní, věnuje se mu nyní podstatná část neurolingvistických studií. Bylo 
vytvořeno několik hypotetických popisů „subkortikálních tras/map jazykových procesů“.  
Subkortikální patologie se často projevuje změněnou, dysartrickou řečí, postiţený má pomalý, útrţkovitý 
projev, amelodickou řeč.  
Za subkortikální struktury spojené s jazykem bývají povaţována zejména bazální ganglia 
(substantia nigra, corpus striatum, caudatus nukleus, putamen, internální kapsule, subthalamický 
nukleus), thalamus, striatokapsulární poškození (dokonce se mluví o striatokapsulární afázii, 
Mega-Alexander, 1994689) a subkortikální dráhy bílé hmoty. Další linii tvoří výzkumy mozečku 
ve spojení s jazykem, zejm. za podpory fMRI.  
Bazální ganglia a thalamus jsou spojeny s cerebrálním kortexem prostřednictvím série okruhů, 
tzv. „loops“. Většina současných teorií specifikuje tyto „smyčky“ jako neuroanatomický základ 
subkortikálního podílu na jazykových funkcích. Pokusy vysvětlit klinické manifestace 
subkortikálních afázií vedly k formulacím několika teorií. Tyto neuroanatomické modely se 
nejčastěji opírají právě o výzkum pacientů po mozkových příhodách v thalamu a striatokapsulární 
oblasti (viz následující oddíl). 
Pravděpodobně první pozorování o spoji mezi subkortikálními strukturami a jazykem navrhl 
Broadbent690 r. 1872 – slova jsou podle něj tvořena jako „motorické akty“ v bazálních gangliích. 
Podle klasických funkčních modelů (Wernicke a Lichtheim) mohly subkortikální léze vést 
k jazykovým deficitům pouze tehdy, kdyţ narušovaly současně také vlákna bílé hmoty, která 
propojují kortikální jazyková centra. Kdyţ Dejerine (1914) popisoval „jazykové oblasti“ mozku, 
subkortikální oblasti vůbec nezmiňoval a idea subkortikálních afázií byla nadlouho zapomenuta. 
Velkou pozornost si získaly afázie způsobené lézemi v bazálních gangliích a thalamu, resp. také 
subkortikální bílé hmotě zejm. v 70. a 80. letech 20. století; se zavedením CT a MRI do výzkumu 
řečových poruch se prokázalo, ţe afázie přece jen můţe být spojena se subkortikální patologií 
(Bassoová, Della Sala, Farabola, 1987, Cappa a kol., 1983691, Naeserová a kol., 1991 – viz výše, 
ad.). Objev jemných narušení jazykových funkcí u pacientů s Parkinsonovou a Huntingtonovu 
chorobou, jeţ byly spojovány s bazálními ganglii, znamenal další důkaz důleţitosti této oblasti pro 
jazykové zpracovávání. Je třeba si uvědomit, ţe do té doby se věřilo, ţe jazyk je pouze záleţitostí 
kortexu a nikdo nespojoval fylogeneticky starobylé struktury podkorové s tak současnou evoluční 
záleţitostí, jako je jazyk. Objev subkortikálních jazykových tras znamená nutnost přepracování dosavadních 
názorů na evoluci jazyka.  
V 90. letech ale zcela nové studie neuropatologie Parkinsonovy a Huntingtonovy choroby 
přinesly důkazy, ţe takovéto případy afázií byly způsobeny dysfunkcí kortexu, jeţ dané 
subkortikální struktury překrývá, jelikoţ jazyk není citlivý na deficit dopaminu, který je příčinou 
zmíněných demencí692. To znamenalo spíše návrat k původním názorům (pouze kortex). Podíl 

                                                           
689 Mega, M.S., Alexander, M. P. (1994). Subcortical aphasia: the core profile ofcap- sulostriatal infarction. 
Neurology , 44, 1824-9.  
690 Broadbent, G. (1872). On the cerebral mechanism of speech and thought. London. 
691 Basso, A., Della Sala, S., Farabola, M. (1987). Aphasia arising from purely deep lesions.Cortex. 23, 1, 29-44.  
692 Hillis, A. E. et al. (2004). Variability in subcortical aphasia is due to variable sites of cortical hypoperfusion. Brain 
and Language, 89, 524-530, ad. 
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bazálních ganglií (putamen, caudatus, internální kapsule, retikulární formace středního mozku) na 
jazyce byl rovněţ zpochybňován (zastáncem tohoto názoru je zejm. geriatr Stephen E. Nadeau, 
naopak obhajovatelem jazykového zpracovávání v bazálních gangliích je B. Crosson a kol.693).  
Odpůrci jazykového angaţmá bazálních ganglií argumentují zejména tím, ţe tyto struktury pouze 
odráţejí kortikální hypoperfuzi a poškození nebo thalamo-kortikální diskonekci. Zdálo se, ţe 
jediná skutečná subkortikální afázie je způsobena mrtvicí thalamu. Otázka, zda je thalamická 
afázie výsledkem izolované subkortikální léze, nebo je způsobena kortikální deaktivací, není 
dosud zodpovězena. Nadeau i Crosson soudí, ţe zejména thalamus má nezpochybnitelný podíl 
na jazykových funkcích.  
 

16.2.1 Starší modely subkortikálních jazykových tras/procesů (80. a 90. léta) 
Response/repase/semantic feedback model (Crosson, 1985694) připisuje subkortikálním 
strukturám roli v řízení uvolňování preformulovaných jazykových segmentů z cerebrálního 
kortexu. Procesy vyhledávání slov a procesy syntaktické se objevují v anteriorním kortexu. 
V posteriorním temporoparietálním kortexu se tyto segmenty monitorují z hlediska sémantické 
přesnosti. Segmenty jsou při tom přenášeny z anteriorních center do posteriorních právě prostřednictvím 
thalamu, a to ještě předtím, neţ jsou uvolněny pro další, motorické programování. Jestliţe je 
detekována v posteriorních oblastech nepřesnost, je informace potřebná pro opravu přenášena 
thalamem zpět do kortexu anteriorního. Pokud je segment v pořádku, je uvolněn z bufferu 
v anteriorním kortexu pro další motorické programování. V tomto procesu se zapojují podle 
tohoto modelu také striatokapsulární struktury. Crosson dále předpokládá, ţe subkortikální léze 
v těchto oblastech vedou k jazykovým deficitům na lexikálně-sémantické úrovni. 
Lexical selection model, druhý model subkortikálního podílu na jazyku, byl navrţen 
Walleschem a Papagnovou (1988)695. Podle něj bazální ganglia a thalamus zpracovávají situační 
omezení a lexikální informace z čelního kortexu a posteriorních oblastí, a následně se podílejí na 
zpracovávání vhodných lexikálních jednotek z mnoha kortikálně tvořených lexikálních alternativ 
(produkce). Nejvhodnější volba je následně uvolněna thalamem pro další zpracovávání čelním 
kortexem a pro následné programování řeči. I v tomto modelu je inhibiční funkce (vybírání 
z alternativ) připisována globu pallidu. Výběr nejvhodnější lexikální alternativy má na thalamus 
inhibiční efekt – způsobí uzavření „thalamické cesty“ a vede k aktivaci cerebrálního kortexu a 
produkci zamýšlené odpovědi.  
Oba modely tedy počítají s pallidální disinhibicí thalamu a oba přičítají subkortikálním strukturám 
podíl zejm. na lexikální úrovni jazyka. Nicméně hlavním omezením těchto modelů je především to, 
ţe ani jeden nevysvětluje podstatnou variabilitu v klinické prezentaci subkortikálních afázií 
obecně. Nejsou navíc příliš přístupné empirickému testování. Je nesporné, ţe poruchy 
subkortikálních struktur mohou být doprovázeny kortikálními poruchami, které nebudou patrné 
neurozobrazovacími metodami (pokles kortikální perfuse). 
 

16.2.2 Novější pohled na subkortikální jazykové zpracovávání – thalamická 
afázie a „afázie bazálních ganglií“ 

Thalamické léze vytvářejí jasnější klinický obraz: převáţně se jedná o smíšenou transkortikální afázii 
(např. Murdoch, 1996), k jejímţ základním projevům patří omezená spontánní řeč, dominující 
sémantické parafázie a anomie. Na druhé straně se v souvislosti s thalamickou afázií hovoří 
také o parafazické řeči ţargonového typu, rovněţ se závaţnou anomií a perseveracemi. Anomie je 
kaţdopádně dominantním rysem této zatím všeobecně nepřijaté afázie, neporušena je gramatika, 

                                                           
693 Crosson, B., et al. (2003). Left and right basal ganglia and frontal aktivity during language generation: 
Contributions to lexical, semantic, and phonological processes. Journal of the International Neuropsychology 
Society, 9, 1061-1077. 
694 Crosson, B. (1985). Subcortical function in language: A working model. Brain and Language, 25, 257-292. 
695 Wallesch, C. W., Papagno, C. (1988). Subcortical aphasia. In Aphasia, London: Whurr, 256-287. 
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artikulace i opakování, podobně také porozumění řeči. Porucha pojmenování se většinou týká 
nízkofrekvenčních slov. Jedná se o poruchu lexikálně-sémantického přístupu, jeţ má úzkou 
souvislost s deklaratitivní pamětí. Tak ji definuje Nadeau a Crosson, 1997696. 
Protoţe se pacienti s thalamickou afázií většinou velmi rychle z této poruchy zotaví v rané fázi a 
do podstatné míry, soudí se, ţe za tímto procesem stojí diaschíza. Je ale obtíţné odlišit manifestace 
diaschízy od manifestací neuroplasticity. Mapování distribuce thalamických lézí do atlasů a 
jemnější jazykové popisy jejich projevů by mohly pomoci porozumět této specifické afázii či 
souboru specifických poruch jazyka po lézích v oblasti thalamu.  
Specifičtější profil, zdá se, mají kromě thalamických lézí také tzv. striatokapsulární léze697, které 
se demonstrují jako potíţe s opakováním, sluchovou komprehenzí a porozuměním čtení.  
Při postiţení bazálních ganglií, nucleu caudatu, putamenu a globu pallidu se nejedná o 
jednoznačný obraz a nelze proto související projevy označovat za afatický syndrom (porušení 
plynulosti, přerušovaná řeč), ale např. postiţení kaudáta vyvolává spíše plynulou, nicméně 
obsahově nepatřičnou mluvu.  
 

16.3  Ostatní afázie a příbuzné jazykové poruchy 
 

16.3.1 Afázie suplementární motorické oblasti 
Uţ roku 1940 napsal Brickner698, ţe kortikální stimulace suplementární motorické arey (SMA, 
části BA6) vede ke kontinuální perseveraci. Řečovým patologiím SMA se ale literatura věnuje 
poměrně krátkou dobu (Rubens, 1975, Jonas, 1981699 ad.). Nejčastější etiologií je okluze levé 
anteriorní cerebrální arterie., můţe jít ale také o nádor nebo traumatické zranění hlavy. Řeč je 
v případě tohoto poškození typická iniciálním mutismem, který trvá 2-10 dní, později se vyvíjí 
v téměř úplnou neschopnost iniciovat řeč. Dalším rysem je téměř normální opakování a porozumění 
a absence echolálie. Paréze mohou být přítomny. Zotavení z této „afázie“ je vynikající a probíhá 
během týdnů či měsíců. 
SMA se podílí na schopnosti sekvencovat pohyby, které jsou prováděny v konkrétním pořadí. 
Podílí se na iniciování, koordinování a plánování komplexních pohybů. Aktivace v SMA 
předchází vědomým pohybům obecně (Erdler a kol., 2000700). Fried a kol, 1991701 jí přisuzují 
klíčovou roli v motorické expresi jazyka. Neurozobrazovací studie prokázaly, ţe SMA je aktivní 
při mnoha kognitivních úkolech (např. prostorová a verbální pracovní paměť, aritmetické úlohy, 
mentální představivost prostorová nebo aktualizace verbálních reprezentací). SMA je tedy spíše 
komplexní motorickou oblastí, nikoli primárně jazykovou (Ardila, 2010, viz dříve). 
 

16.3.2 Zkříţené afázie  
Zkříţené afázie se objevují při loţiskových poškozeních pravé hemisféry u praváků. Přibliţně ve dvou 
třetinách je jejich klinický obraz stejný jako u afázií klasických, jichţ jsou anatomicky zrcadlovým 
obrazem. 

                                                           
696 Nadeau, S.E., Crosson, B (1997). Subcortical aphasia. Brain and Language, 58, 355-402, 436-458. 
697 Weiller, C. et al., /1993). The case of aphasia or neglect after striatocapsular infarction. Brain, 116, 1509-1525. 
698 RM Brickner 1940 A human cortical area producing repetitive phenomena when stimulated. Journal of 
Neurophysiology, - Am Physiological Soc 
699 Jonas, S. (1981) The supplementary motor region and speech emission. Journal of Communication Disorders 14: 
5, 349-373; Rubens AB (1975). Aphasia with infarction in the territory of the anterior cerebral artery. Cortex 11: 239-
250. 
700 Erdler, M. et al. (2000). Supplementary motor area activation preceding voluntary movement is detectable with a 
whole-scalp magnetoencephalography system, Neuroimage , 11, 697-707. 
701 Fried, A Katz, G. et al. (1991). Functional organization of human supplementary motor cortex studied by 
electrical stimulationJournal of Neuroscience, Vol 11, 3656-3666. 
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16.4 Pravohemisferální jazykové poruchy  
16.4.1 Right hemisphere damage (RHD)  
Výzkum subjektů s poškozenou pravou hemisférou ukazuje, ţe se u nich mohou objevit jak 
vyjadřovací, tak komprehenzní deficity. Jazykovým funkcím pravé hemisféry jsme věnovali celou 
kapitolu v rámci lateralizace mozkových funkcí (viz kap. 7). 
Pacienti s poškozením pravé hemisféry mají obtíţe v oblasti lexikálně-sémantického zpracovávání, jako je 
pojmenování obrázků; odvozování slov a rozhodování o významu výrazů. Dále mají problémy 
s kategorizací a subordinací prvků, s inferováním, s různými typy diskursu702. Pravostranné léze mění i pacientovu 
produkci a komprehenzi indirektivních výpovědí, kde je intendovaný význam v rozporu s významem 
propozičním. Mluvené projevy lidí s poškozením pravé hemisféry jsou dále často popisovány jako 
verbalistické, s mnoha odbočkami, bez informačního obsahu, s deficity v organizaci a integraci prvků 
diskursové struktury. Takto postiţené subjekty mají potíţe s očním kontaktem a nechápou parametry střídání 
replik a další pragmatická narušení, objevuje se jistá verbální výstřednost a dvojznačnost reference. Mají 
potíţe s vystiţením podstaty rozsáhlejšího diskursu703. Slabá schopnost znovu začlenit do struktury textu 
známé referenty (anafora) způsobuje rozpad obsahové koherence. Systémové narušení organizace textu na 
základě diferenciace známé a nové informace (téma vs. réma) vede k rozpadu izotopických řetězců textu, 
k odklonu od hlavní tematické linie, k nadměrné preferenci nepodstatných detailů. Výpověď ztrácí 
informační hodnotu. Všechny tyto funkce jsou citlivé na kontext a slouţí k vyjadřování jemných 
významových nuancí.  
 

16.4.1.1 Right hemisphere damage a interpretace významu 
Na tomto místě odkazujeme ke kapitole 14.4. Jestliţe v případě tzv. right hemisphere damage 
(RHD)704, jejímţ přímým důsledkem můţe, ale nemusí být rozvinutí SPLD (viz níţe), dojde 
k rozsáhlejší destrukci systému neurokognitivní sítě, která kóduje sémantické vztahy mezi 
lexikálními reprezentacemi především na úrovni pragmatické, bude při komprehenzi 
pravděpodobným důsledkem automatická preference denotativní vrstvy významů i přesto, ţe nebude 
odpovídat smyslu reálné komunikační situace. Toto je také vysvětlení pro poruchu komprehenze 
figurativního jazyka ve všech jeho formálních projevech, jeţ je pro postiţení pravé hemisféry 
příznačná: sníţená schopnost rozpoznat ve výpovědi skutečný smysl idiomatického spojení, tj. 
celkového významu, který není vyvoditelný z významů jednotek, které spojení tvoří, zvláště 

metafor705. Například výrok nemůţeš se pořád dívat na svět růţovými brýlemi bude za okolností 
popsaných výše interpretován preferenčně selekcí významových aspektů levou hemisférou 

                                                           
702 Výsledky studie Brownella, Pottera, Michelowa a Gardnera (1984), která uţívala metody vytvořené Zurifem et al. 
(1974) k vyšetřování citlivosti k denotativním a konotativním významům a metaforám u LHD a RHD pacientů, i 
další analýzy zaloţené na inferenčních technikách také potvrzují oddělenost denotativních a konotativních významů. 
Ve shodě s tradičním popisem afázie (např. Goodglass 1993), poškození jazykových oblastí levé hemisféry způsobí, 
ţe zacházení postiţené osoby s významem je méně spojeno se specifickými, doslovnými, denotativními obsahy a více 
závisí na konotacích. Pravostranné poškození naopak vede k většímu zaměření na denotativní elementy.  
703 Hough, M. S. (1990). Narrative comprhension in adults with right and left hemisphere brain-damage: Theme 
organizaction. Brain and Language, 38, 253-277.  
Leonard, C. L., Waters, G. S., Caplan, D. (1997). The use of contextual informatik by right brain-damaged 
individuals in the resolution of ambiguous pronouns. Brain and Language, 57, 309-324. 
704 Nejčastější příčinou RHD (jíţ se míní porucha nedominantní hemisféry, jeţ je většinou vpravo) jsou úrazy, 
nádory a v menší míře je moţno se s ní setkat i u mozkových infarktů.  
705 Bottini et al. 1994, potvrzuje roli pravé hemisféry ve zpracování metafor za pouţití PET. Kolektiv zkoumal zdravé 
mladé subjekty. Srovnávali zpracování doslovných vět a vět metaforických: oblasti v pravé hemisféře vykázaly 
zvýšenou aktivaci během metaforických podmínek (BA 46 – dorzolaterální prefrontální oblast, BA 21 – střední 
spánkový lalok, BA 31 - precuneus ve středním parietálním laloku). Bottini et al. Naznačují, ţe pravý posteriorní 
region, hlavně precuneus a prefrontální region, odráţí příspěvek epizodické paměti a představivosti ke zpracování 
metaforických úloh. Také Fletcher a kol (1996) naznačují, ţe zvýšená aktivace v pravém precuneu odráţí vědomé 
ohledávání představ a ţe větší aktivace v prefrontálních oblastech odráţí potřebu odlišit, tj. Vyloučit moţné 
alternativní odpovědi. Pravé prefrontální oblasti jsou dále spojeny s představitelným materiálem a levé prefrontální 
oblasti s nepředstavitelným (Fletcher a kol., 1997). 
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(Můţeme se setkat i s reakcí: já ale ţádné růţové brýle nemám). Pravohemisferálně postiţení mají také 

související problémy se zpracováváním humoru706. 
Zajímavá je oblast metafory lexikalizované, kde se stýká tzv. základní jazyk, který by měla zpracovávat 
hemisféra levá, s metajazykem, který by měla zpracovávat polokoule pravá. Výzkumy uţívají sentence-picture 
matching task, tj. úkolu, při němţ se spojuje věta s vyobrazením jejího potenciálního obsahu. Pacienti 
s pravostrannými lézemi, mnohem více neţ afatičtí pacienti s lézemi nalevo, tendují k doslovnosti - ztrácejí 
konvenční významy frázových metafor a idiomů, tj. slovních obratů jako např. „srdce na dlani“, „teče mu 
do bot“ (viz náš Test idiomatické komprehenze). Typická doslovnost se vztahuje také na jednoslovné 
metaforické výrazy, jako jsou vřelý, chladný, hluboký atd. Také moderní neurologické zobrazovací techniky 
potvrzují, ţe oblasti v pravé hemisféře – vč. horního, bočního (dorzolaterálního) prefrontálního kortexu, středního 
spánkového závitu a ve středním temenním (parietálním) laloku - jsou aktivovány během zpracování metafor, nikoli 
při zpracováváním větných konstrukcí s významem doslovným707. 
Hlavním objevem výzkumného programu Tompkinse a kol. (1990, 1994) bylo, ţe deficity v metaforické 
komprehenzi u RHD subjektů jsou nejvýraznější v úkolech vyţadujících úsilí a strategii při zpracování. 
Roli při chápání diskursu hraje kapacita pracovní paměti. Studie Papagnové a kol.708 ukázaly, ţe 
figurativní jazyk je relativně zachovanou funkcí u velmi mírné fáze Alzheimerovy choroby. Bylo také 
zjištěno, ţe metafory a idiomy se liší co do druhu produkovaných chyb, coţ znamená, ţe jsou nezávislé 
z hlediska mozkových struktur, které za ně zodpovídají.  

V literatuře se objevuje příliš mnoho pojetí této poruchy, která do ní zahrnují odlišné jazykové, 
ale i nejazykové kategorie, a touto nesourodostí přispívají k mnoha nedorozuměním při 
hodnocení mluveného projevu RHD subjektů. Pravostranné jazykové funkce jsou daleko těsněji 
(neţ levohemisferální) spjaté s ostatními kognitivními funkcemi člověka, jako jsou pozornost, 
paměť709. 
 
16.4.1.2 Sémanticko-pragmatická porucha jazyka (SPLD) 
SPLD vzniká v důsledku léze pravé hemisféry a o jejích rysech jsme se zmínili v kapitole 
věnované jazykovým funkcím PH. Jejím typickým projevem je nedostatečné zpracování 
suprasegmentálních komponent (v produkci nebo percepci) s jazykovou funkcí (např. diferenciace 
výpovědi interogativní a deklarativní), ale i s funkcí pragmatickou, při vyjadřování vědomých 
postojů (Vlčková-Mejvaldová 2006710). Výrazným znakem potvrzujícím přítomnost SPLD je 
především změna v mechanismech zpracování komponent figurativního jazyka – metafory, 
metonymie, ironie, nepřímá nabídka či pokyn, uţití idiomu a některých druhů přirovnání apod.; a 
jako závaţný nedostatek se ukazuje také deficit na úrovni diskursu – dezorientace ve struktuře 
textu, chybné kódování či dekódování koreferentních výrazů apod. (Shields 1991; Giorová 2002; 

                                                           
706 Bottini, G., Corcoran, R.E. et al. (1994). The role of the right hemisphere in the interpretation of figurative 
aspects of language: A positron emission tomography activation study. Brain, 117, 1241-1253. 
706 Brownell H. H., Michel D., Powelson J., & Gardner H. (1983). Surprise but not coherence: Sensitivity to humor 
in right hemisphere patients. Brain and Language, 18, 20-27; Brownell, H. Right hemisphere contributions to 
understanding lexice connotation and metafor. In: Y. Grodzinsky, L. Shapiro, D. Swinney (eds.) – Language and the 
Brain, San Diego: Academic Press, 185-201. 
706 Shammi, P., Stuss, D. T. Humour appreciation (1999). A role of the right frontal lobe. Brain, 122, 657-666. 
707 Vznikly také některé standardizované testy pro pacienty s pravostranným postiţením: např. Mini Inventory of 
Right Brain Injury (Pimental a Kingsbury, 1989) nebo Right Hemisphere Language Battery (Brian, 1989); viz kap. 21.  
708 Papagno, C. (2001). Comprehension of metaphors and idioms in patients with Alzheimer's disease, Brain, 124, 7, 
1450-1460. 
Papagno, C., Vallar, G. - Understanding metaphor and idioms: a single case neuropsychological study in a subject 
with Down syndrome. J Int Neuropsychol Soc. 2001; 
Papagno et al. - Metaphor comprehension, 1995. 
709 Stehlíková, O. (2005). Jazykové funkce pravé hemisféry, in: VI. Afaziologické sympozium s mezinárodní účastí, 
sest. Phdr. Milena Košťálová, Brno, 12. 
710 Vlčková-Mejvaldová J. (2007). Prozodie, cesta i mříţ. Cizí jazyky, 50, 4, 157-158. 
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Tallberg, 2001711). Jak vidíme, odlišit tzv. RHD od této poruchy je krajně obtíţné a 
pravděpodobně se jedná o zbytečnou duplicitu diagnostických jednotek. 
SPLD se nicméně odlišuje v tom, ţe zasahuje nejvyšší jazykovou rovinu, s větší mírou 
komplexnosti – totiţ pravidla tvoření a organizace textu a dodrţování pragmatických 
konverzačních maxim i kooperačního principu. SPLD mění mechanismy zpracování implicitních 
informací, které vyplývají z obsahu diskursu. Brání tak tvořit funkční inference. Můţe vyvolat 
oslabení procesů nutných pro nenarušené sledování tematické stopy. Postiţený ztrácí orientaci 
v rozhovoru více mluvčích, kdy se aktualizuje několik témat. Osoby se SPLD se rovněţ 
neorientují ve výpovědích, které popisují sloţité interpersonální vztahy atd. (Perkins 2002; 
Schirmerová-Kotzová, 2006712). Tento deficit se diagnostikuje tehdy, kdyţ u pacientů nelze zjistit 
ţádné nedostatky ve smyslu agramatismu nebo ve smyslu demencí. 
Je to tedy nehomogenní skupina příznaků, která se profiluje v jiné rovině jazyka neţ diagnostické 
kategorie představené dříve.  
Podle Perkinse se dají rozlišit dvě rozdílné kategorie, tzv. primary pragmatic disability (primární 
pragmatická porucha, PPP) a secondary pragmatic disability (sekundární pragmatická porucha, SPP). 
Primární pragmatická porucha vzniká v důsledku narušení obecně kognitivního systému, kam 
spadají kognitivní domény, jako je schopnost tvořit inference, sociální kognice, theory of mind, 
exekutivní funkce, paměť, emoce a znalost světa. Narušením některých z těchto domén vzniká 
deficit komunikace, který je podmíněn mimojazykovými funkcemi, např. neschopností tvořit 
inference o akcích, názorech a interakcích jiných osob za účelem porozumění jejich chování a 
schopnosti přizpůsobit své výroky jejich potřebám713. 
Sekundární pragmatická porucha vzniká v důsledku poškození jazykového systému a zasahuje 
schopnost manipulace s jazykovými jednotkami, které jsou vyuţitelné jako prvky organizace textu 
– např. osobní zájmena, deiktory, konektory (rovina lexikální) či kongruence predikátové 
koncovky s agentem v pozici subjektu (rovina morfologicko-syntaktická), slouţící pro potřeby 
anaforického a kataforického navazování. Není-li mechanismus koreference v textu funkční, 
dochází k narušení významové koherence textu (MČ III 1987714).  
 
16.4.1.3 Pravostranné poruchy prozodie 
S komprehenzí hudby, melodie a zpěvu připisované v rámci statického konceptu lateralizace 
holistické pravé hemisféře souvisí také zmiňované zpracovávání prozodie715. Řečová produkce 
RHD subjektů - při lézích ve spánkové (temporální) oblasti - je typická ztrátou kontroly, 
manifestovanou extrémní variabilitou v melodii, hlavně v základní frekvenci. Pacient působí, jako 
by byl silně emočně labilní.  
Motorická aprozodie (tj. neschopnost produkovat prozodicky adekvátní verbální projev) je 
spojena s lézemi v pravé čelní (frontální) oblasti 

                                                           
711 Shields, J. R. (1991). Semantic-pragmatic disorder a right hemisphere syndrome? British Journal of Disorders of 
Communication 26, 383-92; Tallberg, I.-M. (2001). Semantic Analysis of Irrelevant Speech in Dementia. Studies in 
Logopedics and Phoniatrics, No 11; Giora, R. (2002). Literal vs. figurative language: Different or equal? Journal of 
Pragmatics, 34, 487-506. 
712 Perkins, M.R . (2005). Pragmatic ability and disability as emergent phenomena, Clinical linguistics, 19, 5, 367-37; 
Schirmer, A., Kotz, S. A. (2006). Beyond the right hemisphere: brain mechanisms mediating vocal emotional 
processing Trends in Cognitive Sciences10,1, 24-3. 
713 Shields, J. (1991). Semantic-pragmatic disorder: A right hemisphere syndrome?, Britihs Journal of Disorders of 
Communication, č. 26, , s. 383-392. 
714 kol. aut. (1986-1987). Mluvnice češtiny 3, Academia, Praha. 
715 Ross navrhl r. 1981 typologii aprozodií, která zrcadlila klasickou taxonomii afázií: motorická aprozodie spojená 
lézemi v pravém frontálním regionu, receptivní aprozodie spojená s pravými temporálními lézemi a globální 
aprozodie spojená s rozsáhlými fronto-temporo parietálními lézemi (Ross, E. D. /1981/. The aprosodias. Archive 
sof Neurology, 38, 561-569.  
Benowitz, L. I., Moya, K. L., Levine, D. N. (1990). Impaired verbal reasoning and constructional paraxia in subjekt 
with right hemisphere gamage .Neuropsychologia, 28, 231-241. 
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Receptivní aprozodie (tj. neschopnost diferencovat rozdíly v percipované prozodii) je spojena 
s lézemi v pravé temporální oblasti; 
Globální aprozodie s lézemi na fronto-temporo-parietálním rozhraní mozkových laloků (viz kapitola 
Poruchy prozodie).  
 

16.4.2 Unilaterální neglekt a prosopagnozie 
Unilaterální neglekt, jeţ se projevuje zrakovým a somatosenzorickým opomíjením levé poloviny 
vlastního těla a prostoru vůbec (tj. dotýká se také čtení - levé poloviny textu, opisování  - levé 
poloviny textu) apod. Porucha přechází do stadia anestezie (viz kapitola věnovaná agnoziím), 
připomeneme podrobněji v kapitole věnované agnoziím – Poruchy (jazykové) gnóze; příklad 
neglektu viz Clock test (Topografie: pravý parietální lalok). Tamtéţ viz také prosopagnozie 
(porucha rozeznávání obličejů), která nesmí být zaměňována s neschopností identifikovat 
(emocionální) výrazy obličeje, tedy s narušením komprehenze mimiky (viz kapitola Jazyk a 
emoce; topografie: posteriorní části pravé hemisféry). 
 

16.5  Test idiomatické komprehenze 
Roku 2006 sestavila Skupina pro řečové poruchy (Stehlíková, Majerová, Kubík) dva testy 
komprehenze idiomů, na nichţ zkoumala schopnost subjektů s poškozenou pravou hemisférou 
interpretovat idiomatická vyjádření (ve srovnání se zdravými kontrolními subjekty). Testována 
byla schopnost vnímat rozdíl mezi významem doslovným a přeneseným. Cílem testu bylo 
prověřit případně lokalizaci lexikalizované metafory. Pouţito bylo paradigma sentence-picture 
matching task s moţností volby obrázku ze dvou variant, tj. klasický úkol, při němţ se spojuje věta 
s vyobrazením jejího potenciálního obsahu, v modifikované verzi:  
Stimuly 
Idiomatický test obsahuje sedm dvojic dějových obrázků, na jednom obrázku je situace 
odpovídající příslušnému idiomu, na druhém je obrázek, který tentýţ idiom vykládá a popisuje 
doslovně. Kaţdou z dvojic doprovází písemný výrok (idiom) s nápovědou, který se k obrázkům 
vztahuje. Neobsahuje jen přesné znění idiomu, ale také jeho doplňující, upřesňující výklad 
(většinou se jedná o synonymní vyjádření). Náleţitá interpretace je podtrţená. Testovaný má za 
úkol stanovit, který obrázek k výroku patří.  
Listy se věnují následujícím idiomům: 
List I  Polykat andělíčky  
List II  Chodit spát se slepicemi  
List III Mít obě ruce levé  
List IV Padají trakaře  
List V Mít srdce v kalhotách  
List VI Mít jazyk na vestě  
List VII Ţít si na vysoké noze  
 
Průběh testu: 
Testující předloţí pacientovi vţdy jeden list, na němţ je text idiomu v kontextu, obrázek 
doslovného a přeneseného významu tohoto idiomu a ke kaţdému listu poloţí otázku Co znamená, 
kdyţ se řekne… a přečte text nad obrázkem, který zahrnuje zvolený idiom a jednu další větu, která 
slouţí jako návod či nápověda ohledně významu idiomu. Testovaný sám nečte nahlas ţádný 
z těchto výroků, aby se předešlo interferenci testování s poruchou čtení, která by se případně u 
pravostranně postiţených osob mohla projevit. Čtení idiomatického vyjádření podpoří testující 
ukazováním na text. Respondent odpovídá pouze ukázáním na jeden z obrázků, o němţ soudí, ţe 
popisuje příslušné větné vyjádření. Volí vţdy ze dvou variant obrázků jednu.  
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Testovaná hypotéza: 
Přestoţe poskytneme nápovědu a přestoţe doslovné vnímání idiomů je ve zvolených případech 
nesmyslné a ukazovalo by tedy na chybu v interpretaci, subjekty nebudou schopny dešifrovat 
význam jako metaforický a určit náleţitý obrázek jako správnou variantu. 
Administrace: 
Testující následně vyznačí respondentovu volbu do diagnostického formuláře, který pacientovi 
není k dispozici. Formulář eviduje poloţky: šifra jména, věk, vzdělání, lateralita ruky a 
neurologická diagnóza.  
Obrázky jsou na listech vedle sebe, v náhodném pořadí „správnosti“. 
Testovaný vzorek 
Kontroly 
Ve skupině sledovaných kontrolních osob bylo 30 osob, 27 % ţen a 73 % muţů, jeden levák, 
zbylé osoby (97 %) praváci. Zvoleni byli jedinci s nejniţším moţným nebo velmi nízkým stupněm 
vzdělání – 10 kontrolních subjektů mělo základní vzdělání, 20 osob (67 %) vyučení. Největší 
skupinu (47 %) tvořily osoby do 35 let. Zdraví jedinci se překvapivě dopustili 14 chyb, coţ je 
statisticky významné, 5x nebyla otázka zodpovězena vůbec, 7x zvolena špatná odpověď 
(doslovný význam), 2x byla odpověď nesmyslná; 22 osob se nedopustilo ţádné chyby, největší 
zastoupení měla chybovost 1 (5 osob).  
Výsledky tedy prokázaly, ţe pravostranné, ale i levostranné postiţení narušuje recepci 
metaforických sloţek jazyka a schopnost jejich analýzy.  
Sledované pravohemisferiálně postiţené subjekty se dopouštěly různého mnoţství různě 
distribuovaných chyb; úspěšnost variovala od 90% po 63,3 %.  
Ukázkové kazuistiky dvou vybraných subjektů s extrémními výsledky zachycovaly rozdílné 
postiţení pravé hemisféry i rozdílné vzdělání:  
V případě úspěšného testovaného se jednalo o osobu (M, 75, VŠ, dx) s náhlou a nečekanou 
poruchou řeči při zachování hybnosti končetin po ischemické CMP kardioembolizační etiologie 
s fibrilací síní a hypertenzí, s lehkou korovou atrofií. Diagnostikovanou poruchou jazyka byla 
smíšená afázie, resp. středně těţká konduktivní afázie s koincidencí Wernickeovy afázie rovněţ 
středně těţkého stupně a s lehkou agrafií. 
Nejméně úspěšný respondent základní skupiny (Ţ, 71, ZŠ, dx) byla pacientka po dvou epileptických 
paroxysmech vpravo, s nejistou CMP supratentoriálně vpravo, po opakovaných CMP. Patrná byla 
výrazná nepravidelná ischemická loţiska s výraznější korovou a periventrikulární atrofií. Při 
sledování fatických funkcí dospěl klinický logoped k závěru, ţe „základní jazykové funkce kódované 
dominantní hemisférou nevykazují narušení“. 
Sledování těchto dvou extrémních případů odhalilo, ţe paradoxně „jazykově nenarušený“ jedinec 
zvládal Idiomatický test II s výrazně většími obtíţemi neţ diagnostikovaný afatik s těţkou 
kombinovanou afázií s agrafií (viz přehledné grafy a kazuistiky níţe)716. Překvapivá byla chybovost 
kontrolních osob, u nichţ se předpokládalo chybové skóre 0. Neschopnost analyzovat metafory 
by mohla být spojována s niţším vzděláním kontrolních osob, kdyby se ovšem nejednalo o běţně 
uţívané metafory lexikalizované. Pouţitím lexikalizovaných metafor v Idiomatickém testu II se 
prokázala jazyková narušení jinak jazykově nepostiţených osob – neporozumění lexikalizovaným 
metaforám, resp. připisování doslovných významů těmto vyjádřením, musí v běţném ţivotě 
těmto osobám činit značné praktické problémy. Výsledky testování současně naznačují, ţe oblast 
lexikalizovaných metafor, které patří do běţné lexikální databáze a současně vyţadují 
metaforickou analýzu, je materiálem, jehoţ zkoumání se dotýká obou hemisfér a.  
 

                                                           
716 Logopedická péče se v naší republice pravostranně postiţeným pacientům nevěnuje, takţe není moţné běţným 
vyšetřením zjistit narušení metaforických funkcí jazyka. Ty ovšem tvoří významné procento běţných vyjadřovacích 
moţností jazyka a jejich narušení můţe významně omezit komunikační schopnosti postiţeného. Se záměrem 
upozornit na tuto skutečnost byl vytvořen Idiomatický test I, II.  
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Údaje o kontrolách 
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Dopluli jsme k němu. Uţ polykal andělíčky. 
 

 
Babička uţ bývá večer unavená. Chodí spát se slepicemi. 
 

 
Je nešikovný. Má obě ruce levé. 
 

 
Nemohli jsme se opalovat. Padaly trakaře.  
 

 
Nebyl odváţný. Měl srdce v kalhotách.  
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Času měl málo. Měl jazyk na vestě.  
 

 
Mají dobře placenou práci. Ţijí si na vysoké noze.  
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Nejúspěšnější respondent 

 
 
 
Nejméně úspěšný respondent 
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17  Specifické poruchy jednotlivých 
jazykových modalit 

 

17.1  Percepce a komprehenze jazyka v modu vizuálním – 
procesy čtení a psaní 
 

Při hodnocení vyšších kognitivních funkcí se ukazuje, ţe jednoduché percepční rysy, tj. senzorické 
vlastnosti, jsou konzistentnější, co se týče lokalizace v rámci populací, neţ komplexní percepční rysy, 
které jsou spojeny se specifickou znalostní doménou a zaujímají vyšší místo ve fylogenetické 
hierarchii. Detektory pro vizi a slyšení jsou v rámci mezimozkové variability konzistentnější neţ 
grafémové nebo fonémové detektory. 
 
Vstupní cestou pro psaný jazyk je primární vizuální kortex. Není dosud zcela jasné, zda dva 
prostředky jazykového zpracovávání, auditorní a vizuální, vyuţívají stejné neurologické zdroje a 
společné brány, nebo zda jsou kaţdé z těchto funkcionalit dedikovány zvláštní kortikální regiony.  
Řada procesů probíhajících při porozumění mluvenému slovu je při komprehenzi čtení podobná. 
Zdá se, ţe podobné principy, jimiţ se řídí auditorní percepce, platí také pro percepci textu 
čteného. Příkladem je WSE – word superiority effect čili efekt nadřazenosti slova (viz níţe). Vnímání 
řeči a čtení se ale také v podstatných věcech liší. Mluvené slovo představuje podstatně méně 
jednoznačný signál neţ psaný text, klade také větší nároky na krátkodobou paměť; na druhou 
stranu obsahuje řadu prozodických vodítek pro porozumění, která lze jen částečně přenášet do 
psaného textu pomocí interpunkce. 
Čtenáři pouţívají mnoţství strategií pro dekódování a komprehenzi psaného textu. Překládají při 
tom psané symboly do zvuků nebo vizuální reprezentace řeči. Integrují slova, která přečetli, do 
existujícího rámce svých znalostí – do schématu. Lidé nicméně nefixují kaţdé slovo v textu, 
doplní chybějící informace z kontextu a zkušenosti. V alfabetickém psacím systému je kaţdé 
slovo souborem symbolů, který vyjadřuje nějaký význam a spolu s ostatními slovy, seřazenými dle 
syntaktických a slovosledných pravidel, přináší obecný význam. Čtení nezaloţené na psacích 
systémech, jako jsou hudební notace, piktogramy nebo matematické notace, mají z obecně 
kognitivního hlediska s čtením textu společnou nutnost interpretace symbolů. Hlavními 
prediktory schopnosti číst alfabetické i neabecední záznamy je tzv. phonological awareness (viz výše), 
RAN (rapid automatized naming, viz dále) a verbální IQ717. 
 

Pole výzkumu visual word recognition neboli rozeznávání slov ve vizuální podobě je velmi široké718. 

Klíčové pro získávání informací o procesu čtení je sledování očních pohybů (5.1.3) a tzv. reading span 
(čtecí rozsah či okénko), odhlédneme-li od moţností zobrazovacích metod. Sledování očních 
pohybů poskytuje informace v reálném čase a je neinvazivní. Je ale obtíţné interpretovat procesy, 
které nastávají při fixaci určitého textového úseku. Studium procesu čtení za sledování očních 
pohybů představujeme v příslušené kapitole, v níţ jsme také uvedli nejpodstatnější teoretické a 
empirické příspěvky eye-trackingu k poznatkům o čtení.  

                                                           
717 Powell D, Stainthorp R, Stuart M, Garwood H, Quinlan P (September 2007). An experimental comparison 
between rival theories of rapid automatized naming performance and its relationship to reading. Journal of 
Experimental Child Psychology 98, 1, 46–68. 
718 Cornelissen PL, Kringelbach ML, Ellis AW, Whitney C, Holiday IE, Hansen PC (2009). Activation of the left 
inferior frontal gyrus in the first 200 ms of reading: evidence from magnetoencephalography (MEG). Plos ONE 4, 4, 
e5359. 
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Metoda hlasitého čtení oproti tomu umoţňuje analýzu typů chyb při čtení a způsobů jejich oprav i 
studium reakcí čtenářů na chyby v textu. Hlasité čtení je ale o 50 % pomalejší neţ čtení vnitřní 
řečí a oči jsou oproti zvukové reprodukci textu asi o 3 slova napřed, takţe chyby při čtení mohou 
být spíše způsobeny nedostatky v krátkodobé paměti. Je také moţné pro studium čtení vyuţít 
lexical decision task, přičemţ se sleduje čas identifikace slova – realizace rozhodnutí o slově, 
z čehoţ je také jisté, ţe slovo bylo opravdu zpracováno. Metoda má ale zjevnou nevýhodu v tom, 
ţe není jasné, které procesy potřebovaly čas na detekování slova a které na jeho vyslovení. 
Způsob, jímţ čteme, také závisí na tom, jak jsme se v dětství číst učili: hovoří se o lexikálním a 
sublexikálním procesu učení se čtení. Pokud se učíme číst druhým způsobem, fixujeme si skupiny 
písmen se zvukem719. Lexikální čtení je akvizice celých slov nebo frází bez ohledu na jejich sloţení 
z písmen, fixuje se tedy spojení s významem. Při čtení subvokalizací vnitřně ozvučujeme slova, jako 
by byla vyslovována (viz kapitola 0).  
Rychlost čtení závisí na cíli, s nímţ text čteme: pokud memorujeme čtený text, je rychlost niţší 
neţ 100 slov za minutu, pokud čteme, abychom se obsah naučili s pochopením, je rychlost 
podobná. Pouhé čtení s porozuměním má průměrné trvání asi 200-400 slov kaţdou minutu a tzv. 
skimming 400-700 slov za minutu (způsob čtení pro rychlé zpracovávání velkých objemů textu s 
nízkou mírou porozumění, méně neţ 50%). Rychločtení je soubor vypracovaných metod pro 
zvýšení rychlosti čtení bez redukce komprehenze nebo retence. Foto-čtení je dalším souborem 
takových technik – text se jakoby fotografuje do paměti. 
 

17.1.1 Subprocesy procesu čtení lokalizačně 
 

1. dekódování vizuálního pole v primárním okcipitálním kortexu 
2. spojení ortografických forem s fonologickými rysy, nutné pro rozeznávání slov, v oblasti angulárního gyru  
3. sémantická aktivace slovních významů v dominantním temporo-parietálním kortexu 
4. aktivace prefrontálního kortexu a Brocovy oblasti coby artikulatorních programů pro vyslovení 
slova (Poeppel , Hickok, 2004). 
 
Rozpoznávání slov (lexical access) 
 
Lexical access – rozpoznání slov či vybavování slov – je teoreticky zřejmě nejproblematičtějším 
subprocesem a budeme se mu věnovat v popisu teorií čtení a modelů čtení níţe. Tento termín 
pro identifikaci slova můţe označovat v rámci jedné teoretické školy přístup ke zvukové podobě 
slova, v rámci jiné spíše význam slova. Z toho, ţe vysokoškolský student přečte přibliţně 300 slov 
za minutu, se vyvozuje, ţe stráví identifikací kaţdého slova v průměru asi 200 ms. Zamaskováním 
kaţdé fixace 50 ms po jejím začátku se zjistilo, ţe rychlost čtení se sniţuje jen asi o 15 % (Rayner 
et al., 1981720). Identifikace slova v obou z uvedených významů netrvá o mnoho déle neţ 50 ms. 
Z toho Rayner a Serenová (1994)721 vyvozují, ţe identifikace slov je do značné míry automatická 
(nutná a nevědomá). Téměř 100% účinnost Stroopova efektu (1935) toto tvrzení podporuje. K 
dosaţení významu slov dochází i tehdy, kdyţ se snaţíme jeho zpracování vyhnout. Identifikace 
slov tedy nezávisí na vědomém zpracování.  

                                                           
719 Borowsky, R., Esopenko, C., Cummine, J., Sarty G.E. (2007). Neural representations of visual words and objects: 
a functional MRI study on the modularity of reading and object processing. Brain Topogr 20, 2, 89–96. 
720 Rayner, K. et al. (1981). Masking of foveal and parafoveal vision during eye fixations in reading. Journal of 
Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 7, 167-179. 
721 Rayner, K., & Serene, S. C. (1994). Eye movements in reading: Psycholinguistic studies. In M. Gernsbacher (Ed.), 
Handbook of psycholinguistics. New "fork: Academic Press, 57-82; Rayner, K. (1998). Eye Movements in Reading 
and Information Processing: 20 Years of Research Psychological Bulletin, 124, 3, 372-422. 
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Otázce, zda kontext identifikaci slov ovlivňuje, se věnovali Meyer a Schvaneveldt (1971)722 v dnes 
jiţ klasické studii na sémantický priming při lexical decision task: identifikace slova byla rychlejší, 
kdyţ prezentovanému slovu (např. doktor) předcházel prime v podobě sémanticky spřízněného 
slova (např. sestra).  
Další výzkum sémantického primingu při čtení ale ukázal, ţe automatické procesy mohou při 
krátkém intervalu mezi podněty působit inhibičně (viz Rayner & Pollatsek, 1989723). Identifikace 
slov je zjevně ovlivněna kontextem. Vědci si ale také poloţili otázku, zda kontextové vlivy mohou 
působit ještě před lexical access (nelexikální vlivy). Neely (1977) zjistil, ţe sémantický priming 
ovlivňuje identifikaci slov velmi rychle, coţ naznačuje (avšak nedokazuje), ţe tento kontextový 
efekt je prelexikální. Zjistil také, ţe vlivy očekávání působí pomalu. To zase naznačuje, ţe 
očekávání (a pravděpodobně také větný kontext) působí postlexikálně. 
Řada studií se věnovala tomu, zda při rozeznávání slov nastává nejdříve ukončení fáze 
identifikace grafémů a aţ poté identifikace slova, nebo nikoli. Efekt nadřazenosti slov (WSE, viz 
níţe) poskytuje jednoznačnou odpověď: identifikace písmen ve slově je urychlena sémantickou 
informací o slově, coţ platí i pro pseudoslova.  
 

17.1.2 Neurolingvistické modely čtení - Okcipitální čtecí cesty 
V současné době se velmi rozvíjí studium narušeného i nenarušeného procesu čtení pomocí DTI 
(viz např. níţe, Molko a kol.724). Pokročilé čtení vyţaduje mapování vizuálního textu do zvuku a 
významu. Protoţe čtení závisí na neurálních systémech, které jsou rozmístěny v rámci celého 
mozku, je k porozumění této kognitivní schopnosti potřeba identifikovat cesty, které prostředkují 
informace mezi jednotlivými oblastmi, jeţ se na čtení podílejí. V poslední dekádě bylo DTI 
pouţíváno také k identifikování aktivity bílé hmoty a čtenářských dovedností u dospělých a dětí. 
Rozdíly v bílé hmotě byly identifikovány v levém temporo-parietálním regionu a v traktech post. 
kalosálních.  
Mozek při čtení integruje signály z kortikálních oblastí specializovaných pro zpracovávání 
vizuální, fonologické a jazykové informace. Tyto regiony jsou ale oddělené několika centimetry, a 
proto závisejí na přesné formaci specifických konexí v bílé hmotě. Dobré čtení vyţaduje skvělé 
zpracovávání v oblastech šedé hmoty i vhodnou topologii konekcí a efektivní transmisi signálu 
v trasách bílé hmoty.  
Na výše zmíněných studiích pacientů po kalosotomii bylo mimo jiné nápadné také to, ţe po 
kalosální diskonekci nebyli schopni plnit jazykové úkoly zaloţené na stimulech předkládaných 
v levém vizuálním poli, protoţe ty závisejí na přenos informací z vizuálních oblastí pravé 
hemisféry do jazykových oblastí hemisféry levé.  
Uţ Geschwind zdůrazňoval myšlenku, ţe získané poruchy čtení jsou manifestacemi diskonekčního 
syndromu, při němţ poškození bílé hmoty naruší komunikaci mezi klíčovými oblastmi kortexu pro 
čtení. Lokalizované poškození bílé hmoty u roztroušené sklerózy můţe způsobit alexii bez agrafie 
(čistou alexii), nejspíš kvůli interferenci mezi přenosem vizuálního signálu trasami bílé hmoty. 
Starší diskonekční představy o narušeném procesu čtení a úloha corpu callosum jsou tedy 
současnými metodami do značné míry potvrzovány.  
 

                                                           
722 Meyer, D.E., Schvaneveldt, R. W. (1971) Facilitation In Recognizing Pairs Of Words: Evidence Of A 
Dependence Between Retrieval Operations. Journal at Experimental Psychology, 90, 2, 227-234. 
723 Rayner, K., & Pollatsek, A. (1989). The psychology of reading. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
724

 Molko, N. et al. (2002). Visualizing the neural bases of a disconnection syndrome with diffusion tensor imaging. 

Journal of Cognitive Neuroscience, 14, 629–636. 
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Modely okcipitálních čtecích cest725Důraz na roli okcipitálních tras pro čtení je více neţ 100 let starý. 
 
(a) Dejerinův model, 1892 
Informace je přenášena z levého a pravého okcipitálního laloku do levého angulárního gyru 
(oranţ.), který spojuje vizuální informace s jazykovým systémem. Tento obecný model čtecích 
cest vyvinul v 19. stol. Jules Dejerine na základě studií mozkové anatomie post mortem. Zvláště 
důleţité byly dvě jeho kazuistiky: slavný pan C, který trpěl alexií bez agrafie (čistou alexií, viz dále) a 
starší studie subjektu s alexií i agrafií, u něhoţ Dejerine pozoroval léze v inf. parietálním a sup. 
temporálním kortexu, okolo inf. části angulárního gyru a okolní bílé hmoty. U čistého alexika bylo 
lézí postiţeno několik oblastí, vč. okcipitálních ventrálních a dorzálně-mediálních oblastí a 
okcipitální bílé hmoty. Dejerine připsal levému angulárnímu gyru roli cerebrálního centra pro 
reprezentaci vizuálních obrazů písmen. Navrhuje, ţe vizuální informace z levého vizuálního pole 
reprezentovaná pravým okcipitálním kortexem za normálních okolností kříţí do levé hemisféry, 
kde je transferována do jazykového systému. Toto tvrzení dosud dominuje současným teoriím 
okcipitálních cest čtení a důleţitost okcipitálních kalosálních projekcí při čtení je stále 
prvořadá. Nebylo ale jasné, který svazek corpu callosum je nejpodstatnější.  
 
(b) Geschwindův model, 1965  
Vizuální informace proudí z primárního vizuálního kortexu do sekundárních asociačních kortexů 
(červ.) do angulárních gyrů (oranţ.). Zpracování informace je bilaterální, kříţí se na úrovních 
vizuálně asociačního kortextu a angulárního gyru. 
Geschwind navrhoval, ţe vizuální vstup je zpracováván paralelně oběma hemisférami, přičemţ 
informace teče z BA17 do BA18/19 do angulárního gyru bilaterálně.  
 
(c) Model Damasia a Damasiové, 1983726  
Pro čtení je ústřední pouze jedna skupina kalosálních vláken, která kříţí střed splenia. Tento trakt 
nejspíš spojuje bilaterálně BA19 (ze studií opic).  
Damasio a Damasiová provedli důleţitou analýzu čistých alexiků pomocí CT na základě analýz 
umístění lézí na normalizovaných šablonách. Čistá alexie je podle nich způsobena lézí v levé 
paraventrikulání okcipitální bílé hmotě. Pouze jediná skupina kalosálních vláken – vlákna středního 
splenia - přísluší čtení.  
Data z výzkumů opic naznačují, ţe kalosální vlákna propojují levou a pravou BA19, coţ umisťuje 
bod kalosálního kříţení v modelu Damasia a Damasiové na BA19.  
 
(d) Model Molko a kol., 2002 727 
Současný model zaloţený na DTI a funkčním zobrazování je v překvapivém souladu se 100 let 

                                                           
725 Obrázky modelování procesu čtení pomocí DTI vč. popisů  Ben-Shachar, M., Dougherty, R. F., Wandell, B. A. 
(2007). White matter pathways in reading. Current Opinion in Neurobiology, 17, 258–270; bez souhlasu autorů. 
726 Damasio AR, Damasio H. (1983). Anatomical basis of pure alexia. Neurology, 33, 1573-1583. 
727 Molko, N. et al. (2002). Visualizing the neural bases of a disconnection syndrome with diffusion tensor imaging. 
Journal of Cognitive Neuroscience, 14, 629–636. 
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starým Dejerinovým návrhem. Retinotopické oblasti (červ.) projikují do levého gyru fusiformis 
(sv. modr.), který vytváří reprezentaci řetězce písmen. Přestoţe tento model zaměňuje gyrus 
angularis za gyrus fusiformis, schéma cesty je velmi podobné ranějším modelům okcipitální čtecí 
cesty.  
 

 
Hlavní trasy bílé hmoty v DTI studiích čtení (Molko, et al. 2002) 
a) Post mortem disekce bílé hmoty zobrazující fasciculus superior longitudinalis (černé šipky) a corona radiata (bílé šipky) 
b) Modrá corona radiata v fiber tracking, fasciculus l.s.(zeleně) a corpus callosum (červeně) u subjektu Ţ, levá hemisféra laterálně (b)a  
c) shora  

 
 

 
Rozdíl v aktivaci jazykově elokventního kortexu mezi orální jazykovou produkcí a produkcí čtením, při čtení se navíc aktivují oblasti 
primárního vizuálního kortexu. 

 
Důleţitá je otázka trajektorie kalosálních cest čtení. Rané práce tvrdí, ţe relevantní kalosální cesty 
vedou od inf. do post. rohu laterálního ventrikulu. Binder a Mohr728 v modernějších analýzách 
pomocí CT identifikovali ústřední lézi bílé hmoty ve skupině pěti globálních alexiků dorzálně 
k posteriornímu rohu laterálního ventrikulu, ale nikoli ve skupině pěti dyslektiků, kteří byli schopní 
čtení písmeno po písmeni. To by mohlo znamenat, ţe kalosální konekce vedou aţ do laterálních 
temporálních oblastí. Binder a Mohr zdůrazňují variabilitu projevů u alexiků. Tvrdí dále, ţe čtecí 
cesty se mohou rozvětvit do široké sítě lat. okcipito-temporálních oblastí a ţe poškození se můţe 
objevit na různých částech těchto cest. Tento model nebyl experimentálně verifikován. 
 

17.2  Specifické poruchy čtení (lexie) 
 

Výzkumu poruch čtení dlouhá léta dominuje dyslexie, přesto stále není dostatečně prozkoumaná a 
mechanismu jejího vzniku stále nerozumíme.  
Dyslexie obecně je mírná či středně závaţná kognitivní porucha čtení. Někdy se definuje jako 
porucha fonologické pozornosti (phonological awareness) 729 či porucha zpracovávání zrakové informace. 
Dyslektici mívají klinicky různé potíţe, tendenci číst zprava, plést podobná slova a písmena, 
mívají porušenu slovní pracovní paměť. Čtení je při dyslexii významně pomalejší a chybové (typy 

                                                           
728 Binder, J. R., Mohr, J. P. (1992). The topography of callosal reading pathway: A case-control analysis. Brain, 115, 
6, 1807-1826. 
729 Termín phonological awareness popisuje povědomí o fonologické struktuře nebo zvukové struktuře jazyka. Je to 
sluchová dovednost, která zahrnuje schopnost odlišovat jednotky řeči (slabiky, rýmy, fonémy). Schopnost 
segmentovat a označovat fonémy je zásadní pro vývoj dovedností čtení, a tak je phonological awareness prediktorem 
pozdějších schopností čtení a předmětem výzkumu. 
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chyb viz níţe). Při nezvládání psaných písmenných znaků (abecedy) můţe být zachována 
schopnost číst a dešifrovat piktogramy.  
Sloţitost ortografického systému konkrétního jazyka má významný vliv na to, jak těţké je naučit 
se v tomto jazyce číst a také se odráţí v druzích a frekvenci výskytu jednotlivých chyb. Například 
ze skupiny jazyků s písmem hláskovým je angličtina v tomto ohledu poměrně sloţitým jazykem, 
oproti tomu stojí „stínový ortografický systém“ např. španělštiny, ale i češtiny (hláskové písmo 
s přímým vztahem foném-grafém), zcela jiná je situace v písmu nehláskovém. Logografické psací 
soustavy, jako např. japonský nebo čínský, mají velmi nepřímý vztah mezi zvukem slova a 
symbolem, který je reprezentuje. Dyslexie se proto v těchto jazycích projevuje jinak730.  
Alfabetické a logografické písmo zaměstnávají skutečně kaţdé jiné neurální cesty čtení, psaní a 
výslovnosti. Proto se také problémy se čtením u jednoho dítěte v jednom jazyce nemusejí u téhoţ 
dítěte projevovat v jazyce jiném731.  
Podle jedné ze studií dyslexie postihuje různé strukturní oblasti dětského mozku v závislosti na 
konkrétním jazyce, v němţ děti čtou. Studie se zaměřovala na děti, jejichţ mateřštinou byla 
angličtina, v níţ také četly, a dětmi s čínštinou. Výsledky podporuje také T. Hadzibeganovic et 
al. (2010) ve svém přehledu732. Jiná studie za pouţití PET odhalila, ţe dospělí dyslektici neaktivují 
sup. temporální kortex, potřebný pro integraci písmen a řečových zvuků733. 
Prevalence dyslexie je mezi 5 a 17 procenty, vyskytuje se na celé škále IQ spektra734.  
Vývojová dyslexie je porucha spadající mezi zastřešující termín/skupinu poruchy učení, většinou 
v souvislosti s poruchami pozornosti (dříve LMD, nyní ADHD)735.  Dyslexie je silně dědičná: je-li 
dyslektický jeden z rodičů, je asi 50% pravděpodobnost, ţe také dítě bude mít obtíţe s čtením, 
hledá se dokonce konkrétní zodpovědný gen.  
 
Získaná dyslexie (v českém prostředí alexie) se objeví po poškození mozku nebo v případě 
demence neschopností zpracovávat grafické symboly.  
 
Projevy dyslexie (kromě narušení lexie): 
- potíţe s psaním (dysgrafie) 
- potíţe s fonologickým zpracováváním (manipulací se zvuky) 
- potíţe s rychlými spojeními vizuální a verbální formy  
Za těmito potíţemi můţe stát zmíněná porucha „phonological awareness“, fonologického 
dekódování, ortografického kódování, auditorní krátkodobé paměti a rychlého pojmenování. 
 

                                                           
730 Seki A, Kassai K, Uchiyama H, Koeda T (2008). Reading ability and phonological awareness in Japanese children 
with dyslexia. Brain Dev. 30, 3, 179–88. 
731 Wydell, T.N., Butterworth, B. (1999). A case study of an English-Japanese bilingual with monolingual dyslexia. 
Cognition 70, 3, 273–305. 
732 Hadzibeganovic, T. et al. (2010). Cross-Linguistic Neuroimaging and Dyslexia: A Critical View. Cortex. 
Doi:10.1016/j.cortex.2010.06.011 
733 Blau, V. et al. (2009). Reduced neural integration of letters and speech sounds links phonological and reading 
deficits in adult dyslexia. Current Biology 19, 6, 503–8. 
734 Ferrer, E., Shaywitz, B.A. et al. (2010). Uncoupling of reading and IQ over time: empirical evidence for a 
definition of dyslexia. Psychol Sci 21, 1, 93–101. 
735 Dyslexie, dysgrafie a dysortografie spolu s dyskalkulií, resp. dyspinxií a dysmúzií společně tvoří v našem kontextu 
tzv. specifické poruchy učení. Většinou se vyskytují různou měrou společně. Podmínkou stanovení některé z poruch 
jako poruchy učení je nesníţená obecná inteligence. Všechny pruchy patří do spektra LMD – lehké mozkové 
dysfunkce, resp. poruchy pozornosti – ADD, nebo poruchy pozornost s hyperaktivitou ADHD. O těchto poruchách 
se v tomto smyslu hovoří pouze u dětí. Hypoaktivní forma LMD naopak způsobuje, ţe dítě velmi zdlouhavě píše a 
hledá správné gramatické tvary, u ADHD probíhá smyslová analýza příliš rychle, bez zpětné vazby a kontroly, takţe 
vzniká velmi počet chyb. O ADHD viz kapitola Jazyk a pozornost. 
Obě příbuzné poruchy, dyslexie i dysortografie, jsou ovšem příslušníky širší rodiny specifických poruch učení. Pojem specifických poruch 
učení tedy vývojovou dyslexii v sobě zahrnuje. Všechny dyslexie jsou nutně specifickými poruchami učení, přičemţ všechny poruchy učení 
samozřejmě nejsou dyslexiemi. (Z. Matějček, Diagnostika poruch čtené a psané řeči, Praha, SPN 1991.). 
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Symptomy dyslexie: 
- statická inverze (záměny zrcadlově podobných písmen b-d-p, t-j, s-z), která je ovšem do jisté míry 
přítomna i v rámci produkce běţné populace 
- kinetická inverze - záměny pořadí písmen ve slově (sova-vosa, maso-samo, stavba-svatba) 
- záměny jinak tvarově podobných písmen (h-k, l-i, r-z-, m-n) 
- záměny na základě fonetické podobnosti (např. znělostní - t-d, p-b) 
- záměny v rámci sibilant (s-z-c) 
- záměny funkčně podobných slov 
- záměny významově blízkých slov 
- chyby kontaminační 
- další nespecifické projevy 
 
Typy dyslexie/alexie z hlediska místa systémového narušení 
Rozlišují se tři typy této poruchy: povrchová, fonologická a hloubková dys/alexie.  
Při hloubkové alexii jsou časté paralexie a paramorfemie, frekventovanější a konkrétní slova jsou 
úspěšněji čtena, s pseudoslovy mají postiţení problémy.  
Povrchová alexie se naopak projevuje dobrým čtením pseudoslov a slov pravidelně psaných, 
narušeno je sémantické čtení s porozuměním.  
Čistá alexie se projevuje čtením písmeno po písmeni, při čtení krátkých slov jsou pacienti úspěšnější.  
Při fonologické alexii je výrazná tendence k regularizaci: nejméně narušené je čtení slov 
pravidelných, frekventovaných a konkrétních, obtíţe jsou s čtením pseudoslov a slov neznámých, 
jelikoţ je narušena sublexikální cesta čtení. 
Podle dvoucestného modelu čtení osoby s povrchovou a/dyslexií mají narušenou přímou dráhu čtení, a tak 
vyuţívají hlavně dráhy nepřímé, osoby s fonologickou a/dyslexií naopak.  
Castles and Coltheart736 popisují fonologický a povrchový typ vývojové dyslexie analogicky se 
stávajícími popisy alexie (získané dyslexie), jeţ jsou klasifikovány podle míry chyb při čtení ne-
slov. Toto členění dosud nevytlačilo starý zvyk dělit dyslexii na dysfonetickou X dyseidetickou737 
(termín dysfonetický odkazuje k deficitu rozlišování řeči, druhý k poškození vizuální percepce). 
Jako kognitivní subtypy dyslexie se uvádějí ještě dyslexie auditorní, vizuální a pozornostní738.  
Wolf identifikoval 4 typy čtenářů: čtenáři bez deficitů, čtenáři s deficitem fonologického 
zpracovávání, čtenáři s deficitem rychlosti pojmenování a čtenáři s dvojitým deficitem (double 
deficit), s poruchou fonologického zpracovávání a rychlosti pojmenování. Tito čtenáři budou mít 
nejspíše také závaţnou poruchu čtení.  

Topografie: obecně hranice spánkového a temporálního laloku a výše uvedené oblasti (BA 5, 7, 39, 
40). 
 

17.2.1 Vývojová dyslexie  
Vývojová dyslexie je vrozená neschopnost číst a transformovat vizuální formu jazyka – psané 
symboly – do jejich fonetizované podoby. Součástí vývojové dyslexie je porucha rozlišování hlásek – 
fonémů, nikoli jen grafémů. Při testování předškolních dětí bývá předzvěstí dyslexie sníţená 
rychlost vybavování barev, písmen, čísel atd. v řadách.  
Ranými ukazateli dyslexie jsou zpoţdění v osvojování řeči, pomalé učení se novým slovům, 
obtíţe s rýmováním slov v říkankách, nízká znalost písmen, přehazování či zrcadlení písmen při 
psaní. Školní děti mají potíţe s učením se abecedě a pořadí písmen, s asociací zvuků s písmeny, 
jeţ je reprezentují, s identifikací a tvorbou rýmů, s počítáním slabik ve slově, segmentováním slov 

                                                           
736 Castles, A., Coltheart, M. (1993). Varieties of developmental dyslexia. Cognition, 47, 149–180. 
737 Habib, M. (2000). The neurological basis of developmental dyslexia: an overview and working hypothesis. Brain 
123 (12), 2373–99. 
738 Heim, S., Tschierse, J., Amunts, K. (2008). Cognitive subtypes of dyslexia. Acta Neurobiologiae Experimentalis 
68, 1, 73–82. 



334 

 

do individuálních zvuků739, s vyhledáváním slov a pojmenováním, s odlišováním mezi podobnými 
zvuky, se sluchovou diskriminací podobných slov. Časté jsou tzv. lokalizační chyby – v začátcích, 
středech nebo koncích slov. Písmena, slabiky a slova jsou vynechávána a přidávána (např. spojky 
a předloţky), časté je také domýšlení z kontextu – nepřesné čtení, coţ se můţe týkat slov i větších 
celků. Vývojová dyslexie bývá kromě jiného také součástí profilu SLI (specifické poruchy jazyka). 
fMRI potvrdila, ţe osoby s vývojovou dyslexií mají niţší citlivost k podnětům s niţším 
kontrastem a niţšími frekvencemi, které oslovují magno systém (jeden ze dvou systémů 
zrakového poznávání, jeho doplňkem je parvo systém).  
V pozdějším věku se dyslexie projevuje v nepřesném a pomalém čtení a chybném ortografickém 
kódování (dysortografie), obtíţemi s hlasitým čtením, přehazováním a přeskakováním písmen a slov 
(porucha auditorního zpracovávání)740. Špatně také spojují slova s jejich významy. Potíţe s 
pracovní pamětí se projevují také v obtíţích s organizačními dovednostmi. Rovněţ v prostoru 
psaného textu se dyslektici špatně orientují: s obtíţemi organizují písmena do slov. Dyslexie se 
projevuje v psaní, úroveň rukopisu často neodpovídá úrovni inteligence dětí. Je komorbidní v 
případech jako dysgrafie, dyskalkulie.  
Je zjevný nepoměr prevalence dyslexie v rámci pohlaví v neprospěch chlapců (uvádí se 4–10 : 1), 
podobně jako platí i pro jiné vývojové poruchy řeči. Je tudíţ pravděpodobné, ţe tyto vývojové 
poruchy jsou v souvislosti s hormonální činností. Porucha je navíc výrazně hereditární, jak jsme 
zmínili v úvodu, jindy vzniká poškozením mozku v prenatálním období, při porodu nebo krátce 
po něm (etiologie encefalopatická). Pomocí molekulárních studií se podařilo spojit některé formy 
dyslexie s genetickými markery741. 
Neurozobrazování, fMRI a PET, potvrdilo strukturální rozdíly v mozcích dyslektických dětí: 
deficity v infer. frontálním gyru, inf. parietální lobuli a středním a ventrálním temporálním kortexu. Rozdíly 
nejsou jen strukturní, ale také funkční: Shaywitz a kol., 1998742, zkoumali dyslektiky pomocí fMRI 
během čtení. Zjistili u nich niţší míru aktivace Wernickeovy oblasti a dalších oblastí zrakové kůry neţ 
u zdravých lidí. U dospělých muţů s dyslexií se neaktivuje normálním způsobem levý angulární 
závit. Dysfunkční bývá také kůra levé inzuly a levý dolní čelní závit. Dobří čtenáři vykazují 
konzistentní vzorec silné aktivace v zadní části mozku a slabé aktivace v čelních oblastech během 
čtení. U dyslektiků je vzorec přesně opačný: příliš aktivní jsou frontální oblasti. Podle autora se 
jedná o přesun z dysfunkční temporální oblasti do čelní jako kompenzační mechanismus. Pro 
neurolingvistiku je to další důkaz funkční disociace v rámci anteriorně-posteriorní osy. Existuje 
vztah mezi difuzní anizotropií v lokalizovaných regionech bílé hmoty a čtením. Klingbergová et 
al.743 pouţili DTI po výzkum abnormalit v bílé hmotě u vývojových dyslektiků. Srovnávali voxel 
po voxelu mozky šesti dospělých lidí s poruchou čtení a historií vývojové dyslexie s 11 
kontrolními osobami. Zjistili signifikantní bilaterální temporo-parietální rozdíly.  
 
 
 
17.2.1.1  Teorie o původu dyslexie 

                                                           
739 Lovio R, Näätänen R, Kujala T (2010). Abnormal pattern of cortical speech feature discrimination in 6-year-old 
children at risk for dyslexia. Brain Res. 1335, 53–62. 
740 Hovoří se také o dyspinxii, poruše kresebného projevu. Termín dyslektik a dyslexie se pouţívají někdy také jako 
souhrnné označení pro komplex poruch psané řeči (dyslexie, dysortografie, dysgrafie), viz např. Škodová-Jedlička, 
Klinická logopedie. 
741 Grigorenko, E.L, Wood, F.B., Meyer, M.S (1997). Susceptibility loci for distinct components of developmental 
dyslexia on chromosomes 6 and 15. American Journal of Human Genetics 60, 1, 27–39. 
742 Shaywitz, S.E., Shaywitz, B.A., Pugh, K.R., Fulbright, R.K., Constable ,R.T., Mencl, W.E., et al. (1998). 
Functional disruption in the organization of the brain for reading in dyslexia. Proceedings of the National Academies 
of Sciences of the United States of America, 95, 5, 2636-2641. 
743 Klingberg, T. et al. (2000). Microstructure of temporo-parietal white matter as a basis for reading ability: 

Evidence from diffusion tensor magnetic resonance imaging. Neuron 25, 2, 493-500. 
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Teorie o původu dyslexie pocházejí z různých perspektiv744.  
Magnocelulární teorie vývojové dyslexie745 tvrdí, ţe u dyslektiků je postiţen zrakový i sluchový magno 
systém (zadní část kůry temenních laloků), dále je narušen motorický systém (topornost) a systém 
rovnováţný (neobratnost) – postiţené osoby se totiţ projevují i pohybovými nedostatky, horší 
orientací a poškozením pozornosti, včetně syndromu koktejlové party (neschopnost rozlišit řeč 
jednotlivých osob, jestliţe mluví současně). Moţné je, ţe magno systém těchto lidí byl postiţen uţ 
během nitroděloţního vývoje. Podle magnocelulární teorie magnocelulární dysfunkce není omezena 
na vizuální cesty, ale týká se všech smyslových modalit (sluchové, vizuální i taktilní)746. 
Podle mozečkové teorie je za dyslexii zodpovědná dysfunkce mozečku747.  
Evoluční hypotéza tvrdí, ţe čtení je nepřirozený akt prováděný lidmi po krátké období evoluce 
člověka, méně neţ 100 let, kdy západní civilizace vnesla čtení do masové populace, přičemţ tyto 
síly jsou slabé748. Jedna z teorií dyslexii připisuje také deficitu v rychlosti pojmenování, který je silným 
prediktorem dyslexie. U osob s dyslexií přetrvává do dospělosti a tvrdí se, ţe není totoţný s 
deficitem fonologického zpracovávání.  
Další teorie se věnuje moţnému „šumu“ ve visual-noise exclusion (koncept vyloučení percepčního 
šumu, tedy postiţené filtrování nedůleţité vizuální informace při dyslexii) byla navrţena v reakci 
na výzkumy výkonu dyslektiků při plnění vizuálních úloh za pouţití percepčních distraktorů. 
Subjekty byly úspěšné, jakmile byly tyto distraktory odstraněny. Podle této teorie tedy dyslektici 
mají poškozenou schopnost odfiltrovat vizuální a auditorní distraktory a kategorizovat informaci 
pomocí odlišení důleţitého od irelevantního749.  

S těmito závěry je ve shodě vizuální teorie, která odráţí další dlouhou tradici v náhledu na dyslexii: 
podle ní je dyslexie vizuálním deficitem, který vede k potíţím se zpracováváním písmen a slov na 
stránce.  
Podle double-deficit hypothesis jsou fonologické deficity a deficity rychlosti pojmenování dvěma 
oddělenými příčinami problémů se čtením a pokud se zkombinují, vedou k výraznějšímu 
dyslektickému deficitu, neţ by působily kaţdá zvlášť750. 
Poměrně důsaţná je teorie fonologického deficitu, podle níţ lidé s dyslexií trpí specifickým 
poškozením reprezentace, ukládání a vybavování řečových zvuků. Dyslektikům podle této teorie 
chybí schopnost naučit se korespondenci mezi grafémem a fonémem751. 

Z. Matějček, který se dyslexií dlouhodobě zabýval u nás 752, na základě výzkumů dichotického 
poslechu (viz výše) spekuluje, ţe „Dokud dítě písmena dobře nezná a jejich sestavy pouze luští, zaměstnává 
především hemisféru pravou. Jakmile začne spojovat tvary písmen se zvuky a zvláště kdyţ je pak naplňuje věcným 
obsahem, tj. kdyţ čte významy vnímaných slov, nutně vstupuje do hry hemisféra levá a přebírá vedoucí roli. Z toho 
pak dále lze vyvodit předpoklad, ţe u dítěte trpícího dyslexií k takovéto účinné souhře či spolupráci obou hemisfér 
nedochází, nebo aspoň ne v té době, kdy se to od něho očekává.“ 

 

                                                           
744 Ramus, F., Rosen, S., Dakin, S.C. (2003). Theories of developmental dyslexia: insights from a multiple case study 
of dyslexic adults. Brain 126, 4, 841–65. 
745 Stein, J., Walsh, V. (1997). To see but not to read. The magnocelullar Theky of dyslexia. Trends Neurosci., 20,  
147-152. 
746 Ray, N.J., Fowler, S., Stein, J.F. (2005). Yellow filters can improve magnocellular function: motion sensitivity, 
convergence, accommodation, and reading. Ann. N. Y. Acad. Sci. 1039, 283–93. 
747 Stoodley, C.J., Stein, J.F. (2009). The cerebellum and dyslexia. Cortex. Doi:10.1016/j.cortex.2009.10.005. 
748 Dalby, J.T. (1986). An ultimate view of reading ability. The International Journal of Neuroscience 30, 3, 227–30. 
749 Sperling, A.J., Lu ZL, Manis, F.R., Seidenberg, M.S. (2005). Deficits in perceptual noise exclusion in 
developmental dyslexia. Nature Neuroscience 8, 7, 862–3. 
750 Bowers PG. Wolf M. (1993). Theoretical links among naming speed, precise timing mechanisms and 
orthographic skill in dyslexia. Reading and Writing, 5:69-85. 
751 Ramus, F, Rosen, S., Dakin, S.C. (2003). Theories of developmental dyslexia: insights from a multiple case study 
of dyslexic adults. Brain 126, 4, 841–65. 
752 Matějček, Z. (1993, 1995). Dyslexie – specifické poruchy učení. Jinočany, H+H. 
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17.2.2 Získané dyslexie, totiţ alexie 
Alexie je získaný typ senzorické/vizuální afázie, u níţ poškození mozku způsobuje ztrátu dříve 
nabyté schopnosti číst. Alexie můţe být spojena s expresivní nebo receptivní afázií či oběma 
(afatická alexie), s agrafií, nebo se (výjimečně) projeví samostatně (čistá alexie, čistá slovní 
slepota)753. Je také označována jako vizuální afázie, případně také získaná dyslexie, přičemţ 
termín dyslexie bez bliţšího určení se bez ohledu na zavedené uţívání předpon dys- a a- pouţívá 
pro odlišení získané poruchy od vrozené, podobně jako v případě dvojice dysgrafie - agrafie. 
Alexii poprvé popsal francouzský neurolog Joseph Jules Dejerine (1849-1917) -  vyšetřoval 
pacienta s infarktem levého angulárního závitu BA 39, který trpěl alexií s agrafií, a usoudil, ţe zde 
jsou uloţeny „optické obrazy písmen“.  
Čistou alexii, tj. alexii bez agrafie (nyní také Dejerinův syndrom), přičítal diskonekci mezi databází 
písmen a korovými oblastmi pro zrakové rozlišování slov. Tento výklad alexie jako diskonekčního 
syndromu byl opakovaně potvrzen, ale alexii a agrafií mnozí prokázali i při poškození jiných oblastí 
mozku (viz kap. 17.1.2). Uţ na konci 19. století (1896) Hinshelwood (monografie 1900, 1917), 
Kerr a Morgan přišli také s objevem vývojové formy slovní slepoty (vrozená slovní slepota). 
 
Typy alexie z hlediska pozorovaných projevů 
a) Je-li poškození omezeno na oblasti zodpovědné za vstupní zpracovávání, hovoří se o alexii 
bez agrafie nebo také Dejerinově syndromu. Tato čistá slovní slepota754 se můţe 
demonstrovat tak, ţe postiţený čte písmena, ale nečte celá slova, čímţ se potvrzuje diskonekční 
teorie. Schopnost psát je zachována, přestoţe postiţený nerozumí psanému textu (a to i v případě 
pokusu o přečtení textu, který osoba právě napsala). Narušen je levý vizuální kortex, přičemţ pravý 
(okcipitální lalok) je schopný zpracovávat vizuální informaci, ale není schopen ji poslat do 
jazykových oblastí mozku v levé hemisféře kvůli poškození corpu callosum. 
Topografie:  
Alexie bez agrafie je téměř vţdy způsobená infarktem v levé posteriorní mozkové arterii, která mimo 
jiné zásobuje splenium corpu callosum a vizuální kortex.  
Alexie spojená s afázií (afatická alexie) - zadní horní temporální lalok a gyrus angularis. 
 
Příklad těţší formy alexie (s mírnou formou afázie) viz CD, stopa 017; čtení slov a pseudoslov.  
 
b) Alexie s agrafií se někdy označuje také jako zraková afázie/asymbolie. Porušeno je čtení i 
psaní, často se vyskytuje současně s akalkulií a afázií, agnozií prstů a anomií.  
Topografie: Typicky se alexie objevuje po poškození levé hemisféry mozku v oblasti okcipitálního a 
parietálního laloku, které jsou zodpovědné za zpracovávání auditorních, fonologických a vizuálních 
aspektů řeči. Oblast a spojení okcipitálního a temporálního laloku koordinuje informaci, která je 
shromaţdována z vizuálních a auditorních zpracovávání, a připisuje stimulu význam. Alexie se 
také můţe objevit po poškození inferiorního frontálního laloku, s mírně odlišnými projevy.  
 
c)Při hemialexii je narušeno čtení textu v levém zorném poli755.  
Topografie: přetětí zadní části corpus callosum (splenia) 
 

                                                           
753 U nás první příspěvek k této problematice Antonín Heveroch - O jednostranné neschopnosti naučiti se čísti při 
znamenité paměti uveřejněný (Česká škola 1904); případ dyslexie u desetileté dívky s popisem etiologie a pokus o 
definici poruchy. 
754 Kussmaul (1877) poprvé uţil termín slovní slepota pro případy pacientů s narušenou schopností čtení při zcela 
neporušené řeči.  
755 Jako paralexie se někdy obecně označují pruchy čtení způsobené percepčními potíţemi nejazykového typu (tj. 
způsobené hemianopsií nebo neglektem). 
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Příklad čtení subjektu Pr s velmi mírnou chronickou formou alexie, tj. spíše získanou 
dyslexií (paralexie podtrţeny): 
 
P: Ze zápisníku sportovce. V rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček 
v alkoli alkoholickém opojení šimral základy domu trhavino, neboť se mu zdál, ţe vnučka špatně chápe jeho opilecký 
výklad o Vesu Vesuvu. Taký otec… také otec kal alkohol nesnáší. Zejméně, zejména tak po desáté skelence rumu. Matka 
se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě jen neprávem se mu pesnídá přezdívá 
demiţon. Je přiz… přirozené, ţe já jsem takto přísně veden, jsem obcházel res… restart… restaurace širokým obloukem a 
nenávistně plival na vývěsní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestava přestávce neprolévali 
hrdlo lednou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně: „Volové, kdybyste nechal nechlastali a za ušetřený peníz kupili si 
švihadlo a potýrali tělo.“ Sám jsem jim šel nejlepším příkladlem. Hned ráno jsem se…stal ze ţid.. 
T: Zkuste dál 
P: Kdyţ jsem vstal ze ţíněnky pod širým nebem, neboť otec propil pocte postele a dům, rozhýbal jsem se tělo… jsem si tělo 
maratonským během a při jíţdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu. Omyl jsem si celé tělo, zába, záda, 
promíral promasíroval erárním papírovním ručníkem…(kašel)…pardon… 
T: (smích)…V klidu se uvolněte. 
E: (kašel)…v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také nemel neměl stra starost. V nádraţní restauraci se vţdy nešlo 
našlo něco z předeš předešlé předešlého dne, zvláštně kdyţ jsem nebyl vybíravý… (kašel)... 
P: V nádraţní řestauraci se vţdy našlo něco se ze předešlého dne, zvláště kdyţ jsem nebyl vevýbí vybíravý. Nepro neprohrdr 
nebohrdl jsem ani ováhleným soustem, neboť tělo sportovce potřebuje manoho kalo kalorií a neptá se, kdes je získal. Ve 
škole jsem se nejvíc těšil na hodinu tělocviku. Bohuţel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny 
nezanedbával. Rozcvičku vynechal vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neochmatá neho neochmatali. Za to se 
však věnoval vysvětle vyspělé ţákyni Kotisové, které vysvětloval podle pod bradly základy sportovní masáţe. Po vučov vyč 
vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vţdy maně varoval slovy: „Volové, kdybyste nehulili a za 
ušetřený peníz koupili si švihadlo a potýkali potýrali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u popeláře Kalouse, jsem se šel 
na nedaleká jatka pomi poměřit s kamarády ţes řezníky v zápase. Kdyţ jsem je všechny unavil, pustal pustil jsem se do lesa 
pomoci dřevorubcům stahovit stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsme se večer jen otočil, vzal si starší 
oděv a sváteční montérky zasv zavěsil na stroj, aby do neděli vydrţely puky. A před usnutím pod širákem jsem při svitu 
svatoj staná 

 
Za další měsíc: 
 
P: Můj první klobouk. Je mnoho dětí, které činí z chlapce muţe. Dlouhé kalhoty, jiskrný pohled na lýtka kolemjdoucích 
dívek, cigareta potají vykouřená za sochou buditele. Knoflíky v mna- manţetách a v první řadě klobouk, symbol to dospělosti 
a muţství. Kaţdý, kdo chce být váţen, přikryje temeno, aby si dodal dís- důstojnosti. Di- diplomaté, myslivci, vyšší úředníci, 
umělci, fotbal- fotbalisté první a druhé ligy, vedoucí obchodů, revizoři. Vzpomeňme jen před poţárníků slušivých čapek 
vojska, sviţných ţotilských ţokejských či bílých kči kši kšiltofek VB. Jako ostatní chlapci mého věku a vzrůstu touţil jsem 
já nesmírně tedy po klobouku. Proto jsem se zaradoval, kdyţ týden před mými narozeninami rozrazil obilí nezvlastní otec 
dveře mého pokoje a zasténal. „Co chceš jako dárek od otčíma, Vašíku, abyste mě zase s mámou nepomlouvali, ţe všechny 
peníze prohraju v kra- kartách s hrobníkem.“ Ani v této dojemné chvíli jsem neztratil orien- oranta- orientaci a tvrdě 
zasmečoval. „Chci klobouk, otčíme. Všem klapcům chlacům z naší třídy klavy hlavy uţ zdobí.“ Otčím se zarazil. Bylo 
vidět, ţe počítal s nějakou drobností a volbu dárku nabídl jen v opilecké pýše. Snaţil se jen získat čas. „Opravdu mají 
všichni ve třídě klobouky?“ „Všichni, aţ na Aleše Jarého, který trpí teplotami tak vysokými, ţe vţdy nový klobouk 
propálí.“ „Zmizte,“ poručil otčím. Měl jsem 36,5 stupňů Celsia. Pětro- pěstoun zklamaněl- zklamaněl- zklamaně protáhl 
tvář. „Kolik stojí taková rádiovka?“ „Chci klobouk!“ podrazil jsem se jsem jej. „Tak tedy kolik stojí ten tvůj klobouk? 
Vsázím se, ţe pět to sprá- spraví a parády bude habaděj. „Nejlevnější plstěný s modrou stuhou pořídíš za deva- za sedm- 
sedmdesátpět korun.“ Otec se chytil za hlavu. „Svůj týdenní výdělek mám vloţit na tvoji hlavu?“ „Mráš- máš přeci týdně tři 
sta, nevlastní tatínku.“ „To mám, ale víš, co dneska stojí rum?“ „Já si o klobouk neříkal,“ šeptl jsem vzlykaje. „No dobře, 
dobře, netvrdím, ţe ho nech-koupím. Jenom se mi zdá draţší neţ alkohol, který jistě nehřeje o nic méně.“  

 
 
Příklad velmi závaţné formy alexie (narušení uţ na elem. slovní úrovni) u subjektu Ně viz CD, stopa 029.  
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Příklad fonologické alexie, mírné, v chronické fázi, pacientka Ko z našeho vzorku, řízené čtení nahlas, CD, stopa 
018, první část. 
 

17.3  Specifické poruchy psaní (grafie) 
 

17.3.1.1 Proces psaní 
Teorií psaní je podstatně méně neţ teorií čtení. Ţádný koncizní model dosud nebyl navrţen, 
zřejmě také proto, ţe procesu psaní se účastní končetina, jejíţ řízení je vázáno na velmi obecné 
mozkové procesy. Podrţíme se proto kognitivně-neuropsychologického modelu, který alespoň byl 
schopen proces čtení učinit integrální součástí svého teoretického návrhu na fungování jazyka. 
Kromě toho centrální termíny vycházející z teorií této školy (jako fonémově-grafémová 
konverze) se staly obecně přijímanými.  
 
Proces psaní můţeme v rámci kognitivně-neuropsychologického modelu rozdělit do centrálních a 
periferních komponent.  
Centrální komponenty jsou jazykové a zodpovídají za vyhledávání vhodných slov a dostupnost 
informací o jejich správném psaní (hláskové skladbě).  
Periferní procedury slouţí k překladu obecných znalostí o psaní slov do ručního psaní a k řízení 
motorické kontroly příslušných pohybů ruky. 
A) Funguje-li nenarušený systém normálně a chceme-li napsat slovo, které známe, relevantní 
koncepty v sémantickém systému aktivují reprezentace pro naučené psaní v paměťovém skladu 
(ortografický vstupní lexikon).  
Přístup do lexikonu prostřednictvím sémantického systému je označován jako lexikálně-sémantická 
cesta psaní.  
B) Závislost na znalosti korespondencí mezi zvukem a písmenem umoţňuje správné psaní 
jednotlivých písmen prostřednictvím procesu označovaného jako fonémově-grafémová konverze. 
Tento alternativní prostředek psaní písmen funguje zhruba následovně: z fonologického bufferu, 
kde je uchovávána fonologická informace, postupuje do grafémového bufferu, kde se uchovává 
sestavené sloţení slova z písmen. Psaní v tomto případě je povaţováno za nelexikální proces, 
protoţe hlásky nejsou vyhledávány jako celá slova z lexikonu. Psaní generované cestami lexikálně-
sémantickými a cestami nelexikálními jsou následně zpracovávána v grafémickém bufferu, který 
slouţí jako rozhraní mezi centrálními procesy psaní a periferními procedurami, které podporují 
psaní. Ty jsou podporovány sériemi hierarchicky organizovaných stadií: 
a) výběr písmen - alografická konverze 
b) motorické programování  
c) generování grafických inervačních vzorců. 
 

17.3.2 Dysgrafie  
Dysgrafie je narušení schopnosti psát (bez ohledu na schopnost číst), která není způsobena 
poškozením intelektu. Dysgrafici jsou obvykle schopni psát do nějaké míry, často se u nich 
projevují i jiná omezení jemné motoriky, například jim činí potíţe zavazování bot. Poprvé se 
porucha obecně objevuje, kdyţ je dítěti představeno psací náčiní. Píše neúměrně veliké a špatně 
prostorově umístěné litery nebo píše špatně hláskovaná slova, přestoţe dostává přesnou instrukci. 
Mohou se objevovat také další poruchy učení. Z hlediska neurologického jde tedy o 
grafomotorickou dyspraxii. Bývá rodinná dispozice. Viz kap. 17.2. 
Získaná dysgrafie (agrafie) u dospělých se objevuje jako následek neurologického traumatu, 
v případě Touretteova syndromu, ADHD nebo spektra autistických poruch, jako je např. 
Aspergerův syndrom. Příčina dysgrafie je neznámá, ale objeví-li se u dospělých, je to většinou 
výsledek traumatu, určitého typu poruchy nebo poškození mozku.  
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Podobně jako v případě dyslexií/alexií rozlišuje se u dysgrafie mezi povrchovou a hloubkovou: 

  
Vysvětlení povrchové a fonologické dysgrafie podle dvoucestného modelu jazyka (vyznačeny jsou funkční léze). 

 
Dysgrafie s dyslexií - spontánně psané texty jsou nečitelné, opisování textů je celkem dobré a 
psaní je velmi špatné. Rychlost psaní na klávesnici (coţ je metoda pro identifikování potíţí 
s jemnou motorikou) je normální, coţ indikuje, ţe deficit nekoření v poškození mozečku756.  
Motorická dysgrafie je způsobena poškozením jemné motoriky, slabou stranovou orientací, 
slabým svalovým tonusem či nespecifickou neobratností. Můţe být součástí širšího problému – 
motorické apraxie. Psané práce jsou slabé aţ nečitelné, také při opisování. Tvorba písmen můţe 
být přijatelná ve velmi krátkých úsecích textu, ale vyţaduje extrémní námahu a neodůvodnitelné 
mnoţství času. Psaní dlouhých pasáţí je téměř nerealizovatelné. Tvar písmen a jejich velikost se 
s mnoţstvím textu stále zhoršují. Psaní je často doprovázeno nevhodným drţením psacího náčiní. 
Rychlost psaní na klávesnici je pod normou.  
Prostorová dysgrafie je způsobená defektem v chápání prostoru, postiţený produkuje nečitelné 
spontánně psané i opisované texty, ale má normální psaní a běţnou rychlost psaní na klávesnici.  
Konkrétní projevy dysgrafie jsou poměrně různorodé: směs velkých a malých písmen, 
nepravidelná velikost písmen a jejich tvary, nedokončená písmena, potíţ s vyuţíváním písma jako 
komunikačního prostředku, podivné psací návyky, mnohé hláskovací potíţe, bolesti při psaní, 
změny v rychlosti psaní a opisování, mluvení pro sebe při psaní, svalové křeče v rameni a paţi při 
psaní, neschopnost flexibility paţe při psaní (tvar ruky do „L“), obecná nečitelnost psané 
produkce. Mnoho subjektů s dysgrafií popisuje bolest při psaní, která obvykle začíná ve středu 
předloktí a rozšiřuje se nervovým systémem do celého těla. Zhoršuje se při stresu. Někteří lidé 
s dysgrafií z těchto důvodů upouštějí od ručního psaní zcela a pouţívají pouze klávesnici. 
Neurologové obecně dysgrafikům doporučují pouţívání počítačů, které jejich písemný projev 
významně zlepšuje. 
Vyuţívá se také „okupační“ terapie, při níţ se posiluje svalový tonus, vylepšuje vnímání dexterity a 
hodnotí koordinace ruka-oko. Dětem se doporučují velmi krátké propisky (třetinová délka). 

                                                           
756 Dyslexie nemusí být u dysgrafie nutně přítomná - přestoţe obě choroby se často vyskytují společně, zdá se, ţe 
přímá vazba mezi nimi není. 
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Doporučuje se také verbalizace – popisovat tvary písmen nahlas a pouţívat výlučně linkovaný 
papír nebo nejlépe pouţívat také ve škole notebooky.757 
Příklad: 
Chlapec JK s nerovnoměrným vývojem mentálních funkcí. Ve věku tří a půl let plynule čte a počítá, vypráví 
příběhy zpaměti atd. Nedokáţe ale navlékat korálky a napodobit tvary číslic. Psát se naučí aţ ve specializované 
čtvrté třídě, nikoli ale plynule. Písmena jsou spíše s úsilím a nekoordinovaně nakreslená.  
 

17.3.3 Agrafie 
Agrafie čili získaná porucha psaní bývá zaměňována s dysgrafií.  Bez ohledu na zavedené uţívání 
předpon dys- a a- se termín agrafie pouţívá k popisu jakéhokoli získaného poškození psaní a termín 
dysgrafie k popisu vrozené poruchy psaní. Podobně jako alexie bývá přidruţeným syndromem 
k afázii, zejm. Brocova typu. 
Porušení můţe být výsledkem postiţení jakékoli kognitivní, jazykové nebo senzoricko-motorické 
oblasti, která normálně podporuje schopnost hláskovat a psát. Agrafie je tedy narušená schopnost 
psát přes zachovanou motorickou funkci ruky. Potíţe se mohou týkat vybavování tvaru 
grafických symbolů nebo jejich realizace, potíţe s vnímáním prostoru, potíţe kinestetické. 
Vysoké procento postiţených agrafií má ovšem právě poruchu hybnosti dominantní ruky (hemiplegie, 
hemiparéza), protoţe agrafie vzniká nejčastěji lézí dominantní hemisféry. V tom případě se 
vyšetřuje psaní druhou rukou a je nutné počítat s přirozeně omezenějšími grafomotorickými 
schopnostmi této ruky. 
Fáze procesu psaní jsme identifikovali výše v této kapitole, v rámci kognitivního modelu 
jazykového zpracovávání (viz proces psaní). Postiţení určitých specifických komponent procesu 
psaní můţe vést k identifikovatelným agrafickým syndromům s relativně předvídatelnými 
oblastmi léze. 
Obecnou topografií agrafie při afázii expresivní jsou frontální a rolandické léze, jeţ se projeví jako 
kombinace paragrafií a paragramatismů (viz poruchy opakování dříve); při afázii senzorické 
temporální (psané zkomoleniny a neologismy - neografie?). Postiţení bývají schopni napsat např. 
adresu, jméno či izolovaná slova a rovněţ opis není narušen. Jak jsme zmínili, agrafie při 
kondukční afázii se projeví lepším psaním na diktát. Porucha opisování ale můţe být také spojena 
s konstrukční apraxií (viz dále). 

                                                           
757 Některé děti vykazují kombinaci dvou či více typů a individuální variace jsou časté.  
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17.3.4 Písemné projevy subjektů z našeho vzorku mimo testy grafie v rámci 
pilotní baterie 
 

Pacientka Ko - půl roku po CMP; domácí psaní – recept a popis přípravy jídla  
(vpravo a dole se týká přípravy španělských ptáčků); dole popis proţitků dne na způsob deníku, rok po postiţení. 
Patrné jsou pouze paragrafie, zbylé potíţe pramení z obecné fatické poruchy (produkční).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je zjevné, ţe došlo k významnému zlepšení stavu pacientky, a to také v oblasti grafie. Chyby jsou spíše anomické a 
nesouvisející s modem psaného jazyka. Pacientka si zjevně nevybavovala sloveso „dělat“ (místo něj pouţívá 
„provést“), časté agramatické koncovky a chybné pouţívání zájmen, které se ale v jejím případě přenášejí 
z orálního do psaného jazyka beze změny. Zejména se podstatně zlepšila úroveň koheze textu a návaznosti 
jednotlivých vět. 
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Pacient ZM půl roku po CMP - psaní na diktát  
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Pacient Ně - psaní na diktát (2 ukázky) 
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Ko – Písemná práce na téma „Moje chata v Poddubí“  - patrné agramatismy, zejména v kat. osoby 
a času a předloţkových vazeb.  
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Pr – spontánní písemné vyprávění; diktát; odhalování chyb v předloţených větách  
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Centrální agrafické syndromy odráţejí postiţení lexikálně-sémantických nebo nelexikálních 
cest psaní (nebo grafemického bufferu v náhledu modelu kognitivně-neuropsychologického) a 
vedou k podobným poškozením v rámci různých modalit výstupu – psaní rukou, psaní na 
klávesnici, skladbě slov z grafémů. K těmto syndromům patří lexikální (povrchová) agrafie, fonologická 
agrafie, hloubková agrafie a agrafie grafemického bufferu. Projevy zrcadlí podobnou strukturaci poruchy 
výše uvedené, alexie. 
Hloubková agrafie se projeví sémantickými paragrafiemi (kůň místo kráva), neschopností psát 
pseudoslova, přičemţ slova frekventovaná, konkréta jsou nejlépe zpracovávána.  
Fonologická agrafie je způsobena narušením sublexikální cesty psaní, patrná je tendence k regularizaci 
pseudoslov. Lépe jsou psána slova pravidelná a konkrétní, frekventovaná.  
Povrchová agrafie se projeví dobrým psaním slov pravidelných, ale nenarušením slov 
nepravidelných, tendencí k regularizaci (narušení lexikální cesty psaní). 
V rámci tradičního logopedického členění se hovoří o totální agrafii (plná ztráta s chorosti psát); 
agrafii disociované (zachování je některých grafických schopností, např. spontánního psaní a 
opisu, ale neschopnost psát na diktát – senzorické afázie; opačný vzorec u Gerstmannova 
syndromu – uchovaná pouze schopnost opisu); optické agnozii – izolovaná porucha opisování. 
Konstrukční agrafie uţ není záleţitostí jazykovou – jde o narušení kreslení přímek nebo křivek, 
které jsou ale stavebními prvky písmen. 
Paragrafie mohou ale také signalizovat poruchu mluvené řeči zrcadlenou i v psaném projevu. 
Podobně je symptomem různých jazykových narušení i grafická perseverace.  
 
Periferní agrafické syndromy odráţejí postiţení psacího procesu, které je vzdálené od 
grafemického bufferu. Dysfunkce primárně postihuje výběr nebo produkci písmen pro ruční 
psaní. Tyto syndromy jsou alografické poruchy, apraktická agrafie a poruchy neuromuskulárního výkonu. 
 
Lexikální agrafie (také povrchová agrafie) je centrální agrafický syndrom, který je výsledkem 
poškození lexikálně-sémantické hláskovací cesty. Je charakteristická ztrátou ortografické znalosti, 
takţe psaní není provázeno fonémově-grafémovou konverzí a slova jsou hláskována tak, jak 
znějí. Málo frekvenční, nepravidelná slova jsou zvlášť náchylná k chybám. Je-li postiţeno psaní 
nebo psaní, mají subjekty potíţe s psaním homofon, která nemohou být hláskována správě bez 
znalosti kontextu (dear-deer).  
Topografie: levý extrasylviánní temporoparietální region, syndrom byl také popsán v u pacientů 
s Alzheimerovou chorobou a se sémantickou demencí. 
 
Fonologická agrafie a hloubková agrafie jsou centrální agrafické syndromy, které bývají 
připisovány dysfunkci nelexikálních hláskovacích cest. U obou syndromů je analýza na písmena 
realizována primárně prostřednictvím lexikálně-sémantické strategie, postiţení mají potíţe 
s pouţíváním fonémově-grafémové konverze k psaní neznámých slov nebo neslov. V případě 
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fonologické agrafie je psaní známých slov, pravidelných i nepravidelných, relativně zachováno. 
Ale u hluboké agrafie se vyskytují také související postiţení lexikálně-sémantické hláskovací cesty, 
takţe převládají sémantické chyby (boy-girl). U obou syndromů je přesnost převodu hlásek na 
písmena vyšší v případě vysokofrekvenčních slov a konkrét. Jména jsou jednodušší neţ funkční 
slova jako předloţky, zájmena a členy. Další chyby jsou morfologického rázu nebo jde o záměny 
funktorů (as-with).  
Topografie: perisylviánní jazykové oblasti včetně Brocovy arey, Wernickeovy arey a supramarginálního 
gyru.  
 
Agrafie grafemického bufferu odráţí postiţení schopnosti vyhledávat grafické reprezentace 
slov v krátkodobé paměti v podobě vhodného graficko-motorického programu. Nejsou dostupné 
relevantní informace o pořadí a identitě uloţených grafémů. Přesnost psaní je výrazně postiţena 
v případě delších slov. Tento typ agrafie není ovlivněn lexikálním statutem (slovo v. neslovo), 
lexikálně-sémantickými rysy (frekvence, konkrétnost, gramatická třída) nebo grafickou 
pravidelností. Nejčastějšími chybami bývají záměny, přidávání a vymazávání a transpozice písmen 
a tyto chyby jsou pozorovány v psaní, ústním hláskování a psaní na klávesnici.  
Topografie: různorodá, zejména parietální a frontální kortex. 
 
Alografické poruchy jsou periferní postiţení modu psaní, jsou charakteristické neschopností 
aktivovat anebo vybrat vhodné tvary písmen, zatímco orální hláskování je zachováno. Pacienti 
mají potíţe s psaním malých nebo velkých písmen, produkují substituční chyby, jejichţ výsledek 
je fyzicky podobný cílovému písmenu. 
Topografie: většinou levý parietálně-okcipitální region. 
 
Apraktická agrafie je periferní porucha psaní, způsobená poškozením grafických motorických 
programů. Je typická slabou formací písmen, která nemůţe být připsána senzoricko-motorickému 
poškození nebo poškození bazálních ganglií. Typické jsou prostorové distorze, vynechávky a 
přidávání (paragrafie), které mohou vést k nečitelnému rukopisu. Orální hláskování bývá 
zachováno. U praváků je tento typ agrafie spojen s postiţením levého kortexu, který zodpovídá 
za motorické programování a pohyby ruky.  
Topografie: Hlavní funkční komponenty této neurální sítě jsou posteriorně-superiorně parietální kortex, 
dorsolaterální motorický kortex a suplementární motorická area.758 
 
Dysortografie je porucha učení charakterizovaná trvalým defektem asimilace gramatických 
pravidel (deteriorace spontánního psaní nebo psaní na diktát). Je typická pomalým a usilovným 
psaním s přestávkami a váháním, gramatickými, pravopisnými a hláskovými omyly, potíţemi 
s psaním, podobnými dyslektickým projevům, chybami při opisování, arbitrárním zkracováním 
slov, vynecháváním slabik, náhodně se objevujícími slovy. Často následuje po dyslexii, ale nikoli 
systematicky. Můţe být vývojová nebo získaná, po lézi nervového systému. V tomto případě se 
často pouţívá termín agrafie. 
Zcela jinou definici dysortografie podává Matějček (viz pozn. 292): „Mechanismy vzniku jsou obdobné 
jako u dyslexie, jen spojitosti se specifickými poruchami řeči a nedostatky ve sluchovém vnímání vystupují daleko 
více do popředí. Charakteristickým jejich znakem jsou obtíţe ve sluchové analýze slov v hlásky a ve sluchovém 
rozlišování hlásek, které jsou si artikulačně blízké. Projevuje se to v tzv. specifických asimilacích, v záměnách 
tvrdých a měkkých slabik i v tzv. specifické artikulační neobratnosti (Ţlab, Šturma a Šotolová, 1983; Ţlab, 
1990).  
(Poznámka: Při specifických asimilacích dítě např. místo „Ţáci cvičí v tělocvičně“ vyslovuje i píše „Záci cvicí v 

                                                           
758 K agrafiím: Rapcsak, S. Z., Beeson, P. M., Rubens, A. B. (2000). Writing with the right hemisphere. Brain and 
Language, 41, 510-530; Ellis, A. W. (1988). Normal writing processes and peripheral acquired dysgraphias. Language 
and Cognitive Processes, 3, 99-127. 
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telocvicne“ nebo naopak „Ţáči čvičí v těločvičně“ (…) místo „Nyní nastanou prázdniny“ píše „Niní nastanou 
prázdnini“ nebo „Nyný nastanou prázdnyny“. Při artikulační neobratnosti dítě komolí výslovnost souhláskových 
skupin nebo delších sloţených slov, a následkem toho taková slova také zkomoleně píše, např. z autosprávkárny je 
autosprskárna nebo autospráskárna, z paroplavby praropalba nebo pralopravda a věta „Nosoroţec je 
nejnebezpečnější zvíře v Africe“ je nepřekonatelnou překáţkou. Přitom je schopno vyslovit i napsat slabiky „nej“, 
„ne“ a „bez“ jednotlivě celkem bez obtíţí.)“ 
 
 
Pacient Ba – psaní na diktát, patrná je zejména dysortografie, neschopnost odlišit hranice slov a porucha vnímání 
znělosti (tvrdé a měkké hlásky „bak“ místo „pak“, „ostatný“ místo „ostatní“, „kníš“ místo „k níţ“) 
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17.4 Specifické poruchy zpracovávání čísel a počítání 
(kalkulie) 
 

Níţe v této práci budou popsány rozličné gnostické domény: rozlišování předmětů, barev, tváří, 
jazyka a řeči, resp. jejich poruchy. Doménově specifickou kognitivní schopností je také 
zpracovávání čísel a provádění bazálních aritmetických úkonů, tzv. kalkulie (někdy také number 
sense, u lidí i zvířat759).  
Počítání a pouţívání čísel pro popis mnoţství není samozřejmě totéţ: počítání představuje soubor 
kognitivních procesů (manipulace s čísly, mnoţství, posuzování velikosti skupin, hodnocení části 
a celku, práce s prostorem a prostorovými pojmy), které také zřetelně závisejí také na stupni 
vzdělání a věku, pouţívání čísel v jazykovém projevu oproti tomu není nijak odlišné od pouţívání 
jiných druhů slov, odhlédneme-li od mírných morfologických a syntaktických zvláštností číslovek. 
Není zcela zřejmé, do jaké míry je tedy obecná kalkulie jazykovou záleţitostí. Spíše se jedná o 
specifickou manipulaci s jazykově jen částečně výlučnými výrazovými formami. Ukazuje se ale 
velmi často v nejrůznějších typech významu, ţe práce s čísly a číslovkami je pro mozek něčím 
specifickým. Číslovky jsou ovšem také kategorií sémantického systému - pacienti s dyskalkulií 
nemívají potíţe číselné údaje začleňovat do vět, tj. syntakticky je zpracovávat, chápou symboly 
aritmetických operací i význam arabských číslovek. 760. 
McCloskeyův761 model zpracovávání čísel vznikl na základě vyšetřování pacientů se získanou 
dyskalkulií (1992). Autor rozlišuje systém pro zpracovávání čísel a systém pro počítání. 
Někteří výzkumníci věří, ţe dyskalkulie spolu s potíţemi s aritmetickými operacemi nutně 
neimplikuje obtíţe v matematickém myšlení (number sense) obecně: byl snesen důkaz, ţe 
aritmetika, tj. operace s čísly a paměť na číselné údaje, a matematické schopnosti (tj. abstraktní 
myšlení v číslech), mohou být odděleny. Lze tedy trpět dyskalkulií bez postiţení této druhé sloţky 
myšlení.  
 
Podobně jako v případě lexie a grafie, vyskytují se zde rovněţ jako symptom perseverace; 
paragrafiím/paralexiím principiálně obdobné jsou rovněţ přidávání a vynechávání čísel, které by 
bylo moţné ve shodě s územ označit jako parakalkulie (tento termín se ovšem nepouţívá).  
Košč (1974)762 zmiňuje u dětí s poruchami učení operační dyskalkulii, pro niţ je podle něj 
typické přidávání nebo vynechávání kroků a dokonce také perseverace matematického úkonu.  
 
Jako lexikální dyskalkulie se označuje stav, kdy subjektu chybí náleţitá představa čísla, za verbální 
dyskalkulii neschopnost pojmenovat mnoţství, čísla, číslice a matematické symboly. 
 
Topografie kalkulie souhrnně: 
Slovně kódované numerické údaje – dolní část levého čelního laloku 
Matematické operace – vizuospaciální reprezentace čísel – kůra sulku intraparietalis oboustranně. 
Uvaţuje se o tom, ţe matematické uvaţování obecně je nezávislé na jazyku a patří do sféry 
vizuospaciální orientace (Dehaene a kol. 1999763). 
 

                                                           
759 Poruchou number sense podle našeno názoru trpí náš hlavní subjekt ZM, viz DTI studie v této práci. 
760 Luchelli, F., De Renzi, E. Primary dyscalculia after a medial frontal lesion of the left hemisphere. J. Neurol. 
Neurosurg. Psychiatry, 56, 1993, 304-307. 
761 McCloskey, M (1992). Cognitive mechanisms in numerice processing: evidence from acquired dyscalculia. 
Cognition, 44, 107-157. 
762 Košč, L. (1972). Psychológia matematických schopností. Bratislava, SPN. 
763 Deahene, S. et al. (1999). Sources of Mathematical Thinking: Behavioral and Brain-Imaging Evidence. Science, 
284, 1, 970-974. 
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17.4.1 Vývojová dyskalkulie  
Math disability764 je specifická porucha učení, konkrétně vrozená neschopnost naučit se a chápat 
matematiku. Je analogická dyslexii a můţe se projevovat jako nedostatek orientace 
v matematických symbolech. Její prevalence je poměrně vysoká (aţ 5 %). Nyní se ukazuje, ţe 
dyskalkulie můţe nastávat postupně, dědičně, jako průběţná neschopnost chápat, pamatovat si a 
manipulovat čísly a číselnými fakty. Netýká se pouze aritmetiky, ale konceptualizace čísel a 
kvantifikovatelných údajů jako taková (porucha smyslu pro čísla - number sense765). Dyskalkulie se 
objevuje u osob na celé škále IQ, není tedy závislá na inteligenci. Postiţení často mívají také 
potíţe s časem, měřením a prostorovou orientací.  
Uţ v raném věku se dyskalkulie projeví potíţemi s aritmetikou, zaměňováním jednotlivých 
matematických symbolů, obtíţemi s čtením analogově udávaného času, neschopností pouţívat a 
chápat finanční plánování, např. odhadováním ceny poloţek v nákupním koši atd., potíţe 
s pouţíváním číselných tabulek, mentálními aritmetickými úkony apod., s konceptualizací času. 
Místy se objevuje také problém s rozlišováním levé a pravé strany, potíţe s mentální rotací, 
s odhadem vzdálenosti, velikosti objektů, pamatováním si matematických konceptů a formulí, 
neschopnost číst sekvenci čísel.  
Potíţe jsou ještě obecnějšího rázu: například s aktivitami, které vyţadují sekvenční zpracovávání, 
ať uţ fyzické (taneční kroky), nebo abstraktní (čtení, psaní)766. 
Badian (1983)767 udává, ţe vývojová dyskalkulie se můţe projevovat třemi způsoby: 
-  alexií a agrafií číselných znaků 
- zaměňováním polohy číslic v prostoru horizontálně i vertikálně (často současně s podobnými 
potíţemi při čtení hodin). 
- anaritmetií – neschopností provádět aritmetické operace 
- dyskalkulií v souvislosti s ADHD. 
 

17.4.2 Akalkulie 
Akalkulie je získaná porucha operování s čísly a počítání. Postiţení mají potíţe s prováděním 
jednoduchých matematických úkonů, jako je přidávání, sčítání, násobení, určování, které z čísel je 
větší a které menší. Podobně jako dvojice termínů agrafie-dysgrafie a alexie-dyslexie je také výklad 
dvojice termínů akalkulie-dyskalkulie odchylné od běţného uţívání předpon a- a dys-. 
Akalkulie můţe být raným znakem demence. Někdy je pozorována jako čistý deficit (čistá 
kalkulie), ale častěji jako součást z konstelace symptomů, které zahrnují agrafii, agnozii prstů a 
levo-pravou konfuzi – totiţ v případě Gerstmannova syndromu768, který postihuje právě gyrus 
angularis (o tomto syndromu viz kap. 19.2 a 16.4). Tyto léze způsobují potíţe zvláště 
s pamatováním si matematických faktů, například násobicích tabulek, s relativně zachovanými 
schopnostmi odčítat. Naopak pacienti s lézemi v intraparietálním sulku mají potíţe s odčítáním se 
zachovanými schopnostmi násobit (Dehaene a Cohen, 1997769). Tato dvojitá disociace podporuje 
ideu, ţe různé oblasti parietálního kortexu jsou aktivní v různých aspektech matematického 
zpracovávání.  

                                                           
764 Levy, L.M., Reis, I.L., Grafman, J. (1999). Metabolic abnormalities detected by 1H-MRS in dyscalculia and 
dysgraphia. Neurology, 53, 3, 639-41. 
765 Dehaene, S. (1997). The Number Sense: How the Brain Creates Mathematics New York, Oxford University 
Press. 
766 Studie Gross-Tsur et al. (1996) odhalila při výzkumu poměrně rozsáhlé skupiny dětí 2. Stupně ZŠ s dyskalkulií, ţe 
26 % z nich trpí současně poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a 17 % zároveň vývojovou dyslexií. 
767 Badian, N. A. (1983). Developmental dyscalculie. In: Mykelbust, H. R.: Progress in learning disabilities. NY, 
Grune and Stratton. 
768 Mayer, E, Martory, M.D., Pegna, A.J., Landis, T. et al. (1999). A pure case of Gerstmann syndrome with a 
subangular lesion. Brain, 122, 6, 1107-20. 
769 Dehaene S, Cohen L. (1995). Towards an anatomical and functional model of number processing. Math Cognit; 
1, 83–120. 
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Topografie: léze v parietálním laloku, zvl. gyru angularis, a frontálním laloku. Koukolík (2000) uvádí 
sulcus intraparietalis levé hemisféry.  
 
Příklady akalkulie u našeho pacienta ZM viz naše studie níţe, kap. 6.3. Pacient má závaţnou poruchu 
smyslu pro čísla (tj. nejen klasickou akalkulií). Příklad projevu poruchy smyslu pro čísla v modu komprehenze 
u tohoto subjektu viz CD, stopa  XXXX /milnera-má osobní/ Pacient nezvládá jednoduché pokyny 
s umisťováním předmětů v prostoru vzhledem k ostatním, ani vzhledem k sobě, nahravky-
testy\ZM\zm-prostorove-vztahy-predlozky.wav. Pacient nemá o čísle konkrétní představu – je 
rovněţ obtíţné s ním dohodnout termín příštího sezení v ambulanci: nahravky-testy\ZM\zm-
dohoda-o-pristim-sezeni-kalk.wav. 
 

17.5  Specifické poruchy parajazykových a neverbálních 
prostředků (prozodie, manuální a faciální gestika) 

17.5.1 Specifické poruchy prozodie a vnímání hudby 
 
Poruchy prozodie postihují všechny její sloţky: přízvuk, vnímání stopy, rytmus, intonaci, 
delimitaci, a to na rovině percepční i produkční. Změny výšky, důrazu a délky během řečového 
projevu modulující slova, věty a fráze a definovatelné akusticky pomocí frekvence, intenzity a 
trvání utvářejí melodické kontury řeči, přinášejí ale také jazykovou informaci a jsou nositeli 
emočních významů, a proto jsou velmi podstatné pro porozumění obsahu komunikace. Ztráta 
prozodických rysů řeči je ztrátou závaţnou.  
Většina výzkumu prozodie se soustřeďuje na zodpovězení otázky, jaká je lateralita mozkových 
funkcí s ohledem na prozodické rysy. Akustické analýzy prozodické produkce RHD pacientů 
podporují teorii, ţe prozodie je lateralizovaná spíše individuálně neţ podle funkce, jíţ aktuálně 
slouţí (emoční v. jazykově-sdělná). Podařilo se stanovit, ţe obě hemisféry spolu s některými 
subkortikálními strukturami přispívají k normální prozodické produkci.  
Aprozodie se ale často vyskytuje bez doprovodu jiných jazykových poruch, coţ by nasvědčovalo 
spíše její pravostrannosti.  
Rozsáhlá literatura, která podporuje zásadní roli pravé hemisféry, vedla k řadě hypotéz o tom, ţe 
afektivní a emoční prozodie je doménou pravé hemisféry, či dokonce ţe všechny prozodické rysy 
obecně jsou lateralizované, nezávisle na jejich funkci (Van Lancker a Sidtis, 1992770). Obecně se 
ale soudí, ţe rysy výšky (frekvence) jsou opravdu lokalizovány v pravé hemisféře. Trvání a časování 
naopak bývají přisuzovány hemisféře levé. Zajímavá je pochopitelně tato porucha v případě 
tonálních jazyků, jako je čínština nebo thajština, kde vzorce výšky jednotlivých slov nesou 
ústřední sémantickou roli. Zde bylo zjištěno, ţe se variování výšky lokalizuje do levé hemisféry 
(např. Gandour 1992771)! 
Van Lancker a Sidtis (1992) zjistili, ţe pravo- a levohemisferálně poškození pacienti pouţívají 
odlišné klíče k identifikování emočních stimulů. RHD pacienti se rozhodují na základě trvání 
nikoli základní frekvence (u LHD pacientů je vzorec obrácený). To by svědčilo spíše pro percepční 
neţ funkční poškození, tj. narušení jazykové, nikoli emoční. Data jsou podporována studiemi 
dichotického slyšení.  
Zaměření na lateralitu znamenalo zpomalení vědeckého chápání prozodie jako takové. Téměř 
všechny studie věnující se prozodickým deficitům se zaměřují na to, zda unilaterální mozkové 
poškození vede k nějakému typu prozodického deficitu, jen výjimečně popisují charakteristiky 
prozodických problémů u pacientů tohoto typu. Do studií o lateralitě jsou vybírány pouze mluvčí 

                                                           
770 Van Lancker, D., Sidtis, J.J. (1992). The identification of affective-prosodic stimuli by left- and right-hemisphere 
damaged subjects: all errors are not created equal. Journal of Speech and Hearing Research 35, 5, 963-970. 
771 Gandour, J. et al. (1992). Timing characteristics of speech after brain damage: vowel length in Thai. Brain and 
language, 42, 3, 337-45. 
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s unilaterálním poškozením mozku, kteří nejsou vyšetřováni co do druhu prozodického 
poškození.  
 
O poruchách prozodie jsme se zmiňovali zejména v kapitolách Jazyk a emoce a 
Pravohemisferální jazykové poruchy. 
17.5.1.1  Dysprozodie 
Dysprozodie je jen jednou z diagnostických jednotek poruch afektivní sloţky řeči. Není jasné, zda 
je dysprozodie spíše důsledkem obecnějšího emočního deficitu (například jazykovým projevem 
abulie, při níţ jsou postiţena jádra bazálních ganglií, je právě plochá řeč bez intonace), nebo je 
poruchou primární772.  
Bazální ganglia se podílejí také na deficitech prozodie u dysartrie, řídí výrazy obličeje při 
vyjadřování nálady. V souvislosti s podílem subkortikálních struktur na zpracovávání emocí se 
hovoří o Parkinsonově chorobě, při níţ funkční vyřazení těchto struktur vede k poškozenému 
zpracovávání emoční prozodie773.  Cancelliere a Kertesz 1990774 navrhovali, ţe by bazální ganglia 
nemohla být důleţitá také pro limbické a frontální spoje, které mohou ovlivňovat expresivitu a 
emoce. 
S postiţením mozečku můţe souviset zpomalená a ztišená řečová produkce u depresivních 
pacientů. 
Aţ na některé izolované poloţky testů zaměřených na zkoušení pravé hemisféry (např. Mini 
Inventory of Right Brain Injury) neexistuje dosud ani v zahraniční potřebný test afektivní 
jazykové kompetence. 
Senzorická dysprozodie  vzniká při narušení Wernickeovy arey v nedominantní hemisféře. Postiţení 
nejsou schopni vnímat výšku, rytmus a emoční náplň řeči. 
17.5.1.2 Aprozodie 
Základy studia prozodie poloţili Ross a Mesulam a kol. v 80. letech, kdyţ popsali pouţívání 
prozodických rysů u pacientů s poškozením pravé hemisféry (Ross a Mesulam, 1979, 1981, 1987 
ad.775). Prozodické deficity v expresi a komprehenzi mohou být spojeny s různými kognitivními, 
jazykovými a psychiatrickými podmínkami, vč. dysartrie a jiných motorických řečových poruch, 
afázie, chronického alkoholismu, schizofrenie, deprese a mánie a zejména RHD – poškození 
pravé hemisféry. Termín aprozodie se ale pouţívá pouze pro poškození prozodie spojené s RHD 
následkem mrtvice nebo úrazu hlavu, popř. progresivních neurologických chorob s centrem 
v pravé hemisféře. 
 
Klinicky se motorická aprozodie (analogie s Brocovou afázií) projevuje v oblasti produkce 
monotónní, robotická řeč s redukovanou variací prozodických rysů a uniformními pauzami. Je 
spojená s redukovanou senzitivitou k parajazykovým a neverbálním prvkům komunikace (gestice, 
jazyku těla a obličejové expresi). Současně nemají pacienti s RHD téměř vůbec poškozen 
emfatický důraz řeči. Mívají ale abnormálně plochý vzorec intonace v deklarativních i 
interogativních větách a produkují méně emočně zabarvené věty. V akutním stadiu si pacienti 
s prozodií většinou nebývají problému vědomi, pokud na něj nejsou upozorněni, často ho také 
popírají. Aprozodie můţe přetrvávat také po měsíce i roky, kdyţ uţ ostatní rysy RHD odezněly.  

                                                           
772 Van Lancker, D. , Sidtis, J.J. et al. (2006). Formulaic expressions in spontaneous speech of left-and right-
hemisphere dmaaged subjects. Aphasiology, 20, 5, 411-426. 
773 Pell, M.D., Leonard, C. D. (2003). Recognition of prosody following unilateral brain lesion: Influence of 
functional and structural atribute of prosodic contours. Neuropsychologia, 36, 8, 701-715. 
774 Cancelliere, A.E., Kertesz, A. (1990) Lesion localization in acquired deficits of emotional expression and comprehension. Brain 

Cogn 13:133–147 
775 Např. Ross, E. (1988). Prosody and brain lateralization: Fact vs. Fancy or it is all just semantics? Arch. Neurol., 
45, 338-339; Ross, E.D., Mesulam, M.M. (1979). Dominant language functions of the right hemiphere? Prosody and 
emotional gesturing. Archives of Neurology 36, 144; Ross, E. D. (1981). The aprosodias: functional-anatomic 
organization of the affective components of language in the right hemisphere. Archies of Neurology, 38, 561-569. 
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Expresivní aprozodie je snadno rozeznatelná, deficity v prozodické percepci a komprehenzi, 
senzorická aprozodie, jsou méně viditelné, navíc receptivní a expresivní prozodické funkce 
mohou být postiţeny zcela odlišným způsobem. Aprozodie představuje tedy také potíţe při 
dekódování a kódování tónu řeči a záměru, jenţ je prozodickými rysy nesen. Výzkum naznačuje, ţe omezená 
variace frekvence v produkci je signifikantním faktorem poškozené prozodické produkce. 
Nečasové vlastnosti řeči jako výška jsou problematičtější neţ vlastnosti časové, jako je trvání. 
 
Léčba aprozodie se často omezuje pouze na trénování kompenzačních technik. Pacienti jsou 
učeni, aby věnovali pozornost jiným neţ jazykovým formám emoční exprese, tj. gestům, 
obličejové expresi a signálům nálady. Příčina necílené a sekundární léčby tkví také v tom, ţe není 
zcela jasné, zda je expresivní aprozodie pouze motorickým problémem, nebo potíţí spíše 
pragmatickou či problémem s alokací zdroje řeči, nebo kombinací těchto podmínek. Podobně 
není jasné, zda je receptivní aprozodie způsobena percepční interferencí při dekódování 
prozodických rysů. 
 
17.5.1.3 Syndrom cizího přízvuku  
Foreign accent syndrome (FAS) je v rámci jazykových poruch velice výjimečná diagnóza. 
Prominentní charakteristikou této neurologické jazykové poruchy je právě změněná prozodie776. 
Jedná se vlastně o podobnou dysfluenci, jako je u řečové apraxie, ale postiţena je sloţka 
prozodická. Řeč takto postiţených typická „cizím přízvukem“, přičemţ většinou je moţné tento 
přízvuk přiřadit konkrétnímu nemateřskému jazyku nebo alespoň jazykové skupině, do níţ tento 
akcent patří. Syndrom cizího přízvuku se často přidruţí k závaţnému úrazu hlavy nebo mrtvici, 
některé studie ovšem hovoří i o jednotlivých pacientech, u nichţ byl součástí vývojové 
poruchy777. Je výsledkem narušeného artikulačního plánování a souvisejících koordinačních 
procesů. Zdá se, ţe podíl na tomto jevu by mohl mít zejména mozeček. Postiţený ztrácí jemné 
motorické dovednosti, kterých je potřeba pro vyslovování fonémů s jejich obvyklým akcentem a 
melodickou konturou. To ovšem samo o sobě nevysvětluje, proč se mluvčí přikloní k jinému, 
stejně komplexnímu „přízvuku“778.  
Tato choroba byla poprvé popsána r. 1907 francouzským neurologem Pierrem Marie779, další 
raná studie FAS byla česko-německá studie z r. 1919780. Velmi známý případ FAS se objevil v 
Norsku z r. 1941. Mladá ţena utrpěla úraz hlavy šrapnelem během leteckého náletu. Po tom, co 
se viditelně zotavila, jí zůstal silný německý přízvuk. Další ţena, starší Američanka z Indiany, 
utrpěla mozkovou mrtvici v 57 letech. Mluvila s patrným anglickým akcentem, ačkoli nikdy v 
Británii nebyla. Aktuálnější studie, z ledna 2008 se týkala ţeny s FAS z Ontaria, která po mrtvici 
hovoří s novofundlandským akcentem781. Ještě pozoruhodnější je případ ţeny z Washingtonu, 
která utrpěla mozkové zranění před 18 lety, a aţ r. 2008 začala náhle hovořit FAS s ruským 
přízvukem poté, co si nechala chiropraktikem ošetřit krční páteř. Co je pozoruhodnější – začala 
produkovat gramatické chyby, jichţ se na angličtině často dopouštějí ruští mluvčí.  

                                                           
776 Ingram, J. C. L., McCormack, P.f. & Kennedy, M. (1992). Phonetic analysis of a case of FAS. Journal of 
Phonetics, 20 , 457-474. 
777 Mariën P, Verhoeven J. et al. (2009). Foreign accent syndrome as a developmental motor speech disorder. Cortex. 
45, 7, 870-878. 
778 Příkladem osoby s tímto syndromem je rodilý mluvčí americké angličtiny, jehoţ projev zněl jako jihovýchodní 
britská angličtina. 
779 Marie P. (1907). Presentation de malades atteints d’anarthrie par lesion de l’hemisphere gauche du cerveau. 
Bulletins et Memoires Societe Medicale des Hopitaux de Paris, 1, 158–160. 
780 Pick, A. (1919). Über Änderungen des Sprachcharakters als Begleiterscheinung aphasicher Störungen. Zeitschrift 
für gesamte Neurologie und Psychiatrie, 45, 230–241. 
781 Naidoo, Raveeni (2008). A Case of Foreign Accent Syndrome Resulting in Regional Dialect. The Canadian 
Journal of Neurological Science. Retrieved 2008-07-03. 
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Okolo této jazykové poruchy pochopitelně vzniká celá řada otázek, více či méně vědeckých: 
jedna z těch zásadnějších se týká toho, zda tyto projevy nejsou důkazem toho, ţe kdesi v mozku 
je úloţiště všech světových jazyků (minimálně na úrovni prozodické), z něhoţ si mluvčí vybírá 
akcent svého mateřského jazyka, čímţ všechny ostatní potlačí, a ţe toto úloţiště můţe být znovu 
aktivováno narušením mozkových struktur a ztrátou prozodických náleţitostí jazyka 
mateřského782. Toto stanovisko by napovídalo zejména nativistickým přístupům a teorii borcení 
sítě. 
 
17.5.1.4 Hyperprozodie 
Jako hyperprozodie se označuje excesivní uţívání prozodických řečových prvků, nejč. u pacientů 
manických nebo s afázií Brocova typu, kteří pomocí zintenzivněné prozodie pokoušejí sdělovat 
obsahy, pro něţ nemají jazykovou/verbální formu.  
 
Na přiloţeném CD předkládáme příklad pacientky s hyperprozodií (Pacientka Ko z našeho vzorku). 
Hyperprozodie je u ní spojena rovněţ s náznakem syndromu cizího přízvuku (co se týče výslovnosti hlásky r) a 
zejména zvýšenou intenzitou verbálního projevu. Pacientka jako by se stále uchylovala ke větám s 
vzrušenou stoupavou intonací, větám zvolacím. Pacientčiny jiné jazykové deficity s hyperprozodií bezprostředně 
nesouvisejí (agramatismus, perseverace, anomie). Viz celá sloţka Ko na CD.  
 
17.5.1.5 Amuzie 
Jako amuzie se popisuje jako selektivní porucha rozlišování hudebních stimulů, rytmu, melodie, 
v důsledku poškození mozku783. Např. Koukolík (2000) popisuje případy osob s amuzií, které 
přestaly rozlišovat dříve známé melodie a nerozlišily nové nápěvy podle melodie – jedná se tedy 
pravděpodobně o ztrátu schopnosti rozlišovat výšku tónu, podobně jako u senzorické aprozodie, 
ovšem výlučně se dotýkající zvuků hudebních. Z hlediska produkce bývá neporušen rytmus, na 
rozdíl od dalších sloţek řečové prozodie, z hlediska percepčního bývá obtíţí identifikace hlasů 
známých osob.  
Topografie: většinou přední část sluchové asociační kůry 
 
Jako hudební agnozie se označuje raritní ztráta schopnosti rozlišovat melodie, které byly dříve 
známé, a schopnosti naučit se melodie nové.  
 

17.5.2 Specifické poruchy gestiky a mimiky   
V poslední době je také více pozornosti věnováno obličejové mimice a gestům ruky (ale také postojům 
těla), které provázejí řeč a nesou četné významy.  Gesta zjevně modulují aktivitu v auditorním 
kortexu a dalších regionech během komprehenze řeči784. Vokální řeč s gesty různým způsobem 
interaguje785, gesta ovlivňují zpracovávání sémantické informace. Přítomnost gest význam jazykového 
vstupu, jejţ doprovází, modifikuje, oslabuje či posiluje. Přítomnost neverbálních doplnění 
jazykové informace můţe vést k zvýšené aktivitě určitého regionu, protoţe je zde formace navíc, 
ale i ke sníţení aktivity jiných regionů, jelikoţ interpretace sama je jejich příspěvkem 
zjednodušená. O roli gest v současných teoriích o evoluci jazyka jsme se zmiňovali v kapitole o 
Dvoucestném modelu jazykového zpracovávání Hickoka a Poeppela. 

                                                           
782 Této jazykové poruše je cele věnováno jedno z čísel Journal of Neurolinguistics (roč. 19, č. 5, 2006). 

783 Ingram, J. L. C. (2007). Nuerolinguistics: An Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders, 
CUP. 
784 Hubbard, Al., Wilson, S. M. et al. (2009). GIving speech a hand: gestore modulates aktivity in auditory kortex 
during speech perception. Hum. Brain Mapp. 30,  1028-1037. 
785 Kircher, T., Straube, B. et al. (2009). Neural interaction of speech and gesture: differential activations of 
metaphoric co-verbal gestures. Neuropsychologia 47: 169-179; Skipper, J. I. et al. (2009). Gestures orchestrace brain 
network for language understanding. Curr. Biol. 19, 661-667. 
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Jak jsme zmínili v kapitole věnované pravé hemisféře, je narušení gestikulace spojováno právě 
s pravostrannou lokalizací léze. Někdy se tato porucha vnímá jako druh agnozie (viz kap. 17.6.1), 
heslo alexythimie. Jako vizuální agnozie se kromě poruchy čtení označuje i porucha komprehenze 
gest. 
Ross a Mesulam, 1979786 se věnovali pozorování projevů léze pravého frontálního operkula, která 
zapříčiňovala úplnou ztrátu gestikulace („agestie“). Ross se této tematice věnoval i nadále a 
postupně prokázal, ţe pravá hemisféra se podílí na produkci i percepci gest (Ross, 1993787). 
Narušení gestikulace (z hlediska produkčního) je typické pro některé vývojové a mentální i 
psychiatrické poruchy (o nich se tedy v rámci příslušných kapitol zmiňujeme průběţně v této 
práci).  
Ataxie je neurologický symptom obecného nedostatku koordinace svalových pohybů, 
nespecifická klinická manifestace, která implikuje postiţení např. mozečku, propriocepce, 
vestibulárního systému atd. Podle místa narušení se rozlišuje ataxie mozečková, senzorická a 
vestibulární. Při ataxii jsou narušeny také artikulační pohyby a ovládání řečových pohybů.  
O narušeních proxemiky (vzdálenosti komunikačních partnerů), posturiky (postojů těla) a očního 
kontaktu nemáme podrobné informace, odkazujeme proto pouze ke  kapitolám 19.1.3 a 19.1.4.  

17.5.3 Vývojová dyspraxie 
 

Vývojová dyspraxie je heterogenní porucha postihující iniciaci, organizaci a provádění akcí. 
Zahrnuje částečnou ztrátu schopnosti koordinovat a provádět účelné pohyby a gesta, přičemţ zde 
není zřejmá motorická nebo senzorická vada. Koncept vývojové dyspraxie existuje po více neţ 
století, ale její interpretace a terminologie je velmi variabilní. Porucha je celoţivotní a častější u 
muţů neţ u ţen. Je obtíţné ji odhalit kvůli nedostatku specifických testů, a proto diagnostika této 
choroby spočívá spíše v eliminaci chorob ostatních. 
Hlavní problémy spojené s touto nemocí jsou potíţe s kontrolováním řečových orgánů, potíţe s tvořením 
řečových zvuků, potíţe se sekvencováním zvuků: v rámci slova, věty (tvoření slov do vět), potíţe s 
kontrolou dechu a fonace, pomalý jazykový vývoj, potíţe při přijímání potravy, potíţe s jemnou motorickou 
koordinací, které vedou k problémům s psaním (můţe být způsobeno ideačními i ideomotorickými 
potíţemi). Problémy mohou být i s učením se základním vzorcům psacích pohybů, vývojem potřebné 
rychlosti psaní, akvizicí grafémů – písmen i číslic, ustavením správného drţení pera, nastavením úhlu 
paţe při psaní. Někteří pacienti mají kromě jiného potíţe také se stranovou orientací, zkříţenou 
lateralitou nebo ambidextrií či střídáním preferenční ruky.  
Dyspraktici mívají další potíţe, které s dyspraxií často koexistují. Mohou mít příznaky dyslexie, 
dyskalkulie, dysgrafie, poruchy řečové exprese (expressive language disorder). Zatímco někteří dyspraktici 
mají potíţe se čtením a psaním kvůli kombinaci poruchy s dyslexií, někteří mají potíţe s čísly kvůli 
kombinaci poruchy s dyskalkulií, jiní mají bezchybné čtení a psaní i počítání. Někteří mají také 
nedostatky v hodnocení ironie nebo sociálních naráţek, zatímco jiní mají skvělý smysl pro 
ironický humor (viz autismus, Aspergerův syndrom). Z toho je patrné, ţe porucha je komplexní.  
I v případě dyspraxie došlo k terminologickému zmatení a dyspraxie se jinde označuje často také 
jako vývojová porucha koordinace (developmental co-ordination disorder), senzoricko-motorická 
dysfunkce, percepčně-motorická dysfunkce nebo motorická porucha učení; také jako artikulační dyspraxie, ale 
i jako apraxie řeči (viz výše). Podle Světové zdravotnické organizace je vývojová dyspraxie  
specifická vývojová porucha motorických funkcí. 
 

17.5.4 Apraxie  

                                                           
786 Ross, E. D., Mesulam, M. M. (1979). Dominant language functions of the right hemisphere? Prosody and 
emotional gesturing. Archive sof Neurology, 36, 144. 
787 Ross, E. D. (1993). Nonverbal aspects of Langre. Behavioral Neurology 11, 9-23. 
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Apraxie (u dospělé populace) je neurologická porucha charakterizovaná ztrátou schopnosti 
vykonávat nebo rozvíjet naučené účelné pohyby, přestoţe záměr a fyzická schopnost k tomu potřebné 
jsou zachovány. Jedná se o poruchu motorického plánování (v případě verbální apraxie se jedná o 
narušené programování řečových pohybů). Typické je vynechávání a záměny hlásek a slabik a 
perseverace.  
Porucha můţe být ale nejen získaná, nýbrţ také vývojová, pak se hovoří o výše zmíněné vývojové 
dyspraxii. 
 
Členění apraxie kopíruje dosavadní vzorec klasifikace, jak jsme jej viděli u agrafie a alexie:  

 Ideomotorická apraxie – neschopnost následovat motorický povel, např. „předvádějte, ţe si čistíte 
zuby“, nebo „zasalutujte“ (obtíţe s vykonáváním plánu, přestoţe je známý). Do této skupiny patří 
apraxie končetiny (pohyby paţí a nohou); nonverbálně-orální nebo bukofaciální apraxie (mimika, ale 
např. i pohyby rtů, šeptání, kašlání atd.). 
Topografie: téměř vţdy způsobena lézemi v jazykově dominantní hemisféře mozku, zvláště v 
souvislosti s Brocovou nebo kondukční afázií. Můţe být způsobena lézí v anteriorním corpu callosum. 

 Ideační / ideativní apraxie – neschopnost vytvořit si plán či ideu specifického pohybu 
(„zvedněte tuto tuţku a napište své jméno“), přičemţ můţe jít opět o pohyby končetin nebo o 
apraxii řeči čili apraxii verbální (VA, speech of apraxia) - potíţe s plánováním pohybů nutných pro 
řeč.  

 Konstrukční apraxie – neschopnost sestavit jednoduché konfigurace z předmětů, více méně 
souvisí s prostorovou orientací, tj. také poruchou nuber sense, viz výše, kap. 17.4 

 Okulomotorická – potíţe se sakkádovými pohyby očí 
17.5.4.1 Verbální apraxie 
Získaná apraxie řeči je ztráta dříve dosaţených úrovní řečové produkce u dětí i dospělých. Typicky 
vzniká následkem mrtvice, nádoru nebo jiné neurologické poruchy či zranění788. Verbální apraxie 
můţe být zaměněna s afázií nebo abulií789.  Je velmi sloţité verbální apraxii s určitostí 
diagnostikovat, zvlášť jestliţe ji současně doprovází afázie a dysartrie. Verbální apraxie je 
popisována jako produkční deficit fonologického a/nebo fonetického kódování (v literatuře se vedou 
kolem této kategorie spory) - problémy se sekvencováním zvuků na slabiky a slova různé 
závaţnosti, v závislosti na povaze poškození nervového systému. 
Pacienti s řečovou apraxií slova artikulují chybně nekonzistentně (typické jsou „ostrůvky plně 
zachovalé, plynulé řeči“; často se ale jedná pouze o automatismy). Apraktici znají slova, která 
zamýšlejí vyslovit, nemají potíţe s jejich vyhledáváním (čímţ se liší od expresivní afázie, jako je 
např. Brocova a.), ale jejich mozek není schopen koordinovat svalové pohyby potřebné k jejich vyslovení, takţe 
vyprodukují slovo jiné nebo neslovo (Místo kuchyň vysloví apraktik bipim, zaznamená svou chybu 
a zkouší vyslovit dané slovo znovu, coţ se mu buď podaří, nebo vysloví něco zcela jiného). 
Tento profil a projevy připomínají dysatrii/anartrii, ale tam se jedná o konzistentní neschopnost 
vyslovovat, která je způsobená a spouštěná jiným mechanismem (oslabení či ochrnutí svalů 
mluvidel, přes schopnost fonologického a motorického plánování).  
 
Plánování a programování výpovědi je mechanismus, který spouští řadu aktivačních vzorců 
navazujících na fázi jazykového zpracování z hlediska morfosyntaktického a syntakticko-
sémantického uspořádání jazykových jednotek ve struktuře věty (viz kapitoly věnované řečové 
produkci). Jedná se o sloţitý komplex aktivací značné části neurokognitivní sítě, jehoţ koreláty 
jsme se pokusili popsat výše v kap. Proces produkce z neurolingvistického hlediska. Jako zásadní 
se při tom jeví činnost zmíněné suplementární motorické oblasti (SMA), která se nachází na mediální 
(vnitřní) straně kortexu obou hemisfér a premotorické oblasti na laterální straně těsně před 

                                                           
788 Koukolík (2000) lokalizuje řečovou apraxii do nemotorické kůry levé hemisféry. 
789 Popisuje se jako nedostatek záměru provádět danou akci. 
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precentrálním gyrem.  Je zachován systém porozumění a porucha se profiluje pouze v produkci, 
ovšem nikoli ve smyslu Brocovy afázie nebo demence.  
 
Úkolem souboru aktivačních vzorců je vytvořit fonologické/ fonetické formy lexikálních 
jednotek, které mají jiţ k dispozici morfologicko-syntakticko-sémantickou informaci. V rámci 
modelů produkce řeči se verbální apraxie vymezuje jako narušení mechanismů řazení fonémů do 
podoby zamýšleného, zvoleného slova selektovaného dříve v mentálním lexikonu.V produkci se 
tedy verbální apraxie profiluje jako změna sledu fonémů/fónů dané lexikální jednotky: zatre pirde, 
hmm, pird... pir... jeţišmajra ja to neřikenim (targetová věta: zítra přijde návštěva). Struktura výpovědi, 
doposud plně specifikovaná, neprojde finálními fázemi premotorického kódování, které 
předcházejí terminální fázi motorické realizace. Tím se mechanismus verbální apraxie liší od 
dysartrie, kde jde o trvalý deficit činnosti muskulárního systému na základě chybné centrální 
inervace.  
Jinými slovy, projevem VA je produkce výrazů, které nejsou součástí lexikonu daného jazyka. 
Dochází k elizi fonémů, k jejich časté substituci jinými fonémy, metatezím. Není zjištěno, zda 
tyto tendence mají např. nějakou slovnědruhovou souvislost, tj. zda dochází k rozpadu sledu 
fonémů spíše u substantiv, nebo u kategorií zastupujících vlastnosti či události 
 
Příklad verbální apraxie s afázií a poruchou polykání po CMP, CD, stopa 021, pacient Sa. 
 

17.5.5 Dysartrie 
Dysartrie790 je motorická řečová porucha způsobená organickým poškozením CNS, 
charakteristická chabou artikulací, postiţena můţe být respirace, fonace, rezonance, prozodie, 
artikulace a pohyby čelisti a jazyka. Tato motorická porucha nepostihuje v zásadě vůbec 
kognitivní sloţku komunikace. Dysartrická řeč je způsobena ztrátou kontroly nad orgány, které tyto 
procesy artikulace řídí – obličejové nervy, nervy hypoglosální, glosofaryngeální, kraniální ad. Často je 
přítomna také dysfagie – potíţe s polykáním.  
Dysartrie bývá popisována jako porucha na úrovni řeči. Základem je omezení činnosti mozkových 
struktur, které jsou odpovědné za řízení všech muskulárních systémů podílejících se na artikulaci, 
fonaci a respiraci. Postihuje terminální fáze produkce související s neuromuskulární inervací. 
Tvrdí se, ţe jazykový systém a systém plánování a programování zůstávají intaktní. Ovlivňuje 
negativně také fonetické aspekty výpovědi. Součástí klinického obrazu dysartrie můţe být i 
dysprozodie či aprozodie.  
Příčinou vzniku dysartrie můţe být dále soubor degenerativních onemocnění – PA, HD, Pickova 
choroba ad. nebo trombotická či embolická mrtvice. Tato onemocnění způsobují léze v klíčových 
oblastech mozku, které zodpovídají za plánování, výkon a ovládání motorických operací 
kosterních svalů, coţ vede k dysfunkci či selhání motorického nebo somatosenzorického kortexu, 
mozečku, bazálních jader, mozkového kmene ad. Příčiny poruchy jsou prenatální, perinatální 
nebo raně postnatální, dysartrie můţe také vzniknout následkem zánětu, traumatu, nádorového 
nebo cévního onemocnění mozku či intoxikace, a to v dětském věku i dospělosti.  
Dysartrií je několik typů, bývají klasifikovány různorodě - jako např. afázie.  
 
Členění dysartrie podle způsobu projevu: 
Spastická – narušení oboustranných vyšších motorických neuronů 
Flaccidní – ochablost mluvidel, narušení niţších motorických neuronů 
Ataktická – narušení mozečku 

                                                           
790 V případě dysartrie a dysfázie se předponou dys- oproti úzu neoznačuje vývojovost poruchy, ale její míra, anartrie 
a afázie jsou závaţnější formy; anartrie označuje stav, kdy postiţený vůbec není schopen artikulovat. Dysartrií se u 
nás podrobně zabýval Kiml (Základy foniatri, Praha, Avicenum, 1978), závaţnější formou, anartrií z lingvistického 
hlediska Radka Majerová. 
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Hyperkinetická/hypokinetická – narušení částí bazálních ganglií (jako je tomu u parkinsonismu) 
Smíšené dysartrie – takto je diagnostikována většina dysartriků, jelikoţ postiţení mozku těchto 
pacientů málokdy postihuje pouze vybraný nervový okruh ( 
 
Členění dysartrie podle místa vzniku: 
Korová – příznakem je neadekvátní, danému jazyku cizí prozodie, perseverace počátečních slabik, 
obtíţná, namáhavá fonace a změna hlasu 
Mozečková – mozeček neplní funkci koordinace artikulačních orgánů a hrtanu, fonace je 
přerušovaná, projevuje se huhňavost, typický je tzv. „těţký jazyk“, můţe být podobné syndromu 
cizího akcentu 
Bulbární – poškozena jsou motorická centra v prodlouţené míše a jejich dráhy pro inervaci 
řečových oblastí, svaly jsou atrofické, takţe pacient je dysfonický aţ afonický, huhňavý, řeč je 
nesrozumitelná a monotónní 
Gangliová/extrapyramidová – ganglia nejsou schopna regulovat motorické dráhy a svalový tonus 
řečových orgánů; hypertonická forma je příznačná pomalou artikulací, huhňavostí, repeticí slabik 
a změněnou prozodií, hypotonická dysartrie způsobí sníţení polohy hlasu a vyráţení některých 
hlásek 
Pyramidová – postiţeny jsou motorické dráhy pyramidové, takţe nastává obrna svalů mluvních 
orgánů, postiţena je pouze řeč, nikoli např. dýchání a polykání jako u ostatních typů dysartrie 
Ad. 
 
Artikulační potíţe se léčí v rámci klinické logopedie za pouţití řady technik. Cílové oblasti léčby 
bývají narušení rychlosti artikulace, prozodie, intenzity a fonace. Posilují se svaly. V rámci 
augmentativní a alternativní komunikace se pouţívají nástroje, které usnadňují vyrovnávání se 
s dysartrií, například řečová syntéza a na textu zaloţené telefony. 
 
Topografie: Dysartrie vzniká v důsledku narušení primárního motorického kortexu (precentrální gyrus, 
obr. 1), tzv. horního motorického neuronu (subkortikální bílá hmota, tj. axonální spojení kortexu 
s hlavovými nervy v mozkovém kmeni). U kategorie semantic-pragmatic language disorders, tj. 
sémanticko-pragmatické poruchy jazyka (viz samostatné heslo SPLD), se setkáme se specifickým 
typem aprozodie, která nevzniká jako důsledek omezení inervace svalových skupin, ale je 
rezultátem poškození kortikálních oblastí NH (pravé), a projevuje se jako deficit v uţívání nebo 
percepci prosodických faktorů řeči.  
 
Kapitolou o dětské dysatrii se tato část práce prolíná s částí předchozí, věnovanou dětským poruchám řeči 
a jazyka. 
 

17.5.6 Anartrie 
Jak jsme zmínili, anartrie bývají následkem mnohočetných mrtvic, traumatických úrazů mozku a 
některých druhů degenerativních onemocnění, jako např. amyotrofická laterální skleróza, které 
postihují současně několik nervových oblastí. 
Ohledně anartrie odkazujeme na podrobný a zasvěcený výzkum a popis anartrie v češtině od 
Radky Majerové791. 
 

17.6  Poruchy (jazykové) gnóze 
 

                                                           
791 Např. Majerová, R. (2010). Maturační teorie a suspektně jazyková choroba vývojová anartrie, SALi 2; Význam 
práce lingvisty v péči o ţáky s poruchami komunikace a řeči; Majerová, R. Význam práce lingvisty v péči o ţáky s 
poruchami komunikace a řeči (Metodický portál RVP). 
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17.6.1  Agnozie 
Agnozie792 je obecně ztráta schopnosti rozlišovat osoby, zvuky, tvary, vůně ad., zatímco 
specifický potřebný smysl samotný postiţen není a ztráta paměti rovněţ není diagnostikována. 
Většinou jsou agnozie spojeny s poškozením mozku nebo neurologickou chorobou, zvláště s 
poškozením hranice okcipitálního a temporálního laloku793. Mohou být také dědičné. Agnozie jsou 
zdánlivě je vzdáleným předmětem neurolingvistického bádání, ale většinou bývají součástí 
komplexnějšího kognitivního narušení (tedy často také v kombinaci s jazykovým); specifické 
druhy agnozií se týkají jazykových funkcí přímo. Mezi agnozie se řadí následující jazyková a 
nejazyková narušení: 

 jazyková narušení: 
1. alexie (neschopnost rozeznávat prvky textu) – ve smyslu „slovní slepota“ 
2. verbální apraxie jakoţto motorická řečová agnozie  
3. sluchová agnozie – obtíţe rozlišit nonverbální sluchové podněty od řečových – ve smyslu 
„řečová hluchota“ 
4. kortikální hluchota – porušeno obecné zpracovávání sluchové informace za neporušeného 
mechanismu slyšení 
5. sémantická agnozie či „objektová slepota“ - osoby s touto agnozií jsou vlastně „objektově 
slepé“, dokud nepouţijí nevizuální senzorický systém k rozeznání objektu. Např. dotýkání, 
klepání, očichávání, otáčení objektem můţe pomoci dosaţení pojmového významu předmětu – 
místo označení „sémantická“ by tedy bylo vhodnější označení konceptuální.  
6. verbální agnozie - „sémantická/významová hluchota“, slyšení intaktní, ale výrazná potíţ 
s rozeznáváním mluvených slov jako sémanticky významuplných, ostatní jazykové funkce jsou 
zachované (v různé míře), proto někdy označovaná jako čistá slovní hluchota 
7. hudební agnozie (amuzie, viz výše) 
8. fonagnozie – neschopnost rozeznat známé hlasy  
9. alexithymie – sociálně-emoční agnozie s obtíţí pochopit, zpracovat nebo popsat emoce, 
dešifrovat pohyby těla a emocionální gestiku s mimikou  
10. vizuálně verbální agnozie - potíţe se zpracováváním a chápáním významů psaných slov, 
přičemţ schopnost číst je nepoškozena – jakási „sémantická/významová slepota“ 

 nejazyková narušení: 
1. agnozie barev  
2. taktilní a časová agnozie  
3. tvarová agnozie – pacienti zpracovávají pouze části objektu, nikoli celý objekt 
4. agnozie prstů – nerozliší jednotlivé prsty na ruce (léze v pariet. laloku, spojeno 
s Gerstmannovým syndromem, viz heslo Gerstmannův sy.)  
5. vizuální agnozie (někdy optická afázie) – spojená s lézemi v levém okcipitálním laloku a 
temporálním laloku; většinou se demonstruje jako neschopnost rozeznávat pozorované objekty 
6. asociativní agnozie – pacient je schopen popsat vizuální scény a třídy objektů, ale 
nerozeznává je (ví, ţe vidlička je nástroj k jedení, ale plete ji se lţící), pacienti jsou ale schopni 
reprodukovat zobrazení  
7. zrcadlová agnozie – symptom hemispaciálního neglektu794 (viz heslo neglekt), při němţ 
pacienti nevidí objekty v „popřeném“ vizuálním poli, ale v zrcadle, které odráţí tento předmět do 
nepopíraného pole, předmět vidí a zkoušejí jej uchopit  

                                                           
792 Medical Dictionary Online; Nielsen, J. M. (1946). Agnosia, apraxia and aphasia: thein value in cerebral 
localization (2nd ed.). New York, Paul B. Hoeben. 
793 Kolb, B., Whishaw, I. Q (2003). Fundamentals of Human Neuropsychology, NY: W. H. Frieman and Comp. 
794 Koukolík, F., 2000, navrhuje pouţívat v češtině místo pojmu neglekt termín opomíjení. Opomíjení popisuje jako 
syndrom, jenţ se u pacientů projeví neschopností odpovědět, podat zprávu nebo orientovat se ve vztahu k podnětu, 
jenţ přichází z opačné strany, neţ je poškozená strana mozku (citace a překlad z Heilman et al. /1985/. Clinical 
neuropsychology. New York: Oxford University Press. 



360 

 

8. somatosenzorická agnozie neboli astereognozie – neschopnost rozeznávat předměty po 
hmatu, tj. materiály, textury, váhu, tvar; pacient ale popíše předmět verbálně nebo ho rozezná na 
obrázku a nakreslí (zřejmě poškození somatosenzorického kortexu) 
9. aperceptivní agnozie – pacienti nejsou schopni rozlišit tvary, a tudíţ nepoznají a neodliší 
vizuální stimuly a nenapodobí obrázky  
10. anosognosie – neuvědomování si vlastního onemocnění  
11. škála autotopagnozií – pacient nerozeznává části vlastního těla  
12. Nejvíce prozkoumána prosopagnozie – obličejová agnozie – „obličejová slepota“ - vědomě 
nerozeznávají známé tváře, včetně své vlastní, zatímco jiné objekty postiţený rozeznává. K léčbě 
této poruchy se pouţívá jen málo úspěšných terapií – postiţení se obv. učí rozeznávat obličej rys 
po rysu. Protoţe obličej funguje jako důleţitý identifikační rys při ukládání do paměti, je pro tyto 
osoby obtíţné se socializovat. Někdy se pouţívá také termín prosophenosia jako termín pro 
neschopnost rozeznávat obličeje po extenzivní poruše okcipitálního a temporálního laloku. 
Málokdy se setkáme s čistou prosopagnozií, většinou se k ní druţí další typy agnozie. Klasický 
případ prosopagnozie předvedl ve své knize Muţ, který si spletl svou ţenu s kloboukem Oliver Sacks 
(1985795). Jeho pacient poznával svou ţenu po hlase. I tato porucha můţe být dědičná (2,5 % 
populace), ale obvykle vzniká jako následek poškození mozku796. Je známa řada vývojových 
poruch, které tuto specifickou agnozii zahrnují: nonverbal learning disorder, Williamsův syndrom 
a celé spektrum autistických poruch obecně. 
Topografie: gyrus fusiformis797 
 

17.6.2 Neglekt (opomíjení) 
Opomíjení či neglekt798 (nejč. unilaterální/hemispaciální neglekt, viz dříve, kap. 16.4.2) je 
onemocnění stranového vnímání. Koukolík, 2000, uvádí, ţe opomíjení se můţe týkat všech tří 
rozměrů prostoru, tj. osy horizontální, vertikální i radiální (blízký prostor v. vzdálený prostor). 
Neglekt je častým následkem CMP a můţe mít několik podob: 
1. vizuospaciální neglekt – postiţený ignoruje kontralaterální zrakové podněty (projeví se při 
standardizovaných vyšetřeních), jedná se tedy o objekty umístěné napravo nebo nalevo od středu, 
včetně unilaterálních částí textů, čar atd. Pacient neukáţe na tyto objekty, není schopen je škrtat, 
krouţkovat, kopírovat kresbou apod. 
2. hemispaciální neglekt (viz výše) – globální ignorování jedné ze stran (kontralaterálně 
poškození) 
3. alestezie – pacient mylně, opačně označuje stranu, z níţ přicházejí podněty 
4. popření končetiny (srv. syndrom „třetí ruky“) – pocit, ţe daná končetina pacientovi nenáleţí 
Topografie: obvykle se soudí, ţe se jedná o loţiskové postiţení pravé hemisféry v temenním laloku, 
syndrom opomíjení bývá ale často doprovázen dalšími, např. afázií, která se projevuje jiným 
topografickým nálezem, např. při poškozeních pravého čelního laloku. 
 

17.6.3 Synestezie 

Jako protipól agnozií by se dala označit synestezie, která je známá uţ od 17. století, kdy ji popsal 
např. filosof John Locke. Přestoţe byla podrobena významnému vědeckému výzkumu od na 
konci 19. století, od poloviny 20. století byla jako nevědecký koncept vylučována z výzkumu - 
nyní se k ní moderní věda vrací. Synestezie se definuje jako „proţitek podnětu v některé smyslové 
modalitě, přičemţ podnět oslovuje jinou smyslovou modalitu“. Můţe se jednat o mnohastranné 

                                                           
795 Sacks, O. (1985). The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Touchstone. 
796 Grüter T, Grüter M, Carbon CC (2008). Neural and genetic foundations of face recognition and 
prosopagnosia. J Neuropsychol 2, 1, 79–9. 
797 Prosopagnosia Research Centers na Harvard University and University College London. 
798 Mesulam, M. M. (1981). A cortical network for directed attention and unilateral neglect. Annals of Neurology, 10, 
309-325. 
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smyslové „přenosy“ – přenos sluch-zrak (zvukový podnět vyvolávající obv. dojem specifické barvy 
– nejčastější typ synestezie799) a naopak, podnět zrak-sluch a naopak, podnět hmat-zrak, čich-hmat 
atd.  
Synestezie hmat-sluch nebývá popisována. Synestetické proţitky mají měřitelné následky v chování 
na základě behaviorálních výzkumů, funkční zobrazovací techniky prokázaly skutečně rozdílné 
vzorce mozkové aktivace800.  
Synestezie je výrazně hereditární, ale není známo, jaký je přesný mechanismus její dědičnosti801.  
Prevalence synestezie se často udává v rozmezí 1 z 20 osob k 1 z 20 tisíc, coţ je způsobeno tím, ţe se započítávají či 
naopak vynechávají nejčastější typy synestezie, jako např. barevné dny v týdnu. Studie z 90. let postulují vyšší prevalenci 
synestezie u ţen (6:1), coţ bývá připisováno tomu, ţe ţeny jsou ohledně svých proţitků sdílnější neţ muţi. Kontrolu 
“pravosti” synestetického proţitků vědci provádějí pomocí opakovaných testování, v němţ se sleduje konzistentnost 
odpovědí. Skuteční synestetici vykazují shodu se svými staršími odpověďmi okolo 90%. O synestezii někdy 
vypovídají i osoby pod vlivem drog, po epileptické lézi ve spánkovém laloku nebo po mozkové mrtvici, bývá i 
následkem oslepení nebo ohluchnutí.  

 

Vyšetření synestetiků vykazují mnoţství různých typů synestezie, intenzity synestetických 
proţitků, uvědomění si různosti v proţívání a různou míru, jíţ je synestetické proţívání vyuţíváno 
v běţném ţivotě či v umění (např. samohlásky jsou někdy vnímány jako více zabarvené, zatímco 
jindy jsou to naopak spíše konsonanty) 802.  
Existence synestezie jako diagnostické jednotky byla opakovaně vyvracena tvrzením, ţe co 
synestetik, to jiný proţitek vjemu. Neurovědě ale můţe studium synestezie přinést podstatná 
zjištění o percepčních procesech. Současný výzkum ukazuje, ţe v záţitcích jednotlivých 
synestetiků jsou podobnosti, jestliţe je k dispozici dostatečně rozsáhlý vzorek těchto osob. 
Například ve skupině synestetiků s přenosem zvuk-barva se ukazuje, ţe většina z nich vnímá světlé 
barvy v případě vyšších zvuků803 a synestetici s přenosem grafém-barva jako skupina sdílejí 
preference pro barvu kaţdého písmena (např. A bývá červené, O bílé nebo černé, S ţluté atd.804).  
Proto se neurolog Richard Cytowic pokusil identifikovat diagnostická kritéria synestezie805: 
synestetický proţitek musí být: nevědomý a automatický; prostorově vymezený (většina synestetiků udává, 
ţe se musejí „podívat“ nebo „jít někam“, aby zaţili synestetický vjem); proţitky musejí být 
konzistentní a obecné; zapamatovatelné; nezávislé na náladě.  
Je otázka, zda lze synestetické proţitky povaţovat za „poruchu“ v pravém slova smyslu, protoţe 
se stále častěji ukazuje, ţe nějakým typem synestezie „trpí“ velká část populace. Velmi často se při 
tom jedná o kombinaci číslice-barva nebo o „barevné slyšení“ (zvuk-barva). Hovoří se dokonce o 
synestezii získané a vývojové (výše popsaná). Pacienti při získané synestezii spatřují např. v oslepené 
části zorného pole záblesky při sluchovém podnětu (např. pocit stříbrného záření).  
 
17.6.3.1 Synestezie „jazykové“ 

                                                           
799 Pouţívá se také konvence indikující typ synestezie za pouţití směrové šipky (x → y, kde x je vyvolávač a y je 
konkurent; např. grafém → barva, tón → barva/pohyb ad.). 
800 Hubbard EM, Ramachandran VS (2005). Neurocognitive mechanisms of synesthesia. Neuron 48, 3, 509–20. 
801 Zpočátku se také zdálo, ţe synestezie se dědí v linii X, tj. Z otce na syna, nikoli na dceru. Nicméně studie lidského 
genomu tuto domněnku nepotvrdila. Spíše se ale ukazuje, ţe synestezie je schopná se znovu objevit přes jednu generaci a ţe 
její dědičnost je více obecného rázu (různí rodinní příslušníci mohou proţívat odlišné typy synestezie). 
802 Zatímco různosenzorické metafory (hořký vánek) jsou někdy popisovány jako synestetické, skutečná neurologická 
synestezie je bezděčná, mimovědomá. 
803 Simner J, Ward J, Lanz M, et al. (2005). Non-random associations of graphemes to colours in synaesthetic and 
non-synaesthetic populations. Cognitive Neuropsychology 22, 8, 1069–1085. 
804 Rich, A.N., Bradshaw, JL, Mattingley, J.B. (2005). A systematic, large-scale study of synaesthesia: implications for 
the role of early experience in lexical-colour associations. Cognition 98, 1, 53–84. 
805 Cytowic, Richard E; Eagelman, David M (2009). Wednesday is Indigo Blue: Discovering the Brain of 
Synesthesia (with an afterword by Dmitri Nabokov). Cambridge: MIT Press, 309. 
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Bylo popsáno více neţ 60 typů synestezie, ale jen část si získala vědeckou pozornost. Téměř 
všechny logicky moţné kombinace smyslových proţitků byly zdokumentovány, nicméně některé 
typy jsou častější neţ jiné. Pro neurolingvistiku je obzvlášť pozoruhodná lexikálně-chromatická 
synestezie, při níţ určitá slyšená slova vyvolávají totoţné vjemy barevnosti při opakovaných 
testováních (kontroluje se shoda). Baron-Cohen a kol., 1993806, např. popisují následující 
proţitky: jablko-červená, rýţe-modrá, umění-červená, ryba-šedá. Shodnost či nejvyšší frekvence barevnosti 
daného objektu v reálném světě nemusí být zachována (např. rýţe-modrá), viz dále. Nicméně tyto 
poznatky mají zajímavé implikace např. pro u nás oblíbené analýzy jazykového obrazu světa. Ještě 
podstatnější je spojení těchto poznatků s teorií proximity, s distribuovanou sítí lexikální 
sémantiky a se způsobem, jímţ se senzorické zpracovávání váţe na zpracovávání lexikální (viz 
příslušné kapitoly výše). 
Topografie: Vyšetření pomocí PET prokázalo, ţe slovní podněty aktivují i části kůry mozkové, 
které integrují tvar objektů s barvou (hranice týlní a spánkové kůry), dále prefrontální oblasti a inzula. 
Aktivní ale nebyly zrakové oblasti, které jsou při vnímání objektu zrakem klíčové pro rozlišování 
barev (Paulesu a kol., 1995807). Po teoretické stránce nepanuje ve výkladech synestezie shoda: 
uvaţuje se nicméně o přetrvávání kortikálních spojů, které stojí za jednotlivými smyslovými 
počitky.808 V rámci našeho stávajícího pohledu na distribuovanou sémantickou síť v mozku 
bychom mohli hovořit o nedostatečných disinhibičních mechanismech. 
Lexikálně-gustatorická synestezie je řidší, psaná nebo vyslovovaná slova evokují ţivé počitky 
chuti, někdy také včetně teploty a textury. Tato forma byla poprvé zdokumentována r. 1907809 
v Evropě i USA. Lidé, kteří tímto typem synestezie „trpí“, popisují, ţe jejich chuťové počitky se 
opakují, kdykoli dané slovo zaslechnou nebo si ho přečtou. Jamie Ward a Julia Simnerová810  
studovali tuto formu synestezie a zjistili, ţe synestetické asociace jsou omezovány ranými 
zkušenostmi s jídlem811 (např. foném “k” se u jednoho synestetika vztahuje k chuti vajíčka, ať uţ 
se vyskytuje v jakékoli formě aktuální výslovnosti, např. ve slově fax stejně jako York či chuck). 
Například synestetik XY často pociťuje chuť sladkostí nebo cereálií, které jako dítě snídal, ale 
velmi výjimečně chuť kávy, kterou poprvé vnímal aţ v dospělosti. Synestetické chutě často 
spouštějí související názvy potravin nebo slova, která sdílejí fonémy s tímto pojmenováním. 
Jiným zdrojem chuťových proţitků jsou sémantické vlivy, tj. názvy jídla chutnají jako jídlo, jeţ 
označují, například slovo modrá můţe chutnat jako inkoust. Bylo by jistě zajímavé spojit tyto 
informace se stávající představou o organizaci tzv. mentálního lexikonu. Simnerová a Ward 
ukázali, ţe synestetici dané chutě pociťují uţ v okamţiku, kdy mají dané slovo uţ „na jazyku“, ale 
ještě nebylo vysloveno. 
Nejznámější formou synestezie je grafemicko-chromatická synestezie812 nebo chromato-
grafemická synestezie (zmíněný přenos barva-písmeno), při níţ jsou čísla či písmena pociťována 
jako inherentně barevná813 , jindy mohou čísla či dny v týdnu a měsíce „personifikovat“ – evokují 

                                                           
806 Baron-Cohen, S., Harrison, J., Goldstein, L. H., Wyke, M. (1993). Coloured speech perception: is synesthesia what 
happens when modularity breaks down? Perception, 22, 419-426. 
807 Paulesu, E., Harrison, J., Baron-Cohen, S. et al. (1995). The physiology of coloured hearing. A PET activation 
study of colour-word synaesthesia. Brain, 118, 661-676. 
808 Synestezií se u nás v současné době v rámci mezinárodní studie zabývá bohemista Jan Chromý. 
809 Ferrari, G. C. (1907). Gustatory audition: a hitherto undescribed variety of synaesthesia, American Journal of 
Psychology 18, 341–352. 
810 Simner, J., Ward, J. (2006). The taste of words on the tip of the tongue, Nature 444, 438. 
811 Ward, J., Simner, J. (2003). Lexical-gustatory synaesthesia: linguistic and conceptual factors. Cognition 89, 3, 
237–61; Ward, J., Simner, J., Auyeung, V. (2005). A comparison of lexical-gustatory and grapheme-colour 
synaesthesia. Cognitive Neuropsychology 22, 1, 28–41. 
812 Sagiv, N., Robertson, L. C. (2005). Synesthesia: perspectives from cognitive neuroscience. Oxford: Oxford University Press. 
813 Rich AN, Mattingley JB (2002). Anomalous perception in synaesthesia: a cognitive neuroscience perspective. 
Nature Reviews Neuroscience 3, 1, 43–52; Hubbard EM, Ramachandran VS (2005). Neurocognitive mechanisms of 
synesthesia. Neuron 48, 3, 509–20. 
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jim konkrétní osoby814. Pouţívány jsou modifikace Stroopova efektu815: je-li synestetikovi tohoto 
druhu předloţena číslice 4, kterou “vidí” modře, například v barvě červené, jeho pojmenování 
barvy číslice je pomalejší, neţ je-li její barva ve výtisku kongruentní s barvou, kterou synestetik 
vidí. Podobně lze variant Stroopova efektu vyuţít i v jiných případech synestezie. Princip, který 
zde funguje, je v podstatě primingového typu.  
Vpřípadě prostorově-číselné synestezie vyvolávají čísla nebo měsíce v roce či dny v týdnu 
přesné lokace v prostoru816.  
Přenos zvuk-barva (hlas, hudba a zvuky okolního prostředí jako klapání, řinčení nádobí nebo 
štěkání psa vyvolávají barvy a tvary, které vznikají, pohybují se okolo a potom postupně mizí 
spolu s koncem zvukového stimulu) můţe být omezena jen na specifické typy stimulů – např. 
konkrétní typ hudby. Shoda v proţitcích mezi synestetiky tohoto typu je pouze v tom smyslu, ţe 
hlasité zvuky jsou jasnější neţ jemné tóny a nízké tóny jsou tmavší neţ vysoké.  
Přenos číslo-tvar patří také k poměrně častým typům synestezie.  
 

                  
Mentální mapa čísel, která se automaticky a nevědomě objevuje, kdykoli dotyčný myslí na písmena817. Zdá se, ţe tento typ synestezie by 
mohl být výsledkem zkříţené aktivace mezi oblastmi parietálního laloku, které se podílejí na numerické a prostorové kognici818. Zdroj: 
Wikipedia. 

 
Zajímavé výsledky přinesl nápaditý experimentální design, v němţ se zkoušely prosté numerické 
operace s jednocifernými čísly. Reakční časy pro odpovědi ukázaly, ţe synestetici jsou schopni 
rychlejších výpočtů na základě facilitace prostřednictvím synestetické barevnosti čísel. V případě, 
ţe výsledek byl označen příslušnou barvou konkrétního synestetika, jeho odpovědi byly rychlejší.. 
 

17.6.3.2 Neurální báze synestezie 
Soudí se, ţe určité regiony mozku jsou specializované pro určité funkce, a ţe zvýšená vzájemná 
komunikace (či zkříţená aktivace) mezi těmito regiony můţe být zodpovědná za různé typy 
synestezie. Jinou moţností je “disinhibovaný feedback” či redukce inhibice mezi normálně 
existujícími cestami pro feedback.Normálně jsou excitace a inhibice vyváţené. Pokud by normální 
feedback nebyl disinhibován, signály odráţející se ze starších stadií senzorického zpracovávání by 
mohly ovlivnit novější stadia, například tóny by mohly aktivovat vizi (Cytowic & Eagleman). 
Podporou pro tuto teorii jsou synestetické proţitky u nesynestetiků za určitých podmínek, např. 
epilepsie spánkového laloku, úraz hlavy, mrtvice, mozkové tumory, vliv drog ad. 
Funkční neurozobrazování (za pouţití PET a fMRI) vykázalo významné rozdíly mezi mozky 
synestetiků a běţné populace, např. aktivace oblasti pro barevné vidění (V4) při čtení slova písmen 
synestetiky typu slovo → barva a grafém → barva. DTI demonstruje zvýšenou konektivitu s 

                                                           
814 Smilek D, Malcolmson KA, Carriere JS, Eller M, Kwan D, Reynolds M (2007). When 3 is a jerk and E is a king: 
personifying inanimate objects in synesthesia. Journal of Cognitive Neuroscience 19, 6, 981–92. 
815 Je sloţitější přečíst správně pojmenování některé barvy, pokud je název této barvy vytisknut pomocí písmen barvy 
odlišné (např. slovo zelená vytištěné růţovou barvou). 
816 Saenz, M., Koch, C. (2008). The sound of change: visually-induced auditory synesthesia. Current Biology 18 (15), 
650–651. 
817 Seron X, Pesenti M, Noël MP, Deloche G, Cornet JA (1992). Images of numbers, or When 98 is upper left and 6 
sky blue. Cognition 44 (1-2), 159–96. 
818 Hubbard EM, Piazza M, Pinel P, Dehaene S (2005). Interactions between number and space in parietal cortex. 
Nat. Rev. Neurosci. 6, 6, 435–48. 
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hlubokou bílou hmotou v gyru fusiformis, intraparietálním sulku a čelním kortexu u synestetiků tohoto 
typu. Čím více je přitom bílá hmota propojená s gyrem fusiformis, tím intenzivnější je 
synestetický proţitek819.  
Lexikálně-gustatorická synestezie mívá topografii odlišnou, vysvětluje se jako zvýšená konektivita 
mezi sousedícími regiony inzuly v laterálním sulku, který zodpovídá za chuťové proţitky, s určitými 
oblastmi spánkového laloku, které souvisejí se sluchovým zpracováváním820. 
Studium mozku synestetiků můţe přinést informace o mezimodální percepci či multisenzorické 
integraci. V souvislosti se synestezií se také hovoří o onomatopoické teorii vzniku jazyka821.  

                                                           
819 Bylo také potvrzeno, ţe synestetici mají díky zapojení více smyslů a zkříţené smyslovosti lepší paměť, protoţe své 
synestezie umění vyuţít pro memorování. Typickým příkladem je mnemonik popsaný opakovaně Lurijou (např. A. 
Lurija, 1968), který popisoval svých 5 různých typů synestezie, jichţ vyuţíval pro svou nezměrnou dlouhodobou 
paměť. Synestetické proţitky na druhou stranu byly ve zvýšené míře pozorovány u epileptiků a autistů - můţe se tedy 
jednat o související syndromy. 
820 Ward, J., Simner, J., Auyeung, V. (2005). A comparison of lexical-gustatory and grapheme-colour synaesthesia, 
Cognitive Neuropsychology 22, 1, 28–41. 
821 Na základě tzv. bouba/kiki efektu, při němţ 98% dotázaných přisoudilo špičatému hvězdicovitému objektu 
pojmenování kiki, zatímco bouba byl pro významnou většinu respondentů objekt s kulatými tvary (květovitého 
tvaru). Z toho se soudí, ţe pojmenovávání neprobíhalo arbitrárně, ale např. na základě zakřivení úst při vyslovování 
jednotlivých hlásek (u, o – zakulacená ústa). 
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18  Neurodegenerativní poruchy - demence a 
jazykové funkce 
 

Demence je obecně získané chronické poškození kognice, charakterizované deficity v paměti a 
minimálně jedné další kognitivní doméně, jako je jazyk, vizuospaciální funkce, praxie a exekutivní 
funkce. 
Poruchy komunikace u demencí jsou výsledkem celkového úbytku paměťových a intelektových 
schopností, s dominující poruchou verbální paměti, v souvislosti se stárnutím organismu. Péče o 
soby s demencemi je stále náročnější zejména proto, ţe se demence stává „epidemií“. 
Demence je nespecifický syndrom, který postihuje různé oblasti kognice: paměť, pozornost, 
jazyk a řešení problémů a končí deliriem. Ve všech typech obecné kognitivní dysfunkce jsou vyšší 
mentální funkce postiţeny jako první. Zvláště v pozdějších stadiích můţe být postiţená osoba 
dezorientovaná v čase, místě a osobě. Většinou jsou demence neléčitelné. 
 
Demence se dělí na pomalu progredující a na primární progresivní.  
Pomalu progredující demence se průběţně zhoršuje během několika let. Ve věkové skupině nad 
60 let bývají demence způsobeny Alzheimerovou chorobou, vaskulární demencí nebo demencí 
Lewyho tělísek, často také frontotemporální degenerací a Huntingtonovou chorobou. U mladších 
dospělých do 40 let věku je velmi výjimečná a je způsobena psychiatrickým onemocněním či 
alkoholismem a toxikomanií.  
Primární progresivní demence bývá označována jako Creutzfeld-Jakobova choroba a 
způsobuje demenci, která se zhoršuje během týdnů či měsíců. Bývá opět nejčastěji způsobena 
Alzheimerovou chorobou, demencí Lewyho tělísek, frontotemp. lobární degenerací, ale také 
encefalopatií nebo tumory.  
 

18.1.1 Frontotemporální lobární degenerace  
FTLD je označení pro skupinu klinicky, patologicky a genericky heterogenních chorob spojených 
s atrofií v čelním a temporálním laloku, při zachování laloků okcipitálního a parietálního. Jsou 
popsány tři její subtypy:  

- frontotemporální demence 

- sémantická demence  

- primární progresivní afázie či progresivní nonfluentní afázie 
 

18.1.2  Frontotemporální demence   
FTD je klinický syndrom822 způsobený degenerací frontálního laloku a rozšiřující se dále do 
laloku temporálního. Symptomy této demence jsou behaviorální, jako je letargie, apatie a nevhodné 
chování, prosopagnozie a potíţe s exekutivními funkcemi, tj. plánováním a organizováním vč. 
sekvencování (a osobnostní změny). Vzhledem k těmto příznakům jsou postiţeny také jazykové 
funkce, a to různým způsobem: progresivní nonfluentní afázie, extrémní stručnost výstupů, echolálie, 
perseverace, mutismus, stereotypie ad.  

                                                           
822 Pacienti mohou vyuţívat některých pomůcek AAC, jako například tzv. paměťových knih, včetně autobiografických 
informací a diářů, bloky fotografií a komunikační karty. V oblasti komprehenze je mohou rovněţ vyuţívat: např. augmented 
listening strategies, identifikování tématu konverzace pomocí obrázků. 
822 Koukolík a Jirák, 1998, popisují FTD jako skupinu chorob, které se projevují v šestém decenniu s pomalým 
začátkem, a to jako porucha chování, porucha efektivity a porucha řeči.  
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Někteří pacienti se projevují plynule, s normální fonologií a syntaxí a vzrůstajícími potíţemi s 
pojmenováním a zpracováváním slov (sémantická demence, kdy je patrná asymetrická atrofie 
temporálních laloků).  
U jiných pacientů je naopak narušení plynulosti řeči způsobené potíţemi s artikulací, produkcí 
fonologických a syntaktických chyb, při zachování slovní komprehenze (progresivní nonfluentní 
afázie). Tento typ demence se můţe vyskytnout také u amyotrofické laterální sklerózy.  
Strukturální MRI často zobrazí atrofii v čelním nebo spánkovém laloku, ale v raných stadiích se 
mohou skeny jevit jako normální. Pozorované atrofie jsou často asymetrické. PET většinou 
ukazuje frontální a anteriorně temporální poruchu metabolismu, coţ pomáhá rozlišit tento typ 
demence od Alzheimerovy choroby (u níţ je patrný biparietální hypometabolismus). 
 

18.1.3  Sémantická demence   
Sémantická demence (SD) je progresivní neurodegenerativní porucha typická ztrátou sémantické 
paměti ve verbální i nonverbální doméně. Typickým symptomem je ale narušení verbální domény (ztráta 
významu slov), a je proto často charakterizována (nesprávně) jako primárně jazyková porucha 
(progresivní fluentní afázie). SD je spojena s atrofií temporálního laloku. Byla poprvé popsána 
Arnoldem Pickem r. 1904, podrobněji ji popsala Elizabeth Warringtonová r. 1975823 pod 
jménem sémantická demence, pod nímţ jako diagnostická jednotka fungovala do r. 1989824, aţ r. 
1991 byla odhalena její spojitost s atrofií temp. laloku (John Hodges a kol.825) Klinicky se tito 
pacienti často vyznačují fluentním afatickým projevem, anomií, poškozeným zpracováváním 
slovního významu a vizuální asociační agnozií (neschopností spojovat sémanticky usouvztaţněné 
objekty na obrázcích). K testování se v zahraničí často pouţívají baterie zaloţené na synonymii, 
jako např. The Warrington concrete and abstract word synonym test ad. Testování pomocí word-picture 
matching task často odhalí sémantické parafázie (např. substituce pes-kočka). MRI zobrazuje atrofii 
v temporálním laloku. 
 

18.1.4  Parkinsonova nemoc 
Parkinsonova nemoc (PD) zahrnuje mimo jiné také motorické deficity a kognitivní změny včetně 
nedostatku vhledu do rozsahu vlastních komunikačních potíţí826. Protoţe PD je spojena 
s omezenou rychlostí a škálou pohybů. Nemocní postupem času pouţívají se malé tabulky, 
ukazovátka, klávesnice nebo řečové generátory, protoţe jejich orální řečová produkce je velmi 
omezená. Pokud nejsou schopni vystačit v komunikaci se svým narušeným jazykem, mohou 
pouţívat přenosný amplifikátor, který zesiluje hlas, a tudíţ také srozumitelnost.  
Potíţe s vyhledáváním slov u těchto osob bývá spojována s narušením frontálních a gangliových okruhů, 
tj. procedurální paměti. Narušena je ale také gramatika, v expresivní i receptivní sloţce, zejména mají 
potíţe s tvorbou pravidelných flektivních tvarů. Oproti tomu pacienti s Huntingtonovou 
chorobou, která postihuje odlišné gangliové okruhy neţ PD, mají opačné problémy: přidávají 
konzistentně pravidelné přípony tam, kde je flexe nepravidelná (regularizace). 
Tyto poznatky z výzkumu demencí potvrzují hypotézu, ţe přední gangliové okruhy hrají podstatnou 
roli v zpracovávání pravidelných flektivních forem. 
 

18.1.5  Alzheimerova nemoc 

                                                           
823 Warrington EK (Nov 1975). The selective impairment of semantic memory. Q J Exp Psychol 27, 4, 635–57. 
824 Snowden JS, Goulding PJ, Neary D (1989). Semantic dementia: a form of circumscribed cerebral atrophy. Behav 
Neurol  2, 167–82. 
825 Hodges, J.R., Patterson, K., Oxbury, S., Funnell, E. (1992). Semantic dementia. Progressive fluent aphasia with 
temporal lobe atrophy. Brain 115 (Pt 6), 1783–806.  
826 Tjaden, K. (2008). Speech and swallowing disorders in Parkinson's disease. Topics in Geriatric 
Rehabilitation 24, 2, 115-126. 
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Alzheimerova nemoc (AD) je nejčastější příčinou rozvoje demence, jeţ vede k progresivnímu 
kognitivnímu úpadku. Pacienti mají výrazné postiţení jazykového zpracovávání, potíţe s pamětí a 
vizuálním percepčně-prostorovým zpracováváním i exekutivními funkcemi. Jazykové postiţení se 
spolu s nimi postupně zhoršuje a začíná uţ na elementární produkční úrovni: u vyslovování 
jednotlivých hlásek, slov a vět všednodenních komunikačních situací. Poškození sémantického 
systému omezuje dále produkci i percepci konceptů na úrovni slova a věty, prominentní je 
zejména problém s vyhledáváním slov - jeden z raných klinických rysů AD projevující se ve 
spontánní i elicitované řeči. Potíţe s pojmenováním se často manifestují jako sémantické parafázie. 
S progredující chorobou se řeč omezuje na naučené fráze a idiomy a postupně se stává zcela 
bezobsaţnou. Sémantická porucha postihuje také komprehenzi (category judgment task – testování 
schopnosti vřazovat prvky do kategoriálních skupin). Také primingové studie prokázaly postiţení: 
zachovány jsou vysokofrekvenční lexikální asociáty, postiţeny jsou koordináty z téţe sémantické kategorie 
(jablko-hruška) a sloţitější a méně frekventované asociáty.  
Zdůrazňuje se postiţení sémantické paměti: někdy je spojována s degradací znalostí o světě a 
konceptech obecně. Při AD se také objevují kategoriálně specifické deficity chápání nebo pojmenování 
přírodních jevů (zvířata) ve srovnání s artefakty (nástroje), viz kap. 10.2 ad. 
Jiné studie spojují potíţe s chápáním slov a pojmenováváním obrázků se zmíněným poškozením 
procesu kategorizace, který je základem chápání konceptů, jmenovitě schopnosti determinovat 
příslušnost objektů nadřazeným formám. Omezení zdrojů pracovní paměti způsobuje obtíţe s 
produkcí i porozuměním větám, souvisí ale také s postiţením rychlosti zpracovávání informací.  
Funkční zobrazovací metody, SPECT, PET a fMRI, i histopatologické studie mozků po autopsii 
ukázaly, ţe se jedná většinou o atrofii a mikroskopické abnormality – neuritické plaky v temporálním, 
parietálním a frontálním asociačním kortexu mozku. Ve srovnání s frontotemporální demencí je pro 
pacienty s AD s relativně zachovanou sémantickou pamětí typické větší postiţení levého 
temporoparietálního kortexu spojovaného s funkcemi pojmenování a chápání jednotlivých slov neţ 
v případě pacientů s postiţením sémantické paměti.  
Několik studií se také věnovalo srovnání zdravých seniorů s pacienty s AD v úloze rozhodování 
o kategoriální příslušnosti – ukázala se omezená aktivace v středním a inferiorním frontálním regionu u 
pacientů s AD. fMRI studie sémantického posuzování popsala omezenou aktivaci v levém 
temporoparietálním kortexu a frontálním kortexu, k němuţ mohou přispívat defekty v levém 
frontálním asociačním kortexu. 
 

18.1.6  Primární progresivní afázie   
Jako primární progresivní afázie (PPA) se v klinické afaziologii označují jazykové projevy při různých 
typech demencí, s nejprogresivnější poruchou jazykových a řečových schopností. Jindy se jako PPA 
označuje jediný typ demence, který provází pouze porucha fatických funkcí. Ostatní kognitivní 
funkce zůstávají dlouho neporušené.  
Poprvé byla popsána jako zvláštní syndrom Mesulamem r. 1982827; její klasifikace je nicméně 
různorodá. Klinicky a patologicky se kryje s různými typy frontotemporálních degenerací 
(FTLD), které jsme popsali v předchozích kapitolách. Mesulam tvrdí, ţe jedna třetina případů 
této poruchy má v jádru patologii Alzheimerovy choroby.  
Klasická Mesulamova kritéria pro diagnostikování PPA rozdělují tuto poruchu do dvou variant: 
1. Nonfluentní typ – nonfluentní progresivní afázie. Řeč je namáhavá, s přestávkami a mezerami, fráze 
jsou krátké, gramatické markery nejsou pouţívány, prozodie je narušená. V českém jazyce by se 
tento obraz velmi blíţil nonfluentním afáziím, zejm. afázii Brocova typu s nahrazováním, nikoli 
vynecháváním gramatických markerů. Příznačné jsou spíše obtíţe s uţíváním předloţek. Sluchová 
komprehenze bývá postiţena mnohem později neţ exprese. Vysoká frekvence fonemických 

                                                           
827 Mesulam, M. (1982). Slowly progressive aphasia without generalized dementia. Ann Neurol. 11, 6, 592; Mesulam, 
M.M. (2001). Primary progressive aphasia. Ann Neurol. 49, 4, 425–32. 
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parafázií PPA odlišuje od afatických symptomů u Alzheimerovy choroby.  
2. Fluentní typ – fluentní progresivní afázie - současný výzkum ukazuje, ţe základem tohoto 
kognitivního poškození u pacientů s fluentní progr. afázií je ztráta sémantické kompetence, tj. 
výše zmíněná sémantická demence (SD).828 U obou subtypů se jako první projevuje anomie, další raný 
symptom je pomalá řeč s odmlkami a výplňkovými slovy. Později se objevují potíţe s psaním. U 
pacientů s fluentním typem PPA se jako raná stíţnost objevují potíţe s porozuměním mluvenému 
jazyku, u nonfluentního typu je v raných stádiích komprehenze zachovaná.829  
Nemoc je typická graduálním zhoršováním jazykových dysfunkcí za zachované paměti, 
rozhodování a nenarušených vizuospaciálních dovednostech. Dříve byla PPA nahlíţena jako 
atypická demence. Relativně zachované jsou nonverbální kognitivní funkce jako abstraktní 
myšlení a vizuální paměť. Narušeno je vyhledávání slov, učení se novým slovům, verbální 
fluence, objevuje se také akalkulie, dysfagie a apraxie řeči a končetiny. 
Mezi nonfluentní PPA, primární progresivní apraxií, anartrií, kortikobazální degenerací a Parkinsonovou 
chorobou jsou ovšem podstatné překryvy a podobná patofyziologie (viz následující kapitola). U 
všech pozdních stadií těchto poruch postiţený ztrácí schopnost komunikovat řečí s musí spoléhat 
na alternativní a augmentativní komunikační nástroje a strategie.  
K diagnostikování primární progresivní afázie musejí popsané potíţe přetrvávat více neţ 2 roky 
předtím, neţ se demonstrují jiné, obecně kognitivní problémy. Dále tyto projevy musejí mít 
skutečně progresivní ráz a nevztahovat se k nějaké vaskulární, neoplastické, metabolické nebo 
infekční poruše. Soudí se, ţe tento syndrom je záleţitostí fokálních kortikálních atrofií, protoţe 
neuronální odumírání se týká omezených kortikálních regionů a symptomy jsou izolované – 
vztahují se k specifickým schopnostem a chování. Přesná příčina PPA je neznámá. 
 

18.2  Globální obraz jazykového deficitu u demencí 
Otázka, zda vůbec lze v případě demencí hovořit o afáziích, zaměstnávala odborníky několik 
desetiletí. Někteří odpůrci diagnostikování afatických poruch u dementních pacientů poukazovali 
na to, ţe demence narušuje obecné kognitivní funkce, a její projevy v jazyce jsou sekundární. 
Jazyková narušení u dementních osob byla připisována také narušením paměti, pozornosti ad. 
Kaţdá demence se v jazykovém zpracovávání projevuje poněkud jinak; některá jazyková narušení 
lze ale v individuálních případech jednotlivých demencí přece jen označit za dominující: v případě 
progresivní nonfluentní afázie je nejpatrnější poškození gramatického zpracovávání, v případě sémantické 
demence jsou to potíţe s koncepty a dešifrováním slovních významů, v případě neurodegenerativních 
onemocnění je dominantní porucha vyhledávání slov (lexical retrieval), v případě FTD zase omezená 
schopnost zpracovávat diskurs, narušení sociálních a exekutivních funkcí. 
U neurodegenerativních poruch jsou typické řečové chyby variabilní povahy: dysartrické projevy 
jsou příznačné pro demence s motorickým komponentem jako např. Parkinsonova choroba. Na 
druhou stranu fonémické parafázie při opakování, čtení a pojmenovávání jsou stejně časté v případě 
Alzheimerovy choroby jako u stejně starých kontrolních subjektů (zdraví senioři).  
V případě progresivní non-fluentní afázie je častá apraxie řeči a rovněţ řečové chyby, zejména při 
pojmenování a v případě delších slov. Chyby jsou komplexnější, s početnými deviacemi od 
zamýšleného cílového slova, jako např. vkládání a vymazávání zvuků, metateze a jejich 
kombinace.  
U pacientů s AD nebo SD je pozorována dvojitá disociace mezi fonemickými a sémantickými parafáziemi. 
Problémy s vyhledáváním slov, jejich nahrazování cirkumlokucí, anomické pauzy a d. projevy 
bývají obecně připisovány věku; nicméně v případě neurodegenerativních poruch jsou podstatně 

                                                           
828 Adlam, A.L., Patterson, K., Rogers, T.T. et al. (2006). Semantic dementia and fluent primary progressive aphasia: 
two sides of the same coin?. Brain 129 (11), 3066–80.  
829 Duffy, J. R., Peterson, R. C. (1992). Primary progressive aphasia. Aphasiology, 6, 1-13; Kertesz, A. Munoz, D. G. 
(1991). Primary progressive aphasia. Clinical Neuroscience, 4, 2, 95-102; Mesulam, M. M. (1987). Primary progressive 
aphasia: Differentiation from Alzheimer´s disease. Annals of Neurology, 22, 533-534. 
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častější (AD, non-fluentní PPA a SD). V rámci kognitivních modelů (např. Levelt, 1992830) 
probíhá proces pojmenování na základě vyhledávání lexikální reprezentace z mentálního lexikonu 
a jejich transformace do specifické reprezentace. V případě AD je potíţ s pojmenovávání spojena 
s poškozením vyhledávání slov, sémantickým zpracováváním, ale také narušením vizuálního 
zpracovávání831. Pro pacienty s AD a FTD je obtíţnější vyhledávat slovesa neţ jména. 
Pro jmenované potíţe s vytvářením slovních reprezentací pro dané významy existují dvě 
hypotézy: 
1. single deficit hypothesis – připisuje na základě MRI výzkumů potíţe s pojmenováním 
jedinému zdroji postiţení, totiţ sdílenému druhu kortikální atrofie u pacientů s AD a FTD – 
temporální neokortex, frontální neoortex a hippokampus (Baron a kol., 2001), nebo dokonce jediný, 
levý anteriorní temporální kortex (Galton a kol., 2001)832. 
2. Large-scale network hypothesis – připisuje rovněţ na základě MRI a dále SPECT a PET 
výzkumů potíţe odlišným vzorcům kortikální atrofie u AD a FTD: pacienti se SD mají poruchu 
levého anteriorního temporálního regionu, pacienti s PPA spíše v inf. frontálních regionech, 
pacienti neafatičtí mívají postiţeny čelní oblasti vpravo (Grossman a kol, 2004)833. 
Další skupinu obtíţí s jazykovým zpracováváním u dementních osob představuje narušení 
sémantické paměti, která uchovává dlouhodobé reprezentace konceptů (objekty, akce, abstrakta). 
Pacienti s demencemi mají velmi špatný výkon v úlohách jako je word-picture matching task, coţ 
znamená, ţe jejich sémantická paměť je poškozená – není ovšem jasné, co je příčinou tohoto 
narušení. 
Pacienti s demencemi poměrně často vykazují kategoriálně specifické narušení sémantické paměti. U 
AD i SD je například prokázána několikrát zde zmíněná dvojitá disociace: omezení při pojmenování 
přirozených druhů (např. zvířat) ve srovnání s výrobky, např. nástroji (Garrard a kol, 1998834).  
 
Ohledně této disociace vzniklo několik hypotéz: 
1. selektivní degradace rysů dané kategorie (Warringtonová a McCarthyová, 1987835), jmenovitě 
vizuálně-percepčních rysů, které by měly hrát hlavní roli při pojmenovávání přirozených objektů (liška). 
Oproti tomu motorické-akční rysy by měly hrát tuto roli v případě významů výrobků (nůţky). 
Postiţeny jsou tudíţ regiony spojené s těmito kategoriálně-specifickými sémantickými rysy: 
vizuální asociační kortex a motorický asociační kortex; viz princip proximity a zrcadlové neurony. 
2. Distribuční modely sémantické paměti zdůrazňují spíše statistické vlastnosti poloţky 
v dané kategorii, jako např. jejich frekvenci. Korelované rysy sdílené objekty různých kategorií 
způsobují potíţe při narušení konektivity sémantických sítí, jako je tomu např. právě u AD a 
FTD. 
Další dvojitá disociace je mezi PD a AD: potíţe s gramatickým zpracovávání u demencí zkoumal 
zejména Ullman a kol., 1997836, který jako první definoval potíţ dementních subjektů s PD se 
zpracováváním pravidelných morfologických tvarů slov (jako vţdy se jednalo o minulý čas prostý 

                                                           
830 Levelt, W. J. M. (1992). Lexical access in speech production. New York, Blackwell Publishers. 
831 Lambon Ralph, M. A. et al. (1997). The relationship between naming and semantic knowledge for different 
categoties in dementia of Alzheimer´s type. Neuropsychologia, 35, 1251-1260. 
832 Baron, J.-C. et al. (2001). IN vivo mapping of grey matter loss with voxel-based morpphometry in mild 
Alzheimer´s disease. Neuroimage, 14, 298-309; Galton, C. J. et al. (2001). Differing patterns of temporal atrophy in 
Alzheimer´s disease and semantic dementia. Neurology, 57, 216-225. 
833 Grossman, M. et al. (2004). What´s in a name: Voxel-based morphometric analyses of MRI and naming difficulty 
in Alzheimer´s disease, frontotemporal dementia, and corticobasal degeneration. Brain, 127, 628-649. 
834 Garrard, P. et al. (1998). Category specific semnatic loss in dementia of Alzheimer´s type: Functional- anatomic 
correlation from cross-sectional analyses. Brain, 121, 633-646. 
835 Warrington, E.K., McCarthy, R. A. (1987). Cathegories of knowledge: Further fractionation and an attempted 
integration. Brain, 110, 1273-1296. 
836 Ullman, M. T. et al. (1997). A neural dissociation within language: Evidence that the mental dictionary is part of 
declarative memory, and that grammatical rules are processed by the procedural systém. Journal of Cognitive 
Neuroscience, 9, 266-276. 
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v angličtině, tj. sufix -ed). Ullman tento problém připsal narušené procedurální paměti. Pacienti s AD 
mají potíţe naopak s vytvářením nepravidelných forem sloves, které jsou skladovány v mentálním 
lexikonu – tato potíţ tedy byla připsána jejich narušené deklarativní paměti.  
Potíţe s komprehenzí sloţitějších vět u pacientů s non-fluentní PPA byly připsány jejich narušené 
pracovní paměti (Grossmann, a kol, 1996837). Tito pacienti nebyli např. schopni dekódovat souvětí 
s vloţenou větou vedlejší. 
Další oblastí, v níţ se projevují potíţe s jazykovým zpracováváním u dementních osob, je diskurs. 
Narušení souvislé řeči znemoţňuje těmto osobám smysluplně se vyjádřit v rámci spontánního 
projevu, třeba uţ jen proto, ţe nejsou schopny vyhledávat slova, zajišťující koherenci diskursu. 
Pacienti měli potíţe s celkovou interpretací a inferováním v rámci diskursu, ale také se 
zpracováváním detailů (přesnost obsahu). Zpracovávání diskursu klade podstatné nároky na 
exekutivní zdroje, které jsou v případě těchto postiţení narušeny.  

                                                           
837 Grossman, M. et al. (1996). Progressive non-fluent aphasia: Language, cognitive a nd PET measures contrasted 
with probace Alzheimer´s disease. Journal of Cognitive Neuroscience, 8, 135-154. 
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19  Mentální a psychogenní poruchy a 
jazykové funkce 

 
Mentální retardace je charakterizovaná signifikantně podprůměrným intelektem, současně 
s dvěma dalšími omezeními ve dvou nebo více oblastí dovednostech ze souboru: komunikace, 
schopnost sebeobsluhy, ţivot v domácnosti, sociální dovednosti, ţivot v komunitě, sebeřízení, 
zajišťování zdraví a bezpečnosti, řízení volného času a práce. Bez ohledu na rozsah mentální 
retardace je pravděpodobnost, ţe současně bude postiţen také vývoj komunikačních dovedností 
postiţeného, velmi vysoký – při mentální retardaci všech stupňů je vţdy opoţděný vývoj řeči, ba 
zpoţdění v jazykovém vývoji nebo poruchy jazyka jsou často raným příznakem mentální retardace, protoţe 
odchylky od normy v jazykovém zpracovávání se projevují uţ v raném věku. Právě odlišení tzv. 
těţké a střední mentální retardace spočívá čistě na hodnocení komunikačních schopností 
postiţeného. Naopak: vývoj řeči závisí na stupni mentálního postiţení. Odlišení mentální 
retardace od prostého opoţděného vývoje řeči probíhá na základě srovnávání neverbálního 
projevu osob (motorika a grafomotorika, intelekt) - zatímco v případě opoţděného vývoje řeči je 
neverbální projev adekvátní věku, u mentální retardace jsou opoţděny všechny sloţky. 
Nejčastější příčinou těchto poruch je organické poškození v perinatálním období či genetická nebo 
metabolická porucha. Udává se, ţe u dětí s lehkou mentální retardací bývá etiologie postiţení 
nejasná. Dosud se ještě diskutuje o tom, zda je primární inteligenční, nebo jazykový deficit, tj. zda 
jazykové postiţení brání rozvoji intelektu, nebo zda inteligenční deficit zabraňuje náleţitému 
osvojení jazyka. 
S ohledem na komunikaci jsou děti a dospělí s mentální retardací obecně rozčlenitelní na skupinu 
„mluvících“ (osoby se středně těţkou a lehkou mentální retardací) a „nemluvících“ (osoby 
s těţkým stupněm mentální retardace, které se mluvit nenaučí a komunikují pouze 
neartikulovanými zvuky).  
Kromě omezeného nebo odloţeného jazykového vývoje u mentálních onemocnění typu 
Downova syndromu se jedná také o celou řadu dalších poruch s pozoruhodnými jazykovými 
projevy. Řeč mentálně postiţených bývá deformována na všech jazykových rovinách838. Nejnápadnější 
na verbálním projevu mentálně postiţených osob je narušení výpovědní zatíţenosti promluv: 
postiţení tvoří velmi vágní, málo soudrţné výpovědi, obsahově nejasné, s narušenou gramatikou, 
syntaxí i výslovností vč. prozodických rysů (na čemţ s ovšem často podstatnou měrou podílejí 
také anomálie mluvidel a chrupu). Obecná tendence ke stereotypickému chování se projevuje i 
v rovině jazykové. Empirická pozorování dospělých s Downovým nebo Williamsovým 
syndromem naznačují různé vztahy mezi komprehenzí a produkcí jazyka a mezi jazykem a 
kognicí.  
Osoby se středně těţkou mentální retardací se začínají dorozumívat řeči aţ okolo šestého roku 
věku, někteří echolalicky opakují, ale většinou neporozumějí obsahu promluvy komunikačního 
partnera a mají velmi omezený aktivní slovník.  
Některé děti jsou zařaditelné do pomocných škol, kde si mohou osvojit i základy čtení, psaní a 
počítání. U dětí s lehkou mentální retardací je moţné pozorovat i určitou míru abstrahování a 
zobecňování, takto postiţení většinou jsou schopni se dorozumět, s přetrvávajícími dyslaliemi a 
omezeným slovníkem a syntaxí, zejména pomocí naučených komunikačních stereotypů. Děti 
s lehkou mentální retardací by měly zvládnout zvláštní školu, často mívají dyslexii s dysgrafií a 
dyskalkulií i další specifické poruchy učení839.  

                                                           
838

 The MIT Encyclopedia of Communication Disorders (R. D. Kent ed.). MIT Press: Cambridge 2004. 
839 V české republice se zřejmě pouţívá program časné stimulace PORTAGE, v němţ se v omezených krocích 
nacvičují pohybové, rozumové a sociální dovednosti mentálně postiţených dětí a stanovují se nejvýhodnější 
individuální strategie učení. 
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Diagnostika i terapie řeči u osob s mentální retardací je pochopitelně velmi obtíţná, někdy přímo 
nemoţná. Některá psycholingvistická zjištění se stala podkladem vzniku intervenčních protokolů 
pro výuku specifických jazykových dovedností u dětí s mentální retardací. Od původního důrazu 
na formální aspekty jazyka se učení u těchto dětí přesouvá k lexikálním a pragmatickým 
dovednostem, schopnostem zobecňovat a k vyuţívání přirozeného prostředí těchto dětí 
k aktivaci jejich sociálních dovedností.  
 

19.1.1  Williamsův syndrom  
Poprvé byl WS (také Williams-Beuren syndrom) identifikován r. 1961 J. C. P. Williamsem. WS 
je výjimečná neurovývojová porucha způsobená vymazáním cca 26 genů z řady chromozomu 
7840. Je prokázáno, ţe ztráta některých z těchto genů přispívá k jedinečným behaviorálním 
charakteristikám lidí s tímto syndromem. Choroba je charakteristická typickým výrazem obličeje 
postiţeného, bezprostředností, veselostí, mentální retardací spojenou s neobvyklými jazykovými 
dovednostmi, láskou k hudbě a kardiovaskulárními potíţemi (a řadou dalších medicínských 
příznaků). Osoby s Williamsovým syndromem jsou verbálně velmi produktivní, ale nemají tzv. 
„common sense“, zdravý rozum, a vţdy mají sníţenou inteligenci. Výrazně se soustředí na oční 
kontakt s ostatními841, mají velmi často hyperakusii842 a fonofobii843, která vede k ztrátě sluchu 
v hlučném prostředí. Výrazná je u lidí s WS také vysoká prevalence leváků a levooční 
dominance. Současně je patrná také potíţ s vizuálním a komplexními prostorovými vztahy.  
 

19.1.2  Downův syndrom  
Kognitivní vývoj dětí s Downovým syndromem (DS) je velmi variabilní. Po narození není moţné 
předvídat schopnosti takto postiţeného novorozence do budoucna. Děti s DS jsou emočně, 
sociálně a intelektuálně opoţděné oproti dětem zdravým. Jazykové dovednosti dětí s DS jsou 
rovněţ na velmi různorodé úrovni, existuje ale patrný rozdíl mezi porozuměním, jeţ je na podstatně 
lepší úrovni, a produkcí řeči, v níţ tyto děti zaostávají podstatně více. Jedinci s DS mívají jazykový 
odklad (viz výše). Jazykové opoţdění souvisí s narušením jemné motoriky. Protoţe mívají velmi 
často potíţe se středním uchem, které mohou ohrozit jejich slyšení jako takové, bývají děti s DS 
rutinně testovány na tyto problémy a případnou ztrátu sluchu. Při učení se vyuţívá amplifikačních 
nástrojů, jazykové dovednosti posiluje rovněţ raná komunikační intervence. V rámci metod AAC 
se pouţívá ukazování, body language (postupka a proxemika), objektových a grafických pomůcek.  
 

19.1.3  Dětský autismus  
Autismus je porucha nervového vývoje charakteristická poškozenou sociální interakcí a 
komunikací a omezeným a repetitivním chováním. Začíná uţ před třetím rokem věku dítěte – 
hovoří se proto také o časném infantilním autismu (Kannerově syndromu844). Autismus zasahuje 
velkou část mozku; jak vzniká, není dosud známo. Má nicméně silný genetický základ. Prevalence 
autismu je 1-2 na 1000 lidí, přičemţ je opět častější u chlapců (4:1). Projevy autismu jsou 
variabilní. Osoby s autismem obvykle postrádají empatii, neorientují se v názorech a pocitech 
ostatních, věnují uţ od dětství méně pozornosti sociálním stimulům, usmívají se a dívají se na 

                                                           
840 Martens MA, Wilson SJ, Reutens DC (2008). Research Review: Williams syndrome: a critical review of the 
cognitive, behavioral, and neuroanatomical phenotype. J Child Psychol Psychiatry 49, 6, 576–608. 
841 Riby, DM, Hancock, P.J. (2008). Viewing it differently: Social scene perception in Williams syndrome and 
Autism.Neuropsychologia 46 (11), 2855–60. 
842 Přecitlivělost na určité škály frekvencí; závaţné postiţení můţe způsobit i intoleranci ke kaţdodenním zvukům, 
osobě znějí nepříjemně hlasitě; můţe být způsobena poškozením vnitřního ucha nebo části sluchového nervu či 
mozkovým poškozením; 40 % pacientů s tinnitem trpí mírnou hyperakuzií 
843 strach z hlasitých zvuků, hlasů, včetně vlastního. 
844 Poruchu poprvé popsal Kanner, 1943 (viz pozn. 845), na skupině dětí s mentální retardací, u nichţ pozoroval 
opoţděný vývoj řeči a abnormální verbální poruchy. V České republice se mu věnovala Nesnídalová, R. (1995). 
Extrémní osamělost. Praha: Speciální pedagogika. 
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okolí méně často a nereagují na oslovení jménem, batolata komunikují manipulováním ruky 
jiného člověka. 3-5leté autistické děti nevykazují sociální chápání, spontánně se nevztahují k okolí, 
nepouţívají neverbální komunikaci a nerespektují střídání replik. Uţ nástup ţvatlání je opoţděný, 
děti uţívají neobvyklá gesta, málo reagují. Později jsou spíše echolalické, pouţívají reverzně 
osobní zájmena845. Asi jedna třetina aţ polovina jedinců s autismem si nevyvine dostatečně 
přirozenou řeč846.   
Deficity pozornosti odlišují děti s autismem od dětí s jinou poruchou: například se dívají na ukazující 
ruku, nikoli na ukazovaný předmět. Nejsou schopny si imaginativně hrát a vyvíjet systém 
symbolického jazyka jako takový847. Špatně rozumějí figurativnímu jazyku a obtíţně inferují. Pro 
autisty je typické repetitivní chování, stereotypie, kompulzivní a ritualistické chování, které se projevuje 
rovněţ v jazyku.  
Téměř 20 % dětí s autismem je téměř neschopno komunikace, pouţívají méně neţ 5 slov za den 
(Lordová a kol., 2004848).  
Výzkum jazyka autistů se zaměřuje na pragmatické obtíţe, poškození v uţívání a interpretování 
jazyka v daném kontextu. Postiţena je také gramatika a funkce, které závisejí na procedurální 
paměti. Flexe, zejména pravidelná, je narušena spolu se syntaxí. Komplexní věty a souvětí jsou 
zvláště problematické.  
Nedotčena je lexikální a konceptuální znalost. Gramatické potíţe osoby s autismem kompenzují 
pomocí lexikální a deklarativní paměti, učí se celé formule, prefabrikované sekvence slov, které ukládají 
jako celek do paměti. Skladba vět je velmi specifická a často stereotypní. Typické je také 
nesprávné pouţívání osobních zájmen. Obecně sníţené komunikační dovednosti lze připsat 
celkové neschopnosti dešifrovat symbolické významy. Řeč je rovněţ nezvykle intonována a bývá 
hlasitá, s vokálními a řečovými stereotypy. Mimika a postoje těchto osob nemají komunikační 
význam, gesta ani oční kontakt téměř nejsou vyuţívána, nahrazují je bizarní pohyby bez 
symbolického podtextu. Děti často pouze opakují nebo hovoří o jediné věci, s četnými 
echoláliemi. Zachovány nebo nadprůměrně vyvinuty jsou ostrůvkovité intelektové dovednosti, 
např. fenomenální paměť, prostorová orientace nebo pohybová zdatnost. 
Etiologie této poruchy není zcela jasná, dětský autismus bývá chápán jako vývojová porucha 
s poškozením organického charakteru. Zobrazovací metody ukazují na změny ve velikosti 
mozkových komor a struktuře mozečku. Hovoří se o narušení dekódovací funkce při zpracovávání 
signálů emociálního a sociálně významného rázu. Konzistentně se projevuje postiţení Brocovy 
oblasti849. 
 

19.1.4  Aspergerův syndrom  
Aspergerův syndrom poprvé popsal Hans Asperger r. 1944 na vzorku dětí, které postrádaly 
nonverbální komunikační dovednosti, projevovaly nedostatek empatie a byly fyzicky odlišné.850 O 50 let 
později byl Aspergerův syndrom standardizován jako diagnóza, stále je ale obtíţně uchopitelný. 
Pochybuje se např. o tom, jak se AS liší od tzv. high-functioning autismu (HFA, autismus, jeţ 

                                                           
845 Kanner L (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nerv Child 2, 217–50. Reprinted in Acta 
Paedopsychiatr 35, 4, 100–36.  
846 van Berckelaer-Onnes I, Verpoorten R, van Duijn G (2006). The comfor: an instrument for the indication of 
augmentative communication in people with autism and intellectual disability. J Intellect Disabil Res 50, 9, 621–32. 
847 Landa R (2007). Early communication development and intervention for children with autism. Ment Retard Dev 
Disabil Res Rev 13, 1, 16–25; Tager-Flusberg H, Caronna E (2007). Language disorders: autism and other pervasive 
developmental disorders. Pediatr Clin North Am 54, 3, 469–81. 
848 Lord, C., Shulman, C., & DiLavore, P. (2004). Regression and word loss in autism spectrum disorder. Journal of 
Child Psychology & Psychiatry, 45, 1–21. 
849 U nás se pracuje s TEACCH programem pro děti s autismem (Macháčková, Jelínková, 1996). 
850 Asperger H., Frith, U. (1991) [1944]. 'Autistic psychopathy' in childhood. In Frith U. Autism and Asperger 
syndrome. Cambridg: CUP, 37–92. 
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nedoprovází ţádnou mentální poruchu851). Rovněţ není známá přesná příčina poruchy, přestoţe 
výzkum podporuje pravděpodobnost genetického zaloţení. Zobrazovací techniky neidentifikovaly 
dosud ţádnou jasnou obecnou patologii. Někdy se o všem tvrdí, ţe toto postiţení je výsledkem 
změn, jeţ se vztahují k dozrávání a dospívání v různých mozkových systémech.  

Tento syndrom patří do spektra autistických poruch; postiţení vykazují signifikantní potíţe 
v sociální interakci. Typické jsou pro ně různé stereotypie a další repetitivní vzorce chování, chabá 
sociální kognice a doslovné chápání jazyka – neporozumění sarkasmu nebo idiomům, rigidita. 
Jako ostatní poruchy tohoto rázu se syndrom začíná projevovat uţ v dětství. Od dětského autismu a 
ostatních poruch autistického spektra se tato porucha liší především nadprůměrnými 
rozumovými schopnostmi takto postiţených osob a dobře rozvinutou propoziční řečí, dále také absencí 
manýrování a motorickou neobratností. 
Na verbálním projevu takto postiţených jsou ovšem příznačné nápadnosti a typické uţívání 
jazyka852.  
Signifikantní je uţ atypická akvizice: typická je verbomanie, neporozumění nuancím, literárním 
figurám, slovním hříčkám. Pouţívají metafory, které jsou pochopitelné pouze jim samým a jiné 
chápou zcela doslovně (viz také RHD). Přestoţe osoby s AS často rozumí kognitivní bázi 
humoru, nechápou, čím humor působí obveselení ostatním. Prokázané jsou u nich i deficity 
auditorní percepce, často pedantická, formální nebo idiosynkratická řeč, hlasitost a podivná 
intonace, prosodie a rytmus řeči. Prosodie je obecně chudá, monotónní aţ rigidní, řeč je hlasitá a 
rychlá, inkoherentní. Projev je často monologický a nudný, bez kontextu, přeskakuje z tématu na 
téma a neústí ve zřetelný závěr.  
Porucha řeči se projeví spíše na obecně komunikační, konverzační rovině, která je naivní, 
neadekvátní, jednostranná. Postiţení nevnímají pravidla komunikace, jako je například střídání 
replik, soubor otázka-odpověď. Mívají také tendenci k opakování a velmi chudou neverbální 
komunikaci, provázenou příznačným drţením těla. 
Děti s AS mívají často sofistikovaný specifický slovník a působí inteligentně. Řeč je manýristicky 
přesná, projevuje se pedantické opravování nedokonalostí projevu komunikačního partnera. Tyto 
děti typicky neprovozují ţádné symbolické hry a mají velmi úzce vymezené zájmy. 
Opět je tento syndrom významně častější u chlapců (8:1). 
Jedinci s AS často mají excelentní auditorní a vizuální percepci, velmi jemnou percepci malých změn, 
například vzájemných pozic objektů nebo obrázků. Mají často také specifické projevy smyslového 
rázu: mohou být senzitivní či naopak zcela insenzitivní k vjemům, jako je světlo, zvuk, dotek, 
materiál, bolest, teplota a další; oproti tomu řada z nich vykazuje synestezii. Trpí opět výraznou 
stereotypií pohybů.  
Diagnostikování této poruchy je v kompetenci psychiatra nebo klinického psychologa a můţe být 
zaměněn se specifickou poruchou učení a chování, LMD nebo psychózami.  
 

19.1.5  Touretteův syndrom  
Tento syndrom je dědičné neuropsychiatrické onemocnění, které začíná uţ v dětství a je 
charakteristické přítomností četných motorických tiků a minimálně jedním tikem vokálním 
(fonickým), jeţ přetrvávají delší dobu neţ 1 rok. Postiţení někdy vykřikují obscénní slova nebo se 
chovají sociálně nevhodně a koprolalicky aţ koproprakticky.  
Mezi 1 a 10 dětmi na tisíc narozených Touretteův syndrom má, dokonce 10 z 1000 má nějaký 
druh tiku, jako např. pokašlávání, pomrkávání, chrchlání, posmrkávání a nejrůznější mimické 

                                                           
851 High-functioning autism (HFA)je neodborný výraz popisující osoby, o nichţ se soudí, ţe mají deemed higher 
functioning neţ ostatní autisté, coţ se ověřuje měřením.HFA se ani nepovaţuje za diagnozu. Přesah mezi HFA a 
Aspergerovým syndromem je předmětem diskusí.Někteří výzkumníci tvrdí, ţe jsou to dvě odlišné diagnostické 
jednotky, zatímco jiní tvrdí, ţe jsou nerozlišitelné. Klin, A (2006). Autism and Asperger syndrome: an overview. 
Revista brasileira de psiquiatria. Sao Paulo, Brazil, 28, Suppl 1, 3–11. 
852 McPartland, J., Klin, A. (2006). Asperger's syndrome. Adolesc Med Clin 17, 3, 771–88. 
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pohyby (orofaciální) včetně řečových. Tiky Touretteova syndromu jsou typicky nerytmické, 
stereotypické, nejčastější jsou iniciální motorické a vokalické tiky. Těsně před započetím série tiků 
řada osob trpících tímto syndromem pociťuje vědomě jejich nástup, vyjadřují potřebu, jako 
například potřebu si odkašlat, v tomto případě slovně či zvukově. Hovoří o této potřebě jako o 
napětí, tlaku nebo energii, která se musí uvolnit.  
Lexikální reprezentace osob s TS je nenarušená, jejich výkon v picture naming task nebo word stem 
completition task je dostačující. Děti s TS signifikantně rychleji neţ zdravé kontrolní subjekty 
produkují pravidelné flektivní formy, nikoli ale formy nepravidelné. Jsou schopné rychleji pojmenovat 
nástroje neţ ostatní objekty. Stejný kortikální systém – bazální ganglia a čelní laloky, jejichţ dysfunkce 
vede k tikům, je zodpovědný i za tento „lepší“ výkon v procedurální oblasti. 
Typická je echolálie. Mezi komorbidní podmínky TS patří typicky ADHD a obsedantně-
kompulzivní porucha. Nyní se při výzkumu Touretteova syndromu zjišťuje, ţe jeho prevalence 
v méně závaţné podobě v populaci je mnohem vyšší, neţ se soudilo, aţ 3 %. 
 

19.1.6  Tzv. thought disorder/ Porucha myšlení  
Porucha myšlení (diagnóza s tímto označením u nás neexistuje) je velmi vágní diagnostická 
jednotka s celou řadou symptomů, jeţ dobře ilustrují jazykové projevy osob s kognitivním 
deficitem obecně. Porucha se popisuje jako operování nesouvislými myšlenkami, jeţ se stále více 
vzdalují centru diskuse, pacient odpovídá nesmyslně na otázky a nepohybuje se v kontextu 
daného diskursu (viz heslo tangencialita výše). Málo účelné uţívání jazyka odráţí narušené 
myšlení. Většinou bývá součástí psychotické poruchy. Postiţená osoba často trpí nátlakovou řečí 
(pressure of speech, viz 13.2.3), dezorientací v tématu a přelétavými myšlenkami (inkoherencí 
projevu) – mění téma hovoru uprostřed věty. Postiţený neadekvátně rýmuje, skanduje, neologizuje, 
produkuje slovní salát, přestoţe řeč působí na první poslech uceleně. Koncept této diagnózy byl 
kritizován. Přestoţe je tato porucha spojována s psychózami, podobné projevy lze pozorovat také 
při jiných poruchách. Např. autisté vykazují jazykové poruchy podobné schizofrenním, pro které 
je „thought disorder“ nejpříznačnější.  
 

19.1.7 Schizofrenie 
Schizofrenie bývá často popisována jako porucha formálního myšlení: v rovině jazykové se projevuje 
tak, ţe významy slov a jejich vztahy jsou nesprávně interpretovány a pouţívány. Běţné asociace jsou 
rozvolněné, irelevantní, bez myšlenkové linie. Projev působí nekonzistentně, nekoherentně a nelogicky. 
Narušena je syntax, sémantika i metaforické myšlení. Za těmito poruchami moţná stojí abnormální 
uzpůsobení cingulárního gyru853.  
Spolu s poruchou řeči se objevují také sluchové halucinace, velmi často slovní podoby (o nich viz 
výše, heslo schizofázie, sluchové halucinace). Ohledně nich se spekuluje o disinhibici řečové sluchové kůry 
nebo abnormální iritaci v oblastech mozku, které spoluzodpovídají za verbální paměť. fMRI 
prokázala při proţívání sluchových halucinací aktivaci v primární sluchové kůře, viz dříve. 
Hoffman 1999854 tvrdí na základě modelu umělé neuronální sítě, ţe sluchové halucinace vznikají 
v souvislosti s anomální činností sluchové slovní neuronální sítě. Woodruff a kol.855 
experimentem s fMRI odhalili anomální lateralizaci řečové kůry. 
Tato porucha se připisuje podloţnímu narušení „sémantického systému“, který je u praváků 
v levém týlním, spánkovém a čelním laloku. V Peabodyho testu pojmenovávání objektů na obrázcích i 

                                                           
853 Fletcher, P.J., McKenna, K.J., Friston, C.D., Dolan, R.J. (1999). Abnormal cingulate modulation of fronto-
temporal connectivity in schizophrenia. NeuroImage 9, 337–342. 
854 Hoffman, R. E. (1999). New methods for studying hallucinated voices in schizophrenia. Acta Psych. Scand., 99,  
89-94. 
855 Woodruf, P. W. R., Wright, I. C., Bullmore, E. T. et al. (1997). Auditory hallucinations and the temporal cortical 
response to speech in schizophrenia: A functional magnetic resonance paging stuy. Am. J. Psychiatry, 154,  1676-
1682. 



376 

 

v testech fluence vykazují schizofreničtí pacienti nízké skóre. Je moţné, ţe pacienti s těţší 
poruchou formálního myšlení mohou trpět poruchou sémantické databáze (sémantická 
demence). Pomocí PET se ale zjistilo, ţe dezorganizace řeči odporuje vysoké míře aktivace 
v čelní kůře i dalších oblastech. Míra poruchy formálního myšlení je úměrná poklesu aktivity 
v korových oblastech klasických řečových center (dolní čelní a horní spánková kůra vlevo). 
Kromě řady hypotéz o příčině schizofrenie existuje patogenetická hypotéza Crowa856, podle nějţ 
schizofrenie souvisí se vznikem jazyka a poruchou funkční asymetrie hemisfér – schizofrenie je 
jakýmsi „trestem“ za jazykovou specializaci hemisfér. V mozcích schizofreniků je totiţ nápadná 
symetrie hemisfér a celková atrofie mozku, kterou Crow vykládá jako selhání vývoje jazykové 
dominance.  
Zajímavé informace přineslo také sledování Wernickeovy oblasti pomocí PET při poslechu 
řečové produkce více mluvčími současně. Aktivita tohoto regionu se totiţ tlumí, pokud mluvíme 
a pokud řeč posloucháme, čímţ se daří odlišit pomocí zpětné vazby vlastní řečovou produkci od 
jiné. Tento mechanismus bude podle Crowa u schizofreniků pravděpodobně narušen. Crowova 
hypotéza byla mnohostranně napadána (nejčastěji argumentem, ţe lateralita zdaleka není 
výlučným znakem rodu Homo a ţe schizofrenie má i řadu nejazykových příznaků), přesto je stále 
v centru pozornosti. 
Pozoruhodné hypotézy o příčinách schizofrenie přineslo poslední desetiletí. V rámci hypotézy o 
distribuci dopaminu v mozku schizofreniků se uvaţuje o tom, ţe nenáleţité interpretace stimulů 
halucinace by mohla způsobovat právě příliš rychlá neurotransmise dopaminu (Moore a kol, 
1999). Druhá hypotéza se rovněţ týká působení nenáleţitého fungování receptorů dopaminu – 
podle Fletchera a kol., 1999, je abnormalita v ovlivňování temporálního kortexu frontálním 
způsobena selháním anteriorního cingulárního kortexu, který moduluje právě předo-zadní 
interakce. U schizofreniků totiţ dochází k jevu, kdy nenastává náleţitá deaktivace laterálních 
temporálních oblastí v momentu, kdy je zapojen prefrontální kortex. Běţné střídání aktivace a 
deaktivace je u nich narušeno. Podobný princip rozebírají také Ford a Mathalon, 2002, v sérii 
ERP a EEG funkčních studií mechanismů sluchových halucinací (slyšení hlasů) u schizofreniků 
(viz heslo sluchové halucinace). 
 
Bylo by moţné zde zmiňovat ještě řadu dalších psychických onemocnění, zejm. velkou depresi a 
hysterii a další významné psychiatrické diagnózy, které mají poměrně specifické jazykové projevy, 
ale o těch nemáme dostatek informací. 
 

19.2  Jazykové poruchy vývojového typu (a ostatní) 
19.2.1 Epilepsie a jazykové funkce 

 
Zdá se, ţe epilepsie ovlivňuje nejen aktuální stav jazykových funkcí, ale také jejich vývoj. Strukturální léze 
jazykových oblastí po traumatu, vaskulární příhodě nebo jiných etiologiích můţe vést také k epilepsii, jeţ 
způsobí jazyková narušení, která na sebe často berou podobu afázie v dospělé populaci, ale s lepší 
prognózou (transientní afázie způsobená záchvatem v oblasti levého temp. laloku DH). Trvalé změny 
v souvislosti s epilepsií ale nastávají rovněţ a bývají příznačné trvalou regresí jazykových funkcí a 
abnormální křivkou EEG. Nález z CT, MRI a angiografie je ovšem zcela normální. Tento stav byl po 
svých objevitelích pojmenován Landau-Kleffnerovým syndromem. 
 

19.2.2 Landau-Kleffnerův syndrom  
(LKS), často označovaný také jako získaná epileptiformní afázie (viz výše) s konvulzivní 
poruchou nebo dětská epileptická/epileptiformní afázie857, je vzácný neurologický syndrom, 

                                                           
856 Crow, T. J. (1997). Temporolimbic or transcallosal connections: where is the primary lesion in schizophrena and 
chat is its nature? Schizophrenia Bulletin, 23, 521-523. 
857 V České republice se této poruše věnují Dlouhá a Nevšímalová (1990, 1993, 1996, 1994, 1997, 1998). 
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pojmenovaný po Willamu Landauovi a Frankovi Kleffnerovi, kteří ho popsali r 1957858. V našem 
prostředí se spíše hovoří o získané dětské dysfázii. 
 Syndrom se můţe projevit u dětí, jejichţ dosavadní vývoj byl normální, ale i u dětí s opoţděnými 
či narušeným vývojem řeči. Projevuje se náhlou nebo progresivní ztrátou obou sloţek jazykové 
kompetence v souvislosti s epileptickými změnami na mozku – a typicky abnormální EEG. 
Incidence vrcholí u dětí mezi 3 a 7 lety, častěji u chlapců (uvádí se 2:1), ale choroba můţe 
propuknout uţ v 18 měsících věku. Děti se dále vyvíjejí normálně, ale ztrácejí jazykové 
dovednosti. Nonverbální kognitivní dovednosti, paměť, orientace a praxie jsou v normě. 
První příznaky se v oblasti percepce/komprehenze často manifestují jako dysfázie nebo 
verbální/auditorní agnozie (vzorec verbální auditorní agnozie – kortikální/slovní hluchota) – děti se 
chovají jako neslyšící či postiţené autismem anebo mutismem.  
Spontánní produkce se postupně zhoršuje: původně pouze parafatická nebo artikulační narušení 
se rychle mění na pouhé stereotypie nebo izolované výrazy, zkomolená slova a fragmenty vět s 
agramatismy. Parafázie jsou nejčastěji fonetického typu, sémantické parafázie se téměř 
nevyskytují. Původně přítomné neologismy postupně mizejí. Projevuje se výrazný nepoměr 
verbálních a neverbálních intelektových dovedností. Můţe dojít ke kompletnímu mutismu. Téměř 
nevysvětlitelné ale je, ţe děti jsou schopné si výborně osvojit například znakový jazyk nebo 
komunikovat v jiných modalitách, psaném či čteném jazyce. To znamená, ţe jejich obecná 
jazyková komprehenze narušena není. 
Některé děti mají patrné klinické záchvaty, jiné pouze epileptické záchvaty pozorovatelné na 
EEG. Některé mají permanentní závaţnou jazykovou poruchu, jiné si mohou obnovit většinu 
svých jazykových dovedností, můţe ale nastat remise nebo relaps. Záchvaty obecně mizejí 
v dospělosti. 
Názory na etiologii a samostatnou existenci této poruchy se liší. Někteří soudí, ţe syndrom 
postihuje nejpodstatnější části mozku, které řídí porozumění a chápání řeči, tj. Brocovu i 
Wernickeovu areu; jiní se naopak domnívají, ţe porucha je lokalizovaná spíše v oblastech integračních 
zón mezi korovými centry. Dokonce se spekuluje o zánětem způsobené demyelinizaci i o autoimunitní 
encefalitidě. Regrese jazykových funkcí u LKS je často přirovnávána k autistické regresi. Je ale jisté, 
ţe v 80 % případů je u těchto dětí diagnostikována epilepsie.  
 
Příklad z Škodová 2003; chlapec, 9 let: 
Tyčička a a den na a a muši (Holčička má v ruce kytku a na hlavě má mašli) 
Jenom muši e e uki. (Jenom holky nosí mašli) 
 

19.2.3 (Centrální) porucha sluchového zpracovávání  
Auditory processing disorder, APD, jinak také centrální porucha sluchového zpracovávání 
(CAPD) je příznačná narušením auditorní informace ve fázi jejího kortikálního zpracovávání. Není to 
tedy senzorická sluchová porucha. APD je zastřešující termín, který popisuje varietu problémů 
s mozkem, které mohou interferovat se zpracováváním sluchové informace. APD můţe být 
kongenitální nebo získaná (na základě sluchových infekcí nebo úrazů hlavy). Vede k potíţím ve 
zpracovávání sluchové informace v rámci nervového systému: potíţe s lokalizací zvuku a 
lateralizací; potíţe se sluchovou diskriminací, potíţe s rozeznáváním sluchových vzorců, 
s časovými aspekty slyšení ad.  

Problémy s definováním tohoto postiţení spočívají zejména v nízké informovanosti o tom, co je 
její příčinou a kde v mozku k poruše dochází, takţe se pouze obecně konstatuje porucha 
nervového zpracovávání sluchového signálu se slabým rozeznáváním, odlišováním, separací a 
seskupováním řečových zvuků. Navíc bývá obtíţné tuto poruchu správně diagnostikovat, takţe se 
někdy misdiagnostikuje jako ADHD, Aspergerův syndrom nebo jiné formy autismu. APD bývá 

                                                           
858 Landau, W., Kleffner, F. (1957). Syndrome of acquired aphasia with convulsive disorder in children. Neurology, 7, 
523-530. 
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také zaměňována se SLI – specific language impairment (viz dále, specifická porucha jazyka, 
český ekvivalent se nevţil), ale SLI je spíše potíţ se spojováním výrazů psaných i mluvených, 
s příslušnými významy. Osoby s APD ale nemají potíţe s připisováním významů slovům psaným, na 
rozdíl od osob se SLI. 
Přestoţe postiţený není schopen slyšenou informaci zpracovat, můţe ji umět bezchybně 
zopakovat slovo po slově bez registrace významu sdělení. Mívá potíţe s výrazným hlukem pozadí 
např. při telefonování, není schopen následovat vícedílné pokyny podávané ústně, potřebuje 
verbální informace několikrát zopakovat a má další nespecifické poruchy chování. Pacienti si 
podvědomě vyvíjejí vizuální adaptační strategie, jako je čtení ze rtů, čtení body language a oční 
kontakt, jimiţ kompenzují auditorní deficit.  
 

19.2.4 Specific language impairment (SLI)  
SLI je vývojová porucha jazyka, která můţe postihovat expresivní i receptivní stránku jazyka. SLI 
je definována jako „čistě“ jazykové postiţení, není tedy způsobena jinými vývojovými poruchami, 
ztrátou sluchu nebo získaným poraněním mozku. Je to obecný termín pro poruchy vývoje jazyka, 
jeho akvizice a uţívání, nikoli jedna specifická porucha. Nejčastěji se hovoří o specifickém 
postiţení gramatiky nebo deficitu zpracovávání: narušena je sloţka receptivní i expresivní syntaxe, 
ale také morfologie a fonologie, doprovází ji motorické deficity. Periferní ztráta sluchu, mentální 
retardace nebo jiné neurologické poruchy nejsou pozorovány, proto je tato porucha častým 
předmětem výzkumů a často se stává nástrojem pro potvrzování jednak nativistických přístupů, 
jednak přístupů modulárních.  
Nenarušeno je rozeznávání slov a komprehenze, učení se slovům a lexikálně sémantická 
organizace – coţ znamená, ţe deklarativní paměť je zachována. Nicméně vybavování lexikálních 
znalostí – vyhledávání slov – je narušeno, zřejmě v důsledku narušení bazálních ganglií. U pacientů 
se SLI se objevuje pozoruhodný „efekt frekvence“ - pravidelné skloňování jako např. minulý čas 
a plurálové formy je méně narušeno neţ tvary nepravidelné, korelace mezi frekvencí a výkonem 
při produkci těchto forem je zjevná. Osoby se SLI tedy například pravidelné tvary minulého času 
tvoří za pomoci paměti, nikoli na základě pravidel mentální gramatiky. Učí se tedy explicitní 
pravidla memorováním jako v situaci učení se cizímu jazyku.  
Porucha je tedy spojována s poruchou pracovní paměti nebo procedurální paměti. Její projevy 
jsou nicméně velmi heterogenní. 
Osoby se SLI mají potíţe s kombinováním a vybíráním řečových zvuků do významových 
jednotek (phonological awareness, chybějící fonologické povědomí). Tyto problémy se liší od 
řečových postiţení způsobených potíţemi s koordinací orálně-motorického svalstva. Postiţení 
pouţívají krátké věty, mají potíţe se syntakticky komplexními větami, chabý slovník, problémy 
s vyhledáváním slov, s učením se novým slovům. Mezi hlavní projevy patří odklad v osvojení 
náleţitého uţívání funkčních morfémů. Děti se SLI vynechávají funkční morfémy v době, kdy 
ostatní děti s normálním jazykovým vývojem uţ tyto projevy nemají. Výrazné jsou zejména potíţe 
s pravidelnou morfologií finitních sloves (časem a videm), čímţ se tato porucha odlišuje od verbální 
apraxie. 
 
Hypotézy:  
1. zpoţděná akvizice specifických jádrových jazykových mechanismů 
2. deficit zpracovávání rychlé nebo rychle se měnící auditorní informace anebo zapamatování si 
časového pořadí auditorní informace.  
Např. Tallalová a kol. zjistila, ţe některé děti se SLI nejsou schopny udat pořadí dvou zvuků, 
jestliţe jsou tyto zvuky rychlé a krátké859. Leonard et al., 1997860, tvrdí, ţe tyto deficity mohou být 

                                                           
859 Tallal, et al. (1985). Identification of language-impaired children on the basis of rapid perception and production 
skills. Brain and Language 25, 2, 314-322. 
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způsobeny potíţemi v přijímání gramatických forem, které obecně trvají krátký čas (to ovšem 
platí pro jazyky typu angličtina, pro češtinu a další slovanské i jiné flektivní jazyky by zjevně 
nebylo platné). 
3. slabá krátkodobá paměť pro řečové zvuky (Gathercoleová, 1998). 
Děti se SLI mají slabší výkon neţ děti s typickým vývojem jazykových dovedností při pokusu o 
opakování nonsensových slov. Některé současné studie KDP ukázaly, ţe existuje korelace mezi 
akvizicí slovníku a řečovou produkcí. To vedlo k hypotéze, ţe primární funkcí tohoto druhu 
paměti je usnadnit jazykové učení. Gathercoleové novější články přinášejí další informace o 
vztahu paměti a SLI861. 
4. Někdy se SLI spojuje single nucleotide polymorphism (polymorfismus jediného nukleotidu), 
genem označovaným jako CNTNAP2862, tedy za poruchu dědičnou. 
 
 
 

19.2.5 (Selektivní) mutismus  
Mutismus je závaţná dětská úzkostná porucha. Postiţený normálně schopný řečového projevu 
v určitých situacích nebo k specifickým lidem není schopen hovořit. Popisuje se jako výjimečná 
„psychologická mentální porucha u dětí“, která není způsobena organickým poškozením mozku. Dříve 
se tato porucha označovala také jako aphasia voluntaria (1877; záměrné, vědomé a vůlí podmíněné 
mlčení při zachovaných schopnostech řeči). Nejzávaţnější formou je progresivní mutismus – děti 
nakonec přestanou mluvit úplně. U malých dětí bývá často zaměňován s autistickými poruchami, 
coţ vede k chybné léčbě. Děti s mutismem nejsou nutně autistické, ale děti s autismem často 
bývají mutistické. Z toho vyplývá, ţe mutismus je spíše symptom, nikoli syndrom, a to 
v souvislosti s dynamickými poruchami myšlení, tj. psychotickými poruchami. Ke stanovení této 
diagnózy  musí mlčení v dané situaci trvat minimálně měsíc, většinou bývá spojeno se školní 
docházkou (doma dítě mluví, ve škole mlčí). Některé děti se selektivním mutismem mohou mít 
dysfunkci senzorické integrace – potíţe se zpracováním některých senzorických informací, coţ 
vede k úzkosti, jeţ mutismus spouští. Navíc zhruba 30 % dětí s  mutismem má nějakou řečovou 
nebo i jazykovou poruchu, jeţ můţe mutismus spouštět863.  
Selektivní mutismus, tedy výběrový mutismus, je klasifikován jako diagnostická jednotka v rámci 
poruch sociálních vztahů u dětí. Ztráta řeči je v případě selektivního mutismu situačně 
podmíněná. Ve vybraných situacích dítě komunikuje /zejm. doma). Tento typ mutismu je 
příznačný pro předškolní a raný školní věk; spouštěčem bývá právě zahájení školní docházky. 
Prevalence je nízká, cca 5 z 10 tis. dětí. Například následkem stresu se můţe vyvinout také 
transientní reaktivní mutismus, v protikladu k mutismu perzistujícímu, či logofobie.  
Přítomnost mentální poruchy a retardace nebo jiných poruch řeči či poruch vývojových 
signalizuje narušení organického rázu. 
Topografie: hypoteticky „přecitlivělá“ amygdala. 
 
S mutismem souvisí také výše v tabulce poruch jazyka vřazená afonie, která se diagnostikuje i 
vzhledem k svému názvu jako porucha hlasu (postiţený není schopen produkovat hlasitý verbální 

                                                                                                                                                                                     
860 Leonard, LB (1998). Specific Language Impairment and Grammatical Morphology. A Discriminant Function 
Analysis. 41. 1185-1192. 
861 Archibald, L. M. D.,  Gathercole, S. E. (2007). Nonword repetition in specific language impairment: More than a 
phonological short-term memory deficit,  Psychonomic Bulletin & Review 14, 5, 919-924. 
862 Contactin-associated protein-like 2 je protein, který je v lidském těle zakódován v podobě genu CNTNAP2. 
Tento gen je moţná pozičním kandidátem pro určitou formu asyndromické hluchoty a v současné době je spojován 
s poruchami autistického spektra a SLI; Vernes, S. C. Et al. (2008). A Functional Genetic Link between Distinct 
Developmental Language Disorders. The New England Journal of Medicine, 359; Cohen, J. (2008). First Genetic 
Clue to Common Speech Disorder. Sciencenow Daily News, 4, 118. 
863 Cohan, Sharon L. Refining the Classification of Children with Selective Mutism: A Latent Profile Analysis 
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výstup), ve skutečnosti je ale psychogenní a má prokázanou souvislost s poruchami hysterického 
spektra. 
 

19.2.6 Gerstmannův syndrom  
Gerstmannův syndrom je neurologické onemocnění charakterizované souborem čtyř základních 
symptomů: dysgrafie/agrafie, dyskalkulie/akalkulie, agnozie prstů (neschopnost rozlišit prsty na ruce), 
levo-pravá dezorientace.  
V literatuře se často diskutuje o tom, zda tento syndrom opravdu reprezentuje unifikovanou 
teoretickou jednotku a zda je diagnosticky pouţitelný a v současnosti se odborníci přiklánějí spíše 
k názoru, ţe se jedná o pouhou souhru symptomů různých poruch při lézi asociační 
multimodální kůry dominantní hemisféry.  
Gerstmannův syndrom, pojmenovaný po Josefu Gerstmannovi864, se u dospělých projevuje 
kromě jiného ještě afázií (různého typu). U dětí se výjimečně hovoří o tzv. vývojovém 
Gerstmannově syndromu. Příčina tohoto souboru poruch je neznámá. U dětí se objevuje 
většinou ve školním věku, kdyţ se učí matematiku a psaní. Mají potíţe s rukopisem, pravopisem a 
základními aritmetickými úkony, jako je sčítání a odčítání. Stranová dezorientace a neschopnost 
rozlišit jednotlivé prsty na ruce je u dětí také patrná. Mnohé také trpí konstrukční apraxií 
(neschopností napodobit jednoduché obrázky); často bývá postiţeno také čtení. Touto poruchou 
ale mohou trpět děti postiţené i velmi inteligentní.  
Topografie: Léze v DH, které zasahují gyrus angularis a supramarginalis poblíţ temporo-parietální hranice. 
 

19.2.7 Dětská apraxie řeči  
Tato porucha se projevuje nekonzistentními artikulačními chybami, ozkušováním orálních 
pohybů při hledání lokalizace správné artikulační pozice nebo nárůstem chyb spolu se zvyšující se 
délkou slova a fráze. Často se vyskytuje současně s orální apraxií, a to během řečových i 
neřečových pohybů, a apraxií končetiny. Dětská apraxie se objevuje u dětí, které mají netypické 
pohyby mluvidel a nejsou schopny jemných řečových pohybů kvůli narušení motorického 
plánování a koordinace.  

 
 

                                                           
864 Gerstmann, J. (1924). Fingeragnosie. Wiener Klinishce Wochenschrift 40, 1010-1012. 
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20 Nejčastější příčiny získaných jazykových 
poruch 
 

Mozek můţe trpět infekčními onemocněními (zánět mozkových blan), degenerativními 
onemocněními (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba), degenerativními onemocněními 
nervů (roztroušená skleróza, při níţ je mj. porušena také koordinace mluvních pohybů), 
nádorovým onemocněním nebo traumatem ad. Více neţ 50 % afázií je podmíněno 
cerebrovaskulárními onemocněními, po úrazech mozku je afatická asi třetina pacientů.  
 
Cerebrovaskulární onemocnění je moţné dále rozčlenit na difuzní změny mozkových cév 
(arterioskleróza), onemocnění mozkových arterií s následnou loţiskovou ischemií, která je způsobená 
trombózou nebo embolií; spontánní intracerebrální krvácení – hemorragie; traumatické cévní anomálie – 
aneurysma arterií (vrozené; způsobí subarachnoideální krvácení).  
Nejčastější náhlou cévní mozkovou příhodou jsou ischemická poškození mozku – jejich následkem 
je loţisková hypoperfuze (sníţení přítoku krve do mozku). 
 
Kaţdé z výše popsaných postiţení mozku má jiný mechanismus vzniku a také jiné následky: je 
potřeba vzít v úvahu, ţe léze můţe mít různý: 

1. Rozsah 
2. Hloubku 
3. Distribuci 
4. Reverzibilitu 

 
CMP, náhlá cévní mozková (cerebrovaskulární) příhoda, poškozuje mozkovou tkáň 
krvácením nebo nedokrvením (ischemický typ způsobený trombózou či embolií - 80 %, nebo 
hemorragický typ – krvácení do mozku), čímţ způsobuje rychle progredující ztrátu mozkových 
funkcí v důsledku nedostatečného zásobování mozku krví865.  
Hemorragické CMP bývají způsobeny krvácením z hypertenze, prasklého aneurysmatu, 
v důsledku mozkového nádoru či úrazu hlavy. Nejčastěji nastává krvácení do bazálních ganglií, 
mozkových laloků, kmene a mozečku. Výlev krve mezi mozkové pleny (subarechnoideální 
krvácení) je také častý.  
Ischemické CMP (encefalomacie, mozkový infarkt) je naopak sníţené prokrvení mozku, 
způsobené trombózou, embolií nebo hypoperfuzí.  
Postiţená oblast mozku není schopná fungovat, coţ vede mimo jiné také k jazykovým potíţím.  
Je důleţité, která arterie byla cévní mozkovou příhodou poškozena: pro jazyk je důleţitá zejména 
střední mozková arterie, která vyţivuje perisylviánní oblasti; posteriorní arterie vyţivuje dolní část 
temporálního laloku a střední povrchovou část okcipitálního a parietálního laloku.  
Mozková mrtvice můţe způsobovat permanentní neurologické poškození i smrt – je hlavním 
původcem postiţení dospělých v Evropě a druhou nejčastější příčinou smrti ve světě a můţe se 
brzy stát příčinou prvotní.  
Postiţená oblast mozku není schopná fungovat, coţ vede k nemoţnosti pohybovat jednou nebo 
více končetinami jedné strany těla (hemiplegie, paralýza), neschopnosti rozumět řeči nebo ji 

                                                           
865 Definice mrtvice podle Světové zdravotnické organizace je neurologický deficit způsobený cerebrovaskulární 
příčinou, který přetrvává po 24 hodinách nebo je během 24 hodin přerušen smrtí postiţeného. V minulosti byla 
mrtvice chápána jako cerebrovaskulární příhoda (cévní mozková příhoda, CMP), nyní je preferován termín mozková 
mrtvice (stroke). 
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produkovat, dále k apraxii, hemineglektu866 (hemispaciální neglekt, při postiţení parietálního 
laloku), deficitům paměti (je-li postiţen spánkový lalok) a pozornosti apod. Následkem mrtvice 
můţe být také neorganizované myšlení, konfuze, hypersexuální gesta (postiţení čelního laloku), 
anosognosie (trvající popírání existence uvedených deficitů) a další projevy.  
Je-li postiţen mozeček, pacient můţe mít potíţe s chůzí, koordinací pohybů a rovnováhou a 
komunikační problémy.  
 
Jednotlivé mozkové regiony zásobují různé arterie a mechanismy a důsledky jejich poškození mají 
také odlišné efekty, jeţ se projeví v různé manifestaci jazykových narušení. 

  
Na Geschwindově obrázku výše vidíme vysokou míru individuální variability ve vaskulární anatomii perisylviánní oblasti – toto je jeden 
z důvodů vysoké intersubjektové variability afatických projevů. 

 
Typy afázií při okluzi konkrétní arterie 
Okluze anteriorní cerebrální arterie – extrasylviánní motorická afázie 
Okluze posteriorní cerebrální arterie – okcipitální alexie 
Okluze střední cerebrální arterie – různé typy afázií: 
 
 
Afázie při okluzi střední arterie: 

 Totální okluze arterie -  globální afázie  

 Orbitofrontální část  - Brocova afázie 

 Rolandická část - Brocova afázie, kortikální dysartrie   

 Anteriorní parietální část - kondukční afázie  

 Posteriorní parietální část -  Wernickeova afázie, extrasylviánní senzorická afázie 

                                                           
866 Při hemispaciálním neglektu pacient nevěnuje pozornost ničemu, co se nachází v prostoru opačném postiţené 
hemisféře. 
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 Angulární část  - Anomie, extrasylviánní senzorická afázie  

 Posteriorní temporální část - Wernickeovy afázie  

 Anteriorní temporální část - Anomie  
 
Traumatická poškození mozku a úrazy mozku - vedou obvykle k velmi závaţným 
motorickým jazykovým poruchám, zvl. dysartrii (zhruba v jedné třetině případů)867. Středně těţké 
poranění mívá s ohledem na afázii dobrou prognózu. Kraniocerebrální traumata jsou nejčastější 
příčinou dětské afázie. 
 
Nádorová onemocnění, mozkové nádory či expanze, vedou k utlačování krevního zásobování 
mozku, k degeneraci okolní mozkové tkáně a k narušení mozkových funkcí v nejrůznějších 
oblastech, včetně funkcí kognitivních a jazykových. Afázie při nich můţe, ale nemusí nastat, 
v závislosti na lokalizaci nádoru, bez ohledu na jeho histologickou povahu. 
 
Zánětlivá/infekční onemocnění mozku se rovněţ mohou stát příčinou fatických poruch. 
Jedná se většinou o akutní onemocnění virového původu nebo sekundární onemocnění (např. 
encefalitida po příušnicích nebo zánětu středního ucha). 
 
Neurodegenerativní poruchy vedou k náhlému či postupnému závaţnému úbytku nervových 
buněk v mozku, průběh je méně nápadný, progreduje a vede k atrofii mozku (generalizované 
cévní změny). Projevují se řadou zásadních kognitivních selhávání, včetně jazykových poruch (viz 
kapitola demence). Nejčastější je Alzheimerova nemoc s postupnou ztrátou kognitivních funkcí a 
socializace. Afázie s ní spojená je velmi kolísavá, kombinovaná s poruchami paměti. Pickova 
lobální atrofie způsobuje zjevnou ztrátu mozkové tkáně. Příčiny tohoto onemocnění nejsou 
známy. 
 
Mezi onemocnění mozku patří také migréna – porucha cévního zásobení způsobující bolesti hlavy. Epilepsie je 
porucha vzruchů v mozkové kůře vedoucí k specifickým záchvatům provázeným křečemi nebo ztrátou vědomí 
(následky nemocí mozku pro jazyk a podrobnosti o nich viz dále, kapitola Afázie). Epileptiformní poškození mozku 
vede k tranzientním afáziím a je specifickou příčinou získané dětské afázie a Landau-Kleffnerova syndromu (viz 
Ostatní afázie a syndromy). 
Toxikologické poškození mozku v souvislosti s pouţíváním drog a alkoholu nebo otravou jedovatými plyny 
způsobuje rovněţ poruchy komunikace. 
 

Léze způsobená těmito onemocněními můţe být různého typu: fokální poškození, tedy narušení 
poměrně ohraničeného regionu, bývá následkem CMP, při níţ je arterie blokována, a lokální 
oblast mozku tudíţ trpí kyslíkovou deprivací. Fokální poškození mozku působí specifičtější 
jazykové poškození. Difuzní poškození bývá spojováno spíše s degenerativními onemocněními 
mozku, jako je např. Alzheimerova nemoc, při níţ jsou narušeny spíše konektivní spoje mezi 
nervovými buňkami, a to v širší kortikální oblasti. Degenerativní proces většinou začíná v středních 
oblastech temporálního laloku, s čímţ souvisí také poškození vyhledávání slov. Aţ později se šíří do 
dalších oblastí kortexu a ovlivňuje zejména sémantické zpracovávání. 
 

20.1.1 Celkový stav po cévních mozkových příhodách 
Stav po iktu je provázený celkovým vyčerpáním, mentálním i fyzickým, trvajícím několik dní. 
Pacient si stěţuje, ţe se mu nedaří jasně uvaţovat, má slabou pozornost a koncentraci a 
krátkodobou paměť. Jeho verbální dovednosti jsou podstatně sníţené, bývají přítomné i jiné 
kognitivní deficity. S iktem jsou spojeny u epileptiků postiktální migrény, které mohou být 
způsobeny také otokem mozku. Společným rysem pro všechny stavy po iktu bývá deprese a 

                                                           
867 Sarno, M., Buonaguvro, A., Levita, E. (1986). Characteristics of verbal impairment in closed head injured patients. 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 67, 400-405. 
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zejména (hemi)paréza, která pacientům většinou znemoţňuje psát. Po iktu se můţe rovněţ 
vyvinout psychóza. Většina pacientů je zmatených, unavených a špatně reaguje. Některá obecná 
pozorování lze realizovat téměř okamţitě: např. sníţená verbální paměť bývá výsledkem léze v 
dominantní hemisféře, zatímco léze v nedominantní hemisféře se často manifestují poklesem 
vizuální paměti. Neschopnost číst po lézi bývá příznakem toho, ţe centrum léze je v jazykových 
oblastech dominantní hemisféry. Pacienti často své potíţe s porozuměním nebo produkcí jsou do 
nějaké míry schopni popsat a vyjádřit: často je ovšem mylně povaţují za poruchu na úrovni 
percepční - při neschopnosti číst Já to nevidim (pacientka Ko), při narušení komprehenze  Neslyšim, 
to neslyšim (pacient ZM), při narušení paměti To uţ jsem nestih (pacient ZM). 
 

20.1.2 Interdisciplinární klinická praxe při práci s jazykově postiţenými 
 
Ke studiu jazykových poruch lze přistupovat z mnoha hledisek: logopedického, resp. řečově-
terapeutického, jazykovědného, klinicko-neurologického, obecně neurovědného, 
psychologického. Kaţdá disciplína přispěla ke studiu jazykových poruch jiným způsobem – kaţdá 
je ale také vnímá a klasifikuje odlišně, coţ bývá zdrojem nedorozumění a moţná i jednou z příčin, 
proč se dosud nepodařilo vytvořit koncizní a obecněji přijímanou teorii jazykových poruch a 
obecný model jazykových mozkových struktur. Ve světě to na druhou stranu vedlo během šesti 
posledních dekád k pochopení nutnosti interdisciplinárního, týmového přístupu ke studiu 
jazykových poruch. 
Právě diagnostika, klasifikace, analýza a léčba jazykových poruch – tedy všechny tyto oblasti – jsou 
součástí všech zmíněných podílejících se disciplín, tedy také jazykovědy. Z interdisciplinarity oboru 
ale vyplývá také řada metodologických problémů, jimţ kognitivní neurověda stále čelí.  
Detekce a diagnostika jazykových problémů jsou základem klinické intervence, jsou tedy 
nejpodstatnějším krokem při přístupu k postiţenému v chronickém stadiu. Volba teoretického 
přístupu k reedukaci afázie a rehabilitačních nástrojů má zásadní význam.  
V první řadě jsou ale moţnosti klasifikace afázií zaloţeny na existujících taxonomiích afázie, které 
mohou mít obecně lingvistický, nebo na druhé straně také striktně neuroanatomický základ. 
Teoretický rámec pro afaziologii tedy v nejvyšší míře ovlivňuje to, jakým způsobem je pacient 
diagnostikován a následně také léčen. Příliš omezená taxonomie můţe vést k nekvalitní reedukaci 
způsobené nesprávnou diagnózou a diferenciální diagnózou poruchy; následkem příliš detailní a 
zbytečně podrobné taxonomie můţe být totéţ. 
Klasické a současné metody léčby afázií je potřeba srovnávat s klinicko-neuroanatomickými a 
psycholingvistickými poznatky. Protoţe je včasná diagnostika klíčová pro budoucí a hlavně ranou 
terapii, je velmi podstatné, aby klinického logopeda v tomto typu diagnostiky podporoval 
lingvista. Taková praxe u nás aţ na drobné výjimky nepanuje.  
Specifické patologie jako demence nebo pravohemisferální poškození mozku vyţadují 
specifickou léčbu. Jen málokterý test v ambulanci českého klinického logopeda je ale schopen 
tyto patologie identifikovat a diagnostikovat. 
Protoţe jazykové poškození nemá přímé biologické markery, závisí raná diagnostika na různých 
nepřímých přístupech, na inferování z klientova výkonu v různých úkolech, jimţ je připisována různá 
jazyková funkce. Jazyková evaluace by měla poskytnout vyšetřujícímu klinikovi detailní popis 
klientovy jazykové úrovně ve všech oblastech komunikace, a tedy také identifikovat poškozené a 
zachované komponenty řeči, pomoci naplánovat léčbu atd. Klinický pracovník musí ohodnotit 
nejen stav jednotlivých jazykových modalit, ale také další kognitivní funkce (gnóze, praxie, 
kalkulie), pragmatiku, emoce, povědomí o vlastní poruše atd. Jen málokdy se daří realizovat 
podstatnou kooperaci klinického neuropsychologa, který sleduje kognici po všech vzájemně 
provázaných stránkách, s klinickým logopedem, který se zaměřuje úzce na fatické funkce. K tomu 
je v prostředí české neurologické ambulance jen velmi málo prostředků. Potřebujeme tedy takové 
diagnostické nástroje, které budou schopné ve velmi krátkém čase velmi přesného zhodnocení 



385 

 

narušených a zachovaných komunikačních funkcí klienta, ale nikoli v odtrţenosti od ostatních 
kognitivních funkcí. Téměř ţádný stávající test takovým podmínkám nevyhovuje.  
 
 
 
20.1.2.1 Základní neurologická diagnostika 
 
Příčinu vzniku poruch symbolických funkcí stanovuje prvotně neurolog na základě tradičních 
neurologických postupů. Sémiologická neurologická diagnóza stanovuje všechny patologické 
příznaky, které usouvztaţňuje s anatomickými a funkčními jednotkami. Sémiologické diagnózy 
jsou základem syndromologické diagnózy. Cílem je najít etiologickou diagnózu – tedy příčinu patologie, 
a topickou diagnózu – místo poškození.  
Diagnózu bezprostřední doplňují laboratorní vyšetření, která vyuţívají nejrůznějších technik a 
vyšetřovacích metod, ať uţ invazivních nebo neinvazivních. K těm nejběţnějším patří EEG, 
která je podstatná zejména pro sledování epileptických záchvatů (resp. jejich fatických projevů). 
Stále větší pozornost je věnována evokovaným potenciálům. Angiografii nahrazuje staticko-
anatomická počítačová tomografie (CT je úspěšná zejm. v zachycování tumorů, hemoragií a 
edémů), MRI (rychleji zachycující ischemii, nikoli však hemoragii; lépe se s ní odstraňují a 
diferencují tzv. artefakty); a dynamicko-metabolická (finančně náročná) PET, resp. třírozměrná 
SPECT. Tyto postupy podrobně probíráme v kap. 5. 
 
20.1.2.2 Neuropsychologická a klinicko-logopedická diagnostika jazykových poruch 
 
Neuropsychologické vyšetření je obecně komplexní: hodnotí se intelektové dovednosti 
pacienta (pomocí skríninkových zkoušek a komplexních baterií), mnestické schopnosti; 
exekutivní schopnosti včetně pozornosti a paměti, prostorová a časová orientace, pravo-levá 
orientace, orientace v tělesném schématu (somatognoze), vyšetřují se případné psychické poruchy 
(úzkost, neuróza), hodnotí se kvalita ţivota a samozřejmě také symbolické schopnosti (kam patří 
nejen jazykové zpracovávání mluvené řeči, čtení, psaní a počítání, ale také kalkulie, praxie a gnóze 
– jen některé klinicko-logopedické testy tyto domény zahrnují). Řeč se v neuropsychologii kromě 
pozorování spontánní nebo polořízené produkce a komprehenze nejčastěji sleduje pomocí úloh 
verbální fluence (viz dále) provádějí se úlohy na opakování a pojmenování868. 
Stanovení diagnózy s ohledem na jazykové funkce je klíčovým okamţikem pro budoucí terapii 
jazykově postiţeného pacienta. Za stanovení diagnózy a za výběr terapie pro konkrétního 
pacienta nese plnou zodpovědnost řečový terapeut (klinický logoped).  
 

Cílem logopedického působení je rozvoj a maximalizace komunikačního potenciálu dospělé osoby postiţené poruchou řečové 
komunikace a zachování dobré kvality sociálního kontaktu s okolím. 

  (Karel Neubauer in: Škodová-Jedlička a kol., Klinická logopedie, 2003, s. 78) 

 
Logopedická diagnostika má zjistit, zda se jedná o jazykovou poruchu, snaţit se odhalit její 
příčinu, určit, zda je trvalého nebo přechodného rázu, vrozená či získaná, zda je v klinickém 
obrazu dominující, nebo je pouze symptomem jiného narušení, zda si je pacient vědom své 
poruchy. Měla by být schopna stanovit stupeň a formu narušení a navrhnout terapeutická 
opatření. Podle Lechty869 má vyšetření u logopeda tři úrovně: orientační vyšetření má pouze zjistit, 
zda se jedná o poruchu jazyka, nebo nikoli; základní vyšetření odhaluje druh poruchy a speciální 
vyšetření formu, stupeň a další zvláštnosti poruchy. Je moţné vyuţít pouze observaci, nebo 
explorační dotazníkové metody, testové metody nebo metody přístrojové. V následující kapitole se 

                                                           
868 Svoboda, M, Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál. 
869 Lechta, V. et al. (1995). Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Osveta, Martin. 
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podrobněji soustředíme na testové metody. 
Diagnostika řečového terapeuta zachycuje celkový stav poruchy komunikace s deficity praxie, 
gnóze a kognice, současně je provedena diferenciální diagnostika, stanovena míra závaţnosti zjištěné 
jazykové poruchy a navrţen postup intervence. Diferenciálně-diagnosticky je potřeba v případě afázie 
uváţit dysartrii 870 a demenci. Od globální afázie je potřeba odlišit apraxie a agnozie, od agrafie 
poruchu hybnosti dominantní ruky apod. Diferenciální diagnostika v logopedii je jednou 
z nejsloţitějších. 
Podrobné vyšetření by mělo vést k potvrzení či vyvrácení hypotetické poruchy komunikace a 
k sestavení individuálního plánu logopedické péče – metodiky a intenzity rehabilitace. Ta vede buď 
k pokusům o odstranění jazykového narušení nebo k omezení či potlačení projevů této poruchy, 
k obnově porušených funkcí (zejm. u afázií) nebo stabilizaci projevů poruchy (v případě 
demencí). 
Komplexní vyšetření v ambulanci logopeda by se mělo věnovat také řečovým motorickým 
funkcím, orofaciálním funkcím, neverbální stránce komunikace i případným smyslovým 
podmínkám (vady sluchu, zraku…). Fungování jazykového zpracovávání v obou modech by 
mělo pokrývat všechny roviny jazyka včetně pragmatické. 
 
Základní logopedické vyšetření pacienty s alexií a dalšími drobnějšími kognitivními poruchami viz CD, stopa 
015. 
 
Zaznamenávání osobních a anamnestických dat 
Otázky, které testující klade pacientovi ohledně jeho osobních údajů, mohou mít jazykově 
relevantní charakter, vypovídají nejen o základní orientaci subjektu ve světě, ale mohou být také 
jediným jazykovým reziduem při totální afázii, protoţe mnohé mají charakter automatismů: 
zaznamenává se jméno a příjmení, rodné číslo, věk, bydliště a vzdělání; lateralita ruky; 
mateřština871. Zjišťuje se také přítomnost vývojových poruch jazyka, klinický logoped by měl být 
vybaven informací o obecně kognitivních dovednostech pacienta, jestliţe se ale jedná o 
skríninkový test, je moţné, ţe klinický logoped je první nelékařský pracovník, který přijde 
s nemocným do kontaktu, a musí tyto dovednosti vyhodnotit sám.  
Pokud se testuje lexie, je nutné zjistit, zda pacient nenosí brýle a zda není nedoslýchavý. Grafie je 
často obtíţně testovatelná kvůli paréze ruky (podobně je třeba evidovat případnou hemianopsii) a 
navíc lidé s přibývajícím věkem píší ručně stále méně, takţe je nesmyslné hodnotit vzhled písma. 
Přesto je pacient většinou veden k tomu, aby psal nedominantní rukou velkými písmeny. 
V komentáři k testu MASTcz autoři poznamenávají: „Proto pokud jsou výsledky pod hranicí normy, je 
třeba cíleně došetřit individuální normu.“ – to je ovšem spíše na úrovni přání. 
Nutné je rovněţ neopomenout moţné premorbidní vývojové poruchy dys- spektra (dyslexie, 
dysgrafie, dysfázie…). Kromě osobní se sleduje také rodinná anamnéza, dosavadní vyšetření a 
terapie a jejich závěry, průběh vývoje řeči subjektu.  
Vyšetřovací postupy jsou v rámci ambulantního kontaktního vyšetření i vyšetření exploračních 
velmi obdobné, specifičtěji se liší jednotlivé testovací materiály. 
 
Řečoví terapeuti se mohou obracet  
a) přímo k testovacím bateriím a izolovaným testům (viz níţe), nebo  
b) zvolit náročnější a spekulativnější metodu, která má nyní širokou vědeckou, ale méně uţ 
praktickou podporu, a sice ověřování pracovní hypotézy. Porovnávají tedy pozorované chování 

                                                           
870 Při dysartrii nejsou poškozeny symbolické funkce ani funkce fatické, k nimţ se řadí grafie, lexie, gnoze, kalkulie, 
ale motorická stránka produkce: fonace a respirace, dysartrie není parafatická a není spojena s poruchou proozumění. 
871 Pokud pacient před postiţením pouţíval jiný jazyk neţ češtinu, v němţ byl také vzděláván, je takové testování 
v domácích podmínkách velmi obtíţné. Často se klinik musí řídit tvrzeními příbuzného. 
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s interní databází podobného jazykového chování z dřívějších pracovních zkušeností. Tento 
druhý přístup bývá spojován s kognitivně-neuropsychologickou školou.  
V rámci prvního přístupu se administrují skupiny testů, které byly sestrojeny na základě sběru 
vzorků z celé škály jazykových projevů. V případě druhého přístupu je důleţité vztahovat 
hypotézu k aplikované teorii jazykového zpracovávání.  
V rámci kognitivně-neuropsychologického modelu se testuje integrita jednotlivých modulů a 
stanovuje se, které z procesů jsou narušeny, a které zachovány. Výsledkem je tedy ustanovení 
míry ztráty jazykových dovedností. Chyby pacienta v jednotlivých úlohách jsou vodítky 
k vyvozování narušených cest jazykového zpracovávání. Sestavené hypotézy by měly být cyklicky 
ověřovány a revidovány. Následně se plánuje léčba pacienta, jejíţ průběh můţe být dalším 
krokem k revizi hypotézy. Jak je patrné, hypotetické testování jazykových dovedností je náročné 
na čas a prostor terapeuta i pacienta a není součástí běţné klinické praxe, zejména ne u nás. 
 
20.1.2.3 Oblasti komunikace vyšetřované klinickým logopedem 
 
V. Lechta v rámci úvodu své Diagnostiky narušené komunikační schopnosti předkládá také Záznamový 
arch k základnímu vyšetření narušené komunikační schopnosti. Pro jeho obecnou platnost v domácí praxi 
ho zde ve zkratce reprodukujeme: 

 Fonematická diferenciace 

 Přibliţná úroveň porozumění řeči 

 Přibliţná úroveň řečové produkce v jednotlivých jazykových rovinách 

 Prozodické faktory řeči (viz kap. 17.5.1) 

 Psaní, čtení 

 Motorika mluvních orgánů 

 Hlas 

 Artikulace 

 Lateralita (viz kap. 7) 
 

20.1.3 Nejobecnější logopedické parametry 
 
Spontánní verbální projev (produkce) - analyzuje se fluentní a nefluentní typ poškození. 
Testuje se nejčastěji na základě odpovědí na otázky vyšetřujícího a na základě úloh popisování 
obrázků.  
Další vyšetření produkce: řízená konverzace, jeţ se často označuje jako semispontánní projev či elicitovaná 
konverzace; plnění gramatických a lexikálních úloh. 
Spontánní produkce pacientů našeho vzorku viz CD, stopy XXXXX, nahravky-testy\KO\Hlas013-
ko_spont2.amr, nahravky-testy\KO\Hlas034-ko-spont.amr, nahravky-testy\KR\kr-spontanni-konverzace-o-
cteni.wav., nahravky-testy\KR\kr-spontanni-projev2.wav, nahravky-testy\Ně\ně-spontanni-konverzace.wav, 
nahravky-testy\Ně\ně-spontanni-konverzace2.wav, nahravky-testy\ZM\ZM-spontanni-konverzace.wav, 
nahravky-testy\ZM\zm-spont-projev-semiakut.wav .  
 
Porozumění se nejčastěji testuje prostřednictvím ukazování na obrázek, podání reálného 
předmětu, plnění příkazu včetně sekvenčního, odpovídání na otázky zjišťovací a odpovídání na 
otázky doplňovací se zvyšující se mírou komplexnosti. 
 
Plnění orálních příkazů naším pacientem ZM coby test porozumění, viz naše CD, stopa XXXX. Plnění pokynu 
u subjektu Kš nahravky-testy\KŠ\kš-rozumeni-vicedilnym-pokynum.wav, více viz nahrávky plnění testu WAB 
níţe.  
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Opakování slov a vět různé délky – slouţí tradičně především k odlišení konduktivní a 
transkortikálních afázií, u nichţ je modalita opakování symptomatická (jediná narušená modalita 
versus jediná zachovalá modalita). Opakuje se se zvyšující se mírou komplexnosti stimulu. 
 
Pojmenovávání reálně přítomných předmětů, obrázků předmětů a činností, návodných 
popisných instrukcí (zametá se tím podlaha). K těmto testům se řadí tzv. testy fluence, které se velmi 
často omezují na kategoriální výčty do vyčerpání časového limitu nebo vědomostního limitu 
subjektu (zvířata, nástroje, povolání, jídlo…; viz dále) 
 
Pojmenování viz řada příkladů práce s popisem obrázků zde v této práci přepsaných nebo zachycených na CD, 
stopy XXXXX.nahravky-testy\KR\kr-word-picture-matching.wavnahravky-testy\KŠ\kš-pojmenovani-
semafor.wavnahravky-testy\KŠ\kš-word-picture-komar.wavnahravky-testy\MA\ma-pojmenovani-
profesi.wavnahravky-testy\MA\ma-pojmenovani-word-picture.wavnahravky-testy\Ně\ne-popis-zelenina-
anomie.wavnahravky-testy\Ně\ně-anomie-word-picture-matching.wavnahravky-testy\PO\po-popis-
obrazku.wavnahravky-testy\PR\pr-pojmenovani-objektu-obrazky.wavnahravky-testy\PR\PR-pojmenovani-
povolani-pis-oral-fonem-diskrim.wavnahravky-testy\ZM\zm-pojmen-barev-somatognoze.wavnahravky-
testy\ZM\zm-pojmenovani-obrazky.wavnahravky-testy\ZM\zm-pojmenovani-obrazky2.wav 
 
Tyto čtyři parametry tvoří tradiční základ afaziologického vyšetření a rovněţ základ většiny 
testových baterií. K nim se přidávají: 
Vyšetřování grafie prostřednictvím psaní na diktát (písmen, slabik, slov, vět, souvětí); opisu dle 
předlohy; výjimečně rovněţ vyšetření kresby (obkreslování, kresba dle pokynu, spontánní kresba). 
Neschopnost opisu je při tom hodnocena jako kritérium pro nejzávaţnější postiţení grafie. 
Příklady testování grafie viz řada kopií v této práci. 
 
Vyšetřování lexie prostřednictvím hlasitého čtení; čtení tichého s porozuměním, reprodukce 
čteného textu, reprodukce s pomocnými otázkami; identifikování písmen, slabik, slov; test 
globálního čtení pomocí jednoduchých příkazů (nápis zavřete oči). 
 
Příklad reakcí našeho pacienta ZM na pokyny čtené potichu pro sebe (intaktní, i kdyţ zpomalené čtení a 
s vynechávkami a následné plnění příkazů) vs. pokyny čtené nahlas (zcela rozpadlá řeč – alexie a následné 
nesplnění pokynu). Vnitřní čtení tedy jen s drobnými poruchami, čtení nahlas neproveditelné. 
nahravky-testy\ZM\Mi-21.5.09DW_R0003.wav 
Pacient tamtéţ také opakovaně popisuje vlastní vnímání potíţí s čtením a mluvením.  
„Ten mozek je takovej, ţe mám jako jednotlivý vrstvy po sobě. A ty první dou ty slova nahoru, a pak se to 
rozšiřuje ten úhel a tadyhle mi to uţ mizí.(…) To uţ je za rohem.“ 
 

20.1.4 Specifické jazykové parametry  
 
Většina logopedických testů sleduje následující jazykové jevy a roviny: 
Sémantika (slovní význam, význam větný, význam přenesený) 
Gramatika (morfologie – slovní druhy, časování sloves, skloňování substantiv, stupňování 
adjektiv; syntax – členění vět na syntagmata, strukturace věty, slovosled, otázka, zápor, souřadné a 
podřadné souvětí) 
Pragmatika (vyjádření komunikačního záměru, vztahů, pocitů, vyţádání informace; konverzační 
dovednosti – výměna rolí, sledování tématu, presupozice) 
Metalingvistika (hodnocení gramatičnosti, hodnocení víceznačnosti, hodnocení srozumitelnosti a 
adekvátnosti sdělení) 
Je zjevné, ţe mezi jazykové dovednosti se řadí i metajazykové, lingvistické uvaţování subjektu. 
Jak si dále ukáţeme, téměř všechny testy jsou z velké míry zaloţeny na metajazykových 
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dovednostech a jejich testování a dokonce velmi často také na provádění konkrétních fyzických 
úkonů dle pokynu testujícího. Je otázka, do jaké míry tato schopnost vypovídá o zachování nebo 
narušení komunikačních schopností subjektu, nebo spíše o jiných, obecně kognitivních 
abstraktních dovednostech. V následujících kapitolách rovněţ rozebereme příklady a typické 
testovací poloţky s ohledem na to, zda respektují specifika českého jazyka a vyčerpávají jeho 
formální potenciál, nebo nikoli. 
 
Podrobnější metody diagnostiky a terapie jazykových poruch 
Oblast fonologická – ústní nebo psané: 

- Picture matching tasks s fonologickými distraktory nebo bez nich 

- Doplňování fragmentů slov a vět 

- Doplňování iniciální slabiky nebo fonému/grafému 

- Rýmování  

- Identifikace, segmentování a kombinování slabik a fonémů (ve slovech a pseudoslovech) 
 
Oblast prozodická 

- Identifikace melodicko-rytmických vzorců a struktur 

- Identifikace přízvuku 

- Identifikace intonace 
 
Oblast lexikální  

- semantic matching tasks, v podobě unimodální nebo multimodální, s distraktory nebo bez 
nich (hyponyma, vztah části a celku, objektu a akce) 

- semantic judgements, s distraktory  

- popisy významů slov a vět 

- identifikace sémantických kategorií a vztahů – sémantická fluence 

- deskripce sémantických rysů cílové poloţky 
 
Oblast slovotvorby: 

- odvozování a skládání slov 

- identifikace kořene a afixů 
 
Oblast morfologie: 

- diskriminace a produkce morfologických znaků 

- ohýbání slov (skloňování, časování, stupňování) 

- vytváření shodových vzorců 

- doplňování ţádoucích tvarů slov do vět 
 
Oblast syntaxe: 

- sentence-picture matching tasks 

- mapování tematických rolí do syntaktických struktur 

- připisování tvarů aktiva a pasiva dějovým obrázkům 

- doplňování vět 

- rozhodování o tematických rolích pomocí wh-otázek 

- vytváření komplexnějších struktur z holých frází – rozvíjení větné struktury 

- vytváření různých typů vět (otázky z vět oznamovacích atd.) 
 
Oblast diskursu: 

- produkce a komprehenze různých typů diskursu 
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- analyzování tématu 

- určování rolí 

- analyzování koherence 

- převyprávění příběhu 
(nahravky-testy\KR\kr-shrnuti-obsahu-nahlas-cteneho-textu.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-vyklad-precteneho-textu.wav 
nahravky-testy\MA\ma-elicitovane-vypraveni-o-rodne-vsi.wav 
nahravky-testy\PR\PR-vypraveni-souvisleho-pribehu-podle-obrazku.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-vyklad-porozumeni-diskursu.wav 
 

- kombinování vět 
 
Oblast psaného jazyka: 

- picture matching tasks s psanými slovy, s distraktory nebo bez nich 

- identifikace grafémů 

- spojování grafémů s morfémy 

- psaní na diktát 
 
 
Různým způsobem se hodnotí také tzv. „napovídání“ při řešení zadaných úkolů.  Nápověda 
můţe být fonemická, slabičná nebo sémantická. Někdy se pouţívá jako nápodoba 
popis/charakteristika objektu, cirkumlokuce. Při plnění metajazykových úloh se nápovědy týkají 
přímo lingvistických termínů (utvořte druhý pád, utvořte protiklad, zdrobnělinu, převeďte do mnoţného 
čísla… atd.) 
 
Příklad fonemické nápovědy při testu fonemické fluence: 
E: N, n, n, n, n- 
P: Náušnice. 
 
Příklad sémantické, slabičné, fonemické nápovědy při popisu obrázku: 
P: To je…rybník? Rybník. 
E: Vyuţívaný jako? 
P: Bazén. 
E: Ne jako bazén, ale přírodní kou- 
P: Ryb-…kou-? 
E: Koupa- 
P: Koupaliště. 
 
P: To je olička. 
E: Dobře, ale spíš se říká? 
P: Kad…kad…kadeřnicka. Kadeřni…kadeřnicka…kade…kadeřinka…kadeř… 
E: Kadeřni… 
P: Kadeřni…kadeř? 
E: Kadeřnice. 
P: Kadeřnice. 
 
P: To je…př---př…př---př--- Nemůţu si na to vzpomenout. 
E: Ř… 
P: Řekvička. 
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Příklad sémantické nápovědy: 
Dort.  
E: Můţe být, ten tam moţná ještě bude pozdějc. A tomuhle říkáme jak, kdyţ si jdeme koupit jenom tenhle kousíček – 
větrník nebo kouli s marmeládou nebo věneček, laskonku, šáteček. Tak tomu řikáme? 
P: Dort. 
E: Zá- 
P: Zákustek…záku…zákusek. 
E: A kdyţ je jich víc? 
P: Zákus…zákusky. 
E: Ano. 
 
P: Čepice. 
E: Dejme tomu. Přesněji zkuste. Máte vepředu něco, tak se to podle toho pojmenovává. 
P: Kšiltovka 
 
E: Není to město, ale? 
P: Vesnice, vesnice 
 
Kombinovaná nápověda: 
P:---Hm--- Já vim, co to je, ale nemůţu si vzpomenout. 
E: K…ko… 
P: Kobliţ…kobliha. 
E: Dvě? 
P: Koblihy. Rohlíky.  
E: A jeden? 
P: Rohlík. 
 
P: _____. Kohu…kohout.  
E: A dva? 
P: Kohouty. 
E: Dva zam nejsou, jenom vás zkoušim. 
P: Kohou…kohouty. 
E: Moţná vidím dva kohouty, to by šlo, ale… 
P: Kohou… 
E: Ale na poli jsou dva kohou- 
P: Kohouty… Ne? 
E: Kohouti. 
 
Nápověda s metajazykovým úkolem: 
Kráva. 
E: A? 
P: Teláta…telata…telate, ne. Tele…tele…tele. 
E: Tele. A zdrobněle? 
P: Telátko. 
E: Ano.  
 
E: Ţák, a ţena je? Ţá- 
P: Ţa…ţac…ţačka, ţačky, ţačka. 
E: Ţačka a nebo? 
P: Ţáci? 
E: Ţá-ky- 
P: Ţákyně. 
 
P: Se zkušenosti, se zkušenosti.  
E: S kým, s ším. Se zkušeno- 
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P: -stmi. 
E: To kdyby jich bylo víc, ale je jenom jedna. 
P: Zkušeno-…-stem. Se zkušeno-? To nevim. 
E: Se zkušeností.  
P: Se zkušeností. 
 
Metajazykové úkoly: 
E: Tady je to ve špatném tvaru. Vaším úkolem je to spojit s tou předloţkou. A mustíte vytvořit správnej tvar. Na koni 
nebo na koně. Na kůň je blbost. 
P: To je blbost.  
E: Pod kůţe, to je taky blbost. 
P: Pod kůţe, to je dobrý.  
E: Kdyby to bylo v mnoţným čísle, tak je to dobrý. Kdyby to byla jedna? Tak by to bylo pod? 
P: Pod--- 
E: No, pod jednou? Pod ků…ţí. 
P: Pod kůţí.  
E: Za? 
P: Za hlavou. 
E: Před? 
P: Před dům, no to je dobrý! 
E: Nebo před? 
P: Před domy. 
E: Před domy nebo před domem. Kolem? 
P: Rybníka. 
E: U? 
P: U stolu.  
 
 
E: Ale pozor, tady to nebude jednoduchý, tam budou jiné pády. 
P: Natrţ… natrţené obočí.  
E: No, ale tady, tady je mnoţné číslo. 
P: Příp…případné protesty? 
E: A tady? 
P: Jeţíš, to uţ je horší. Hradní…hrad--- 
E: Hradním stráţcům. Jakmile to bude v jiném pádě, tak si dejte pozor. 
P: Plachým zvířatům? 
E: Výborně! 
 
 

20.2  Úskalí testů jazykových funkcí 
 

Aniţ bychom chtěli důleţitost lingvistického vstupu v práci s jazykově postiţenými osobami 
zveličovat, nastíníme zde několik konstantních potíţí se stávajícími testy jazykových dovedností, 
kterým by se bylo moţné vyhnout, kdyby se na sestavování českých verzí diagnostických a 
diferenciálně diagnostických materiálů pro testování jazykově postiţených a reedukačních 
materiálů pro jejich terapii podílel lingvista. Dosud se tak stalo pouze při vytváření publikace 
Afázie, na níţ významně spolupracovala lingvistka Helena Lehečková a testu Dysartrický profil (viz 
dále). 
 
1. Teoretický rámec 
Funguje daný test v nějakém teoretickém rámci, v rámci nějakého modelu jazykových funkcí? Je 
zjevné, ţe pro konstrukci, hodnocení a interpretaci dat je to klíčové. Jak jsme uvedli, v domácí 
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klinické praxi se v posledním pětiletí začíná zvýšeně, ba téměř dominantně uplatňovat kognitivně-
neuropsychologický přístup. Je to poprvé, kdy se teoretickým základem pro klinickou intervenci 
stává neuropsychologicko-lingvistický model jazykových funkcí. Zdá se dokonce, ţe to také 
přináší výhody pro praxi a ţe je moţné na takovém základě také připravit potřebné diagnostické a 
reedukační materiály. Ačkoli má tento teoretický směr z hlediska lingvistiky i neurolingvistiky své 
zjevné nedostatky, je skutečnost, ţe je u nás poprvé reflektována lingvistická teorie v logopedické 
praxi, zlomovým okamţikem. 
 
2. Předpoklad 100% úspěšnosti normy 
Nejobtíţněji řešitelnou otázkou diagnostiky jazyka je nakonec problém, jak určit normu (základní, 
standardní, přiměřená hodnota určité funkce). Zdá se, ţe někteří autoři domácích pomůcek 
například stále za normu ve smyslu jazykového standardu povaţují češtinu tak, jak je kodifikována 
v příslušných příručkách – např. nespisovné, obecně české tvary slov hodnotí v testech jako 
nesprávné odpovědi.  
Pro ilustraci přístupu některých terapeutů k obsahu práce lingvistů poslouţí následující úryvek: 
„Co je narušená komunikační schopnost? Při vymezování normy lze aplikovat různá kritéria NKS872: 
vývojová – zda aktuální úroveň osvojení jazyka u daného člověka odpovídá příslušným vývojovým normám  
fyziologická – zda je způsob mluvené řeči člověka fyziologicky korektní (např. zda při mluvení nehuhňá apod.)  
terapeutická – zda konkrétní mluva potřebuje cílenou logopedickou intervenci  
lingvistická – zda určitý řečový projev odpovídá normám kodifikovaným pro český jazyk  
komunikačního záměru – zda daný jedinec dokáţe projevit svůj komunikační záměr bez rušivých momentů“ 
(Mgr. Sofie Ritterová – atestovaná klinická logopedka, webové stránky873) 

 
Podle tohoto úryvku tedy lingvistickým kritériem hodnocení komunikační schopnosti to, zda 
uţivatel pouţívá kodifikovanou normu jazyka. 
Normu je potřeba stanovit také pro obecné komunikační dovednosti, kde je situace případného 
„kodifikátora“ ještě podstatně obtíţnější neţ například v oblasti slovosledu nebo syntaxe. 
Slovo norma má v tomto kontextu ještě druhý význam: totiţ výkon kontrolní skupiny zdravých 
subjektů v daném testu a subtestu. Je zřetelné, jak úspěšně testem procházejí zdravé subjekty, tzv. 
normy či kontroly? Je předpoklad 100% správnosti náleţitý? K čau takovou správnost vůbec 
vztáhnout – k podobě jazyka tak, jak jej zachycují kodifikační příručky? (Viz například náš 
Idiomatický test, který byl předloţen kontrolním skupinám učňovských ţáků z několika 
praţských učilišť. Míra správných odpovědí u těchto zdravých kontrol činila pouze 86%!) 
Je naopak moţné, ţe testy, které zdravé normy hodnotí jako extrémně jednoduché, nebudou 
dostatečně citlivé pro stanovování jazykových poruch u osob postiţených. (Např.Cole-Virtue a 
Nickelsová, 2004874, zjistili, ţe 50 % osob, které se pohybovaly v klasické úloze picture matching task 
v limitech normy, projevilo svá jazyková postiţení aţ v následných testech sémantického 
zpracování, např. rozhodování o synonymitě). 
3. Způsob bodování, limity normy a interpretace dat 
Podstatnou sloţkou testů je kromě jejich promyšleného, teoreticky zaštítěného a standardizačně 
ověřeného konstruování také způsob jejich evaluace. Jde o jemnost bodového hodnocení na 
škále, stanovení limitů normy a způsob hodnocení špatných nebo polovičatých odpovědí a 
odpovědí získaných na základě nápovědy: má-li pacient pojmenovat kočku na obrázku, nemůţe si 
vzpomenout a terapeut mu nabídne počáteční slabiku koč-, je odpověď kočka získaná na základě 
fonemické nápovědi správná, poloviční, nebo nesprávná? 

                                                           
872 Narušené komunikační schopnosti 
873 http://www.logopedie-ritterova.cz/ 

874 Cole-Virtue, J., Nickels, L. (2004). Spoken word to Picture matching from PALPA: A critique and some new 
matched sets. Aphasiology, 18, 77-102; Cole-Virtue, J.C., Nickels, L.A. (2004) Why Cabbage and Not Carrot?: An 
investigation of factors affecting performance on spoken word to picture matching. Aphasiology, 18, 153-179. 
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Podobně je pro výsledné skóre důleţité i to, zda test reflektuje moţnost náhodně správných 
odpovědí, zejména v úlohách výběrových. Znamená hodnocení „2 správné odpovědi z 6“ 
závaţnou míru deficitu, nebo pouze středně závaţné postiţení? Např. za příklad typického 
postiţení léze levé hemisféry se povaţuje nekonzistentnost v odpovědích na stimuly téhoţ druhu 
u téhoţ pacienta: v úloze, která sleduje tentýţ jev, odpoví dvakrát správně, třikrát špatně. Jakým 
způsobem ale test reflektuje tuto příznačnou nekonzistentnost ve výkonu pacienta? 
O obtíţnosti hledání normy, jejího stanovování a ověřování jsme se zmínili v bodu 2. Tento 
problém je ústřední. Při nedostatečném popisu normy pro tyto účely v podstatně není moţné 
ţádný test povaţovat za validní, natoţ spolehlivý. Podobně neexistuje obecně uznávaný model 
vývoje řeči, z nějţ by bylo moţné usuzovat na odchylky od normálního vývoje dítěte v oblasti 
jazyka. 
Modelová situace: 
Např. cílovou poloţkou testu je vyslovit slovo „mrkev“. Je test navrţen tak, aby náleţitě ohodnotil 
pacientovu částečnou odpověď (mrk..; krmev)? Zhodnotí odpověď petrţel, sněhulák… nos.. nebo salát? 
Chybná odpověď navíc můţe být výsledkem mnoha různých poškození (např. v našem příkladě chyba 
v analýze rysů, chyba v identifikaci písmen, v ortografickém vstupním lexikonu, budeme-li se drţet 
kognitivně-neuropsychologické tradice, v oblasti lexikální sémantiky, v oblasti rozeznávání objektů, 
pracovní paměti).  

4. Reflexe věku, vzdělání a premorbidního jazykového vybavení v bodovém hodnocení 
Výsledky řady subtestů jsou podstatně ovlivnitelné stupněm a druhem vzdělání subjektu a jeho 
věkem (např. manipulace s geometrickými tvary v Token testu, pojmenovávání technických 
objektů ve slovníkových zkouškách apod.). Jen některé testy ale tuto skutečnost zohledňují 
v hodnocení. Měly by být uváděny zdravé kontrolní normy pro věkové a vzdělanostní skupiny, 
jeţ by měly být srovnávány s narušeným výkonem přítomného testovaného subjektu. 
5. Reflexe specifik konkrétního jazyka a prostředí - jazyková konciznost a jazykovědně zhodnocená 
konstrukce testu 
Rozdíl mezi překladem a adaptací (vytvořením jazykové verze) testu je významný. V českých i 
zahraničních testech, do nichţ jsme měli moţnost nahlédnout, je nápadný podstatný nedostatek: 
volené výrazy velmi často vůbec nerespektují typicky jazykovědná kritéria, přinejmenším typ 
jazyka. V domácím prostředí je běţné, ţe test nebo reedukační pomůcku zaloţenou na funkcích 
jazyka s omezenou morfologií, jako je angličtina, překládá do výrazně flektivního jazyka, jako je 
čeština, klinický logoped. Podstatné drobnosti jako počet slabik (délka slova), hláskové sloţení a 
především původ a frekvence slov ve slovníku daného jazyka nejsou při sestavování či adaptování 
testů zanedbatelné. Jen málokdy jsou testy vyváţené z hlediska volby a kombinace vzorků slov a vět a 
jejich konstrukce a také v ostatních ohledech: např. míra zastoupení označení pro ţivé x neţivé 
objekty, míra zastoupení slovních druhů v českých větách a podíl slov z různých sémantických 
okruhů; způsob konstruování neslov a pseudoslov a jejich odlišování vůbec. A to hovoříme pouze o 
úrovni slova. Překlady z pera domácích logopedů také nerespektují vhodnost jednotlivých 
stimulů z hlediska „prostředí“ - nejčastější americké vzory všednodenních situací v jazykových 
testech nemusejí odpovídat nejběţnějším situacím u nás (např. návštěva ragbyového zápasu nebo 
pečení krocana o Vánocích). 
Podrobněji tento bod probereme v následujících kapitolách. 
 
6. Pouţívání jazykovědné terminologie v zadáních úloh – pacienti nemusejí rozumět zadání, protoţe 
neznají význam termínů 
7. Dekontextualizovanost textů obsaţených v testech 
Jen minimum testovacích materiálů počítá s texty přesahujícími izolovanou větu nebo souvětí. To 
se týká všech testů (tj. i zahraničních), které se nezabývají komprehenzí diskursu – těch je většina. 
8. Nevyváţenost úloh  
Další často nedostatečně vyváţenou oblastí jsou jednotlivé jazykové roviny a jazykové operace. Testy 
se věnují převáţně pojmenovávání na úrovni slova a flektivní morfologii, v češtině často 
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přechylování a vytváření slovesných tvarů nebo předloţkových vazeb. Jen výjimečně hodnotí 
celkový spontánní projev pacienta v oblasti produkce i porozumění (funkční zkoušky u nás téměř 
nejsou vyuţívány). Ne všechny testy sledují grafii a lexii. 
9. Počet vzorkových jednotek  
Kolika poloţkami jsou tvořeny jednotlivé subtesty? Stačí přečtení dvou různě strukturovaných 
frází nebo krátkého odstavce k ohodnocení pacientovy čtené komprehenze? Nejsou-li stimuly 
náleţitě vzorkovány, je moţné získat objektivní výsledky? 
10. Hodnocení aktuálního stavu pacienta 
Je test schopen vzít v úvahu podstatnou okolnost, jeţ hraje významnou roli u všech jazykově 
postiţených pacientů, a sice extrémní únavnost pacienta a jeho často prudce klesající výkon ke 
konci vyšetřování? Je pravděpodobné, ţe zvláště v případě dlouhých testových baterií můţe být 
zvýšená míra chybných odpovědí v posledních úkolech klamná, jak jsme si sami ověřili na našich 
vlastních testových materiálech. 
11. Adaptace verzí  
Pro všechny převzaté verze platí, ţe je nelze pouze nereflektovaně překládat z jazyka originálu, a 
to pochopitelně zejména z důvodů uvedených v bodu 5. 
12. Jazykové zkoušky v jiných typech testů 
Všechny verbální psychologické a neuropsychologické testy pracují do nějaké míry se slovním 
vyjadřováním a jazykem obecně. Například slovníkové zkoušky bývají součástí verbálních testů 
inteligence (např. Wechslerův test inteligence). Hodnotí pasivní slovník. V inteligenčních testech se 
často pracuje se synonymií a antonymií, se sémantickou kategorizací, s pojmenováváním. 
Slovníkové (pojmenovávací) zkoušky jsou součástí testové baterie při hodnocení školní zralosti před 
školní docházkou i větších afatických baterií (např. BNT nebo Token test fungují samostatně i 
jako součást větších testových baterií). Ani tam není spolupráce s lingvistou běţná a testy mohou 
mít tedy tytéţ nedostatky jako testy fatických funkcí, které jsme zde rozebírali. 
 
Příklad: 
Jednotlivé poloţky testovacích baterií jsou si obecně podobné. Jedním z typických subtestů je 
přiřazování jednoslovných pojmenování objektům na obrázcích (word-picture matching task). Mívá 
nicméně poněkud odlišné zpracování: můţe jít o pouhou sérii jednotlivých obrázků či fotografií 
izolovaných objektů (mrkev, auto, klobouk), které má pacient pojmenovat, nebo můţe pacient 
vybírat náleţitý objekt ze skupiny různě sémanticky usouvztaţněných objektů, tzv. distraktorů 
(mrkev, citron, zelí); pomoci mu můţe také zápis pojmenování předmětu na kartičce („mrkev“). Je 
také běţné pouţití fyzicky přítomných objektů v ambulanci logopeda, často se při testu 
pojmenovávání současně hodnotí také somatognoze – pojmenovávají se části těla. V zahraničí je 
běţnou praxí při tomto vyšetření pouţívání počítače. Subjekt tedy správné odpovědi nevyznačuje 
verbálně nebo do papíru, ale klikáním. Jsou skutečně všechny tyto varianty srovnatelné – testují 
totéţ? 
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21  Testovací baterie a izolované testy 
jazykové kompetence  

21.1  Diagnostické nástroje – základní klasifikace 
 

„But a neuropsychological test battery is not a street directory to the city of the mind… Such tests do not provide a Windows 
on or a natural taxonomy of the skills or competencies involved in normal or disordered language processing.“ 

(John C. L. Ingram, Neurolinguistics, s. 59) 
 
Základní rozlišení mezi testovacími diagnostickými a terapeutickými pomůckami je jejich 
klasifikace na testy: 
 
 a) „u lůţka“ a skríninkové (v USA i u nás se pouţívá kratší verze Token Testu, 1969875 a 
nová adaptace MAST, viz dále)  
Testy skríninkové jsou určeny pro rychlé zmapování stavu pacienta u lůţka. Jsou stručné, 
jednoduché a rychlé tak, aby vyhovovaly situaci pacienta v akutním stavu, kdy je unavitelný, má 
bolesti, omezenou schopnost se koncentrovat a často také pohybovat, uţívá léky a vyšetření se 
mu jeví velmi zatěţujícím. Stupeň jazykového postiţení bývá zpočátku velmi závaţný. 
Skríninkové testy proto hodnotí obecné funkce jako porozumění a produkci orálního jazyka. 
Klinický obraz afázie se navíc první dny po vzniku choroby rychle mění. Pacienti po cévní 
mozkové příhodě nebo traumatickém zranění hlavy jsou v akutní fázi upoutáni na lůţko a jejich 
řečové projevy se v následujícím období různým způsobem vyvíjejí. Pacientův zdravotní stav 
zpočátku neumoţňuje komplexní diagnostické vyšetření na jazykové poruchy. Nejváţněji 
postiţení pacienti mohou být aţ komatózní nebo soporózní či somnolentní. 
Testy u lůţka jsou určeny k identifikaci jazykových postiţení u středně závaţných a závaţných 
forem afázií, u nichţ je jazyk zjevně poškozený. Je moţné pouţít také zkrácené verze 
náročnějších testů.  
 
b) komplexní vyšetření, afaziologické baterie, které popisují podrobněji jazykové dovednosti 
v jednotlivých oblastech projevu. Na jejich základě je moţné stanovit druh afázie a stupeň její 
závaţnosti nebo identifikovat specifická postiţení funkčních komponentů jazykového 
zpracovávání (kognitivně-neuropsychologický přístup).  
V angloamerickém prostředí je nejčastější vyuţívání standardizovaných testovacích baterií, které 
na základě jednotlivých subtestů analyzují všechny jazykové dimenze (PALPA, 1992; BDAE, 
2001; WAB, 2006, viz dále)876. Další dva velmi populární testy afázií, které také obsahují 
klasifikaci afázií, jsou MTDDA, Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia a AAT, 
Aachen Aphasia Test877. 
Testové baterie jsou určeny pacientům v subakutním a chronickém stadiu878 onemocnění, kdy jsou 

                                                           
875 Spellacy, F., Spreen, O. (1969). A short form of the Token Test. Cortex, 5, 390-397. 
876 Kay, J., Lesser, R., Coltheart, M. (1992). Psycholinguistic assessments of language processing in aphasia /PALPA). 
East Sussex: Lawrence Erlbaum Associates; Goodglass, H., Kaplan, E., Barresi, B. (2000). Boston diagnostic aphasia 
examination (BDAE). Philadelphia, PA: Lippincott, Williams and Wilkins; Kertesz, A. (2006). Western aphasia 
battery revised. Sand Antonio, TX:Harcourt Assessment. 
877 Huber, Poeck, Willmes, Ratajczak, (eds.) The Aachen Aphasia Test. New York: FC Rose Raven Press; 1984. 
878 Ohledně doby, kdy a na jak dlouho střídá akutní fázi fáze chronická, nepanuje shoda. Ještě po mnoha letech po 
poškození mozku můţe docházet ke změnám v osobnostní a obecně kognitivní sféře. P. Kulišťák v sérii studií 
publikoval výsledky sledování perfuse pomocí SPECT u mladých osobami traumatickém a cévním poškození mozku, 
a to s odstupem 10 let. Zjistil, ţe zatímco testování neuropsychologické prokázalo zlepšení kognitivních funkcí, 
zobrazování perfuse nebylo s tímto pozorováním ve shodě: perfuzní schéma bylo stagnující nebo výsledkům testů 
neúměrně pomalu se zlepšující. 
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schopni spolupráce a klinický obraz jejich poruchy je ustálenější. Baterie jsou sloţeny z jádrových 
testů, které jsou zpracovávány vţdy, a z dodatkových volitelných testů, jejichţ volba je na 
terapeutovi. Testovací baterie by měly být standardizované879. Výsledky testu po administrování 
ukazují míru a druh jazykového deficitu v rámci jejich obecné klasifikace. Součástí takových 
baterií bývá i zmiňované zhodnocení lexie a grafie, někdy také praxie a kalkulie. 
Specifické jazykové poruchy hodnotí zvláštní testy, které slouţí jako doplněk nebo součást 
komprehenzivních baterií a obsahují více stupňů obtíţnosti (např. Boston Naming Test880). 
Soustřeďují se např. na pojmenování, syntax, psaní nebo komunikaci celkově (např. CADL, 
Communication activities of daily living, 1999)881. 
Specifickou skupinu testů tvoří také baterie orientované přímo na konkrétní kognitivní poruchu, 
resp. specifické populace, např. pacienty s demencí, pravohemisferálním postiţením, bilingvní 
pacienty (Bilingual Aphasia Test, Paradis, 1987882) atd. 
Jak jsme naznačili v kapitole o pravohemisferálních jazykových poruchách, existuje také několik 
málo testů zaměřujících se na tyto laterálně specifické dovednosti, které bývají často označovány 
za kognitivně-komunikační (zejména proto, ţe takto postiţení pacienti mívají potíţe s nahlédnutím 
celkového tématu diskursu a chápáním principu výměny replik nebo interpretace řečových aktů, 
produkci emfatického důrazu ad.). Right hemisphere language battery (Brian, 1989) obsahuje 
subtesty pro komprehenzi metafor a inferovaných významů, tvorbu diskursu, hodnocení humoru 
ad.  Baterie Mini Inventory of Right Brain Injury (Pimental a Kingsbury, 1989883) vyšetřuje 
vnímání vlastního těla, vizuo-motorické dovednosti, čtení, psaní a intonaci řeči.  
Např. materiálů k testování dyslexie a poruchy čtení a psaní u nás není dostatek, neexistují 
vhodné diagnostické testy a normy, a tak se spíše sledují jednotlivé ukazatele rozlišovací 
schopnosti (u dětí): čtení a psaní pseudoslov, počítání hlásek, odstraňování hlásek a slabik, 
identifikace první a poslední slabiky nebo fonému/grafému, rýmování, memorování pseudoslov, 
definování homofon, testování tzv. fluence (sémantické, fonemické), opakování a pojmenovávání 
slov vč. pouţívání číselných výrazů.  
Kvalitativní testové baterie hodnotí kvalitu, způsob, úspěšnost provedení dané jazykové úlohy. 
Analyzují se tedy odpovědi bez ohledu na jejich správnost, resp. ne jen s ohledem na ni. Tato 
vyšetření jsou tedy nepoměrně citlivější ve srovnání s kvantitativními testy (viz níţe), současně 
jsou ale neformalizovatelné a nestandardizovatelné a jejich interpretace zcela závisí na zkušenosti 
testujícího. 
U nás dostupné kvalitativní testy vycházejí často z lurijovského přístupu, tzv. „klinického“. Z baterie 
je moţno si na základě informace o individuálním klientovi a orientačního vyšetření zvolit pouze 
některé zkoušky, zaměřené na specifické oblasti jazykového chování. Cílem je přesný popis 
poruchy, kvalitativní popis na základě komplexního pohledu na vyšší psychické funkce (např. 

                                                           
879 Standardizace je způsob zjištění reliability pro validizaci, stanovení norem, prověření účinnosti jednotlivých částí testu, stanovení 
jednotné instrukce a způsobu administrace. Nejčastěji se termínu pouţívá v uţším smyslu jen pro stanovení norem testu – normalizaci. 
(Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (eds.) 2001 – Psychodiagnostika dětí a dospívajících, Praha, Portál, s. 
16). Součástí normalizace je především výběr reprezentativního souboru respondentů, s nímţ se srovnávají 
individuální výsledky. 
880Kaplan, E, Goodglass, H., Weintraub, S.: The Boston Naming Test. Philadelphia, Lea and Febitger, 1983; Kaplan, 
E., Goodglass, H., Weintraub, S. (2001). Boston naming test. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams and Wilkins Test 
hodnotí schopnost pojmenovat 60 kreslených objektů slovy. Vybírána byla označení s postupně klesající frekvencí 
výskytu. Při selhání se nabízí fonemická nápověda (hláska nebo slabika na prvním místě ve slově). Test je adaptován 
pro více jazyků, pro češtinu nikoli, slovenskou adaptovanou verzi sestrojili Cséfalvay a Chovancová 2001; modifikace 
do zkrácených verzí jsou součástí větších testových baterií. 
881 Holland, A. L., Frattali, C. M., Fromm, D. (1999). Communication activities of daily living. Austin, TX:Pro-Ed.  
882 Paradis, M.: The Assessment of Bilingual Aphasia (1987). New Jersey, Laurence Erlbaum Associates Publishers. 
Paradisův test jazykové schopnosti dvojjazyčných pacientů byl rozpracován uţ pro více neţ 6 desítek jazyků. 
Jazykové schopnosti pro kaţdý z jazyků se v něm testují podobně jako v BDAE, závěr testu je kontrastivní, takţe je 
moţné vyvozovat, který jazyk je lépe zachován a má být rehabilitován. 
883 Pimental, P. A., & Kingsbury, N. A. (1989). Mini Inventory of Right Brain Injury. Austin, TX: Pro-Ed. 
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rozpad fonologické analýzy vede k senzorické afázii). Je časově méně náročný, větší nároky ale 
klade na zkušenost examinátora. Lurijovo neuropsychologické vyšetření884 vychází z autorovy 
originální teorie (nejen jazykových poruch, ale teorie komplexně neuropsychologické). Lurijův 
přístup je také označován jako topická diagnostika mozkových lézí, protoţe Lurija usouvztaţňuje 
funkční systémy s regiony mozkové kůry. Jde o přístup distributivní, nikoli úzce lokalizační. Díky 
tomu lze obhájit, ţe kaţdá léze má u jednotlivce zcela odlišný obraz poruch funkcí. Lurijovská 
tradice je silná zejména na Slovensku. Českou experimentální verzi testoval P. Kulišťák (1998; viz 
dále). 
Za kvalitativní se dále povaţují zde opakovaně uváděné přístupy vycházející z kognitivně-
neuropsychologické školy (např. Ellis a Young, 1988, Lesser-Perkins, 1999, Bassoová, 2003885, viz 
dále). Tento přístup je modulární, jak jsme uvedli, takţe prověřuje, které moduly jsou intaktní a 
které narušené (model je v zásadě ve shodě s Leveltovými návrhy jazykového systému; viz výše). 
Domácí klinická logopedie se po r. 2000 ubírá právě tímto směrem886. 
Kvantitativní testy vyuţívající skórování jsou povaţovány za objektivnější, bývají ale časově 
náročné i na administraci. Pouţívají se různě podrobné bodovací škály. 
Kromě těchto standardizovaných testů se v praxi osvědčují i tzv. formalizované zkušební prostředky 
(např. série obrázků, viz kap. 21.7.3 – náš vzorek, výše). 
Není moţné na tomto místě zpracovat všechny ve světě pouţívané neuropsychologické zkoušky, 
v kapitole níţe se proto zaměřujeme na nejuţívanější testy a ty, které byly adaptovány pro češtinu 
nebo u nás jsou vyuţívané v praxi a na materiály přímo vytvořené u nás pro potřeby českých 
afatiků.  
 
 

21.2  Vybrané diagnostické materiály – testy a testové 
baterie 

 
Klíčovým problémem diagnostiky narušené komunikační schopnosti totiţ v současnosti není aţ natolik otázka validity 

(poněvadţ je zpravidla jednoznačně dáno, co se bude měřit), ale zejména reliability a objektivnosti měření a z nich vyplývající 
standardizace. Tento problém je úzce spjat s tím, ţe v mnohých oblastech jazykových rovin není stanovena norma.“ 

(V. Lechta, in V. Lechta a kol., Diagnostika narušené komunikační schopnosti, Praha, Portál, 2003, s. 58) 

 
U nás pouţívané materiály k diagnostice a terapii jazykových poruch jsme stručně představili 
v kapitole Česká klinická logopedie a neuropsychologie. Podrobněji se některým z nich budeme 
věnovat v následující kapitole. Zde poskytneme jejich výčet. Nesoustřeďujeme se na testy, které 
se nedotýkají jazykových dovedností. 
 

21.2.1 Boston Diagnostic Aphasia Examination  
(BDAE, Goodglass, Kaplan, Baressi, 2000887) 
 
Bostonská diagnostika afázie je provázaná s klasickou Bostonskou klasifikací afázií Goodglasse a 
Kaplanové (1972), jak jsme ji představili výše v kap. 15.3.3.2. Její základy poloţili uţ neurologové 
19. století a její obsah se přes opakované revize prakticky nezměnil a vychází z hodnocení 
klasických čtyř jazykových dovedností: opakování, fluence, porozumění, pojmenovávání. Autoři se snaţili 

                                                           
884 V neuropsychologii je protipólem Lurijova přístupu kvantitativní přístup Halstedada a Reitana, rozsáhlé 
standardizované vyšetření. 
885 Lesser, R., Perkins, L. (1999). Cognitive neuropsychology and conversation analysis in aphasia. An introductory 
casebook. London, Whurr Publishers; Basso, A. (2003). Aphasia and its therapy. Oxford, OUP. 
886 Praha, AKL 2003. 
887 Goodglass H., Kaplan, E., Barresi, B. (2000). Boston diagnostic aphasia examination (BDAE). Philadelphia, PA: 
Lippincott, Williams and Wilkins. 
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podat přehled jazykových funkcí pacienta a poskytnout platformu pro srovnání tohoto přehledu 
s dostupnými afatickými syndromy. 
Konstelace zachovalých a narušených dovedností této čtveřice skládají jednotlivé afatické typy 
(Brocova, Wernickeovy, konduktivní, globální, transkortikálně-motorická a transkortikálně-
senzorická afázie). 
V první části testu se hodnotí konverzace na základě polospontánního rozhovoru a popisu 
dějového obrázku. Následuje vyšetření porozumění (ukazování a předměty, části těla, sloţitější 
příkazy a čtený text). V aspektu produkce se testuje motorika artikulace, produkce automatických 
řad, recitace a zpěv písně, opakování slov a vět, čtení slov, pojmenování, verbální fluence a čtení 
delších vět; aspekt komprehenzní se dále pozoruje s ohledem na diskriminační schopnost, 
přiřazování slov k obrázkům a čtení textu. Poslední část testu je zaměřená na grafii, v dodatcích 
také na praxii, gnosi, kalkulii a orientaci. Test se administruje pomocí škály a přirovnání 
k vzorkovým profilům jednotlivých afatických syndromů. Má široký záběr poruch a 
odstupňovanou sloţitost, nicméně zkoumá podobně jako většina testů stimuly bez kontextu. 
Test nebyl pro češtinu adaptován. 
 

21.2.2 Western Aphasia Battery  
(WAB, Kertesz, 1982, 2006888) 
 
Baterii vycházející z BDAE (27 subtestů), resp. její kratší, v klinické praxi po celém světě zřejmě 
nejvyuţívanější klinickou adaptaci, tvoří 8 subtestů: spontánní projev, porozumění slyšené řeči, 
opakování, pojmenování, čtení, psaní praxie, kalkulie, konstrukce (prostorové vidění). Vypočítává 
se celkový afatický kvocient AQ jakoţto skóre jednotlivých subtestů. Kvantifikační klasifikace 
následně stanovuje typ afázie. Nezískáváme podrobné informace o stavu jednotlivých funkcí.  
Test byl několikrát revidován; po přidání dalších kvocientů, LQ (language quocient – čtení a 
psaní) a CQ (kortikální kvocient – praxie, kalkulie, konstrukční a vizuospaciální dovednosti), je 
poměrně komplexní a atraktivní. Byl přeloţen do řady jazyků a vyuţívá se zejména prvních 4 
subtestů, pomocí nichţ lze klasifikovat 8 syndromů afázie.  
Maximálního skóre 100 bodů dosahují zdravé subjekty, ale průměrné skóre u zdravé populace je 
99,6; průměrné skóre pacientů s RHD bez afázie je 92,9. 
Pacienti s anomií dle autora mají průměrné AQ 83,3, s afázií konduktivní 60,5, Brocovou 31,7, 
Wernickeovy 39,0, globální 10,5. Pacienti s afáziemi transkortikálními: motorická 54,4, senzorická 
59,6, smíšená (syndrom izolace řečových zón/oblastí889) 31,7. Jako hraniční pro afázii se uvádí 
skóre 93 bodů. Pro daný typ afázie je stanoven typický rozsah skóre. 
Slovenskou experimentální verzi připravili Cséfalvay a Maňásková890, českou Petr Kulišťák891, 
analýza české zkrácené verze WAB viz dále. 
 

                                                           
888 Kertestz, A. (1982). Western Aphasia Battery, NY, Grune and Stratton; Kertesz, A. (2006). Western aphasia 
battery revised. Sand Antonio, TX: Harcourt Assessment. 
889 Jako izolace řečových oblastí/zón se někdy označuje „forma afázie“, která je způsobena poškozením zejména 

dolních partií levého spánkového laloku. Pacienti s touto poruchou mají potíţe s produkcí řeči, ale i komprehenzí, ale 
zhruba rozumějí, co se jim říká a někdy dokonce opraví chyby ve vlastní produkci.  Název má tato porucha kvůli své 
etiologii, hlavní řečové oblasti samotné jsou totiţ nedotčeny, ale jsou izolovány od ostatních oblastí mozku, které 
zpracovávají koncepty do jazykových forem. Pacienti jsou tedy schopni opakovat fráze a věty, které jim terapeut říká, 
ale nechápou jejich význam a vlastní myšlenky jen obtíţně formulují. Tuto poruchu je případně moţné nahlíţet jako 
typický diskonekční syndrom v klasickém slova smyslu (podle BWL modelu), a to ve smyslu TSSA (viz kap. c) . 
890 Cséfalvay, Z., Maňásková, K. (1988). Western Aphasia Battery – prvé skúsenosti so slovenskou adaptáciou testu. 
Prednesené na VII. Celoštátnej neurologickém konferencii v Trenčianskych Teplicicach. 
891 Kulišťák, P. (1993). Česká experimentální verze afaziologického vyšetření Western Aphasia Battery. Interní tisk. 
Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví; Kulišťák, P., Benešová, E. (1996). Afaziologické 
vyšetření WAB. Česká experimentální verze. Klinická logopedie v praxi, 3, 4-7. 
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21.2.3 Token Test 
(De Renzi, Vignolo, 1962892) 

Token test, který hodnotí míru poruchy porozumění řeči u osob s afázií, vyvolal v době svého 
zavedení do praxe odmítnutí pro svou jednostrannost, nicméně se velmi osvědčil, zejména při 
vyšetřování porozumění řeči a krátkodobé verbální paměti. Tento kvantifikační test je z hlediska 
lingvistického sporný: testuje se na základě série instrukcí, jeţ se týkají vysoce abstraktní 
manipulace s geometrickými tvary (čtverce a kruhy, tj. dva geometrické tvary, v 2 velikostech a 5 
barvách). Některé pokyny jsou navíc zjevně absurdní nebo víceznačné, jako např. „Dotkněte se 
malého bílého čtverce a velkého zeleného kruhu“, „Ukaţte modrý čtverec a ţlutý čtverec“, „Po zvednutí zeleného 
čtverce ukaţte bílý kruh“.  
Z nesplnění úlohy navíc není jasně patrné, které části pokynu pacient neporozuměl, ani proč 
pokyn nebyl schopen provést (narušení pracovní paměti, exekutivy, dekódování slov, vyhledávání 
slov v mentálním lexikonu, porozumění syntaktickým vztahům mezi prvky, porucha 
pozornosti?); test tedy neumoţňuje detekovat mechanismus selhání. Není divu, ţe autoři museli 
hrubé skóre v tomto testu rozčlenit dle vzdělání subjektu do korekční tabulky. Je pozoruhodné, 
ţe test nesplnila zdravá norma na 100%, měla výkon v pásmu 30-36 bodů (z max. 36 bodů). 
Nejniţší skóre přitom měli úzkostní neurotici, takţe je otázka, zda jsou v tomto spíše obecně 
kognitivním, ba místy spíše na logiku zaměřeném testu vůbec hodnoceny primárně jazykové 
dovednosti subjektu. Ze zadání také není patrné, zda se vţdy jedná o sukcesivní, nebo paralelní 
akci (např. nejdřív ukaţte na XY a potom na Z). 
U nás jde zřejmě kromě MASTcz o nejdostupnější893 skríninkový test zaměřený na kvantifikaci 
poruch porozumění a krátkodobou verbální paměť. Platný je ovšem spíše pro lehké formy afázie, 
konkrétně poskytuje nejlepší informace o senzorických afáziích, krátkodobé paměti subjektu a 
jeho schopnosti analyzovat syntaktické vztahy. O produkčních problémech není schopen 
vypovídat. Vyšetřovaný musí znát barvy a tvary. Pro pacienty je tento test velmi vyčerpávající, 
protoţe klade velké nároky na mentální aktivitu, bohuţel nikoli jen jazykovou, ba dokonce 
zejména ne jazykovou. 
 
Provádění neuropsychologických testů našimi subjekty: nahravky-testy\MA\ma-wab.wav; nahravky-
testy\MA\ma-wab-2.wav, nahravky-testy\PR\pr-barvy-stroopův-test.wav, nahravky-testy\ZM\zm-cast-wab-
ukazovani.wav; nahravky-testy\ZM\zm-kresli-geometr-tvary.wav; nahravky-testy\ZM\zm-pojmen-barev-
somatognoze.wav; nahravky-testy\ZM\ZM_kruh-ctverec.wav. 
 
 
nahravky-testy\KŠ\kš-cela-testova-baterie.wav 
 

21.2.4 Aachener Aphasia Test  
(AAT, neurologická klinika Aachen, 1983894) 
 
Tento test je označován za představitele moderní psychometrie, vychází ale 
z psycholingvistických pozorování. V německojazyčném světě jde o nejrozšířenější, nicméně 
časově velmi náročný test. Obsahuje revidovanou německou verzi Token testu; dále se klasicky 
věnuje pojmenování, porozumění, opakování a spontánní řeči (a modalitě psané). Na tomto 
základě klasifikuje afázie a jejich stupeň a popíše je z hlediska jazykových modalit. Spontánní řeč 
se hodnotí na 6bodové škále v sedmi oblastech: komunikace, artikulace a prozodie, automatizovaná řeč, 

                                                           
892 De Renzi, E., Vignolo, L. (1962). The Token Test: A sensitive test to detect receptive disturbances in aphasics. 
Brain 85, s. 665-678. 
893 Preiss, M. (1996). Token test - aplikace zkrácené verze. Klinická logopedie v praxi, 4, 20-24. 
894 Huber, Poeck, Wniger, Willmes, 1983. 
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sémantické, fonologické, syntaktické struktury.  
Zkrácená verze testu (1992) má být vhodná i pro akutní stadium u lůţka (AAT bedside test, 
AAT-BT895). 
Test nebyl pro češtinu adaptován. 
 

21.2.5 Communication activities in Daily Living 1, 2  
(CADL, Hollandová, 1980; CADL-2, Hollandová, Frattali a Fromm, 1999896) 
 
Test CADL, v Americe velmi populární, se od dříve zmíněných v mnohém odlišuje. Jednak 
vychází z tzv. holistického modelu komunikace (jeden z dominantních neuropsychologických 
směrů), tj. zaměřuje se na tzv. funkční komunikaci afatiků, jednak se nepokouší o kvantifikaci 
(CADL, původní verze).  
CADL-2 , inovovaná verze, navíc umoţňuje i kvantifikaci (míry porozumění), čímţ je velmi 
ojedinělá v rámci testů zaměřených na funkční komunikaci. 
Test hodnotí míru úspěšnosti daného subjektu v komunikaci (tedy, míru naplnění komunikačního 
záměru subjektu v konkrétním komunikačním kontextu), nikoli tradiční soubor jazykových 
modalit, dovedností atd., ale trojice komunikačních aspektů jiného řádu: obsah a forma – produkce a 
porozumění; kognice; pragmatika. Pomocí série obrázků se test pokouší mj. zjistit, jak by byl pacient 
schopen dorozumět se v obchodě, na ulici, v restauraci a podobně. Odpovídat při tom můţe 
orálně, gesticky, písemně, kresbou ad. – hodnocen je na tříbodové škále. Test je tedy zjevně 
zaměřen na praktické uţívání jazyka, coţ je významně uţitečnější pro ţivot a fungování afatiků 
v nejrůznějších komunikačních situacích neţ např. plnění metajazykových úloh typu doplňování 
slovního kořene897.  
Test nebyl pro češtinu adaptován, argumentuje se sociální odlišností typického českého prostředí 
od prostředí jazyka původu (USA). Slovenskou pracovní verzi testu zpracovali Cséfalvay a 
Sekanová, 2002898. 
 

21.2.6 Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia, 
PALPA  

(Kayová, Lesserová, Coltheart, 1992899) 
 
PALPA je rovněţ kvalitativním vyšetřením. Vychází z tzv. kognitivně-neuropsychologického 
směru chápajícího jazyk jako soubor modulů reprezentovaných mozkovými systémy (opakovaně 
v této práci). Vyšetřuje afázie, alexie a agrafie s ohledem na narušené i zachované moduly. Test 
má 60 subtestů s tzv. lingvisticky kontrolovanými poloţkami, jako je délka a frekvence slov.  
Test nebyl pro češtinu adaptován. 
 

21.2.7 The Mississippi Aphasia Screening Test  
(MAST, Nakasse, Thompson, 2004900) 

                                                           
895 Biniek, K. Huber, W., WIllems, K., Glindermann, R., Klumm, H. (1992). Der AAchener Aphasie – Bedside Test. 
Tsetpsychologische Gutekriterien. Nervenartzt, 63, 473-379. 
896 Holland, A. (1980). Communicative Abilities in Daily Living. Baltimore, University Park Press; Holland, A. L., 
Frattali, C. M., Fromm, D. (1999). Communication activities of daily living. Austin, TX:Pro-Ed. 
897 Pozoruhodný je test CETI (Lomas, 1989), který rovněţ ověřuje v 16 komunikačních stituacích funkční 
komunikaci pacientů, ale administrován je, opakovaně, osobou pacientovi blízkou, coţ je řízeno velmi případnou 
úvahou, ţe testová situace v ambulanci řečového terapeuta je vzdálená reálné komunikační situaci.  
898 Cséfalvay, Z, Sekanová, K. (2002). CADL-2: slovenská experimentální verze. Nepublikováno. 
899 Kay, J., Lesser, R., Coltheart, M. (1992). Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia. Hove, 
East Sussex, Psychology Press. 
900 Nakase-Thompson, R. (2004). The Mississippi Aphasia Screening Test. The Center for Outcome Measurement 
in Brain Injury (www.tbims.org./combi/mast/index.html) 
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MAST je celosvětově jedním z nejrozšířenějších skríninkových testů jazykových poruch. 
Doporučuje se zejména k vyšetřování jazykových poruch vzniklých následkem mrtvice. Jeho 
výhodou je především rychlost vyšetření i administrace (20 minut) a kvantifikovanost výsledků. 
Test hodnotí na základě pouhých pěti poloţek pro kaţdou oblast spontánní řeč, pojmenování, 
opakování, popis obrázku, psaní na diktát a porozumění slovům, souvislé řeči, čtené instrukci a 
zjišťovacím otázkám.  
České verzi MAST, MAST-cz se věnujeme v následující kapitole. 
 

21.2.8 Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia 
(MTDDA901)  
 
Minnesotský test diferenciální diagnostiky afázie má velmi klamný název. Ve skutečnosti se od 
řady jiných testů, které jsou reálně zaměřené na diferenciální diagnostiku, orientuje právě opačně, 
a to velmi smysluplným směrem. Tato rozsáhlá baterie totiţ vyšetřuje v řadě subtestů obecně 
definované poruchy a jejich míru: poruchy auditivní; vizuální, čtecí, řečové a jazykové, 
vizuomotorické, grafomotorické, numerické a aritmetické a poruchy orientace somatognoze. 
Výsledkem tedy není přesná diagnóza, ale stanovení míry narušení ve všech jazykových ohledech. 
Test nebyl pro češtinu adaptován. 
 

21.2.9 Porch Index of Communication Ability  
(PICA, Porch, 1981902) 
Jako řada dalších testů, také tento test o osmnácti subtestech vyuţívá běţné předměty denní 
potřeby rozloţené na stole. Test se od ostatních odlišuje především logickým postupem od 
nejtěţších úloh k nejjednodušším v dané jazykové modalitě. Hodnocení testu je kvantifikační, na 
16bodové škále, a tedy poměrně citlivé. Test neobsahuje vyšetření spontánního verbálního 
projevu.  
Test nebyl pro češtinu adaptován. 
 

21.2.10 Lurijovo neuropsychologické vyšetření  
(Lurija, 1973903; Lurija, Christensenová, 1977904) 
 
Velmi respektované, nestandardizované a nepsychometrické, kauzální Lurijovo vyšetření vychází 
z ojedinělé Lurijovy klasifikace afázií a jeho obecné teorie kognice, kterou jsme představili v kap. 
15.4. Nejedná se tedy o vyšetření logopedické, ale komplexnější, neuropsychologické vyšetření, 
které se zabývá i mnestickými a intelektovými šetřeními. Lurija tímto vyšetřením doplňuje svou 
teorii funkčních bloků a kortikálních zón mozku (primární, terciální, sekundární). Autor se na rozdíl 
od ostatních nesoustřeďuje jen lokalizaci léze, ale také na primární defekt, který způsobila. Hledá 
se tedy ústřední faktor, jehoţ narušení způsobí rozpad celého funkčního komunikačního systému. 
Mechanismus poruchy podle Luriji můţe odhalit pouze analýza syndromů: rozbor poruch řeči, 
praxie, psaní. Metoda hodnocení je v tomto testu kvalitativní. Jako terapie je potom zvolen 
rehabilitační plán, zaměřený na oţivování zbytkových zdrojů funkčního systému nebo vytváření 
systému nového. Tento test je příkladem ověřování pracovní hypotézy, poměrně náročného 
směru, který jsme nastínili výše v kap. Neuropsychologická a klinicko-logopedická diagnostika 
jazykových poruch. 

                                                           
901 Schuell, H. (1973). MTDDA. University of Minnesota Press: Minneapolis.  
902 Porch, B. (1981). Porch Index of Communicative Ability. Administration, Scoringand Interpetation. 3rd ed. Palo 
Alto, Consultin Psychologists Press. 
903 Luria, A. R. (1973). Schema neuropsichologičeskogo issledovanija (učebnou posobije). Moskva, Izd. MGU. 
904 Christensen, A. (1977). Lurijovo neuropsychologické vyšetření. Bratislava, Psychodiagnostické a didaktické testy. 
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Test r. 1977 formalizovala a adaptovala Christensenová905. Po úvodním rozhovoru se stanovuje 
pracovní hypotéza a mozková dominance. Následující vyšetření se zaměřují na motorické funkce, 
audiomotorickou organizaci, kinestetické funkce, zrakové funkce, produkci a percepci řeči, psaní 
a čtení, kalkulii, paměť a intelekt. Z kaţdého subtestu vzniká soubor symptomů a lokalizací.  
Lurijův test byl pro české prostředí přeloţen906, ale téměř není vyuţíván, mj. také proto, ţe 
obsahuje řadu pro logopeda „nepotřebných“ subtestů zaměřených na obecnou kognici. Lurija 
ovšem zdůrazňoval, ţe afatické syndromy lze posuzovat pouze s ohledem na další fatické, 
praktické a gnostické poruchy. Mikulajová a Rafajdusová, 1993907, připravily slovenskou 
adaptovanou verzi Lurijova vyšetření určenou pro dětské populace; na Slovensku se mu 
intenzivně věnovali zejm. Hrnčiarová a Cséfalvay908. 
Adaptace Lurijova schématu vyšetření, která se pouţívá i u nás a na Slovensku, vedla k pokusům 
o modifikaci postupu a překlenutí absentující kvantifikace. Z těchto pokusů vzešel The Luria-
Nebraska Neuropsychological Battery (LNNB), která naopak rezignuje na kvalitativní hodnocení 
poruch. 
 
Česká adaptace Lurijova vyšetření disponuje také praktickým záznamovým listem: sleduje se 
základní orientace pacienta v čase a prostoru, jeho vlastní zhodnocení obtíţí, opakování písmen a 
slabik, porozumění na základě ukazování na předměty v místnosti a části těla, pojmenovávání 
obrázků, výklad významu slov (např. vrátnice), přiřazování popisných vět k dějovým obrázkům a 
odpovědi na otázky k nim, hodnocení pravdivosti obecně platných výroků (např. Svatba je po 
zásnubách); jmenování automatických řad, opakování hlásek, slov, vět a reprodukce příběhu. 
Označení předmětu na základě jeho funkce (čím se češeme?); kategoriální výčty na základě pokynu 
(verbální fluence); souborné vyšetření grafie a lexie; vyšetření gnóze, praxie, verbální paměti. 
 
Součástí mnoha testových baterií je skupina úloh, které slouţí také jako výzkumné paradigma pro 
vyšetřování pomocí zobrazovacích technik. Jsou to v této práci opakovaně zmiňované testy 
verbální fluence, které jsme podrobněji přiblíţili v kap. 4. 
 

21.3  Testy domácí provenience 
 
V. Lechta, jehoţ jsme v úvodu této kapitoly citovali, konstatuje909, ţe: „V akutním stadiu onemocnění 
by měl mít logoped k dispozici screeningový test afázie, jímţ by orientačně zhodnotil základní oblasti komunikace. 
Po zlepšení stavu afatika by měl vyuţít některou kvantitativně orientovanou testovou baterii (kupř. WAB). 
K vypracování strategie rehabilitace řeči budeme nutně potřebovat kvalitativně orientovaný diagnostický postup. 
Testy funkční komunikace by se měly aplikovat u pacientů, u nichţ se klinický obraz afázie relativně 
stabilizoval.“ 
 
Z přehledu testových materiálů, které jsou u nás v řečové terapii a diagnostice dostupné, vyplývá, 
ţe v České republice je situace testujícího klinického logopeda špatná, protoţe nemá k dispozici 
téměř ţádné standardizované zkoušky, pro češtinu adaptované verze a rychlé skríninkové testy. 
Vezmeme-li v úvahu, kolik času můţe během jednoho sezení věnovat jednomu pacientovi, 
ukazuje se pouţití rozsáhlých testovacích baterií v klinické praxi jako téměř nemoţné 
(administrace v délce 3 hodin je běţným standardem, který si klinický logoped prakticky nemůţe 

                                                           
905 CHristensen, A. L. (1974). Luria´s neuropsychological investigation: text, manual, and test cards. Copenhagen: 
Munksgaaard (český překlad Richter, M. .1977, Lurijovo neuropsychologické vyšetření. Psychodiagnostické a 
didaktické testy, Bratislava). 
906 1977 
907 Mikulajová, M., Rafajdusová, I. (1993). Vývinová dysfázia. Špecificky narušený vývin řeči. Bratislava. 
908 Hrnčiárová, A., Cséfalvay, Z. (1990). Afázie. In: Lechta, V. et al.: Logopedické repetitórium. Bratislava, SPN. 
909 V. Lechta, in V. Lechta et al. (2003). Diagnostika narušené komunikační schopnosti, Praha, Portál, s. 223. 
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dopřát). O to významnější by bylo vytvoření nebo adaptování testového materiálu, který by 
respektoval specifika češtiny, a přitom byl adekvátně rychlý a jednoduchý na administraci. 
Model tzv. kognitivně-neuropsychologického směru, v němţ je jazyk nahlíţen jako systém 
interaktivních modulů, při jejichţ izolovaném výpadku je potřeba zhodnotit stav celého systému, 
nikoli pouze oblasti, která je přímo zodpovědná za specifickou jazykovou funkci, má řadu výhod, 
ale také několik podstatných omezení. K výhodám patří především to, ţe logopedická diagnostika 
a intervence se díky němu opírají o poměrně zřetelný a velmi dobře obsluţný teoretický aparát, 
jehoţ vyuţití má navíc stimulující a motivující účinky v praxi při terapii. Na druhou stranu, jako u 
všech modulárních modelů jazyka, také tento systém často není schopen fungovat na úrovni vyšší 
neţ slovní. To vede k tomu, ţe při sestavování testů vycházejících z této koncepce se autoři 
musejí uchylovat k dodatečným testům, které se jiţ v rámci zvolené teorie nepohybují, a které by 
měly reflektovat obecnou schopnost produkce a komprehenze subjektu na úrovni věty a diskursu 
(viz VFF níţe). K tomuto teoretickému směru v této práci opakovaně odkazujeme. 
 

21.3.1 MAST-cz 
 (Košťálová a kol.) 
 
Česká verze MAST, MAST-cz k detekci afázie je posledním výdobytkem české klinické 
logopedie. Kromě experimentální, tedy neoficiální české adaptace AST (Preiss a kol., 1999, 
slovenská adaptace Cséfalvay, 2006) je to jediný u nás dostupný skríninkový test afázií vhodný 
k pouţití u lůţka a je velmi potřebný. Adaptována byla verze z r. 2002, 2005. Česká verze je 
standardizovaná pro češtinu. Celý test včetně pokynů a záznamových listů je podobně jako 
originální verze testu ke staţení na stránkách fakultní nemocnice Brno910. Autoři uvádějí, ţe test 
v následném ověřování pro různé normy vykázal vysokou validitu a těsnou korelaci s WAB. 
Autoři nyní pracují na prokázání schopnosti tohoto testu diskriminovat afázii od demence.  
Testu se podrobněji věnujeme v následující kapitole, zejména s ohledem na skutečnost, ţe: „českou 
verzi MASTcz nelze chápat jako doslovný překlad, jazykový materiál bylo třeba adaptovat s ohledem na 
jazykové odlišnosti a kulturní podmínky.“ 
  

21.3.2 Lurijovo neuropsychologické vyšetření  
(LNV, Christensen, 1974, přel. Richter, 1977) 
 
Test jsme popsali výše. V předběţném rozhovoru s pacientem terapeut hodnotí všechny potíţe a 
postoje k nemoci a nemorbidní úroveň. Sleduje se dominance hemisfér, motorické funkce, praxie, 
motorika, percepce, kinestetické funkce, vyšší zrakové funkce. Impresivní řeč se hodnotí 
s ohledem na fonematický sluch, chápání slov a vět i logicko-gramatických struktur. Expresivní 
řeč se sleduje s ohledem na artikulaci, reprodukci, nominaci, samostatný projev, čtení a psaní na 
všech úrovních sloţitosti a také počítání, paměťové funkce a různé intelektové operace: tvoření 
pojmů, porozumění smyslu obrázků a textů, vytváření analogií, generalizace. Test je velmi sloţitý, 
je interdisciplinárně komplexní, nezaměřuje se pouze na jazykové funkce a vyţaduje velký časový 
prostor. 
 

21.3.3 Vyšetření fatických funkcí  
(VFF, Cséfalvay, Košťálová, Klimešová, 2003) 
 
Vyšetření kognitivně-neuropsychologické linie je komplexní, sleduje afázie, alexie a agrafie. 
Vychází ze specifik českého jazyka. Některé subtesty jsou kvalitativní, některé kvantifikační. 
Vyšetření vychází z tradice Bostonské školy a navazuje také na Kimlovy starší práce z 60. let. 

                                                           
910 http://www.fnbrno.cz/article.asp?nArticleID=2298 
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21.3.4  Diagnostika a terapie afázie, alexie, agrafie 
(Cséfalvay, Z., Klimešová, M., Košťálová, M., 2003) 
 
Kvalitativně orientované vyšetření fatických funkcí pomocí charakterizace symptomů se skládá 
z hodnocení spontánní řeči, porozumění, opakování a pojmenování. Vyšetřením těchto modalit 
klasifikuje poruchu a přiradí ji k některému syndromu afázie (vč. amnestické afázie). Vyšetření 
čtení odhalí hloubkovou, fonologickou, povrchovou a čistou alexii; vyšetření psaní v rámci 
kognitivně-neuropsychologického modelů jazyka podobně hloubkovou, fonologickou, 
povrchovou agrafii a agrafii s narušením ortografického výstupního zásobníku. 
 

21.3.5 Dysartrický profil: test 3F 
(Hedánek, J., Roubíčková, J., 1997911) 
 
Speciální test zaměřený na tuto poruchu vytvořil interdisciplinární tým autorů speciálně pro 
hodnocení jazykových dovedností dysartriků. Test sleduje faciokinezi, fotorespiraci ,fonetiku. 
Výsledkem hodnocení je graf – dysartrický profil, který vyjadřuje hloubku poruchy číselným 
vyjádřením závaţnosti postiţení – dysartrickým indexem (DX). Tímto testem také můţeme 
stanovit typ dysartrie (centrální, periferní, cerebelární, hypokinetická, hyperkinetická, smíšená). 
K testování je potřeba špachtle, zrcátka, sušenka, sklenice s vodou a baterka.  
 
Jiné speciální testy pro diagnostiku dysartrie/anartrie u nás nebyly adaptovány, např. chicagská 
Dysarthria Evaluation nebo v zahraničí uţívaný test Frenchay Dysarthria Assessment, 
FDA912, nicméně vznikl domácí Dysartrický profil. Tyto jednodimenzionální testy jsou zaměřeny 
na výslovnost, respiraci, fonaci, rezonanci a prozodii řeči. Kvantifikační test Enderbyové je 
schopen detekovat dysartrii extrapyramidovou, spastickou a další typy. 
 
Speciální testy na pojmenování jsme uváděli výše (Boston Naming Test). Bostonský test 
pojmenování je typickým příkladem testování vizuálního konfrontačního pojmenování. Subjektům je 
prezentován obrys objektu a mají ho ústně pojmenovat. U nás jsou dostupné obdobné zkoušky 
(např. Obrázkovo-slovníková skúška, Kondáš, 1970 ad.). Na obrázcích bývají zachyceny 
objekty různých sémantických kategorií, ţivé-neţivé, zvířata, rostliny, věci, pouze někdy ale také 
děje a činnosti (podíl sloves bývá max. 20 %, přestoţe slovesa jsou pro afatiky podstatně 
problematičtější neţ jména). K některým testům jsou dokonce vypracované seznamy fonetických 
nápovědí, které významně ospravedlňují následné bodování. 
 
Další domácí testy, jako např. Praţské afaziologické vyšetření (Budínová-Smělá, Böhmová, 
Mimrová, 1964; neofic.); Screeningová zkouška afázií - experimentální verze (1. a 2. část) (Preiss, 
M., Preiss, J., Neubauer, K., Preissová, I., Tilšerová, H.,1999913); Neuropsychologická baterie 
Psychiatrického centra Praha (2., přepracované vydání, Preiss M, Rodriguez M, Kawaciukova R, 
Laing H., 2007); Test verbální fluence (Preiss M, Kalivodová Z, Kundrátová I, Mrlinová L, 
Jeţková T, Kubů M, Houbová P., 2002914) ad. jsme neměli k dispozici. Zavádění nových 

                                                           
911 Hedánek, J., Roubíčková, J. (1997). Dysartrický profil: test 3F. Praha: DeskTop Publishing FFUK. Na diagnostiku 
dysartrií se dále zaměřuje zejm. K. Neubauer (1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003). 

912 Enderby, P.M. (1985). Frenchay dysarthria assessment, Pro-Ed edition. 
913 Preiss, M., Preiss, J., Neubauer, K., Preissová, I., Tilšerová, H. (1999). Screeningová zkouška afázií - 
experimentální verze (1. část). Diagnostika a terapie poruch komunikace, 2, 1, 3-20; Preiss, M., Preiss, J., Neubauer, 
K., Preissová, I., Tilšerová, H. (1999). Screeningová zkouška afázií - experimentální verze (2. část). Diagnostika a 
terapie poruch komunikace, 2, 1, 3-24. 
914 Preiss, M., Kalivodová, Z., Kundrátová, I., Mrlinová, L., Jeţková, T., Kubů, M., Houbová, P. (2002). Test verbální 
fluence – vodítka pro všeobecnou dospělou populaci. Psychiatrie  
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světových diagnostických a terapeutických metod do českého prostředí se systematicky věnuje 
zejm. Cséfalvay (Lurijovy koncepce, PACE, kognitivně-neuropsychologického modelu, 
konverzačního tréninku). 
O Praţském afaziologickém vyšetření píše K. Neubauer: 
Diagnostiku fatických funkcí v ČR dlouhodobě ovlivnila publikace diagnostického materiálu nazvaného Praţské 
afaziologické vyšetření (…). Jde o diagnostickou škálu vycházející z Hrbkovy koncepce fatických funkcí a formy 
jejich procentuálního kvantitativního zhodnocení. Byla dlouhodobě pouţívána v rámci především praţských 
klinických pracovišť a aktualizována v roce 1997 (Mimrová). 
 

21.3.6 Testy pro dětskou populaci 
Slovníkové zkoušky bývají součástí verbálních testů inteligence pro děti i dospělé (např. 
Wechslerův test inteligence). Hodnotí se pasivní slovník, tj. porozumění. 
Ke komplexní diagnostice vývoje řeči a jazyka existuje u nás pouze Heidelberský test řečového 
vývoje (HSET915) pro děti od 4 do 9 let. U nás se pouţívá slovenská verze M. Mikulajové916. Na 
testování vývojových poruch jazyka dětí se tato práce sice neorientuje, nicméně v krátkosti si 
představíme i tento test. Diferencuje dva aspekty: řečově-lingvistickou sloţku a řečově-pragmatické 
kompetence. Jiţ z tohoto rozčlenění vidíme, ţe na sestrojování tohoto testu se zjevně nepodílel 
lingvista. Subtest Větná struktura sleduje porozumění syntaxi v různé míře komplexnosti. 
Reprodukce vět má odhalit tendenci k napodobování gramatických struktur a pravidel. Subtest 
Morfologická struktura testuje tvoření singuláru a plurálu, odvozování morfémů podle 
„gramatických pravidel“, a to včetně stimulů neslov, a pojmenovávání vlastností objektů 
adjektivy. Je patrné, ţe jen v rámci tohoto subtestu se jednak netestuje funkčnost morfologie 
v jejím úhrnu, ale dokonce se tu gramatické kompetence zaměňují za lexikálně-sémantické či 
logické. 
Subtest Větný význam tvoří dva úkoly: proband má poznat a opravit nesmyslná slovní spojení a 
tvořit věty ze zadaných slov. Tento druhý úkol zjevně podstatně lépe sleduje gramatické 
kompetence neţ předchozí subtest. 
V subtestu Slovní význam dítě hledá k zadaným třem slovům čtvrté do kategoriální skupiny a 
k hyperonymu přiřazuje hyponymní obrázky. Tato klasifikace je zcela nejazyková! 
 Na Interakční úrovni si má dítě pamatovat a reprodukovat text po delší přestávce. Tento test 
hodnotí spíše paměťové schopnosti. 
Je zjevné, ţe tato zkouška je zaměřena do značné míry na obecné znalosti (kategorizace), logické 
uvaţování, vědomosti a informovanost dítěte, jeţ nemusejí mít nutně jazykový základ. Jazyk není 
schopna mapovat komplexně. Přičemţ nerovnoměrně rozloţený výkon hodnotí jako příznak 
postiţení sluchu nebo CNS, ačkoli se můţe jednat o obyčejnou nevědomost. Na českou populaci 
metoda nebyla standardizována, přesto je v českých publikacích tento test hodnocen jako „uţitečný 
zejména tehdy, pokud je zvýšené riziko opoţděného vývoje řeči... Hodí se i pro podrobnější vyšetření školsky 
nezralých dětí.“917 
V rámci diagnostiky školních schopností a dovedností se pouţívají také zkoušky čtení. Práce Z. 
Matějčka jsou uţívány u nás uţ desetiletí. Jeho zkouška čtení z r. 1987918 byla restandardizována 
na poč. 90. let a obsahuje 8 standardizovaných testů se stoupající mírou obtíţnosti. Jeden je 
nesmyslný a hodnotí míru porozumění. Zkouška je určena k vyšetření dětí školního věku. 
Hodnotí rychlost čtení (počet slov za minutu, počet chyb bez opravy, plynulost, intonace, smysl 
pro kontext); kvalitu chyb a stupeň porozumění čtenému textu. Tato zkouška je vynikající, 
protoţe se zaměřuje na pozitivní i negativní aspekty čtení a na celkový rámec čtení – obsah a 
kontext textu (hodnotí pomocí reprodukce na sedmibodové škále). 

                                                           
915 Grimmová, H., Scholer, H., 1978. 
916 Mikulajová, M. (1995). Heidelberský test řečového vývinu. Psychodiagnostika Bratislava, 2000. 
917 Svoboda, M, Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál, s. 182. 
918 Matějček, Z., Šturma, J., Vágnerová, M., Zlab, Z (1987). Zkouška čtení. Bratislava, Psychodiagnostika. 
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Podobně také Screening poruch čtení a psaní Kucharské a Švancarové919. 
 
Zkouška speciálního pedagoga Z. Ţlaba Zkouška mluvnických dovedností testuje citlivost pro 
gramatická pravidla jakoţto součást jazykové inteligence. U dětí předškolního věku se intenzivně 
rozvíjí zejména syntax, takţe na konci předškolního období prakticky neprodukují agramatismy a 
nepřesnosti větné stavby. Porozumění gramatickým pravidlům závisí na celkové inteligenci dítěte 
a jeho řečové stimulaci. Zkouška byla v 90. letech standardizována920.  
Test pro děti od 5 do 10 let obsahuje 8 subtestů: 
Určení správné formy ukazovacího zájmena; Převádění slov z maskulina do feminina a naopak; Shoda 
substantiva s adjektivem při flexi; Doplňování gramatického tvaru substantiva; Doplňování vět tvarem 
substantiva a adjektiva; Porozumění adjektivům a jejich tvoření; Identifikace kořenů slov; Časování sloves. 
Vidíme, ţe zkouška testuje pouze dílčí gramatické jevy, a to poměrně nekonzistentně. 
 
Mezi tzv. verbální projektivní metody patří třeba Slovní asociační experiment, jeden z nejstarších 
psychodiagnostických testů, více neţ 100 let starý. Počátek jeho praktického vyuţívání je spojen 
s C. G. Jungem, 1911, který pouţíval 100 slovních stimulů. Test má zachycovat dynamiku a 
pohotovost řečové produkce, a tím také charakteristiky myšlení: tempo, pregnantnost, hloubka 
uvaţování, ale poukazuje i na postoje a zájmy. Pouţívá se od dětského věku bez omezení. Test 
skutečně odhaluje způsob vytváření asociací. A můţe přinést informace o skladbě mentálního 
lexikonu.  
 

21.4  Příklady u nás pouţívaných testů jazykových 
dovedností 

21.4.1 Příklad jednoduchého jednodimenzionálního neuropsychologického 
testu - Test cesty – forma A  

Trail Making Test v této adaptaci (D-KEFS) testuje časové fázování a mentální flexibilitu, rychlost 
vizuálního vyhledávání a vizuomotorických dovedností i koncentraci. Sestává z 5 podmínek, jedna z nich 
je také sekvencování čísel a písmen. Tento test je jedním ze subtestů Halstead-Reitanovy 
neuropsychologické baterie, která je jednou z nejuţívanějších, i u nás. Úkolem je kreslit cestu mezi čísly 
popořadě. Výkon testu je korelován s časem. 

 
TRAIL MAKING TEST 
FORMA A 

 

                                                           
919 Kucharská, A., Švancarová, D. (1996). Screening poruich čtení a psaní. Praha, Scientia. 
920 Microdata, Ostrava, 1992. 
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21.4.2 Příklad neuropsychologického testu, jednoduché jednodimenzionální 
zkoušky   

21.4.2.1 Stroopův test 
 

Stroopův test byl určen ke studiu verbálních procesů a měření odolnosti vůči zátěţi v oblasti percepce. 
Dnes se povaţuje za zkoušku exekutivních funkcí. Úkol konfrontuje automatické a volní procesy, díky 
tomu je moţné sledovat exekuci pozornosti, resp. jejího záměrného udrţení.  
Pokyny:  
Pokuste se co nejrychleji jmenovat barvy následujících políček: 
________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________  
 
Nyní se pokuste co nejrychleji jmenovat barvy následujících slov: 
zelená fialová modrá zelená červená modrá zelená červená červená červená fialová  
 
Test ukazuje, ţe pokud jsou slova vytištěna odlišnou barvou, neţ je jejich význam, člověk má tendenci 
automaticky číst jejich význam, a značně se tím zpomaluje jeho schopnost správně identifikovat barvy. Na 
základě Stroopova testu byla vytvořena řada dalších testů, např. Color-Word Interference Test (D-
KEFS), který rovněţ zkouší schopnost inhibovat čtení slov denotujících barvy při pojmenovávání barev 
samotných – a naopak.  
 

21.4.2.2 Clock test 
Testovaný má za úkol nakreslit ciferník hodin a popsat jednotlivé časové momenty čísly, tak jak je na 
ciferníku obvykle znázorněno. Pokud tento úkol zvládne, následně zakresluje i ručičky podle pokynů 
testujícího (např. nakreslete za pět minut čtvrt na šest). Je to sice obecně test všeobecné kognice, nicméně 
silně se dotýká kalkulie, samozřejmě také psaní a orientace v prostoru.  
nahravky-testy\Ně\ně-orientace-v-case.wav 
nahravky-testy\MA\ma-hodiny-cifernik.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-hodiny-nastaveni-ciferniku.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-kalkulie-hodiny-data.wav 
 
Clock test podle subjektu ZM 
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Interpretace Clock testu podle subjektu Kr; subjektu Ně – vlevo s předkreslenou kruţnicí, vpravo bez ní – demonstruje se 
neglekt 
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21.4.3 Western aphasia battery – analýza české experimentální verze  
Na WAB se zaměříme podrobněji, protoţe je zřejmě nejuţívanějším nástrojem v ambulanci 
klinického logopeda u nás i ve světě, zejména pro svou snadnou administrovatelnost a rychlost 
zpracovávání. Přehledné jsou také výsledky, které díky němu získáme, a jednoduchá, kvantifikující 
klasifikace pomocí afatického kvocientu. WAB jsme také pouţili v naší longitudinální DTI studii 
afatického pacienta ZM.  
Maximální AQ je 100, hraniční je 93,8. Niţší skóre znamená, ţe pacient je afatik. Přesná výše AQ 
současně také rozhoduje o tom, jakého typu afázie je. Čísla tedy definují diagnózu.  
Kortikální kvocient (CQ) udává skóre kognitivních funkcí pacienta. Norma pro CQ je 120. Pro 
určení afázie je dostačující AQ, který se vypočítává z čtyř základních kategorií: spontánní řeč, 
porozumění, opakování a pojmenování.  
 
21.4.3.1 Rozbor a zhodnocení 
Bostonská klasifikace afázií je obecně světově nejvyuţívanější. Kertészova klasifikace je zaloţena 
na širokém vzorku lidí a ověření zobrazovacími metodami a statistickou analýzou, zatímco např. 
Lurija vycházel z klinické praxe, spíše intuitivního raţení, a post mortem sekcí. Plná verze WAB 
je příliš časově a administračně náročná, takţe se pouţívá verze zkrácená (u nás pouze 
v experimentální formě, viz dříve). V rámci anamnézy se v tomto testu udává také dominance 
ruky při různých typech úkonů, stav hlasu, zraku, sluchu, respirace, polykání a motoriky mluvidel. 
Zaznamenává se i vzdělání a také jazykové znalosti pacienta před onemocněním – na tyto 
poloţky se ale nakonec nebere zřetel. 
 
Test má osm částí.  
První část hodnotí spontánní řeč (max. 20 b.), informační obsah (včetně gramatiky a syntaxe) a 
plynulost řeči. Pro určení typu afázie v hodnocení se ale pouţívá pouze výsledek v kategorii 
plynulost řeči. Typ afázie tedy neovlivní výsledek v subtestu zaměřeném na informační obsah!  
Spontánní komunikace se navozuje popisem jednoho dějového obrázku (elicitace), jemuţ 
předchází kladení otázek „Jak se máte?“, „Jak se jmenujete?“, „Kde bydlíte?“, „Proč jste tady?“ a „Byl jste 
uţ v nemocnici?“. Pomocí těchto otázek se také hodnotí aktuální časoprostorová orientace a 
sebeuvědomění pacienta.  
nahravky-testy\BA\ba-kolik-vam-je-let.wav 
nahravky-testy\PR\PR-komprehenze-zjistovaci-otazky.wav 
 
Odpovědi na tyto otázky se hodnotí co do počtu správně zodpovězených, kvantitativně. 
Nezkoumá se, jak chybné byly pacientovy odpovědi, do jaké míry a v jakých oblastech. Jestliţe 
například pacient správně odpoví na všechny orientační otázky a podá téměř úplný popis 
dějového obrázku, přestoţe vyuţívá cirkumlokuce pro náhradu nevyhledaných slov, získá 9 bodů 
v sekci informační obsah. Hodnocení je tedy subjektivní a nezabývá se strukturou jazykové 
poruchy. Hodnotí se spíše pragmatická úroveň spontánní komunikace: zda klient předává 
nějakou informaci, a to bez ohledu na nestandardnost nebo chybnost prostředků, které k tomu 
pouţije. Klasické afatické symptomy, jako fonemické parafázie, sémantické parafázie, anomické 
chyby, perseverace nebo telegrafickou a neologickou řeč tento test nezachycuje.  
Za nejhorší stupeň je tedy povaţován stav, kdy pacient nepodává ţádnou informaci nebo pouze 
krátká bezvýznamná vyjádření. Nejlepším stupněm je správná odpověď na všechny otázky a 
„popis obrázku běţnými větami“ („věty běţného obsahu, sloţení a délky, bez přerušení plynulosti 
a artikulačních obtíţí“). Jak je patrné, autoři testu se snaţili vyhnout časté kritice kvantifikujících 
testů, a sice ţe nezachycují pragmatické komunikační dovednosti. Test tedy spíše hodnotí 
informační potenciál verbálního výstupu pacienta a styl jeho projevu, nikoli náleţitost vyuţívání 
jazykových prostředků.  



411 

 

 
Druhá část hodnotí porozumění ve 3 subtestech. V první pacient odpovídá na 20 otázek 
zjišťovacích. Za správnou odpověď získává 3 body, za dvojsmyslnou odpověď 0 bodů. 
Maximální počet je 60 bodů. Odpovídat při tom můţe očima, posunky nebo slovy. Otázky jsou 
následující: 
Otázka a): „Jmenujete se Hájek? Jmenujete se Černý?“ „Jmenujete se skutečné jméno pacienta?“- otázky 
dublují úvodní vyšetření 
Otázka b): „Bydlíte ještě v Pardubicích?“ – otázka je matoucí. Z moţnosti odpovědi ano/ne se nedá 
určit správnost.  
Otázky c) „Jsou zavřené dveře? Jsou rozsvícená světla? Jste v nemocnici?“ – dublují úvodní vyšetření. 
Otázky logické d) „Hoří papír nad ohněm? Je měsíc březen v roce před červnem? Jíte banán dříve, neţ ho 
oloupete? Sněţí v červenci? Sekáte trávu sekyrou? Je kůň větší neţ pes?“ – se vztahují spíše ke znalosti světa 
neţ jazyka. 
 
Test zhodnocuje jen proces produkce a percepce/komprehenze v procedurální sloţce, nikoli 
sloţce strukturní. Obecné hodnocení „morfologie“ a „syntax“ neodpovídá náplni těchto 
lingvistických oblastí. Není také moţné hodnotit vyšší jazykové jednotky (souvislá promluva, 
diskurs), zejm. na úrovni komprehenze, stimuly jsou pouze izolované věty, často ve formě otázek. 
Správnost zodpovězení jednotlivých otázek není přesně definovaná. Bodování celých vět takto 
nelze validně provádět – rozhodnutí je potom zcela na konkrétním examinátorovi, který navíc 
hodnotí pouze aktuální stav. Pomocí testu není moţné pozorovat všechny symptomy najednou. 
Takto neurčitá kritéria bodování ale nemohou být základem pro kvantitativní hodnocení: 
z odpovědí na zjišťovací otázky nelze mnoho vysuzovat, protoţe pacienti jednak často hádají, 
jednak perseverují. Poměr správnosti je navíc v případě takových otázek 50 na 50. Tyto otázky 
jsou vhodné spíše pro pacienty se závaţnou formou Brocovy afázie, nikoli pro ostatní pacienty. 
Jako jazykové jsou hodnoceny i logické, obecně kognitivní struktury. Správná odpověď tedy 
vypovídá spíše o znalosti světa neţ o jazykové vybavenosti. 
 
Úkol „poznání slyšeného“ má 60 poloţek za max. 60 bodů. Jeho náplní je ukazování na 
předměty, podněty jsou tedy optické a taktilní. Subjekt má ukázat na výběr z 5 předmětů, 
geometrické tvary, písmena, číslice, barvy, nábytek, části těla, prsty ruky, strany. Dalším subtestem 
je reakce na podněty dle instrukce, podobně jako v Token testu: vyuţívá se klientova těla nebo se 
přemísťuje předmět /např. zvedněte ruce, zavřete oči, ukaţte na ţidli; ukaţte na okno, pak na dveře). 
Úkoly jsou postupně sloţitější, v posloupnosti (ukaţte na pero a knihu, ukaţte perem na knihu, 
na pero knihou; poloţte pero na knihu a pak mi ho dejte). Jak je patrné, úlohy patří spíš do 
oblasti gnose neţ jazykové kompetence, ačkoli se zjevně testuje porozumění. V rámci jednoho 
subtestu je velmi často příliš mnoho nesourodých poloţek, od kaţdého typu pouze 1 či 2, takţe 
z reakcí subjektu lze obtíţně vysuzovat, zda v této poloţce je či není schopen obstát. Vyšetřuje se 
tedy nejen porozumění, ale hlavně výkon – to, ţe úkol splnit nedokáţe, ještě neznamená, ţe 
subjekt má zrovna poruchu porozumění, protoţe můţe jít o barevnou agnozii, fingeragnozii, 
poruchu praxie, poruchu somatognoze, alexii, hemianopsii a další poruchy. Na základě testu není 
moţné příčinu nesplnění úlohy identifikovat.  
nahravky-testy\KŠ\kš-somatognoze.wav 
nahravky-testy\MA\ma-wab.wav 
nahravky-testy\MA\ma-wab-2.wav 
nahravky-testy\Ně\ně-identif-geometr-tvary-barvy.wav 
nahravky-testy\Ně\ně-orientace-v-case.wav 
nahravky-testy\PR\PR_geometricke-tvary.wav 
nahravky-testy\PR\pr-pojmenovavani-prstu.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-cast-wab-ukazovani.wav 
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nahravky-testy\ZM\zm-sequential-commands.wav 
nahravky-testy\ZM\ZM_kruh-ctverec.wavnahravky-testy\ZM\zm-kresli-geometr-tvary.wav 
Ve všech subtestech se postupně zvyšující náročnost úkolů ilustruje nárůstem objemu – rozsahu, 
nikoli skutečným zesloţiťováním její struktury. Na úrovni věty je tento nedostatek patrný nejvíce: 
v úkolu 3, zaměřeném na větné zpracovávání, se zaměňuje zvětšení informačního obsahu věty 
se zvýšením syntaktické komplexnosti větné struktury. Struktura věty, její stavba, je v příkladech 
stále táţ, pouze je rozvinutá. Hodnocení je navíc různé – nejjednodušší věta má 3 body, 
„nejtěţší“ (tedy nejdelší věta) 20 bodů, takţe pokud pacient nezvládne poslední větu, ztrácí velmi 
mnoho bodů – přestoţe se jedná pouze o větu dlouhou a nároky jsou tedy kladeny nikoli na 
schopnost syntaktické analýzy, ale spíše na kapacitu aktuální pracovní paměti. Má-li pacient 
narušenu KDP, v tomto posledním úkolu automaticky selţe, coţ ovšem o jeho jazykovém 
vybavení nic nevypovídá.  
 
Část 3 je tradičně zaměřená na opakování. Můţeme si znovu klást otázku, zda vůbec jde o 
podstatnou jazykovou funkci, jejíţ narušení je významné pro komunikační kompetenci subjektu. 
Opakování se stalo poloţkou všech testů komunikačních funkcí čistě proto, ţe v rámci tradičních 
klasifikací slouţí jako odlišovací prostředek mezi dvěma typy afázie (kondukční a transkortikální 
motorické). Pacienti, kteří jsou schopni opakovat jazykové stimuly, nemusejí ale vůbec vybavovat 
významy a zpracovávat sémantiku. Fonologická smyčka můţe být u nich narušena za zachování 
procesně-plánovací motorické sloţky, nikoli v pravém smyslu jazykové. Bodování je nevyváţené, 
protoţe při neúplném opakování získá pacient za kaţdé rozpoznatelné slovo 2 body, 3 za úplné, 
ale třeba slovo kolotoč nebo pětadvacet je hodnoceno 4 body, „slovo“ 35 % 6 body, „slovo“ 132,5 
10 body! Fráze telefon stále zvoní ale pouze 8 body. Za změnu pořadí slov nebo fonematickou 
chybu se strhává 1 bod dolů z celkového hodnocení. Za 15 poloţek můţe testovaný získat max. 
100 bodů, přičemţ nejdelší je věta: „V jiţních zemích domorodci během roku sklízejí pomeranče a 
grepfruity.“, o jejíţ pouţitelnosti by se dalo polemizovat.  
V úkolech pojmenování na úrovni slova se pojmenovává 20 předmětů, které musí mít 
výzkumník k dispozici (tuţka, šroubovák, klíč, svorka, obvaz, hřeben, zápalky, stříkačka, hrnek, 
vidlička, míč, lţíce, lepidlo, nůţ, guma, visací zámek). Za správnou odpověď získá testovaný 3 
body, přičemţ je povolena malá chyba ve výslovnosti. Pokud uţ se jedná o fonematickou 
parafázii, získává testovaný 2 body, s nápovědou pouze 1 bod. V testu WAB, stejně jako ve 
většině jiných testů, se řeší takřka ve všech testech pouze substantiva, výjimečně adjektiva, skoro 
vůbec ne slovesa, která ovšem činí afatickým mluvčím většinou nejvýraznější potíţe, zejména v 
češtině. Navíc proces pojmenování má pouze optický podnět a výsledek hodnocení ovlivňuje 
haptická nápověda. Je samozřejmě ţádoucí zohlednit komplexní síť smyslových vztahů 
vedoucích k vybavení pojmenování a, jak se na základě zobrazovacích metod ukazuje, k pojmu 
nutně náleţejících (taktilní, optický, čichový, vizuální, auditivní). Zohlednění vyuţití nápovědy 
(celoslovní, verbální nápověda i slabičná nápověda) je ţádoucí. Pacienti si ale často vybaví jiné 
neţ cílově slovo, které ale začíná slabikou, jeţ se shoduje s cílovým slovem. Obtíţné je také 
hodnocení v rámci časového limitu. Limitace můţe ovlivnit spuštění výbavnosti negativně.  
 
V testech verbální fluence pacient na výzvu jmenuje co nejvíce zvířat v limitu 1 minuta. Při 
váhání je mu opět poskytnuta nápověda. Za kaţdé pojmenované zvíře získává subjekt 1 bod. 
Zkouška verbální fluence (typické jmenování zvířat v časovém limitu) je okamţikem hlubokého 
propadu pro subjekty se všemi typy afázie. Je to ale jen úkol na vybavování z lexikonu, který 
klade nároky na narušenou paměť subjektů, ale i na jejich kategoriální uvaţování a schopnost 
generalizace. Zkoušky tohoto typu ovšem mohou vypovídat bez ohledu na bodování zajímavé 
informace o konkrétní strukturaci lexikonu daného subjektu (prototypem odpovědi je kočka a 
pes). 
Paradoxní je, ţe úloha doplňování tvarů slov do fragmentů vět (např. „Led je…“ - „…studený“) je 
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pro autory testu součástí testování pojmenování, nikoli gramatické nebo konceptuální 
kompetence, ačkoli se mnohem spíše jedná o práci s ohýbáním slov a jejich začleňováním do 
kontextu. Stimuly jako „Prali se jako kočky a…“ , „Růţe jsou červené, fialky jsou…“, „Vánoce jsou 
v měsíci…“ zjevně testují rovněţ spíše obecnou znalost světa nebo se zakládají na znalosti idiomů. 
Test odpovědí na otázky je nakonec rovněţ součástí testů pojmenovávacích schopností 
testovaného. Test má pět poloţek za celkem 10 bodů (Čím píšete?, Jakou barvu má sníh?, Kolik dní 
má týden?, Kde pracují zdravotní sestry?, Kde si můţete koupit dopisní známky?). Opět testuje zejména 
obecné znalosti světa, odpovědi jsou jednoslovné, substantivní, většinou příslovečné povahy. 
Stejné slovní druhy jsou vţdy odpovědí na dříve kladené otázky, jeţ necílí na klíčové sloţky věty. 
 
Od subtestu lexie se náhle AQ mění na CQ. Důvodem je prostá změna jazykového modu. 
Testování lexie přitom spočívá v doplňování větných fragmentů substantivními tvary, které 
chybějí vţdy aţ na konci věty. Proč se náhle jedná o kvocient kortikální a nikoli afatický, není 
odůvodněno.  
Test lexie má 9 subtestů: v úloze čtení s porozuměním pacient čte věty na kartičkách, do nichţ 
doplňuje chybějící slova z nabídky (multiple-choice gap filling; např. „Déšť je…“ – a výběr modrý, 
mokrý, setkání, moře…). V dalším subtestu subjekty plní psané úkoly (pokyn zní: „Nyní vám ukáţu 
kartičky s úkoly. Přečtěte je nahlas a úkol proveďte“). Je velmi dobré, ţe přečtení a splnění úkolu se 
hodnotí zvlášť a v závislosti na náročnosti. Další úlohou je přiřazování psaných pojmenování 
k reálným předmětům a k obrázkům. Oba úkoly se hodnotí zvlášť. V 6. subtestu se slova na 
kartách přiřazují k auditivně přijímaným podnětům. Tak je moţné otestovat, jak funguje čtení 
v kombinacích různých modalit. V 7. subtestu subjekt diferencuje písmena na souborné kartě. 
Osmý subtest vyţaduje schopnost syntézy písmen do slov (examinátor řekne „P“ „E“ „S“, 
testovaný odpoví „pes“), v následujícím subtestu naopak subjekt provádí zpětnou reanalýzu ( „k“ 
„l“ „á“ „v“ „e“ „s“ „n“ „i“ „c“ „e“). 
nahravky-testy\ZM\zm-hlaskova-analyza-synteza.wav 
nahravky-testy\ZM\ZM-hlaskova-analyza.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-hlaskova-diskriminace.wav 
nahravky-testy\Ně\ně-hlaskova-analyza-synteza.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-hlaskova-analyza.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-hlaskova-analyza-sul.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-hlaskova-synteza-míč.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš-hlaskova-synteza-ţít.wav 
 
Test grafie má 8 subtestů: úkolem je psát na výzvu (napište své jméno, příjmení a adresu). Za 
kaţdé slovo 1 bod, za kaţdou paragrafii se strhává 1/2 bodu. Dalším úkolem je popis obrázku, 
subjekt musí během 3 minut písemně popsat děj, přičemţ za úplný popis získává 34 b, 8 bodů za 
kaţdou úplnou větu se 6 a více slovy; 1 bod za kaţdé správné slovo v neúplných větách či 
krátkých větách, 1 bod za kaţdé izolované slovo. V úloze psaní podle diktátu se opisují slyšená 
věta (V jiţních zemích…). Psaní na diktát navazuje na psaní s vizuální podporou (ukazuje se na 
skutečný předmět), nebo examinátor pomáhá hláskováním či ukazováním na písmena hledaného 
slova (bez pomoci 2 body, s pomocí 1 bod). V následujícím subtestu pacient píše písmena 
abecedy a čísla od 0 do 20, získává půlbod za kaţdé číslo a písmeno i v nesprávném pořadí. 
Testování grafie se zaměřuje na úplnost přepisu. Za kaţdou celou větu se 6 a více slovy subjekt 
získává 8 bodů, za kaţdé správné slovo v krátké či neúplné větě ovšem 1 bod, stejně jako za 
izolované slovo. Za parafatickou či hláskovou chybu se strhává půl bodu. Jinými typy poruch 
grafie se test nezabývá. Část psaní podle diktátu stále opakuje větu o domorodcích z jiţních zemí. 
Jsou zde ale zajímavě vyuţívané různé smyslové modality jako nápovědy, přičemţ jejich pouţití se 
náleţitě odráţí v hodnocení. Test je výlučný také tím, ţe hodnotí kreslení (konstrukční a 
prostorové úlohy), coţ v jiných jazykových testech není běţné. Přidány jsou dokonce i Ravenovy 
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matice a skládání kostek, coţ jsou úkoly na obecnou kognici a intelekt. To vše spolu s počítáním 
tvoří jediný úkol, ačkoli není zřejmé, ţe by vizuospaciální a početní úlohy měly společné jádro. 
Snad se v úvahu bere kvaziprostor čísel. 
nahravky-testy\BA\ba-deda-popis-pisemne.wav 
 
Test praxie má pouze 1 subtest. Hodnotí se praxie rukou a praxie orální prostřednictvím 
schopnosti pacienta imitovat typické kaţdodenní úkony (instrukce „zatněte pěst, zasalutujte, 
zamávejte, poškrábejte se, luskněte prsty, vyplázněte jazyk, zavřete oči, zapískejte, přivoňte si ke květině, 
sfoukněte sirku, učešte se, vyčistěte si zuby, jezte lţící, zatlučte hřebík, odemkněte, řiďte auto, zaťukejte na dveře, 
přeloţte papír, zapalte si, hrajte na klavír“; správné provedení 3 body, nepřesné 2 body, s imitací 2 za 
přesné a 1 za nepřesné, s pomocným předmětem 1 bod). Za těchto 20 úkolů můţe testovaný 
získat maximálně 60 bodů. 
Konstrukční, prostorové a početní úlohy mají 4 subtesty. Subtest kreslení obsahuje také 
škrtací test, kterým je moţné zjišťovat hemispaciální neglekt (instrukce: „nakreslete kruh, čtverec, 
krychli, strom, dům, hodiny s číselníkem, lidskou postavu, geometrický útvar, přetněte úsečku v bodě A“. 
Hodnotí se úplnost (2 b), uzavřenost tvaru, symetrie, přítomnost dvojité linie, sklon, perspektiva 
ad. V subtestu skládání kostek testovaný napodobuje 2D obrazce v 3D formě podle předlohy. 
Při obtíţích má 2 pokusy a měří se čas. Správný samostatně sestavený tvar ukončený do 1 min. 
přinese testovanému 3 b., částečně 2 b., neúplně 1 b. 
Do tohoto subtestu jsou překvapivě zahrnuty také úlohy na kalkulii (aritmetické úkony: sčítat, 
odčítat, násobit, dělit). Řešení je opět formou multiple choice. V prvních třech úkonech se 
z neznámých důvodů dodrţuje jednotková úroveň, ale v dělení desítková (malá násobilka). 
Rovněţ je součástí testu vyuţití Ravenových barevných progresivních matic, které ale 
vyšetřují intelekt neverbální. 
Anamnestické údaje jsou podrobnější a berou v úvahu zdravotní a pohybový stav pacienta a jeho 
jazykové vzdělání, ale nedochází ke korekci výsledku vzhledem k těmto údajům, takţe jejich 
získávání je pouze formální.  
Nejsou definovány jednotlivé stupně poruchy. Nehodnotí se gramatika ani syntax, přestoţe se to 
v testu tvrdí. Kontext a fonetická analýza se opomíjejí. Není tedy moţné odlišit, zda nastává 
dysfunkce na úrovni percepční, nebo komprehenzní.  
Bodování a jeho způsob je spíše na libovůli testující osoby. Zaznamenává se z okamţitého 
poslechu, takţe mnohé uniká a není moţné záznam analyzovat zpětně. Problematická je 
kvantifikace a stanovení kvocientu – obtíţně lze pacientovy řečové schopnosti redukovat na 
jediné číselné vyjádření. Vzhledem k tomu, ţe kritéria, podle nichţ jsou pacienti bodováni, jsou 
velmi nejasná, je obtíţné kvantifikaci ve skutečnosti přisuzovat význam. Na ní ovšem závisí 
výsledná diagnostika! 
Výhodou kvantifikace je jednoznačnost a komparabilnost výsledků, taktéţ mezijazykově. Údaje 
na základě AQ ale často neodpovídají diagnóze konkrétního typu afázie tak, jak se zkušenému 
logopedovi jeví z přímého pozorování, kdy velmi často, aţ pravidelně dochází ke kombinaci 
syndromů - potom je výpočet AQ samoúčelný. Ani zaměření na čtyři základní jazykové kategorie 
nestačí pro zjištění úhrnného stavu jazykových funkcí člověka. Nehodnotí se struktura lexikonu, 
schopnost slovotvorby, schopnost gramatické modifikace (ohýbání). 
Test celkově v plné verzi rozsahem neodpovídá časovým moţnostem terapeuta a opomíjí 
podstatné jazykové sloţky. Na základě všech zde shrnutých nedostatků se ukazuje, ţe výpovědní 
hodnota AQ je ve skutečnosti poměrně problematická. Test je nejpouţívanějším diagnostickým 
nástrojem u nás. 
 

21.4.4 MAST-cz  
Česká verze testu je významným počinem, nejen pro klinicko-logopedickou praxi. Autoři se 
snaţili brát ohled na specifika českého jazyka, tak jak jim to umoţnila jejich znalost lingvistiky. 
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Přísloví tedy nepřekládali doslovně, ale nahrazovali českými921, nicméně samozřejmě ne např. ve 
spolupráci s korpusem češtiny, která by jim umoţnila zvolit to nejfrekventovanější nebo naopak 
málo uţívané přísloví dle potřeby. Rovněţ překlad některých pokynů není správně česky. I tady 
by byla spolupráce s lingvistou alespoň při volbě stimulů a jejich úpravě vhodná. 
Test má 9 subtestů:  
Subtest automatická řeč tvoří 5 poloţek, kaţdá za 2 body. V případě nutnosti nápovědy iniciální 
poloţky z řady v prvních dvou poloţkách se boduje 1 bodem (produkce automatických řad - 
číselné řady a dnů v týdnu). Velmi pozoruhodná je 3. aţ 5. poloţka, v nichţ testovaný dokončuje 
přísloví. Znalost idiomů autoři velmi náleţitě v tomto případě řadí k automatické produkci. 
Pouţita jsou přísloví Jablko nepadá daleko od … a „Tak dlouho se chodí se dţbánem pro vodu, aţ…“, „Jak 
se do lesa volá, tak …“ 
Je vynikající, ţe existuje test, který umoţňuje prostřednictvím idiomů alespoň trochu vyšetřovat 
také funkce nedominantní hemisféry. V tomto případě se ale nejedná o zpracovávání 
figurativního jazyka, nýbrţ spíše o automatické vybavování reflexního typu. Automatické řady, 
říkadla a přísloví, jak se nám jeví, pracují na podobném, řekněme jazykově reflexním principu, 
coţ MAST velmi případně zapracovává do svého konceptu. Našeho pacienta ZM jsme 
opakovaně v raně chronické fázi podrobovali testování podobného druhu. Pouţívali jsme 
ilustrovaná říkadla a texty dětských písní. Počítali jsme přitom s tím, ţe bude vybavovat 
z dlouhodobé paměti od dětství vybudované „jazykové rámce“. Náš předpoklad se potvrdil. 
Přestoţe v té době byla pacientova produkce velmi omezená a chybová, říkadla dokonce i četl 
téměř bez potíţí, samostatně dokončoval a dokonce byl schopen některé písně také zazpívat. 
V subtestu Pojmenování testující s otázkou „Co je to?“ prezentuje testovanému pět reálných objektů 
(podobně jako ve WAB – klíče, bradu, tuţku, malíček, hodinky). Za správnou odpověď získává 
testovaný 2 body. Měří se čas, a pokud není schopen pojmenovat předmět do 5 sekund, 
poskytuje testující slabičnou nápovědu (např. „klí-“), v tomto případě je za správnou odpověď 
strţen 1 bod. 
Vyšetřovaný má v subtestu opakování opakovat přesně tři slova: dort, skříňka, vizitka a dvě věty. 
Volba právě těchto slov není odůvodněna, podobně jako skladba nominální fráze Vedle velkého 
ţelezného stolu. a věty Bylo by se tu třpytilo slunce na jezerní hladině, která pouţívá nízkofrekvenční 
slovesný tvar. Investigátor si při produkci stimulů zakrývá ústa, aby měl testovaný k dispozici 
pouze auditivní vzor. Dva body lze získat pouze za přesný a správný výkon, jakákoli odchylka 
znamená nula bodů. V tomto případě se domníváme, ţe počet stimulů je příliš nízký a jejich 
skladba po jazykové stránce nevyváţená. 
Dalším subtestem je fluence při popisu fotografie. Je otázka, zda v těchto úkolech jako stimul je 
vhodnější pouţít stylizovanou kresbu nebo realistickou fotografii a jak tato volba ovlivní 
výsledek. Fotografie i ilustrace jsou ale běţnou součástí jazykových testů pro elicitaci 
semispontánní produkce při popisu jejich obsahu a pokud je nám známo, dosud se ţádná studie 
nevěnovala efektu různého stylu vizuální prezentace stimulů na jazykovou produkci. V testu 
MASTcz se pouţívá následující barevná fotografie, která příliš nekoresponduje s českým 
prostředím (v pozadí americká vlajka a nápis v angličtině). Navíc obrázek není příliš komplexní, je 
moţné v podstatě pouze říci, ţe muţ hraje veselé pouliční divadlo, coţ sledují dvě okolojdoucí 
ţeny. Ve skutečnosti se tedy jedná pouze o jednodějový obrázek, takţe by moţná bylo vhodnější 
pouţít vyobrazení vícedějové, aby bylo moţné sledovat pacientovu práci s výběrem hlavního 
tématu a témat vedlejších, a tedy jeho orientaci v „diskursu“. 
 

                                                           
921 Z komentáře autorky české verze testu: Není moţné s doslovně přeloţeným materiálem zachovat hierarchii 
obtíţnosti v testu, či vyšetření sledovaného jazykového jevu, ve kterém byl test původně vytvořen. Jazykovou 
adaptací se tak test v některých částech musí změnit. 
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Pacient si snímek prohlíţí 10 sekund. Instrukce zní „Ukáţi vám fotku, prohlédněte si ji a nyní mi 
řekněte vše, co se děje na obrázku, mluvte prosím, dokud neřeknu dost. Začněte teď.“ Testující měří čas a 
zaznamenává či nahrává produkci testovaného. Do hodnocení by se měly promítat všechny 
srozumitelné výrazy, přestoţe nebudou adekvátní obrázku. Zaznamenávají se chyby v podobě 
parafázií a neologismů.  
 
Hodnocení psaní na diktát je velmi přísné, jakákoli chyba znamená sníţení bodů. Pacienti mívají 
paretickou dominantní ruku, takţe často píší druhou rukou a velkými písmeny. Míra náročnosti 
tohoto úkolu není adekvátní náročnosti úkolů v jiných subtestech.  
Testovaný v subtestu rozumění alternativním otázkám odpovídá na 10 otázek, za kaţdou bezchybnou 
získává 2 body, jakákoli chyba znamená 0 bodů, přičemţ za chybu se povaţuje i delší latence (déle 
neţ 5 sec.). Otázky podobně jako ve WAB cílí na osobní údaje a na obecnou orientaci (Máte na 
hlavě klobouk?; Je kráva větší neţ koza?). Otázky jsou ale velmi nevyváţené, jednostranné, protoţe 
všechny následující se týkají výlučně časové souslednosti přírodních jevů nebo všednodenních 
činností (Přichází podzim po zimě?; Je snídaně dříve neţ oběd?; Oblékáte si nejdříve kabát a potom košili?) 
Bylo by tedy smysluplné otázky logického rázu, které sledují zjevně spíše neţ jazykovou produkci 
celkovou orientaci ve světě alespoň různorodě strukturovat, protoţe je pravděpodobné, ţe 
neporozuměl-li testovaný první otázce z poslední série, nebude rozumět ani dvěma dalším.  
Pacientovým úkolem v subtestu rozumění slovu – identifikace objektů je ukazovat na předloţené 
reálné předměty v přesném pořadí dle pokynů testujícího (vidlička, bonbón, knoflík, kámen, 
papír). Bodování je stejné jako v předchozí úloze.  
Testovaný provádí konkrétní úkony, podobně jako v testu WAB výše, také v subtestu rozumění 
mluvené instrukci - některé úlohy jsou téměř shodné (nehledě na to, ţe se zde opakují chyby 
v přivlastňovacích zájmenech a opět pracují pouze s časovou následností pokynů - Ukaţte na vaši 
bradu! Otevřete ústa! Ukaţte vaší levou rukou vaše pravé oko! Ukaţte na podlahu a potom na váš nos! Dříve 
neţ otevřete ústa, dotkněte se ucha!) 
Bodování je stejné jako v předchozích subtestech. 
Následuje test na rozumění čtené instrukci. Testovaný plní úlohy jako v bodu 8, ale pokyny jsou mu 
dány písemnou formou. Úlohy jsou totoţného rázu jako v předchozím subtestu (Zamávejte rukou. 
Zatněte pěst. Ukaţte rukou na podlahu a potom na strop. Poloţte vaši levou ruku na vaše pravé rameno. Neţ se 
podíváte na okno, dotkněte se vašeho levého ucha.) 
 
Kaţdý subtest má většinou pět poloţek, kromě subtestu 4, který se zaměřuje na plynulost 
semispontánní, elicitované produkce při popisu fotografie, a subtestu 6. Test se v mnoha 
ohledech podobná testu WAB, je ale kratší, jednodušší a poněkud jednoznačnější, především díky 
tomu, ţe aţ na výjimky nepouţívá mezibodování za částečně správnou odpověď a kaţdá chyba 
znamená neúspěch v dané poloţce. Kromě toho se zaměřuje pouze na doménu jazykovou, nikoli 
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např. na praxii nebo kalkulii, takţe je stručnější, a tudíţ na druhou stranu méně informativní. 
Například hned první úloha na porozumění se ale podobně jako ve WAB testuje pomocí 
konkrétního fyzického úkonu (Zamávejte rukou. Zatněte pěst. Ukaţte rukou na podlahu a potom na strop. 
Poloţte vaši levou ruku na vaše pravé rameno. Neţ se podíváte na okno, dotkněte se vašeho levého ucha. Poloţte 
vaši pravou ruku na vaše levé rameno.) přičemţ, jak je z příkladů patrné, se testuje také somatognoze, 
rozumění komplexním pokynům. Přestoţe je test rychlý a jedná se o skríninkový test, je např. v 
hodnocení pojmenování velmi precizní, zohledňuje v bodování i facilitaci pomocí hmatu nebo 
sluchu (dotek svazku klíčů a jejich chřestění). Instrukce se zadávají pouze jednou a hodnotí se 
první pokus o jejich splnění. Za správný je povaţován pouze přesně a úplně provedený úkol.  
 
Výsledkem skórování je souhrnný index produkce (subtest 1-5), index receptivní/index rozumění 
(subtest 6-9) a celkový jazykový index (součet hodnoty indexu produkce a indexu rozumění).  
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21.5  Zotavování z poruch jazyka a terapie afázie - nástin 
21.5.1 Prevence jazykových poruch? 

 
Hovořit o prevenci v případě jazykových poruch téměř není moţné. Prognóza poruch jazyka 
závisí na druhu, stupni a konkrétních projevech postiţení a způsobu diagnostikování, z nějţ 
vychází rehabilitační péče o jazykově postiţené.  
V rámci tzv. symptomatických poruch řeči a jazyka922, při nichţ je jazykové postiţení jen symptomem 
obecnějšího kognitivního deficitu, mívají nejlepší prognózu poruchy při opoţděnosti vývoje, 
z dědičných důvodů, při lehké poruše sluchu nebo zanedbané výchově. Tito pacienti mohou 
dosáhnout normy. Omezený vývoj řeči nebo mentální retardace a s ní spojená narušení jazyka 
mívají nepříznivou prognózu.  
Při přerušeném řečovém vývoji, po úrazech či traumatech je prognóza velmi individuální. Při 
kombinaci poruch nebo těţkém mentálním postiţení, hluchotě, postiţeních CNS, jako je váţná 
forma obrny, je prognóza velmi nepříznivá. Lepší zotavení předpokládáme, jestliţe je léze malá a 
míra postiţení jazykových funkcí nízká. Mechanismy zodpovědné za zotavení jazykových funkcí 
jsou zřejmě mnohé a kaţdý z nich se zapojuje v odlišné fázi po okamţiku narušení jazyka. Je 
proto obtíţné připisovat terapii přímý podíl na zotavení narušených jazykových funkcí, tedy 
odlišit je od spontánního obnovení. 
Akutní afázie se velmi často vyvine do podoby afázie chronické, která se velmi obtíţně léčí a 
rehabilituje směrem k nějakému zlepšení. Velmi často se jedná o jakési ustrnutí na určitém 
souboru zachovalých komunikačních dovedností a souboru fixních, opakovaných narušení. 
V akutní fázi se obraz jazykové poruchy proměňuje a vysvětlení procesů, jimiţ tyto proměny 
nastávají, nebylo podáno.  
 

21.5.2 Mechanismy ústupu jazykové poruchy 
Zotavení z afázie má velmi obtíţně předvídatelný, individuální průběh. Můţe být permanentní, 
ale také reverzibilní. Rekonvalescence bývá navíc sledována v různých časových intervalech. 
Stanovují se dlouhodobé a krátkodobé prognózy. Liší se v závislosti na věku pacienta, rozsahu a 
umístění léze a typu afázie. 
Pozorujeme-li „spontánní“ zlepšení jazykových funkcí u afatiků v chronické fázi, můţe být tato 
pozitivní změna (např. jestliţe se z váţné, globální afázie vyvine méně závaţná forma, např. 
mírnější forma Brocovy afázie) způsobena různými podněty, nikoli jen efektivní terapií (viz také 
kap. 3.3):  

 restituce funkcí LH - tkáň mozku je poškozena pouze částečně a po odeznění akutních 
potíţí nastává návrat původních jazykových schopností (přemístění funkce do zachovalých 
oblastí téţe mozkové hemisféry) – spontánní úprava 

 přesun laterality jazykových funkcí do kontralaterální hemisféry923 – řečové a jazykové 
funkce převezmou zrcadlové, homologní korové oblasti (tj. většinou vpravo)924 – např. pacienti 
s lézemi v L pars opercularis (tj. post. částí Brocovy oblasti) vykázali aktivaci R pars opercularis 
při delším vyprávění ve srovnání s normami k afatiky s lézí v jiných oblastech925 

                                                           
922 Do symptomatických poruch řeči se řadí pourchy řeči u osob s tělesnými a smyslovými vadami - zraku, sluchu, 
osob po dětské mozkové obrně, osob s mentálním postiţením, osob s vývojovými poruchami a specifickými 
vývojovými poruchami, jako je dětský autismus (Kannerův syndrom), Aspergerův syndrom, dětská epileptiformní 
afázie (Landau-Kleffnerův syndrom) ad (viz kapitola 19). 
923 Basso, A., et al. (1989). The role of the right hemisphere i nrecovery from aphasia. Two case studies. Cortex 25: 
555-566. 
924 Koukolík (2000) uvádí, ţe míra zotavení závisí na míře zachované tkáně, nikoli na přesunu lateralizace (s. 133). 
925 Weiller et al. (1995) 
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 vytváření nových synapsí 

 změny v neurotransmiterech 

 farmakologické zásahy 

 regrese diaschízy: diaschíza926 je náhlá ztráta funkce v části mozku spojené  
s poškozenou oblastí, ale od této oblasti vzdálené, způsobená narušením celkového systému.  
Termín diaschíza se nyní pouţívá pro popis deprese neuronálního metabolismu a cerebrálního 
průtoku nenarušeného regionu, způsobené dysfunkcí funkčně provázaných, ale anatomicky 
oddělených nervových oblastí. Regrese diaschízy tudíţ znamená ústup tohoto neţádoucího stavu. 
 

Byla pozorována zajímavá korelace927: 

- stupeň PH participace na jazykových funkcích při afázii můţe být funkcí velikosti léze a závaţnosti 
afázie  

- větší léze jsou spojeny se slabší restitucí a reorganizací do nedominantní hemisféry 

- menší léze v LH jsou spojeny s lepší restitucí a reorganizací v perilesionálním kortexu LH 

- větší léze bazálních ganglií vedou k podstatně sníţeným efektům terapií řečových dovedností neţ malé či 
ţádné léze této oblasti u pacientů s jinak velmi velkými lézemi 

 
Příklad komunikace terapeuta s chronickou afatičkou, 2 roky po CMP, která afázii 
s alexií a orální apraxií způsobila: 
P: Já sem se právě dívala na ten ten …taky toho… čas moc není, aby… protoţe kdyţ zvlášť teďka musíme pře- přitáhnout 
doma. Nejsme dvacetiletý. Musíme taky (smích) co máme ty skříne… s těma naktacema, co uţ sme měli u nás v... 
v... předsíni a v tom vedlejším taky… prostě vy… vybourat.  
T: To stěhujete vy dva sami, s manţelem? 
P: No jistě, a s klukem. 
T: S Robertem. 
P: A teď právě to musíme zase dát někde jinde. To dáváme, protoţe to je… jsou prostě dobrý jako jo, ale nehodí se nám 
k tý předsíni, protoţe tam budou… bude ten byt spojenej. Tam se musí udělat nechat udělat ta díra. Ta díra příde na 
šedesát nebo čtyřicet tisíc. 
T: A budete tam nechávat dva vstupy nebo… 
P: Takţe aby tam byla větší předsíň, takţe ty tři a půl (smích)... to sme rozdělávali spolu. No a my cokoli děláme spolu, 
tak sme na rozvod. Jako poprvé to bylo tapentování. To bylo hrozný. To sme dělali, protoţe ty zdi v těch pane panelácích. 
Vono je to tak křivý. Vono to máte klidně o dva centimetry nahoru nebo zase dolu…jako… jako jednu stranu jako… 
jakoby z těch takovej z těch jako paloubky nebo to…. 
T: Jako ňáký obloţení? 
P: No no ale je bílej, jako je to normální jako. Je to takový zaj zajímavý a teda je to jako dobře učel udu udru u uţ udro 
(smích) 
T: Udrţitelný? Udrţitelný? Udrţovatelný? Jako ţe se to dobře udrţuje. 
P: No, no…ano, ano…musel řezat. 
. 

21.5.3 Hrubá klasifikace metod logopedické intervence 
 

Obecné terapeutické přístupy k reedukaci jazykových funkcí jsme představili v kapitolce z historie 
afaziologie (zejm. funkční přístup, pragmatický přístup a přístup kognitivně-neuropsychologický. 
Obě v současné době čelní skupiny sledují poněkud odlišné cíle, přičemţ vycházejí rovněţ 
z odlišných teoretických premis.  
Kognitivní škola se zaměřuje na obnovení/kompenzaci narušených nejen jazykových procesů, 
přičemţ vychází z modulárního přístupu k jazyku - na realizaci jazykového úkonu se podílí více 

                                                           
926 Termín C. von Monakowa, 1914. (La localisation de l'encephale et la dégradation fonctionelle par des lésions 
circonscrites du cortex cérébral, německy jako Die Lokalisation im Grosshirn und Abbau der Funktion durch 
kortikale Herde). 
927 Heiss et al., 1977. 
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modulů, které jsou současně sklady informací, současně jsou místem jejich zpracovávání (viz 
Kayová, Lesserová, Coltheart, 1996, výše). Narušení můţe nastat degradací modulu, které se 
terapeuticky řeší kompenzační strategií, nebo zablokovaným přístupem do modulu, na něţ se 
aplikují strategie reaktivační. 
Terapie zaměřená na obnovení narušené funkce se soustřeďuje na izolované jazykové procesy, 
např. pojmenování nebo psaní. Tyto procesy terapeutizuje stimulací nebo reedukací.  
Funkční škola se zaměřuje na efektivní vyuţívání zachovalých jazykových schopností v daném 
kontextu (Perkinsová, Lesserová 1993). Kvalitativní, individuální funkčně zaměřené hodnocení 
jazykových schopností je velmi náročné, protoţe jeho součástí b y mělo být sledování klienta 
v odlišných přirozených komunikačních situacích. U afatiků se pragmatická intervence snaţí 
podporovat uţívání úspěšných komunikačních strategií a vypustit nefunkční strategie, 
akceptovatelné je vyuţití všech jazykových modů a přijatelné jsou i chyby jako parafázie nebo 
agramatismy. Vše probíhá ve spolupráci s pacientem, který se tak podílí na vlastní terapii 
(Hollandová, Kaganová928 ad.). 
Terapie narušené komunikační schopnosti by měla být komplexnější a podporují se kompenzační 
mechanismy (například kresba jako komunikační nástroje či konverzační trénink). 
V rámci terapeutického procesu probíhá buď reedukace nebo facilitace jazykových funkcí, metody 
logopedické terapie mohou být stimulační, korigující nebo reedukační. Terapie bývá individuální, ale 
můţe být také skupinová (dokonce také svépomocná, jako např. české občanské sdruţení Afázie, 
jak jsme zmiňovali v kap 2.9). V rehabilitačních zařízeních probíhá intenzivní terapie, terapie 
v ambulanci se často orientuje na trénink práce doma a sledování vývoje stavu řečových funkcí u 
konkrétního pacienta. Terapeuti se do velké míry spoléhají na významnou pomoc pacientova 
nejbliţšího okolí, které je často potřeba rychle zaškolit do jazykové péče o postiţeného 
příbuzného.  
Efektivita intervenčního postupu klinického logopeda se hodnotí pomocí srovnání výkonu 
pacienta před a po terapii, většinou prostřednictvím kontrolních testových sérií. Funkční přístup 
je ale obtíţně hodnotitelný a testovatelný. K hodnocení funkční komunikace lze vyuţít testu 
CADL (Hollandová, 1980, viz výše) a jeho novějších verzí. Prostředků, jak stimulovat pacienta 
s jazykovou poruchou, je řada a jsou velmi odlišného typu. Některé vyuţívají jiných 
komunikačních modů, zejména kresby a hudby – zpěvu a rytmu (MIT, viz dále). Jiné se zaměřují na 
pragmatickou metodu (PACE, viz dále), neverbální komunikační strategii, vyuţívající zbytkové 
mody komunikačních dovedností postiţených ad. Navozují se kompenzační strategie, provádějí 
se tzv. obnovovací postupy nebo nácvik vyuţívání specializovaných pomůcek augmentativní a 
alternativní komunikace.  
Promoting Aphasic´s Communicative Effectiveness (PACE) je reedukační program Davise 
a Wilcoxové929, jehoţ cílem je vyuţívání střídání rolí v konverzaci při získávání nové informace 
(funkční komunikace) tak, jako je tomu při spontánní situaci, a vyuţívání nejrůznějších 
komunikačních modů: kreslení, psaní, řeč, gesta, ukazování. Uţitečným nástrojem k tomuto účelu 
jsou řízené konverzační skupiny, je také potřeba poučit pacientova nejbliţšího komunikačního 
partnera, jenţ se s ním ocitá v přirozených komunikačních situacích mimo ambulanci, o 
spolupráci na reedukaci. Csévalvay (2003) předkládá případovou studii pacienta s chronickou 
afázií, alexií a agrafií léčeného pomocí této terapie. Pocient pojmenovával předměty a činnosti na 
obrázcích, později popisoval komiksy s navazujícím dějem; aplikován byl konverzační trénink. Se 
skupinou pacientů Cséfalvay praktikoval také konverzační trénink skupinový, za vyuţití výše 
zmíněného testu WAB a CADL-2 před terapií a po třech letech terapie a dospěl k podobně 
pozitivním výsledkům jako zahraniční průkopníci této metody. 

                                                           
928 Hollandová, viz výše; Kagan, A., Galey, G. F. (1993). Functional is not enough: Training conversation Partners 
for Aphasic Adults. In: Holland, A. L., Forbes, M.M. Aphasia Treatment – Word PErspectives. San Diego, Singular 
Publ. Group, 199-830. 
929 Promoting Aphasics´Communicative Effectiveness, 1985. 
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Příbuznou metodou je konverzační trénink (A. Hollandová, 1997), při němţ se trénuje 
vyuţívání individuálních kompenzačních strategií za pomoci předem připraveného a 
analyzovaného scénáře, který zachycuje klíčové momenty komunikační situace. Konverzačnímu 
tréninku se u nás věnuje Cséfalvay ad. 
Existuje dokonce směr, který Jana Marková ve svých publikacích930 nazývá neurolingvistickým 
přístupem k terapii afázie. Jedná se doplnění terapeutických principů v rámci kognitivně-
neuropsychologického směru tam, kde přestává tento přístup dostačovat, tedy na úrovni větné. 
Ostatně diagnostice (natoţ terapii) na úrovni vět se logopedie obecně věnuje podstatně méně neţ 
úrovni slova. 
Jana Marková ovšem neaplikuje teorii, s níţ jsme v lingvistice zvyklí spojovat kognitivní 
neurolingvistiku, vychází z neurolingvistických, ale spíše obecně lingvistických studií původně 
generativního směru, zejm. z prací Grodzinského931 (zvl. s ohledem na trace deletion hypothesis). 
Poučení o různosti zpracovávání aktiva a pasiva aplikuje na projevy agramatismu a 
paragramatismu afatických (Brocova typu) pacientů na větné úrovni. Jak jsme opakovaně uvedli, 
typické je obtíţné porozumění reverzibilním větám a větám s nekanonickým pořadím 
tematických rolí.  
S ohledem na tento typ jazykového zpracovávání jsme opakovaně vyšetřovali také pacienty 
našeho vzorku (viz kapitola věnovaná naší testové baterii A08-09). 
Marková zde představuje mj. také terapeutické materiály zaloţené na zpracovávání vět a uvádí 
program HELPSS, Helmové-Estabrooksové z 80. let, v němţ pacienti modelují a opakují věty, 
posléze je doplňují do příběhu, čímţ si nacvičují větné konstrukce různého druhu. Přestoţe 
autorka deklaruje zlepšení produkce a porozumění větám u těchto pacientů, nejedná se o 
generalizované zlepšení spontánního projevu. Je pravděpodobné, ţe pacienti některé konstrukce 
pouze memorovali.  
Přístup Luriji a Cvetkovové932 vychází ze zmiňované Lurijovy teorie kognice a jazyka: usiluje se 
obnovování predikativní funkce řeči pomocí kartiček Visual cue programme Van de Sandt-
Koendermanové933 pacientovi předkládá obrázek a nabízí mu klíč k jeho popisu – vizuální 
schéma věty, jejíţ členy (na úrovni slovních druhů) jsou značeny piktogramy (např. předloţka – 
trojúhelník). Podle této legendy pacient větu vyskládá konkrétními výrazy. Marková zmiňuje 
rovněţ Kolkovu kapacitní teorii934, z níţ vychází tzv. adaptační terapie, při níţ se podporuje 
produkce, byť agramatická a eliptická. Schlenk, Van de Sandt-Koendermanová a Bonta přišli 
s terapií REST (reduced syntax therapy), určené pacientům se závaţnou Brocovou afázií. 
Stimuluje se produkce jednoduchých kombinací slov do holé věty, nehledě na agramatičnost. 
Za neurolingvistickou Marková označuje teorii mapování a terapie z ní vycházející, které rovněţ 
ověřovala ve vlastní klinické praxi. Mapováním, jak jsme vyloţili výše, se míní obnovení 
propojeného vztahu mezi funkční a poziční úrovní elementů věty, v české tradici tedy větného 
členu a nositele tematické role ve větě; v generativní tradici zjednodušeně propojení prvků na 
povrchové a hloubkové úrovně (syntaktické a sémantické úrovně), o němţ se soudí, ţe 
agramatickým pacientům schází. Některé tyto „neurolingvistické“ terapie vyuţívají barevné 
symboliky slov-elementů věty, z nichţ pacient větu skládá. Jiné vycházejí z úloh na časování 

                                                           
930 Zejm. viz Marková, J. (2007). Neurolingvistické přístupy k terapii afázie na úrovni vět, in: Cséfalvay, Z. et al. 
Terapie afázie. Teorie a případové studie. Praha, Portál.  
931 Např. Grodzinsky, Y. (2000). Grammatical disorders in aphasia: A neurolinguistic perspective. London, Whurr 
Publishers, 191-213. 
932 Luria A.R., Cvetkova L.S. (1989). Neuropsychologic und Probleme des Lernes in der Schule. Studien zur 
Kritischen Psychologie. 

933 Van de Sandt-Koenderman, W. M. E., Bonta, E., Wielaert, S. M., Visch-Brink, E. G. (1997). Stimulating 
sentence production in agrammatic patients: The effect of the Visual Cue Programme on spontaneous speech. 
Aphasiology, 11, 735-759. 
934 Kolk, H. (1998). Disorders of syntax in aphasia. In: Handbook of neurolinguistics.Academic press, 249-260. 
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konkrétního slovesa ve větě, jímţ vznikají (v češtině) tři věty jinak stejného významu v různé 
časové perspektivě (táta vaří večeři, táta vařil večeři, táta bude vařit večeři). Snaţí se pacienty navést na 
to, aby nejen memorovali tyto trojice, ale aby byli schopni principy, jimiţ trojice vznikají, převést 
na aktuální komunikační situaci a příslušné metajazykové spoje si znovu vytvořit. Jak je patrné, 
téměř vţdy se jedná o poměrně velmi sloţité metajazykové úlohy, podobné situaci osvojování 
cizího jazyka ve školách (pacient například hodnotí, zda jsou věty různého obsahu stejné stavby 
nebo věty téţe stavby seskupuje apod.). Marková uvádí, ţe některé z těchto postupů prokázaly 
tzv. generalizaci – tj. pacienti po absolvování této nácvikové teorie byli schopni aplikovat naučené 
syntaktické poučky v praxi. V případové studii 9 ve výše zmíněné publikaci Marková testovala 
slovenského afatika stiţeného transkortikální motorickou afázií, v chronickém stadiu 
onemocnění, který měl prokazatelně problém s porozuměním reverzibilním větám. Terapie měla 
zlepšit komprehenzi psaných vět, coţ se také podle údajů Markové podařilo, ovšem pouze na 
úrovni čtených vět, nikoli vět prezentovaných orálně935. 
Pozornost se v poslední době po dlouholeté přestávce opět vrací také ke skupinové terapii 
afázií, při níţ intervenují tzv. facilitátoři, jejichţ úkolem je facilitovat konverzaci a maximalizovat 
její efektivnost. Facilitátoři členy skupiny také učí komunikačním strategiím, hraní rolí a simulaci 
reálných komunikačních situací. 

                                                           
935 Typickou pomůckou pro stimulaci slovesných významů, a tím často i produkce vět, je popis dějového obrázku 
nebo shrnování příběhu, vyprávění, které jsme popsali dříve jakoţto pomůcky diagnostické. Konečně je moţné 
vyuţívat při terapii afázii nejrůznější fyzické pomůcky, zejména v rámci prostředků alternativní a augmentativní 
komunikace. 
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21.6  Některé speciální terapeutické postupy a nástroje 
Kresbu a melodii (zpívané slovo) vyuţívají funkčně zaměřené terapii jako kompenzační 
komunikační prostředky u pacientů se závaţnými formami afázie, u nichţ je  verbální exprese 
extrémně omezená (afázie globální nebo Brocova těţkého stupně). Kresebná a melodicko-
intonační terapie vyuţívaná v zahraničí byla s úspěchem adaptována také u nás a je vyuţívána 
v praxi936. 
 

21.6.1 Terapie kresbou 
Terapie kresbou byla vyvinuta a rozpracována zejména ve Velké Británii (Helmová-
Estabrooksová, 1987, Lyon a Sims, 1989937; Helmová-Estabrooksová a Albert, 1991938). 
Nacvičuje se pouţívání kresby u těţce postiţených pacientů. Cílem je naučit klienty vyuţívat 
kresebnou techniku co nejefektivněji, tj. s maximální ekonomičností a rychlostí při běţné 
konverzaci. Je třeba uváţit, ţe většina pacientů s takto výrazně postiţenou sloţkou exprese řeči (v 
LH) má ale současně také postiţenu pravou (dominantní) ruku, takţe nácvik kresby je o to těţší, 
ţe jej pacienti jsou nuceni realizovat nedominantní rukou levou939. Někdy terapie funguje i 
podstatně účinněji, a sice kdyţ se jejím prostřednictvím podaří „odblokovat“ hledané slovo nebo 
usnadnit přístup k fonologické formě slova před jeho vyslovením.  
Kresba se vyuţívá také při terapii porozumění (BDB) : jednoduché černobílé obrázky s dějem 
nebo v sérii vyuţívají humoru a pointy, čímţ subjekty emocionálně stimulují.  Úkolem je označit 
místo, v němţ je humorný prvek akcentován a tento obrázek posléze zpaměti nakreslit. Pacienti 
jsou tedy trénováni také v porozumění „figurativnímu kreslenému jazyku“ a diskursu. 
Kandidátem této terapie tedy nemohou být pacienti s těţkou poruchou porozumění. 
 

21.6.2 Terapie melodií - Melodicko-intonační terapie 
Základní principy melodicko-intonační terapie (MIT): 
1. PH u většiny populace prostředkuje hudbu a řečovou prozodii 
2. PH je u většiny osob při afáziích zachována, tudíţ jsou schopnosti zpívat obecně zachovány i u nejzávaţnějších 
forem afázie. 
3. Zachované muzikální a prozodické schopnosti PH slouţí jako prostředky k rehabilitaci jazykové produkce u 
pacientů s afázií. 
Cílem MIT je podnítit obnovení řečové produkce u závaţně nonfluentních mluvčích s chabou 
artikulací nebo váţně omezených slovním výstupem. Proto je program vhodný pro pacienty 
s Brocovou nebo smíšenou nonfluentní afázií se související apraxií řeči. Vyloučeni jsou naopak 
pacienti s Wernickeovou afázií, transkortikální a globální afázií. 
Nejranější principy navrhl Albert, Sparks a Helmová r. 1973940 a Sparks a Hollandová r. 1976941. 
V současnosti se jim věnuje Helmová-Estabrooksová a Albert, 1991942, nadále také Sparks 

                                                           
936 V případových stuidích ji ilustruje např. Cséfalvay, Z. et al. (2007). Terapie afázie. Praha, Portál. 
937 Lyon, J. G., Sims, E. (1989). Drawing: its use as a communicative aid with aposic and normal adults. In: Prescott, 
T. (ed.): The handbook of adult alanguage disorders. NY, Psych. Press. 
938 Back to the Drawing Board, BDB, je zkratka terapie posledně jmenované autorské dovjice, která se ujala také u nás. 
939 Velmi zajimavé je pozorování (Lyon, J. G.; Helm-Estabrooks, N. (1987). Drawing: Its communicative 
significance for expressively restricted aphasic adults. Topics in Language Disorders. 8, 1, 61-71, ţe pacienti 
s postiţením LH produkují simplifikované kresby bez detailů, ale s dobrou formou a konfigurací, zatímco 
pacienti s postiţením PH mají mnoho rozpracovaných detailů v kresbě, ale forma a konfigurace jsou 
narušené nebo chybí. 
940 Albert, M.L., Sparks, R.W., Helm, N. A. (1973). Melodic Intonation Therapy for Aphasia. Archives for 
Neurology 29, 130-131. 
941 Sparks R., Holland A. L. (1976) Method: Melodic Intonation Therapy for aphasia. Journal of Speech and 
Hearing Disorders 41, 287–297. 

942 Helm-Estabrooks, N., Albert, M. L. (1991). Manual of Aphasia Therapy. Austin, TY, Pro-Ed. 
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2001943. Patří mezi málo technik, jejichţ klinická efektivita při léčbě jazykových poruch byla 
zahrnuta do oponentního posudku Americké akademie neurologie, 1994. Efektivita programu je 
zaloţena na specifických pokynech pro pacienty. Program má formalizovaný protokol a musí být 
administrován kvalifikovaným řečovým patologem.  
V počátku rehabilitace touto metodou se klade důraz na produkci syntakticky a fonologicky 
zjednodušených frází a vět, během programu komplexnost výstupů postupně narůstá. Základem 
je pravidelná terapie minimálně 2x denně.  
MIT se zaměřuje na tři elementy mluvené prozodie vět: melodickou linii nebo variace ve výšce, 
tempo a rytmus výpovědi a místa pro důraz či přízvuk. Důraz je kladen na pomalé tempo, 
přesnou rytmiku a odlišení důrazu. K tomu se pouţívá: zpomalené tempo, zvyšování hlasitosti 
v místech s přízvukem a pouţívání pacientovy ruky pro kladení důrazu. Tyto metody jsou 
z fonetického či obecně lingvistického hlediska pravděpodobně potazné uţ jen proto, ţe důraz 
není totéţ, co zvýšená intenzita hlasu. 
Léčba probíhá na čtyřech úrovních: 
1. Terapeut zpívá melodický vzorec o škále 3-4 not a pomáhá pacientovi vyklepat rytmus a 
přízvuk melodie. 
2. Pacient vyklepává a opakuje produkci terapeuta a odpovídá na zkušební otázku pomocí 
intonovaného opakování. Intonovaná věta je opakována unisono s pacientem, postupně terapeut 
přestává pomáhat. 
3. Pacient produkuje cílovou větu sám. Terapeut opakuje po pacientovi jeho výstup včetně 
chyb, takţe si pacient můţe všimnout, kde je udělal, a opravit je. 
4. Normální řečová prozodie. 
Pouţívá se hodnocení pomocí známek 0,1,2, 1 je za poloţky bez odezvy, 2 za poloţky s odezvou; 
0 za poloţky zcela neúspěšné i po opakovaných pokusech. Takto se hodnotí kaţdý z uvedených 4 
kroků – pro postup k dalšímu je vţdy potřeba dosáhnout minimálně celkového skóre 90% a více 
v pěti po sobě následujících sezeních. 
Mezi hlavní kritické námitky vůči této terapii patří výtka, ţe spojení pravé hemisféry s interpretací 
nonverbálních akustických procesů ještě neznamená, ţe MIT bude aktivovat pravou hemisféru 
tak, aby řídila motorická řečová gesta, zvl. v souvislosti s aktuálními popisy jazykových regionů 
v mozku je tato metoda anachronistická, nicméně stále má nezanedbatelné procento 
úspěšnosti944. 
MIT vyuţívá často dobře zachované schopnosti zpívat známé písně včetně náleţitého textu i 
v případě závaţného jazykového postiţení a stimuluje zejména narušenou iniciaci řeči u 
Brocových afatiků. Tento zvláštní efekt se podkládá zapojením nepoškozené pravé hemisféry v 
souvislosti s hudbou. Pomocí zobrazovacích metod se prokázalo, ţe během aplikace MIT se 
reaktivizuje levá hemisféra, oproti očekávanému podílu PH a nadále se tedy spekuluje spíše o 
podílu sníţeného tempa a pozitivního vlivu rytmizace. Efekt MIT zůstává nedostatečně 
vysvětlený. 
 

                                                           
943 Sparks, R. W. (2001). Melodic intonation therapy. R. Chapey (ed.) Language intervention strategies in aphasia and 

related neurogenic communication disorders (4th Ed) (pp.703-717). Philadelphia: Lipppincott, Williams & Wilkins. 
944 Belin et al. (Belin P. et al., 1996, Recovery from nonfluent aphasia after MIT: A PET-study. Neurology 47, 

1504–1511) pouţili PET k vyšetření zotavení z nonfluentní afázie po léčbě pomocí MIT. Změny v cerebrálním toku 
byly měřeny v okamţiku, kdy participant poslouchal a opakoval jednoduchá slova a během opakování intonovaných 
slov. Belin uzavírá, ţe MIT je spíše spojena s přehnanou řečovou prozodií neţ se zpěvem, a proto zapojuje jazykové 
oblasti levé hemisféry, a nikoli hemisféry pravé. Boucher et al. (Boucher V. et al., 2001, Variable efficacy of rhythm 
and tone in melody-based interventions: Implications of a right-hemisphere facilitation in non-fluent aphasia. 
Aphasiology 15, 131–149) zkoumali, zda se způsob zpracovávání melodických kontur v hudbě vztahuje také na 
zpracovávání řečové prozodie. Podle nich je melodie skutečně spojená s tónem a rytmem. 
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21.6.3 Terapie automatismy: terapeutický postup VAF - Vysoce automatizované 
formy řeči 

Verbální automatismy jsme představili výše v kap. 13.2.2.1. Podle Lezakové945 jsou automatismy 
mechanicky v dětství naučené formule, později vyuţívané bez zřetele k původnímu významu (často 
částice a citoslovce) a často mimovolně (např. pozdravy ale mimovolní nejsou). Lezaková mezi ně 
ale řadí také abecedu, číselné série od 1 do 20 a po desítkách do 100, dny v týdnu, měsíce v roce, roční 
období a další, i dlouhé naučené fráze (vyjmenovaná slova, modlitby, úsloví, básně, refrény písní) – 
je tedy patrné, ţe často jsou součástí skupiny, série. Někteří mezi automatismy řadí také 
dokončování neúplných vět logickými prvky. 
Terapie, jeţ těţí právě z toho, ţe automatismy, jak jsme je výše popsali, jsou u váţných afázií 
často jedinou reziduální komunikačním prostředkem, je rovněţ vhodná u významně postiţených 
subjektů s těţkou poruchou exprese a vyuţívá individualizované sestavy automatismů pro daného 
klienta. Popis automatismů při afázii jakoţto jazykových reziduí se ale zcela nekryje s VAF 
vyuţívanými při této terapii (ta se snaţí těţit spíše z obsahových automatismů, oproti tomu 
automatismy při afázii zachovalé jsou nejčastěji poměrně abstraktní ukazovací zájmena a 
vyprázdněná citoslovce/vulgarismy).  Tato terapie vyuţívá ke stimulaci iniciace řečové produkce 
např. sérií čísel. Čísla jsou ale poměrně specifickou, samostatnou kategorií sémantického systému. 
Pojmenovávání čísel nemá efekt na schopnost pojmenovat jiné objekty. Nicméně u některých 
pacientů, kteří po rozvoji těţké afázie vůbec nemluví, má zjevný iniciační efekt, jak prokázala 
např. M. Košťálová případovou studií s globálně afatickou pacientkou946. 
Při tréninku s touto pacientkou vyuţívala série základních číslovek 1-5. Tréninkem se stimulovala 
automatická produkce slov v sérii s cílem uvědomění si pozice prvků v řadě, poté se přistupovalo 
k produkci izolovaných prvků ze série a jejich samostatnému pojmenování. 
VAF jsou součástí řady diagnostických postupů, jako např. Lurijova vyšetření nebo MAST, WAB, 
případně českého Vyšetření fatických funkcí. Je patrné, ţe při nich přichází ke slovu zejména 
princip primingu (produkce prvního prvku ze série facilituje produkci prvků následujících). 
Zápis automatické řady – měsíce v roce (ZM); dny v týdnu (Kr) 

                                                           
945 Lezak, MD, Howieson, D.B., Loring, D.W. (2004). Neuropsychological Assessment (4th ed.). New York: Oxford 
University Press. 
946 Košťálová, M.: Vysoce automatizované formy řeči: moţnosti jejich vyuţití v intervenci neurogenních poruch řeči, 
in. Cséfalvay, Z. et al.: Terapie afázie, s. 107. 
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21.6.4 Augmentativní a alternativní komunikace – nástin 
 
Augmentativní a alternativní komunikace (AAC) je soubor metod, který podporuje nebo 
nahrazuje narušenou řeč a psaní u vrozených, získaných i degenerativních onemocnění. 
Augmentativní komunikací se rozumí podpora nedostatečné komunikační schopnosti, alternativní 
komunikační systémy jsou přímou náhradou mluvené řeči.  
Můţe se jednat o metody/systémy bez pomůcek nebo systémy s pomůckami technického i 
netechnického rázu (ty nemají hlasový výstup). AAC můţe fungovat za pouţití asistence nebo 
technologie, i samostatně. Některé systémy AAC vyţadují spolupráci komunikačního partnera. 
Systémem bez pomůcek je přirozený znakový jazyk nebo znakovaná čeština, prstová abeceda nebo 
Lormova abeceda. AAC bez pomůcek je určena těm, kteří nepotřebují nástroje a vystačí si 
s výrazy obličeje, vokalizací, gesty a znakovým jazykem. Znakuje se manuálně, pozicemi těla nebo 
ve spojení s řečí. Znakování vyţaduje adekvátní paměťové a jemně-motorické dovednosti.  
Systémy s netechnickými pomůckami zahrnují různé druhy symbolických pomůcek (elektronické nebo 
neelektronické nástroje) pro sdělování zpráv – fotografie, kresby, třírozměrné symboly, 
komunikační obrázky, piktogramy a komunikační tabulky, komunikační knihy nebo hlasové 
nástroje apod., na něţ se ukazuje rukou nebo dalšími pomůckami. 
Pomůcky s hlasovým výstupem mohou pouţívat digitalizovanou nebo syntetickou řeč, se zpětnou 
vazbou sluchovou, hmatovou nebo zrakovou. 
High-tech pomůcky jsou elektronické nástroje, které umoţňují uchovávání a vyuţívání zpráv bez 
řečového doprovodu, nebo s umělou řečí. Jsou to tzv. Speech Generating Devices (SGDs) nebo Voice 
Output Communication Aids (VOCAs). Pouţívá se obrazovka, klávesnice, monitor a ukazovátko, 
adaptovaná myš nebo joysticky.  
Pouţité symboly mohou být striktně vizuální nebo taktilní. S tímto systémem se shromaţdují 
obrázky do komplexních vyobrazení, které sdělují zamýšlenou zprávu. Dotykové poloţky mohou 
být součástí systémů – jako například miniaturní objekty-zmenšeniny a objekty pro znázornění 
abstraktních jevů.  
V případě pouţívání slov se vyuţívá písmen abecedy nebo jiných symbolických systémů. 
V případě statických systémů jsou symboly umístěny ve fixovaných pozicích, dynamické systémy 
počítačové při kombinaci symbolů automaticky uzpůsobují vybraný soubor na obrazovce do 
nových symbolů.  
Větší slovníky symbolů, jako je například český elektronický slovník pro afatiky Mentio nebo Afatický 
slovník Truhlářové nebo Afatický slovník SALAČ (M. Čecháčková) jsou organizovány 
kategoricky (lidé, místa, pocity, jídlo, pití, akce tak, jak reálně spolu fungují). Organizace do 
skupin můţe být také podle specifických aktivit (například nakupování zeleniny). Kaţdý screen 
potom obsahuje symboly pro osoby, místa, objekty, pocity a akce, seskupené podle určité rutiny 
dané aktivity. Osoby, které nemohou vyuţívat ani ukazovátko, pracují pomocí pohybů hlavy nebo 
očí.  
Někdy se vyuţívá také kódování slov (text-to-speech) a prediktivní nástroje např. na principu 
automatického rozšíření zkratky (Abbreviation-Expansion), aby se zvýšila rychlost komunikace: 
ikonické kódování (obrazové symboly) kombinuje tyto symboly se slovy, numerické kombinuje 
se slovy čísla a písmena. Predikce fungují na základě frekvenčních, asociačních, gramatických ad. 
jazykových charakteristik: není tudíţ nutné napsat celou větu nebo slovo. 
Augmentativní a alternativní pomůcky vyuţívají mentálně a jazykově postiţení, fyzicky 
hendikepovaní, lidé po úrazech (nejen mozkových), autisté (autistické děti mají výborně 
dovednosti vizuálního zpracovávání), dále osoby s vývojovou dyspraxií  (dětskou motorickou 
poruchou, která způsobuje nedostatek motorické kontroly nad řečovou produkcí, narušení 
motorického programování a výkonu), osoby s postiţením vize, které vyuţívají taktilních 
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pomůcek, reziduální vize a materiálových objektů (např. Braillova písma) nebo auditorních 
pomůcek (morseovka). 
 
Afatici vyuţívají komunikační knihy, kresby, fotografie, psaná slova a vzkazy, high-tec nástroje 
jako hlasové syntezéry, klávesnice a piktografické displeje. Pro dospělé s chronickou závaţnou 
afázií se pouţívají displeje s vizuálními scénami (scénáře). K tomu je zapotřebí trénovat 
komunikační partnery. 
 
Při terapii poruch čtení typu dyslexie se pouţívá tzv. „okénko“ – výrazy v kartičkách, díky nimţ se zakrývá 
a odkrývá část textu podle potřeby, čtení na monitoru s moţností regulace rychlosti a mnoţství řádků pod 
sebou, cvičí se pravo-levá orientace pro odstranění inverzí a další diferenciační nácvik – pro odlišení např. 
měkkých a tvrdých hlásek nebo krátkých a dlouhých slabik, resp. EEG biofeedback. Při terapii dospělých 
dyslektiků je situace podstatně sloţitější, nehledě na to, ţe mají často obtíţně odstranitelné kompenzační 
návyky a rutiny při psaní a čtení. 
 

21.6.5 Počítačové pomůcky  
 
Program Mentio Marty Petrţílkové jsme zmínili výše. O dobré poučenosti autorky této pomůcky 
o problematice jazykových poruch svědčí to, ţe soubor pomůcek tvoří nejen programy zaměřené 
na pojmenování, testování sluchové diskriminace, nácvik fonace, kontrolu rozumění textu a 
rozvoj logického myšlení, ale také program Slovesa, který klade důraz na pojmenovávání akcí, 
činností a jejich sledů (240 obrázků akcí). Jednotlivá slovesa lze libovolně kombinovat a utvářet 
sady vlastní podle zájmu a individuálních potřeb uţivatelů. Podobně důleţitý je pro jazykovou 
oblast také Mentio Memory Management – slouţící pro trénink krátkodobé paměti, pozornosti a 
soustředění.  
Program je určen k diagnostice i terapii jazykových a kognitivních dovedností (cvičení zrakové 
percepce, paměti, jazyka). 
Na podobném principu funguje také program FONO pro testování a nácvik vnímání a 
diferenciace obecných zvuků. Program (pro slovenštinu) je členěn do několika okruhů 
(domácnost, lidé, příroda, doprava, domácí zvířata, hudební nástroje) a měl by být určen 
k diagnostice i terapii947. 
Na psaní je zaměřen stejnojmenný interaktivní PC program s hlasovým výstupem (analýza a 
syntéza slov z písmen, slabik, slov…)948. 
Počítačové programy jsou interaktivní obdobou tištěných slovníků pro afatiky, jako je např. 
zmíněný slovník SALAČ M. Čecháčkové949 nebo Afatický slovník Truhlářové950. 
M Čecháčková z FN Olomouc je také autorkou Cvičebnice pro afatiky, obsahující tištěné karty 
pro nácvik jazykových dovedností pod vedením logopeda i v domácí práci. Na principu karet je 
vystavěna i řada dalších nácvikových materiálů, např. Materiály pro dyslektiky (O. Zelinková)951 

                                                           
947 http://www.emitplus.sk/fono. Mentio ovšem stojí 18 tisíc korun, FONO 15 tisíc korun, čímţ je pro obyčejné 
uţivatele poměrně obtíţně dostupný. 
948 Dodává PETIT Olomouc, www.petit.netstudio.cz; 500 Kč. 
949 Čecháčková, M. (1998). Textová a obrázková cvičebnice pro nemocné s poruchou řečových funkcí – afázií. 
Olomouc. 
950 Truhlářová, M. (1984). Obrázkový slovník pro afatiky. Praha, Avicenum, 5., 3. české vyd.; Truhlářová, M. (1962). 
Obrázkové testy pro vyšetřování řeči. Praha, SZcN. 
951 Zelinková O. (1999). Čtenářské tabulky - cvičení pro dyslektiky. Albra. 
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21.6.5.1 Chirofonetika 
Tato původně rakouská rehabilitační metoda má jádro ve waldorfské pedagogice, jejímţ základem 
je antroposofie (u nás propagátorka Eva Milková). „Metodu vyvinul dr. Alfred Baur952 v 
rakouském Linci, sloţeninu pro její název navrhl Gisbert Husemann.“ Baur tuto metodu zavedl 
r. 1976 a šířil do Evropy (a také tehdejšího Československa) i zámoří, kde pořádal kurzy 
chirofonetiky.953 
Rehabilitační pracovník nebo speciální pedagog má při specializované masáţi zad „napodobovat 
proudění vzduchu, které vzniká v ústech při artikulaci příslušné hlásky“ (Slovník cizích slov). 
„V chirofonetice se přenáší daná proudící forma hlásky na záda a hláska se přitom vyslovuje. 
Avšak je nutné, aby se dodrţovaly zákonitosti tvorby hlásek. Přesně tak, jak tomu je v řeči 
samotné,“ píše Eva Milková. Nelze si ovšem představit, ţe by ruce na zádech léčeného byly 
schopny skutečně napodobit tvar řečového ústrojí, resp. výdechového proudu při vyslovování 
dané hlásky, průchod, jímţ zvuk při vyslovování této hlásky v artikulačním ústrojí prochází.  
Manţelé Baurovi demonstrovali úspěch své metody příkladem ze své bohaté praxe: měli v 
lékařské péči tříletého nemluvícího chlapce se zachovaným sluchem, ale zjevným poškozením 
mozku. Chlapec jen částečně rozuměl jazyku v auditorním modu. Běţné logopedické metody při 
reedukaci řeči tohoto chlapce selhávaly, chlapec nebyl úspěšný v učení se pohybům artikulačního 
ústrojí, nebyl schopen nápodoby. Dr. Baur čerpal při léčbě tohoto subjektu z pedagogiky pro 
hluchoslepé, jimţ se periferní slyšení aktivuje dotyky na citlivých místech na zádech mezi 
lopatkami, kde je mimo jiné zvýšená citlivost také pro vnímání zvukových vibrací. Chirofonetici 
tedy v návaznosti na Baurovy objevy na zádech postiţeného tzv. táhnou (masírují) „to, co se děje v 
dutině ústní s výdechovým proudem vzduchu (…).“ „Po několika týdnech tohoto způsobu 
ošetřování začal mluvit,“ tvrdí Baur.  
Škola fonetiky u nás funguje v Lázních Bělohradu, dosáhnout poţadovaného vzdělání v tomto 
oboru trvá několik let, takţe je u nás příslušně vzdělaných chirofonetiků velmi málo. Výsledky 
této snad pokoutní metody jsou ovšem překvapivé, byť nikoli konzistentní a zřetelně 
prokazatelné. 
  

 
Příklad: Hláska B – z lingvistického hlediska jde o bilabiální hlásku, při které je vzduch nahromaděn před retným uzávěrem a poté 
explozivně uvolněn. Chirofonetika ji znázorňuje v následujícím masáţním tahu. 
 

Chirofonetikou je B vnímáno jako obraz rozpuknutí, narození v pravý čas, má navodit pocit 
ochranného prostředí, z něhoţ je člověk přirozeně vypuzen do světa. Je vhodná např. pro terapii 
opoţděného vývoje řeči nebo terapii úzkostných stavů.954  

                                                           
952 Baur, A. (1990). Základy chirofonetiky, I.-IV. Díl. ÚÚVZPP , Praha; Baur, A. (1996). Lautlehre und Logoswirken. 
Mellinger Verlag, Stuttgart; Baur, A. (2000). Die Heilweise der Chirophonetik. Verein für anthrophosiphisches 
Heilwesen e.V., Bad Liebenzell,; Mori, U. (2002). Chirophonetik – helfen mit Sprechen. Schule für Chirophonetik, 
Kirchschlag. 
953 Z práce Radky Majerové o chirofonetice. Radka Majerová chirofonetiku doporučila pro rehabilitační praxi 
v Jedličkově ústavu, kde má částečné úspěchy: V Jedličkově ústavu a školách byla chirofonetika pouţívána k léčení 
klientů s vývojovou anartrií (zcela nemluvících) a těţkou dysartrií (zcela nesrozumitelně artikulujících). Měla pomoci 
zprostředkovat nikdy neproţitý tělesný záţitek z vlastní řeči a aktivovat dysfunkční vnitřní řeč u těchto klientů 
(výbavnost akustických obrazů slov). Terapie probíhá v součinnosti s ostatními terapiemi, takţe prokázat její přímý 
efekt nelze jednoznačně. Nicméně u některých klientů došlo ke zlepšení právě v období, kdy byla chirofonetika 
k ostatním terapiím přiřazena. 
954 Z nepublikovaného článku Radky Majerové. 
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Propouštěcí zpráva subjektu ZM, vyšetření foniatrické, logopedické, neurologické: 
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21.7  Testová baterie A08-09 a vzorek testovaných subjektů 
21.7.1 Vzorek pacientů 
Našimi pacienty byly subjekty, které se aktivně léčily v ordinaci klinického logopeda Mgr. Tomáše 
Kubíka na neurologickém oddělení Vinohradské nemocnice v Praze. Kontakt se subjekty a 
testování probíhaly v ordinaci logopeda, kaţdé sezení bylo nahráváno, některá také natáčena, a 
všechny subjekty podepsaly informovaný souhlas s testováním a záznamem. Ne všichni byli ale 
schopni provádět všechny testy, někteří podstoupili pro únavnost a neúnosnou míru zátěţe např. 
jen polovinu některých subtestů. Někteří pacienti také během dlouhodobé fáze testování přerušili 
logopedickou terapii, byli hospitalizováni nebo váţně onemocněli a nebylo moţné je nadále 
kontaktovat, takţe nepodstoupili kompletní baterii.  
Vytvořit homogenní vzorek testovaných subjektů je neproveditelné, protoţe diagnóza, etiologie a 
lokalizace léze i vývoj jazykové poruchy kaţdého z pacientů jsou odlišné. Domníváme se, ţe je 
přesto moţné dojít na základě získaných výsledků při ozkušování pilotní baterie A08-09 k určitým 
obecným pozorováním. 
V testovaném vzorku subjektů bylo celkem 9 afatiků, 7 muţů a 2 ţeny, všichni nad 50 let věku 
(subjekty Ma, Ko, Kr, Kš, Pr, Ně, Po, Mi, Ba)955.  
 
21.7.1.1 Diagnózy pacientů z našeho vzorku dle výroku klinického logopeda 
 
Pacientka Ko: 
Fatická porucha susp. percepční v koincidenci s VA (verbální apraxií) 
Alexie – fonologický typ 
Agrafie – identická s lexií 
Susp. presbyacusis  
Susp. finger agnozie v. anomie 
Susp. agnozie v. anomie barevného spektra 
 
Pacient Kr: 
Porucha fatických funkcí s převahou symptomatiky konduktivní afázie s anomií, verbální  
apraxií, alexií a agrafií (z hlediska dif. dg. převaha optické alexie a agrafie), prostorová apraxie,  
vizuální agnozie, fingeragnozie, levostranná hemianopsie 
Zpráva jiného logopeda: 
Brocova afázie – těţk.st. + susp. verbální apraxie vs. globální fatická porucha 
Alexie – stř. těţk. st. (je moţné spojení globální formy slova s objektem) 
Agrafie – paragrafie (ve shodě se symp. parafázie při verbální apraxii) 
Akalkulie – stř. těţk. st. 
 
Pacient Ba: 
Brocova afázie s anomickou sloţkou v. verbální apraxie 
Alexie – lehk.st. 
Agrafie – lehk.st. 
Akalkulie – stř. těţk. st. 
 
Pacient Kš: 
Smíšená forma fatické poruchy  

                                                           
955 Naším hlavním subjektem byl pacient ZM, jehoţ lékařskou zprávu jsme výše uvedli a který byl subjektem našeho 
 longitudinálního výzkumu završeného DTI studii. 
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Alexie – stř. st. 
Agrafie – těţk.st. 
 Akalkulie – těţk. st. 
 
Pacient Ma: 

Susp. primární progresivní afázie vs. anomická afázie – lehk.st. 
Susp. iniciální forma sémanticko-pragmatického deficitu (nedominantní hemisféra) 
 
Pacient Ně: 
Smíšená forma fatické poruchy s dominancí v produkci 
Alexie – těţk.st. 
Agrafie – těţk.st. 
Akalkulie – těţk.st. 
 
Pacient Po: 
Anomická afázie vs. primární progresivní afázie 
Susp. koincidence verbální apraxie vs. získané neurogenní dysfluence 
Alexie – fonologická – stř.st. 
Agrafie – fonologická – stř.st. 
Orální apraxie 
 
Pacientka Pr: 
Brocova afázie v koincidenci s centrální formou dysartrie, susp. doplněna symptomy verbální 
apraxie 
 
Pacient ZM  – průběh vývoje (průběţné diagnózy) 
 
Akutní fáze: 
Globální fatická porucha  
Alexie – těţk.st 
Agrafie – těţk.st. 
Akalkulie – těţk.st. 
 
Vývoj chronické fáze956: 
Brocova fatická porucha vs. smíšená afázie 
Alexie – těţk. st. 
Agrafie – těţk. st. 
Akalkulie – těţk. st. 
 
Smíšená afázie – stř. těţk. st. 
 Alexie – stř. těţk. st. 
 Agrafie – stř. těţk. st.. 
 Akalkulie – stř. těţk. st. 
 

                                                           
956 Srov. Vývoj v testu WAB – viz tabulky. 
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Subjekt Roč

ník  
Pohlaví Popis 

obrázku
- 
písemn
ě 
 

Popis 
obráz
ku - 
ústně 

Ţivotop
is 
 

Popis 
série 
obrázků 
Mávat 

Gram. 
test II -
zkrácen
á verze 

Gram. 
test II - 
plná 
verze 

Gram. 
Test III 

Gram. 
Test IV 

Ma 1937 M X X  X   X X 

Ko 1930 Ţ  X     X  

Kr 1937 M X X    X X  

Pr 1956 Ţ X X  X  X X X 

Kš 1935 M X X X X  X X X 

Ně 1939 M Nescho-
pen 

X Nescho-
pen 

Nescho-
pen 

Nescho-
pen 

X Nescho-
pen 

Nescho-
pen 
 

Po 1950 M X X X   X X X 

Mi 
(ZM) 
 

1944 M X  X X X X Nescho-
pen 

Nescho-
pen 

X 

Ba 1956 M x X X  X  X X 

 

 
CT snímek pacienta Kš (s povolením radiologického oddělení VNKV). 
 

21.7.2 Přehled a zacílení jednotlivých subtestů 
V této části práce prezentujeme soubor / baterii testů, jimţ jsme podrobili subjekty z našeho vzorku afatických 
pacientů. Subjekty plnily řadu metajazykových úloh.  
 
Gramatický test I a II a byly pilotní zkoušky, které vzhledem k jejich rozsahu nebyly aplikovatelné 
na celý vzorek testovaných subjektů, a byly proto vyloučeny z baterie. 
V Gramatickém testu II.b – zkrácené verzi i plné verzi jsme se pokusili pacienty 
konfrontovat se sloţitějšími úlohami. Test byl třídimenzionální. V první části testovaní měli 
hodnotit gramatickou správnost vět (grammaticality judgement), přičemţ jako stimuly byly pouţity 
reálné dětské promluvy zdravých rodilých mluvčích češtiny. Subjekty měly v kaţdé poloţce na 
výběr z tří moţností, z nichţ mohly všechny označit za správné nebo chybné. Špatné věty měly 
podtrhnout. Vzhledem k tomu, ţe se jednalo o reálné dětské formulace, byla jejich značná část ve 
formě imperativních vět a zvolání. Z tří moţností jsme jednu či dvě modifikovali tak, ţe některé 
tvary byly nesprávné či naopak správné oproti výchozí dětské větě. Lexikální obsazení a smysl 
věty zůstávaly stejné. Subtest měl 24 poloţek) 
V části druhé, Rozhodovacím testu – Výklad, měly subjekty interpretovat význam věty (komprehenze 
věty testovaná odpověďmi na doplňovací otázky). Otázka či několik otázek (na obsah stimulové 
poloţky) následovaly hned za testovací větou. Subjekty nejdřív kaţdou řádku subtestu, tedy jednu 
jeho poloţku, přečetly nahlas, poté se pokusili odpovědět na danou otázku. Na některé otázky 
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nemohly subjekty na základě daného kontextu poskytnout odpověď – zajímalo nás, jak v takové 
situaci odpoví (správná odpověď byla „nevím“, „to nemohu říct“). Subtest měl 9 poloţek. 
Třetí část, zaměřená na větnou synonymii, sestávala z úkolu označit věty ze souboru, které označují 
tutéţ událost. Tento úkol byl zřejmě nejsloţitější ze všech v testové baterii (tento předpoklad se 
také naplnil). Věty v kaţdém souboru potenciálně synonymních výroků měly obdobné lexikální 
obsazení, ale odlišnou stavbu. Většinou byly vyuţity vícevalenční predikáty a věty variovaly míru 
aktivity jednotlivých nominálních činitelů (rod slovesný). Subtest měl 9 poloţek (souborů vět). 
Jako téměř neřešitelný se ukázal soubor se základní větou „Máma upekla Honzíkovi dědečkův 
oblíbený koláč“, v níţ se objevují tři potenciální původci děje, coţ testované uvedlo do 
naprostého zmatku ohledně výkladu věty. 
Zkrácená verze byla sestavena s ohledem na výše uvedené gramatické jevy tak, aby jej byly 
schopny podstoupit i subjekty s těţšími formami afázie. 
Gramatický test III. byl jednodimenzionální, měl 34 poloţek. Úkolem bylo upravit slovo 
v závorce (tzv.neutrální morfologický tvar) do tvaru ohnutého tak, aby se hodil do cílové věty. 
Sledovaná byla práce s flexí v bezkontextové větě/souvětí. Subjekty měly za úkol doplňovat tvary 
slovesné, zvratné, zájmenné, číslovkové, substantivní a adjektivní, a to v předloţkových vazbách i 
bez nich. V kaţdé stimulové větě se měl doplnit 1 aţ 5 tvarů. Některé stimuly navozovaly 
automatickou výbavnost (Pekař peče housky, uţdibuje kousky; Šnečku, šnečku, vystrč růţky). V případě 
slovesných přísudků jsme se pokusili obsadit co největší škálu cílových tvarů, stejně jako 
v případě zájmen, kde cílem bylo pouţití co nejvíce druhů, včetně těch, o nichţ jsme 
předpokládali, ţe budou pro subjekty obtíţné (osobní zájmena….). Subjektová doplnění v úhrnu 
obsadila všechny pády a rody a obě čísla. 
V Gramatickém testu IV. měly subjekty doplňovat do vět s mezerami vţdy dvě vhodná slova (v 
náleţitém tvaru) tak, aby věta po doplnění dávala smysl (byla gramaticky korektní a obsahově 
smysluplná); jednalo se přitom o výběr z nabídky moţných řešení (multiple choice gap filling). 
Cílem bylo zejména srovnání s testem III., protoţe zde se jednalo o výběr z nabídky tvarů, kde 
jeden byl vţdy správný a jediný moţný v daném kontextu, zatímco ostatní měly stejné lexikální 
obsazení, ale byly v nenáleţitém tvaru. V kaţdé větě bylo většinou potřeba doplnit dva tvary. 
Poloţek testu bylo podstatně méně neţ v testu III (pouze 7x2) tak, aby se úlohy vzhledem 
k jednoduchosti a stručnosti mohly zhostit všechny testované osoby.  
Více testů se soustředilo na orální popis různorodých obrázků, protoţe naším cílem bylo 
sledovat jednodějové i vícedějové stimuly v různých formách (černo-bílá ilustrace, barevná 
ilustrace, fotografie). Zatímco v případě stimulů v podobě série fotografií směřovalo testování 
k vyjádření v jedné větě (s důrazem na vyuţití náleţitého slovesa, viz kap. 14.3.1) a jednalo se o 
všednodenní činnosti ze současnosti, které pokaţdé prováděla jiná osoba (úkolem subjektu bylo 
bez nápověd nebo s pomocí elicitačních otázek popsat hlavní motiv obrázku), v případě 
stimulačních ilustrací byly pouţity kresby, které námětem odkazovaly k minulosti a popis obrázku 
měl být komplexní a provázený elicitačními otázkami testující osoby (do vyčerpání námětů či 
pojmenovávacích schopností testovaného). Cílem v tomto případě byla tedy také orientace 
v diskursu, práce s prostorovými vztahy pomocí předloţek a adverbií a hierarchizací témat dle 
důleţitosti a to v modu produkce.  
V úloze se sérií jednodějových obrázků, v nichţ v různých konstelacích vystupovaly tytéţ osoby, jsme 
sledovali naopak větnou komprehenzi testovaného na základě významově/obsahově synonymních, 
ale konstrukčně odlišných vět (na osmi obrázcích se ilustrované postavy různého pohlaví 
postupně střídají v mávání a drţení kufru; viz dříve, kap. 14.3.1 a 0). Konfrontována byla dvojice 
tvarů slovesných (aktivum a pasivum), a synonymních forem (participium - mávající, drţící kufr  v. 
předloţková konstrukce s instrumentálem - ţena s kufrem a vedlejší věta vztaţná - Muţ, který mává 
ţeně, drţí kufr.). Byl variován slovosled/aktuální větné členění (na ţenu mává muţ s kufrem). První 
popis byl zjednodušený (muţ mává na ţenu / ţena mává na muţe). Cílem bylo pozorovat tradiční 
afatický problém s komprehenzí pasivních konstrukcí. Testující četl věty, tj. pronesl např. výrok 
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„Ţena s kufrem mává na pána.“ nebo „Muţ mává ţeně s kufrem.“, a testovaný měl ze souboru obrázků 
vybrat ten, který slyšená věta popisuje. Úkol byl pro subjekty jistým způsobem zjednodušený 
v tom, ţe jejich aktivita se omezovala na správnou komprehenzi a ukázání na obrázek. Jak se ale 
ukázalo, byl právě tento úkol pro všechny subjekty s poruchou komprehenze extrémně náročný. 
Subjekt ZM nebyl schopen větě porozumět, ani kdyţ byla opakovaně přečtena, zejména jednalo-li 
se o variantu s participiálním tvarem (na ţenu drţící kufr mává muţ); viz stopa XXXXX na CD, 
nahrávka, stopa XXXX (Milnera-já-mávat, čas 9.30), nahravky-testy\ZM\ZM-mávat-kufr.wav. Pomohl 
mu rozklad „ţena drţící kufr“ (ukázal na náleţitý obrázek). Jakmile se ve větě objevil další aktér 
(mává muţ), byl zcela zmatený. Nebyl schopen ani větu zopakovat.  
 
Testy grafie  
Psaní ţivotopisu 
Psaním ţivotopisů jsme chtěli nejen testovat stav grafie, ale také schopnost pacientů napsat 
souvislý text známého formátu - udrţet téma, ţánr, současně i orientace časem, místem a osobou 
v chronické fázi jazykové poruchy. Cílem bylo také porovnat písemné výstupy na diktát s vlastní 
spontánní písemnou tvorbou, která se obsahově navíc týká postiţené osoby. Tuto „slohovou“ 
úlohu rovněţ plnily všechny testované subjekty, byly-li toho schopné (tj. pokud neměly 
hemiplegii nebo jiné poškození píšící ruky).  
 
Popis dějového obrázku 
Cílem tohoto testu bylo rovněţ testování grafie, současně ale zejména schopnost písemného 
popisu kauzálních vztahů zobrazených na stylizované ilustraci. 
 
Pozoruhodná byla častá deteriorace. Téměř u všech subjektů se prokázala neschopnost vytvořit 
souvislý text a kohezní diskurs v rámci vlastní produkce a neschopnost vnímat kauzální vztahy na 
obrázku a perseverace větných struktur (viz zejména subjekt Po a Kš) v rámci vizuální dějové 
komprehenze. Ve slohové úloze jsme pozorovali také posun ve vnímání formálních náleţitostí 
ţivotopisu, např. dva subjekty se podepsaly neadekvátně („Dík“, „Babička“)  - v obou úlohách se 
ukázalo, ţe téměř všichni pacienti mají kromě jazykových také obecnější kognitivní problémy 
(zejména s orientací v konceptu, s prostorovými vztahy a obecnou gnózí). 
 
Výsledky 
Poskytovat zde statistické či jinak kvantifikující údaje povaţujeme za nesmyslné vzhledem 
k uvedeným okolnostem a malému rozsahu vzorku.  
V hodnocení Gramatického testu IV bylo příznačné, ţe téměř všechna řešení úloh byla správná, 
ale v některých izolovaných poloţkách testovaní zcela selhávali, nezávisle na tom, jak byly 
„obtíţné“. Např. pan Ba přes svůj významný jazykový handicap vyřešil tento subtest s úspěšností 
85 %, ale poloţku „Značka PUMA oslavuje šedesátiletou historii uvedením kolekce bot.“ nebyl schopen 
správně vyřešit, podobně jako subjekt Po. Subjekt Kš téměř všechny své původní volby opravil, 
výsledkem byl test bez chyb, podobně také subjekt Ma by bez opakovaných zásahů testujícího 
splnil test na zhruba 40 %, takto měl úspěšnost 100%. 
Pro subjekty celkově nebyly obtíţné slovesné tvary - nejsloţitější pro ně bylo ohýbání číslovek a 
zájmen se supletivním kmenem, druhově zájmen osobních a vztaţných. Tam byli ve většině 
případů podstatně méně úspěšní neţ při ohýbání sloves. Je pravděpodobné, ţe tradiční názor o 
slovesných tvarech a jejich náročnosti pro afatiky platí spíše pro jazyky, jako je angličtina, v níţ je 
flexe sloves podstatně náročnější neţ flexe jmen. Na druhou stranu v testu série jednodějového 
obrázku s máváním osob se ukázalo, ţe komprehenze slovesných významů je téměř ve všech 
případech podstatně více narušená neţ jejich produkce. Pacienti byli často bezradní a výrazně 
v tomto subtestu chybovali. V poloţkách, v nichţ byly pouţity v dětství pravděpodobně 
memorované a v paměti hluboko zafixované pasáţe z písní a říkadel, byli pacienti shodně 
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úspěšní, pokud ovšem došlo k spojení, tedy k identifikaci naučeného poloautomatického 
produkčního vzorce. K identifikaci docházelo hůře, jestliţe stimulační věta nekopírovala začátek 
říkadla či písňového textu (Okovej mi mou noţičku… mělo niţší míru úspěšnosti neţ foukej, foukej, 
větříčku…). 
Přiřazování obrázků ze série k popisným výrokům bylo přesto, ţe se jevilo jako nejjednodušší, 
pro naše testované osoby naopak zřetelně nejtěţší, ačkoli případná pasivní varianta byla 
agramatická (*ţena s kufrem je mávána muţem) nebo zněla nepřirozeně (*ţeně s kufrem je máváno 
muţem), takţe nemohla být pouţita, a testující pronášel pouze věty ve formě aktiva (muţ mává ţeně 
s kufrem)957; viz obrázky níţe.  
 
Výsledky základního testu, Gramatického testu IIb (resp. a, plné a zkrácené verze) byly 
nejpřínosnější. V první části, v níţ subjekty prováděly grammaticality judgment, subjekty velmi 
správně určovaly, které věty jsou špatné a které správné, přestoţe ve vlastní produkci se často 
dopouštěly podobných a závaţnějších chyb. Na druhou stranu subjekt Pr, který měl spontánní 
produkci na slušné úrovni, v tomto subtestu neuspěl (34%). Někdy se projevovala tendence 
označovat za chybné ty výroky, které pracovaly s nezákladními variantami aktuálního členění (Tu 
krabici mi neseber!). Testovaní byli schopni identifikovat i velmi drobné chyby hláskového druhu, 
přestoţe se ve vlastní čtené produkci dopouštěli podstatně významnějších nedostatků (To je pro 
dědečka Pavela.) 
Do tohoto testu jsme začlenili reálné výroky dětí, rodilých mluvčích češtiny a zajímalo nás, jak je 
budou vnímat afatici z našeho vzorku: ukázalo se, ţe většinu vět povaţovali za přijatelné (např. Já 
si jdu skáknout!, Myš hopla do koše.), tj. hodnotili větu nikoli po formální, ale po „obsahové“ stránce. 
Nejméně úspěšný byl v tomto testu pacient ZM. Své výsledky komentoval tak, ţe někdy ví, ţe je 
ve větě chyba, ale neví kde. Podobně jako subjekt Kš si úkoly předčítal šeptem pro sebe, při čemţ 
pronášel zcela jiné, nesmyslné texty, ale následně v jiných testech odpovídal náleţitě. Oba 
subjekty mají zjevně narušenou fonologickou smyčku a poruchu opakování. Pacient ZM se takto 
projevoval i v úlohách na kalkulii mimo testování v rámci této baterie (aritmetickou úlohu 
písmemně správně vyřešil, ale orálně při tom pronášel jinou rovnici, kterou vyřešil buď správně, 
nebo špatně). 
 
Extrémně náročné bylo pro všechny testované rozhodování o větné synonymii. Často 
subjektům trvalo nepřiměřeně dlouho vyhledávání moţné odpovědi, a protoţe v mezidobí mezi 
přečtením jedné a druhé větné varianty uţ zapomínaly, co bylo obsahem první, nebyli schopni 
úkol splnit. Je pravděpodobné, ţe hlavní příčinou těchto potíţí nebylo ani tak narušené jazykové 
zpracovávání, jako spíše omezení kapacity pracovní paměti. V poloţce 4 tohoto subtestu nás 
zajímala zejména komprehenze číslovek, jsou-li psány slovy, a číslicemi. S latencí byly subjekty 
většinou schopni tuto poloţku zodpovědět správně. 
 
Rozhodovací test – výklad, jehoţ úspěšnost závisela zejména na správné komprehenzi a 
kombinující úlohy logické s jazykovými a komprehenzní s produkčními (pochopení věty a 
odpověď na otázku) byl pro pacienty rovněţ výrazně náročný. Roli hrála nejen pracovní paměť, 
ale také zjevně často narušená orientace v tématu a rozloţení tematických rolí. Téměř neřešitelná 
byla pro subjekty poloţka 3 (První pokus mi nevyšel a druhý jakbysmet). Správnou odpověď na otázku 
Který pokus mi vyšel (ţádný) byl schopen podat pouze subjekt Kš, který přitom objektivně trpěl 
nejzávaţnější jazykovou poruchou, zatímco pacient Ně odpověděl napůl a pacient Mi on; podobně 
také odpověď na otázku Kdo se plete? V poloţce 6 (Pleteš se buď ty, nebo já.) byla téměř vţdy chybná 
nebo spíše ţádná. Poloţkou sedm jsme sledovali, jak dlouho pacienti podrţí informaci 
v krátkodobé paměti. Většina subjektů nebyla schopna odpovědět na otázku Kdo měl špičaté uši? 

                                                           
957 Tento test prováděl pro svou disertační práci zabývající se syntaktickým zpracováváním Mgr. Tomáš Kubík. 
V případě pouţití slovesa zdravit je moţné vyuţívat i pasivních konstrukcí (ţena je zdravena muţem s kufrem). 
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zpaměti a musela dlouze nápovědu vyhledávat ve stimulové větě. Poloţka 8, která sestává ze 
dvou souvětí, byla rovněţ téměř neřešitelným problémem. Subjekty často pouţívaly jako 
odpověď poslední jmenný prvek ve větě, bez ohledu na jeho funkci ve větě (Honza se zlobil na 
Janu, ţe uhodila tu ţenu. Kdo uhodil ţenu? – Ţena). 
 
Výsledky gramatického testu III jsou součástí nahrávky. Subjekty byly v plnění tohoto úkolu 
úspěšné především v závislosti na míře agramatismu. Největší problémy jim dle očekávání činily 
tvary zájmen. Oproti tomu Gramatický test IV, v němţ mohly vybírat z nabídky, úspěšně splnily i 
subjekty s velmi váţnou fatickou poruchou. To svědčí především o tom, ţe testy zaloţené na 
samostatném doplňování nemohou být srovnatelné s testy s výběrem z řešení, resp. je potřeba 
tento rozdíl zohlednit v bodování. 
nahravky-testy\BA\ba-test-cely.wav 
nahravky-testy\BA\ba-test-komplet.wav 
nahravky-testy\KO\Ko-cely-test.wav 
nahravky-testy\KR\kr-cely-test.wav 
nahravky-testy\KŠ\Kš-test-cely.wav 
nahravky-testy\MA\Ma-cely-test.wav 
nahravky-testy\Ně\Ně-test-cely.wav 
nahravky-testy\PO\po-gramaticky -test 3.wav 
nahravky-testy\PO\Polivka-TEST-cely.wav 
nahravky-testy\PR\PR- test-cely.wav 
nahravky-testy\PR\Pr-test-cely.wav 
 
Nejzajímavějším výsledkem našeho testování je ovšem poznatek, ţe jazykově postiţené osoby 
z našeho vzorku aţ na výjimky nebyly schopny odlišit mezi správností jazykovou a obsahovou 
smysluplností věty (totiţ hodnocením pravdivostní hodnoty propozice), tedy mírou, do níţ se 
věta shoduje s realitou, se zkušeností, kterou o světě mají. Všechny subjekty označily gramaticky 
správnou větu Myška honila kočku po zahradě za chybnou, protoţe myš nemůţe honit kočku. 
Podobně Honzík nemůţe upéct dědečkovi maminčin koláč, protoţe je ještě malý a poloţka 6 
v subtestu hodnocení gramatické správnosti vět byla podle našich testovaných celá špatně, 
protoţe kočička nemůţe za ţádných okolností číst kníţečku. Pacientka Pr dokonce uvedla, ţe 
nemůţe odpovědět na poloţku 26 prvního subtestu GTIIa (totiţ hodnocení gramatické 
správnosti vět), protoţe „Půjčit lék! No to nejde! Nemůţe bez předpisu!“ Druhou část poloţky 33 
(Nebyla to vička, ani čočovička, byl oves.) komentovala takto: „Nakonec je to docela dobrý, kdyţ to není 
v písničce.“ Zcela proti tomuto pozorování této pacientky jsou ale její výsledky v subtestu 
Rozhodovací test – výklad, v němţ byla naopak nejúspěšnější ze všech testovaných (87 %). 
V mnoha případech se pacientům jevily věty ze souboru stimulů jako zcela totoţné a nebyly 
schopny identifikovat, která z nich je či není chybná. Rovněţ je nutné zmínit, ţe řada osob 
myšlenkově perseverovala při přechodu mezi různými typy úloh, takţe například v úloze na 
větnou synonymii se testovaní stále pokoušeli zjišťovat, která věta není gramaticky správná, 
přestoţe tento úkol nebyl náplní subtestu. 
Celkově je z naší baterie patrné, ţe specifika češtiny jakoţto významně flektivního jazyka jsou 
natolik významná, ţe si jednoznačně zaslouţí adekvátně speciální péči při vytváření 
diagnostických a reedukačních materiálů. Prokázalo se rovněţ, ţe přestoţe se stále tvrdí, ţe afázie 
nepředstavuje narušení obecné kognice, je tomu tak, alespoň v našem vzorku: naše subjekty měly 
v úhrnu prokazatelně potíţe s obecně logickým uvaţováním, s orientací v kvaziprostoru čísel, 
potíţe s obecnou referencí, nikoli jen s jazykovým zpracováváním příslušných verbálních 
formulací. Narušení kapacity pracovní paměti bylo u většiny testovaných osob z našeho vzorku 
pravděpodobně dominantní příčinou nízké úspěšnosti při splnění některých náročnějších 
jazykových úloh, nikoli jejich omezená jazyková kompetence.  
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21.7.3 Soubor stimulů (komprehenze reverzibilních vět) 
Přiřazování obrázků ze série k čteným popisům 
 
Činitel muţ 
 
1. muţ mává na ţenu 
2. muţ s kufrem mává na ţenu 
3. na ţenu mává muţ s kufrem 
4. na ţenu mává muţ drţící kufr 
5. na ţenu s kufrem mává muţ 
6. muţ drţící kufr mává na ţenu 
7. muţ mává na ţenu s kufrem 
8. muţ mává na ţenu drţící kufr 
9. muţ, který drţí kufr, mává na ţenu 
10. muţ mává na ţenu, která drţí kufr 
 
Činitel ţena 
 
11. ţena mává na muţe  
12. ţena s kufrem mává na muţe 
13. na muţe mává ţena s kufrem 
14. na muţe mává ţena drţící kufr 
15. na muţe s kufrem mává ţena 
16. ţena drţící kufr mává na muţe 
17. ţena mává na muţe s kufrem 
18. ţena mává na muţe drţícího kufr 
19. ţena, která drţí kufr, mává na muţe 
20. ţena mává na muţe, který drţí kufr 
 

A (11, 15, 17, 18, 20) B (1, 2, 3, 4, 6, 9) 

C (1, 5, 7, 8, 10) D (11, 12, 13, 16, 19) 

 
 

 
 
Popis komplexního dějového obrázku 
Stimul (formát A4): 
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Pacient Ba  
 

 
 
Pacient Kš 
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Pacient ZM
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Pacient Po, pacientka Pr 
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Pacient Kr, subjekt Ma 
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Zvukové záznamy tohoto úkolu: 
nahravky-testy\BA\ba-deda-dejovy-obrazek-popis.wavnahravky-testy\BA\ba-deda-popis-
pisemne.wav 
nahravky-testy\KO\Ko-popis-obrazku-test.wav 
nahravky-testy\KŠ\kš_TEST_popis-obr-deda-kocka.wav 
nahravky-testy\ZM\zm-deda-popis-dejoveho-obrazku.wav 
 
Ţivotopis 
Úkol: napište doma svůj stručný ţivotopis 
 
Subjekt Kš 
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Subjekt Ba 
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Subjekt Ko 
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Pacient Kr 



449 

 

Subjekt Po 
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21.7.4  Formuláře testů baterie - Gramatický test IIa 
 

I. Hodnocení gramatické správnosti vět 
Úkol:  
Přečtěte nahlas věty v řádku a označte větu, která je nesprávná, pokud se tam taková vyskytuje. 
 
1. Káťa kde je? Káťa je kde? Kde je Káťa?  
2. Tam nechodíme. Tam bysme nechodíme. Tam bychom nechodíme.  
3. Tady nejdřív vylezneš a pak zase slezneš. Tady nejdřív vylezeš a pak zase slezeš. 
4. Sopla v nose jsme nenašli. Sopela v nose jsme nenajdeli. Sopel v nose jsme nenašli. 
5. Já jsem stojila za dveřmi. Já stojila za dveřmi. Já jsem stála za dveřmi. 
6. Ty to přečteš. Chci to přečtet. Chci to přečíst. 
7. Kočička nemůţla číst kníţečku. Kočička nemohla číst kníţečku. Kočička nemůţe číst kníţečku. 
8. Tatínek nekoupila lízátko. Tatínek nekoupil lízátko.  
9. Myš skokla do koše. Myš skočila do koše. Myš hopla do koše. 
10. S Danou jsme půjdeli nakoupit. 
11. Zamykla jsi dveře. Zamkla jsi dveře. Zamykovala jsi dveře. 
12. Já si jdu skáknout! Já si jdu skočnout! Já si jdu skočit!  
13. Dej to tomu Kristýnkovi. Dej to té Kristýnce. Dej to tomu Kristýnce. 
14. Nevezmi mi tu krabici! Tu krabici mi neseber! Tu krabici mi neber!  
15. Chceš přečtet pohádku! 
16. Tady se posadíš. Tady si sedneš. Tady se posedneš. 
17. Tam jsme nepůšli. Tam jsme nepůdli. Tam jsme nešli. Tam nepůjdeme. 
18. To je pro dědečka Pavela. To je pro dědeček Pavel. To je pro dědečka Pavla. 
19. Půjčit jeden lék! Půjč mi jeden lék! Půjčit jednu léku! 
20. To jsou dva pejsky. Jsou tu dva pejsci. 
21. Nakreslíme stromečka. Nakreslíme stromeček. 
22. Jenom opatrně, aby se to nerozbilo. Jenom opatrně, aby se to nerozbijelo. 
23. Dáš si rohlík. Dáš mi rohlík. Dáš ti rohlík. 
24. Ta baterka uţ dofungla. Ta baterka uţ dofungovala. Ta baterka uţ nefunguje. 
25. Já jsem se nebála pavoučka. Já jsem se pavoučka nebála. Já jsem se nebojila pavoučka. 
26. Nebyla to vička, ani čočovička, byl oves. Nebyla to vička, ani čočovička, byl to pes. 
27. Tady je ten loţnic. Tady je ten loţnice. Tady je ta loţnice. 

1. 
U vesnice, jehoţ domečky byly rozesety po celém kopci, stál zámek. 
U vesnice, jejíchţ domečky byly rozesety po celém kopci, stál zámek. 
U vesnice, jejíţ domečky byly rozesety po celém kopci, stál zámek. 
2. 
Dostala jsem pětku od učitelky, která mě neměla nikdy v lásce. 
Dostala jsem pětku od učitelky, který mě neměl nikdy v lásce. 
Dostala jsem pětku od učitelky, který mě neměla nikdy v lásce. 

3. 
Tento stůl a ţidli můţete zakoupit v našem obchodě, jejíţ praţskou pobočku najdete poblíţ hlavního 
nádraţí. 
Tento stůl a ţidli můţete zakoupit v našem obchodě, jehoţ praţskou pobočku najdete poblíţ hlavního 
nádraţí. 
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II. Rozhodovací test – Výklad 
 
Úkol:  
Přečtěte nahlas věty v řádku. Odpovězte na otázky, které jsou uvedeny na konci řádku a vztahují se k předchozím větám. 
 
1. Honza se zlobil na Janu, ţe uhodila tu ţenu. Kdo uhodil ţenu? 
2. Kvůli kterému učiteli Honza odešel ze školy, protoţe mu dal pětku? Kdo odešel ze školy? Proč? 
3. První pokus mi nevyšel a druhý jakbysmet. Který pokus vyšel? 
4. Koho si myslíš, ţe má z nás Honza nejradši? Kdo se ptá? Koho se ptá? 
5. Tento model klade výrazně větší nároky na nepoučené studenty. Kdo je podroben velkým nárokům? 
6. Pleteš se buď ty, nebo já. Kdo se plete? 
7. Jeden pes měl dlouhé uši, druhý krátké nohy, třetí špičatý čenich. Kočka měla krátké uši. Medvěd 
měl huňatý koţich. Kdo měl špičaté uši? 
8. Muţ, který odcházel předním vchodem, neměl moţnost potkat svou ţenu, jeţ odešla zadním 
vchodem uţ před delší dobou. Vyhlíţel z okna sousedy, kteří stáli před domem a venčili psa. 
Kdo venčil psa? Kdo odešel zadním vchodem? Kdo vyšel jako první? 
9. Vlčata, odchovaná v naší zoologické zahradě, jsou umístěna na mnoha místech na světě. Jedním 
z nich je také vlčí centrum ve Francii. Co se chová v centru ve Francii? Kdo hovoří? 
 
III. Větná synonymie  
Úkol: 
Určete, které věty popisují stejnou událost a které jinou. 
1. 
Petr prodal knihu Janě. 
Jana si koupila knihu od Petra. 
Jana koupila Petrovi knihu. 
Kniha byla koupena Janou od Petra. 
Jana koupila knihu, kterou jí prodal Petr. 

2. 
Věrka snědla Jitce lízátko od babičky. 
Jitka snědla Věrce lízátko od babičky. 
Babička dala Věrce lízátko, které jí Jitka snědla. 
Babička dala Jitce lízátko, a Věrka ho snědla. 
Babička dala Jitce lízátko, které jí Věrka snědla. 
Věrka snědla lízátko, které dala Jitce její babička. 
Babička snědla Jitce lízátko od Věrky. 
Jitka snědla babičce lízátko od Věrky. 

3. 
Máma upekla Honzíkovi dědečkův oblíbený koláč. 
Máma upekla dědečkovi jeho oblíbený koláč pro Honzíka. 
Máma upekla dědečkovi Honzíkův oblíbený koláč. 
Máma upekla Honzíkovi koláč, který má rád dědeček. 
Honzík upekl dědečkovi maminčin oblíbený koláč. 
Dědeček má svůj oblíbený koláč rád. Máma ho upekla Honzíkovi. 

4. 
Petr honil Míšu po zahradě s míčem v ruce. 
Petr honil Míšu s míčem v ruce po zahradě. 
Petr s míčem v ruce honil Míšu po zahradě. 
Míša honila Petra s míčem v ruce po zahradě. 
Míša s Petrem se honili s míčem v ruce po zahradě. 

5. 
Kočka honila myšku po zahradě. 
Myška honila kočku po zahradě. 
Myška s kočkou se honily po zahradě. 
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6. 
Pavel šel doprava dozadu a Věrka doleva rovně. 
Pavel šel doprava rovně a Věrka doleva dozadu. 
Pavel šel doprava a Věrka doleva, Pavel šel dozadu a Věrka rovně. 
Pavel šel doprava a potom doleva. 
Pavel šel doprava a potom dozadu. 
Věrka šla doleva, rovně a znovu doleva. 

7. 
Čaj se louhuje pět minut a káva dvacet. 
Čaj se louhuje 5 minut a káva 20. 
Čaj se louhuje 25 minut. 
Káva se vaří dvacet minut. 
Čaj se louhuje 20 minut a káva 5. 

8. 
Tento stůl a ţidli můţete zakoupit v našem obchodě, jehoţ praţskou pobočku najdete poblíţ hlavního 
nádraţí. 
Tento stůl a ţidli můţete zakoupit poblíţ hlavního nádraţí, kde je praţská pobočka našeho obchodu. 
Tento stůl a ţidli můţete zakoupit v praţské pobočce našeho obchodu, kde je hlavní nádraţí. 
Tento stůl a ţidli můţete zakoupit na hlavním nádraţí, poblíţ pobočky našeho obchodu. 
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21.7.4.1 Gramatický test III. 
 

Úkol:  
V závorce je slovo v neutrálním tvaru. Upravte jej do náleţitého tvaru tak, aby se do věty hodilo. 
 
1. Neţ zasedneme k (jídlo), (připravit) na stůl a (umýt si) ruce. 
2. Ačkoli nám byla voda (studený), (vykoupat se) v řece a potom (sušit se) na (slunce). 
3. Na (zahrada) bylo vidět boudu (strakatý) pejska a pelíšek (mourovatý) kočičky. 
4. Truhlář (pracovat) se (dřevo). Řeţe je (pilka) a brousí (rašple). 
5. Kdyţ jsem zjistil, ţe mám (starší) bratra, ihned jsem se za (on) vydal. 
6. Kostel, (jehoţ) se tu říkalo „bouda“, (obklopovat) hřbitov. 
7. Došlo k hromadné (nehoda), protoţe (všechen) semafory (svítit) červeně. 
8. Pekař (péci) housky, (uţdibovat) kousky. 
9. Záchranáři od pondělka vytahují z (rozbouřený) moře kusy trosek (letadlo), (který) v neděli (havarovat) 
nad (Atlantik). 
10. (Můj) babička (bydlet) v Ústí nad Labem, ale (náš) dědečka byste našli v (Praha). 
11. Šnečku, šnečku, (vystrčit) růţky. 
12. Tatínek koupil (dcera) lízátko. 
13. Foukej, foukej, (větříček), (shodit) mi (jeden) (hruštička).  
14. Při (práce) s (těsto) je uţitečné mít (navlhčený) ruce. 
15. Nejdřív vyklepneme do (malý) mísy vajíčko, potom (přidat) trochu (mouka) a (mléko). 
16.  Okovej mi (můj) noţičku, okovej mi obě, (zaplatit) já (ty). 
17. Větší námahy bicepsů (docílit) (rychlejší) pohybování (ruce). 
18. Kdyţ je (celý) krabice polepená obrázky, zavěsíme (ona) na suché místo. 
19. Lupiči kradou zejména v noci, ale k (drobný) krádeţím (docházet) i ve (den). 
20. V (šest) měsících se dítě otáčí, (říkat) několik (slabika) a stále (vyţadovat) pozornost (matka). 
21. Paci, paci, pacičky, táta (koupit) botičky. 
22. Příští neděle (být nabitý) hudbou rockových kapel – publiku (zahrát) také švédské kytarové trio. 
23. Kalamajka, mik, mik, mik, (oţenit se) kominík, (vzít si) ţenu Elišku v (roztrhaný) koţíšku. 
24. Klub (zaměřovat se) na hudbu pro (mladý) lidi. 
25. Prosím tě, podej (já) trochu soli. 
26. První dva ţáci dostali odměnu, ale na (třetí) se uţ nedostalo. 
27. (Náš) kočka strakatá, (mít) čtyři koťata. 
28. V (praţský) centru bude (host) cvičitelka aerobiku Hanka.  
29. Ubytujete se v blízkosti (les), (jenţ) budete projíţdět na cestě do hor.  
30. Aţ přijdou děti domů, ohřej (oni) trochu polévky. 
31. (Který) jídlu dáváš přednost – domácímu, nebo hospodskému? 
32. Zvítězili jsme čtrnáctkrát za sebou, proto (věřit), ţe vyhrajeme i (patnáctý). 
33. (Můj) babička není (ţádný) důchodkyně, (která) by uţ na (nic) nezáleţelo. 
34. Na (čtvrtý) místě se umístila skupina z Tábora. 
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Gramatický test IV  
(multiple choice gap filling) 
Úkol: 
Doplňte do věty slova, která chybějí v mezerách. Vybírejte při tom z nabídky – máte vţdy tři moţnosti a jedna z nich je 
správná. 
1. 
 
Musím se   , ţe na opeře jsem byl jen jednou v     . 
 
  přiznávat       ţivota 
  přiznat        ţivot 
  přiznán        ţivotě 
 
2. 
V ZOO Praha    odchovat jiţ    mláďat leguána. 
  se podařili    desítky 
  se podařilo   desítkami  
  podařily    desítek 
3. 
Malou     můţe nahradit i elegantní batůţek přes  . 
 kabelka        ramen  
 kabelkou       rameny 
 kabelku        rameno 
4. 
Na první místo kladu zodpovědnost před    i úctou k     lidem. 
     pracovitostmi    druhý 
     pracovitosti        druhým     
     pracovitostí  druhému 
5. 
Jaké to je, kdyţ    místy projíţdí nemuslim? 
   svatý 
   svatými 
   svatým 
6. 
Přestoţe   konkrétní datum pouti, lidé    kaţdý den.   
nebylo stanoveno    přicházeli  
 nebyl stanoven     přicházejí 
 nestanovil     přišla   
7. 
Značka PUMA oslavuje    historii uvedením kolekce     . 
       
šedesát let        botami 
   šedesáti lety        bot  
   šedesátiletou        boty 
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Seznam zkratek 
AAC augmentativní a alternativní komunikace 

AAT Aachen Aphasia Test 

ACC Ant. cingulární kortex 

AD Alzheimerova choroba 

ADHD Porucha pozornosti s hyperaktivitou 

AIP Ant. Intraperietální sulcus 

AK Auditorní kortex 

AMF Anterior middle field 

APD Auditory processing disorder 

AQ afatický kvocinent (WAB) 

AS Aspergerův syndrom 

AST Aphasia Screening Test 

BA Brodmannova area 

BDAE Boston Diagnostic Aphasia Evaluation 

BDB Boston Diangostic Battery 

BOLD blood oxygenation level dependent 

BWL Benson-Wernicke-Lichtheimův model afázií 

CADL Communication X daily living 

CAPD Central Auditoriy Processing Disorder 

CAT Computer Axial Tomography 

CC Capacity constrained 

CMP cévní mozková příhoda 

CNS centrální nervová soustava 

CPS Closure positive shift 

CQ kortikální kvocient (WAB) 

CT počítačová tomografie0 

DBM Deformation-based morphometry 

DCS,DCES direct cortical electrical stimulation 

DH Dominantní hemisféra 

DOT Diffuse optical tomography 

DS, DSI diffusion spectrum imaging 

DTI diffusion tensor imaging 

DWI diffusion weighted imaging 

DX Dysartrický index 

EEG elektroencefalografie 

EKG elektrokortikografie 

EKS elektrokortikostimulace 

ELAN early left anterior negativity 

EMG elektromyografie 

EOG elektrookulografie 

EROS Event Related Optical Signal 

ERP event-related potentials 

FAS Forreign accent syndrom 

FAST Frenchay aphasia screening test 

FDA Frenchay Dysarthria Assessment 

FLD frontální lobální degenerace 

FTD frontální temporální degenerace 

FTLD frontální temporální lobální degenerace 

GA globální afázie 

HD Huntingtonova choroba 

HFA high-functioning autism 

HSET Heidelberský test řečového vývoje 

IAT Intracarotid amytal test 

ICBM International Consortium for Brain Mapping 

IFG inf. front. gyrus 

ISAP intracarotid sodium amobarbital procedure 

KDP krátkodobá pamě´t 

D-KEFS Color-Word Interference Test 

L levý, levá, levé 

LAD language acquisition device 

LAN left anterior negativity 

LDT lexical decision task 

LH levá hemisféra 

LHD left hemisphere damage 

LIFC levý inf. frontální kortex 

LIFG levý inf. frontální gyrus 

LKS Landau-Kleffner syndrom 

LMD lehká mozková dysfunkce 

LNNB The Luria-Nebraska Neuropsychological Battery 

LQ language quocient 

LRP lateralized readiness potential 

MAST The Mississippi Aphasia Screening Test 

MEG magnetoencefalografie 

MIRS mid-infrared spectrometry 

MMN mismatch negativity 

MNS mirror neuron system 

MR, MRI magnetická rezonance 

MTDDA Minesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia 

NH nedominantní hemisféra 
NIRS, 
NIRSI near-infrared spectrography 

NKS narušená komunikační schopnost 

NMR nukleární magnetická rezonance 

NN neuronové sítě 

NNM modelování neuronovými sítěmi 

OLP Ordinal-linguistic personification 

P pravý, pravá, pravé 

PACE Promoting Aphasic´s Communicative Effectiveness 

PALPA Psycholinguistic Assessment of Language Processing in 
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Aphasia 

PD Parkinsonova nemoc 

PDK Pravá dolní končetina 

PDP parallel distributed processing 

PET pozitronová emisní tomografie 

PF prefrontální 

PFC prefrontální kortex 

PH, RH pravá hemisféra 

PICA Porch Index of Communication Ability 

PMN Phonological Mapping Negativity 

POT Parieto-okcipito-temporální 

PPA primární progresivní afázie 

PPP primary pragmatic disability 

PVC Primární vizuální kortex 

RAN rapid automatized naming 

REA right ear advantage 

REST reduced syntax therapy 

RHD right hemisphere damage 

ROI region of interrest 

RTG rentgen 

SBM surface-based morphometry 

SD sémantická demence 

SEEG stereotaktické EEG 

SLI specific language impairment 

SMA suplementární motorická oblast 

SMG supramarginální gyrus 

SNI single-cell recording 

SPECT jednofotonová počítačová emisní tomografie 

SPLD Sémanticko-pragmatická porucha jazyka 

SPP sekundární pragmatická porucha 

STG superiorní temporální gyrus 

STS sup. temp. sulkus 

TDH Trace-deletion hypothesis 

TMA Transkortikální motorická afázie 

TMS transkraniální magnetická stimulace 

TPH tree-prunning hypothesis 

TS Touretteův syndrom 

TSA Transkortikální senzorická afázie 

TSSA Transkortikální smíšená afázie 

VA Verrbální apraxie 

VAF Vysoce automatizované formy (řeči) 

VBM voxel based morphometry 

VFF Vyšetření fatických funkcí 

WA Wernickeova afázie 

WAB Western aphasia battery 

WS Williamsův syndrom 

WSE word supperiority effect 
 
d.  dorsální  
v.  ventrální 
r.  rostrální 
post.  posteriorní 
sup.  superiorní 
ant.  anteriorní 
mid.  střední 
lat.  laterální 
bilat.  bilaterální 
inf.  inferiorní 
temp.  temporální 
pariet.  parietální 
front.  frontální 
okcipit.  okcipitální 
L  levý 
R  pravý 
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