
Zápis 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Olgy Stehlíkové, 

konané dne 30. 6. 2011 

Téma práce: „Aktuální problémy neurolingvistiky“ 

Přítomní: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (předseda) 

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. (školitelka) 

doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. (oponent) 

PhDr. Andrea Hudáková, Ph.D. (oponent) 

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc. 

Předseda komise profesor Petr Mareš zahájil obhajobu a představil přítomným 

kandidátku. 

Školitelka prof. Alena Macurová představila kandidátku a seznámila komisi s její 

disertační prací. 

Zejména řekla, že disertace v rozsáhlé syntéze prostředkuje informace z neurolingvistiky, 

přičemž kandidátka projevila systematické snahy nacházet vztahy s příbuznými 

interdisciplinárními obory. Za nejcennější považuje, že práce je protkána otázkami, které 

implicitně klade. Jako školitelka ji doporučuje k obhajobě. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: 

Prací jsme zamýšlela vytvořit platformu pro vytvoření první příručky o neurolingvistice 

v českém jazyce. Absolvovala jsem stáže u afaziologů a klinických logopedů. Nejvíce 

doufám, že se v budoucnu podaří vytvořit interdisciplinární tým, zkoumající i na české půdě 

otázky fungování jazyka v mozku. V závěru disertace předkládám ukázku, jak by mohla 

taková práce interdisciplinárního týmu vypadat.  

První kapitola pojednává o oboru neurolingvistika z historického hlediska, zachycuje 

přelomové vědecké události. Následně je srovnávána neurolingvistika s psycholingvistikou. 

Další kapitola se zabývá anatomií mozku v souvislosti s jazykem a poskytuje výklad o tom, 

jak vznikají jazykově orientované mozkové atlasy. Dále jsou do práce zapracovány výzkumné 

metody neurolingvistiky – neurozobrazování. Jsou porovnávány výhody a nevýhody 

jednotlivých zobrazovacích metod, přičemž nastiňuji interpretační, technické a metodologické 

problémy. Následná kapitola se zabývá lateralizací. Věnuji se též donedávna zanedbávané 

oblasti – podílu pravé hemisféry na jazykovém zpracování. V kapitole o modelování 

jazykových procesů se pomocí mozkových atlasů pokouším podat náhled na produkci a 

komprehenzi jazyka, ukazuji, jak je distribuovaná jazyková síť. Zajímají mě související 

kognitivní domény: vztah jazyka a paměti, jazyka a emocí. Vztah těchto kognitivních domén 

k jazyku je velice úzký, tyto domény nelze při zkoumání jazyka eliminovat. Speciální kapitoly 

jsou věnovány jazykovým poruchám. Snažím se problematizovat to, jak se s jazykovými 

poruchami dosud nakládá zejména na poli klinické logopedie. Přicházím s členěním 

symptomů jazykových poruch na  symptomy obsahového a formálního typu – předkládám 

vlastní návrh klasifikačních os, podle kterých by bylo možné jazykové poruchy členit tak, aby 

to vyhovovalo lingvistickému výzkumu a aby to zohledňovalo i ostatní disciplíny. Závěrečná 

kapitola se věnuje afáziím. Ukazuji, že logopedické parametry při testování mohou být 

odlišné od lingvistických požadavků. Upozorňuji na problematičnost českých neoficiálních 



překladů zahraničních diagnostických testů, snažím se analyzovat tyto adaptace a ukázat 

možnou budoucí práci lingvistů na jejich standardizaci. K disertační práci je připojen též 

návrh vlastní testové baterie, kterou jsem experimentálně aplikovala, a dále CD nahrávek 

afatických projevů, zachycující cca 20 subjektů. V neposlední řadě mě zajímal vztah mezi 

dětskou řečí a afatickými rezidui řeči - tuto dílčí otázku jsem též zohlednila v koncepci 

testové baterie. 

Na konec prezentace obsahu své disertační práce kandidátka předvedla významný příklad 

české neurolingvistické studie subjektu se smíšenou afázií a dalšími kognitivními poruchami, 

která vznikla v nemocnici Na Homolce a VFN na Vinohradech za pomoci metody DTI, 

zobrazující trakt bílé mozkové hmoty. Upozorněním na dostupnost této techniky v ČR 

kandidátka nastínila možnosti spolupráce interdisciplinárního týmu, zahrnujícího též 

neurolingvisty. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků: 

Oponentka doc. Iva Nebeská ocenila širokou nabídku odborné literatury v disertační práci a 

tříděné přehledy experimentálních technik výzkumu mozku. Kandidátka umí interpretovat, 

má nadhled nad věcí, ukazuje, jak obtížné je dospět od jednoho výzkumu k zobecnění, které 

by nebylo dalším výzkumem zpochybněno. Doporučuje práci k obhajobě. Disertace má do 

jisté míry i roli termínotvornou pro českou neurolingvistiku, i když je v tuto chvíli v české 

neurolingvistice i v práci kandidátky obtížné dodržovat terminologický soulad.  

1. připomínka oponentky doc. Nebeské se týkala toho, jak si stojí v interdiciplinaritě oborů

neurolingvistika, patrně nebude „směrovací“ vědou?

2. otázka doc. Nebeské: Při testování se pacient dostává do situace, která je „umělá“,

neodpovídá jeho komunikační zkušenosti. Přitom z výsledků testu se usuzuje i na to, jak je

schopen užívat jazyk v běžných a jemu známých situacích. Jaký má na to kandidátka názor?

3. otázka doc. Nebeské: Z výkladů o testování pacientů se mi to jeví tak, že při testování

poruchy derivace má zvláště významnou úlohu přechylování. Pokud ano, proč právě

přechylování?

Oponentka dr. Andrea Hudáková upozornila na velký rozsah práce a poznámkového 

aparátu, což klade na čtenáře vysoké nároky. Upozornila na překážky především formálního 

charakteru. Po odstranění formálních nedostatků, rozčlenění na 2-3 díly a připojení 

terminologického slovníku by dle jejího názoru vznikla publikace velmi vyhledávaná 

oborníky z mnoha oborů. Doporučuje disertaci k obhajobě a po úpravách publikovat. 

1. otázka dr. Hudákové směřovala ke studii o rodině označované KA family, u které

neurovědci identifikovali jazykový gen. Rodina má nesrozumitelnou řeč a učí se znakový

jazyk. Mohla by kandidátka objasnit, v čem je pro ni komunikace ve znakovém jazyce

funkčnější než v jazyce mluveném (nemluvím o motorické možnosti užívat ZJ, ale o

problémech s chápáním jazykových struktur)?

2. otázka dr. Hudákové směřovala k teorii fonologického deficitu, podle které jsou čtenářské

obtíže dyslektických dětí způsobené narušením správných korespondencí grafém – foném.

Pokud by teorie byla pravdivá, mohla by kandidátka objasnit, jak by se učili číst prelingválně

neslyšící?

Odpovědi kandidátky: 

Kandidátka především děkuje oponentkám a školitelce. Omlouvá se za překážky, které prací 

na čtenáře klade, uvědomuje si formální nedostatky, vysvětluje, že problémy s odkazováním 



v práci vznikly nutností vyjmout nadbytečné kapitoly. Děkuje za inspiraci ke vzniku 

neurolingvistického slovníku.  

Odpověď na 2. otázku doc. Nebeské: Kandidátka se domnívá, že sice testovací situace pro 

pacienta je laboratorně umělá, ale na druhou stranu kvalitní testy zahrnují faktor laboratorních 

podmínek a počítají s ním. Co se týče diagnostických okolností, většinou zahrnují tzv. 

semispontánní dialog, tj. dialog sice řízený, přesto s jistou spontaneitou. V poslední době se 

okolnosti práce s pacienty také stávají přirozenějšími tím, že se např. do práce s pacientem 

zapojují také jeho příbuzní. V závěrečné diskuzi poté k tomuto tématu kandidátka připojuje 

ještě poznámku, že testy ukazují gramatické obtíže pacienta, které spontánní komunikace 

neukazuje – kdybychom soudili jen ze spontánní komunikace, obrázek o výpovědi afatických 

pacientů by byl lepší, v testech s izolovanými tvary však nejsou schopni splnit gramatické 

úkoly.  

Odpověď na 3. otázku doc. Nebeské: Adaptátoři testů, které pocházejí původně z angličtiny, 

se domnívají, že přechylování je derivační specifikum češtiny a že jeho zařazením do testu 

vytvoří test jaksi „češtější“. Přitom afatici mají větší problémy např. s prefixací nebo v práci 

se slovesy než právě s přechylováním. 

Odpověď na 1. otázku dr. Hudákové: KA family se učí ZJ kvůli orofaciální apraxii, přitom 

apraxii manuální nemá, tudíž ZJ je pro ni funkčnější z hlediska ryze praktického. Problémy 

s větnou strukturou se pravděpodobně budou zrcadlit i ve ZJ, ale rodina má zároveň i 

mentální deficit, takže užívá jednoduchých struktur ZJ. Rodina se zkoumá proto, že existence 

jazykového genu je argument vyhledávaný nativistickými školami.  

Odpověď na 2. otázku dr. Hudákové: Je třeba zdůraznit, že dyslektici nemají alexii. 

Nemáme u nich na mysli fatální poruchu konverze grafém – foném. Existuje též fonologická 

dyslexie a hloubková dyslexie, přičemž obě jsou kompenzovány odlišnými strategiemi při 

čtení. Právě fonologická dyslexie může být kompenzována globálním čtením a vytvářením 

slovníku celých grafických obrazů slov. Rovněž prelingválně neslyšící mohou namísto 

strategie grafém – foném aplikovat globální metodu vnímání grafického obrazu slova.   

Diskuze: 

Kandidátka se ještě vyjádřila k tomu, jestli by neurolingvistika mohla být „směrovací“, 

vůdčí, resp. stejně partnerskou disciplínou. Domnívá se, že pokud by formulovala vlastní 

teorii, tak, jak je to konstituující pro jakoukoli jinou disciplínu, pak ano. Dále je důležité si 

uvědomit, že lingvistika je tradičně chápána jako věda humanitní, neurolingvistikou však 

přecházíme také do přírodních věd, což specifickým způsobem vymezuje místo 

neurolingvistiky mezi ostatními interdisciplínami. Kandidátka upozorňuje na to, že jazyk je 

otázkou lidské biologie a jako s takovým bychom s ním rovněž měli nakládat. 

Prof. Mareš připomněl, že v současnosti lze vysledovat snahy, aby syntaktické modely byly 

v souladu s poznatky, které zjistila neurolingvistika. Do jaké míry jsou tyto snahy relevantní? 

Odpověď kandidátky: Jednoduchost a bezespornost modelu může teoretické lingvistice 

stačit. Neznamená to tudíž, že by vše, co dosud teoretická lingvistika vytvořila, bylo zbytečné. 

Na druhou stranu není možné předstírat, že nemáme nyní nové poznatky o tom, jak opravdu 

zpracování syntaxe v mozku probíhá. Je potřeba brát neurolingvistiku v úvahu. Například 

v teoreticko lingvistickém sporu o seriální či paralelní komputaci převažovaly odborné názory 

ve prospěch paralelní komputace. Neurolingvistické výzkumy však ukázaly na seriální 

komputaci.  

Prof. Mareš se dále zeptal na kandidátčin názor na doménu neuroligvistiky, respektive na 

vztah obecných mechanismů fungování jazyka a jazykových poruch.   



Odpověď kandidátky: Samotná neurolingvistika by se ještě měla štěpit na další 

subdisciplíny - např. afaziologii. Doménou neurolingvistiky by však mělo být studium 

fungování jazyka u zdravých jedinců.  

Prof. Macurová nazvala poruchy slovy Viléma Mathesia jako „situace hodné pozoru“. 

Kandidátka doplnila, že poruchy nabyly na inspirativnosti pro výzkum od té doby, co jsou 

dostupné zobrazovaní metody. 

Doc. Vaňková připomněla, že na poli kognitivní lingvistiky možnost neurolingvistického 

zkoumání uhranula i George Lakoffa. I kognitivní lingvistika má tedy větve, které kladou 

důraz na porovnání kognitivně lingvistických poznatků s neurolingvistickými. Oproti tomu 

jsou větve kognitivní lingvistiky, které rozlišují mozek a mysl.  

Odpověď kandidátky: To je zásadní otázka vědeckého stanoviska: je jazyk objekt mysli, 

nebo je to biologická entita? Kandidátka zastává názor, že především biologická entita.   

Dr. Hudáková: Necítili lingvisté v historii handicap vůči přírodním vědám? Nenahrazuje si 

lingvistika nyní neurolingvistikou tento řekněme „handicap“? 

Odpověď kandidátky: Zcela jistě. Přírodní vědy měly oproti lingvistice možnosti 

hmatatelného ověřování, experimentálního zkoumání. Potřeba exaktního experimentu se již 

dříve ukázala například v psycholingvistice. Nyní díky neurozobrazovacím metodám má tyto 

možnosti i neurolingvistika. Snaha experimentálně vykompenzovat humanitní přístupy 

nemusí být kontraproduktivní. Neurolingvistické informace nejsou pro teoretizující subobory 

nebezpečné. Mohou např. potvrdit jejich stanoviska, anebo vyvrátit.   

Vyhlášení výsledků tajného hlasování: 
Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.). 

Zapsala: Mgr. Radka Majerová 

Podpis předsedy komise:  

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 


