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Lenka Žihlová – K sémantickým parafásiím 

Bakalářská práce Lenky Žihlové K sémantickým parafásiím je vůbec první prací na toto téma nejen 

v rámci existující domácí lingvistické literatury, ale rovněž v celé odborné sféře afaziologické. Ani 

v zahraničí neexistují příkladné monografie, jež by se tomuto speciálnímu symptomu, jazykové 

poruše označované jako parafázie, věnovaly. O to složitější měla autorka práci s hledáním 

využitelných informací a jejich zpracovávání, které si stanovila jako cíl a výstup práce. Lenka Žihlová 

podnikla základní lingvistickou sondu do této problematiky. Proto se domnívám, že její úvodový 

shrnující příspěvek k parafáziím je ocenění hodný coby pilotní materiál pro další studium tohoto 

afatického symptomu, zejména z hlediska jazykovědy.   

Lenka Žihlová v úvodní kapitole zřetelně formuluje téma, způsob zpracování a zaměření práce včetně 

jejich limitů. Zacílení na projevy narušení výseku jazykového systému, lexikální sémantiky, svou prací 

naplňuje. Poznamenává, že jejím relativně skromným cílem je zejména shrnout a zpřístupnit 

poznatky z nastudované mezioborové literatury, jež se tématu parafázií žel věnuje jen sporadicky a 

okrajově. Informace ze studia parafázií vztahuje k vlastnímu drobnému kvalitativnímu výzkumu na 

malém vzorku respondentů s jazykovou poruchou afatického typu.  V mnoha ohledech je tudíž 

výzkum autorky práce novátorský, už jen s ohledem na uvedení, shrnutí a dílčí reflexi dat i teorií 

dotýkajících se parafázií, které přináší do kontextu české klinické a lingvistické afaziologie ze 

zahraničních teoretických i aplikovaných studií a vlastních nerutinních pozorování.  

Za cennou považuji zejména její klasifikaci druhů či typů parafázií s příklady, i soustředění na lexikální 

substituce, tedy třetí kapitolu práce, se zdůrazněním parafázií sémantických, včetně pokusu o jejich 

podobnější kategorizaci. Jako přínosné hodnotím to, že autorka shromážděné teoretické poznatky 

vztáhla jednak k vlastnímu rozboru získaného materiálu verbálních projevů skupinky klientů klinicko-

logopedické praxe z oddělení neurologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale rovněž 

k poznatkům z praxe, které jí poskytl tamní klinický logoped, jenž s afatiky ve vzorku dlouhodobě 

pracuje, jejich komunikační dovednosti tudíž detailně zná a má také relativně úplný obrázek o jejich 

vývoji v průběhu doby, kdy využívali jeho terapeutických služeb.  Anamnestická a další data o 

pacientech ovšem autorka neměla k dispozici. V rámci jazykových výstupů tříčlenného vzorku afatiků 

nemohla dospět ke generalizujícím závěrům; bohatý materiál několika desítek hodin zvukových 

nahrávek však umožnil alespoň zpracovat kvalitativní kazuistické zprávy, využité především jako 

příkladový materiál na podporu dílčích tvrzení.  Pro potřeby této práce by bylo bývalo vhodnější 

podniknout vlastní experiment či dlouhodobý výzkum a podrobněji analyzovat získaná data. Pozor je 

třeba dát už jen na důsledně sjednocené označování zvolené poruchy (parafázie-parafasie-parafásie). 

Autorka práce se snažila spojit poznatky z afaziologických, speciálně-pedagogických i lingvistických, 

zejm. psycholingvistických studií do smysluplného profilu sledované jazykové patologie, což je 

nesnadný úkol, už jen o s ohledem na terminologické a teoretické odtrženosti jednotlivých nepříliš 

kooperativních disciplín. Pracuje proto s termíny jako mentální lexikon nebo lexikálně-sémantický 

systém, elipsa nebo jevy tip- a slip of-the-tongue na straně jedné, ale současně věnuje pozornost i 

diagnostice a terapii parafáziím nadřazeného syndromu afázie za využití odlišného odborného 

aparátu, na straně druhé. Vzhledem k deklarovanému přání, aby se práce stala vstupním materiálem 

pro další výzkum parafázií, se domnívám, že potřebné jsou také kapitoly věnované obecně afáziím a 

projevům narušení lexikálního systému u jejich jednotlivých klasifikačních subtypů, z nichž pro 



některé je právě tento symptom příznačný, pro jiné je spíše druhotný nebo absentuje – právě 

přítomnost či nepřítomnost parafázií je jedním z diagnostických markerů, a tedy také zásadním 

hlediskem při volbě terapeutického postupu aplikovaného klinickým logopedem. Za vhodné považuji 

také autorčiny úvahy nad organizací tzv. mentálního lexikonu a zpřístupňování lexikálních jednotek. 

Bylo by užitečné pojednat tuto problematiku také z hlediska neurolingvistického, zvlášť jestliže 

autorka v závěru této kapitoly pracuje s názorem, podle něhož je neuronálním korelátem mentálního 

lexikonu široce distribuovaná bilaterální neuronální síť.  

Autorka zasvěceně informuje i o kompenzačních strategiích parafatických projevů, jako je 

cirkumlokuce, a dalším přidruženým symptomům, například perseveraci, stereotypiím a slovnímu 

salátu či žargonu v kombinaci s tradičními, v lingvistice běžnými pojmy jako elipsa nebo substituce. Za 

zajímavé považuji propojení problematiky parafázií s psycholingvistickými fenomény.  Patřičný je také 

popis způsobu, jímž kliničtí pracovníci vyšetřují stav lexikálně-sémantického systému včetně relativně 

podrobné deskripce testovacích a diagnostických úloh s cílem stanovit míru jeho narušení nebo 

konstatovat stav „zdravý“, což je pohled povýtce nelingvistický.  Z podobných důvodů má v práci 

místo i pozornost věnovaná terapii afázie, jazykovým cvičením a reedukačním pomůckám, 

dostupným v našem prostředí, a rovněž exkurz do rekonvalescence z afázie na úrovni nervového 

systému.   

Výzkumná část bakalářské práce je smysluplně spojena s částí teoretickou.  Interpretace dat je 

popisná a exemplifikující a místy přináší originální pozorování.  Autorka práce prokázala rovněž 

obeznámenost se sledovanými patologiemi i souvisejícími prakticko-terapeutickými otázkami včetně 

jejich úskalí a schopnost jazykovědné analýzy získaných dat.  Po formální stránce je práce zpracována 

uspokojivě a splňuje požadované náležitosti. Rozsah použitých a citovaných zdrojů odborné literatury 

je přiměřený, v kontextu absence české jazykovědné literatury na zvolené téma. Domnívám se, že 

obsah i zpracování tohoto příspěvku k lingvistické afaziologii vyhovují požadavkům na bakalářskou 

práci kladeným. 

Bakalářskou práci Lenky Žihlové doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 

 


