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Abstract 

Although the Wernicke-Geschwind model has been for a long time one of the most 
influential bases for the study of aphasia. its general acceptance seems to have been partly 
undermined by the use of new imaging methods on the one hand. and recent developments 
in cognitive psychology and psycholinguistics on the other hand. The main reason is that it 
fails to account for the fact that the lesions in one brain area can result in a variety of deficits 
in the processing of language. and similarly the same deficit is often due to the impairment 
of ditlerent brain structures. 

This thesis ťirst presents the localizationalist theories. then compares both approaches 
pointing out their respective interests and limitations and tinally focuses at some length on 
the assumptions about the brain organization of language production postulated by the 
cognitive psychology and their reflection in the therapeutic procedures used in the 
neuropsychological rehabilitation of aphasic patients. 

Key words: aphasia, localization, cognitive psychology, neuropsychological 
rehabilitation 



Úvod 

Z hlediska lidského je afázie je typ handicapu, který sice není bezprostředně ohrožující 
pro postiženého, ale přináší značný diskomfort nejen jemu, ale i jeho okolí. Z hlediska 
vědeckého představuje obrovskou výzvu pro mnoho oborů. V prvních fázích bádání to byla 
především neuroanatomie. v průběhu 20.století se k nim přidaly neuropsychologie, 
kognitivní psychologie a psycholingvistika. Vzhledem k čistě biologické etiologii afázie už 
bádání přineslo mnoho cenných poznatkú o funkci jednotlivých oblastí mozku při produkci 
a percepci jazyka. Nové technické možnosti. především moderní funkční zobrazovací 
metody na jedné straně a diametrálně jiné teoretické přístupy ke studiu mozkové organizace 
jazyka z pozic kognitivní psychologie na straně druhé ovšem dřívější zavery 
lokalizacionistických modell! do značné míry zpochybňují nebo přímo vyvracejí. Značný 
obrat v dosavadních názorech na danou problematiku nastal rovněž poté. co se pozornost 
badatelú zaměřila i na jiné jazyky než na angličtinu. především na jazyky s daleko větším 
podílem flexe. Dá se očekávat, že ne příliš vzdálená budoucnost přinese odpovědi na 
některé další dosud nezodpovězené otázky, ať už se týkají činnosti mozku. či povahy jazyka 
jako funkčního systému. 

Tato práce, jak už její název napovídá, je pokusem o zmapování dosavadního stavu 
výzkumu v oblasti afázie a podrobněji analyzuje teoretické úvahy vysvětlující podstatu 
fungování systému zpracování jazyka z pozic kognitivní psychologie. V další části si pak 
přináší přehled terapeutických postupů založených na teoretických úvahách kognitivní 
psychologie. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Afatický syndrom -vymezení a přehled základních symptomů 

Afázie je definována jako "řečová porucha zahrnující poškození nebo ztrátu 
expresivních nebo receptivních aspektů jazyka v důsledku mozkového poškození". (Harley, 
2001. s.417) Povahu tohoto poškození ne lze vysvětlit jako projev demence. senzorického 
postižení nebo motorické dysfunkce. přestože tyto poruchy mohou výskyt afázie paralelně 
doprovázet.(Wertz, 1998) Projevuje se v mnoha různých formách a vyznačuje se značnou 
variabilitou symptomú. Jednotlivé symptomatické okruhy poměrně přesně odrážejí základní 
strukturu jazyka. Při normální. nenarušené komunikaci se musí mluvčí či posluchač 

vyrovnat se sdělením. které je správně formulováno podle určit)'ch syntaktických pravidel, 
které obsahuje určitou slovní zásobu a které musí být správně artikulováno na straně 

mluvčího a správně percipováno na straně posluchače. Mluvčí iniciuje sdělení s určitým 
záměrem. s cílem. kterého chce dosáhnout v rámci sociální interakce. Neméně důležitou 
charakteristikou normální komunikace je konečně fakt, že probíhá rychlostí. která zhruba 
odpovídá schopnostem účastníkú sdělení produkovat, percipovat a interpretovat (Lurija, 
1979). Vzhledem k tomu, že poruchy artikulace či vnímání jsou již z definice afatického 
syndromu vyloučeny, vyplývá z uvedeného. že základní symptomatické okruhy zahrnují 
narušení verbální fluence a dále poruchy gramatické, lexikální, a fonetické. Tyto okruhy 
mohou být stručně charakterizovány následujícím zpúsobem: 

1.1 Narušení verbální fluence 

Často se vyskytujícím aťatickým příznakem je velmi výrazné zpomalení tempa produkce 
řeči. Tento příznak je v kontaktu s aťatickými pacienty natolik nápadný. že je často 

považován za základní klasifikační kritérium, na jehož základě jsou jednotlivé druhy afázií 
rozděleny na plynulé a neplynulé. Přestože se zpomalení verbální tluence zpravidla 
vyskytuje společně s jinými symptomy. zejména se symptomy projevujícími se jako 
poruchy ve zpracování gramatické struktury jazyka. byly zaznamenány případy disociace. 
Ty zahrnují jak pacienty s extrémně neplynulou. avšak gramaticky převážně bezchybnou 
produkcí. stejně jako pacienty s poškozenou syntaxí. u nichž ovšem nebyla zaznamenána 
výraznější změna verbální fluence. Je tedy opodstatněné považovat narušení verbální 
fluence za samostatný symptomatický okruh. (Bird&Franklin, 1996) 

Pacienti s výrazně neplynulou řečovou produkcí jsou průměrně schopni vyslovit pouze 7 
až 1 O slov za minutu. Na zpomalení řečové produkce se podílejí dva faktory. Na prvním 
místě je to přítomnost dlouhých hezitačních pauz, při nichž pacient není schopen pokračovat 
v řečové produkci a pokouší se najít jiný způsob, jak formulovat zamýšlené sdělení. 

Druhým faktorem zpomalujícím řečovou produkci je tendence pacientů často opravovat již 
vyřčená sdělení. přičemž formulace opravy si většinou vyžádá další hezitační pauzu. 
Narušení tempa produkce řeči vede rovněž k tomu. že afatik ztrácí možnost využít 
intonačně melodických charakteristik doprovázejících normální řečovou produkci k tomu. 
aby například zdúraznil některé z komunikovaných informací. odlišil prosté sdělení od 
otázky či vyjádřil svúj aktuální emoční stav. případně svúj postoj ke komunikačnímu 
partnerovi. Řeč aťatika nabývá zvláštní přízvuk. který nemá analogii v normální řečové 
komunikaci. 

Tempo produkce řeči u plynulých afázií se většinou příliš neodlišuje od normy. někdy 
je ovšem ve srovnání s normální řečovou produkcí zrychlené. V takových případech 

hovoříme o hypertluenci. (Goodglass.1993) 
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1.2. Narušení fonetické složky jazyka 

Výraznou formou afatických projevů je narušení schopnosti adekvátního zpracovam 
jazyka na úrovni jednotlivých fonémli za předpokladu, že tyto poruchy nejsou zplisobeny 
artikulačním či percepčním deficitem. Toto narušení se může projevit jak v produkci jazyka, 
tak při porozumění, přičemž v každém z těchto případů se projevuje svým charakteristickým 
zplisobem. 

Typickým projevem přítomnosti fonetické poruchy při produkci je především 

přítomnost fonemických parafázií. Jedná se o chyby, kterých se dopustí afatik při pokusu o 
vyslovení zamýšleného slova a které spočívají ve vynechání, záměně či přeskupení pořadí 
fonémú, tvořících dané slovo. To vede buď k vyslovení jiného, podobně znějícího, ale 
v daném kontextu významově neadekvátního slova daného jazyka, nebo častěji k produkci 
skupiny ťonémú. které sice někdy vykazují jistou podobnost se zamýšleným slovem 
v příslušném jazyce. ovšem ncnesou žádný \')·znam. Tato pseudoslova jsou označována jako 
neologismy, projev sestávající z většího množství neologismú je označován jako žargon. 
Neologismy se od cílových slov odlišují podle hloubky postižení v různé míře -od záměny 
jednoho či dvou fonémů ve slově, což ještě dovoluje, aby řeč afatika plnila svou základní 
komunikační funkci, až po stav, kdy distorze jednotlivých slov dosahuje takového stupně, že 
se projev postiženého stává zcela nesrozumitelným. Přestože takové neologismy mohou na 
první pohled budit dojem zcela náhodně uspořádaných skupin fonémů, podléhá i degradace 
jazyka v tento extrémní druh žargonu určitým pravidllim. Především dochází k zachování 
základní fonetické struktury pacientova mateřského jazyka, což znamená, že produkované 
neologismy obsahují pouze takové kombinace fonémů, které jsou v daném jazyce přípustné. 
Existt~jí rovněž dúkazy, že produkci souhlásek a samohlásek zajišťují dva nezávislé 
systémy, které mohou být selektivně poškozeny, takže produkované neologismy mohou 
obsahovat pouze distorze ťonémú spadající do jedné z těchto kategorií. zatímco fonémy 
druhé skupiny mohou být v neologismu zastoupeny ve správném počtu i pořadí.(Goodglass, 
1993) 

Další dva faktory spoluurčující závažnost postižení mližeme pracovně označit jako 
absence vědomí deficitu a senzitivita vůči nápovědě. Absencí vědomí deficitu je míněn stav. 
kdy postižený není schopen rozpoznat že jeho řečová produkce je zasažena distorzí. která 
snižuje její komunikační hodnotu. V některých případech si nemocný sice celkově 

uvědomuje svoje postižení. ale není schopen posoudit správnost jednotlivých 
produkovaných slov a případné neologismy tedy spontánně neopravuje. O opravy se ovšem 
múže pokusit tehdy, pokud ho na neadekvátnost řečeného upozorní chování jeho 
komunikačního partnera. Absence vědomí deficitu je ovšem často úplná. V takových 
případech není nijak neobvyklé, bývá-li nemocný popuzen reakcemi okolí, které jeho řečové 
produkci není s to porozumět. 

Závažnost postižení prohlubuje také druhý z uvedených faktorů, kterým je snížená 
senzitivita vúči nápovědě. S tímto jevem se múžeme setkat u nemocných, kteří selhávají 
v řečové produkci i v případech. kdy jsou jim poskytnuta určitá pomocná vodítka, případně 
je jim jako model prezentováno i celé cílové slovo. Někdy nevede k úspěchu ani 
mnohonásobně opakovaná prezentace modelu, který se ani přes usilovnou snahu 
nemocnému nedaří napodobit a výsledkem 1e pouze řada nových 
neologismú.( Beaumont.l983) 

Pokud se projevují problémy ve zpracování fonetické složky jazyka jako součást deficitu 
v porozumění, je jejich nejmírnější variantou neschopnost diskriminace mezi členy skupin 
podobně znějících hlásek, především mezi hláskami, které se vzájemně liší pouze svou 
znělostí. Deficit přitom není podmíněn primární percepční poruchou, nemocní jsou 
například schopní správně rozlišovat hudební tóny, rlizné neřečové zvuky vyskytující se 
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v jejich okolí a podobně. Protože fonetická anal)·za představuje pro porozumění řeči základ. 
na němž závisí dalšL v hierarchii zpracování jazykového kódu výše postavené procesy, vede 
i tato relativně mírná porucha často k selhání při pokusech dekódovat smysl celého sdělení i 
v případě. že ostatní mechanismy podílející se na procesu porozumění zůstanou intaktní. 
(Goodglass 1993) 

Závažnější ochromení systému zajišťujícího fonetickou analýzu se projevuje jako úplná 
ztráta schopnosti identifikovat v proudu řeči jednotlivé fonémy. To pochopitelně rovněž 
znemožií.uje identifikaci jednotlivých slov a další zpracování percipovaného jazykového 
kódu je tak vyloučeno. Postižený nedokáže porozumět smyslu komunikovaného sdělení, 
dokáže však odlišit mluven) projev od nei'"ečových enviromentálních zvuků, dokáže určit 
jazyk, v němž je sdělení proneseno a rozpozná podle intonačně melodických charakteristik 
řeči pohlaví mluvčího.(Harley,2001) 

1.3. Narušení lexikální složky jazyka 

Porucha zpracování lexikální složky jazyka představuje narušení schopnosti použít 
adekvátně jednotlivá slova jako nositele v)znamu. které nemůže být plně vysvětlitelné jako 
důsledek selhání fonetické anal)?y. jak bylo popsáno v předchozím bodě. Při produkci jsou 
charakteristickými projevy této poruchy substituce slov na základě sémantické příbuznosti a 
problémy v nalézání a výběru slov z vlastní slovní zásoby. Při percepci a interpretaci 
jazykových sdělení spočívá těžiště poruchy v tom. že k jednotlivým percipovaným slovům 
nemocní často nedokáží přiřadit jejich adekvátní, v normálním jazyce běžný význam. 

Problémy lexikálního charakteru při produkci jsou souhrnně označovány jako obtíže 
s vybavením slov. Ty se mohou manifestovat několika způsoby. Prvním z nich jsou verbální 
paraťázie. Podobně jako tomu bylo u fonemických parafázií spočívají i tyto chyby 
v substituci, na rozdíl od fonemických parafázií zde ovšem nedochází k tvorbě neologismů. 
Cílové slovo je místo toho nahrazeno jiným, významově podobným slovem, které může být 
ovšem naprosto odlišné po fonetické stránce. Vyskytují se ovšem i parafázie, při nichž vede 
substituce k užití slova. které se zamýšleným originálem nevykazuje ani fonetickou, ani 
významovou podobnost. Pro takové pf·ípady se užívá termínu náhodné parafázie (Beaumont, 
1983 ). 

Jestliže se neschopnost pojmenovat adehátnč určit) předmět. děj. vlastnost abstraktní 
ideu či jiný druh pojmu, pro který existuje v normálním jazyce slovní označenL projeví jako 
úplné vynechání daného slova v mluveném projevu nemocného, hovoříme o anomii. 
Anomické projevy vykazují u rúzných pacientů značnou variabilitu, a to jak 
v kvantitativním, tak v kvalitativním smyslu. V případě kvantitativních rozdílů jde 
především o rozsah slovní zásoby. která je poruchou zasažena. Na jednom konci pomyslné 
škály zde stojí afatici, u nichž se vyskytují pouze ojedinělá selhání, která v zásadě nebrání 
plnohodnotné řečové komunikaci. Je tomu tak jednak proto, že větší část sdělení zůstává 
zachována a některé z chybějících informací mohou být odvozeny z kontextu. a také proto, 
že nemocní disponují v těchto případech dostatečnou slovní zásobou na to, aby dokázali 
cílový pojem v případě jednotlivého selhání srozumitelně opsat. Při velmi mírných formách 
anomie jsou někdy kompenzační strategie tak účinné. že i v delším rozhovoru nemusí být 
postižení na první pohled patrné. Kromě opisL! je významnou součástí těchto strategií 
zastoupení nedostupného slova synonymem. jehož užití sice múže znamenat jemný 
sémantický posun. ale v zásadě je v daném kontextu přípustné. takže posluchač. který nemá 
možnost porovnat znění výsledné formy sdělení s púvodním komunikačním záměrem 
afatika. zde proto přítomnost poruchy vúbec nezaznamená (Beaumont. 1983 ). 

Opačný extrém představují anomie takového rozsahu. že zasahují téměř celou slovní 
zásobu, takže typicky zústávají nedotčena pouze funkční slova, která nepředstavují označení 
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nějakého pojmu. jako jsou napf·íklad předložky či spojky. Přestože v takových případech je 
pochopitelně vyloučena formulace jakéhokoli obsáhlejšího srozumitelného sdělení. nemocní 
se někdy pokoušejí i o delší promluvy. sestávající ovšem téměř výhradně z funkčních slov. 
Nemocný tak například poté. co je vybídnut. aby popsaL jak došlo k jeho zranění hovoří 
s normální intonací v celých větách, které jsou ovšem převážně tvořeny časovými spojkami, 
mezi nimiž jsou na místě slovních spojení vyjadřujících konkrétní děje pouze odmlky. 

Kvalitativní variabilitou v anomických projevech jsou míněny především rozdíly v tom, 
jaké typy slov jsou u jednotlivých pacientli postiženy. V úvahu jsou brány zejména dva 
faktory: za prvé frekvence. s jakou se jednotlivá slova vyskytují v běžném jazyce a za druhé 
jejich představitelnost. Na charakter anomických projevli má také významný vliv 
dichotomie mezi podstatnými jmény a slovesy. Klinický obraz konkrétního jedince je pak 
dán tím. zda a v jaké míře se u něj projevuje vliv jednotlivých faktorů. U jednoho pacienta 
tak muzeme pozorovat problémy s vybavením obtížně představitelných a málo 
frekventovaných slov. u jiného pacienta. jehož problémy s obtížně představitelnými slovy 
jsou obdobné se ovšem vliv frekventovanosti slov nijak významně neprojevuje. Variabilita 
anomických symptomú je navíc umocněna tím. že poškození často selektivně zasahuje 
pouze produkci podstatných jmen či sloves. zatímco vybavení slov druhé. nezasažené 
kategorie zlistává na relativně normální úrovni. Proto se múžeme setkat i s tak specifickými 
příznaky. jako je například pf·evaha selhání ve vybavování sloves. jejichž význam je příliš 
obecný a která se jednoznačně nevztahují k určitému snadno představitelnému ději či 

pohybu. Takto postižený pacient má například potíže, má- li ve svém řečovém projevu 
použít slovesa jako mít či dělat a navzdory jejich nižší frekventovanosti preferuje slovesa 
označující konkrétní, snadno představitelnou akci jako např. vlát či smést. Výrazné jsou 
rovněž potíže s produkcí sloves vztahujících se k duševním procesům a stavům, jako např. 
myslet uvědomit si a podobně. Plivodní předpoklad, že vliv představitelnosti slov je pouze 
jednosměrný, to znamená. že pokud se tento faktor u pacienta vůbec uplatňuje, pak jsou 
anomií zásadněji postižena obtížně představitelná slova oproti slovům snadno 
představitelným. se alespo!l. v případě selektivního poškození produkce sloves nepotvrdil. 
Ukazuje se. že mnozí pacienti vykazují přesně opačný vzorec postižení, charakteristický 
sklonem k nadměrnému užívání příliš obecných. mnohovýznamových a tedy i obtížně 
představitelných sloves. Zde je ovšem nutné vzít v úvahu možnost interakce s efektem 
frekventovanosti. protože uvedený typ pl-edstavuje zárovet1 slovesa, která jsou v běžném 
jazyce nejvíce zastoupena ( Goodglass 1993 ). 

Charakteristický obraz anomických projevú. dan) vzájemnou interakcí uvedených 
faktorů nemá ovšem význam pouze vzhledem k rozdílům mezi jednotlivými pacienty. 
V charakteru anomických projevů se projevuje i interindividuální variabilita daná procesem 
zotavení, ať už spontánního, nebo facilitovaného cílenou neuropsychologickou rehabilitací. 
Ta v praxi vypadá například tak, že u pacienta, který měl krátce po úrazu problémy 
s produkcí jak obtížně představitelných, tak málo frekventovaných slov, efekt 
frekventovanosti postupně vymizí, zatímco obtíže způsobené obtížnou představitelností 
přetrvávají. Poznatky o interindividuální variabilitě anomických projevů v průběhu zotavení 
se ovšem bohužel opírají pouze o kazuistická data pocházející od nevelkého množství 
pacientů. Na jejich základě není proto možné stanovit zda vývoj těchto projevů podléhá 
nějakým obecně platným pravidlúm, tj. zda je například možné chápat pokles vlivu 
frekventovanosti slov v průběhu zotavení za společnou tendenci charakterizující vývoj 
anomických projevú u všech pacientú. kteří na počátku onemocnění vykazovali stejný 
klinick) obraz. 

Při hodnocení lexikálních problém ll je nutné vzít v úvahu, že v konkrétních případech je 
někdy téměř nemožné vést jasnou dělící čáru. která by je oddělila od obtíží objevujících se 
jako následek fonetické poruchy. Pf-estože obě kategorie aťatických projevů mohou být ve 
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svém výskytu zcela disociovány, a je tedy namístě chápat je jako samostatné symptomatické 
okruhy, typický je spíše paralelní výskyt symptomů obou kategorií. To se neomezuje pouze 
na to, že postižený se ve svém projevu dopouští chyb jak fonetického, tak lexikálního 
charakteru, ale často není možné ani u konkrétní chyby přesně určit, zde představuje selhání 
na fonetické či lexikální úrovni. Čast)· je zejména v)·skyt parafatických substitucí, které 
vykazují s cílovým slovem jak fonetickou, tak sémantickou podobnost. Fonetické a lexikální 
poruchy, vyskytují-li se společně, utvářejí zároveň specifickou vývojovou sekvenci 
související s procesem zotavení. Typickým projevem je počáteční extrémní varianta 
žargonu, tvořená pouze nesrozumitelnými řetězci fonémů nahrazena produkcí neologismů a 
poté i verbálních parafázií. S dalším postupem zotavení i ty ustupují a pacient začíná 
v případě problémů s vybavením používat převážně opisné fráze. 

1.4. Agramatismus 

Jako agramatismus je zpravidla označována porucha spočívající v neschopnosti 
adekvátně zpracovat gramatické struktury jazyka. S problémy tohoto typu se můžeme setkat 
jak při jazykové produkci. tak při percepci a porozumění, charakter těchto potíží a omezení, 
která z nich vyplývají, se ovšem v obou případech výrazně liší. 

Při produkci se nabízejí čty!-i oblasti. v nichž se múže projevit deficit gramatického 
charakteru. V prvé řadě se jedná o morfologii. dále pak o adekvátnost formulací, o 
uspořádání slov ve větě o celkovou komplexnost produkovaných vět. 

Chyby spočívající v distorzi morfologické stránky jazyka jsou nejnápadnější součástí 
agramatického projevu a dostalo se jim proto také největší teoretické pozornosti. Tyto chyby 
jsou v jistém smyslu obdobou verbálních parafázií a anomických selhání, s nimiž jsme se 
setkali v rámci poruch lexikálního charakteru. zásadní rozdíl ovšem spočívá v tom, že 
v případě narušení morfologie jsou místo slov vztahujících se k určitému denotátu zasaženy 
funkční prvky jazyka, které se mohou vyskytovat buď jako volné. nebo jako vázané 
morfémy. Stejně jako u lexikálních poruch i zde nacházíme, dojde-li k selhání při vybavení, 
dva základní typy chyb - substituci funkčního prvku nebo jeho úplné vynechání. Tyto 
chyby. jichž se pacienti dopouštějí v řečové produkci, jsou normálně disponovaným 
posluchačem snadno zachyceny a pacientův jazykový projev je tak v každém případě 

zhodnocen jako nápadně abnormální, což může. ale také nemusí. vést k problémům 
v interpretaci jednotlivých výrokú. Roli zde nehraje pouze celková hloubka postižení. Zda 
vznikne rozpor mezi tím. co chtěl pacient sdělit a tím. jak jeho komunikační partner výrok 
interpretoval. závisí také na tom. které funkční prvky pacient ve větě vynechal či 

neadekvátně nahradil. K dezinterpretaci smyslu sdělení tak zpravidla dochází pouze tehdy, 
je-li vynechán či nahrazen funkční prvek. který ve větě představuje jediné vodítko. na jehož 
základě je možné pochopit ji jedním zpúsobem a eliminovat jeden čí více dalších logicky a 
kontextuálně přijatelných významú, které by jinak přicházely v úvahu (Goodglass, 1993). 

Morfologické poruchy mají s lexikálními společné také to, že i zde je mezi pacienty 
patrná interindividuální variabilita v dúsledku selektivního poškození rúzných kategorií 
funkčních morfologických prvků. Chyby v užití funkčních prvků nejsou vždy rovnoměrně 
rozloženy. někdy dochází k výraznějšímu poškození produkce vázaných, jindy volných 
funkčních morfémů. přičemž prvky druhé skupiny jsou produkovány na relativně normální 
úrovni. Byly zaznamenány i tak specifické případy, jako selektivní poškození produkce 
jediného morfému. a to dokonce pouze v jednom ze tří možných gramatických kontextů. 

Nejdúležitějším aspektem narušení morfologie je ovšem dichotomie mezi vynecháváním 
a substitucemi funkčních prvki.t. Podle široce rozšíi"eného a většinou odborníkú 
akceptovaného pojetí se totiž tyto dvě kategorie morfologických chyb v praxi většinou 

vyskytují odděleně. takže pacient. jehož projev je charakteristický častým vynecháváním. se 
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obvykle dopouští pouze relativně malého množství substitucí a naopak. Vznikají tak dva 
charakteristické klinické obrazy agramatismu projevujícího se narušením morfologie. 

Při převaze vynechávání je projev afatika v extrémní formě zredukován na posloupnost 
obsah nesoucích slov. často pouze podstatn)'ch jmen. mezi nimiž nejsou explicitně 

vyjádf·eny žádné logicko-gramatické vztahy a která nejsou časově ani jinak blíže 
specifikována. U aťatiktL jejichž matel'ský jazyk se vyznačuje silnou flexí. je proto při 
takovémto druhu produkce typické. že podstatná jména jsou užívána téměř výlučně 

v prvním pádě a slovesa v infinitivním tvaru. Všeobecně je podíl sloves podstatně menší než 
v normálním jazyce a často dochází k jejich úplnému vymizení. Takový projev bývá často 
označován jako "telegrafický styl řeči'' (Lurija, 1979). 

Pokud v pacientově projevu převažují substituce, je tento projev strukturovanější, na 
první pohled se proto tolik neliší od normálního jazyka. Přesto normálně disponovaný 
posluchač snadno zaznamená abnormalitu takového projevu, projevující se porušením 
gramatické shody mezi jednotlivými větnými prvky a užitím v daném jazyce nepřijatelných 
gramatických konstrukcí. Protože substituce poskytují ve srovnání s vynecháváním 
nepoměrně větší možnosti kombinací, pokud jde o vzájemné uspořádání funkčních prvků 
v afatikově projevu, existuje zde i bohatší škála dezinterpretačních příležitostL než je tomu u 
. .telegrafického stylu". Relativně snadné na interpretaci ze strany posluchače jsou 
konstrukce, které jsou sice nápadně agramatické. zachovávají ovšem poměrně jednoznačně 
svůj vý-znam. jako napl'íklad výrok agramatické pacientky: .Jo je hloupej zvíře". Často se 
ovšem stává, že následkem substituce vzniká více možností interpretace původně 

jednoznačného výroku. Řekne-li pacient větu .. Malý kniha leží na stole", může jeho 
komunikační partner, postrádající informaci o tom, který morfém byl nahrazen a který 
zachován, usuzovat pouze na základě kontextu. zda záměrem pacienta bylo říci větu .. Malá 
kniha leží na stole", nebo větu "Malý knihy leží na stole:' V případě ojedinělých a 
izolovaných selhání není příliš obtížné se s touto interpretační ambivalencí vyrovnat dojde
li ovšem ke kumulaci substitučních chyb v delším projevu a přitom chybí jednoznačný 
kontext, o nějž by se dalo opřít jsou již možnosti řečové komunikace výrazně omezeny 
(Lehečková, 1997). 

Jak již bylo uvedeno, narušení morfologie, ať už se jedná o vynechávání či o substituce, 
postihuje dvě odlišné kategorie funkčních prvků. a to jednak samostatně stojící funkční 
slova, jako jsou předložky či spojky, jednak vázané morfémy, jež zahrnují pádové a osobní 
koncovky obsahových slov. Zatímco volně stojící funkční slova mohou být a také jsou 
vynechávána či nahrazována vcelku libovolně. vynechávání a substituce vázaných morfémů 
jsou omezeny empiricky robustně potvrzeným pravidlem. které zásadním způsobem 

ovlivi1uje charakter agramatických chyb vyskytujících se v řečové produkci. Toto pravidlo 
stanovL že k vynechání či substituci vázaných morfémú múže dojít pouze tehdy. pokud 
výsledný tvar slova které vznikne jako dúsledek této distorze odpovídá tvaru, jehož užití je 
v daném jazyce přípustné. i když v normální řečové produkci k němu dochází třeba v jiném 
gramatickém kontextu. Vyžaduje-li napl'íklad gramatický kontext věty, kterou se pacient 
pokouší pronést, užití tvaru .. zvířat'', pak zde může dojít k substituci pádové koncovky, 
takže pacient použije tvaru .,zvířaty", ,.zvíře" či "zvířetem''. Přestože užití kteréhokoli 
z těchto tvarů je například ve výroku ,.Žije zde mnoho zvíře" jednoznačným a na první 
pohled patrným porušením gramatických pravideL všechny zmíněné tvary jsou součástí 
normálního jazyka, jejichž užití by bylo zcela v pořádku, pokud by k němu došlo v jiném 
gramatickém kontextu. Prosté vynechání pádové koncovky je na druhou stranu v této situaci 
s ohledem na zmíněné pravidlo vyloučeno, protože tvar .. zvíf'. který by tak vznikl, není 
součástí normálního jazyka a jeho užití není přípustné v žádném gramatickém kontextu 
(Lehečková, 2001 ). 
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Závěry, vyplývající z existence tohoto pravidla se týkají především nutnosti přehodnotit 
význam přisuzovaný dichotomii mezi vynecháváním a substitucemi. Ten je totiž, 
přinejmenším zčásti, důsledkem skutečnosti, že většina publikovaného empirického 
materiálu týkajícího se agramatické produkce a většina jeho teoretických interpretací má 
svůj původ u pacientů, jejichž mateřským jazykem je angličtina. Pro takto zakotvené pojetí 
agramatismu je charakteristické přecenění chyb daných vynecháváním jako základního 
agramatického symptomu, což se odráží v již zmíněné koncepci "telegrafického stylu". 
Řečová produkce, jejíž neadekvátnost je dána především převahou substitucí, je v tomto 
pojetí chápána jako v podstatě nezávislý symptom, u něhož je dokonce předpokládána i jiná 
lokalizace mozkového postižení. Z existence pravidla stanovujícího, že k agramatickým 
distorzím může dojít pouze za předpokladu, že povedou k produkci reálně existujícího tvaru 
daného slova, je ovšem možné odvodit, že výskyt vynechávání či substitucí je podstatnou 
měrou determinován nejen povahou postižení, ale také charakterem pacientova mateřského 
jazyka. Projev afatiků, jejichž mateřským jazykem je čeština či jiný silně flektivní jazyk, 
musí nutně obsahovat podstatně větší podíl substitucí, protože vynechávání je v mnoha 
případech vyloučeno. Na druhou stranu u pacientů hovořících anglicky či jiným izolačním 
jazykem je patrná převaha vynechávání, která má s ohledem na zmíněné pravidlo dvě 
logická, vzájemně se doplňující vysvětlení. Za prvé, díky tomu, že pro izolační jazyky je 
typická téměř úplná absence skloňování, vyskytuje se zde pouze minimum vázaných 
morfémů a většina gramatických jevů musí být vyjádřena pomocí samostatně stojících 
funkčních slov, která, jak už bylo řečeno, mohou být při agramatické produkci vynechávána 
a zaměňována téměř bez omezení. Za druhé, pokud už je skloňování či časování v nějaké 
elementární formě přítomno, omezený počet vázaných morfémů, které jsou k němu nutné, 
poskytuje poměrně malý prostor pro chyby dané jejich substitucí.(Bates et al., 2001, 
Lehečková, 2001) 

Agramatická produkce se ovšem nemusí projevovat pouze narušením morfologie. 
Agramatičtí pacienti často používají formulací, které jsou gramaticky jednoznačně 

neadekvátní, ačkoli funkční slova i vázané morfémy jsou zde použity správným způsobem a 
na správných pozicích. Tento typ agramatického postižení můžeme vzhledem k absenci 
české terminologie označit pracovně jako formulační neadekvátnost. 

Podobně jako u některých typů problémů s vybavením slov bylo obtížné až nemožné 
jednoznačně určit, zda se jedná primárně o fonetickou či lexikální poruchu, tak i v tomto 
případě existuje velmi úzká spojitost, tentokrát jde ovšem o rozlišení mezi poruchou 
lexikální a gramatickou. Formulační neadekvátnost je totiž charakterizována jako produkce 
výroků, které jsou agramatické z toho důvodu, že je v nich vynecháno jedno či více slov, 
jejichž přítomnost je nutná k tomu, aby tyto výroky mohly být považovány za gramaticky 
adekvátně formulované věty. Selhání ve vybavení slov, které vede k jejich vynechávání, je 
typické pro pacienty trpící anomií. Dopad těchto anomických selhání na gramatiku řečové 
produkce je ovšem různý v závislosti na tom, jakého druhu jsou vynechávaná slova. Je tomu 
tak proto, že anomická selhání mají sice vždy za následek ochuzení významu 
produkovaného sdělení, ale pouze někdy vedou zároveň k narušení gramatické struktury. 
Selže-li například pacient při vybavení adjektiva, na gramatické struktuře věty se to 
zpravidla nijak neprojeví. Pokud si ovšem nedokáže vybavit sloveso, jeho sdělení bude mít 
nutně charakter agramatického výroku, který ani není možné považovat za větu. Anomičtí 
pacienti se tak vlastně dopouštějí dvojí chyby a v jejich projevu jsou hojně zastoupeny 
konstrukce jako "policista ... zloděje" či "lupič ... banku v noci". V takových případech se 
vcelku logicky nabízí tendence interpretovat tyto obtíže jako primárně lexikální selhání, 
které se pouze nepřímo promítá do gramatické struktury řečové produkce. Problematika 
formulační neadekvátnosti je však poněkud složitější, a to z toho důvodu, že často 

zahrnuje chyby projevující se narušením tzv. struktury argumentů. Jako argumenty určitého 
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slovesa jsou v této souvislosti označována slova. která se mohou či musí vyskytovat ve větě, 
v níž je toto sloveso použito. Narušením struktury argumentů je pak míněno buď vynechání 
jednoho či více povinných argumentl!, nebo naopak jejich použití tam, kde to není 
přípustné. Jako ilustrace tohoto jevu poslouží agramatický výrok "Petr potkal". který je na 
první pohled patrný tím, že zde byl vynechán povinný argument slovesa potkat, který je z 
gramatického hlediska jeho předmětem a z hlediska smyslu komunikované informace je 
konkrétní specifikací osoby. kterou Petr potkal. Chyby tohoto druhu jsou obvyklou součástí 
agramatické produkce a pl-edstavují podstatně obtížnější pl"ekážku. máme-li rozhodnout, zda 
se jedná v první f·adě o anomick) či o agramatick) symptom. V úvahu totiž přichází několik 
možných interpretací. Za prvé, chyba tohoto druhu múže pl"edstavovat verbální parafázii. ph 
níž pacient zaměnil cílové sloveso. ale při formulaci zbytku věty přitom dále respektoval 
jeho strukturu argumentl! místo toho. aby ji nahradil strukturou argumentl! slovesa, které 
pak skutečně použil. V případě vynechání povinného argumentu je navíc možné uvažovat i 
o možnosti. že pacient sice uspěl v úsilí vybavit si sloveso včetně informace o struktuře jeho 
argumentl!. k anomickému selhání ovšem došlo u konkrétního slova, které plnilo funkci 
argumentu. Kromě těchto interpretací, zdúrazňujících lexikální charakter tohoto druhu 
formulační neadekvátnosti, je ovšem možné i alternativní vysvětlení. To předpokládá, že 
podstatou těchto chyb je selektivní poškození informace o struktuře argumentl! jednotlivých 
sloves, což vede k disociaci, kdy schopnost vybavit si a správně použít určité sloveso 
nezaručuje. že budou správně užity také jeho argumenty. Protože struktura argumentl! sama 
o sobě nepředstavuje lexikální položku a jde v podstatě pouze o informaci. která specifikuje, 
jakým zpúsobem mají být sestaveny některé části věty. je možné chápat tento druh 
interpretace jako pojetí, které zdúraZil.uje spíše gramatický charakter deficitu. Konečně je 
třeba vzít v úvahu. že uvedené příčiny se vzájemně nevylučují a na agramatické produkci se 
mohou podílet současně (Thompson et al.. 2003. Lehečková. 200 I). 

Jak je patrné, chyby charakterizované jako formulační neadekvátnost představují 

přinejmenším stejně složitý jev jako chyby v produkci morfologie. Obě tyto kategorie 
agramatických distorzí jsou si podobné v tom. že se jedná o projevy. které jsou kterémukoli 
normálně disponovanému jedinci pokoušejícímu se komunikovat s afatikem okamžitě 

nápadné, často vyžadují z jeho strany zvláštní úsilí, chce-li projevu nemocného porozumět a 
zřetelně tak znehodnocují informační hodnotu komunikace. Chyby uvedených typl! ovšem 
zcela nevyčerpávají oblast všech potenciálně možných gramatických selhání. Je ovšem 
pravda, že vliv projevú. které není možné zahrnout do jedné z výše uvedených kategorií, na 
celkový obraz agramatické produkce je nepoměrně menší. 

Jako další pravidlo. jehož porušení by se dalo v afatické produkci očekávat, se jeví 
uspořádání slov ve větě. Pořadí slov ve větě má významnou gramatickou funkci zejména v 
izolačních jazycích. jako je např. angličtina. kde pro něj existují striktní pravidla. V češtině 
a ostatních flektivních jazycích jsou tato pravidla mnohem volnější. ale ani zde nelze 
rozhodně s pořadím slov nakládat zcela libovolně. Dalo by se tedy předpokládat že 
podstatnou součástí agramatických symptomú bude přeskupování slov v produkovaných 
větách. které bude často v rozporu s uvedenými pravidly. Chyby dané nedovoleným 
uspořádáním slov v řečové produkci ovšem nejsou klinicky často pozorovaným symptomem 
a teprve kvantitativní analýza rozsáhlých vzorkl! agramatické řečové produkce je schopna 
odhalit určité odchylky od projevu normálně disponovaných jedincú. Ukázalo se ovšem, že 
afatický projev je oproti očekávání charakteristický naopak nadměrným užíváním správného 
a ve většině jazykú nejvíce rozšířeného pořadí podmět- přísudek- předmět a podstatně 
nižším zastoupením až úplnou absencí alternativních, méně rozšířených, ale také správných 
pořadí. Chyby dané užitím pořadí v daném jazyce nepřípustném se vyskytují pouze 
výjimečně, pokud se nejedná o případy, které byly výše charakterizované jako formulační 
neadekvátnost. Skutečnost, že afatičtí pacienti mají tendenci vyhýbat se alternativním 
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pořadím slov, jejichž prostřednictvím je mozne např. zdůraznit určitý prvek 
komunikovaného sdělení ovšem svědčí o tom, že problémy se zpracováním gramatických 
informací obsažených v uspořádání slov jsou latentně přítomny, pouze ne v takové míře, 
aby to vedlo k rozpadu základní větné struktury v řečové produkci. Pro správnost tohoto 
předpokladu svědčí potíže, s nimiž mnozí afatici potýkají, mají-li větě s neobvyklým 
uspořádáním slov porozumět (Bates & Wulfeck, 1989, Lehečková, 2001). 

Nakonec je třeba zmínit ještě jeden významný jev, který sice nezahrnuje produkci chyb 
a o agramatismus se proto v pravém smyslu slova nejedná, přesto jde ale nepochybně o 
projev problémů v úsilí vyrovnat se s gramatickou stránkou jazyka. Tento jev lze 
charakterizovat jako nápadnou redukci komplexnosti produkovaných výroků, které nabývají 
většinou formu krátkých, jednoduchých vět, zatímco složitější struktury, jako například 
souvětí téměř chybí. Tato simplifikace má ale dvojí charakter, v závislosti na tom, zda se 
vyskytuje současně s ostatními, výše uvedenými agramatickými symptomy. Pokud tomu tak 
je, pak se jedná pouze o další projev podílející se na celkové degradaci informační hodnoty 
řečové produkce. Má-li nemocný komunikovat tentýž obsah, použije přibližně stejného 
počtu vět jako normálně disponovaný mluvčí, ovšem vzhledem k omezením daným redukcí 
komplexity je jeho projev nepoměrně informačně chudší a kvůli ostatním agramatickým 
symptomům je jeho informační hodnota znehodnocena i jinak. Pokud se ovšem redukce 
komplexity vyskytuje bez doprovodu ostatních agramatických příznaků, můžeme pozorovat, 
že plní zřetelně kompenzační funkci. Afatik charakterizovaný takovýmto klinickým 
obrazem totiž na vyjádření identického obsahu použije zhruba dvojnásobné množství vět 
než normálně disponovaný jedinec a než nemocný s doprovodnými agramatickými 
příznaky, na rozdíl od něj se mu ovšem daří sdělit díky této kompenzační strategii zhruba 
stejný objem informací jako zdravému mluvčímu. Podobně jako v případě vyhýbání se 
méně obvyklým uspořádáním slov i zde je za na první pohled normální řečovou produkcí 
patrná existence gramatického deficitu, který si tuto kompenzační strategii vynutil 
(Goodglass et al., 1994). 

Variabilita projevů fatických poruch u jednotlivých pacientů názorně ukazuje, jaké 
výhody s sebou přináší přijetí jednoduchého a srozumitelného explikativního principu, který 
by spolehlivě vysvětloval, proč se jednotlivé příznaky objevují s takovou intenzitou, 
v takových vzájemných kombinacích a u takových pacientů, u jakých se objevují. Bez 
takového explikativního principu by se jednotlivé případy afázie mohly snadno jevit jako 
pouhá náhodná a chaotická změť symptomů daných narušením jednotlivých složek jazyka
fonetické, lexikální či gramatické. Vzhledem k tomu, že afázie, ačkoliv se projevuje 
především jako kognitivní, a tedy psychický deficit, je evidentně poruchou čistě biologické 
etiologie, jeví se přijetí mozkové lokalizace postižení jako základu pro tento vysvětlující 
princip logicky jako nejlepší možná volba. 

2. Afázie z psychobiologické perspektivy 

2.1. Wernicke-Lichtheimův model a Geschwindova modifikace 

Mezi teoriemi usilujícími o vysvětlení vztahu mozku a jazyka a o objasnění povahy 
afatických poruch zaujímá výsadní postavení tzv. Wernicke- Lichtheimův model. Historicky 
představoval tento model vůbec první ucelenou koncepci mozkové organizace fungování 
jazyka, a přestože v této původní verzi byl již dávno překonán, dodnes některé jeho 
předpoklady výrazně ovlivňují přístup, jakým k fatickým poruchám přistupuje současná 
neurologie a neuropsychologie. Je tomu tak především díky modifikaci, kterou v šedesátých 
letech dvacátého století provedl a původní podobu modelu tak výrazně upravil americký 
neurolog Norman Geschwind. Tato modifikovaná verze se poté stala východiskem pro 
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tzv. Bostonské klasifikační schéma, v současnosti nejužívanější systém klasifikace 
afatických poruch (Beaumont, 1983, Goodglass, 1993). 

Originální verze modelu, kterou v osmdesátých letech devatenáctého století zformuloval 
C. Wernicke ve spolupráci sL. Lichtheimem, počítala s existencí dvou řečových center, 
které byly podle tohoto pojetí jednak propojeny navzájem, jednak mělo být každé z nich 
spojeno také s "centrem porozumění", jinak také označovaným jako "konceptuální centrum" 
(Dingwall, 1993). Z dnešního pohledu je předpoklad "centra porozumění" zřejmě nejvíce 
archaickou částí původní podoby Wernicke-Lichtheimova modelu. Charakter modelu ovšem 
odpovídal době svého vzniku i v jiných ohledech, což se projevovalo zejména extrémně 
zjednodušeným pohledem na strukturu jazykových funkcí, které byly prostřednictvím 

modelu lokalizovány. Protože se model nemohl opřít o závěry, k nimž v následujících 
desetiletích dospěla lingvistika, psycholingvistika a kognitivní psychologie, pracovala 
originální verze Wernicke-Lichtheimova modelu pouze s vágními a naivními koncepty, jako 
motorický či senzorický "obraz slova", pevně zakotvenými v rámci tehdy dominujícího 
asocianismu (Lurija, 1982). 

Předpokládalo se, že senzorické obrazy slov jsou uloženy v senzorickém centru, později 
nazvaném jako centrum Wernickeovo, nacházejícím se v zadní části levého horního 
spánkového závitu v blízkosti sluchové kůry lokalizované v přilehlém závitu Heschlově. Při 
percepci řeči měla být vnímaná slova porovnávána s jednotlivými senzorickými obrazy a 
v případě shody měl pak příslušný senzorický obraz aktivovat význam daného slova 
v centru porozumění. Produkce jazyka měla podle tohoto pojetí probíhat tak, že měly být 
aktivovány senzorické obrazy slov, které subjekt zamýšlel pronést, a každý z těchto 
senzorických obrazů měl následně aktivovat motorický obraz s ním asociovaný. Motorické 
obrazy byly lokalizovány do centra umístěného v zadní části levého dolního čelního závitu a 
v přilehlých částech středního čelního a precentrálního závitu, tedy v oblasti, kterou popsal 
P. Broca. Spojení mezi oběma řečovými centry měl zajišťovat tenký svazek nervových 
vláken označovaný jako fasciculus arcuatus (Dingwall, 1993). Brocova oblast se tedy 
v původní verzi Wernicke-Lichtheimova modelu vůbec nepodílela na chápání jazyka a její 
poškození proto mohlo postihnout pouze expresivní stránku jazyka, což je důležitá okolnost, 
která později sehrála významnou roli jako jedna z příčin reformulace tohoto modelu (Bates, 
2003). 

Wernicke-Lichtheimův model dokázal vytvořit ucelený systém na základě v dané době 
dostupných poznatků o stavbě mozku na jedné straně a tehdy známých afatických příznaků 
na straně druhé. Poměrně záhy se ovšem objevila kritika, která platnost Wernicke
Lichtheimova modelu zpochybňovala. K tomu vedlo několik důvodů. Za prvé, již na 
přelomu devatenáctého a dvacátého století bylo známo, že na patologických projevech 
afatického charakteru se někdy podílí i poškození jiných částí mozku než jsou řečová centra 
vymezená Wernicke-Lichtheimovým modelem, a to včetně některých podkorových struktur 
(Brown & Perecman, 1986). Za druhé bylo Wernicke-Lichtheimovu modelu vytýkáno, že 
ačkoliv byl založen na předpokladu striktní lokalizace, poskytoval pouze vágní a přibližné 
anatomické vymezení obou řečových center (Uylings et. al., 1998) . Částečně tento problém 
přetrvává dodnes, a to obzvlášť pokud jde o lokalizaci Wernickeova centra, které bylo 
v důsledku dalších a dalších rozporuplných nálezů postupně "umísťováno" do různých částí 
poměrně rozsáhlé oblasti v okolí Sylviovy rýhy (Koukolík, 2001). Rozhodujícím faktorem, 
který vedl k dočasném zavržení Wernicke-Lichtheimova modelu, byla ovšem zřejmě 

celková změna intelektuálního klimatu ve dvacátých letech dvacátého století, spojená 
s nástupem behaviorismu a s formulací Lashleyho principu ekvipotenciality, který na 
několik desetiletí ovlivnil způsob, jakým bylo pohlíženo na mozkovou organizaci jazyka a 
ostatních kognitivních funkcí (Bates, 2003). K odmítnutí modelu přispěl rovněž fakt, že 
myšlení a jazyk byly v jeho rámci chápány jako dvě samostatné funkce, což bylo v rozporu 
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s přístupem filozofických disciplín, které měly v první polovině dvacátého století největší 
autoritu v otázkách, které se později staly předmětem kognitivní psychologie a kognitivní 
vědy (Pinker, 1994). 

V období od dvacátých do padesátých let dvacátého století převažoval tedy holistický 
pohled na mozkovou organizaci jazykových funkcí, reprezentovaný například pracemi K. 
Goldsteina, který chápal ťatické poruchy pouze jako zvláštní formu celkového intelektového 
deficitu a odmítal je spojovat s jakoukoli konkrétní oblastí mozku. 

Renesance Wernicke-Lichtheimova modelu v šedesátých letech dvacátého století byla 
podnícena několika skutečnostmi. Za prvé, výsledky studií využívajících elektrickou 
stimulaci mozku, které nebyly dříve k dispozici, vyznívaly výrazně ve prospěch principu 
lokalizace mozkových funkcí a ekvipotencialistické pojetí tak bylo postupně opuštěno. 
Významnějším, i když časově poněkud opožděnějším podnětem byl ovšem vznik kognitivní 
psychologie a psycholingvistiky, který vedl k uplatnění preciznějších výzkumných a 
diagnostických metod a umožnil tak objev receptivního agramatismu, který byl popsán 
zejména při postižení Brocovy oblasti a jejího okolí (Pinker, 1994). To vyžadovalo poměrně 
radikální změnu pohledu na úlohu Brocovy oblasti, protože, jak už bylo řečeno, původní 
varianta Wemicke-Lichtheimova modelu s účastí Brocovy oblasti na procesu chápání 
jazyka vúbec nepočítala. Ani role přisuzovaná Wernickeově oblasti se pochopitelně 

nemohla vyhnout modifikaci vzhledem k tomu, že obě oblasti spolu ve Wemicke
Lichtheimově modelu tvoří jediný, funkčně spjatý celek. Zjednodušeně lze konstatovat, že 
Geschwindem modifikovaná verze Wernicke-Lichtheimova modelu, která navzdory četným 
rozporúm stále pi·edstavuje uznávaný a vlivný přístup, prakticky zachovává v základních 
rysech púvodní anatomické vymezení obou řečových center včetně jejich spojení 
prostřednictvím svazku fasciculus arcuatus, zásadním zpúsobem ovšem mění pohled na 
funkci těchto center ( Bates, 2003 ). 

Brocovo centrum není již v tomto pojetí dále chápáno jako struktura zodpovědná za 
motorickou realizaci řeči, ale jako gramatick)~ procesor. Model sice nespecifikuje, jakým 
zpúsobem je zajištěno uchování jednotlivých gramatických pravidel v dlouhodobé paměti, 
předpokládá ale, že intaktnost Brocova centra je nutnou podmínkou schopnosti aplikovat 
tato pravidla v řečové komunikaci. Podstatné ovšem je, že Brocovo centrum je v tomto 
pojetí považováno nejen za nutnou, ale také za jedinou mozkovou strukturu umožňující 
adekvátní zpracování gramatické stránky jazyka. Zde se projevil vliv lingvistické teorie N. 
Chomského, která předpokládala, že schopnost adekvátně využívat soustavu gramatických 
pravidel je univerzální a vrozenou dispozicí, což mělo být potvrzeno nálezem unikátního 
neurofyziologického mechanismu tvořícího základ této schopnosti. Funkce přisuzované 
Brocovu centru na základě patologických projevů dostavujících se jako následek jeho 
poškození se velmi podobaly funkcím, které měl zajišťovat tento hypotetický "gramatický 
orgán", jak byl také někdy s jistou mírou nadsázky označován, což vedlo k závěru, že právě 
Brocovo centrum je hledanou neuroanatomickou strukturou, stojící za vrozenou a 
univerzální schopností správně užívat gramatická pravidla. Vzhledem k tomu, že při 

poškození Wernickeova centra jsou patrné pi"edcvším poruchy na úrovni jednotlivých slov, 
mezi něž patří anomická selhání a zvláště pak různé formy parafázií, byla Wernickeově 
centru komplementárně přisouzena úloha lexikálního procesoru, který zodpovídá za výběr 
adekvátních slov při řečové produkci a podílí se rovněž na procesech vedoucích 
k pochopení významu vnímaných slov při řečové percepci (Dick et. al., 2001, Pinker, 1994). 

Základní charakteristikou Geschwindovy modifikace Wemicke-Lichtheimova modelu je 
tedy ostrá dichotomie mezi Brocovým a Wemickeovým centrem založená na typu 
zpracovávané jazykové informace. Z této dichotomie logicky vyplývá, jakým způsobem 
bude vysvětlována povaha postižení jazykových funkcí v důsledku poškození jednoho 
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z uveden)'ch center. Poškození BrocO\ a centra připraví nemocného o schopnost adekvátně 
užívat gramatických pravideL což se nápadně projeví zejména při řečové produkci, která 
bude postrádat většinu funkčních slov a vázaných gramatických morfémú a nabude tak rázu 
označovaného jako ,,telegrafický styl". lntaktní Wernickeovo centrum ovšem nadále 
zajišťuje úkoly lexikálního charakteru, takže agramatické či ,,telegrafické" výroky 
nemocného budou současně obsahovat slova odpovídající tomu, co chtěl svým projevem 
sdělit a pokud není smysl jednotlivých výroků bezpodmínečně závislý na gramatickém 
kontextu, je jeho řeč v zásadě srozumitelná. Zcela odlišný klinický obraz charakterizuje 
stav, kdy je naopak poškozeno pouze Wernickeovo centrum. Selhání lexikálního zpracování 
znemožní výběr adekvátních slov a místo toho se projeví četnými parafáziemi, takže řeč 
pacienta nebude dávat po obsahové stránce mnoho smyslu, bude ovšem sestávat 
z komplexních a gramaticky bohatě strukturovaných vět do kterých uspořádají lexikálně 
neadekvátní materiál procesy zajišťované Brocovým centrem (Lurija, 1979). 

Potenciál Wernicke-Geschwindova modelu smysluplně vysvětlit jednotlivé shluky 
afatických pro.ievú a uvést je do vztahu ke konkrétně vymezeným neuroanatomickým 
poškozením byl nepochybně hlavním dúvodem, proč získal rozhodující vliv na celkové 
pojetí afatických poruch (DingwalL 1993 ). Tento vliv se realizuje především díky tomu, že 
většina afatických případú je stále posuzována na základě tzv. Bostonského schématu, které 
je založeno na předpokladech Wernicke- Lichtheimova modelu a které stále zústává 
nejrozšířenějším systémem pro klasifikaci afatických projevú. 

2.2. Bostonské klasifikační schéma 

Bostonské klasifikační schéma nebylo rozhodně prvním pokusem o typologizaci 
afatických poruch. Od většiny klasifikačních systémů, které mu předcházely, se odlišuje 
především v tom, že je celkově podrobnější. tj. pracuje s více než dvěma či třemi vágně 
vymezenými kategoriemi afatických projevú, což bylo typické pro starší klasifikace, a jeho 
jednotlivé kategorie jsou také detailněji specifikovány jak neuroanatomicky, tak pokud jde o 
charakter příznakú pro danou kategorii typick)·ch (Lezak, 1995). Starší klasifikace obvykle 
braly v úvahu pouze dichotomii mezi anteriorním a posteriorním umístěním poškození, 
které k afatickým projevúm vedlo. Zatímco poškození lokalizované anteriorně, tj. v čelním 
laloku, bylo spojováno s výrazným narušením řečové fluence a s problémy v produkci řeči, 
které byly zpočátku chápány jako poruchy motorické realizace řeči, poškození lokalizované 
posteriorně, v zadní části spánkového a případně i v přilehlých oblastech temenního laloku, 
byla charakterizována zachovalou verbální t1uencí a narušeným chápáním řeči. Na základě 
těchto rozdílú pak byly afatické projevy rozdělovány zpravidla do dvou protikladných typú
afázie se tak dělily například na anteriorní a posteriornL motorické a senzorické, expresivní 
a receptivní či neplynulé a plynulé, přičemž v každé z uvedených dvojic by měl první typ 
souviset s frontální. druhý typ pak s temporoparietální lokalizací poškození. Některé 

z těchto párů byly doplněny i o třetí, smíšený typ zahrnující příznaky z obou kategorií a 
související zpravidla s rozsáhlejším poškozením mozku zasahujícím značnou část kůry levé 
hemisféry, případně s několika drobnějšími poškozeními, postihujícími ovšem současně jak 
frontální. tak temporoparietální oblast. Termíny motorická a senzorická afázie byly sice z 
historických dúvodú převzaty do Bostonského schématu, jejich užívání je však z dnešního 
hlediska poněkud zavádějící vzhledem k tomu, že jednostranně zdúrazňují pouze ty aspekty 
afatických projevt'L které byly známy a považovány za dLiiežité již v púvodní verzi 
Wernicke-Lichtheimova modelu. Dělení afázií na expresivní a receptivní na základě 

lokalizace postižení bylo neph:~sné od samého počátku, protože při temporoparietálním 
poškozením vedoucím k "receptivní·· formě afázie je sice výrazně narušeno chápání řeči, 
stejně závažné je ovšem zpravidla i postižení její produkce, takže striktně vzato, je i tato 
forma zároveú afázií expresivní. Dichotomie mezi neplynulou a plynulou formou afázie 
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zůstává na druhou stranu užitečným klasifikačním kritériem, které bylo také částečně 

začleněno do Bostonského schématu. 

Bostonské klasifikační schéma člení afázie do šesti typů. Rozlišuje afázii Brocovu, 
Wernickeovu, kondukční, anomickou, transkortikální motorickou a transkortikální 
senzorickou. K nim je nutné ještě přiřadit afázii globální, která představuje kombinaci 
příznaků Brocovy a Wernickeovy afázie a je vůbec nejtěžší formou afatického postižení. 
Wernickeovu, kondukční, transkortikální senzorickou a anomickou afázii přitom řadíme 
mezi afázie plynulé, Brocovu, transkortikální motorickou a globální mezi afázie neplynulé. 
(Kolb & Wishaw, 1996). Jednotlivé typy mohou být co do lokalizace postižení a co do 
charakteristicky přítomných příznaků stručně popsány takto: 

2.2.1. Brocova afázie 

Brocova afázie, někdy též označovaná jako motorická, je považována za důsledek 
poškození Brocovy oblasti nacházející se v levém dolním čelním závitu. Ačkoli otázka 
lokalizace Brocovy oblasti byla od počátku méně kontroverzní, než tomu bylo u oblasti 
Wernickeovy, představuje její přesné neuroanatomické vymezení přesto problém, který se 
dosud nepodařilo zcela vyřešit. Existuje sice shoda v umístění Brocovy oblasti v levém 
dolním čelním závitu, sporný je ovšem její předpokládaný rozsah. Když Broca formuloval 
svoji hypotézu motorického centra řeči, umístil toto centrum do zadní třetiny levého dolního 
čelního závitu, označované jako pars opercularis. Ovšem již koncem devatenáctého století 
byla vyslovena domněnka, že Brocovu oblast tvoří celý levý dolní čelní závit, který kromě 
zmíněné pars opercularis označuje ještě dvě další části, označované jako pars triangularis a 
pars orbitalis. Tím byl položen základ sporu, který v různých obměnách trval po celé 
dvacáté století. Uylings et. al. (1998) uvádějí přehled sedmnácti vlivných koncepcí, sahající 
od původní Brocovy práce až po teorie zformulované v osmdesátých a devadesátých letech 
dvacátého století, a rozdělují tyto koncepce do tří kategorií na základě toho, jak vymezují 
Brocovu oblast. Rozlišeny jsou tři možné způsoby vymezení. Dva z nich již byly uvedeny -
jedná se o ztotožnění Brocovy oblasti s pars opercularis, respektive s celým levým dolním 
čelním závitem. Třetí kategorie zahrnuje koncepce, které lokalizují Brocovu oblast do dvou 
částí levého dolního čelního závitu, a to do pars opercularis a pars triangularis. Z vymezení 
Brocovy oblasti je tedy vyloučena pouze třetí část tohoto závitu, pars orbitalis. Nový pohled 
na tento spor přinesly teprve studie provedené v devadesátých letech za použití magnetické 
rezonance, které naznačují, že třetí z uvedených způsobů vymezení Brocovy oblasti je tím, 
který nejvíce odpovídá realitě (Uylings et. al., 1998). 

Mezi charakteristickými příznaky Brocovy afázie vyniká zejména agramatismus, a to 
jak v expresivní, tak v receptivní formě, a dále pak výrazné narušení verbální fluence, 
v jehož důsledku je nemocný schopen vyslovit pouze několik slov za minutu (Koukolík, 
2000). I to však pro něj představuje namáhavý úkol, k jehož realizaci musí vyvinout značné 
úsilí. Právě tato na první pohled patrná obtížnost řečové produkce, vedoucí k tomu, že řeč 
nemocného je často přerušovaná a trhaná, představuje jeden z důvodů, proč byla Brocova 
afázie dlouho považována za převážně motorickou poruchu. K tomu ovšem přispíval také 
fakt, že Brocova afázie je velmi často doprovázena i skutečným motorickým postižením, 
nejčastěji pravostranou hemiparézou, což je důsledkem skutečnosti, že Brocova oblast leží 
v sousedství primární motorické kůry, takže léze často zasahuje v různém stupni obě tyto 
oblasti. 

Dva základní symptomy Brocovy afázie - agramatismus a narušení verbální fluence - se 
ovšem v jednom důležitém ohledu vzájemně liší. Zatímco totiž bylo zjištěno, že v některých 
případech poškození Brocovy oblasti z neznámých důvodů nevede k agramatismu, resp. 
nevede k jeho explicitní formě projevující se přítomností četných gramatických chyb 
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v řečové produkci (Pinker, 1994, Hagoort, Brown & Osterhout, 1998), narušení verbální 
fluence doprovází léze Brocovy oblasti vždy, stejně jako narušení okolních frontálních 
struktur (Bates, Devescovi & Wulfeck, 2001). Ovšem i v těch řídkých případech, kdy 
řečová produkce nemocného nevykazuje příznaky explicitního agramatismu, je patrná 
přítomnost mírnější formy gramatického deficitu vzhledem k tomu, že řeč nemocného je 
sice bezchybná, neobsahuje ale složitější gramatické struktury, s jakými se můžeme setkat v 
projevu normálně disponovaného mluvčího (Bird & Franklin, 1996). Jedná se o podobný 
jev, s jakým se setkáme u kondukční afázie, ovšem s tím rozdílem, že v případě kondukční 
afázie je projev nemocného plynulý. Plně agramatický projev typického pacienta 
postiženého Brocovou afázií pochopitelně také postrádá složitější gramatické struktury, na 
rozdíl od zmíněné mírnější formy se ovšem i v krátkých a jednoduchých větách vyskytuje 
větší či menší množství explicitních gramatických chyb (Brunswick, 1998). Nemocný také 
dokáže pomocí svého projevu sdělit výrazně méně informací než normálně disponovaný 
mluvčí (Goodglass, Christiansen & Gallagher, 1994). Narušena je i intonačně-melodická 
stránka řeči a řeč se vyznačuje zvláštním, v normální produkci se nevyskytujícím 
přízvukem, což bývá někdy souhrnně označováno jako dysprozodie ( Kolb & Whishaw, 
1996). Vyskytují se anomická selhání, přičemž signifikantně více jsou postižena slovesa než 
podstatná jména. Vedle anomických selhání se v produkci jednotlivých slov vyskytují také 
parafázie, a to převážně fonetického charakteru. Na rozdíl od rozpadu gramatické struktury, 
který může v určitých situacích představovat výraznou komunikační bariéru jsou parafatické 
distorze jednotlivých slov poměrně mírné, takže komunikační partner cílové slovo zpravidla 
identifikuje (Brunswick, 1998). Tyto parafázie poukazují na přítomnost obecnější fonetické 
poruchy, projevující se záměnami podobně znějících hlásek (lišících se například pouze 
znělostí), a to jak při řečové produkci, tak při percepci. Dalším typicky přítomným deficitem 
je neschopnost mluvenou řeč opakovat, opakování ovšem bývá někdy na celkově lepší 
úrovni než spontánní řečová produkce (Neubauer, 1998). 

Přestože Brocovu afázii charakterizuje přítomnost poruch jak expresivního, tak 
receptivního charakteru, mezi oběma kategoriemi často existuje výrazná disociace co do 
závažnosti, přičemž více je zpravidla postižena řečová produkce. To je patrné zejména u 
extrémně závažných případů Brocovy afázie, při nichž je přítomná anomie takového 
rozsahu, že nemocný prakticky ztrácí schopnost řečové produkce a jeho řeč je zredukována 
na stereotypní opakování jedné či několika slabik, v lepším případě celých slov, případně 
jsou zachovány krátké kletby či jiné slovní automatismy. Chápání řeči je v těchto případech 
ovšem zachováno na poměrně dobré úrovni, problémy nastávají pouze s interpretací 
sémanticky ambivalentních vět, jejichž smysl nelze jednoznačně stanovit bez přihlédnutí 
kjejich syntaxi. Naopak porozumění jednotlivě prezentovaným, izolovaným slovům bývá 
zachováno na téměř normální úrovni (Goodglass, 1993). Díky zachovalé schopnosti chápat 
řeč si nemocní uvědomují neadekvátnost vlastní řečové produkce, často proto bývají 
depresivní (Kulišťák, 2003). 

2.2.2. Wernickeova afázie 

Wernickeova afázie, někdy též označovaná jako senzorická, je považována za důsledek 
poškození Wernickeova centra. Neuroanatomická lokalizace tohoto centra je ovšem 
poněkud problematická. W ernicke toto centrum vymezil pouze velmi přibližně a problém 
jeho přesného umístění není stále s definitivní platností vyřešen. Oblast je vymezována 
v užším smyslu jako zadní dvě třetiny levého horního spánkového závitu. Vzhledem k tomu, 
že poruchy nesoucí znaky Wernickeovy afázie se ovšem někdy vyskytují i při poškození 
okolní šedé hmoty mimo tuto úzce vymezenou oblast, bývá někdy vymezení Wernickeovy 
oblasti rozšířeno o přilehlé části levého nadokrajového, angulárního a středního spánkového 
závitu (Koukolík, 2000). Ani toto širší vymezení není ovšem zcela jednoznačné, protože 
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poškození některých částí temenní a spánkové kůry, které jsou zde chápány jako součást 
Wernickeovy oblasti. je někdy zase považováno za příčinu transkortikální senzorické afázie. 

Pro Wernickeovu afázii jsou charakteristické poruchy. které lze zaznamenat na úrovni 
jednotlivých slov. a to jak při produkci. tak při percepci řeči. Při percepci dominuje 
neschopnost nalézt příslušný význam vnímaných slov. což pochopitelně znemožňuje další 
interpretaci komunikovaného sdělení i v případě. že by zůstala schopnost adekvátně 

zpracovat jeho gramatickou složku. Chápání řeči je tedy výrazně narušeno, nemocní rozumí 
špatně nebo vůbec (Lurija, 1979). Tento deficit bývá zpravidla natolik výrazný, že na rozdíl 
od Brocovy afázie je narušeno i porozumění samostatně stojícím. izolovaným slovům 
(Goodglass. 1993). Řečová produkce se vyznačuje především přítomností parafázií, a to jak 
fonetických, tak především sémantických. Distorze slov způsobená fonetickými parafáziemi 
je celkově výraznější než u Brocovy afázie, časté jsou neologismy, díky nimž nabývá řeč 
nemocného charakter nesrozumitelného žargonu (Beaumont, 1983). Ovšem i v případě, kdy 
jsou v řečové produkci zastoupeny převážně sémantické parafázie, jsou jednotlivá sdělení 
nemocného obsahově natolik nekonsistentní. že pro komunikačního partnera je často 

prakticky nemožné odhalit jejich smysl (Brunswick, 1998). Celkově je v řeči nemocného 
větší podíl slov vykazujících známky paraťatické distorze. než je tomu u Brocovy afázie. 
Parafázie ovšem nejsou jediným projevem obtíží ve vybavování slov - ve větší či menší 
míře je přítomna také anomie. která zpravidla výrazněji postihuje podstatná jména než 
slovesa. Podobně jako u Brocovy afázie je postiženo také opakování řeči. 

Z dlivodu výrazného narušení schopnosti chápat řeč přicházejí také nemocní o 
zpětnovazební mechanismus. který hy jim umožňovaL podobně jako je tomu u Brocovy 
afázie. rozpoznat neadekvátnost vlastní 1-ečové produkce. Nemocní postižení Wernickeovou 
afázií si proto svůj deficit často plně neuvědomují a pouze reakce jejich okolí je vede 
k poznání skutečnosti. že s jejich verbálně-komunikačními schopnostmi není vše v pořádku. 
Emoční reakce nemocných na jejich situaci vykazuje ve srovnání s Brocovou afázií větší 
variabilitu, nemocní jsou úzkostní, někdy paranoidní, často bývají diagnostikováni jako 
pacienti psychiatričtí, v některých případech jsou naopak chorobně povídaví (Kulišťák, 
2003). Wernickeova afázie se ovšem na první pohled liší od afázie Brocovy tím, že řeč 

nemocného je plynulá. melodická, její tempo je zpravidla zhruba stejné jako u normální 
řečové produkce. Díky zachování schopnosti pracovat s intonačně-melodickou stránkou 
dokáže řeč pacienta plnit řadu komunikačních funkcí i v případech. kdy závažnost postižení 
znemožňuje jakoukoli komunikaci na obsahové rovině sdělení. Nemocný dokáže například 
vyjádřit svůj postoj ke komunikačnímu partnerovi. svoji momentální náladu. v rozhovoru 
reaguje na pobídky a otázky partnera. přikyvuje na správných místech a dodržuje pravidla 
střídání rolí mluvčího a posluchače ( Lurija. 1979). I když je tedy řeč nemocného ve větší či 
menší míře zbavena své funkce nástroje pro pf"edávání informací. zústává i nadále schopná 
ťungovatjako prostředek udržování a posilování sociálních vazeb. 

Wernickeova a Brocova afázie se ovšem navzájem liší ještě v jednom dúležitém ohledu. 
Nemocní postižení Wernickeovou afázií. přestože často chybují na úrovni jednotlivých slov, 
hovoří v dlouhých. komplikovaných a gramaticky komplexních větách (Pinker, 1994). 
Značně kontroverzní otázkou je, zda Wernickeova afázie je či není spojena s nějakou 
formou gramatického deficitu. Při formulaci modifikované verze Wernicke-Lichtheimova 
modelu se vycházelo z nálezli. které naznačovaly. že komlexní větné struktury, kterými se 
vyjadřují nemocní postižení Wernickeovou afázií, jsou převážně gramaticky správné. 
Wernicke-Lichtheimův model proto s gramatickým deficitem u Wernickeovy afázie 
nepočítá (Bates & Goodman, 1997). Toto pojetí ovšem zpochybňují některé novější studie 
založené na srovnání projevú afatických poruch u pacientú hovořících různými jazyky. Tyto 
studie vedou k závěru. že nálezy svědčící pro nepřítomnost gramatického deficitu u 
Wernickeovy afázie jsou artefaktem. jehož původ lze odvodit od skutečnosti, že většina 
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z těchto nálezů pocházela pouze od anglicky hovořících afatiků. Pokud je gramatická 
správnost řečové produkce sledována u nemocných, jejichž mateřský jazyk je založen na 
odlišných gramatických pravidlech. je v některých případech zaznamenán deficit, který je 
co do závažnosti srovnatelný s agramatismem. s nímž se setkáváme u Brocovy afázie. liší se 
ovšem charakterem chyb. U Wernickeovy afázie je ve srovnání s ostatními kategoriemi 
afatických poruch uváděna nejhorší prognóza zotavení. a to zvláště tehdy, pokud je 
poškozena Wernickeova oblast ve svém užším vymezení. tj. pokud jsou poškozeny zadní 
dvě třetiny levého horního spánkového závitu ( Goldenberg & Spatt 1994 ). 

2.2.3. KondukL~ní aťázie 

Kondukční afázie představuje kategorii, která je ve srovnání s předchozími dvěma typy 
obtížněji vymezitelná jak neuroanatomicky, tak z hlediska přítomných jazykových poruch. 
Ačkoli toto pojetí nebylo nikdy zcela prokázáno. je kondukční afázie obecně vzato 
považována za důsledek přerušení spojení mezi Wernickeovou a Brocovou oblastí, přičemž 
obě oblasti zůstávají nepoškozeny a plně funkční (Kolb & Whishaw, 1996). Poněkud 
kontroverzní je ovšem otázka, prostřednictvím kterých neuroanatomických struktur je toto 
spojení konkrétně realizováno a které části mozku musí být poškozeny, aby se dostavily 
příznaky kondukční afázie. Wernicke předpokládal, že strukturou zajišťující komunikaci 
mezi oběma řečovými centry je fasciculus arcuatus, a tento předpoklad byl obsažen i 
v Geschwindově modifikaci Wernicke-Lichtheimova modelu. Hypotéza, že fasciculus 
arcuatus představuje jediné spojení umož.iiující komunikaci Wernickeovy a Brocovy oblasti 
a jeho př·erušení proto nevyhnutelně vede ke kondukční afázii. byla ovšem často 

zpochybií.ována a dnes je považována za překonanou. Bylo totiž dokázáno. že ani po 
chirugickém přetětí tohoto svazku se nemusí nutně dostavit poruchy charakteristické pro 
kondukční formu afázie (Koukolík. 2000). Anderson et a!. (1999) uvádějí. že koncepce 
vysvětlující kondukční afázii jako následek poškození svazku fasciculus arcuatus je jednou 
z nejméně podložených teorií. jaké kdy byly v afáziologii formulovány. Teorie byla 
spekulativně odvozena z nepř·esných a mlhavých představ púvodního Wernicke
Lichtheimova modelu o vzájemné interakci Brocovy a Wernickeovy oblasti a dostalo se jí 
dlouhodobě obecného přijetí, aniž byla potvrzena jediným pitevním nálezem (Anderson et 
al., 1999). Zdá se, že tuto námitku potvrzují také novější srovnávací studie, sledující větší 
množství pacientů postižených kondukční afázií, které docházejí k závěru, že při výskytu 
této poruchy zůstává fasciculus arcuatus zpravidla intaktní a její příčinu je proto třeba hledat 
v posteriorně umístěných lézích. zasahujících části horního spánkového závitu a dolního 
temenního lalúčku (Dronkers. 2000). Otázka etiologie kondukční afázie tak zústává stále do 
značné míry nevyjasněna. 

Za základní charakteristiku kondukční afázie je považována neschopnost opakovat řeč. 
Opakováním je zde přitom míněna doslovná reprodukce verbálně prezentovaného materiálu, 
nikoli vyjádření jeho obsahu vlastními slovy. Vyjádřit vlastními slovy obsah 
prezentovaného sdělení je nemocný postižen) kondukční afázií schopen. stejně tak jako je 
podle Wernicke- Lichtheimova modelu schopen v podstatě normální řečové produkce. Také 
schopnost chápat r·eč zústává zachována (Chapey, 1986. Kolb & Whishaw. 1996). 

Neschopnost opakovat řeč ovšem závisí co do své závažnosti do značné míry na 
charakteru prezentovaného jazykového materiálu. Nejhúře je postiženo opakování 
pseudoslov a ostatních bezesmyslných skupin hlásek či slabik, které v jazyce nemocného 
nenesou žádný význam (Brunswick, 1998). U tohoto typu jazykového materiálu zcela 
selhávají všichni nemocní postižení kondukční afázií i v případě, že celkově je jejich 
postižení pouze velmi mírné. U závažnějších případú činí potíže i opakování slov, větších 
skupin slov či jednotlivých vět, což se ale vždy nemusí vztahovat na ustálené fráze a rčení. 
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Dalším postižením typickým pro kondukční afázii, které je svou povahou zřejmě velmi 
blízké neschopnosti opakovat, je neschopnost hlasitého čtení, přestože nemocný psaný text 
stejně jako mluvenou řeč dobře chápe a je schopen vlastními slovy sdělit jeho obsah 
(Goodglass. 1993). 

Teoretická interpretace těchto jevú zústává stále sporná. V rámci modifikace Wernicke
Lichtheimova modelu zformuloval Geschwind hypotézu. která předpokládala. že produkce 
slov se mliže za určitých okolností uskutečnit i bez přímého zapojení Wernickeovy oblasti. 
Geschwindova hypotéza vysvětlovala skutečnost. že nemocný je schopen v podstatě 
normální řečové komunikace. pokud tato nevyžaduje doslovné opakování. následujícím 
zpúsobem: intaktní Wernickeova oblast umožňuje nemocnému pochopit sdělení. kterými se 
na něj obrací jeho komunikační partner. Schopnost porozumět významu jednotlivých slov je 
předpokladem pro vytvoření mentálních reprezentací předmětú a jevú, které tato slova 
označují. v určité smyslové modalitě, například zrakové. Tyto mentální reprezentace mohou 
poté samy o sobě iniciovat produkci příslušných slov, pokud je zachováno spojení mezi 
Brocovou oblastí a těmi částmi mozku, které zodpovídají za zpracování informací 
v příslušné smyslové modalitě, v případě zrakové modality se tedy jedná o zachování 
spojení Brocovy oblasti s posteriorní okcipitální kúrou. Tímto zpúsobem je tedy podle 
Geschwindovy hypotézy možné ,.obejít" narušené spojení mezi Wernickeovou a Brocovou 
oblastí (Brunswick, 1998). Geschwindova hypotéza sice přesvědčivě vysvětluje, proč je 
nejhúře postiženo opakování pseudoslov a ostatních bezesmyslných uskupení hlásek, které 
logicky nemohou být spojeny s žádnou mentální reprezentací a jejich opakování je tedy 
zcela závislé na zachování spojení mezi Wernickeovou a Brocovou oblastí. na druhou stranu 
ovšem přináší jiné, obtížně řešitelné rozpory. Za prvé by podle této hypotézy mělo být 
v zásadě vždy zachováno opakování jednotlivých slov. pokud tato označují konkrétní. 
snadno představitelné objekty, u nichž lze počítat s rychlým a bezproblémovým vytvořením 
příslušné mentální reprezentace. která poté sehraje svou roli v produkci daného slova výše 
popsaným zpúsobem. Tento předpoklad je ovšem vyvrácen klinickou zkušeností. která 
ukazuje, že schopnost opakovat smysluplná slova zústává zachována pouze v lehčích 
případech. V případech středně těžkých a těžkých postižení je naopak vyloučeno opakování 
jakéhokoli verbálního materiálu. Za druhé, vzhledem k tomu, že Geschwindova hypotéza 
chápe mentální reprezentaci především jako představu objektu v určité smyslové modalitě, a 
zvláštní dúraz přitom klade na modalitu zrakovou. bylo by logické komplementárně 
očekávat selektivní poškození v produkci slov označujících abstraktní, obtížně 

představitelné pojmy. To je však v rozporu se skutečností, že řečová produkce zústává, 
pokud není vyžadováno doslovné opakování řečeného. v podstatě zachována na normální 
úrovni. Konečně předpoklad. že role Wernickeovy oblasti mllže být při řečové produkci tak 
dokonale eliminována. je obtížné uvést do souladu s pojetím této oblasti jako lexikálního 
procesoru. což představuje třetí a zřejmě nejvýznamnější rozpor uvedené hypotézy. Celkově 
je tedy možné konstatovat. že všeobecně přijatelné teoretické vysvětlení kondukční afázie 
stále není k dispozici. 

Detailnější analýza ovšem ukazuje, že kondukční afázie představuje poněkud složitější 
poruchu, než se zpočátku zdálo a že absence teorie, která by vysvětlila její povahu a příčiny 
má možná svůj púvod v jednostranném přecenění poruch opakování a v opomíjení jiných, 
celkově významnějších poruch, které jsou spojeny s řečovou produkcí. Pojetí kondukční 
afázie v rámci Wernicke-Lichtheimova modelu sice počítalo s některými poruchami, které 
byly zaznamenány v projevu nemocných. jednalo se ale v zásadě o drobná selhání, která 
nijak zásadně neovlivňovala celkový charakter řečové produkce. Byly například 
zaznamenány fonemické parafázie podobného druhu jako u Brocovy afázie, avšak s výrazně 
nižší četností výskytu. Totéž platí i pro občas se vyskytující anomická selhání (Beaumont, 
1983). 
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Goodglass, Christiansen a Gallagher (1994) ovšem uvádějí, že tento klinický obraz, kdy 
pozorujeme pouze poruchu opakování, maximálně doprovázenou mírnými parafatickými či 
anomickými projevy, charakterizuje ve skutečnosti pouze zřídka se vyskytující, 
"učebnicové'' případy. U typického pacienta postiženého kondukční afázií je ve skutečnosti 
přítomen gramatický deficit, který se projevuje zejména v řečové produkci. Skutečnost, že 
tento deficit zůstává většinou neodhalen, má v zásadě dva důvody. Za prvé, charakter 
gramatických chyb, pokud se jich nemocný vůbec dopouští, bývá stejný jako u agramatismu 
doprovázejího Wernickeovu afázii a stejný je proto i důvod pro jejich dlouhodobé a 
systematické opomíjení. Tímto důvodem je fakt že Geschwindova modifikace Wernicke
Lichtheimova modelu byla, podobně jako většina ostatních teorií usilujících o vysvětlení 
afatických projevú, formulována v anglofonním prostředí a opírá se tedy převážně pouze o 
data zaznamenaná u anglicky hovořících pacientú. Gramatická pravidla tohoto jazyka 
ovšem poskytují pouze minimální prostor pro to, aby mohla být v řečové produkci porušena 
způsobem charakteristickým pro Wernickeovu, a jak se ukazuje, také pro kondukční afázii, 
díky čemuž byly obě tyto formy dlouhou dobu považovány za syndromy bez gramatického 
deficitu. 

Druhým důvodem, proč je tento deficit tak často opomíjen, je skutečnost, že postižení 
bývá v porovnání s Brocovou či Wernickeovou afázií relativně mírné a často se proto vůbec 
neprojeví přítomností explicitních gramatických chyb (ani v případech, kdy k tomu jazyk 
nemocného poskytuje dostatek příležitostí). Nemocní místo toho volí strategii cíleného 
vyhýbání se složitým gramatickým konstrukcím, v jejichž produkci by mohli selhat, a 
hovoří pouze v krátkých, jednoduchých a gramaticky bezchybných větách, jejichž 
prostřednictvím ovšem dokáží sdělit v podstatě stejné množství informací jako zdraví 
mluvčí. čímž se výrazně liší od nemocných postižených agramatismem doprovázejícím 
Brocovu afázii (Goodglass, Christiansen & Gallagher_ 1994 ). Tato kompenzační strategie je 
natolik úspěšná, že komunikační partner často žádné problémy v řečové produkci vůbec 
nezaznamená a odhalí je až pečlivá analýza většího množství zaznamenaného jazykového 
materiálu. K tomu, že se řeč nemocných jeví na první pohled jako normální, přispívá 

nepochybně také skutečnost, že kondukční afázie představuje fluentní formu a tempo řeči se 
tedy příliš neliší od normálního řečového tempa (Chapey, 1986). 

2. 2. 4. Transkortikální afazie 

Transkortikální afázie jsou považovány za důsledek postižení zasahujícího okolí 
tradičně vymezených řečových oblastí, ponechávající ovšem samotné tyto oblasti intaktní 
(Lezak, 1995). Jako příčina transkortikální motorické afázie jsou uváděny léze lokalizované 
anteriorně a posteriorně od Brocovy oblasti, tedy postihující části levého středního čelního 
závitu a případně též orbitální část levého dolního čelního závitu. Tyto léze často zasahují 
také hlouběji uloženou bílou hmotu, spojující Brocovu oblast s tzv. doplňkovou motorickou 
oblastí, nacházející se na vnitřní ploše hemisféry. Tato diskonekce je považována za 
nejdůležitější příčinu transkortikální motorické afázie (Koukolík, 2000). 

Transkortikální senzorická afázie je spojována s tézemi postihujícími okolí 
Wernickeovy oblasti, tj. části spánkového a temenního laloku nacházející se v okolí zadního 
konce Sylviovy rýhy. Postižen tedy múže být v rúzné míře levý nadokrajový, angulární a 
střední spánkový závit. Uvedené vymezení je ovšem značně problematické ze zřejmého 
důvodu - postižené části mozku ležící v ,,okolí" Wernickeovy oblasti jsou totiž zároveň 
někdy považovány za její integrální součást (Koukolík, 2000). Transkortikální senzorická 
afázie je ovšem také považována za následek diskonekce, v tomto případě diskonekce 
Wernickeovy oblasti a ostatních částí mozku, především asociačních oblastí v temenní kůře, 
na nichž závisí mnohé mimojazykové kognitivní funkce nutné pro pochopení a správnou 
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interpretaci jazykových sdělení. Z toho vyplývá, že léze postihující části výše uvedených 
závitů v okolí Wernickeovy oblasti musí podobně jako u transkortikální motorické afázie 
zasahovat hlouběji uložená vlákna bílé hmoty, jimiž je toto spojení normálně realizováno 
(Goodglass, 1993). Zachováno zůstává ovšem spojení mezi Wernickeovou a Brocovou 
oblastí (Brunswick, 1998). 

Obě formy transkortikální afázie se svými symptomy velmi podobají klasické Brocově, 
respektive Wernickeově afázii. Liší se pouze v tom, že u transkortikálních afázií zůstává na 
rozdíl od klasických forem zachována schopnost opakování řeči. Pro ostatní symptomy 
ovšem platí. že se celkově projevují u transkortikálních afázií v poněkud mírnější formě ve 
srovnání s analogickými symptomy doprovázejícími Brocovu či Wernickeovu afázii. 
Schopnost opakovat je zpravidla zachována v plném rozsahu. tj. nemocní mohou opakovat 
nejen věty či jednotlivá slova. ale též pseudoslova a jiná bezesmyslná uskupení hlásek 
(Brunswick. 1998). Při opakování zůstává také zachována normální verbální fluence. což je 
překvapující v případě transkortikální motorické afázie, kde je jinak veškerá vlastní řečová 
produkce nemocného. podobně jako u Brocovy afázie, neplynulá (Goodglass, 1993). 

Současný výskyt obou forem transkortikální afázie dává vznik specifickému syndromu, 
který je označován jako transkortikální smíšená afázie. Její výskyt je poměrně vzácný a 
dochází k němu při rozsáhlých lézích, které sice ponechají Brocovu a Wernickeovu oblast 
intaktní a zachovají i jejich vzájemné spojení, celý tento prostor ale oddělí od většiny 
ostatních oblastí mozku. Z hlediska typických příznaků tvoří tato forma jakýsi protipól 
kondukční afázie - výrazně jsou narušeny téměř všechny jazykové funkce, podílející se jak 
na produkci, tak na percepci a chápání jazyka, zachována je naopak schopnost opakování 
mluvené řeči. Transkortikální smíšená afázie proto také bývá někdy označována jako afázie 
echolalická. Postižení ostatních jazykových funkcí je zpravidla tak závažné, že nemocní se 
ani nepokoušejí o spontánní řečovou produkci a hovoří pouze tehdy. pokud jsou k tomu 
vybídnuti. V takovém případě je jejich řečová produkce neplynulá, agramatická a převážně 
nesrozumitelná. Zakončování přísloví a jiných ustálených slovních obratů či krátkých vět 
představuje kromě opakování jediný okruh jazykových úkolů. které jsou nemocní schopni 
alespoi'l částečně správně splnit. Rovněž schopnost produkce těchto ustálených obratů a 
frází. stejně tak jako krátkých kleteb. zůstává obvykle zachována ( Beaumont. 1983 ). 

2.2.5. Anomická afázie 

Anomická afázie, někdy také označovaná jako amnestická, je vůbec nejrozšířenějším 
afatickým syndromem. Navzdory tomu je zárovei'l syndromem, jemuž se zatím dostalo 
pouze chabého teoretického vysvětlení. Neuroanatomicky je spojována s lézemi levého 
angulárního a středního spánkového závitu, což jsou ovšem oblasti, jejichž poškození je 
jindy zároveň považováno za příčinu transkortikální senzorické, případně i pravé 
Wernickeovy afázie. Anomická afázie bývá ovšem často také reziduálním stádiem, které 
může nastat po odeznění specifických příznaků kterékoli z ostatních afatických forem, a 
jako taková může být tedy spojována s poškozením prakticky kterékoli oblasti, jejíž léze 
může vyvolat afázii (Beaumont. 1983. Goodglass. 1993). 

Anomická afázie není spojena s žádným specifickým postižením. protože, jak bylo 
uvedeno výše, anomické projevy nacházíme ve větší či menší míře u všech kategorií 
afatických poruch. Anomická afázie je ovšem charakteristická tím, že tento druh problémů 
ve vybavování slov je jediným přítomným afatickým symptomem. Neschopnost vybavit si 
cílové slovo sice často vede k substitucím. které by měly být striktně vzato chápány jako 
sémantické parafázie, zvolená slova bývají ale obvykle kontextuálně přijatelná, takže 
v běžném rozhovoru nemusí být ani zaznamenány jako příznak lexikálního deficitu. Řečová 
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produkce nemocných je ovšem nápadná častým výskytem hezitačních pauz a rozvláčnými 
opisy, které vytvářejí dojem bezobsažné, "prázdné'" řeči. (Beaumont, 1983) 

2. 2. 6. Globální afázie 

Globální afázie představuje nejzávažnější formu afatického postižení vůbec. Je 
způsobena současným poškozením jak Brocovy, tak Wernickeovy oblasti. Léze postihující 
současně obě tyto oblasti bývají zpravidla natolik rozsáhlé, že zasahují zároveň také kůru 
ležící v okolí Sylviovy rýhy mezi těmito oblastmi a insulu. Zasažena bývá také hlouběji 

uložená bílá hmota a některé podkorové struktury, mezi něž patří zejména capsulla interna, 
bazální ganglia a thalamus (Koukolík, 2000). 

Symptomaticky je globální afázie chápána jako směs příznaků Brocovy a Wernickeovy 
afázie. Těžce narušeny jsou všechny stránky řeči. nemocný je schopen pouze velmi 
omezené řečové produkce a percipovanou l-eč chápe pouze s obtížemi nebo vůbec. Při 

řečové produkci je vyloučeno užití celých vět, vyslovena mohou být maximálně jednotlivá 
slova (Chapey, 1986 ). Schopnost řečové produkce se často omezuje na ustálené fráze, 
kletby a slovní sekvence, jako např. dny v týdnu a podobně. Uvedené druhy slov a slovních 
spojení představují často také jediný druh jazykového materiálu, jemuž je nemocný schopen 
porozumět (Brunswick. 1998). 

Stav, který svými příznaky odpovídá globální afázii, se ovšem může krátkodobě 
vyskytovat i při lézích podstatně menšího rozsahu, které bývají jinak příčinou jiných forem 
afázie, v něž také tento stav postupně přechází. Globální afázie tak může být rozdělena do 
tří podskupin, z nichž dvě se klinicky dále vyvíjejí do transkortikální motorické a do 
klasické Wernickeovy afázie. Pouze třetí podskupina se vyvíjí do persistující globální 
afázie, která v podstatě znamená konzervaci daného stavu s minimální nadějí na zotavení 
(Koukolík, 2000). 

2.3. Nedostatky a rozpory klasického pojetí 

Wernicke- Geschwindův model a z něj vycházející Bostonské klasifikační schéma 
nepředstavují pochopitelně jediný pokus o klasifikaci a teoretické vysvětlení fatických 
poruch ve vztahu k poškozením konkrétně vymezených oblastí mozku. Lze jej ovšem 
považovat za model reprezentativní, protože většina souběžně vytvořených teoretických 
přístupú vychází v podstatě ze stejných předpokladů a dospívá k podobným závěrům a 
prakticky shodným klasifikačním kategoriím. jejichž odlišnost od Bostonského schématu je 
často pouze terminologická (Lezak, 1995). Tyto paralelní teoretické koncepce tak vykazují 
tytéž přednosti jako Wernicke- Lichtheimův model, zároveň však na ně lze vztáhnout tytéž 
námitky, které jsou proti tomuto modelu vzneseny. 

Nepopiratelnou předností Bostonského schématu je fakt, že většinu nemocných je 
možné smysluplně zařadit do některé z jeho kategorií, což znamená, že většina nemocných 
vykazuje právě taková seskupení příznakú, jaká by podle Wernicke-Lichtheimova modelu 
při postižení s danou lokalizací vykazovat měla. Bostonské schéma je tedy úspěšné 

v zachycení a interpretaci stavu . .typického'" pacienta, díky čemuž se poměrně osvědčilo 
v klinické praxi, a to především v diagnostice (Beaumont, 1983 ). Zde byla ceněna 

především možnost usuzovat na základě charakteru pozorovaných fatických poruch alespoň 
přibližně na lokalizaci léze. ležící v jejich pozadí, což bylo dlouho považováno za další 
přednost Bostonského schématu. Díky rozvoji zobrazovacích metod a dalších postupů 
umožňujících podstatně jistější a přesnější stanovení lokalizace poškození ovšem postupně 
klesá význam tohoto druhu neuropsychologické diagnostiky. takže tato výhoda je 
z dnešního pohledu relativně bezvýznamná. 
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Přínosem Geschwindovy modifikace Wernicke- Lichtheimova modelu, který zůstává 
naopak stále aktuální, je změna pohledu na afatické projevy, které začínají být chápány jako 
poruchy zpracování jazyka jakožto systému abstraktních symbolických reprezentací spíše 
než jako motorická či percepční selhání. To představuje významný posun zejména u afázií 
nastávajících v důsledku poškození Brocovy oblasti a přilehlých částí čelního laloku, jejichž 
klinickému obrazu dominují poruchy expresivního charakteru. Zmíněná změna přístupu 
jednak umožnila jednoznačně odlišit afatické projevy od projevů souvisejících s apraxiemi 
artikulačního aparátu, především ale vedla k tomu, že afázie začala být chápána jako 
multimodální fenomén a nikoli jako postižení, které narušuje pouze jednu z možných forem 
jazyka, a to mluvenou řeč. Z tohoto důvodu byly například studovány dopady afatických 
poruch na schopnost nemocných číst a psát, přičemž bylo zjištěno, že agramatismus se při 
těchto formách komunikace projevuje podobně jako v mluvené řeči - nemocní mají v obou 
případech problémy s týmiž gramatickými prvky a strukturami. To je možné chápat jako 
další fakt podporující pojetí Brocovy oblasti jako univerzálního gramatického procesoru, 
který zodpovídá za adekvátní zpracování abstraktních gramatických pravidel bez ohledu na 
konkrétní formu jejich realizace. K podobným závěrům vedly také výzkumy afatických 
projevů u neslyšících pacientů komunikujících některým ze znakových jazyků. Lexikální a 
gramatické chyby, jichž se tito pacienti dopouštějí, jsou analogické k chybám, s nimiž se 
běžně setkáváme v mluvené řeči narušené přítomností fatické poruchy (Koukolík, 2000). 

Skutečností, které zpochybňují platnost Wernicke-Geschwindova modelu. se ovšem 
postupně vynořila celá řada a jejich konfrontace se základními axiomy tohoto modelu 
přitom vede k natolik závažným rozporům, že z dnešního hlediska je nutné považovat 
Wernicke-Geschwindův model za překonaný. Přínosné je zhodnocení alespoň 

nejdůležitějších z těchto rozporů. To umožňuje jednak posoudit, které aspekty Wemicke
Geschwindova modelu zůstávají i přes zmíněné kritické výhrady teoreticky, diagnosticky či 
terapeuticky užitečné, porovnání předpokladů tohoto modelu a zmíněných výhrad ovšem 
zároveň představuje zřejmě nejlepší cestu, jak se přiblížit co možná nejrealističtějšímu 
pohledu na mozkovou organizaci jazyka. 

2.3.1. Fatické poruchy při po.\'kození podkorových struktur. Neklasické afázie 

Vzhledem k tomu. že základním principem Wernicke-Geschwindova modelu je 
myšlenka lokalizace jazyka v určitých přesně definovaných mozkových oblastech. tvoří 

nejnápadnější kategorii výhrad svědčících proti tomuto modelu existence individuálních 
případů, u nichž je povaha postižení jazykových funkcí ve vztahu k umístění léze s 
uvedenými lokalizačními předpoklady neslučitelná. Jak bylo uvedeno, s podobnými 
problémy se na počátku dvacátého století potýkal již původní Wernicke-Lichtheimův 
model. Problémem je především existence případů, které jsou charakteristické výskytem 
symptomů podobných jako u klasických afatických forem, ale doprovázejících postižení 
takových částí mozku, které by podle pojetí chápajícího zpracování jazyka výhradně jako 
důsledek činnosti a vzájemné interakce Brocovy a Wernickeovy oblasti neměly mít na 
fatické poruchy žádný vliv. Tyto relativně méně časté, ale nikoli zanedbatelné poruchy jsou 
označovány jako tzv. neklasické afázie (Koukolík, 2000). Ty jsou spojovány s poškozením 
dvou podkorových struktur - levostranných bazálních ganglií a levého talamu. Afázie, k níž 
dochází při poškození levostranných bazálních ganglií. eventuálně i současně s poškozením 
předního raménka capsuly interny je neplynulá a vykazuje podobné symptomy jako 
transkortikální motorická afázie. Talamická afázie je plynulá a svými příznaky se podobá 
transkortikortikální senzorické afázii. Interpretace neklasických afázií je celkově spornější 
než interpretace klasických afatických forem. což se mimo jiné projevuje v tom, že někdy je 
například zpochyb!l.ována samotná existence neklasické afázie způsobené poškozením 
bazálních gangliL protože u mnoha nemocných postižených takto lokalizovanou lézí nebyly 

23 



zaznamenány žádné projevy fatických poruch (Koukolík, 2000). Pokud ovšem existenci 
obou forem neklasických afázií přijmeme jako fakt zůstává ještě otázkou. z jakého důvodu 
vede někdy postižení bazálních ganglií či talamu k výskytu ťatických poruch, jinak řečeno, 
jaká je role těchto struktur v celkovém systému zpracování jazyka. 

Tato role je poněkud nejasná. zpravidla se ale nepředpokládá, že hy se některá z těchto 
struktur přímo podílela na zpracování jazyka podobným způsobem jako Brocova či 

Wemickeova oblast (Brown & Perecman. 1986). Převládá spíše pojetí, podle něhož jsou 
části bazálních ganglí a talamu začleněny do složitější a dosud jednoznačně nespecifikované 
soustavy spojů, jejichž prostřednictvím obě řečové oblasti komunikují s ostatními oblastmi 
mozku. Tomu odpovídá i skutečnost, že se obě formy neklasických afázií podobají co do 
svých projevů afáziím transkortikálním. které jsou chápány jako následek příčiny stejného 
druhu. 

2.3.2. Role insuly v .systému zpracováníjazyka 

Kromě talamu a bazálních ganglií je ovšem nutné začlenit do celkového pohledu na 
mozkovou organizaci jazyka ještě další strukturu. a to levou insulu (Kolb & Whishaw, 
1996). Vývoj pohledu na úlohu insulární kúry je poněkud paradoxní. Dříve byla tato oblast 
zanedbávána. Wernicke- Geschwindúv model o ní neuvažoval jako o součásti systému 
zpracování jazyka a ani Bostonské klasifikační schéma tedy neobsahuje žádnou kategorii 
fatických poruch chápanou primárně jako důsledek poškození insulámí kůry. Skutečnost, 
že význam insuly byl ve srovnání s oběma tradičními řečovými oblastmi dlouho ignorován, 
není překvapující. Dokud byly totiž jediným zdrojem poznatků o úloze jednotlivých 
mozkových struktur v procesu zpracování jazyka patologické projevy doprovázející jejich 
léze, bylo velmi obtížné identifikovat výhradně následky poškození insuly. protože díky 
jejímu umístění léze poškozující insulu zasahují obvykle současně rozsáhlé oblasti levé 
hemisféry, včetně Brocova či Wemickeova centra nebo jejich okolí. V současnosti, kdy se 
naopak objevují četné pochybnosti o funkci tradičních řečových center, je insula některými 
autory považována za jedinou oblast. která je jednoznačně a nezpochybnitelně spojená s 
deficitní řečovou produkcí a která tedy může být chápána jako místo lokalizace určitých 
specifických jazykových funkcí nezbytných pro adekvátní řečovou produkci (Bates. 2003). 
Na rozdíl od neklasických afázií tedy nemohou být řečové deficity doprovázející poškození 
inzuly vysvětleny jako pouhé narušení spojení s Brocovou či Wernickeovou oblastí a 
insulární kúra navíc plní zcela specifickou funkci. kterou nenacházíme v činnosti 

klasických řečových oblastí. 

Pokud by tedy měla být insula nějakým zplisobem začleněna do Wernicke
Geschwindova modelu. měla by být de facto chápána jako třetí řečová oblast, stojící na 
stejné úrovni jako oblast Brocova či Wernickeova. Na druhou stranu je ovšem pravda, že 
insula je na rozdíl od klasických řečových oblastí spojována pouze s deficity v řečové 
produkci, takže zřejmě nemůže sloužit jako univerzální mechanismus pro zpracování 
určitého jazykového materiálu, za jaký byla například považována Brocova oblast ve vztahu 
ke gramatické složce jazyka. Význam insuly nelze v porovnání s klasickými řečovými 
oblastmi nadměrně přeceňovat také z toho důvodu, že funkce zajišťované činností insulární 
kůry jsou v běžné komunikaci přece jen méně důležité ve srovnání s funkcemi 
přisuzovanými Brocově či Wernickeově oblasti. 

Úloha insuly spočívá v zajištění produkce automatického a často opakovaného 
jazykového materiálu. který nevyžaduje žádné další gramatické či jiné zpracování (Kolb & 
Whishaw, 1996). Jak již bylo r·ečeno v souvislosti s některými výše uvedenými afatickými 
syndromy. lze se mnohdy setkat s pacienty. ktáí. ačkoli utrpěli rozsáhlé léze zasahující 
Brocovu či Wernickeovu oblast, případně obě tyto oblasti současně. a v dlisledku toho 
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vykazují ztrátu téměř všech jazykově-komunikačních schopností. dokáží nicméně nadále 
používat krátké kletby. přísloví či jiné běžné ustálené fráze. To je možné právě díky aktivitě 
nepoškozené. či jen částečně poškozené levé insuly. Výjimečnost tohoto druhu jazykového 
materiálu je zřejmá - kletby či ustálené fráze mohou být přestože třeba tvoří celou větu, 
použity jako jeden celek. který je možné v adekvátní situaci použít vždy naprosto shodným 
způsobem a který není nutné podrobit gramatickým transformacím proto. aby byl v souladu 
s ostatními prvky sdělení. Pro rozdílnou lokalizaci mechanismů zajišťujících jednoduchou a 
automatickou řečovou produkci a mechanismů zodpovědných za produkci složitějších 

sdělení, které mohou být formulovány pouze na základě komplexního kognitivního 
zpracování, svědčí nejen údaje získané na základě studia následků lézí. ale také data, která 
jsou výsledkem sledování aktivity uvažovaných oblastí prostřednictvím zobrazovacích 
metod. Vyšetřování zdravých osob například ukázalo, že jednoduchý a relativně 

zautomatizovatelný úkol jako je opakování jednotlivých substantiv vede k aktivaci 
levostranné insuly (a samozřejmě také oblastí. které se podílejí na řízení motorické realizace 
řeči). nikoli však Brocovy oblasti. Pokud ovšem mají pokusné osoby odpovídat na 
podnětové substantivum slovesem. představuje to již obtížnější úkoL který například 

vyžaduje posouzení gramatických vlastností prezentovaného substantiva, aby se s ním 
zvolené sloveso shodovalo v čísle, v rodě a podobně. V takových případech není aktivována 
insula. ale. jak lze na základě Wernicke- Geschwindova modelu očekávat Brocova oblast 
(Koukolík. 2000). 

Úloha insuly v celkovém systému mozkové organizace jazyka musí být ovšem v 
budoucnu ještě upřesněna. Tato oblast totiž možná zajišťuje i některé další funkce (zejména 
na nejnižší úrovni zpracování). které úzce souvisejí s vlastní motorickou realizací řečového 
sdělení (přestože samotnou iniciaci konkrétních pohybú řečového aparátu nezajišťuje 

samozřejmě insula, ale primární motorická kúra). Insula tedy možná funguje jako jakési 
rozhraní mezi systémem zpracování lexikální a gramatické stránky jazyka na abstraktní, na 
modalitě nezávislé úrovni, a systémem zajišťujícím motorickou realizaci sdělení, pokud má 
být toto vyjádřeno formou mluvené řeči. O insulární kúře se tak uvažuje jako o místě, kde 
dochází k vytváření artikulačního plánu jednotlivých slov a také jako o oblasti, která přijímá 
informace o aktuální činnosti artikulačního aparátu. které slouží jako zpětná vazba, na 
jejímž základě múže být tento plán průběžně modifikován (Bates, 2003). 

2.3.3. Přínos zohrazovacích metod a dat založen}'ch na tézích pro zhodnocení problému 
lokalizacejazykm·_ýchjimkcí 

Dosud uvedené skutečnosti s sebou sice pf·inášejí problémy. se kterými Wernicke
Geschwindův model nepočítaL na druhou stranu je ovšem zárovefl zre.Jme, ze nejsou 
v zásadním rozporu se základním principem tohoto modelu - s předpokladem, že jednotlivé 
jazykové funkce jsou v mozku lokalizovány pouze v určitých. výhradně k tomuto účelu 
úzce specializovaných oblastech. Údaje o narušení jazykových funkcí doprovázejících 
poškození části bazálních ganglií, talamu či capsuly interny je možné, jak už bylo zmíněno, 
interpretovat převážně jako dúsledek narušení komunikace klasických řečových oblastí 
s ostatními částmi mozku prostřednictvím těchto struktur. Stejně tak současné poznatky o 
roli insuly jsou plně v souladu s principem lokalizace, byť se v tomto případě jedná o 
lokalizaci funkcí, které byly v rámci původního Wernicke- Geschwindova modelu 
zanedbávány. Argumenty, které pí·edstavují skutečně zásadní zpochybnění Wernicke
Geschwindova modelu mají svúj původ jinde. 

Zásadní pochybnosti ohledně platnosti Wernicke-Geschwindova modelu vycházejí ze 
dvou významných a vzájemně značně rozdílných zdrojú. Prvním z nich jsou výsledky 
výzkumú zaměl-ených na sledování činnosti mozku ve vztahu k procesúm podílejícím se na 

25 



zpracování jazyka u zdravých jedinců, a to prostřednictvím moderních zobrazovacích 
metod, jako např. pozitronové emisní tomografie. Druhým z uvedených zdrojů jsou pak 
závěry vyplývající z kritického zhodnocení metodologie užívané ke stanovení vztahu mezi 
jednotlivými jazykovými funkcemi a určitými oblastmi mozku na základě pozorování 
pacientú, kteří utrpěli mozkové léze a vykazují některé ze známých forem afatických 
projevů. Tato kritika se ovšem také částečně opírá o poznatky získané díky aplikaci 
zobrazovacích metod. 

Využití zobrazovacích metod jako zdroje informací o mozkové organizaci jazyka je 
však v mnoha ohledech problematické, a to zejména tehdy, mají-li se z nálezů získaných při 
studiu zdravých dobrovolníků vyvozovat závěry týkající se patologie jazykových procesů. 
Dopad každého nálezu získaného prostřednictvím zobrazovacích metod u zdravých jedinců 
je především nutné posuzovat s ohledem na skutečnost, že pro teorii jazykových poruch a 
pro případné klinické aplikace, které z ní vyplývají, je tento typ informací relativně méně 
důležitý ve srovnání s informacemi získanými sledováním následků mozkových lézí. Je 
tomu tak proto, že zatímco sledování aktivity mozku zdravých jedinců poskytuje informace 
o tom, které oblasti se aktivují při řešení úkolů vyžadujících zpracování nějakého druhu 
jazykového materiálu, data získaná studiem následků lézí se vztahují k oblastem, které jsou 
pro zpracování jazyka nezbytné. Význam tohoto rozdílu ilustruje fakt že sledování činnosti 
mozku při zpracování určitého jazykového materiálu prokázalo aktivitu řady oblastí, jejichž 
poškození přitom nezpúsobuje žádné patrné fatické poruchy. Je přitom zřejmé, že z hlediska 
teorie jazykové patologie, stejně tak jako z hlediska klinických diagnostických či 

terapeutických přístupú, které jsou od ní odvozeny, je výrazně dúležitější druhý 
z uvedených druhů oblastí, tj. ty, které jsou pro zpracování jazyka na úrovni. jakou 
pozorujeme u normálních jedinců, nezbytné. Naopak role těch částí mozku, které se sice 
procesú souvisejících se zpracováním jazyka účastní, ale pro celkovou funkci systému se 
jeví jako postradatelné, je z tohoto úhlu pohledu zanedbatelná (Bates, 2003, Hagoort 1998). 

Kromě tohoto problému je rovněž třeba vzít v úvahu, že aktivita určité oblasti mozku 
zaznamenaná u jedince konfrontovaného s nějakým druhem jazykového materiálu ještě 
nemusí nutně znamenat, že tato oblast je součástí, byť třeba i postradatelnou, systému 
určeného výhradně k tomu, aby zajišťoval zpracování jazyka. Tato aktivita totiž může 
souviset spíše s charakterem úkolu, s nímž se jedinec musí vyrovnat, a je proto stejně tak 
zaznamenána i při prezentaci obdobných úkolů, které přitom vůbec nemusí vyžadovat práci 
s jazykovým materiálem a které jsou řešeny prostřednictvím jiných, se zpracováním jazyka 
často vůbec nesouvisejících kognitivních funkcí. V důsledku této nejednoznačnosti je jen 
velmi obtížné uspof·ádat značně rúznorodé nálezy mnoha studií využívajících zobrazovacích 
metod do jednotného, vnitřně uceleného systému, a proto také na jejich základě dosud 
nevznikl modeL který by se svou propracovaností přiblížil Wernicke- Geschwindovu 
modelu a který by mu tak mohl konkurovat. 

Výsledky studií využívajících zobrazovacích metod tak v současnosti přispívají 

k teoretickému uchopení mozkové organizace jazyka u normálního, zdravého jedince, jehož 
mozek nebyl poškozen lézí či jiným druhem patologie v mnohem větší míře než k objasnění 
povahy fatických poruch. Oběma těmto tematickým okruhům je ovšem společný jeden 
významný problém, a tím je otázka, zda a jakým způsobem jsou lokalizovány mechanismy 
zajišťující jazykové funkce. Vzhledem k tomu, že pro Wernicke- Geschwindův model je 
předpoklad striktní lokalizace jazykových funkcí základním východiskem, je tato otázka i 
pro pochopení povahy fatických poruch zcela zásadní tím spíš, že z odpovědi na ni 
vyplývají i přímé, klinicky významné závěry. Navzdory výše uvedeným rozporům zde proto 
mohou být informace získané prostřednictvím zobrazovacích metod jen těžko ignorovány. 
Akceptování těchto nálezú vede nevyhnutelně k závěru, že základní lokalizační předpoklady 
Wernicke-Geschwindova modelu jsou neudržitelné (Dick et. a!., 2001 ). 
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Adekvátní zhodnocení dopadu tohoto rozporu na celkové pojetí mozkové organizace 
jazyka ovšem vyžaduje, abychom se ještě před tím, než přistoupíme k jednotlivým klíčovým 
nálezům, krátce zaměřili na kontrast mezi jednotlivými přístupy k lokalizaci jazykových 
funkcí a na jejích vývoj. Toto srovnání pomůže rovněž zřetelně ukázat, nakolik se skutečné 
výsledky získané díky využití zobrazovacích metod odchýlily od toho. co od nich bylo 
v kontextu snahy určit co nejpřesněji lokalizaci jazykových funkcí očekáváno. 

Jak už bylo zmíněno. od samého počátku vědeckého studia afázií u něj navzdory 
určitému období. v němž dominoval behavioristický a ekvipotencialistický přístup, 

převažovala snaha vytvářet takové modely mozkové organizace jazyka, které striktně 

stanovovaly lokalizaci všech jazykových funkcí považovaných v rámci daného modelu za 
významné (Lurija. 1979). Velmi specifické či složité funkce vyžadující spolupráci řady 
dílčích a svou povahou často velmi rozdílných procesů tak byly autory těchto koncepcí 
umisťovány do úzce ohraničených oblastí mozku, a to pouze na základě kusých a 
mnohoznačných dat získaných sledováním následků mozkových lézí. Tyto úzce ohraničené 
oblasti pak byly chápány jako sídlo mechanismů, které jednotlivé funkce zajišťují, a 
postižení či ztráta určité funkce u jedince, který utrpěl mozkovou lézi, pak bylo 
interpretováno jako nevyhnutelný důsledek poškození či zničení příslušného mechanismu. 
Většina z těchto koncepcí, pokoušejících se vyvodit dalekosáhlé závěry na základě relativně 
omezených dat byla ovšem poměrně brzy po svém vzniku empirickou zkušeností vyvrácena 
a dnes mají pouze historickou hodnotu. Lurija ( 1979) považoval z tohoto dúvodu zmíněnou 
tendenci pokoušet se za každou cenu přímo lokalizovat jednotlivé dílčí jazykové funkce za 
jednu z hlavních překážek. které systematicky brzdí vývoj poznání mozkové organizace 
jazyka a navrhoval proto alternativní postup. Ten spočíval v tom. že byl nejprve vytvořen 
detailní psychologický model fungování jazyka. kter)' stanovil posloupnost dílčích a na sebe 
navazujících procesú. které společně umožií.ují provedení určitého druhu řečové činnosti, 
jako např. produkci zamýšleného sdělení či naopak percepci a dekódování sdělení. které je 
člověku jako posluchači adresováno. Následky lézí postihujících jednotlivé oblasti mozku 
jsou pak hodnoceny z hlediska toho. jakým zpúsobem ovlivní daný typ léze funkci tohoto 
systému jako celku, jinými slovy jaký bude jejich konečný efekt na výsledky činnosti tohoto 
systému. Je tedy vynechán předpoklad bezprostředního kauzálního spojení mezi určitými 
úzce vymezenými oblastmi mozku a určitými specifickými jazykovými funkcemi, takže 
vede-li například poškození určité oblasti mozku u pacientú zpravidla k narušení gramatické 
stavby jejich řečové produkce. nemusí z toho automaticky vyplývat závěr, že uvedená oblast 
představuje mechanismus určený specificky pro zpracování gramatické struktury jazyka. 
Lurija ovšem zároveií. v této souvislosti explicitně netvrdil, že mozková organizace jazyka 
nemúže z nějakých závažných dúvodú vypadat tak. že za každou z dúležitých jazykových 
funkcí odpovídá určitá úzce vymezená oblast mozku. která představuje její lokalizaci. 
Zmíněný přístup tedy spíše než ze zásadního odmítnutí principu lokalizace jako takového 
vychází z realistického zhodnocení mezí. které nevyhnutelně klade neuropsychologickému 
výzkumu nedokonalost klasickým zpúsobem získaných dat, tj. dat opírajících se výhradně o 
pozorování následků lézí. 

Od nástupu zobrazovacích metod se zjednodušeně řečeno očekávalo, že díky možnosti 
zaměřit se s podstatně větší přesností. než jaká byla kdy dosažitelná u studií sledujících 
následky lézí na jednotlivé rozsahem často nepatrné oblasti mozku a sledovat jejich činnost, 
učiní uvedený přístup zastaralým. potvrdí dosud uznávané lokalizační předpoklady a 
umožní stanovení lokalizace i u těch jazykových funkcí, u kterých to zatím nebylo možné 
(Pinker. 1994). Postavení Wernicke-Geschwindova modelu ovšem bylo v tomto ohledu 
poněkud nejednoznačné, a to proto, že stojí někde mezi zmíněným lurijovským přístupem a 
tendencí vytvářet modely. v nichž je každé, byť i sebespecifičtější funkci a na základě 
seberozporuplnějších důkazú, stanovena přesná lokalizace. Přestože model je s principem 
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lokalizace neodmyslitelně spjat, jeho předpoklady jsou v tomto ohledu poměrně střízlivé, a 
to v tom smyslu, že lokalizuje pouze základní a poměrně obecně vymezené funkce -
gramatické, spojené s Brocovou oblastí a lexikální, spojené s oblastí Wernickeovou. Víme 
ovšem, že byla zaznamenána celá řada případů velmi specifických selektivních poškození, 
které nelze chápat jako celkové selhání některé z takto obecně vymezených funkcí. Jako 
příklad mohou sloužit například pacienti, kteří vykazují při řečové produkci gramatické 
chyby, které se ovšem omezují pouze na problémy v užívání vázaných gramatických 
morfémú, zatímco jejich schopnost pracovat se samostatně stojícími funkčními slovy je 
téměř bezchybná a rovněž u všech ostatních gramatických jevú je jejich projev kvalitativně 
srovnatelný s projevem zdravého jedince. Selektivita postižení se navíc múže projevovat 
ještě výrazněji, pacient múže mít naphklad potíže pouze s jedním konkrétním vázaným 
morfémem, a to ještě pouze v určitých gramatických kontextech (Pinker, 1994, Bird & 
Franklin, 1996). Přístup, jehož východiskem je přesvědčení, že všechny podstatné jazykové 
funkce je možné a nutné lokalizovat, bude tyto skutečnosti považovat za důkaz svědčící pro 
existenci oddělených neuronálních mechanismů pro každou z těchto specifických funkcí. 
Podle tohoto pojetí by tedy měl existovat například samostatný mechanismus pro 
zpracování vázaných gramatických morfémů pracující nezávisle na systému odpovídajícím 
za zpracování volně stojících samostatných funkčních slov a podobně. Selektivita poškození 
dané gramatické či lexikální funkce na pozorovatelné, kognitivně-psychologické úrovni by 
tedy měla reflektovat selektivní poškození rozsahem nevelké, úzce ohraničené oblasti 
představující umístění mechanismu odpovídajícího za tuto specifickou funkci. Problém 
takto vyhraněných pojetí ovšem spočíval v tom, že dokud zůstávalo studium následkú lézí 
prakticky jediným zdrojem informací o mozkové organizaci jazyka, nalezení lokalizace 
takto specifických mechanismú nemělo mnoho nadějí na úspěch. S nástupem metod jako 
funkční magnetická rezonance či pozitronová emisní tomografie byla tedy spojená značná a 
v jistém smyslu přehnaná očekávání ze strany zastánců principu lokalizace v jeho vyhraněné 
formě, jak byla právě popsána (Pinker, 1994 ). Kdyby došlo k naplnění těchto očekávání, byl 
by Wernicke- Geschwindúv model překonán nikoli proto, že by se jeho lokalizační 

předpoklady ukázaly jako zásadně chybné, ale proto, že data získaná díky nepoměmě 
dokonalejším rozlišovacím schopnostem zobrazovacích metod by co do své podrobnosti a 
diferencovanosti nutně předčila poněkud obecné a vágní závěry vyplývající z Wernicke
Geschwidnova modelu. Místo široce a vágně vymezených kategorií, jako je zpracování 
lexikální či gramatické stránky jazyka, s nimiž pracoval Wernicke-Geschwindův model, se 
očekávala možnost zkoumat podstatně specifičtější procesy takového druhu jako ve výše 
uvedeném příkladu a kauzálně je spojit s neurálními mechanismy lokalizovanými v úzce 
vymezených a prostorově velmi malých částech mozkové kůry. Pokud jde o umístění těchto 
mechanismú, zdálo se logické předpokládat jejich lokalizaci v rámci klasických řečových 
oblastÍ, jinak řečeno předpokládat. že se podaří rozčlenit Brocovu či Wernickeovu oblast na 
řadu menších, funkčně odlišných okrskú. Celkově je tedy možné shrnout, že v souvislosti 
s nástupem zobrazovacích metod převažovala očekávání předpokládající potvrzení a 
posílení lokalizacionistických přístupú k mozkové organizaci jazyka, které byly přitom 

mnohdy dovedeny až do krajnosti. Skutečný vývoj však paradoxně vedl k pravému opaku 
(Bates, 2003). 

2.3 . .:1. Zpochyhnění principu exkluzivity klasických ,~dových ohlastí 

Výsledky studií využívajících zobrazovacích metod, které jsou nějakým zpúsobem 
relevantní vzhledem k problému platnosti Wernicke- Geschwindova modelu či vzhledem 
k problematice lokalizace jazykových funkcí obecně, je možné rozdělit do několika okruhů. 

Za prvé se ukázalo, že neurální systém zajišťující zpracování jazyka je rozsáhlejší, než 
se dříve předpokládalo a je charakterizován jako široce distribuovaná síť kortikálních a 
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subkortikálních oblastí, které se vzájemně liší významem, jaký představují pro fungování 
systému jako celku, od kriticky důležitých až po oblasti, které jsou za určitých okolností 
postradatelné. Jenom systém, jehož jednotlivé části se podílejí, zdaleka ne vždy plně 

objasněným a pochopeným způsobem, na schopnosti produkovat a porozumět slovům, 
zahrnuje následující oblasti: dorsolaterální frontální kortex, kam spadá Brocova oblast a její 
okolí, premotorický kortex, Wernickeova oblast, rozsáhlé části středního a dolního 
spánkového závitu, supramarginální a angulární gyrus, doplňková motorická oblast, přední 
část gyrus cinguli. mozeček a thalamus (Price. Indefrey & van Turennout, 1998). To přitom 
ještě zdaleka nemusí pf·edstavovat konečný výčet všech oblastí podílejících se nějakým 
způsobem na procesech zpracování jazyka. především proto. že se jedná o výsledek 
pozorování aktivity vyvolané velmi specifickým podnětovým materiálem - jednotlivými 
izolovanými slovy. vytrženými z širšího větného kontextu, v němž se jinak nacházejí 
v naprosté většině normálních situací vyžadujících komunikaci prostřednictvím jazyka. Je 
zřejmé, že takto dostáváme poněkud zkreslený obraz. což vyplývá zejména z podhodnocení 
významu těch procesů. které se podílejí na zpracování komplexních gramatických struktur. 
Na druhou stranu je ovšem pravda, že v menší míře je sledována také aktivita vyvolaná 
podněty a úkoly převážně gramatické povahy, takže jsou k dispozici data vztahující se ke 
zpracování všech tří základních stránek jazyka - fonetické, lexikální i gramatické. Proto je 
možné i z omezeného a do určité míry zkresleného obrazu vyvodit některé závažné 
důsledky. 

Tyto důsledky úzce souvisejí zejména s otázkou, jakou funkci zastávají jednotlivé části 
systému. který svým rozsahem výrazně převyšuje nejen pllvodní Wernicke-Geschwindův 
model, ale také jeho rozšíření o oblasti. jejichž role byla odvozena na základě existence 
neklasických afázií. Velmi di:Iiežitým aspektem této otázky je možnost. že by systém mohl 
být částečně redundantní v zajištění zpracování základních složek jazyka. to znamená, že by 
některé jeho části mimo klasické l"ečové oblasti mohly být s to zpracovávat stejný nebo 
podobný druh jazykového materiálu jako tyto oblasti, což by bylo v rozporu s jejich 
předpokládanou výlučností. S tímto zřetelem je tedy nutné znovu přehodnotit postavení jak 
Brocovy. tak Wernickeovy oblasti. 

Pokud jde o Brocovu oblast, je možné konstatovat, že výsledky studií využívajících 
zobrazovacích metod jednoznačně potvrzují předpoklady Wernicke-Geschwindova modelu 
v tom smyslu, že tato oblast hraje významnou roli ve zpracování gramatické struktury 
jazyka (Hagoort, Brown & Osterhout, 1998). Pokud jsou subjekty postaveny před úkol 
vyžadující zpracování gramatické informace, je aktivace Brocovy oblasti pravidlem. 
Z ostatních částí systému mimo klasické řečové oblasti dochází rovněž k aktivaci 
dorsolaterálního frontálního kortexu, který tvoří okolí Brocovy oblasti, jehož poškození je 
v rámci klasického Bostonského klasifikačního schématu považováno za příčinu 

transkortikální motorické afázie. Zatímco Bostonské schéma chápalo transkortikální 
motorickou afázii jako důsledek přerušení komunikace Brocovy oblasti s ostatními částmi 
mozku, výsledky ukazující, že Brocova oblast a její okolí reagují podobně na stejný druh 
prezentovaného jazykového materiálu. nastolily otázku, zda se i toto okolí nemůže podílet 
určitým zpúsobem na procesech zpracování jazyka. Zárove!'i je ovšem nutné odmítnout 
myšlenku, že vymezení Brocovy oblasti hy mohlo být pouze rozšířeno tak, aby zahrnulo 
zmíněné okolí. a to z toho dllvodu. že afatické symptomy charakteristické pro léze 
postihující samotnou Brocovu oblast a pro léze postihující její okolí se sice mírně. ale přesto 
liší. Je ale třeba poznamenat. že výsledky získané prostřednictvím zobrazovacích metod ve 
skutečnosti nepřinesly žádný překvapivý zvrat v pohledu na roli okolí Brocovy oblasti, ale 
pouze obrátily pozornost k rozporu, z něhož mohly být vyvozeny podobné závěry výhradně 
na základě informací získaných studiem následkll lézí. Podstatou problému je skutečnost, že 
klasická Brocova afázie je sice typická svými agramatickými projevy, ty jsou ovšem 
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v případech, kdy je trvale poškozena pouze samotná Brocova oblast nebo její část, 

zpravidla přechodného charakteru (Hagoort. Brown & Osterhout, 1998). U některých 

pacientů můžeme pozorovat takřka kompletní zotavení vzhledem ke schopnosti zpracovávat 
gramatickou složku jazyka a pouze velmi propracované a detailní diagnostické postupy 
dokáží odhalit některé drobné přetrvávající deficity, které se prakticky neprojeví na kvalitě 
běžné řečové komunikace (Martin, 1998). Takový průběh je ovšem těžko slučitelný 

s pojetím Brocovy oblasti jako unikátního centra schopného zpracování gramatické složky 
jazyka, protože v takovém případě by bylo naopak logické očekávat že trvalé poškození 
Brocovy oblasti přivodí rovněž trvalou a nenahraditelnou ztrátu schopnosti správně užívat a 
interpretovat soustavu gramatických pravidel jazyka. Za situace. kdy k tomuto evidentně 
nedochází. se okolí Brocovy oblasti jeví jako nejpravděpodobnější kandidát na umístění 
mechanismu. který je schopen funkci normálně zajišťovanou prostřednictvím Brocovy 
oblasti v případě jejího poškození částečně kompenzovat. Je ovšem třeba konstatovat. že na 
základě této úvahy nelzc stúle určit. jakou úlohu hraje okolí Brocovy oblasti za normálních 
podmínek. tj. u zdravého jedince. jehož frontální kortex je nepoškozen a plně funkční. 
Samotná aplikace zobrazovacích metod nemůže vést k uspokojivé odpovědi na tuto otázku. 
Aktivita zaznamenaná v okolí Brocovy oblasti totiž sice může souviset s procesy zpracování 
jazyka, jmenovitě jeho gramatických aspektů, které v této části frontálního kortexu právě 
probíhají, stejně tak ovšem může být pouze projevem procesu komunikace Brocovy oblasti 
s ostatními částmi mozku. Je ale možné konstatovat. že pokud zůstává Brocova oblast 
nepoškozena. nemúže být z procesu zpracování jazykového materiálu, který je gramaticky 
strukturován, vyloučena. Například u subjektů, kterým je předložen úkol zahrnující mimo 
jiné také zpracování gramatické informace obsažené v určitém jazykovém sdělení, je tak 
zaznamenána zvýšená aktivita Brocovy oblasti a ve větší či menší míře též zvýšená aktivita 
okolního dorsolaterálního frontálního kortexu. nikdy však zvýšená aktivita okolí zároveň 
s klidovým stavem Brocovy oblasti samotné (Hagoort. Brown & Osterhaut. 1998). 

O něco komplikovanější je situace v případě zpracování lexikální složky jazyka, 
tradičně považovaného za doménu Wcrnickeovy oblasti. Výsledky zobrazovacích metod 
poukazují na dvě významná ohniska aktivity vyvolané zpracováním lexikálního materiálu. 
Prvním z nich je zadní část dolního spánkového závitu (konkrétně, oblast 37 podle 
Brodmannova členění). druhým je. z hlediska Wernicke-Geschwindova modelu paradoxně, 
Brocova oblast. Zapojení Brocovy oblasti bude podrobněji rozvedeno dále, nyní jde tedy 
především o zhodnocení významu oblasti BA 37 ajejího vztahu k Wernickeově oblasti. Na 
základě mechanické interpretace. opírající se pouze o úroveň naměřené aktivity dané oblasti 
a opomíjející přitom kvalitu zpracovávaného jazykového materiálu a kontext, v jakém se 
tento materiál vyskytuje, by totiž mohl snadno vzniknout mylný dojem, že Wernickeova 
oblast hraje při zpracování lexikální složky jazyka ve srovnání s oblastí BA 37 relativně 
podružnou roli. Toto zdání je ovšem pouze artefaktem, který souvisí s již několikrát 
zmiňovanou skutečností. že většina studií mapujících činnost mozku v procesu zpracování 
jazyka prostřednictvím zobrazovacích metod využívá extrémně málo strukturovaného 
materiálu. kterým jsou jednotlivá izolovaná slova (l-lagoort. Brown & Osterhout 1998). 
Nedostatek tohoto přístupu při zkoumání procesú zahrnujících zpracování informací 
gramatického charakteru je vcelku zřejmý. dalo by se ale předpokládat, že v případě 
lexikálního materiálu by to nemělo představovat závažnější problém. Ukazuje se ovšem. že 
proces zpracování lexikálního materiálu je podstatně složitější a zejména tehdy, pokud 
jednotlivá slova tvoří ucelené a uspořádané sdělení. je prakticky nemožné oddělit od sebe 
jeho lexikální a gramatický aspekt. Tato skutečnost má pochopitelně dopad i na celkový 
obraz aktivity jednotlivých částí mozku, který se podstatně liší v závislosti na tom, zda je 
subjekt konfrontován s uměle vytvořeným a do jisté míry nepřirozeným materiálem, jakým 
jsou například řady náhodně vybraných izolovaných slov, či s materiálem. který se svou 
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strukturou více blíží sdělením užívaným v běžné řečové komunikaci. Druhý z uvedených 
případů je charakterizován, jak se dalo očekávat výraznou aktivitou Wernickeovy oblasti. 

Zásadním problémem je tedy stanovení funkčního vztahu mezi Wernickeovou oblastí a 
oblastí BA 37. Zde se na základě dostupných dat postupně vykrystalizovalo jako 
nejpřijatelnější takové pojetí, které přisuzuje oblasti BA 37 funkci uchovávat v paměti 
sémantické vlastnosti jednotlivých slov, zatímco Wernickeovu oblast považuje za 
mechanismus zodpovědný za zpracování těchto paměťových obsahů přímo v průběhu 
produkce či interpretace jazykových sdělení (Hagoort, Brown & Osterhout, 1998). 

Tímto konstatováním je možné uzavřít jeden okruh námitek proti klasickému 
Bostonskému pojetí, a sice okruh námitek namířených proti principu exkluzivity dvou 
klasicky rozeznávaných řečov)'ch oblastí ~ Brocovy a Wernickeovy vzhledem ke 
schopnosti zpracovávat řečový materiál ve všech jeho podstatných aspektech a umožňovat 
tak subjektu jazyk jak produkovat tak mu porozumět a interpretovat ho nezávisle na použité 
komunikační modalitě. Namísto toho je nutné přijmout takové pojetí, které počítá 

s možností přímého zapojení dalších oblastí do procesli zpracování jazyka, a to především 
oblastí nacházejících se v regionu poněkud vágně definovaném jako okolí levé Sylviovy 
rýhy (Dick et. aL 2001 ). Fakt. že některé z těchto oblastí mají úzký vztah k mozkové 
organizaci jazykových funkcí, nepředstavuje sám o sobě žádný převratný objev. Souvislost 
mezi poškozením některých z nich a výskytem určitého druhu fatických poruch byla 
rozpoznána již v rámci klasického Bostonského klasifikačního schématu, přestože bylo a 
v budoucnu zřejmě ještě bude odhaleno zapojení oblastí, s nimiž se v Bostonské 
klasifikačním schématu nepočítalo vůbec. Nový je ovšem způsob interpretace úlohy těchto 
oblastí v celkovém systému zpracování jazyka a logicky také pohled na příčiny a povahu 
fatických poruch provázejících jejich poškození. Fatické syndromy, které nastanou 
v důsledku lézí zasahujících nervovou tkáň mimo dvě klasické řečové oblasti , avšak 
v jejich relativní blízkosti, nemusí být nutně chápány pouze jako důsledek přerušení jejich 
komunikace s ostatními částmi mozku, které omezuje jejich adekvátní fungování v procesu 
zpracování jazyka. Místo toho na ně můžeme pohlížet jako na důsledek poškození oblastí, 
které mohou, alespoi1 za určitých podmínek, samy o sobě zpracovávat informace 
jazykového charakteru a zajišťovat ťatické funkce identické či velmi podobné těm, , které 
byly dříve přisuzovány pouze Brocově nebo Wernickeově oblasti. 

Na tomto místě je nicméně dobré zdliraznit. že výše uvedená fakta nelze v žádném 
případě interpretovat jako definitivní vyvrácení významu obou klasických řečových oblastí. 
Naopak je zřejmé, že oběma oblastem je nutné přisoudit klíčovou roli i v rámci podstatně 
složitějšího systému, jehož skutečný rozsah pomohlo poodhalit cílené využití zobrazovacích 
metod společně s detailnější analýzou mnoha konkrétních klinických případů a který 
zahrnuje četné další oblasti v levém perisylviánském regionu a rovněž v některých dalších 
částech mozku. Je ovšem vyvrácen předpoklad jejich exkluzivity a složitý systém mozkové 
organizace jazyka, s nímž musíme nadále pracovat klade pochopitelně, ve srovnání 
s idealizovanou jednoduchostí Wernicke-Geshwindova modelu, podstatně větší nároky na 
interpretaci vztahu mezi poškozením konkrétní části mozku a výskytem konkrétní afatické 
symptomatiky. Tyto interpretační obtíže jsou nevyhnutelné, máme-li se zabývat systémem, 
který místo dvou klíčových prvkú sestává z většího množství komponent. a bylo by tomu 
tak i v případě, kdybychom disponovali dostatečně pokročilými znalostmi ohledně toho, 
jaký je konečn)' počet těchto komponent. zda. do jaké míry a v jakém směru je každá z nich 
funkčně specializovaná na zpracování specifického druhu jazykového materiálu, jakým 
způsobem spolu tyto komponenty v prúběhu zpracovávání jazyka vzájemně spolupracují, 
případně s jakými formami odchylek od typického stavu se múžeme setkat u různých 
jedinců v dúsledku individuální variability. K tomu je ovšem ve skutečnosti velmi daleko. 
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Budeme-li ovšem uvažovat o tom, jaké zavery vyplývají pro mozkovou organizaci 
jazyka z odmítnutí principu exkluzivity Brocovy a Wernickeovy oblasti jako jediných 
útvarů schopných zpracování jazyka, narazíme nutně na otázku, na kterou vzhledem k výše 
uvedené interpretační nejednoznačnosti nelze zatím uspokojivě odpovědět. Zjednodušeně 
můžeme tuto otázku označit jako otázku míry redundance v neuronálním systému 
odpovídajícím za zpracování jazyka, případně v jeho jednotlivých komponentách. Odpověď, 
respektive odpovědi na tuto otázku jsou důležité proto, že z nich vyplývají podstatné závěry 
týkající se průběhu, povahy a limitů zotavení ze stavu charakteristického přítomností 
fatické poruchy, což má samozřejmě zase přímý dopad na možnosti a limity terapeutické 
intervence zacílené na jejich odstranění. Jde tedy o problém natolik důležitý, že se mu nelze 
vyhnout a když už není k dispozici jednoznačné řešenL je nutné alespoň zvážit jednotlivé 
alternativy a závěry, které by z nich eventuálně vyplynuly v případě jejich platnosti. 

Otázku redundance lze stručně nastínit takto : vzhledem k tomu, že byla prakticky 
vyloučena výlučnost klasických řečových center vzhledem ke schopnosti zpracování jazyka, 
lze se v dalším kole ptát zda a nakolik jsou zmíněné struktury v tomto směru postradatelné. 
Tatáž otázka se ovšem samozkjmě zárove!''t vztahuje na ty alternativní oblasti, u kterých 
byla prokázána účast na zpracování stejného a/nebo podobného druhu jazykových jevů. 
Kladná odpověď na danou otázku by nás opravňovala označit systém mozkové organizace 
jazyka či alespoň určitého okruhu jazykových jevů jako redundantní, to je sestávající z více 
komponent, které jsou vzájemně plně zastupitelné, takže i v případě trvalého a nezvratného 
poškození některé z nich je alespoň za určitých okolností možné úplné obnovení schopnosti 
produkovat a chápat řeč v míře a kvalitě srovnatelné s normálním zdravým jedincem. Proces 
zotavení z přechodného stadia charakterizovaného přítomností afatické poruchy lze 
v takovém případě nejlépe interpretovat jako proces rekonstrukce systému, během něhož 
dochází například k vytváření nových spojení mezi oblastmi, které přebírají úlohu těch, jež 
vyřadila z činnosti léze. Záporná odpověď na otázku, zda je systém mozkové organizace 
jazyka redundantnÍ, v sobě pak zahrnuje dvě varianty: jednu můžeme pro zjednodušení 
označit pracovně jako ,Jokalizacionistickou", druhou jako "ekvipotencialistickou". 

,,Lokalizacionistická" varianta předpokládá, že mezi jednotlivými oblastmi, které 
zdánlivě zajišťují zpracování téhož okruhu jazykových jevů, existují ve skutečnosti jemné, 
při letmém pohledu často i zanedbatelné rozdíly, pokud jde o jejich funkční specializaci a 
každá z nich tedy přece jen představuje jedinečnou a nenahraditelnou strukturu vzhledem ke 
schopnosti pracovat s jedním či několika velmi specifickými aspekty jazyka. Takový přístup 
lze ilustrovat na příkladu nedávno publikované teorie, podle které je Brocova oblast jedinou 
a jedinečnou strukturou specializovanou nikoli na zajištění gramatiky jako celku, ale pouze 
na provádění určitého druhu gramatických operacL a to konkrétně transformací, jimiž se 
mění základní pořádek slov ve větě (v angličtině, z jejíchž reálií většina teorií vycházL je 
to standardně SVO - podmět, přísudek, předmět) tak, aby vznikla například otázka či 

pasivní tvar (Dick et. al., 2001 ). Příznivci modulárního lokalizacionistického přístupu 

ovšem připouštějí existenci ještě jemnějších specializací. Pokud by mozková organizace 
jazyka vypadala skutečně takto, dalo by se očekávat že během zotavení, ať už spontánního 
či podpořeného terapeutickou intervencí, nikdy nedojde k plnému obnovení funkce, která 
byla s poškozenou oblastí svázána a postižený tak zůstane trvale omezen ve schopnosti 
adekvátně používat určitý gramatický či lexikální jev, který ovšem múže být natolik 
specifický, že tento deficit nemusí být v běžné komunikaci vúbec patrný. 

"Ekvipotencialistická"' varianta počítá naopak s tím, že všechny oblasti mozku, které 
zajišťují zpracování téhož jazykového jevu, jsou skutečně funkčně identické. O redundanci 
v pravém slova smyslu ovšem nelze hovořit ani zde, protože schopnost adekvátně 

zpracovávat a používat kompletní škálu všech jazykových jevů, s nimiž se můžeme setkat 
v normální řečové komunikaci, vyžaduje alespoi't v některých případech zapojení systému 
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v celém jeho rozsahu. jinak řečeno simultánní činnost a spolupráci všech oblastí schopných 
pracovat s daným jazykov)m jevem. Kritické jsou v tomto ohledu zejména extrémně složité 
a systém zatěžující jazykové jevy na rozdíl od řady jednodušších lexikálních či 

gramatických operací. které je možné vcelku bez problémů provést prostřednictvím pouze 
určité části systému, jehož zbytek byl například poškozen či zničen. Odtud lze také snadno 
odvodit, jaké důsledky by vyplývaly pro charakter a meze zotavení v případě platnosti této 
varianty. Podobně jako v předcházejícím případě by byla prakticky vyloučena možnost 
úplného uzdravení. přetrvávající deficit by se ovšem tentokrát neprojevil jako selektivní 
poškození jedné či několika velmi úzce vymezených funkcí, ale jako nespecifická tendence 
k selhání u všech nadměrně složitých a tedy i nadměrně zatěžujících jevů, bez ohledu na 
jejich konkrétní povahu. 

Obě varianty systému mozkové organizace jazyka, zde postavené do ostrého protikladu, 
se ovšem nemusí ve skutečnosti vz~jemně vylučovat. Lze si například docela dobře 

představit systém, který se nevyznačuje ani naprostou funkční specializací. ani úplnou 
totožností. ale spíše určitou mírou funkčního překrývání svých jednotlivých komponent. 
Určitá oblast tak může například pracovat stejným zpúsobem a se stejným okruhem 
jazykových jevů jako některá z dalších součástí systému a k tomu navíc zajišťovat jednu či 
dvě funkce, pro něž je unikátní a nepostradatelná. Stejně tak si lze představit dvě oblasti, 
které jsou sice schopné zajistit tutéž jazykovou funkci. jedna z nich toho ovšem dosahuje na 
kvalitativně výrazně nižší úrovni, což se logicky projeví také na kvalitě konečného výstupu. 
I samotný rozdíl mezi systémem, který vykazuje určité rysy redundance a systémem. který 
nevykazuje žádné, je s ohledem na dúsledky, které to má na proces zotavení pouze relativní: 
i v případě prvého z uvedených lze počítat s uzdravením na úroveň normálu pouze 
v případě, že léze poškodila pouze jeho relativně nevelkou část. 

Celkově lze tedy konstatovat, že z hlediska možností neuropsychologické intervence 
spočívá základní rozdíl mezi systémem, který je organizován redundantně a systémem, 
který tak organizován není, především v tom, že prvá z jmenovaných alternativ připouští 
v optimálním případě možnost plného zotavení, které umožní pacientovi opět disponovat 
schopností aktivně i pasivně používat jazyk stejným zpúsobem a ve stejné kvalitě jako 
v období, které předcházelo jeho postižení. Pokud jakákoliv terapeutická intervence dokáže 
proces zotavení nějakým zpúsobem pozitivně ovlivnit mělo by dosažení tohoto stavu být 
jejím konečným cílem. Při platnosti kterékoliv z obou variant které nepočítají s určitou 
mírou redundance v systému mozkové organizace jazyka, je naopak předem nutné se smířit 
s tím, že dosažení tohoto optimálního stavu je v zásadě nemožné a volit proto méně 
ambiciózní. ale vzhledem k povaze postižení realistické terapeutické cíle. Dále je rovněž 
možné konstatovat že s klesající mírou redundance v systému stoupá význam znalostí o 
přesné lokalizaci postižení. a to jak pro teorii neuropsychologické rehabilitace, kde jde 
především o stanovení obecně platných vztahl! mezi danou mozkovou oblastí a konkrétní 
řečovou funkcí, tak pro její praktickou aplikaci v případě každého jednotlivého pacienta. 
Důvod je vcelku zřejmý - pokud máme co do činění s "lokalizacionistickou" variantou 
neredundantního systému, pak je třeba vědět, které oblasti byly poškozeny a do jaké míry, 
protože z této skutečnosti lze jednoznačně odvodit také trvalé a nezvratné postižení s nimi 
sdružených jazykových funkcí, které je v prúběhu rehabilitace nutné brát v úvahu. Pokud 
uvažujeme o "ekvipotencionalistické" variantě, zde by měla existovat určitá souvislost mezi 
rozsahem léze a složitostí jazykových jevů, které již nemocný v jejím dúsledku není 
schopen zvládnout. I v tomto případě by tedy mělo být možné odvodit z údajú o charakteru 
základního neurofyziologického postižení zavery relevantní pro aplikaci 
neuropsychologické rehabilitace. zejména pokud jde o limity, v jejichž rámci se musí 
pohybovat. 
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Z výše uvedeného je patrné. jak závažný problém představuje absence jednoznačné a 
všeobecně přijatelné odpovědi na otázku redundance nejenom pro teorii mozkové 
organizace jazyka, ale i pro její uplatnění v podobě diagnostiky nebo právě například 

neuropsychologické rehabilitace. Příčin tohoto stavu je několik a většinou už byly 
v předchozích kapitolách alespm1 naznačeny. Jestliže se ve snaze dobrat se vztahu mezi 
mozkem a jazykem spolehneme na některou ze zobrazovacích metod, jsme omezeni 
faktem. že tak získáme informace o tom, které oblasti se procesu zpracování určitého 

jazykového jevu účastní. nikoliv o tom. které jsou v tomto ohledu nezbytné. Právě 

nezbytnost je ale tou vlastností, která má při řešení otázky redundance klíčový a 
nezastupitelný význam. Při zkoumání následků lézí se zase potýkáme s odlišnými, ale stejně 
závažnými problémy. Za prvé, pokud je určitá oblast zasažena lézí a v důsledku toho dojde 
k postižení či ztrátě určité řečové funkce. nemusí to nutně znamenat, že daná oblast 
představovala lokalizaci neurálního mechanismu, který za zajištění dané funkce odpovídal. 
Ztráta či poškození funkce mliže být stejně tak dobře vysvětlena jako následek přerušení 
spojení, jehož prostřednictvím vzájemně komunikovaly dvě či více oblastí. které teprve 
samy představovaly lokalizaci pro zpracování jazyka nezbytných mechanismů a které se 
nacházejí zcela mimo dosah léze. Za druhé, i v případě, kdy je zasažena oblast, která 
nepředstavuje výlučný a jedin)> mechanismus vzhledem k určité jazykové funkci. může 
přesto tato funkce být přechodně v)-razně poškozena případně až zcela umrtvena, což lze 
chápat jako projev přechodného stádia. v němž dochází k rekonstrukci systému. kdy je 
například třeba posílit spojení zakončená v oblasti, která sdílí s poškozeným úsekem 
zmíněnou funkci. Pokud ovšem není pacient sledován dlouhodobě , mohou být tyto 
příznaky dezinterpretovány jako dlikaz výlučnosti dané oblasti vzhledem k lokalizaci 
dočasně poškozené funkce. 

Relativně nejspolehlivějším postupem, jak se alespoň přiblížit odpovědi na otázku 
redundance, tak zůstává analýza průběhu zotavení. jejímž nejdliležitějším prvkem je 
zhodnocení toho, zda a do jaké míry je zotavení se po lézi vlibec možné. Na základě těchto 
dat lze konstatovat následující : přestože předpoklad exkluzivity, tak jak byl chápán ve 
Wernicke-Geschwindově modelu, je možné považovat za vyvrácený v případě obou 
klasických řečových center, Wernickeova oblast se v některých ohledech přece jen blíží 
klasickému lokalizacionistickému pojetí podstatně více, než oblast Brocova. Usuzujeme tak 
především z dat získaných studiem následků lézí - fatické poruchy bývají při porušení 
Wernickeovy oblasti těžší (Sternberg. 2002) a mají velmi špatnou prognózu zotavení ( 
Goldenberg & Spatt 1994 ). 

V případě Brocovy oblasti je situace složitější. Ložiskové poškození. pokud se omezuje 
na oblast samotnou a ponechává nedotčené její okolí sice v zásadě nevylučuje zotavení, což 
by svědčilo pro značnou míru redundance v systému pro zpracování gramatických jevů, je 
ale nutné brát v úvahu možnost popsanou již v souvislosti s kondukční afázií. to je 
maskování přítomného, nepříliš výrazného deficitu systematickým obcházením složitých 
gramatických struktur, u kterých se tento deficit projevuje a jejich nahrazování 
jednoduššími tvary. Tato strategie mliže být natolik úspěšná, že se pacientův projev může na 
první pohled jevit jako normální řečová produkce a skryta tak zlistane nejen aktuální 
přítomnost deficitu přetrvávajícího do jisté míry i po zotavení, ale také skutečnost, že 
Brocova oblast je pro normální fungování jazyka v jeho plném rozsahu nepostradatelná. Na 
druhou stranu lze ovšem konstatovat že i kdyby k tomu skutečně ve větším měřítku 
docházelo, pak fakt že abnormalita takové řečové produkce může být odhalena pouze za 
pomoci specifických a k tomu účelu speciálně navržených postupů a že tedy všechny řečové 
funkce potřebné pro běžnou komunikaci byly v zásadě plně obnoveny. naznačuje, že míra 
redundance je v případě Brocovy oblasti a k ní homologických struktur značná. 
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2.3.5. Kritika principu.funkční specializace klasických řečových oblastí 

Jestliže byla v předchozích odstavcích zvažována otázka redundance, dělo se tak za 
nevysloveného předpokladu. že jde o problém zastupitelnosti mezi Brocovou a 
Wernickeovou oblastí najedné straně a strukturami. které by eventuálně mohly být funkčně 
homologické s každou z nich na straně druhé. Jinak řečeno. předpokládali jsme. že existují 
dva systémy. z nichž se kaž.dý múžc vyznačovat rúznou mírou redundance -jeden určený 
pro zpracování lexikální stránky jazyka. druhý pro zpracování stránky gramatické. Takto 
úplné a proto velmi přehledné rozdělení jazykových funkcí do dvou nezávislých a 
samostatně lokalizovaných systémú. které byly v klasickém pojetí reprezentovány 
Brocovou. respektive Wernickeovou oblastí, je dalším z klíčových principú pojetí 
založeného na Wernicke-Geschwindově modelu. Jde ovšem zároveň o další předpoklad 
tohoto pojetí, který je nadále těžko udržitelný. Dúkazy, které proti němu stojí přitom 
přicházejí z obou směn\ to znamená, že existují pádné důvody předpokládat jak zapojení 
Brocovy oblasti do zpracování lexikální stránky jazyka, tak spoluúčast Wernickeovy oblasti 
při zpracování jeho složky gramatické. 

Pokud jde o Brocovu oblast , je nutné na prvním místě poznamenat, že určitý rozpor 
v tomto ohledu existoval v rámci Wernicke-Geschwindova modelu a obdobných přístupú od 
samého začátku úvah o její gramatické specializaci. Tento rozpor byl dán tím. že. jak již 
bylo uvedeno v kapitole o Bostonském klasifikačním schématu. které vychází z těchto 
striktně lokalizacionistických pozic. pro Brocovu afázii je typická nejen agramatická řečová 
produkce a problémy s chápáním určitých gramatických struktur. ale také četný výskyt 
poruch vysloveně lexikálního charakteru anomie a fonetických či sémantických parafázií. 
Neexistence ,.čistého"' agramatismu. to je agramatismu vyskytujícího se při současné 

absenci jakéhokoliv náznaku anomických či jiných lexikálních poruch u reálných pacientú, 
je uváděna jako základní argument. který svědčí proti modelu zcela odděleného zpracování 
gramatické a lexikální složky jazyka a proti lokalizaci zpracování gramatické složky 
v Brocově oblasti (Bates & Goodman, 1997). Zároveň se však objevily pokusy interpretovat 
lexikální poruchy při Brocově afázii jako symptomy, jejichž púvod je třeba hledat 
především v narušení gramatiky. V této souvislosti bylo zejména poukazováno na rozdíly 
v míře, v jaké lexikální porucha zasahuje jednotlivé slovní druhy v závislosti na lokalizaci 
postižení. Zatímco v případě léze Wernickeovy oblasti či jejího okolí jsou anomií nejhúře 
postižena zpravidla podstatná jména. pro poškození Brocovy oblasti je naopak typická 
relativně horší výbavnost sloves, tedy slov. která tvoří jádro každé věty a která nesou 
největší míru gramatické informace (Bird & Franklin. 1996). 

Byla rovněž vytvořena hypotéza. že anomické poruchy doprovázející léze Brocovy 
oblasti jsou projevem selhání mechanismu syntaktické facilitace. k němuž nevyhnutelně 
dochází po zhroucení systému zodpovídajícího za zpracování gramatiky (Dick et. aL 2001 ). 
Nehledě na to. že proti těmto teoriím bylo vzneseno dost pádných argumentů. pro zapojení 
Brocovy oblasti do procesu zpracování lexikálního materiálu. a to jak pokud jde o fonetické. 
tak o sémantické aspekty, svědčí také řada nálezú získaných prostřednictvím zobrazovacích 
metod. 

Za prvé, Brocova oblast vykazuje (relativně ve srovnání s kontrolními podmínkami, kdy 
subjekty slova pouze poslouchají) zvýšenou aktivitu při opakování jednotlivých izolovaných 
slov (Price, Indefrey & van Turennout. 1998). Tento nález odkazuje na púvodní motorické 
pojetí funkce Brocovy oblasti. které bylo později gramatickou koncepcí odsunuto do pozadí, 
případně zcela vyloučeno. Překvapivější jsou proto nálezy naznačující účast Brocovy oblasti 
při zpracování percipovaného lexikálního či sub-lexikálního materiálu, které lze jen těžko 
uvést do souladu jak s pohledem na Brocovu oblast jako na gramatický procesor, tak 
s pojetím spojujícím ji se zajištěním expresivní stránky řeči v nejširším slova smyslu. 
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Zvýšená aktivita Brocovy oblasti je vyvolána například posuzovamm sémantické 
příbuznosti slov či fonemickou diskriminací. Stejný účinek má rovněž nehlasné, 
několikanásobné opakování prezentovaného podnětu, což je úkol zahrnující jak expresivní, 
tak impresivní aspekty řečového zpracování. S expresivní. ale nikoliv přímo motorickou rolí 
Brocovy oblasti souvisí rovněž další nález - zvýšená aktivita během vybavování slov 
z dlouhodobé paměti (Price. Indefrey & van Turennout, 1998). Kromě uvedených příkladů 
existuje ovšem řada dalších podobných nálezů a nějaká forma zapojení do procesu 
zpracování lexikálního materiálu je proto nepopiratelná, přinejmenším pokud jde o 
fonologickou stavbu slov (Muller, Kleinhans & Courchesne. 2003). 

Předmětem sporu ovšem zústává zpúsoh, jakým je spoluúčast Brocovy oblasti 
realizována. Price et al. ( 1998) například upozorňují, že aktivaci Brocovy oblasti ve výše 
uvedených případech rozhodně nelze považovat za jednoznačný důkaz toho, že přímo zde 
fyzicky probíhají procesy fonologické či sémantické analýzy a syntézy, jako například 
sestavení výsledné formy slova z jednotlivých dílčích fonémů, porovnání sémantických 
vlastností vnímaného slova s vlastnostmi příbuzných slov vyvolaných z dlouhodobé paměti 
a podobně. Kromě fonetické či sémantické povahy mají totiž všechny uvedené úlohy ještě 
jeden společný rys - úspěšné plnění každé z nich se neobejde bez využití krátkodobé 
pracovní paměti a nelze vyloučit, že je to pouze tento společný faktor, který stojí za 
pozorovanou aktivitou Brocovy oblasti. Muller et al.(2003) ovšem považují za rozumné 
předpokládat, že oba zdroje aktivace se v tomto případě spíše doplňují. než vylučují, a že 
jejich společná lokalizace pouze odráží vzájemnou funkční provázanost danou skutečností, 
že prakticky všechny lexikální (a samozřejmě také gramatické) procesy přisuzované 

Brocově oblasti jsou kriticky závislé na možnosti využít ve větším či menším rozsahu 
kapacitu pracovní paměti. Ať už je však správná jakákoliv interpretace. v každém případě 
můžeme hypotézu tvrdící. že anomické projevy u Brocovy afázie jsou pouze náhodným 
vedlejším účinkem primární gramatické poruchy, zamítnout jako velmi nepravděpodobnou. 

Ovšem i v případě Wernickeovy oblasti existují empirická zjištění odporující její 
předpokládané lexikální specializaci. Aktivita Wernickeovy oblasti například vzrůstá 

(současně s aktivitou Brocovy oblasti) s rostoucí složitostí souvětí obsahujících podřadné 
věty, které jsou pokusnému subjektu prezentovány a které musí subjekt správně syntakticky 
interpretovat (Hagoort, Brown & Osterhout, 1998). Zde opět narážíme na problém 
redundance zmíněný v předchozí kapitole, tentokrát ovšem překračující hranice funkční 
diferenciace vytyčené Wernicke-Geschwindovým modelem. Zdá se, že pokud jsou 
předmětem chápání relativně jednoduché gramatické struktury, lze proces jejich zpracování 
lokalizovat do jediné, rozsahem relativně omezené oblasti (např. Brocovy). Konfrontace 
s komplexním gramaticky složitě strukturovaným materiálem ovšem již přesahuje její 
možnosti a vyžaduje zapojení širšího okruhu jazykově relevantních perisylvianských 
struktur. Těmito případy se ovšem role Wernickeovy oblasti při zpracování gramatiky 
rozhodně nevyčerpává, což hude poněkud podrobněji rozvedeno v souvislosti s problémem, 
který bude nyní prezentován. 

Podstatou tohoto problému je následující otázka: jestliže mezi Brocovou a 
Wernickeovou oblastí ve skutečnosti neexistuje žádná funkční diferenciace ve smyslu 
specializace na zpracování lexikálních či gramatických aspektů jazyka. jak je možné, že si 
svůj vliv tak dlouho udržel modeL který právě takovéto uspořádání předpokládal a dále, jak 
vysvětlit existenci četných empirických dat shromážděných na podporu tohoto modelu za 
posledních několik desetiletí. Pro tento paradox jsou uváděna dvě různá vysvětlení. 

Za prvé, jak upozorňují Kolb a Wishaw ( 1996), velké množství afáziologických studií 
bylo v minulosti soustavně zkreslováno tendencí vybírat jejich účastníky na základě 

symptomú a nikoli přímo na základě lokalizace léze. Pokud tedy byla prováděna studie 
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zaměřená na rozdíly mezi různými formami afázie, postupovalo se zpravidla tak, že pacienti 
byli nejprve diagnostikováni pomocí Western Aphasia Battery či některého z podobných 
testů vycházejících z Bostonského klasifikačního schématu a do jednotlivých výzkumných 
skupin pak byli zařazeni pacienti nejlépe odpovídající diagnóze Brocovy či Wernickeovy 
afázie. Pokud charakter výzkumu vyžadoval vzít do úvahy také neuroanatomická data, byla 
teprve poté u každého pacienta z jednotlivých skupin zjištěna přesná lokalizace léze, která 
vedla k jejich postižení. Podstatou zkreslení je fakt, že takový postup soustavně vylučuje 
pacienty. kteří sice utrpěli lézi lokalizovanou v jedné z klasických řečových oblastí, ale 
přitom jsou buď bez pt-ítomnosti jakékoliv fatické poruchy. nebo vykazují chaotickou směs 
symptom ll, na jejímž základč je obtížné je zahrnout do některé ze stanovených 
diagnostických kategorií. Zdá se. že některé výzkumy, které vzaly tento faktor v úvahu, 
potvrzují platnost tohoto vysvětlení. Obrácený postup, kdy jsou z pacientú. kteří utrpěli úraz 
či cévní mozkovou příhodu. vybíráni na základě vstupního vyšetření pouze jedinci, kterým 
léze poškodila Brocovu, resp. Wernickeovu oblast a ti jsou následně vyšetřeni na 
přítomnost jednotlivých afatických symptomú totiž ukazuje. že mezi následky poškození 
obou oblastí neexistuje významnější rozdíl, pokud jde o relativní zastoupení chyb 
gramatického či lexikálního charakteru (Koukolík, 2000). 

Pro výše nastíněný paradox ovšem existuje i druhé vysvětlení vycházející ze 
skutečnosti. že velká většina empirických zkušeností, ať již klinických či experimentálních, 
které byly dále nějakým zpúsobem zpracovány, interpretovány a publikovány a významně 
se podílely na formování obecně uznávaných názorú na povahu fatických poruch, byla 
získána v jazykově velmi stejnorodém prostředí. Konkrétně, většina afaziologických 
koncepcí byla odvozena z řečových poruch vyskytujících se v projevu anglicky hovořících 
pacientú. což je okolnost. která vedla k ještě výraznějšímu a systematičtějšímu zkreslení 
pohledu na organizaci řečových funkcí a na její rozpad než faktor uvedený v předchozím 
bodě (Bates & Wulťeck. 1989). Teprve nástup studií srovnávajících projevy ťatických 

poruch napříč jednotlivými. co do své stavby mnohdy naprosto odlišnými jazyky. umožnil 
určitou korekci této jednostrannosti. Srovnáním bylo zjištěno. že gramatický deficit. který se 
projevuje především narušením morfologie v řečové produkci, nastává v dúsledku 
poškození jak Brocovy, tak Wernickeovy oblasti a/nebo okolí některé z nich. Obě možnosti 
se ovšem výrazně liší co do charakteru gramatických chyb. kterých se nemocní zpravidla 
dopouštějí. Zatímco pro frontálně umístěné léze je typické vynechávání funkčních morfémú 
na pozicích, kde jsou pro gramatickou správnost věty nezbytné, což bývá označováno jako 
agramatismus v užším slova smyslu. lokalizace léze v zadní části temporálního, případně 
v přilehlých oblastech parietálního laloku zpravidla vede k jejich vzájemnému zaměňování. 
Tento jev se označuje jako paragramatismus (Bates, Devescovi & Wulfeck, 2001, 
Lehečková. 1997, 2001 ). Případem agramatismu v užším slova smyslu múže být například 
výrok "bydlím Smíchov"', kdy se nemocný při pokusu zformulovat větu. jejíž gramaticky 
správná verze by zněla .. bydlím na Smíchově". dopustil chyby vynecháním dvou funkčních 
morfémů - předložky "na" a pádové koncovky .. -ě". Jako ilustrace paragramatismu 
poslouží např. gramaticky nesprávná věta : .. Odpoledne chodíme plavat u bazéně''. která 
vznikla záměnou předložky .. do .. za pl·edložku .. u" a pádové koncovky .. --u" za .. -ě··. 

Je ovšem zřejmé. že pokud agramatismus (zde chápaný v širším slova smyslu jako 
jakékoliv narušení gramatiky) tvoří ve skutečnosti dvě sice příbuzné. ale de facto nezávislé 
poruchy, múžeme počítat s tím. že celkový charakter afatického syndromu, stejně tak jako 
relativní četnost a závažnost jeho jednotlivých příznakú, bude vykazovat značné rozdíly 
mezi jednotlivými jazyky v závislosti na tom, nakolik ten který jazyk využívá gramatických 
prvkú. které mohou být jednou z těchto poruch zasaženy (Bates, Devescovi & Wulfeck, 
2001 ). A právě tato skutečnost je hlavní příčinou určitého zkreslení v pohledu na mozkovou 
orgamzac1 řečových funkcí daného převažujícím "anglocentrickým" zaměřením nejen 
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afaziologických , ale vůbec většiny psycholingvistických a kognitivně psychologických 
koncepcí. 

Základním rysem tohoto zkreslení je soustavné podceňování významu narušení 
gramatiky u těch afatiků, u kterých vede charakter léze k tendenci chybovat zaměňováním 
funkčních morfémů spíše než jejich vynecháváním, a to proto, že angličtina poskytuje díky 
své gramatické struktuře pouze minimální prostor pro zřetelnou manifestaci příznaků, které 
jsme shrnuli pod hlavičkou paragramatismu . .Je tomu tak proto. že angličtina vyjadřuje 
gramatické vztahy především pevným pořádkem slov ve větě (kterého se paragramatismus 
nijak nedotýká), omezeným množstvím samostatně stojících funkčních morfémů -
předložek a spojek (u nichž se deficit může v určité míře projevit) a pouze několika zástupci 
vázaných morfémú jako jsou například koncovky vyjadh1jící množné číslo či minulý čas. A 
právě nepočetnost vázaných morťémiL náležejících do posledně jmenované skupiny, které 
jsou v jiných. odlišně strukturovaných jazycích nejčastějším zdrojem paragramatických 
záměn, nejvíce přispívá k zastf-ení tohoto deficitu v řečovém projevu anglicky hovořících 
afatiků (Bates & Goodman, 1997). Pokud chce totiž například anglicky hovořící pacient se 
sklonem k paragramatismu pronést větu ,J see two boys·· (vidím dva chlapce), pak 
prakticky nemá k dispozici žádný alternativní morfém, jímž by mohl chybně nahradit 
koncovku množného čísla ,,-s'" . .Jedinou chybou, která v tomto případě připadá v úvahu, je 
vynechání koncovky, toho se ovšem nemocný nedopustí, protože to odporuje 
paragramatické povaze jeho deficitu. Většinu podobných tvarů pak použije pacient 
gramaticky správně navzdory závažnému poškození mechanismú, které stojí za jejich 
zpracováním, což ostře kontrastuje s řečovým projevem afatiků postižených agramatismem 
v užším slova smyslu. Ti totiž vynechávají většinu plurálních a slovesných koncovek, stejně 
jako většinu samostatně stojících funkčních morfémú a dávají tak vzniknout již dříve 
zmíněnému telegrafickému stylu. Nemocní postižení paragramatismem se sice mohou 
dopouštět některých chyb u volně stojících funkčních morťémú či u nepravidelných slov (a 
pečlivé pozorování jejich kčového projevu ukazuje. že se jich také skutečně dopouštějí), 
tyto chyby se však jeví jako relativně nevýznamné ve srovnání s výraznými a na první 
pohled patrnými příznaky masivního lexikálního deficitu. Empirická zkušenost se proto, 
pokud se omezuje pouze na anglicky mluvící pacienty, zdá být v souladu s klasickým 
pojetím předpokládajícím rozdělení gramatických a lexikálních funkcí mezi Brocovu a 
Wernickeovu oblast (Bates. Devescovi & Wulťeck, 2001, Dick et. a!., 2001 ). 

Zcela jinak ale vypadá situace v případě flektivních jazyků, mezi něž patří čeština a 
ostatní slovanské, ale i mnohé jiné, zcela nepříbuzné jazyky. Zde jsou gramatické vztahy 
vyjadřovány především pomocí velkého množství osobních a pádových koncovek, které 
navíc rozlišují gramatický rod a i v rámci jednoho rodu se často naprosto arbitrárně 

rozpadají do jednotlivých podskupin reprezentovaných určitým vzorem. Takováto stavba 
pochopitelně nabízí širokou škálu příležitostí pro vzájemné záměny a empirická zkušenost 
skutečně potvrzuje, že paragramatické projevy jsou velmi častým a nápadným symptomem 
doprovázejícím léze. které by u nemocného hovořícího některým z izolačních jazykú, jako 
je například angličtina. sotva vedl) k nápadnému narušení gramatiky v jejich řečovém 

projevu (Bates. Devescovi & Wulfeck. 2001. Lehečková. 2001 ). V tomto kontextu dávají 
také smysl závěry, z hlediska koncepce gramatické specializace absurdní. k nimž dospěl na 
základě klinického pozorování řečového projevu rusky hovořících afatikú Lurija ( 1983 ). 
Podle něj doprovází léze zasahující zadní části temporálního a přilehlé oblasti parietálního 
laloku. tedy dokonce nikoliv pouze Wernickeovu oblast jako takovou. gramatická porucha, 
která je celkově těžší než ta. která vzniká v dúsledku poranění Brocovy oblasti či jejího 
okolí. Lurija v této souvislosti uvádí také další skutečnost, která je plně v souladu 
s výsledky, které byly později získány prostřednictvím srovnávacích mezijazykových studií 
a s pohledem na mozkovou organizaci řečových funkcí vyplývající ze zamítnutí Wernicke-
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Geschwindova modelu, a to současný výskyt i úzkou provázanost lexikálních a 
gramatických deficitů u pacientú s posteriomě lokalizovanými lézemi. 

Ukázalo se ovšem, že vliv faktoru gramatické stavby toho kterého jazyka na charakter 
fatické poruchy u nemocných, kteří tímto jazykem hovoří. je ještě hlubší než by se zdálo na 
základě výše uvedených skutečností a neomezuje se pouze na zdánlivou absenci deficitú 
postihujících gramatické jevy, které se v daném jazyce neobjevují buď vúbec nebo pouze 
s minimálním zastoupením. V řečovém projevu různými jazyky hovořících afatikú byly 
zaznamenány výrazné rozdíly v tendenci chybovat i u těch gramatických prvků, které se 
společně a relativně ve stejné míře vyskytovaly v několika ze srovnávaných jazyků. To 
vedlo k nastolení sporu, v němž proti sobě stály dva protikladné explikativní přístupy, 

respektive skupiny modell!. 

Modely založené na syndromu (syndrom dominant models). které jsou svým zaměřením 
velmi blízké klasickému bostonskému pojetí. předpokládají. že celkový klinický obraz a 
relativní četnost výskytu jednotlivých ťatických poruch závisí v prvé řadě na lokalizaci léze, 
respektive příslušnosti pacienta k některé z klasifikačních kategorií Bostonského schématu, 
jako je např.Brocova či transkortikální senzorická afázie a jen zanedbatelnou roli zde hraje 
charakter jazyka, kterým pacient hovoří. Toto pojetí tedy předpokládá, že se v projevech své 
fatické poruchy budou vzájemně velmi podobat rúznými jazyky hovořící pacienti spadající 
do stejné klasifikační kategorie, zatímco mezi stejně hovořícími pacienty náležejícími do 
různých kategorií budou patrné velké rozdíly. 

Modely založené na jazyce (language dominant models) na druhou stranu předpokládají 
pravý opak, tj. značné rozdíly mezi pacienty hovořícími odlišnými jazyky a četné rysy 
společné všem stejně hovořícím pacientům bez ohledu na lokalizaci léze a příslušnost 

nemocného k té které diagnostické kategorii. Pečlivé porovnání řečového projevu různě 
hovořících afatikú, kteří byli vždy diagnostikováni a posuzováni odborníkem, který s nimi 
sdílel jejich mateřský jazyk, vyznívá spíše ve prospěch druhé skupiny modell!. Vyplývá 
z něj totiž, že pacientúv rodný jazyk je lepším prediktorem celkového charakteru fatické 
poruchy, přítomnosti. četnosti a závažnosti jejích jednotlivých příznakú než údaje o 
lokalizaci léze či zařazení pacienta do některé z diagnostických kategorií na základě kritérií 
stanovených Bostonským klasifikačním schématem (Bates & Wulťeck, 1989). 

Vysvětlení těchto skutečností vyžaduje poměrně detailní rozbor, který se v první řadě 
opírá o poznatky a teoretický aparát kognitivní psychologie a který se tedy svou povahou již 
značně vzdaluje problematice vztahu jazyka ke konkrétním mozkovým strukturám. Pokud 
jde ovšem o interpretaci mezijazykových rozdílú v rámci úvah o mozkové organizaci 
jazyka, je nutné na závěr zdůraznit že tyto rozdíly nelze v žádném případě chápat jako 
důkaz svědčící pro odlišnou lokalizaci jednotlivých jazykú v různých částech mozku nebo 
dokonce předpokládat, že proces osvojení si určitého jazyka múže nějakým zásadním 
zpúsobem přímo měnit samotnou neurální architekturu některých oblastí. Naopak je třeba 
vycházet z toho, že všechny jazyky, ať už jsou vzájemně sebevíc odlišné, se musí, pokud jde 
o jejich ukotvení v mozku, vždy opírat o prakticky identický neurální aparát, jehož 
jednotlivé části jsou schopny zajistit pouze určitý druh procesú relevantních pro zpracování 
a používání jazyka a toto základní funkční nastavení nelze prostým faktem osvojení si a 
užívání toho kterého jazyka zásadním zpúsobem změnit. K čemu ale osvojení a užívání 
určitého jazyka vede, je to. /.e jednotlivé součásti tohoto systému jsou v rúzné míře 

zatěžovány a konfigurovány v závislosti na významu a využitelnosti procesLt a mechanismú 
zpracování. kterými disponují. při produkci a chápání daného jazyka (Bates, Devescovi & 
Wulfeck, 2001 ). 
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3. Afázie z perspektivy kognitivní psychologie 

Kognitivní psychologie a kognitivní věda obecně představují východisko pro druhý z 
významných přístupů ke studiu fatických poruch. Tento přístup, který můžeme pracovně 
nazvat jako kognitivní či kognitivistický, je historicky o několik desetiletí mladší než dosud 
téměř výhradně uvažovaný přístup psychobiologický, postupně se však vyvinul v jeho 
plnohodnotnou a z hlediska snah o neuropsychologickou rehabilitaci těchto poruch také v 
mnoha ohledech přínosnější alternativu. Vzhledem k tomu, že postupy a metody obvyklé v 
rámci obou přístupů se vz~jemně dost liší, a protože také otázka, nakolik má smysl hledat 
programově nebiologická vysvětlení u syndromu s nepochybně biologickou etiologií, je 
poměrně diskutabilní, je vhodné vymezit nejdříve kognitivní přístup vůči přístupu 

psychobiologickému a provést stručné a obecné srovnání obou paradigmat jako celku. V 
první řadě je třeba zdůraznit, že kognitivní přístup není v žádném případě nějakou negací či 
protikladem přístupu psychobiologického. Obě paradigmata naopak sdílejí společné 

východisko. které formuluje Sternberg (2002, s. 47) jako "přesvědčení, že sídlem vědomí- a 
tím i zdrojem lidského chování -je mozek". Jestliže tedy kognitivní přístup rezignuje na 
hledání vztahl! mezi určitými jazykovými procesy a určitými mozkovými strukturami, 
nečiní tak kvůli otázce jejich existence - ta je nepochybná. ale spíše s ohledem na jejich 
relevantnost. 

Relativně omezený význam, který je v rámci kognitivně psychologického paradigmatu 
přisuzován (neuro )biologickým datům, je přímým důsledkem jeho přednostní orientace na 
zpracování informací. V oblasti problematiky jazyka to znamená, že hlavní důraz je kladen 
na zkoumání forem, kterých v průběhu zpracování nabývá jazyková informace (modulovaný 
akustický signál, posloupnost fonémů, posloupnost slov, z nichž každé má určitou vnitřní 
morfologickou strukturu apod.), dále na proces vzájemných transformací těchto forem, na 
vlastnosti mechanismů zajišťujících tyto transformace a na jejich uspořádání do jednotného 
funkčního systému. Vyjádřeno stručněji, proces zpracování jazyka je možné smysluplně 
popsat čistě na funkční rovině. V takovémto pojetí zůstává velmi malý prostor pro 
biologická data. jako je například přesné vymezení výše zmíněných procesů do konkrétních 
oblastí mozku. údaje o cytoarchitektonické stavbě těchto oblastí, o převládajícím typu 
neurotransmiterů a podobně. Určitý/ vý/znam mají tato data nanejvýš tehdy, pokud se nějak 
zásadně promítají do zpúsobu. jakým se systém chová na výše zmíněné funkční rovině. 

Základní východiska, která kognitivně-psychologické paradigma sdílí s paradigmatem 
psychobiologickým, se konkrétně projevují dvojím zpúsobem. Za prvé, ohled na 
neurobiologickou podmíněnost fatických funkcí funguje jako určitá korekce, která si 
vynucuje zamítnutí všech modelú a teorií. které jsou zjevně v rozporu s dostupnými 
poznatky o stavbě a fungování mozku. Za druhé, neurovědy představují výrazný zdroj 
inspirace pro většinu vlivných kognitivních modelú, které jsou sice abiologické ve svých 
konkrétních bodech, základní principy jejich stavby ovšem více či méně napodobují 
obdobné principy stavby nervového systému (což je zvlášť patrné zejména u 
konekcionistických modelú). A ačkoli "prototypické" příkady obou přístupú, jako je např. 
Wernicke-Geschwindúv model na straně jedné a model lexikálního zpracování Pattersona a 
Shewella (viz např. Lesser & Milroy, 1993) na straně druhé. jsou si svou povahou skutečně 
velmi vzdálené. v některých případech je hranice mezi oběma přístupy značně rozostřená a 
nezřetelná. Vhodným příkladem múže být využití záznamu EEG při testování teorií. které 
byly púvodně zformulovány, rozvíjeny a ověřovány především v rámci kognitivně

psychologického paradigmatu - za všechny jmenujme např. teorii o funkční autonomii 
mechanismů pro zpracování gramatické a lexikálně-sémantické složky jazyka (Hagoort et 
a!., 1998 ). 
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Druhý z výrazných rozdílú ve vztahu obou paradigmat souvisí s jejich historickým 
vývojem a týká se relativní váhy, jaká je přikládána patologickým projevům jako 
východisku pro vytváření teorií fungování jazyka obecně. Zatímco psychobiologické, resp. 
neurobiologické teorie byly již od prvotních prací Brocy a Wernickeho budovány především 
jako teorie řečové patologie (v době před nástupem moderních zobrazovacích metod byl 
ostatně jiný postup jen těžko myslitelný), v případě kognitivní psychologie byla situace 
poněkud složitější. I zde samozřejmě existuje řada modelů, které vznikly v klinickém 
prostředí a jejichž primárním cílem bylo vysvětlení a případně též ovlivnění nejrůznějších 
patologických projevů. Již od vzniku kognitivní psychologie v 60. letech se však paralelně 
rozvíjel také druhý, přinejmenším stejně významný směr, který se teoreticky orientoval na 
proces zpracování jazyka za normálních podmínek a empiricky vycházel především z 
výsledkú výzkumu řečové činnosti u zdravých dobrovolníkú. 

Vývoj obou přístupů proto byL pokud jde o vztah teorie a klinické praxe, v mnoha 
ohledech protikladný. S jistou mírou zjednodušení lze říci, že v psychobiologickém 
paradigmatu byla nejprve rozpracována oblast řečové patologie a teprve odtud byly později 
vyvozovány obecně platné zákonitosti o fungování jazyka v normě, což představuje 

problém teoreticky sice velmi obtížný, klinicky ovšem poměrně nevýznamný, vzhledem k 
tomu že zdraví jedinci v zásadě nevyžadují neuropsychologickou intervenci. Snahy vytvořit 
diagnostické či terapeutické postupy vycházející z teoreticky orientované kognitivní 
psychologie provází naproti tomu často problém právě opačný, totiž jak smysluplně 

interpretovat a aplikovat data formulovaná a ověřovaná původně v normě v kontextu 
jazykové patologie. Zkušenost z více než třicetiletého vývoje kognitivního paradigmatu 
přitom ukázala, že mnohé teorie a modely, které velmi přesně popisují řečovou činnost za 
normálních podmínek, jsou značně neadekvátní jako nástroj k interpretaci patologických 
jevú a naopak. To je zřejmě dáno tím, že mnoho patologických symptomů je způsobeno 
narušením, ke kterému dochází již na úrovni nejelementárnějších procesú zpracování 
jazyka. Pokud se tedy pohybujeme v prostředí kognitivního paradigmatu, je třeba mít toto 
omezení neustále na zřeteli a vyvarovat se neopodstatněných závěrú, jako je například 
předpoklad, že postup, který usnadňuje rozpoznávání či vybavování slov u zdravých 
pokusných subjektú, bude stejně fungovat i u pacientú s fatickou poruchou. Při zachování 
určité opatrnosti představuje však teoretický a "nepatologizující" směr v rámci kognitivní 
psychologie velice cenný zdroj informací, což již dokazuje řada úspěšných klinických 
aplikací. 

Zbývá dodat že ve vztahu obou paradigmat znamenal výrazný přelom nástup moderních 
zobrazovacích metod, který umožnil studium normálních aspektů řečové činnosti i v rámci 
psychobiologického přístupu. Rozdíl, který byl právě nastíněn se proto postupně stírá a 
pokračování tohoto trendu lze očekávat i v budoucnosti. Přetrvávající vliv Wernicke
Geschwindova modelu a obdobných teoretických schémat a obtíže, se kterými se tato pojetí 
potýkají při pokusu o integraci poznatků, které byly prostřednictvím zobrazovacích metod 
získány, ovšem ukazují, že se jedná o proces obtížný a velmi pozvolný. 

Konečně třetím rozdílem, který je vhodné zmínit, je určitá roztříštěnost kognitivně
psychologického přístupu ve srovnání s přístupem psychobiologickým. Psychobiologický 
přístup se tomuto problému vyhýbá díky tomu, že má možnost opřít se alespoň částečně o 
exaktní, přesně měřitelná a ověřitelná data, jako jsou například údaje o stavbě, vymezení a 
umístění jednotlivých mozkových oblastí a podobně. A přestože zkušenost ukázala, že do 
extrému dovedený lokalizacionismus je v zásadě chybou, při zachování určité umírněnosti 
má Wernicke-Geschwindův model stále svůj nepopiratelný přínos, zejména v tom smyslu, 
že některé jeho klíčové aspekty představují základ, na kterém se většina neurobiologických 
či psychobiologických teorií a koncepcí shodne, a ty, které se na něm neshodnou, se vůči 
němu musí alespoň jasně vymezit. Kognitivně-psychologické paradigma takový jednotící 
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prvek postrádá. Zmíněná roztříštěnost je pak zákonitým důsledkem stavu, v nemz se 
nacházejí kognitivně psychologické teorie. které se zabývají tak komplexním jevem, jako je 
řečová činnost a mohou se proto opřít pouze o behaviorální data. která jsou nejednoznačná a 
která proto mohou být, a také často jsou, interpretována mnoha rúznými zpúsoby. V 
kognitivně-psychologickém rámci proto existuje mnoho odlišných a často přímo vz~jemně 
protikladných teorií a koncepcí. z nichž jen nemnohé se svou autoritou a svým vlivem 
alespoň přibližují pozici. jakou zaujímá Wernicke-Geschwindův model v neurobiologickém 
paradigmatu. Dalším důsledkem je skutečnost, že jednotlivé kognitivně-psychologické 
modely také zpravidla nepostihují řečovou činnost jako celek, ale specializují se obvykle 
pouze na některé její dílčí aspekty, jako například na zpracování gramatické či lexikální 
složky jazyka (přičemž ty modely, které se pokoušejí integrovat zpracování jazyka na všech 
úrovních se často přednostně zaměřují buď pouze na řečovou produkci, nebo na řečové 
porozumění). 

Z této situace budeme vycházet i v následujících kapitolách. Vzhledem k absenci jedné 
"prototypické" koncepce, která by mohla reprezentovat kognitivně-psychologický přístup 
jako celek, nebudeme věnovat příliš velkou pozornost konkrétním modelúm a zaměříme se 
místo toho na dva základní principy. které se nějakým zpúsobem do většiny kognitivních 
modell! zabývajících se řečovou činností promítají: na koncepci rozšiřující se aktivace a na 
koncepci modularity. Stručně zmíníme jejich vznik a vývoj. popíšeme jejich základní rysy. 
zhodnotíme jejich opodstatněnost vzhledem k empirickým důkazům a odvodíme důsledky, 
které z platnosti těchto koncepcí vyplývají pro charakter řečové činnosti v normě a 
samozřejmě především v patologii. Závěrem se zaměříme na některé rozpory, které mezi 
oběma principy existují a na pokusy o jejich řešení. 

3.1. Konekcionismus a princip rozšiřující s aktivace 

Prvním ze zmíněných principú je tzv. princip rozšiřující se aktivace (někdy též 
označovaný jako teorie rozšiřující se aktivace). Počátky tohoto principu jsou obvykle 
spojovány se jménem O. Hebba a s jeho publikací Principy a organizace chování z konce 
40. let 20. století (Elman et a!. 1999). Hebb zde nastínil teorii, která vysvětlovala proces 
učení prostřednictvím změny intenzity synaptického spojení u souběžně aktivovaných 
neuronú. Púvodní Hebbova teorie jako taková dnes pro kognitivní psychologii jazyka a 
jazykových poruch příliš velký význam nemá. a to z dúvodú. které byly právě zmíněny. Za 
prvé se netýká přímo jazyka. ale obecně procesu učení (do něhož ovšem mohou být mnohé 
aspekty řečové činnosti zahrnuty) a za druhé je ve své púvodní podobě velmi biologicky 
zaměřená. Podstatné ovšem je. že principem "posílení intenzity vzájemného spojení v 
dúsledku souběžné aktivace", který v ní byl obsažen, popsala tato teorie určitý algoritmus, 
který mohl být později zobecněn a aplikován i v jiných kontextech. Tento algoritmus je dnes 
obvykle označován jako hebbiánské učení. 

V následujících letech bylo formulováno několik podobných algoritmů, částečně jako 
reakce na některé základní nedostatky, které byly při aplikaci hebbiánského učení na různé 
druhy kognitivních procesú odhaleny. Po značně komplikovaném vývoji vedl nakonec tento 
myšlenkový proud na přelomu 70. a 80. let ke vzniku celé třídy kognitivních modelů, pro 
které se vžila (často téměř synonymicky užívaná) označení paralelně distribuované 
zpracování informací, (umělé) neuronové sítě či konekcionismus (Harley, 2001 ). 

Základním společným znakem těchto modelů je, že veškeré, často i velmi složité úkoly, 
jsou v nich řešeny prostřednictvím interakce velkého množství velmi jednoduchých 
stavebních jednotek. Schéma zobrazující část velmi jednoduché konekcionistické sítě 

vidíme na obrázku č.l. 
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Obr. 1 -Základní stavební prvky konekcionistické sítě 

volně podle Harley (2001) 

Kruhy představují zmíněné základní stavební prvky. Jejich názvy se různí, můžeme se 
setkat s termíny imaginární neuron, konekcionistická jednotka či neuroda. V této práci se 
přidržíme označení, které je používáno i v české odborné literatuře (viz např. Bordag, 2003), 
a to uzel (node). Uzly jsou vzájemně propojeny, šipky vyznačují směr přenosu informace. 
Nejdúležitějšími údaji jsou ale čísla, udávající hodnotu každého propojení mezi dvěma uzly., 
Tato hodnota bývá označována jako síla spojení, často také nesprávně jako synaptická váha. 

Na první pohled je tedy patrné, že stavba konekcionistické sítě v nejdúležitějších 

aspektech napodobuje stavbu nervového systému, kdy uzly stojí místo neuronú a jejich 
spojení zastupují synapse. Pojem aktivace, který tvoří základ celé koncepce, je pak určitou 
analogií nervového vzruchu. Zpt''tsob, jakým konekcionistická síť funguje osvětlí příklad, 
který se spíše než na stavbu sítě zaměří na její dynamiku. 

Uvažujme situaci, kdy je prezentováno určité slovo, např. cesta. Toto slovo se skládá z 
pěti fonémů, z nichž každý lze zastoupit samostatným uzlem. Prezentace posloupnosti 
fonémů c-e-s-t-a se projeví odpovídajícím zvýšením aktivace jim příslušných uzll! (pro 
maximální zjednodušení přitom abstrahujeme od samozřejmé skutečnosti, že samotné 
identifikaci fonémú musí předcházet řada složitých procesů spojených s činností sluchového 
analyzátoru, s rozčleněním pt"tvodně spojitého akustického signálu a podobně). Nad vrstvou 
uzll! reprezentujících jednotlivé fonémy předpokládejme druhou vrstvu, jejíž uzly 
reprezentují to které slovo jako celek. Dosažení určitého stupně aktivace konkrétního uzlu 
druhé vrstvy odpovídá okamžiku, kdy subjekt jemu příslušné slovo v proudu řeči vyčlení, 
rozpozná a porozumí mu. Míra, jakou obecně uzel X přispívá ke změně aktivace uzlu Y, je 
dána číslem, které je součinem dvou hodnot -celkové úrovně aktivace uzlu X a síly spojení. 
Protože "typický" uzel je zpravidla propojen s velkým množstvím ostatních uzlt"t, z nichž 
každý ovlivňuje úrove!'1 jeho aktivace právě popsaným zpúsobem, závisí tato úroveň na 
součtu všech hodnot takto obdržených pro jednotlivá spojení. Tento součet bývá označován 
jako vstup (input). 

Aby mohlo být určité slovo správně rozpoznáno, musí a) váhy spojení mezi uzlem 
reprezentujícím toto slovo a uzly reprezentujícími jednotlivé fonémy, z nichž se toto slovo 
skládá, být co největší, b) komplementárně musí být naopak co nejmenší (buď blízké nule, 
nebo v některých případech až záporné, což značí inhibici) váhy spojení mezi uzlem daného 
slova a uzly zastupujícími fonémy, které se v tomto slově nevyskytují. Konkrétní hodnota 
vah spojení je ovšem výsledkem určitého vývoje. Vyjdeme-li ze samozřejmého a 
nezpochybnitelného předpokladu, že znalost jazyka je z velké části výsledkem učení, pak v 
konekcionistickém rámci mltžeme chápat učení jako proces adaptivní změny vah spojení na 
základě pl·edchozí zkušenosti (Elman et al. 1999). 
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Pokud jde konkrétně o způsob, jakým tyto změny probíhají, zvažovány jsou obvykle dva 
algoritmy - výše zmíněné hebbiánské učení a tzv. backpropagace (Caudill & Butler, 2000). 
Příkladem hebbiánského učení bude např. zvýšení váhy spojení mezi uzlem reprezentujícím 
foném "c" a uzlem reprezentujícím slovo cesta. pokud se první uzel výrazně podílel na 
aktivaci uzlu druhého. U backpropagace je situace poněkud složitější. Ke změně vah spojení 
zde dochází na základě toho. nakolik to které spojení přispělo ke správnému či naopak 
chybnému výsledku činnosti sítě jako celku. Pokud tedy např. bude prezentována 
posloupnost fonémů c-e-s-t-a. ale identifikováno bude chybně slovo "vesta", dojde k 
určitému snížení váhy spojení mezi uzly představujícími jednotlivé fonémy a uzlem, který 
zastupuje slovo vesta jako celek. Protože však v jiných případech. kdy je prezentováno a 
také správně rozpoznáno slovo vesta. dochází naopak ke zvýšení váhy spojení mezi uzlem 
slova vesta a uzly fonémů e-s-t-a. po mnoha takovýchto cyklech se nakonec systém sám 
svou vnitřní dynamikou dopracuje k "žádoucímu" stavu, v němž je váha spojení mezi uzlem 
fonému c a uzlem slova vesta minimalizována, zatímco váhy spojení uzlů zastupujících 
ostatní fonémy s uzlem slova vesta zůstávají zachovány na takové úrovni. aby umožnily 
rozpoznání slova vesta v odpovídajícím kontextu. 

Z uvedeného příkladu vyplývají dvě podstatné. úzce spolu související vlastnosti systému 
organizovaného jako konekcionistická síť. Za prvé je to jeho schopnost samoorganizace a za 
druhé je to neoddělitelná provázanost "běžné" činnosti systému a procesu učení, jehož 
výsledky vytvářejí podmínky pro tuto činnost. Plní-li totiž systém účeL ke kterému je určen, 
v tomto případě tedy identifikaci určitého slova. závisí výsledek jeho činnosti na distribuci 
vah spojení. která je zase výsledkem jeho minulé zkušenosti. dané opakovaným 
uskutečněním mnoha obdobných procesú. A naopak. samotný proces identifikace slova 
mění určitým způsobem hodnoty vah spojení a vytváří tak podmínky pro obdobné procesy. 
které se odehrají v budoucnosti. Změna vah, která nastane v průběhu jednoho cyklu 
prezentace -> identifikace je ovšem relativně velmi malá a zejména v případě dávno 
osvojených a mnohokrát použitých slov prakticky zanedbatelná. Podstatně větší význam 
získává ovšem tato vlastnost v situaci, kdy se konekcionistická síť nachází v nestabilním 
stavu, což nastává zejména při osvojování jazyka či některých jeho aspektů, ať již 
přirozeným zplisobem nebo v případě řečové poruchy. která nastala v dlisledku poškození 
mozku. 

Uvedený příklad sice demonstroval některé podstatné vlastnosti konekcionistických sítí, 
byl ovšem značně primitivní a nebyl, a ani nemohl být, součástí některého z uznávaných, 
propracovaných a empiricky ověřovaných modell!. Extrémním zjednodušením bylo zejména 
použití "slova" jako samostatné jednotky. jíž mliže být přiřazen odpovídající uzel, aniž by 
přitom bylo specifikováno. zda máme na mysli jeho sémantické. gramatické či fonetické 
aspekty. K tomuto zjednodušení jsme ovšem přistoupili záměrně. aby byl zmíněný příklad 
co nejobecnější a obsahoval minimum vlastností specifických pouze pro jeden konkrétní 
model či okruh modell!, jejichž rúznorodost je značná. Tato rúznorodost úzce souvisí s 
problematikou vztahu mezi konekcionistickými modely a reálným nervovým systémem, 
jemuž se věnuje následující kapitola. 

3. 1. 1. Charakter konekcionistických modelu ve vztahu k reálnému nervovému ,systému 

Uvážíme-li, že veškeré kognitivní funkce jsou výsledkem činnosti mozku a že 
konekcionistické modely svou strukturou a způsobem svého fungování činnost mozku do 
značné míry napodobují, vyvstává celkem logicky otázka, zda lze pouze na základě této 
podobnosti chápat konekcionistické modely jako realističtější zpúsob uchopení kognitivních 
funkcí ve srovnání s přístupy. které žádnou paralelu k činnosti reálného nervového systému 
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neobsahují. Na tuto otázku neexistuje jednoznačná. všeobecně akceptovaná odpověď. což 
vytváří základ pro poměrně širokou variabilitu konekcionistických modelů. 

Pro naprostou většinu konekcionistických modelů platí, že prvky vytvářející 

uspořádanou síť - uzly a jejich spojení -jsou chápány výhradně jako funkční jednotky bez 
jakékoli přímé vazby na reálný nervový systém (Eiman et al. 1999). To je v zásadě nutnost 
vzhledem k tomu. že zpracování i toho nejjednoduššího prvku. který může být předmětem 
smysluplné kognitivně psychologické analýzy. v pl·ípadě psycholingvistiky tedy například 
fonému. vyžaduje zřejmě zapojení velkého množství neuronů široce distribuovaných v 
různých částech mozku. a jak bylo mnohokrát zmmeno v části věnované 

psychobiologickému paradigmatu. i vymezení těchto oblastí je v nejlepším případě 

přibližné. Smysl existence konekcionistických sítí spočívá tedy výhradně v modelování 
kognitivních funkcí. Pokud jde o vztah k nervovému systému jako takovému a k jeho 
činnosti. tu konekcionistické sítě nemodelují. ale pouze imitují. Jejich základním 
východiskem je předpoklad, zdaleka ne samozřejmý či všeobecně přijímaný. že v systému, 
složeném z velkého množství relativně jednoduchých jednotek, což lidský mozek 
nepochybně je, se některé podstatné zákonitosti. které se projevují na mikroskopické úrovni 
(tedy ve vztazích mezi jednotlivými neurony) obdobně projevují také na úrovni 
makroskopické - ve vztazích mezi většími a složitějšími funkčními celky. Rozsah. v jakém 
je toto sdílení vlastností mezi mikroskopickou a makroskopickou úrovní předpokládáno, je 
významným zdrojem rozporů mezi jednotlivými konekcionistickými modely. 

Bates a Wulfeck ( 1991) uvádějí tři důležité problematické okruhy. v nichž existují mezi 
jednotlivými modely výrazné rozdíly: 

1.směr přenosu informace. Zde proti sobě stojí modely. které připouštějí pouze 
jednosměrný přenos (u modell!. které tímto zpúsobem vysvětlují řečové porozumění se 
často setkáváme označením zpracování "zdola nahoru" - bottom-up processing) a modely, 
které připouštějí přenos obousměrný. V modelech z první skupiny může uzel X aktivovat 
uzel Y pouze tehdy. pokud se tento nachází výše v hierarchii zpracování. Vrátíme-li se k 
příkladu uvedenému v předchozí kapitole. pak při řečové recepci múže uzel zastupující 
foném předávat svoji aktivaci uzlu zastupujícímu slovo, zatímco přenos opačným směrem je 
vyloučen. U modelů druhé skupiny je možné šíření aktivace oběma směry. což umožňuje 
snadnější identifikaci určitého jazykového prvku, pokud se tento vyskytuje v odpovídajícím 
a očekávaném kontextu. 

2. relativní význam, jaký je v rámci modelu přisuzován inhibici. Interakce mezi dvěma 
reálnými neurony múže nabývat dvou podob- neuron a může neuron b buď excitovat, nebo 
inhibovat. Jednotlivé konekcionistické přístupy se vzájemně liší v tom. nakolik tento aspekt 
promítají do svých modelú. Některé modely počítají s možností inhibice (příkladem může 
být jeden z prvních konekcionistických modelú. interaktivně-aktivační model Rumelharta a 
McCiellanda). V takovém případě je inhibiční spojení zpravidla formálně vyjádřeno jako 
spojení. jehož váha je záporná. Jiné modely (příklad viz v následující kapitole) naproti tomu 
možnost inhibice vúbec nepřipouštějí. Nejnižší váha. jakou v takovém modelu múže mít 
spojení mezi dvěma uzly. je nulová. 

3.předpoklad existence určité prahové hodnoty.Některé modely velmi věrně napodobují 
princip "vše nebo nic". kterým se řídí činnost reálných neuronů. Takové pojetí předpokládá, 
že uzelnevydává žádnou aktivaci jako svúj výstup,pokud hodnota jeho vstupu nedosáhne 
jisté kritické či prahové hodnoty. V modelech. které tento princip nezahrnují naproti tomu 
múže i velmi malá hodnota vstupu vyvolat jistý výdej aktivace na výstupu a funkce, která 
charakterizuje závislost obou veličin neobsahuje žádný zlomový bod. 
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3.1.2. Model afázie 

Relativně velká variabilita modelů zahrnujících princip rozšiřující se aktivace značně 
ztěžuje výběr jedné koncepce, která by mohla reprezentovat konekcionistický přístup jako 
celek. Takzvaný model afázie Della, Changa a Griffina ( 1999), stručně nastíněný v této 
kapitole, není v tomto směru žádnou výjimkou. Hned zpočátku je proto nutné konstatovat, 
že tato koncepce je pouze jednou z mnoha alternativ představovaných obdobnými, ale v 
dílčích aspektech odlišnými konekcionistickými modely. S ohledem na specifika zmíněná v 
předchozí kapitole jde o modeL který umožňuje oboustranný přenos informace, eliminuje 
roli inhibice a pro aktivaci explicitně nevyžaduje dosahování prahových hodnot. Zvolen byl 
víceméně náhodně, jako ilustrativní příklad propracované a empiricky podložené koncepce, 
která vytváří podstatně vhodnější rámec pro demonstraci některých složitějších řečových 
procesů než dosud uváděná primitivní a uměle zjednodušující schémata. 

Model afázie se zaměřuje na řečovou produkci. Struktura modelu je zobrazena na 
obrázku 2. 

o 

Slova 

Sémantika 

Fonémy 
Obr. 2 - Schéma modelu afázie 

volně podle De11- et- a!. (1999) 

o 

Jak vidíme, model předpokládá upořádání uzlů do tří vrstev. Uzly prvnL nejnižší vrstvy 
zastupují jednotlivé fonémy, uzly třetí vrstvy pak reprezentují sémantické vlastnosti slov. 
Uzly druhé, prostřední vrstvy představují jednotlivá slova jako abstraktní, nefonologické 
jednotky. Jak už bylo zmíněno dříve, existence "slova" jako samostatného prvku odděleného 
jak od svých fonetických, tak sémantických vlastností je značně problematická a přítomnost 
takového prvku v jakémkoli konekcionistickém modelu proto musí být přesvědčivě 

zdůvodněna. Tuto otázku lze také formulovat tak, zda není jednotka, která reprezentuje 
každé jednotlivé slovo jako celek v modelu vlastně nadbytečná, tj. zda bychom ke 
smysluplnému vysvětlení řečové produkce nedospěli i s předpokladem dvou vrstev, tedy 
vrstev sestávajících ze "sémantických" a "fonetických" uzlů. 
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Dell et a!. (1999) staví proti takovému uspořádání dva argumenty. Za prvé. vztah mezi 
sémantickými a fonetickými vlastnostmi jednotlivých slov bývá zpravidla netransparentní, 
to znamená, že slova, která jsou si v něčem podobná sémanticky se mohou výrazně lišit 
foneticky a naopak. Vezměme jako příklad čtveřici slov sestra, neteř, lékař a policista. Je 
zřejmé, že první dvě slova. sestra a neteř, jsou si sémanticky mnohem bližší než každé z 
nich k některému ze dvou slov následujících. Obě například označují osobu ženského 
pohlaví, obě se vztahují k tématice rodiny a příbuzenství atd. Pokud ale porovnáme tato 
slova foneticky, např. s ohledem na jejich zakončení, jsou si vzájemně podobnější prvky 
dvojic sestra-policista a neteř-lékař (v první dvojici jsou slova zakončena dvojicí souhláska
samohláska, v druhé je tomu opačně. poslední hláska je u obou slov v každé dvojici shodná 
apod.). Aby mohl být takovýto vztah. formálně odpovídající vylučovacímu NEBO v 
systému organizovaném na konekcionistických principech realizován. je nutná přítomnost 
střední. "vmezeřené" vrstvy. jejíž uzly vytvá!-ejí rozhraní mezi oběma vrstvami zbývajícími 
a umožňují výše naznačenou transformaci. 

Druhý dúvod pro zavedení samostatné jednotky pro "slovo" vychází z empirické 
zkušenosti s určitým druhem chyb. se kterými se setkáváme nejen u afatikú, ale i u zdravých 
mluvčích, kde jej obvykle označujeme jako ToT jev (tip-of-the-tongue phenomenon - jev 
"mám to na jazyku"). V obou případech dochází často k tomu, že subjekt, který si není 
schopen vybavit určité slovo, si přesto zachovává přístup alespoň k některým jeho dílčím 
vlastnostem, např. gramatickým. Někdy se lze setkat i s částečným vybavením fonetické 
informace, subjekt např. správně určí, kolik má slovo slabik, zda končí na souhlásku nebo 
samohlásku, případně si přímo vybaví určitou jeho část. Schopnost vybavit si gramatické 
vlastnosti slova je patrná např. ze správného užití rodu u dalších slov, které jsou s cílovým 
slovem v gramatické shodě. Afatik či zdravý mluvčí v ToT stavu tak například řekne 

"Postavili tam ten nový ... ". kde cílové slovo. jehož vybavení selhalo. je most. Správné užití 
zájmena ten a adjektiva nový v mužském rodě svědčí pro to. že subjekt si dokázal vybavit 
alespoň část informace o cílovém slově. konkrétně jeho mluvnický rod. V obou případech 
přitom platí. že gramatické vlastnosti slova nemohou být s určitostí odvozeny z jeho 
fonetické stavby. a to ani tehdy. pokud by si subjekt dokázal alespoň část slova vybavit. 
Kdyby si např. vybaviL že cílové slovo končí na skupinu "st". či dokonce "ost". přesto by 
nemohl s jistotou mluvnický rod určit - stejně jako most totiž múže být zakončeno např. 
slovo kost. Také sémantické vlastnosti slova nemohou být v tomto směru spolehlivým 
vodítkem, vzhledem k tomu. že u většiny slov je jejich příslušnost k určitému mluvnickému 
rodu zcela náhodná a nereflektuje žádné podstatné vlastnosti s nimi spojených pojmú. 

Jako nejschůdnější východisko se tedy opět nabízí předpokládat existenci určitých 

funkčních jednotek, které zastupují slovo, ale jsou přitom důsledně oddělené jak od jeho 
fonetických. tak sémantických vlastností. V psycholingvistické literatuře se obvykle tyto 
jednotky označují jako lemmata. Produkce určitého slova je nahlížena jako dvoustupňový 
proces. a jevy jako je ToT a některé druhy afatických chyb jsou chápány jako stav, kdy 
první fáze tohoto procesu - tj. aktivace a výběr odpovídajícího lemmatu proběhne v 
pořádku, zatímco druhá fáze - aktivace příslušných fonémů vybraným lemmatem z nějakého 
důvodu selže. 

Problematika gramatických vlastností není v samotném modelu afázie přímo ošetřena, 
takže zachování alespoií částečného přístupu k těmto vlastnostem musíme vysvětlovat s 
odkazem na jiné. v tomto směru propracovanější konekcionistické modely. Obvykle se 
předpokládá. že jednotlivým gramatickým aspektúm (např. rodu. číslu atd.) odpovídají 
individuální uzly, které společně tvoří samostatnou a autonomní vrstvu. Příslušnost 

jednotlivých slov např. k určitému mluvnickému rodu je pak zajištěna tak, že všechna 
lemmata zastupující tato slova jsou spojena s uzlem, reprezentujícím danou gramatickou 
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vlastnost. v tomto případě určitý mluvnický rod. (Podrobněji o této problematice VIZ 

Bordag. 2003 ). 

Produkce určitého slova probíhá tedy podle modelu afázie dvoufázově. Celý proces 
začíná aktivací uzlů, které reprezentují jednotlivé sémantické vlastnosti daného slova. Odtud 
se aktivace šíří do prostřední vrstvy, kde zasáhne všechna lemmata, která jsou spojená s 
jedním či více aktivovanými sémantickými uzly a která tedy reprezentují slova sdílející s 
cílovým slovem některé sémantické vlastnosti. Je-li tedy cílovým slovem např. slovo luk, 
zvýší se aktivace i u lemmat zastupujících slova jako šíp, oštěp, disk či puk. Toto zvýšení 
aktivace u jednotlivých lemmat je samozřejmě nerovnoměrné a závisí především na míře 
příbuznosti daného slova se slovem cílovým. Sémantická příbuznost mezi dvěma slovy je v 
modelu zachycena jednak počtem sémantických uzlů. s nimiž jsou lemmata zastupující obě 
slova současně spojena. a jednak samozřejmě váhou těchto spojení. Pokud tedy budeme 
chápat cílové slovo luk jako sportovní nástroj. můžeme očekávat, že v průběhu jeho 
produkce dosáhne vyšší aktivace lemma reprezentující slovo oštěp. než lemma zastupující 
napi". slovo míč. 

Vzhledem k tomu. že šíření aktivace není samo o sobě omezeno v modelu afázie 
dosažením nějaké prahové hodnoty. dochází již v průběhu první fáze k přenosu aktivace od 
lemmat směrem k první vrstvě, tj. k jednotlivým fonetickým uzlům. Protože je ovšem 
spojení mezi oběma vrstvami obousměrné, šíří se od fonetických uzlů aktivace zpět do 
druhé vrstvy, kde jednak zpětnovazebně excituje lemmata, která sama aktivaci fonetických 
uzlů vyvolala, zároveň ovšem zasahuje i lemmata, která stála v tomto procesu zatím stranou. 
Jedná se o ta lemmata, která zastupují slova foneticky podobná, a to samozřejmě především 
s cílovým slovem (luk -> suk. tuk. buk), v menší míře ale i se slovy, která pojí s cílovým 
slovem pouze sémantická blízkost (např. luk-> šíp-> cíp). 

První fáze končí v okamžiku, kdy aktivace jednoho lemmatu dosáhne určité kritické 
hodnoty. To má za následek masivní nárůst aktivace. kterou daný uzel vydává jako svůj 
výstup. (To je umožněno tím. že funkce popisující závislost aktivace. kterou uzel vydá jako 
svůj výstup. na hodnotě. kterou obdrží jako svúj vstup. je nelineární. Hodnota výstupu tedy 
na hodnotě vstupu sice závisí. ale rozhodně jí nemusí být rovna. Právě tato nelinearita 
umožt1uje existenci podobných kritických bodú. Nebylo by ale zcela přesné nazývat tuto 
kritickou hodnotu prahem. protože. jak bylo zmíněno. její dosažení není podmínkou pro to, 
aby mohl uzel předávat aktivaci jako svůj výstup. Dosažení kritické hodnoty pouze 
radikálně mění hodnotu tohoto výstupu.) 

Jedno určité lemma se tak velmi výrazně vyčlení ze skupiny všech ostatních 
aktivovaných lemmat. Toto vyčlenění bývá zpravidla označováno jako výběr čí selekce. 
Selekcí lemmatu je ukončena první fáze. 

Ve druhé fází se pak mohutný nárůst aktivace, kterou vydává vybrané lemma jako svůj 
výstup, přenáší na fonetické uzly, které jsou s ním spojené. Aktivace těchto uzlů je tak 
zvýšena v podstatně větší míře, než tomu bylo během první fáze, a také tyto uzly díky tomu 
dosáhnou svých kritických hodnot. Znovu se tak opakuje proces selekce, pouze s tím 
rozdíle'm, že na rozdíl od první fáze zde není vybrán jeden. ale několik fonetických uzlů, v 
závislosti na formě cílového slova. Výběrem odpovídajících fonémů ve správném poi"adí 
samozf'ejmč proces řečové produkce nekončí. Dalšími kroky, jako je zasazení vybrané 
posloupnosti fonémů do určitého rytmického rámce (jejich sylabitikace), vytvoření přízvuku 
atd. se však již model afázie nezabývá. 

Ačkoli je model afázie specifický v mnoha dílčích aspektech, ilustruje velmi dobře dva 
podstatné rysy. které jsou charakteristické pro konekcionistický přísup obecně. 

Prvním z nich je naprostá vzájemná provázanost všech procesů a principiální nemožnost 
některý z nich zcela izolovat. Vrátíme-li se k uvedenému příkladu. pro řečovou produkci 
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slova luk hy zcela postačovala sekvence aktivace příslušných sémantických uzll!-> aktivace 
lemmatu zastupujícího slovo luk-> aktivace uzll! reprezentujících fonémy, které tvoří slovo 
luk. Paralelní aktivace řady dalších lemmat a ťonémú na základě rúzného stupně podobnosti 
je v zásadě zcela zbytečným, přitom ale nevyhnutelným vedlejším efektem vyplývajícím ze 
zpúsobu stavby konekcionistické sítě. Hovoříme-li o koncepci rozšiřující se aktivace, pak 
tuto vlastnost velmi výstižně vyjadřuje právě onen přívlastek "rozšiřující se". Musíme tedy 
předpokládat, že zpracování jakéhokoli jazykového prvku bude vždy doprovázeno určitým 
množstvím "kolaterálních" procesů, které probíhají paralelně se "základním" procesem a v 
některých případech mohou jeho výsledek i dost podstatně ovlivnit. Zabýváme-li se 
problematikou afázie, budou nás tyto procesy zajímat především jako možné zdroje chyb. 

Téměř neomezené šíření aktivace (přesněji řečeno: omezené pouze existencí spojení 
mezi jednotlivými uzly a hodnotami vah těchto spojení) vyžaduje existenci 
komplementárního procesu. který hy jeho prúběh usměrňoval. Tento proces, zpravidla 
označovaný jako soutěžení o selekci. je druhým ze zmíněných rysú charakterizujících 
konekcionistické modely. Jeho cílem je zajistit aby se na výsledku činnosti sítě podílely co 
největší měrou pouze odpovídající či "správné" uzly a vliv ostatních paralelně aktivovaných 
jednotek hyl pokud možno minimalizován. (Proces soutěžení o selekci je univerzální v tom, 
jakým konkrétním zpúsohem je realizován, ovšem opět existují mezi jednotlivými modely 
značné rozdíly. Poměrně častým řešením je vzájemná inhibice mezi konkurenčními uzly 
stejné vrstvy, pokud daný model takovou možnost připouští. V modelech, které 
předpokládají nutnost dosažení určité prahové hodnoty, vítězí ten uzeL který této hodnoty 
dosáhne jako první. Pokud se s existencí prahové hodnoty vúbec nepočítá, je nutné, aby se 
vybraný uzel vyčlenil alespoň tak, že jeho aktivace je výrazně vyšší relativně ve srovnání s 
jeho konkurenty.) 

Máme tedy dva procesy, které zakládají dva základní druhy chyb. V první řadě je zde 
proces rozšiřující se aktivace. jehož narušení vede k tomu, že ty uzly sítě, které jsou 
aktivovány nedostatečně, vypadnou z procesu zpracování, což se v konečném výsledku 
projeví jako chyba vynechání. Do této kategorie mltžeme zařadit jednak anomická selhání, 
jednak některé druhy ťonemických parafáziL konkrétně ty. kdy je cílové slovo zkomoleno 
vynecháním některých ze svých ťonémú bez náhrady. 

Ani fakt dostatečné aktivace jednotlivých uzll! nezaručuje ovšem sám o sobě 

bezchybnou řečovou produkci. Je-Ji totiž narušen proces soutěžení o selekci. dochází často k 
výběru "nesprávných" uzll!, tj. konkurenčních uzll! stejné vrstvy, jejichž role by měla být v 
optimálním případě potlačena. To se v řečové produkci projeví jako chyba nahrazování. 
Sem spadají především sémantické paraťázie obecně. a dále pak ty fonemické parafázie, kdy 
je cílové slovo zkomoleno záměnou správného fonému za nesprávný nebo přidáním fonému 
tam, kde se v bezchybné formě slova žádný foném vúbec nevyskytuje. Tato interpretace je 
ovšem značně zjednodušující. Za prvé, autoři modelu afázie analyzují dále vliv 
informačního šumu v konekcionistické síti a na základě této analýzy nabízejí podstatně 
jemnější a komplexnější klasifikaci afatických chyb. Za druhé je třeba podotknout, že model 
samotný záměrně abstrahuje od interakce lexikální a gramatické složky jazyka a od 
zpracování gramatických jednotek, jako jsou funkční slova, vázané morfémy a podobně. K 
podchycení všech těchto jevú je nutné obrátit se k podstatně složitějším modelům, jejichž 
popis rozsah této práce neumož!'í.uje. 

3.1. 3. Empirické duka:::y pro pot1·r:::ení konekcionistickj·ch principu 

V předcházejících kapitolách jsme se zabývali převážně popisem konekcionistických 
modelťt, jejich struktury a dynamiky, a poněkud stranou jsme zatím ponechávali problém 
jejich opodstatněnosti, tj. otázku. zde je tento směr uvažování pouhou spekulací, nebo zda se 
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může opřít o nějaká empirická data. Nebylo by ale příliš užitečné hodnotit zde z tohoto 
hlediska přímo jednotlivé konekcionistické modely. V této kapitole se tedy zaměříme pouze 
na jeden klíčový aspekt, který obsahují všechny konekcionistické modely. a to na princip 
šířící se aktivace jako takový. 

Jako přínosné se v tomto směru ukázalo experimentální využití jevu označovaného jako 
priming. Jev primingu byl původně popsán v rámci psychologie paměti jako zvýšení 
výbavnosti určitých položek (priming jako takový není jev týkající se výlučně zpracování 
jazyka, těmito položkami proto mohou být například také vizuální obrazy apod.) v relativně 
nepříliš dlouhém časovém intervalu následujícím bezprostředně po jejich prezentaci. 
V oblasti zpracování jazyka to konkrétně znamená, že prezentujeme-li subjektu, ať již 
v psané či mluvené formě určité slovo. například "zahrada", bude subjekt s větší 
pravděpodobností schopen toto slovo identifikovat při opakované prezentaci následující 
s nepříliš velkým časovým odstupem. a to i v případě, že bude druhá prezentace provedena 
za nepříznivých podmínek. které by jinak identifikaci tohoto slova znemožnily. či alespoň 
podstatně ztížily (slovo je například prezentováno na pozadí vizuálního či akustického 
šumu, je prezentováno velmi rychle či krátce. pozornost subjektu je při prezentaci zatížena 
jiným úkolem sloužícím jako distraktor a podobně). Dúležitým aspektem je také rychlost 
reakce: pokud je percepční degradace prezentovaného podnětu či zátěž zpúsobená 
paralelním úkolem natolik mírná. že v zásadě umožiíuje snadnou identifikaci i bez 
předchozí prezentace. pak priming alespo!l. výrazně zkracuje čas nezbytný pro tuto 
identifikaci (Harley, 200 I ). 

Již tento relativně jednoduchý jev představuje sám o sobě demonstraci principu 
aktivace, třebaže v tomto případě ještě bez přívlastku .,šířící se". Jeho teoretická interpretace 
totiž předpokládá, že mentální reprezentace související s prezentovaným podnětem se 
normálně nachází v klidovém stavu a teprve podnět dostatečně velké intenzity dokáže zvýšit 
její aktivaci nad určitou kritickou úrove!l. nutnou pro její vybavení. Vybavení mentální 
reprezentace ovšem dočasně zvyšuje její aktivaci ve srovnání s normálním klidovým stavem 
a k dalšímu vybavení proto stačí, dokud tento přechodný stav trvá, podnět slabší intenzity či 
kratšího trvání. 

Upravit uspořádání experimentu tak, aby se v něm projevily i dúsledky "rozšiřování se" 
aktivace ve smyslu uvedeném výše nepředstavuje příliš velký problém. Vyjdeme-li z 
předpokladu. že při zpracování každého slova se aktivují rovněž uzly. které s cílovým 
slovem spojuje určitá sémantická či fónetická souvislost měl by se efekt primingu projevit i 
vzájemně mezi slovy. která jsou si nějakým způsobem podobná. Například krátká 
prezentace slova zahrada by měla následně urychlit či v experimentálně ztížených 
podmínkách usnadnit vybavení slov jako park. sad a záhon (které pojí s prvotním podnětem 
sémantická příbuznost), nebo záhada či ohrada (které se prvotnímu podnětu podobají 
foneticky). 

Tento předpoklad byl v psycholingvistickém výzkumu mnohokrát potvrzen (Hirsh
Pasek et a!., 1993). Zejména první typ příbuznosti, který se experimentálně projevuje jako 
tzv. sémantický priming je v tomto ohledu velmi jednoznačný. Ve druhém případě se 
situace ukázala jako poněkud komplikovanější, zejména proto, že fonetická podobnost je 
dána nejen počtem shodných fonémú. ale i jejich pořadím a navíc je třeba vzít v úvahu jevy, 
jako je homofonie a podobně. U primingu založeného na fonetické podobnosti se také 
výrazně projevuje efekt frekvence daných slov. a to až v takové míře. že vysoce 
frekventované slovo použité jako prvotní podnět usnadií.uje následné vybavení málo 
frekventovaného slova účinněji než toto slovo samo (Avila et a!.. 2001 ). 

Velmi podobný efekt byl ale zaznamenán i ve vztahu mezi podstatně složitějšími 

jazykovými strukturami. než jsou jednotlivá slova. Příkladem je tzv. syntaktický priming, 
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někdy též označovaný jako syntaktická facilitace. Tento jev můžeme charakterizovat jako 
podnícení k produkci určité gramatické struktury v dl'1sledku předchozí prezentace stejně 
strukturovaného jazykového materiálu. a to nezávisle na jeho významovém obsahu. Pokud 
budeme například prezentovat subjektu věty jako "Cestou na dovolenou jsme projížděli 
Rakouskem" či "Prúvod šel Prahou" a následně ho požádáme o popis fotografie zobrazující 
cestu protínající park. použije subjekt s větší pravděpodobností konstrukci "Cesta vede 
parkem" než významově zhruba rovnocennou alternativu "Cesta vede přes park". Jedná se o 
spontánní tendenci, kterou si zdraví mluvčí zpravidla vůbec neuvědomují a která se zhruba 
stejným způsobem projevuje i u afatiků, kteří jsou při tom zcela neschopní provést takovýto 
druh nápodoby vědomě a záměrně (Hartsuiker & Kolk, 1998). 

Zde je na místě krátká poznámka. V úvodu kapitoly o kognitivně-psychologickém 
přístupu ke studiu afázií bylo zmíněno. že není možné mechanicky aplikovat závěry, 

týkající se řečové činnosti v normě na řečovou činnost afatiků nebo nemocných s jinými 
formami řečové patologie. Jev primingu je tohoto tvrzení ukázkovým dokladem. Přestože 
konkrétně syntaktický priming. popsaný v předchozím odstavci, se projevuje zhruba stejně u 
afatiků i u zdravých subjektů. obecně toto rozhodně neplatí. U sémantického primingu bylo 
dokonce prokázáno, že volba prvotních podnětů. která u zdravých jedinců vybavení dalších 
slov usnad11uje. jej u některých aťatických pacientú naopak ztěžuje (Lambon Ralph et al., 
2000). I pro takovou skutečnost lze ovšem najít v rámci teorie rozšiřující se aktivace logické 
a přijatelné vysvětlení. Na základě modelu afázie z předchozí kapitoly múžeme 
předpokládat, že se jedná o ty případy. kdy za výskytem řečových chyb nestojí nedostatečná 
úroveú aktivace (kterou prim ing dočasně zvyšuje). ale spíše narušení procesu soutěžení o 
selekci. V takové situaci je pochopitelné. že prezentace prvotního podnětu. která mimo jiné 
zvýší aktivaci mnoha konkurenčních uzlů. tento proces dále zkomplikuje a pouze zvýší 
pravděpodobnost jeho chybného zakončení. 

Kvůli uvedeným rozdílům by nebylo rozumné. pokud zvažujeme princip rozšiřující se 
aktivace v souvislosti s afázií, opírat se pouze o závěry odvozené od využití primingu. 
Dynamiku aktivace ovšem můžeme nepřímo sledovat i s využitím jiné techniky, tzv. 
progresivní fonemické nápovědi (progressive phonemic cueing). Tato technika, která je 
používána jak v teoretickém výzkumu (A vila et al., 2001 ). tak jako specifický terapeutický 
postup (Best et aL 1997). je použitelná prakticky pouze u afatikú. u zdravých mluvčích je 
možné uvažovat o její aplikaci pouze ve výjimečných případech, jako je ToT stav apod. 

Technika progresivní ťonemické nápovědy spočívá v postupné prezentaci fonémú, 
tvořících cílové slovo v odpovídajícím pořadí. a to až do okamžiku. kdy si jej subjekt s 
pomocí tohoto vodítka vybaví. Pro správnou interpretaci výsledkú tohoto postupu je 
nejdúležitějším údajem celková informační hodnota tohoto vodítka. která ovšem nesouvisí 
příliš s vlastní délkou prezentovaného fonemického řetězce. jako spíše s počtem alternativ, 
které po prezentaci tohoto řetězce zústaly přípustné. Nemúže-li si pacient např. vybavit 
slovo příteL a je-li mu jako nápověď nabídnut jeho první foném -p, zústává ve hře stále ještě 
značné množství alternativních slov, které také začínají na hlásku p (papež. pilot, předseda, 
příklad, přítok atd.). Je-li jako další prezentován foném -ř, počet přípustných alternativních 
slov se výrazně zredukuje (z uvedených příkladú zůstávají pouze předseda, příklad a přítok). 
Tímto zpúsobem lze pokračovat dál až k fonému, jehož přidáním je již slovo jednoznačně 
určeno (přestože dosud prezentovaný řetězec může tvořit pouze jeho menší část). Tento 
foném je označován jako bod jednoznačnosti (uniqueness point). Pokud je k vybavení 
cílového slova potřebná posloupnost tak dlouhá. že přesahuje bod jednoznačnosti, je 
interpretace tohoto jevu velmi nejasná. Především je nutné počítat s tím. že úspěšná 
produkce slova je zcela či alespoll. z větší části dána prostým opakováním. Pokud však 
poskytnutá nápověď bod jednoznačnosti nezahrnuje. je nutné výsledek interpretovat v 
závislosti na množství p!·ípustných alternativ. Předpokládáme-li totiž u pacienta naprostou 
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ztrátu jazykových znalostí, které umožňují vědomé a záměrné pojmenování, měla by být 
jeho úspěšnost v zásadě náhodná. Obecně, jestliže po poskytnutí určité nápovědi zůstává 
přípustných x alternativních slov. měla by být pravděpodobnost správné odpovědi 1/x. 
Pokud je ovšem úspěšnost pacienta v delší sérii takovýchto zkoušek významně vyšší, než 
odpovídá pravděpodobnosti při náhodné volbě dostupných alternativ, znamená to, že 
procesy umožňující řečovou produkci jsou alespoň částečně zachovány a správné odpovědi 
jsou výsledkem interakce mezi těmito procesy a poskytnutými nápověďmi (Bates & 
Wulfeck. 1989). Byl-li systém narušen například na úrovni lemmat. lze tuto interakci 
charakterizovat zhruba takto: při pokusu o řečovou produkci sice dojde k aktivaci 
sémantických uzlů a následně i k aktivaci odpovídajícího lemmatu, její úroveň je však kvůli 
poškození systému nedostatečná a neumožňuje dosažení kritické hodnoty, a tedy ani 
přechod zpracování do další fáze. Fonémy poskytnuté ve formě nápovědi ovšem dodatečně 
aktivují jim příslušné uzly a ty předávají díky obousměrnému charakteru spojení mezi 
oběma vrstvami svoji aktivaci (mimo jiné) příslušnému lemmatickému uzlu. Součet 

základní aktivace tohoto uzlu a aktivace dodatečně získané prostřednictvím nápovědi ovšem 
již umož!l.uje překročení kritické hodnoty, dané lemma je vybráno a dále již může celý 
proces pokračovat svým obvyklým způsobem. 

3.2. Princip modularity 

Druhou z kognitivně-psychologických koncepcí. která velmi výrazně ovlivnila současný 
pohled na fatické poruchy, je koncepce modularity. Toto pojetí, které striktně zdůrazňuje 
funkční specializaci jednotliv)'ch kognitivních mechanismů, lze charakterizovat jako jakýsi 
psychologický protipól lokalizacionismu. kterým jsme se zabývali v kapitole věnované 
psychobiologickému paradigmatu. Některé modulární teorie, např. Fodorova, lokalizaci 
specifických kognitivních mechanismů do konkrétních neuronových systémů přímo 

explicitně předpokládají (Smolík, 1999). V tomto případě se ovšem jedná pouze o obecný 
princip, který nepodmiňuje možnost poznání těchto mechanismů nutností určit předem 

povahu jejich neurobiologické realizace. Proto nelze na princip modularity automaticky 
aplikovat argumenty, vztahující se k problematice lokalizace, ať už s cílem jejího potvrzení 
či vyvrácení. 

V první a na počátku druhé poloviny dvacátého století nebyl modulární přístup v 
psychologii příliš rozšířený především proto, že předpokládal existenci vnitřních 

reprezentací, což bylo v příkrém rozporu s tehdy převládajícím behaviorismem. Na počátku 
šedesátých let byl tento princip, jak uvádí Altmann (2001) psychologii částečně "vnucen" ze 
strany jiných vědních oború. zejména lingvistiky, především pod vlivem prací N. 
Chomského. V následujících letech a deseti Jetích. především v souvislosti s rozvojem 
kognitivní psychologie, s její orientací na procesy zahrnující manipulaci se symboly a s 
rostoucí popularitou počítačové metafory lidského poznání, vliv koncepce modularity 
podstatně vzrostl a s určitým časovým zpožděním se pak promítl i do pojetí fatických 
poruch. Zde umožnil formulaci modelů, které jsou dnes nejrozšířenějším a nejuznávanějším 
východiskem neuropsychologických rehabilitačních postupů (Basso, 2005). 

Základní aspekty principu modularity můžeme demonstrovat na příkladu řečového 
porozumění. Vyjdeme z celkem zřejmého faktu, že charakter jazykové informace se během 
procesu porozumění několikrát velmi výrazně změní. Na celý proces proto můžeme nahlížet 
jako na posloupnost transformací jazykové informace, na jejímž počátku stojí 
nediferencovaný akustický signál a na jejímž konci nacházíme strukturované, gramaticky i 
sémanticky správně interpretované řečové sdělení, nejlépe ve formě věty nebo jiného 
uceleného jazykového útvaru. Cel)' proces sestává zhruba z následujících kroků. V první 
řadě je třeba identifikovat akustický signál přenášející řečové sdělení a odlišit jej případně 
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od ostatních, neřečových zvukú. Dále je nutné transformovat tento signáL který je spojitý a 
v němž jsou informace zakódovány prostřednictvím změn jeho fyzikálních charakteristik, 
jako je frekvence, amplituda apod. v posloupnost diskrétních, tedy kvalitativně odlišných a 
vzájemně jednoznačně rozlišitelných prvkú - fonémú. Následující krok vyžaduje, aby v 
zatím nijak neuspořádané posloupnosti fonémú byly identifikovány určité jejich smysluplné 
skupiny. které představují jednotlivá slova. U každého takto izolovaného slova musí být 
následně identifikovány jeho gramatické vlastnosti. na jejichž základě je mu určena 

odpovídající pozice v prúběžně se utvál'ející syntaktické struktuře. Tato struktura zachycuje 
určité významové vztahy mezi svými jednotlivými prvky a posledním krokem celého 
procesu tedy n1usí být jejich dekódování či n1apování ze syntaktické roviny na rovinu 
významovou. 

Z tohoto přehledu je zre.Jme, ze na každé úrovni se setkáváme se zcela specifickou 
formou jazykové informace, která logicky vyžaduje také zcela specifický zpúsob 
zpracování. Jako rozumný se proto jeví předpoklad, že každá tato transformace je 
zajišťována jedním kognitivním mechanismem, který se specializuje výhradně na tento typ 
úkolu. Takovýto mechanismus označujeme jako modul. Z dúvodu své úzké specializace 
musí modul pochopitelně spolupracovat s dalšími obdobnými mechanismy - moduly, s 
nimiž společně vytváří systém schopný zajistit realizaci i tak komplexní funkce, jako je 
např. zpracování jazyka. 

Až potud bylo vymezení modularity relativně přímočaré a nekontroverzní. Rozdíly mezi 
jednotlivými pojetími se ovšem začínají objevovat, pokud dojde na otázku. jaké podmínky 
musí splňovat určitý kognitivní mechanismus. aby jej bylo možné označit za modul. 
Zatímco některé přístupy se spokojí pouze s faktem jeho funkční specializace na určitý typ 
úkolu, požadavky jiných jsou podstatně přísnější. V této souvislosti se také někdy hovoří o 
"silném", resp. "slabém" modulárním principu (Bates & Goodman. 1997). Příkladem 

silného, velmi striktního přístupu k modularitě je pojetí Fodorovo, které stručně nastíníme v 
následující kapitole. Toto pojetí volíme ze dvou dúvodů. Za prvé, Fodorúv vyhraněný a do 
jisté míry extrémní přístup dává snáze vyniknout některým rysům charakteristickým pro 
modulární pojetí obecně. Za druhé je tento přístup zasazen do širšího rámce Fodorovy teorie 
poznávacích procesů, která je sama o sobě zdrojem závěrů relevantních pro problematiku 
zpracování jazyka. 

3.2.1. Fodorovo pqjetí 

Moduly se podle Fodora vyznačují několika určujícími vlastnostmi. Jejich výčet podává 
Harley (2001, s.391), v česky psané literatuře pak Smolík (1999,s.40). Zde uvádíme pouze 
ty. které se úzce dotýkají problematiky řečové činnosti a jejího narušení. Mezi tyto 
vlastnosti patří: 

a) nevědomost - ta je jedním z projevú autonomie modulu. Jeho činnost si subjekt 
neuvědomuje. uvědomovat si může nanejvýš její výsledek 

b) rychlost - činnost modull! probíhá velmi rychle, podstatně rychleji než prúběh 
takových kognitivních funkcí. jako je myšlení. usuzování a podobně (tento rozdíl bude 
podrobněji rozveden dále) 

c) obligatorní reaktivita - pokud je modulu předána informace odpovídající jeho 
specializaci, modul ji nemůže nezpracovat. Subjekt například, pokud je mu prezentováno 
slovo v jazyce, kterému rozumí, nemůže tomuto slovu záměrně neporozumět. 

d) patologická univerzalita - projevy patologického narušení činnosti modulu jsou za 
jinak stejných podmínek obdobné 

e) uzavřenost (encapsulation. tedy doslova "zapouzdřenost") 
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Uzavřenost je ze všech jmenovaných vlastností relativně nejdůležitější. Je tomu tak 
jednak proto, že právě důraz na ni odlišuje Fodorovo pojetí od ostatních, "umírněných" či 
slabě modulárních přístupú. jednak proto, že Fodor sám tuto vlastnost během dalšího 
rozpracování své teorie vyzdvihl jako klíčovou, která svým významem přesahuje všechna 
ostatní kritéria (Appelbaum. 1998). Uzavřenost se projevuje tak, že modul je schopen 
přijmout pouze jeden. velmi specifický druh informace jako svúj vstup (který je zpravidla 
výsledkem činnosti jiného modulu. případně jiného zdroje mimo systém. např. určitého 

smyslového orgánu. pokud daný modul stojí na samém počátku řetězce zpracování). Vlastní 
zpracování této informace uvnitř modulu pak probíhá v naprosté izolaci od ostatních částí 
systémú. které jej nemohou nijak ovlivnit ani jím nemohou být samy ovlivněny. Výsledek 
této činnosti, který modul vydává jako svúj výstup. má rovněž velmi specifický charakter a 
nelze z něj určit jakým zpúsobem ho bylo dosaženo. 

Předpoklad uzavřenosti také spoluurčuje některé vlastnosti libovolného modulárního 
systému. tj. systému složeného z několika modulú jako celku. Schopnost jednotlivých 
modulú přijímat pouze jediný typ informace jako svúj vstup vyžaduje, aby byl takový 
systém sériově organizovaný a vylučuje možnost zpětnovazebného přenosu informace ve 
směru "shora dolů". 

Uzavřenost modulú nepředstavuje ovšem ve Fodorově pojetí nějaký primární, předem 
daný axiom, ale je spíše dúsledkem logicky vyplývajícím z Fodorovy obecnější teorie 
fungování kognitivního aparátu. Tuto teorii nyní stručně nastíníme. zejména se zřetelem na 
jeden z jejích podstatných aspektú - na naprosté oddělení systému pro zpracování jazyka od 
ostatních kognitivních funkcí. 

V interakci kognitivního aparátu s okolním světem rozlišuje Fodor tři základní typy 
mechanismú: transduktory (transducers). moduly a centrální systémy. Úlohou transduktorú 
je registrovat děje odehrávající se v okolí subjektu. lze je proto zhruba ztotožnit se 
smyslovými orgány. Popis jejich činnosti je předmětem fyziologie a v dalších úvahách je 
proto múžeme zanedbat. Mnohem podstatnější pro nás bude povaha rozdílů mezi 
zbývajícími dvěma typy mechanismú- moduly a centrálními systémy. 

Centrální systémy jsou zdaleka nejdůležitější ze všech tří mechanismú a zahrnují v sobě 
většinu funkcí, které obvykle označujeme jako kognitivní. Jejich doménou je adaptivní a 
inteligentní zpracování informací, zajišťované procesy jako je myšlení, usuzování, vytváření 
a ověřování přesvědčení a podobně. Pro funkce tvořící centrální systémy je charakteristické, 
že mají téměř neomezený přístup k veškeré minulé zkušenosti subjektu a že úkoly, jimiž se 
zabývají připouštějí často několik možných rovnocenných řešení. Výsledky jejich činnosti 
jsou proto obecně nepředvídatelné a Fodor z tohoto dúvodu dokonce zpochybňuje možnost 
jejich vědeckého poznání. 

Schopnost centrálních systémtl analyzovat události a jevy v okolním světě je závislá na 
činnosti transduktorú. Informace registrovaná transduktory je ovšem zpravidla příliš 

primitivní a nestrukturovaná na to. aby s ní mohly centrální systémy pracovat přímo. V 
případě jazyka je naphklad z.ř'ejmé. že má-li subjekt uvažovat nad smyslem slyšené věty, 
musí ji v první řadě vnímat jako větu. a ne pouze jako směsici zvukú rúzných frekvencí, 
která tvoří akustický signál zachycený sluchovým analyzátorem. Z této nekompatibility 
vyplývá nutnost existence dalšího mechanismu, který by transformoval informaci 
registrovanou transduktory do podoby. s níž mohou pracovat centrální systémy a 
zprostředkoval tak interakci mezi oběma těmito složkami. Tuto úlohu zajišťují právě 

moduly. 

Postavení modulú v kognitivním systému se promítá i do zpúsobu jejich fungování, 
který má v některých ohledech blíže k centrálním systémúm, zatímco v jiných aspektech se 
jejich činnost podobá spíše transduktorúm. S centrálními systémy spojuje modulární 
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transformace fakt, že se jedná o netriviální a zpravidla značně komplikované procesy, které 
zahrnují nutnost "rozhodování", tj. současného posouzení několika alternativ a výběru jedné 
z nich. Transduktorům se modulární zpracování podobá naopak tím, že probíhá 
automaticky, mechanicky, neadaptivně a tedy "neinteligentně". Tento předpoklad vychází z 
pojetí jazyka jako systému sestávajícího z konečného množství základních stavebních 
jednotek a relativně omezeného počtu pravidel jejich vzájemných kombinací, které 
umožňují vytváření v zásadě neomezeného množství složitějších konstrukcí. Odtud vyplývá, 
že pokud modul přijme jakoukoli informaci, která svou formou odpovídá jeho funkční 
specializaci, vystačí při jejím zpracování vždy pouze s mechanickou aplikací omezené sady 
pravidel, bez ohledu kontext, v němž bylo dané řečové sdělení vysloveno a bez nutnosti 
využít v průběhu zpracování dalších doplňujících informací. nacházejících se mimo 
jazykový systém a odvislých od minulé zkušenosti subjektu. V dt1sledku tohoto 
mechanického postupu je na rozdíl od centrálních systémú činnost modulů předvídatelná a 
stejná konfigurace vstupní informace hy proto měla vést vždy ke stejnému výsledku. 

Fodor však jde v těchto úvahách ještě dál, když tvrdí. že informační uzavřenost modulů 
je nejen možná, ale i nezbytně nutná, pokud mají moduly spolehlivě plnit svoji úlohu, totiž 
co možná nejvěrněji a nejefektivněji zprostředkovat informace z vnějšího světa centrálním 
systémům. Kdyby totiž moduly získaly přístup k mimojazykovým informacím, s nimiž 
pracují ostatní kognitivní funkce, a kdyby tyto informace podstatným způsobem ovlivnily 
průběh jejich činnosti, narušilo by to její automatický charakter, což je v přímém rozporu s 
požadavkem přesnosti: vzrostl by význam kontextu a stejná konfigurace vstupu by mohla 
vést k několika různým výsledkům. Nemohl by být ale naplněn ani požadavek efektivity, 
protože nutnost zahrnout do procesu zpracování informace teoreticky omezené pouze 
rozsahem zkušenosti subjektu by zároveií nutně zvýšila jeho časovou náročnost. 

Stejné dúvody, jaké vedou k izolaci jazykového systému od ostatních kognitivních 
funkcí se ovšem uplatilují také ve vztazích jednotlivých komponent tohoto systému - tj. 
jednotlivých modull't mezi sebou. Jestliže tedy podle předpokladu existuje samostatný 
modul specializovaný výhradně na zpracování lexikální stránky jazyka, tj. především na 
identifikaci slov, pak se jeho činnost múže opírat pouze o pravidla týkající se stavby slov a 
obejde se při tom zcela bez jakýchkoli informací např. o jejich gramatických vlastnostech 
(Appelbaum, 1998). 

Jak již bylo zmíněno výše, je Fodorova koncepce do jisté míry extrémní. Její nevýhodou 
je navíc téměř výlučné zaměření na problematiku řečového porozumění a opomíjení řečové 
produkce. Přitom lze oprávněně očekávat, že mnohé argumenty, které dávají smysl v 
kontextu řečového porozumění, by byly v případě řečové produkce přinejmenším 

diskutabilní. Některé závěry vyplývající z vyhraněné Fodorovy koncepce se ovšem v různé 
podobě objevují i u jiných, klinické praxi často bližších přístupů. Zde krátce zmíníme pouze 
jeden z nich, a tím je značná zranitelnost systému organizovaného na modulárním principu. 
Povaha této zranitelnosti je zřejmá. Protože každý úkol je zajišťován pouze jedním úzce 
specializovaným mechanismem a ostatní části systému jsou na jeho činnosti naprosto 
závislé. múže být narušení jednoho článku zpracování fatální pro činnost systému jako 
celku. Kritické je v tomto směru zejména poškození modulú stojících na počátku řetězce 
zpracování. protože jejich chybný výstup ovlivní celý další prúběh tohoto zpracování. a to i 
tehdy. když všechny ostatní moduly tvořící další články řetězce pracují korektně. 

3. 2. 2. Empirické dukazy na podporu poje/ í modularity 

Empiricky se modulární pojetí fatických funkcí opírá především o neurospsychologická 
data, tedy o data týkající se převážně řečové patologie. Typicky je za dúkaz svědčící pro 
modulární charakter určité funkce považován dokumentovaný případ jejího selektivního 
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poškození u pacienta, jehož ostatní kognitivní funkce zůstaly zachovány na relativně dobré 
úrovni. Zvažujeme-li vztah dvou kognitivních funkcí, je v tomto smyslu obzvlášť závažná 
jejich dvojitá disociace, tj. existence obou možných případů selektivního poškození každé z 
nich při současném zachování funkce druhé (Basso, 2005). Argumenty tohoto druhu je 
zdůvodňována jak nezávislost jazykového systému na ostatních kognitivních funkcích, tak 
vzájemná izolace jednotlivých komponent tohoto systému mezi sebou. 

Jako příklad selektivního poškození jazykového systému, při němž nedochází (resp. 
nemusí nutně docházet) k narušení intelektu je samozřejmě na prvním místě uváděna afázie 
ve všech svých podobách. Pokud ovšem chápeme řečové a rozumové funkce jako dva 
ucelené systémy. tak jejich vzájemný vztah splňuje i kritérium dvojité disociace. protože 
existují poruchy, při nichž se typicky vyskytuje mentální postižení. zatímco kvalita řeči je 
srovnatelná s normou, včetně schopnosti správně používat složité gramatické konstrukce. V 
této souvislosti bývá zmii'lován především Williamsúv syndrom (Pinker. 1994 ). Selektivní 
požkození jednotlivých komponent jazykového systému bylo nejvíce zdúrazněno ve vztahu 
mezi lexikální a gramatickou složkou jazyka. Tato problematika však byla podrobně 
rozpracována v souvislost s pokusy o určení mozkové lokalizace těchto mechanismů, a 
proto jsme se jí věnovali v kapitole věnované psychobiologickému přístupu. 

Modulární uspořádání s sebou dále přináší některé specifické problémy, které jsou také 
obvykle řešeny s ohledem na argument selektivního poškození. Wingťield(l993) poukazuje 
např. na fakt, že určité gramatické struktury nemohou být adekvátně zpracovány, pokud 
nejsou jejich části v prúběhu tohoto zpracování dočasně uchovány nějakým druhem 
pracovní paměti. Má-li být ale zárovei1 vyhověno požadavku jeho maximální funkční 
autonomie, musí gramatický modul sám obsahovat určitý mechanismus, který plní úlohu 
pracovní paměti a přitom je od "běžné" pracovní či krátkodobé paměti zřetelně oddělen. 
Tento předpoklad opět podporují neuropsychologická data. konkrétně případy pacientú s 
výrazně narušenou krátkodobou verbální pamětí. kteří přesto vykazují pouze nepatrné 
snížení schopnosti přiměřeně užívat gramatické aspekty jazyka. Obdobným zpúsobem se 
odúvodi'luje také existence samostatných mechanismů pro řečovou produkci a pro řečové 
porozumění. Napf·íklad anomičtí pacienti mívají zpravidla podstatně větší problémy si určité 
slovo vybavit než tomuto slovu, je-li jim prezentováno. porozumět. Také tento jev je 
interpretován jako dt':1kaz pro zpracování lexikálních aspektú jazyka dvěma odlišnými 
mechanismy - jedním vyhrazeným pro řečovou produkci a druhým určeným pro řečové 
porozumění. 

Argument selektivního poškození, ačkoli je na první pohled velmi logický, není ovšem 
přijímán bez rozporú. Námitky, které jsou proti němu stavěny lze roztřídit do dvou 
základních kategorií. 

Za prvé se někteří autoři (viz např. Bates & Goodman, 1997, Lesser & Milroy, 1993) 
domnívají, že rozsah selektivity nejrúznějších postižení je neúměrně zveličován. Dvojitá 
disociace mezi jakýmikoli dvěma fatickými funkcemi podle nich neexistuje v absolutním 
smyslu, postiženy jsou určitým způsobem obě funkce. liší se pouze, byť někdy velmi 
výrazně, v rozsahu tohoto postižení. I případy poměrně dramatických rozdílú v míře 

postižení daných funkcí by mohly být podle tohoto pojetí hodnoceny spíše jako výjimky 
potvrzující pravidlo než. jako dúkazy pro nějaký všeobecný trend. Tutéž námitku lze 
vztáhnout i na vztah jazykového systému jako celku k ostatním kognitivním funkcím (viz 
např. některé námitky proti Pinkerově pojetí "jazykového instinktu", které v české literatuře 
uvádí Daněk.2002 ). 

Druhý dúvod, proč pohlížet s určitou skepsí na argument selektivního poškození, je v 
zásadě jiného druhu. Jeho východiskem je skutečnost. že selektivně bývají někdy poškozeny 
jazykové prvky natolik specifické. že je krajně nepravděpodobné, aby byly realizovány 
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prostřednictvím samostatného a výlučného kognitivního mechanismu. Bird a Franklin( 1996) 
např. zmii'lují případ (anglicky hovořícího) pacienta, u kterého byla výrazně snížena 
schopnost adekvátně používat gramatický morfém -s, ale pouze pokud tento označoval 3. 
osobu singuláru nebo plnil funkci posesivního sufixu. V takovém případě je nanejvýš 
problematické postulovat existenci specifického, autonomního mechanismu určeného 

výhradně k zajištění produkce jediného funkčního morfému, a navíc ještě pouze v 
omezeném gramatickém kontextu. Rozumnější se proto jeví takový přístup, který 
interpretuje podobné symptomy jako poruchy interakce několika jednodušších mechanismů, 
tak, jak se o to pokouší např. Obler et al.(1999). Tím je ovšem síla selektivity poškození 
jako rozhodujícího kritéria svědčícího pro modulární charakter určité funkce značně 

oslabena. 

3.3. Konfrontace konekcionismu a modularity. Interakcionismus 

Porovnáme-li vzájemně oba kognitivně-psychologické principy, jimiž jsme se zabývali 
v předchozích kapitolách, je na první pohled zřejmé, že mezi nimi existují značné rozpory a 
že se v mnoha ohledech vzájemně vylučují. Zatímco základním rysem konekcionistické sítě 
je vzájemná závislost a neoddělitelnost v ní probíhajících procesů, princip modularity 
zdůrazi'luje naopak jejich autonomii a vzájemnou izolaci. Tento rozpor je o to významnější, 
že obě zmíněné koncepce stojí na propracovaném teoretickém základě a obě se opírají i 
velké množství empirických dat. Není proto příliš překvapující, že se vyskytly pokusy oba 
přístupy konfrontovat, najít mezi nimi určité styčné body a na jejich základě je integrovat do 
společného rámce. Tato orientace bývá někdy chápána jako samostatný kognitivně

psychologický přístup, označovaný nejčastěji jako interakcionismus či emergentismus. 

Problémy související s integrací obou přístupů do jednotného koncepčního rámce se 
pokusíme shrnout do dvou základních otázek: 

1. Vyjdeme-li z předpokladu, že systém pro zpracování jazyka je utvořen tak, aby byla 
jeho činnost co nejpřesnější a nejefektivnější. je téměř absolutní uzavřenost a vzájemná 
izolace jeho komponent skutečně tím nejlepším prostředkem pro dosažení tohoto cíle? 

2. Jestliže je odpověď na předchozí otázku záporná a mezi jednotlivými komponentami 
systému dochází k určité informační výměně, jak lze potom vysvětlit existenci selektivních 
poškození, která je alespofí v určité míře nepochybná? 

K odpovědi na první otázku se pokusíme přiblížit příkladem, volně inspirovaným 
podobnou větou, kterou ve stejné souvislosti uvádí Pinker ( 1994). Věta "Benzín prodáváme 
všem zákazníkům v plechových kanystrech" může být gramaticky interpretována dvěma 
různými způsoby. Na gramatické rovině jsou obě tyto interpretace formálně rovnocenné, na 
významové rovině je ovšem jedna z nich zjevně absurdní (můžeme ji parafrázovat tak, že 
benzín bude prodán každému zákazníkovi, který se nachází v plechovém kanystru). 
Připomei'lme ovšem, že podle modulárního přístupu probíhá gramatické zpracování věty v 
naprosté izolaci od ostatních kognitivních funkcí, takže skutečnost zjevné významové 
nesmyslnosti jedné z formálně přípustných variant nemůže jeho průběh nijak ovlivnit. Obě 
varianty tedy musí být zpracovány, vydány jako výstup činnosti modulu, po určitou dobu 
udrženy v pracovní paměti a teprve následná kognitivní analýza jednu z nich vyloučí. 
Kdyby přitom gramatický modul měl určitý omezený přístup k informacím daným minulou 
zkušeností subjektu, v tomto případě k obsahům deklarativní sémantické paměti 

zachycujícím skutečnost, že pouze benzín, a nikoli zákazník, může být obsahem plechového 
kanystru, mohly hy být veškeré tyto zbytečné kroky vynechány. To by bylo ovšem zcela v 
souladu s požadavkem efektivity, protože zbytečné a náročné procesy pouze brzdí činnost 
modulu a zátěž, kterou představL~jí, navíc zvyšuje riziko chyb. Určitým způsobem by tedy 
takové uspořádání přispělo i k naplnění požadavku přesnosti. Podobně může zpracování 
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zjednodušit i informační výměna mezi jednotlivými moduly navzájem. Slyší-li například 
subjekt větu "Petr nese bratrovi knihu". lexikální modul může na jejím počátku identifikovat 
v posloupnosti fonémů jednotlivá slova dvojím možným způsobem: Petr nese bratrovi ... , či 
Petr nesebrat.. .. Druhá z uvedených možností je samozřejmě chybná a v průběhu dalšího 
zpracování musí být nutně zavržena. Tento proces by však opět mohl být urychlen, pokud 
by měl lexikální modul přístup k určitým informacím týkajícím se gramatické stavby věty. 
Vzhledem k tomu, že po podstatném jméně nemůže až na některé výjimečné případy 
následovat sloveso v infinitivním tvaru, mohla by být druhá z uvedených variant poměrně 
brzy vyloučena. Nebylo by tak nutné posuzovat různé kombinace následujících fonémů a 
správné řešení zvolit až na základě skutečnosti. že žádná z těchto kombinací v případě druhé 
varianty netvoří smysluplné slovo. 

Četná empirická data svědčí pro to. že tyto úvahy nejsou pouhými spekulacemi. 
Experimentálně byla prokázána. byť někdy za specifických a poněkud "umělých" podmínek 
existence určité informační výměny prakticky mezi všemi hlavními komponentami 
řečového systému (Bates & Goodman. 1997. Appelbaum. 1998. Harley. 2001 ). Ve světle 
těchto nálezů se jeví jako obtížně udržitelné zejména Fodorovo pojetí absolutní funkční 
uzavřenosti. Bylo by ovšem chybou odmítnout na základě těchto dat princip modularity jako 
takový. Z existence určitého informačního přenosu za jistých specifických podmínek totiž 
automaticky nevyplývá, že by k interakcím mezi jednotlivými moduly mohlo docházet 
neomezeně a libovolně. Naopak, všechny informace komunikované mezi moduly navzdory 
předpokladu jejich uzavřenosti sdílejí současně jeden společný rys: na určité úrovni 
zpracování pomáhají snižovat neurčitost tím, že redukují počet přípustných alternativ. Je 
tedy patrné, že i systém, který není postaven na principu "silné" modularity může fungovat 
na základě jasných a jednoznačných pravidel. Hlavním přínosem takového uspořádání je 
možnost eliminovat řadu nepotřebných procesů, které zvyšují náročnost zpracování, jak ve 
smyslu časovém. tak z hlediska využití tzv. výpočetních zdrojů, kterými se zabývá 
následující kapitola. 

3.3.1. Pojetí .. výpocretních zdroju .. 

Pojetí tzv. výpočetních zdrojů ( computational resources. alternativně též processing 
resources) úzce souvisí s otázkou primární příčiny zjevných afatických symptomů. Ta může 
být v zásadě trojího druhu. 

Jako nejjednodušší a nejvíce pf·ímočaré řešení. které je akcentováno zejména při laickém 
pohledu. se nabízí předpoklad. že afatické chyby jsou vnějším projevem ztráty určité 

jazykové informace. Anomie je tak například chápána jako ztráta či vymizení určitých 
obsahů- tj. jednotlivých slov z dlouhodobé paměti v důsledku mozkového postižení. Má-li 
mít subjekt možnost daná slova opět používat. musí si je znovu osvojit. Toto pojetí se 
nepřímo odráží i v terminologii, kde je rehabilitace fatických funkcí někdy označována jako 
reedukace. 

Sofistikované metody zkoumání řečové činnosti afatiků ovšem ukazují, že pacienti 
disponují často poměrně širokým rozsahem zachovalých jazykových informací, které se 
ovšem nijak neprojevují v jejich běžných komunikačních interakcích. Zachování určitých 
fonetických či lexikálních vlastností jednotlivých nevybavených slov již bylo zmíněno v 
kapitole o modelu afázie. Podobná situace existuje ovšem i v případě složitějších 

gramatických struktur. Poměrně velký rozsah zaznamenané a vědecky interpretované 
agramatické řečové produkce navíc téměř s jistotou prokázaL že přes značnou variabilitu 
gramatických chyb existují pravidla. která nejsou nikdy narušena (Bates et aL 2001 ). Také 
to svědčí o určitém stupni zachování jazykových, konkrétně gramatických informací. 
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Tyto rozpory inspirovaly formulaci alternativního vysvětlení. To předpokládá. že 
jazykové informace samy o sobě zůstávají při afázii z větší části zachovány, výrazně 
narušeny jsou ale mechanismy umožňující přistupovat k těmto informacím a pracovat s 
nimi. Toto pojetí odpovídá již více experimentální i klinické zkušenosti. i ono je ovšem v 
některých případech poněkud problematické. Je například experimentálně prokázáno. že 
pokud jsou pacientům trpícím agramatismem prezentovány věty, a jejich úkolem je pouze 
určit jejich gramatickou správnost či chybnost (tj. nevyžaduje se porozumění těmto větám 
ani jejich interpretace), dokáží nemocní detekovat i velmi subtilní chyby a celkově je jejich 
výkon mnohem lepší, než by se dalo očekávat na základě jejich běžné řečové činnosti (Bates 
& Goodman, 1997). Pacienti tedy nejen stále disponují znalostmi některých gramatických 
pravidel, ale také s nimi dokáží. třebaže pouze v uměle navozených a svým způsobem 
abnormálních podmínkách. adekvátně pracovat. 

Podstatu třetího pohledu na příčiny afatických poruch ilustrují poněkud paradoxně 
závěry výzkumu, který byl prováděn se zdravými dobrovolníky. Dick et al.(2001) v sérii 
pokusů prokázali, že pokud řečová činnost probíhá v podmínkách experimentálně navozené 
kognitivní zátěže. objevují se i u zcela zdravých jedinců gramatické chyby, kvalitativně 
srovnatelné s chybami afatických pacientú. Tyto chyby nemohou být v žádném případě 
interpretovány ani jedním z výše uvedených zpl'tsobů. protože zdraví dobrovolníci zcela 
jistě disponují v plném rozsahu jak příslušnými jazykovými znalostmi . tak intaktními 
mechanismy zodpovídajícími za jejich využití. Jako nejpřijatelnější vysvětlení se proto 
nabízí předpoklad. že kromě určitých specifických mechanismů vyžaduje zpracování jazyka 
i spoluúčast některých dalších psychických procesů, které byly během experimentu 
blokovány. 

Tento a podobné nálezy samozřejmě samy o sobě nedokazují, že podobný princip stojí 
také za výskytem afatických chyb. V případě afatikú je navíc krajně obtížné odlišit tento 
zdroj chyb od obou předchozích, a lze proto předpokládat, že stav konkrétního pacienta 
může být výsledkem součinnosti všech těchto faktorů. 

Faktory posledně jmenovaného druhu jsou v anglosaské psycholingvistické literatuře 
obvykle označovány jako "výpočetní zdroje" (Hartsuiker & Kolk, 1998) Tomuto termínu a 
stejně tak celé koncepci, kterou zastupuje. lze oprávněně vytýkat značnou vágnost. Pojetí 
výpočetních zdrojú napr-íklad zjevně směšuje vliv několika rl'tzných psychických funkcí, 
aniž by byl zcela jasně vymezen význam a přínos každé z nich. Na základě výše uvedených 
experimentů lze předpokládat. že významnou částí komplexu výpočetních zdrojů bude 
přinejmenším pozornost a pracovní paměť. Skutečně vyčerpávající výčet by ovšem zřejmě 
byl podstatně širší. 

I přes tuto námitku je koncepce v)'početních zdrojú přínosná z toho důvodu, že jednak 
přináší řešení některých rozporů souvisejících se dvěma výše uvedenými faktory, především 
ale poskytuje odpověď na druhou z otázek položených v úvodu této kapitoly. Tedy, s 
využitím koncepce výpočetních zdrojů lze zdůvodnit výskyt selektivních poškození 
některých jazykových prvků i v rámci systému. mezi jehož komponentami dochází k určité 
informační výměně a který tedy nesplňuje všechna kritéria modularity. 

Předně je třeba zdúraznit, že již koncepce výpočetních zdrojú je sama o sobě vysoce 
nemodulární. Jak bylo zmíněno výše. u modull! absolutně informačně uzavřených ve 
fodorovském smyslu se předpokládá. že samy disponují mechanismy, které mohou suplovat 
některé jiné. "vnější" psychické funkce pro potřeby jejich vlastní činnosti. Jevy, které 
popisují Dick et al.(200 1) by tedy podle tohoto pojetí vůbec neměly nastat. Skutečnost jejich 
existence nepředstavuje pouze další argument proti principu "silné" modularity. ale také 
vypovídá mnohé o základní charakteristice výpočetních zdrojů jako takových. Tou je jejich 
omezená kapacita. Výpočetní zdroje tedy ml'tž.eme považovat za druh určité kvantitativní 

59 



veličiny, byť velmi vágně definované. a jednotlivé řečové procesy pak hodnotit na základě 
velikosti nároků. které na využití výpočetních zdrojů kladou. Podmínkou pro bezchybnou 
řečovou činnost pak je. aby součet nárokú všech paralelně probíhajících řečových procesů 
nepřesáhl tuto kapacitu. Omezená kapacita výpočetních zdrojů se ovšem projevuje i u 
zdravých jedinců a za normálních podmínek. Je například zřejmé. že ačkoli pravidla jazyka 
dovolují teoreticky konstruovat věty nekonečné délky. ve skutečnosti existuje určitá mez 
délky a komplexity, při jejímž překročení není nikdo schopen takové větě vcelku porozumět 
(Pinker, 1994). Protože se ale těmto omezením přirozeným vývojem přizpůsobila stavba 
jazyka. není tato skutečnost v běžné komunikaci příliš reflektována. Jiná situace nastává 
ovšem při postižení. které kapacitu výpočetních zdrojů výrazným způsobem zredukuje. 
Závažnost vnějších projevů takového postižení je pak do jisté míry předurčena mírou této 
redukce. S jistým :zjednodušením lze říct, že takový pacient se, pokud jde o stav jeho 
fatických funkcí, nachází trvale v podobném stavu, jako by jeho řečová činnost byla rušena 
nepřetržitě působícím distraktorem. 

Při patologickém omezení kapacity výpočetních zdrojů se výrazně projevuje druhý 
aspekt jejich "nemodularity". a sice jejich sdílení mezi několika paralelně probíhajícími 
řečovými procesy. Toto sdílení umožúuje ovšem existenci určitých vzájemných 
kompenzací, kdy může být značná náročnost jednoho z těchto procesú vyvážena relativní 
nenáročností procesů zbývajících. Afatický pacient tak múže být napřílad schopen správně 
interpretovat i relativně komplexní gramatickou strukturu, při jejímž porozumění v běžné 
komunikaci selhává. pokud jsou jednotlivá slova. tvořící tuto strukturu záměrně volena s 
ohledem na jejich minimální náročnost (typicky krátká slova složená z výrazných zřetelně 
odlišitelných hlásek. v jazyce vysoce frekventovaná, označující výhradně konkrétní a 
snadno představitelné objekty atd.). Naopak. při souběhu několika relativně náročných 

procesů může dojít k překročení omezené kapacity, což má za následek neschopnost 
adekvátně zpracovat určitý jazykový prvek. Pokud tento jazykový prvek vyžaduje vždy 
souběžný průběh těchto procesů, projeví se to v řečové činnosti jako jeho selektivní 
poškození. 

Takto múže být interpretován i výše uvedený případ pacienta se sníženou schpností 
používat foném -s (v tomto případě je foném shodný s funkčním morfémem) pouze v 
určitých gramatických kontextech. Lze pf·edpokládat, že zpracování určitých fonémů je 
relativně náročnější z důvodu jejich nevýraznosti, obtížné odlišitelnosti od ostatních fonémů 
či skutečnosti, že nemohou nést přízvuk. Stejně tak lze očekávat značnou variabilitu v 
náročnosti různých gramatických vztahtl. Pokud probíhají procesy zpracování těchto 

jednotek odděleně, napf·. pokud lze určitý gramatický vztah vyjádřit pomocí "jednodušších" 
fonémů. nemusí b)rt kapacita výpočetních zdrojú překročena a řečová činnost pacienta je 
zdánlivě normální. K pf·ekročení kapacity dojde až při jejich souběhu, což se nevyhnutelně 
projeví přítomností velmi specifické chyby. 

4. Stručný přehled některých kognitivně-neuropsychologických 
rehabilitačních technik 

V této kapitole se zaměříme na metody a postupy, které se používají při rehabilitaci 
afatických potíží. Jsou rozděleny do několika skupin. Jako lexikální rehabilitaci označujeme 
takové postupy a techniky, které se zaměřují na zlepšení řečové činnosti pacienta především 
na úrovni jednotlivých slov. Jejich cílem je tedy odstranění či omezení výskytu parafázií 
všech typů, anomií a také poruch porozumění mluveným slovům. 
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4.1. Lexikálně orientované metody 

V oblasti zlepšení řečové produkce na úrovni jednotlivých slov muzeme pouz1vané 
postupy rozdělit do dvou základních kategorií. podle jejich zaměření na fonetické či 

sémantické vlastnosti slov. Techniky náležející do jednotlivých kategorií se ovšem liší nejen 
svým zacílením. ale také charakterem výsledkú. které je jejich užitím možné dosáhnout. 
Foneticky orientované postupy vedou typicky ke znatelnému okamžitému zlepšení řečové 
produkce u většiny pacientú. toto zlepšení ovšem zpravidla velmi rychle odeznívá a s větším 
časovým odstupem nelze potvrdit žádný měřitelný efekt. Určitého trvalého zlepšení lze ale 
dosáhnout zaměřením rehabilitace na opakovaný. systematický nácvik omezené skupiny 
stejných slov. V takovém případě se ovšem trvalé zlepšení týká pouze položek této skupiny, 
tj. nedochází ke generalizaci (Le Dorze & Pitts, 1995). Podstatně lepší prognózu, i pokud 
jde o možnosti generalizace ovšem vykazují ty foneticky orientované techniky, které vedou 
pacienta k efektivnějšímu využívání zachovaných ortografických reprezentací. 

Průběh sémanticky orientované rehabilitace je téměř protikladný. Výraznější zlepšení se 
dostavuje opožděně, je však dlouhodobé a i podnětový materiál obsahující relativně malé 
množství položek múže vést k výrazné generalizaci (Lesser & Milroy, 1993). 

Technika progresivní fonemické nápovědi byla již podrobně popsána jako 
experimentální postup. Její klinické využití probíhá v zásadě obdobně. celý postup múže být 
ale výrazně jednodušší. Pacientovi jsou například prezentovány pouze první dva fonémy, 
pokud si ani pak cílové slovo nevybaví. terapeut ho vyslovL nechá ho pacienta zopakovat a 
přechází k následující položce (Grcenwald et a!.. 1995). 

Možnosti fonemické nápovědi lze výrazně rozšířit prostřednictvím využití 
ortografických reprezentací. To přichází v úvahu zejména v případech, kdy se výrazně liší 
systémy pro zpracování mluvené a psané formy jazyka co do závažnosti svého postižení. 
Tato disociace bývá zpravidla interpretována v souladu s principem modularity. Selektivní 
poškození systému pro zpracování psané formy jazyka vede k poruchám jako alexie či 

agrafie. což jsou samostatné syndromy. kterými se nebudeme dále zabývat. Z hlediska 
terapie fatických poruch je zajímavější opačný případ, tj. relativně mírnější porucha systému 
pro zpracování psané řeči ve srovnání se systémem pro zpracování řeči mluvené. V takovém 
případě např. pacient trpící anomií dokáže slova, která nemúže vyslovit bez potíží napsat 
nebo si přinejmenším vybavit alespoň část jejich grafické reprezentace. Této informace lze 
využít např. způsobem, který popisují Best et a!. ( 1997). Pacientovi je nejprve prezentován 
obrázek určitého objektu. Pokud jej pacient není schopen pojmenovat, terapeut ho vyzve, 
aby se pokusil vybavit si první písmeno psané formy odpovídajícího slova. Na obrazovce 
počítače má pacient k dispozici virtuální klávesnici. na níž příslušné písmeno vybere a 
označí. Počítač poté přehraje nahrávku zachycující příslušný foném. který pacientovi slouží 
jako nápověd'. Výhodou této modifikace je oproti klasickému postupu zdůraznění iniciativy 
a autonomie pacienta. Toto jednoduché schéma také dovoluje snadno měnit obtížnost 
daných úkolů v závislosti na míře postižení pacienta. Obtížnost lze měnit např. 

snížením/zvýšením počtu alternativních písmen na virtuální klávesnici. či jejich výběrem na 
základě větší či menší zvukové podobnosti odpovídajících fonémú a podobně. Cílem 
procedury je podnítit u pacienta využívání kompenzačních mechanismů profitujících z 
přístupu k zachovaným ortografickým reprezentacím. V některých případech vede tato 
technika ke zlepšení řečové produkce i mimo terapeutický rámec, není to však pravidlem. 
Pokud takový efekt nastane, je interpretován prostřednictvím hypotetického a ne příliš 

specifikovaného procesu "internalizace" trénovaných kompenzačních strategií. 

V ostatních případech se ovšem projevuje základní nevýhoda této metody, jako ostatně 
většiny metod postavených na využití počítače jako podpory pro narušenou řečovou činnost. 
a to velmi omezená využitelnost mimo rámec rehabilitace. v běžných komunikačních 
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interakcích pacientova každodenního života. S tímto problémem se pokouší vyrovnat 
technika, kterou popisuje Holland ( 1998). Tento postup vyžaduje v první fázi výběr určité 
skupiny bazálních slov, jejichž produkce je relativně zachována a jejichž používání proto 
pro pacienta nepředstavuje příliš velkou zátěž. Slova do této skupiny musí být vybrána tak, 
aby každému písmenu abecedy mohlo být přiřazeno jedno slovo. které tímto písmenem 
začíná. Zárove11 přitom musí platit že objekt. který příslušné slovo označuje musí s jeho 
prvním písmenem sdílet některé nápadné vizuální vlastnosti (Holland uvádí jako příklad pro 
písmeno "s" anglické slovo snake - had). Jakmile je skupina bazálních slov k dispozici, 
pacient se učí asociovat jednotlivá písmena s jim odpovídajícími slovy. Vytvořené asociace 
poté pacientovi umožl1ujL aby operace. které při výše uvedené technice fonemické nápovědi 
zajišťoval počítač. prováděl sám pouze s využitím své vlastní představivosti. V případě 
anomického selhání si tedy pacient nejprve vybaví grafickou podobu slova a vyčlení z ní její 
první písmeno. Díky vypracované asociaci si toto písmeno spojí se vzorovým slovem a 
vyčlení z něj první hlásku. Tu potom použije jako fonemickou nápověd' pro vybavení slova 
cílového. Tato technika ještě více posiluje autonomii pacienta, je ale třeba konstatovat, že 
možnosti jejího užití jsou poměrně omezené. Jednak je k její aplikaci nutné relativně mírné 
postižení lexikálního systému, přičemž především ta jeho část, která zodpovídá za 
zpracování psané formy řeči. musí zůstat téměř in taktní. Zárovel1 jde také o postup, který je 
velmi náročný časově i jinak a který proto vyžaduje alespol1 průměrnou inteligenci a velmi 
vysokou úrovel1 motivace na straně pacienta. 

Pohlížíme-li na mechanismus účinku jednotlivých rehabilitačních technik z 
konekcionistického úhlu pohledu. pak zatímco u foneticky orientovaných postupů lze 
předpokládat uplatnění především u poruch vyvolaných nedostatečnou aktivací. sémantické 
metody by měly púsobit především na narušené procesy soutěžení o selekci. Efektivita 
sémantické rehabilitace proto nezávisí ani tak na formě terapeutické procedury -ta múže být 
velmi jednoduchá. pacient má např. pojmenovat prezentované obrázky. roztřídit určitá slova 
do smysluplných kategorií a podobně. jako spíše na pečlivé volbě podnětového materiálu. 
Ten musí být vybírán s ohledem na stupel1 sémantické příbuznosti podnětových slov, na 
jejich příslušnost do nadřazené sémantické kategorie a do úvahy je nutné vzít mnoho dalších 
faktorů, které ovlivl1ují míru obtížnosti úkolu pro konkrétního pacienta. Shewan a Bandur 
(1986) považují za optimální takové uspořádání, kdy pacient správně zpracuje zhruba 70% 
prezentovaných položek. Vyšší obtížnost by byla příliš zatěžující a pro pacienta 
demotivující. při výrazně nižší obtížnosti by zase nebyl plně využit potenciál, který 
sémanticky orientovaná rehabilitace představuje pro zotavení pacienta. Tytéž autorky 
rovněž uvádějí jakousi základní klasifikaci kategorií podnětú. jejichž prvky vykazují různou 
úrovel1 obtížnosti. Jedná se o kategorie: (konkrétní) předměty. akce (děje). barvy, písmena a 
číslice. Pořadí obtížnosti se ale rúzní pro rúzné kategorie pacientú (autorky pracují i s 
některými diagnostickými kategoriemi bostonského klasifikačního schématu), proto ho zde 
neuvádíme. 

Typickým jednoduchým úkolem sémanticky orientované rehabilitace je přiřazování slov 
k obrázkům (word-picture matching). Také zde se zpravidla využívá. je-li to možné, 
zachovaných ortografických reprezentací. Pokud je totiž slovo prezentováno v písemné 
formě, není pacient omezován časem či rychlostí prezentace. může se k určitému slovu 
několikrát vrátit, eventuálně múže manipulovat s kartičkami, na nichž jsou slova napsána a 
podobně. Lze předpokládat, že takové uspořádání pacientovi úkol usnad11uje a eliminuje 
některé faktory, které by případně mohly vlastní řečovou činnost negativně ovlivnit. 

Prúběh takového postupu popisují např. Le Dorze a Pitts ( 1995). Pacientovi je předložen 
obrázek a několik kartiček (obvykle 4-5), na každé z nichž je napsáno jedno slovo. Na jedné 
kartičce je obvykle slovo cílové (tj. slovo skutečně označující zobrazený objekt), další slova 
fungují jako distraktory. Obtížnost úkolu lze modifikovat různým stupněm sémantické 
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blízkosti těchto distraktorů. V případě velmi výrazného narušení sémantického systému je 
možné jako distraktory volit pouze smysluprostá pseudoslova, kterým pochopitelně 

neodpovídají žádná lemmata a proces soutěžení o selekci je tak omezen pouze na fonetickou 
úroveň. Shewan a Bandur ( 1986) uvádějí jako druhou možnost, jak manipulovat s 
obtížností úkolu, volbu samotného pojmenovávaného podnětu. Pro usnadnění je možné 
místo realistického obrázku použít k prezentaci skutečný, fyzický předmět (pokud to jeho 
povaha dovoluje). Naopak při postupujícím zotavení lze úkol postupně ztěžovat začleněním 
schematických a nevýrazných náčrtú. 

Skutečnost, že sémantika slova v sobě zpravidla zahrnuje jeho příslušnost do určité 

nadřazené kategorie a také přítomnost jistých charakteristických vlastnostÍ, využívá metoda, 
kterou Greenwald et a\.( 199)) nazý'vají vizuálně-sémantická hierarchie nápovědí (Visual
Semantic Cueing Hierarchy). Pacientovi je při ní prezentován určitý podnět (opět obvykle 
ve formě fotografie či obrázku). Pokud jej pacient nedokáže pojmenovat, je podněcován (v 
tomto směru přichází do úvahy i kombinace s foneticky orientovanými postupy), aby si 
místo něj vybavil slovo označující nadřazenou kategorii. Například, pokud pacient nedokáže 
správně pojmenovat fotografii velblouda, je jeho úkolem určit, že se jedná o zvíře. Po určení 
nadřazené kategorie si má pacient dále vybavit co nejvíce dílčích vlastností, které je 
schopen správně pojmenovat (např. "má hrb", "má dlouhý krk"). Každou z těchto vlastností 
má navíc pacient integrovat do věty, v níž se vyskytuje společně se slovem pro nadřazenou 
kategorii (např. "To je zvíře, které má hrb"). Výhodou této metody je. že i když selže ve 
svém hlavním cíli, tj. pomocí zdúraznění ucelené škály sémantických aspektú podnítit 
vybavení cílového slova, má sekundárně i druhý pozitivní efekt. Učí totiž pacienta používat 
poměrně účinnou kompenzační strategii, jejímž prostřednictvím múže pacient vyjadřovat 
své komunikační záměry i v běžné každodenní interakci. mimo rámec rehabilitačních 

procesu. 

Konečně uveďme metodu. o níž se zmii1uje Cséťalvay (2003) a která se specificky 
zaměřuje na korekci sémantických parafázií. Metoda je založena na určitém druhu zpětné 
vazby, kterou terapeut poskytuje pacientovi. Pacientovi je prezentován obrázek a jeho 
úkolem je tento obrázek pojmenovat, resp. příslušné slovo napsat. Pokud se pacient dopustí 
sémantické parafázie (v případě psaného projevu paragratie), terapeut mu prezentuje 
obrázek, který označuje toto chybně užité slovo. Verbálně poté zdůrazní klíčové distinktivní 
znaky. 

4.2. Gramaticky zaměřené metody 

Jak jsme již uvedli dříve, určitým paradoxem agramatismu je skutečnost, že pacienti, v 
jejichž řečové činnosti je patrná přítomnost i velmi vážného gramatického deficitu disponují 
přesto, při bližším pohledu. překvapivě dobrou znalostí gramatických pravidel. Dále jsme 
uvedli. že tato skutečnost bývá vysvětlována buď jako porucha schopnosti používat daná 
gramatická pravidla, nebo jako dúsledek výrazného omezení nutných výpočetních zdrojú. 
Tato dvě pojetí se odráží i v charakteru kognitivně-neuropsychologických rehabilitačních 
technik, zaměřených na agramatismus. 

Pokud jde o metody, vycházející z předpokladu, že podstatou agramatismu je ztráta 
schopnosti s gramatickými informacemi adekvátně pracovat, ty spadají v zásadě do dvou 
základních kategorií. Metody první skupiny používají tzv. přístup mapovací, metody druhé 
skupiny tzv. přístup stimulační. 

Východiskem mapovacího přístupu je skutečnost, že vztah mezi syntaktickou a 
významovou rovinou řečového sdělení je netransparentní. Základními stavebními prvky 
určité syntaktické struktury jsou větné členy, jako podmět, přísudek, předmět atd. Za 
základní stavební prvky významové struktury jsou považovány kategorie jako činitel (agent, 
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původce děje), přímý předmět akce (patiens), nepřímý předmět akce, nástroj, místo, zdroj a 
cíl (Sternberg, 2002). O tom, že vztahy mezi těmito dvěma rovinami jsou netransparentní se 
lze snadno přesvědčit na několika jednoduchých příkladech. Zatímco například ve větě 
"Policista zatknu! zloděje" označuje podmět činitele - původce akce, v pasivním tvaru 
"Zloděj byl zatčen policistou" je podmět této věty, slovo zloděj, na významové rovině 
naopak přímým předmětem akce. Tato netransparentnost se ovšem neomezuje pouze na 
pasivní konstrukce, např. podmět věty Pavel dostal knihu také rozhodně není na významové 
rovině činitelem. Tzv. hypotéza mapování předpokládá. že těžiště gramatických poruch při 
afázii leží především v narušení vztahu mezi oběma těmito rovinami, resp. v poruše 
mechanismů. které zajišťují transformaci (či mapování) prvků jedné roviny na prvky roviny 
druhé. Terapie je tedy logicky zacílena na obnovu těchto mechanismů. 

Konkrétní detaily postupu se u jednotlivých autorů poněkud liší. Jako ilustrativní příklad 
můžeme uvést postup. který popisuje Thompson ( 1998). Pacientovi jsou prezentovány 
obrázky, které zobrazují určitý jednoduchý děj (např. chlapec myje psa ve vaně). Vedle 
obrázku jsou v náhodném pořadí napsána všechna slova či slovní spojení. nutná pro 
utvoření obsahově i gramaticky správné věty (např. myje, psa, chlapec, ve vaně - v 
originální verzi i s washing, the dog, The boy, in the tub). Pod obrázkem jsou k dispozici 
přihrádky, odpovídající jednotlivým tematickým rolím, z nichž některé jsou navíc 
naznačeny piktogramy. Prvním úkolem pacienta je identifikovat děj a jemu odpovídající 
sloveso. Další průběh spočívá v osvojení si určité stabilní strategie, jak identifikovat ostatní 
větné členy na základě logického vztahu osob či věcí. které zastupují. k probíhajícímu ději, 
k původci tohoto děje atd. 

Také stimulační pf·ístup vychází z předpokladu narušení jistých mechanismů pracujících 
s gramatickými pravidly jako základní příčiny patologického stavu, od mapovacího přístupu 
se ale značně liší pohledem na fungování těchto mechanismů a na možnosti jejich nápravy. 
Stimulační pojetí předpokládá, že k obnově normální činnosti postižených mechanismů 
nejvíce přispěje jejich vystavení velkému množství lexikálně a obsahově odlišných, ale co 
do své syntaktické stavby totožných větných konstrukcí. Očekává se, že nutnost pracovat s 
určitým typem morťosyntaktických struktur stimuluje změnu činnosti některých klíčových 
mechanismů, která se projeví i generalizací na jiný typ gramatických struktur. Typickým 
příkladem stimulačního přístupuje metoda HELPSS (Helm's Elicited Language Program for 
Syntax Stimulation), která ve svých konkrétních procedurách využívá jev, o němž již byla 
řeč v kapitole o principu rozšiřující se aktivace. Jde o tzv. syntaktický priming, či 

syntaktickou facilitaci. Aby totiž pacient spontánně používal určitou gramatickou 
konstrukci, např. pasivní tvar. což stimulační pojetí vyžaduje, je nutné ho k tomu nějakým 
způsobem podnítit. Syntaktická facilitace k tomu poskytuje vhodnou možnost. Pacientovi 
jsou tedy ve vhodném kontextu prezentovány věty v požadovaném tvaru a teprve poté je 
vyžadována jeho vlastní produkce, která navazuje na předem prezentované sdělení. Na 
obrázku, který má být popsán, je např. zubař a jeho pacient. Popis k obrázku začíná větami: 
"Jeho zub byl příliš zkažený na to. aby mohl být zaplombován. Kleště byly sterilizovány 
a ... " Od pacienta se jako "správná" reakce očekává pasivní konstrukce "zub byl vytržen" 
(Schwartz et a!.. 1995). 

Příkladem přístupu \ychúzej ícího spíše z pojetí omezených výpočetních zdrojů je 
metoda REST (Reduced Syntax Therapy). kterou popisují Springer et a\.(2000). Na rozdíl 
od ostatních zmiňovaných metod tento přístup a priori rezignuje na možnost výrazného 
zlepšení řečové produkce. Jeho základním východiskem je totiž přesvědčení. že stav daný 
trvalou redukcí výpočetních zdrojů něco takového v zásadě neumožňuje. Cílem terapie je 
tedy adaptovat pacienta na tento stav a upravit charakter jeho řečové činnosti tak, aby mohl 
s co nejmenší zátěží vyjádřit většinu svých komunikačních závěrů. přestože jeho řeč bude 
formálně chybná. Pacient se proto učí vyjadřovat se pomocí sérií krátkých a strukturálně 
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velmi jednoduchých vět s fixním pořádkem slov. a připouští se například přítomnost chyb 
jako nesprávné používání či absence funkčních morfémů. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

Cíle výzkumu 

Ve svém výzkumu jsem si vytkl za cíl shromáždit různé formy jazykových selhání, a to 
jak na úrovni gramatické, tak na úrovni lexikální a srovnat je s formami jazykových 
selhání, jak je ve své práci Manifestation of Aphasic Symptoms in Czech uvádí Lehečková 
(2001 ). 

Soubor 

Soubor se skládal z 6 pacientů hospitalizovaných ve Vojenském rehabilitačním ústavu 
Slapy, u nichž byla při vstupním vyšetření diagnostikována přítomnost fatické poruchy. 
Jednalo se o pět mužů a jednu ženu. Základní údaje o pacientech shrnuje tabulkal. : 

Iniciály Pohlaví Věk Etiologie Doba po postižení Povolání 
(měsíce) 

P.P. muž 35 úraz 38 dělník 

K. U muž 64 CMP 16 malíř pokojů 

T.L. muž 62 CMP 30 svářeč 

M.B. žena 67 CMP 35 odb. asistentka na VS 

J.I. muž 16 tumor 19 student gymnázia 

H.N. muž 70 CMP ll voják z povolání 

Pozn.: Udaje o povolání se vztahují na dobu před odchodem do starobního či 
invalidního důchodu 

Metodika 

S každým pacientem jsem se setkal jednou, s některými dvakrát po dobu asi 30-60 
minut. Požádal jsem je, aby mi popsali, jak k mozkovému poškození došlo, hovořili jsme o 
jejich povolání i o jejich zálibách. V dalším průběhu sezení pacienti popisovali obrázky, 
doplňovali slova do započatých vět, hledali vhodné definice pro zadaná slova, převáděli 
věty z aktíva do pasíva, vyprávěli obsah filmu a reprodukovali bajku o lišce a vráně. 
Podnětový materiál jsem částečně volil sám, částečně převzal z Lurijova 
neuropsychologického vyšetření (Christensen, 1977) a z báze vytvořené pro rehabilitační 
program "Language oriented approach", který vytvořily Shewan a Bandur (1986). Veškerý 
jazykový materiál takto získaný byl zaznamenán na audiokazety. 

Způsoby zpracování dat 

Materiál jsem rozdělil do dvou skupin, a to na gramatická selhání a lexikální selhání. 
Jednotlivé typy gramatických selhání jsem porovnal s výsledky výzkumu provedeného 
Lehečkovou a v následujícím přehledu uvádím typy chyb, které tento výzkum 
nezaznamenal nebo se typy chyb liší. 

Agramatismus: 

Vynechávání 

chybná promluva správná promluva 

plnovýznamových slov jsem stal, šel na záchod a vstal jsem, šel na záchod a potom 
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potom jsem do koupelny a jsem šel do koupelny a tam jsem 
tam jsem se o- oholit se chtěl oholit 

Ano, ano, všechno rozuměl Ano, všechno jsem rozuměl, ale 
sem amcne ... nemohl jsem nic říct 

gramatických slov já jsem Stará Boleslav já jsem ze Staré Boleslavi 

Substituce 

rod chybná promluva správná promluva 

F místo N to je taková přesměstí to je takové předměstí 

číslo chybná promluva správná promluva 

pl. místo sg. . ... jaký má pěkný hlasy .. jaký má pěkný hlas 

..... to je disciplovaná osoba, .. toje disciplinovaná osoba, která 
které ty zákon poručuje ty zákony porušuje 

sg.místo pl byli tam čtyři soudce byli tam čtyři soudci 

tak oni chodil mě jeden tak jeden z nich mě chodil 
ošetřovat ošetřovat 

vyhráli Portugalsko vyhrálo Portugalsko 

je tam strom, jsou tam řeka je tam strom, je tam řeka 

pád chybná promluva správná promluva 

nom .místo jiného pádu ta bych tipoval na první nebo na tu bych tipoval na první nebo 
druhý, druhý 

nesprávně použitý pád a doma mně jako z nemocnici a doma mně z nemocnice 
dali lůžko, na třetí zastávku dali lůžko, na třetí zastávce 
vystoupíš, v druhým díla, že vystoupíš, v druhým díle,že 
babičkou dají předpis babičce dají předpis 

předložky chybná promluva správná promluva 

nesprávně použitá u bazéně, jel jsem na nemocnici 
předložka z televize vysílala 

předložkový pád místo museli jsme jet po objížďce museli jsme jet objížďkou 
prostého Jak se tam dostanu ? Tak s autem Jak se tam dostanu? Autem 

To z televize vysílala 

To vysílala televize 

slovesný způsob chybná promluva správná promluva 

indikativ místo tak nemohu chodit tak, jak sem tak nemohu chodit, jak bych 
kondicionálu chtěl chtěl 
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že se na ně neměl smát že by se jim neměl smát 

příslovce místo chybná promluva správná promluva 
přídavného jména 
nebo chybně vytvořené 
příslovce 

no střídmě tady, střídmě Je to ..... je to tam střídmé 
tam 

počítače jsou trochu pravě počítače jsou vpravo 
když se zatížím do normálně ... do normální chůze 
chůze 

aktívum místo pasíva zadaný úkol zvolená náhradní řešení 

Natěrač natírá okno a) natírá se (okno) 

převod na b) je umytá (podlaha) 

Okno je natíráno c) auto jede po silnici (místo 
je řízeno sousedem) 

d) pekař ho upek 

e) voda ubývá, protože Jl 
soused upíjí 

f) voda je pitná 

g) auto je u opraváře 

vid chybná promluva správná promluva 

nedokonavý místo zkoušel jsem jít zkusil jsem jít 
dokonavého on posílal do nemocnice poslal mě do nemocnice 

dokonavý místo musím trochu mímějc jít musím chodit trochu mírněji 
nedokonavého 

nesprávný tvar slovesa chybná promluva správná promluva 

za dva měsíce sem začal, že mně za dva měsíce jsem začal že 
jako něco ukázat a říct mně jako něco ukážou a 

řeknou 

zvratná slovesa chybná promluva správná promluva 

není použito zvratné Všechno mi dala s sebou já sem já sem se to naučil nazpátek 
zájmeno to naučil nazpátek 

Po-da-ři-lo mu to. Podařilo se mu to. 
To rojí včely To se rojí včely 

zvratné zájmeno nemá Tak to nevím, to sem si nedával to jsem nedával pozor 
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být použito pozor 

O toho už zájem nemají, odepsali odepsali ho 
si ho 

Fisher dává pro-,na zájezd, kam 
se můžou jet na dovolenou,jo? 

kam můžou jet na dovolenou 

Letecky se dopravit. 

co si dovoluje psa řídit auto 
že dovolí aby řídil pSOVI, 
auto 

Další projevy agramatismu 

slovosled chybná promluva správná promluva 

Ano, ano, všechno rozuměl sem a Ano, všechno jsem rozuměl, 
mc ne ale nemohl jsem nic říct 

Tak oni lůžko dali takový a já Oni mě dali takový lůžko a 
sem tam cvičil já jsem tam cvičil 

Ta žena je nejsvětlejší má 

... a sem stal a chtěl jsem jít a 
upadnul jsem 

... , ale druhý den jsem 
k doktorovi šel.. .. 

... tak chtěl sem to říct a nemoh 
sem říct ..... 

Ta žena je má nejsvětlejší 

.. a vstal jsem a chtěl jsem jít 
a upadnuljsem 

... , ale druhý den jsem šel 
k doktorovi .. 

. . . tak jsem to chtěl říct a 
nemohl jsem to říct 

... když jsem doma, tak na kole když jsem doma, tak jezdím 
jezdím na kole(nová informace je, 

že jezdí na kole) 

.. no na to já brýle bych na to já bych potřeboval 
potřeboval brýle 

kladný tvar místo chybná promluva správná promluva 
záporného 

má hlavu normální, jo, to nemůže má hlavu nenormální 
být, ani když spadá 

Ale toto ve stanu ? Je to 

normální, ne nenormální (sám se spontánní opravy pacientů 
opraví) 

No, to je disciplovaná osoba, ty 
zákon poručuje,.. to neporučuje 
(sám se opraví) 

to já bych ne-usnul, nebo 
probudil, ne- probudil 
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Fonetické a lexikální chyby: 

Parafázie 
Jsou tam dva pánové, před sebou mají plný - a dávají se do jídla 
talíře, pivo tam maj-tak s chutí do toho 

Jak vypadají ty domy?- šest poschodí nahoru - jsou šestipatrový 
Jaký má vlasy ?----že dou dolů 

Co má na sobě ? -- Vázanou košili. _ dlouhý 

sestra, ségra - košili s vázankou 
Když sestra, ségra, .... moje dcera cvičila, jo, se _ dcera 
mnou 
syn- o Evu a jejího syna 

nechtěli jí dát ten recept 
zakokrhala, zakdákala 
dohoda 

připomínka 

herec 
ne-usnul nebo probudil, ne- probudil 

tam byl herec a ten se chtěl provdat 
chtěl se stát neviditelným, ne to --- ježišmarja 
nesmrtelným 
pán a paní 

- bratra 
- návod (jak pěstovat růže) 
- zakrákala (vrána) 

- porada (popis obrázku znázorňujícího 
kancelář) 

- upomínka ( z knihovny) 
- princ (obsah filmu) 

- oženit 

- muž a žena (popis obrázku) 

Chybně použité prefixy nebo slovní základ 

chybná promluva správná promluva 

tak mně to vypadá (prefix) tak mně to připadá 
mně nepadají výrazy (prefix) mně nenapadají výrazy 

objezd (základ) objížďka 

byli v rozporu (základ) měli rozepře, hádali se 

jela tam vyčančaná,vyčinčaná (prefix) načančaná 

Na závěr uvádím analýzu souvislého projevu jednoho z pacientů. 

Pacient vyslechl bajku o vráně a lišce (uvedenou jako součást Lurijova 
neuropsychologického vyšetření), kterou měl převyprávět. 

V bajce vystupují dvě postavy, obě ženského rodu-reprezentovány podstatnými jmény 
zakončenými morfémem -a (liška a vrána). 

Tento koncový morfém se až na malou skupinu maskulin podle vzoru starosta vyskytuje 
v sg. výhradně u feminin a je jako znak feminina silně vnímán. 

Pacient omylem místo slova vrána použil slova liška (patrně i pod vlivem koncového 
morfému -a). 

O tom, že má problémy s vybavováním podstatných jmen v kontextu svědčí i jiné 
příklady, chybně například použil slovo "herec" místo "princ" při vyprávění obsahu filmu o 
Popelce. 

V další části bajky o lišce a vráně používal výhradně osobní, respektive ukazovací 
zájmena. 
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Jakmile se dostal k místu, kde bylo potřeba použít slovo "liška" - tentokrát na místě, 
kam skutečně patřilo- nastala dlouhá hezitační pauza, během níž učinil dva pokusy možnou 
diskrepanci vyřešit. Nejprve zvolil slovo, které nevyslovil celé, ale podle první slabiky lze 
usuzovat, že to bylo slovo "kocour". Sloveso "viděl(a), které slovu kocour předcházelo, 
bylo artikulováno tak nejasně, že nelze jednoznačně určit, zda se jednalo o tvar mužského 
nebo ženského rodu. 

Druhý pokus už je jasně artikulované slovo "viděl", po kterém následovalo slovo lišák". 

Tentokrát při volbě slova patrně sehrál roli kontext. Pacient vyhodnotil situaci tak, že 
již nelze použít slovo "liška", na druhé straně ovšem cítil potřebu slovo s tímto 
sémantickým obsahem použít. Nenabízelo se jiné řešení, než změnit rod. 

I když celkové vyznění bajky tím nabylo zcela absurdní charakter, ponechal pacient 
v závěrečné větě již bez jakéhokoliv zaváhání slovo "liška" na místě, kde logicky mělo být 
použito slovo "vrána". 

Diskuze a závěry 

Značné množství chyb, které jsem během svého výzkumu zaznamenal, koresponduje 
s typem chyb popisovaných v literatuře. Mezi projevy agramatismu se však vyskytla i 
některá selhání, která se běžně neuvádějí nebo se v publikovaných výzkumech 
nevyskytovala. Jedná se hlavně nesprávné používání zvratných sloves, a to oběma směry
vynechání zvratného zájmena i jeho nadbytečné použití, substituci kladných tvarů za 
záporné, závažné chyby ve slovosledu. I některé chyby ve tvarech substantiv se liší od 
obvykle uváděných příkladů. Pacientka použila ve větě o lišce, která lichotí vráně: .. "že má 
krásný hlasy", tedy pl. místo běžně užívaného sg., přičemž nejčastěji dochází k chybě 
opačné, tedy k použití sg. místo pl. Největší problém při vlastní jazykové produkci měli 
vesměs všichni pacienti s tvořením trpného rodu a téměř ve všech případech větu, kterou 
měli vyjádřit v trpném rodě, vyjádřili nějakým jiným jednodušším způsobem. 

Výbavnost slovní zásoby 

S vybavováním slov měli potíže ve větší nebo menší míře všichni pacienti, uchylovali se 
však k různým kompenzačním strategiím: 

- započatou větu nedokončili 

- pokoušeli se najít správné slovo i za cenu několika nezdařených pokusů 

- vzniklou pauzu vyplnili smíchem 

- pomohli si použitím automatismu nebo ustáleného rčení 

- využili nápovědu, většinou správně a mnohdy hlasem a intonací vyjadřovali 
uspokojení 

z úspěšného vyřešení 

-volili slova a způsoby vyjadřování připomínající řeč dětí (např. je tam pán a paní) 

-použili slovo, které v daném kontextu vyznělo absurdně, ale neopravili se (viz analýza 

reprodukce bajky) 

- nereagovali nijak 

Tyto poznatky v zásadě odpovídají příkladům uváděným v literatuře a jenom potvrzují 
nesmírnou variabilitu afatických projevů. 
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