
Posudek diplomové práce Lexikálně-chuťová synestézie u českých mluvčích 

 

Diplomová práce Kateřiny Hupákové představuje v českém prostředí dosud vůbec nezkoumanou 

problematiku lexikálně-chuťové synestézie, tedy typu synestézie, při které slova automaticky a 

konzistentně vzbuzují dojem chuti.  

 

Práce je rozdělena do několika částí. V první autorka představuje synestézii jako specifický percepční 

fenomén, v druhé části se zabývá chutí jakožto smyslem a věnuje se také dosavadním výzkumům 

týkajícím se lexikálně-chuťové synestézie. Třetí část je pak zaměřena na případovou studii synestetika 

J. I. W., který byl podrobně popisován v několika studiích. Zbytek práce tvoří výzkumná část, v níž 

autorka představuje vlastní výzkum realizovaný formou semistrukturovaného rozhovoru.  

 

Autorka se seznámila s řadou prací věnovaných synestézii a získané poznatky byla schopna solidně 

sumarizovat. Za důležité považuji rovněž to, že nezůstává vždy pouze u prostého resumování 

dosavadní literatury, ale snaží se o jistý kritický odstup. Ten je v případě výzkumu synestézie důležitý i 

proto, že se řada výzkumů opírala pouze o jednoho anebo několik málo synestetiků, takže je otázka, 

nakolik jsou zjištěné výsledky zobecnitelné na širší populaci. 

 

Na práci oceňuji rovněž to, že autorka velmi podrobně popisuje svůj výzkumný postup, a to včetně 

těch kroků, které se posléze ukázaly jako nevhodné či málo funkční. Může to být z praktického 

hlediska velmi užitečné pro další badatele, kteří budou chtít na její výzkum navazovat. Návaznost 

bude možná i díky tomu, že autorka v příloze poskytuje přepisy pořízených rozhovorů. 

 

Volba rozhovoru jako techniky sběru dat je v synestetickém výzkumu netradiční, domnívám se ale, že 

má mnoho předností. Problém je zejména v tom, že dosud o tomto typu synestézie víme jen málo. 

Autorčin výzkum tak ukazuje, že se jednotlivé případy synestetiků mohou v různých ohledech lišit, 

což může do budoucna představovat solidní základ pro další, experimentálně zaměřené výzkumy.  

 

Po jazykové, formulační a stylové stránce je práce na velmi dobré úrovni. 

 

Celkově se domnívám, že práce splňuje nároky kladené na diplomové práce. Práci proto doporučuji 

k obhajobě a navrhuju ji hodnotit známkou výborně.  

 

V Praze dne 28. srpna 2016 

 

 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 


