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Název práce: Odlišnosti a podobnosti mezi zvuko-barvovou synestezií 
(chromaestezií) a obdobnými percepčními jevy 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce příliš neodpovídá svému názvu. O synestézii, při které zvuky vyvolávají barvy, 
se v ní píše jen málo. Spíše je práce zaměřena na otázku synestézie jako takové, 
její definice a jejího odlišení od různých krosmodálních korespondencí (toto 
zaměření se ostatně uvádí i v úvodu práce).  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Členění práce je vcelku logické – nejprve se definuje synestézie jako obecný 
fenomén a uvádí se její charakteristiky, poté se práce zabývá teoriemi vzniku 
synestézie a na závěr se snaží vztáhnout synestézii ke krosmodálním 
korespondencím a vrací se tak k její definici. Trochu zvláštně je členěná část 4, 
která se jmenuje Teorie mechanismu synestézie, v bodech 4.1, 4.2 a 4.3 
představuje různé teorie, ale poté v dalších bodech přechází tematicky jinam. 
Některé poznatky se v práci opakují na více místech bez větší návaznosti (např. 
informace o prevalenci synestézie u mužů a žen). 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka vychází z řady novějších, ale i starších studií, které se synestézií zabývají. 
Odkazy jsou uváděny správně, nedomnívám se, že by v práci vzhledem k jejímu 
zaměření vysloveně chyběly nějaké zásadní práce.  
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce vlastní výsledky nepředkládá. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Formální úroveň práce je spíše průměrná (alespoň ve srovnání s praxí na 
Filozofické fakultě UK). Práce obsahuje občasné pravopisné nedostatky (chybějící 
čárky, někdy chyby ve shodě). Autorka nepřechyluje (což snad nutně nevadí), ale 
pokud nepřechyluje, neměla by ženská příjmení skloňovat podle mužského rodu 
(např. Millse, s. 5). Některé termíny mi připadají zvláštní (grafémo-barvová 
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synestézie oproti běžnějšímu synestézie grafémy-barvy), nesmyslný je termín  
oblast pro vizuální tvorbu slov (s. 12) místo anglického „visual word form area“ 
(nejde zde o žádnou tvorbu, ale o vizuální formu).  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Domnívám se, že práce poskytuje základní, relativně ucelený přehled o synestézii 
jako percepčním fenoménu. Citelně mi zde však chybí kritický odstup, který je podle 
mého názoru potřeba. Autorka ho výrazněji (a dobře) projevuje pouze v hodnocení 
neurozobrazovacích výzkumů zaměřených na synestézii a je škoda, že zůstala 
jenom u toho. Velký problém zejména starších studií v této oblasti je velmi malý 
vzorek mluvčích. Je tak zvláštní, když autorka na pár místech píše, že bylo něco 
prokázáno anebo potvrzeno (to navíc z hlediska principiálního lze učinit stěží). 
Zároveň se v různých studiích liší použité metody, samotné užití určitého výsledku a 
jeho kontrastování s výsledkem jiným tak může být matoucí. Problematické se mi 
zdá autorčino přemýšlení nad definováním synestézie (bod 5.4). Zde se podle mě 
dostává na úroveň verbální, nikoliv věcnou – je-li totiž zjevné, že jsou projevy 
synestézie velmi různorodé, a to na mnoha úrovních (povaha spouštěče, povaha 
průvodce, konzistentnost-nekonzistentnost, automatičnost-potlačitelnost, dědičnost-
naučenost, složitost spouštěčů-jednoduchost spouštěčů atd.), je přirozené, že se 
různí autoři liší v tom, jak synestézii vymezují a není to tím, že se synestézie 
novodobě zkoumá jen nějakých 25 let. Synestézie je do značné míry „odpadní“ 
kategorie, kam se zařadí cokoliv, co představuje nějaké neběžné propojení smyslů a 
co kdo s určitou přesvědčivostí nahlásí nějakému badateli. Není tedy podle mě 
smysluplné hledat nějakou soubornou definici synestézie jako takové, ale spíše se 
dívat na konkrétní, snadněji vymezitelné podtypy. Z této perspektivy nedává smysl 
autorčin závěr, že „konzistence a automatičnost synestezie se ukazuje jako 
nedostatečný důkaz pro vymezení synestezie…“ (s. 23), protože nejde o důkaz, ale 
o určitý rys, který je v experimentech používán při výběru vzorku. 
 
 
 
Otázky a připomínky oponenta: 
 
Jednu z věcí, kterou autorka netematizuje, je operacionalizace konzistence 
synestetických prožitků. Všimla si autorka nějakých rozdílů mezi jednotlivými 
studiemi v tomto ohledu? Může to mít nějaký dopad jak na rozdílné odhady 
prevalence synestézie, tak na rozdílné představy o synestézii jako takové? 
 
Autorka se příliš nezabývá fundamentálními rozdíly mezi různými typy synestézie. 
V čem by mohly například spočívat rozdíly mezi synestézií, při které zvuky 
vyvolávají dojem barev, a synestézií, kdy jsou barvy vyvolávány grafémy či slovy?  
 
Autorka uvádí poznatky Seana Daye o výskytu různých druhů synestézie a píše, že 
„jisté trendy jsou jednoznačné“. Vidí autorka v jeho poznatcích i nějaké problémy, 
třeba i velmi závažné?  
 
Autorka využívá distinkci projektoři a asociátoři ve vztahu k synestézii obecně (např. 
s. 21). Nakolik je podle ní skutečně smysluplné tuto distinkci používat u různých typů 
synestézie a je to skutečně účelné?  
 
Autorka dochází k závěru, že by budoucí výzkumy měly směřovat k prozkoumání 
biologických mechanismů (s. 23). Nemám proti tomu námitek. Jak by si ale 
představovala takový výzkum vzhledem k tomu, jak obtížné je podle ní synestézii 
definovat? 
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Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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