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Abstrakt

Předkládaná práce má dvě části: teoretickou (kapitoly 2–5) a experimentální (ka-
pitoly 6–13). První kapitola shrnuje téma a cíl práce a seznamuje s obsahem a čle-
něním kapitol následujících. Druhá kapitola uvádí do problematiky afázií a jejich
výzkumu v rámci kognitivní vědy, vykládá Fodorův koncept modularity a dva
modely produkce a porozumění řeči, které z konceptu modularity vycházejí. Třetí
kapitola pojednává o historii zkoumání afázií a historii lingvistické afaziologie.
Čtvrtá kapitola probírá typologii syndromů afázie, pátá kapitola se věnuje agra-
matismu. Experimentální část je uvedena kapitolou pojednávající o demografii,
etiologii a diagnóze testovaných pacientů. Kapitoly 6–12 se věnují následujícím
experimentům: pojmenování substantivem a slovesem, spojování slov s obrázky,
kategorizace substantiv a sloves, hypotéza vymazávání stop, posuzování gramatič-
nosti, aktuální členění větné. Připojena je závěrečná diskuse.

Klíčová slova: čeština; kognitivní věda; modularita; afázie; afaziologie;
agramatismus; pojmenování; spojování slov s obrázky; kategorizace; hypotéza
vymazávání stop; posuzování gramatičnosti; aktuální členění větné





Abstract

The dissertation examines aphasia in the Czech language. The first, theoretical
part is followed by a section of six experiments performed by fifteen Czech apha-
sic patients. The theoretical chapter first addresses the role of aphasiology in co-
gnitive science and Fodor’s concept of modularity; then, two models of language
processing are presented: a psycholinguistic and a cognitive-neuropsychological.
Furthermore, this chapter deals with the history of linguistic aphasiology and dis-
cusses classification of aphasia syndromes as well as the theory of agrammatism.
Building on this theoretical basis, the experimental section reports the results of
the following six experiments: picture naming, word-to-picture matching, catego-
rization, trace deletion hypothesis, grammaticality judgement, functional sentence
perspective. The text concludes with a general discussion and final conclusions.

Keywords: Czech; cognitive science; modularity; aphasia; aphasiology;
agrammatism; picture naming; word-to-picture matching; categorization; trace
deletion hypothesis; grammaticality judgement; functional sentence perspective
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Kapitola 1

Úvod

Předkládaná práce má dvě části: teoretickou (kapitoly 2–5) a experimentální (ka-
pitoly 6–13). První kapitola shrnuje téma a cíl práce a seznamuje s obsahem a čle-
něním kapitol následujících. Druhá kapitola uvádí do problematiky afázií a jejich
výzkumu v rámci kognitivní vědy, vykládá Fodorův koncept modularity a dva
modely produkce a porozumění řeči, které z konceptu modularity vycházejí. Třetí
kapitola pojednává o historii zkoumání afázií a historii lingvistické afaziologie.
Čtvrtá kapitola probírá typologii syndromů afázie. Pátá kapitola se věnuje agrama-
tismu.

K experimentální části práce je nutné předeslat, že výzkum je soustředěn pře-
devším na jazykové/řečové chování (jednání) pacientů s afázií v řízeném experi-
mentu a využívá behaviorální přístup, který je realizován výhradně pomocí offline
metod, tj. takových metod, u nichž nedochází k přímému navázání na mentální
či neur(on)ální procesy, které při zpracování jazyka probíhají. Úvodní teoretické
části jednotlivých kapitol však upozorňují též na poznatky získané online meto-
dami (u nichž je toto navázání více synchronizované) a pravými online metodami
neboli zobrazovacími technikami neurolingvistiky, u nichž je tato vazba téměř bez-
prostřední.

Experimentální část práce je uvedena kapitolou pojednávající o demografii,
etiologii a diagnóze testovaných pacientů. Práce se soustředí především na afázii
Brocovu (výzkumu se zúčastnilo 8 pacientů s tímto typem afázie), přihlíží však
též k afázii kondukční (2 pacienti), transkortikální motorické (1 pacient), transkor-
tikální smíšené (1 pacient) a anomické (3 pacienti).

Kapitoly 6–13 se věnují vlastním experimentům. První tři experimenty (kap.
6–8) se zaměřují na lexikální rovinu jazykového systému – zabývají se pojmeno-
váním substantivem a slovesem, spojováním substantiv a sloves s obrázky a kate-
gorizací substantiv a sloves. Kapitoly 9 a 10 jsou zacíleny na rovinu syntaktickou
– testují hypotézu vymazávání stop a posuzování gramatičnosti. Poslední kapitolu
tvoří experiment zaměřený na

”
rovinu“ diskurzu – soustředí se na aktuální členění
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větné. Připojena je závěrečná celková diskuse.
Všechny experimentální kapitoly jsou nejčastěji strukturovány následovně: 1)

teoretický úvod, 2) seznámení s dosavadním výzkumem, 3) formulace výzkum-
ných otázek/cílů/hypotéz, 4) popis stimulačního materiálu, 5) vlastní postup, ja-
kým byl experiment realizován, 6) informace o tom, jací pacienti se výzkumu zú-
častnili (ne všichni pacienti se zúčastnili všech experimentů), a informace o kon-
trolních osobách, 7) prezentace výsledků (kvantitativní a kvalitativní analýza), 8)
diskuse výsledků, 9) stručné shrnutí. U experimentů zaměřených jak na substan-
tiva, tak na slovesa je diskuse výsledků společná (týká se to kapitol 6 a 8); kap. 7
je naopak pojata souhrnně.

Vlastnímu testování afatických pacientů předcházely pilotní studie, provedené
na několika dobrovolnících ve věku převážně mezi 25–30 lety, kteří nebyli lin-
gvisté, ani nestudovali žádný filologický obor. Teprve poté byli testováni pacienti
s afázií. Před vlastním výzkumem pacientů bylo testováno šest neafatických kont-
rolních osob ve věku 61–69 let, které pacientům odpovídaly vzděláním.

Předem je třeba říci, že není v silách jednoho člověka poctivě diskutovat úpl-
nou předchozí odbornou literaturu, protože zvolená oblast zájmu má velmi široký
záběr a nejen knižní, ale i časopisecká produkce je zejména v posledních dvaceti
letech velmi bohatá, ba enormní. Proto je dílčím smyslem práce odkázat čtenáře
k vybraným existujícím pracím (především knižním monografiím), v nichž lze
nalézt hlubší poučení. Pensum časopiseckých studií, z nichž vycházíme, není vy-
čerpávající.



Část I

Teoretická část





Kapitola 2

Zkoumání jazyka v afázii

2.1 Co je to afázie?

V historii afaziologie (viz níže kap. 3; podrobněji viz Flanderková aMertins, 2014)
lze při pokusech vymezit afázii nalézt mnoho definic. Pro jakési první přiblížení
lze afázii charakterizovat jako poruchu jazyka, která nastává v důsledku poškození
mozku (mozkové tkáně); její nejčastější příčinou jsou cévní mozkové příhody,1
dále mozkové nádory/tumory a úrazy hlavy a mozku.

Z hlediska lingvistické afaziologie je podstatné, že porucha jazyka při afázii za-
sahuje všechny jazykové roviny (fonologickou, lexikální, morfologickou, syntak-
tickou, případně pragmatickou), že k ní dochází napříč všemi jazykovými modali-
tami (tj. mluvením, čtením, psaním či znakováním)2 a že k ní dochází jak v modu3
jazykového vstupu (inputu, porozumění), tak i výstupu (outputu, produkce, ex-
prese).4

Termín afázie dnes někdy bývá užíván též v širším smyslu: může označovat
poruchy rozvíjející se při demenci a jiných progresivních onemocněních (Code,
2013); jindy termín zahrnuje i řečovou apraxii5 (ibid.). Afázii je třeba odlišit také
od poruch psychiatrických (jako je např. demence), od poruch artikulace (jako

1Cévní mozkové příhody (CMP) přicházejí náhle, z plného zdraví; v neurologii jde o akutní
stav. CMP se nacházejí na druhé příčce v žebříčku mortality, jejich počet v ČR se odhaduje na cca
17 000 případů ročně.

2Termínem modalita v této práci neoznačujeme gramatickou kategorii (Žaža, 2002).
3Výrazem modus v této práci neoznačujeme gramatickou kategorii (modus verbi); viz Štícha,

2002b.
4Srov. Papathanasiou et al., 2013. Výraz exprese označuje externalizaci jazykového kódu

a užívá se především v neurovědách; v genetice se mluví též o expresi genu.
5Motorická porucha řeči, při níž je poškozeno plánování či programování pohybů nutných pro

řeč (Jacks a Robin, 2013; Papathanasiou et al., 2013, 431), tj. pacient není schopen napodobit
pohyb, který mu terapeut předvede.
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např. dysartrie6) či poruch hlasu (jako např. afonie).
V této práci se držíme následujícího vymezení: afázie je získaná selektivní7

porucha jazykových procesů8 v různých modalitách, která je důsledkem mozkové
léze v jazykově dominantní9 hemisféře a zasahuje schopnost komunikace stižené
osoby (srov. Papathanasiou et al., 2013; Sarno, 1998).

Zároveň je třeba na tomto místě dodat, že afázie zasahuje celou osobnost paci-
enta a jeho fungování ve společnosti; zasahuje kvalitu života stižené osoby a život
jejích příbuzných a pečovatelů.10

2.2 Místo lingvistické afaziologie v kognitivní vědě
Afázie je předmětem zájmu mnoha různých oborů jako řečové/jazykové patologie
(logopedie), medicíny, psychologie a neurověd. Jak uvádějí Byngová et al. (2003,
202), afázie nemohou být pochopeny z pohledu jediné disciplíny. Jazykem v afázii
se zabývá lingvistická afaziologie, která dala v průběhu 2. pol. 20. stol. vzniknout
mezioborové disciplíně s názvem neurolingvistika. Spolu s ní lze dnes lingvistic-
kou afaziologii považovat za samostatné odvětví kognitivní11 vědy (podrobněji
viz kap. 3.4; Krámský, 2009).

Jazyk představuje jeden z funkčních systémů lidskéhomozku (Koukolík, 2002)
a v kognitivní architektuře12 zpracování informací zaujímá zvláštní postavení (Stil-
lings et al., 1998; Syka, 2014b). Stejně jako jiné entity vnějšího světa jej vnímáme
prostřednictvím smyslů (senzorických systémů), jako je zrakové vnímání, sluch,
chuť/čich a hmat (srov. obr. 2.1). Nachází se jakožto svébytná součást kognitivní
architektury v rámci tzv. centrálních substystémů (Stillings et al., 1998), jako jsou
myšlení, pozornost, paměť a učení (viz obr. 2.1). Vztah všech těchto složek ko-
gnitivní architektury je velmi komplikovaný a často obtížně zkoumatelný. Lidský
kognitivní systém představuje totiž souhru nejen smyslového vnímání, myšlení,
paměti, pozornosti a učení, ale i motoriky a praxie, emotivity a tzv. exekutivních

6Dysartrie je hromadné označení pro skupinu neurogenních poruch řeči, které se týkají např.
rychlosti, rozsahu a přiměřenosti pohybů nezbytných pro respirační, fonační, artikulační a prozo-
dické aspekty produkce řeči (srov. Papathanasiou et al., 2013, 459). Pacient na rozdíl od apraxie
dokáže předvedený pohyb nebo soustavu pohybů napodobit.

7Tj. zasahující primárně jazyk, nikoliv jiné složky kognice.
8Jde především o automatizované procesy probíhající při zpracování jazyka (language proces-

sing), např. syntaktický parsing nebo aktivace či výběr lexikální jednotky.
9Dominantní pro jazyk zpravidla bývá hemisféra levá.
10Tento důležitý psychosociální rozměr afatické poruchy však není středem zájmu této práce.
11K pronikání termínu kognitivní do české lingvistiky viz Uhlířová (1978).
12Termín kognitivní architektura postihuje obecný teoretický rámec pro charakterizování celé

kognice. Akcentuje strukturu všech vstupujících komponent. Termín se užívá v kognitivní vědě
od jejího vzniku v 50. letech 20. století (Šikl, e-mailové sdělení). Stillings et al. (1998) mluví též
o kognitivní architektuře jazyka.
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funkcí, které kontrolují lidské chování (srov. Koukolík, 2002).13 Jednou z obec-
ných a dosud nezodpovězených otázek zůstává, kde jedna složka kognitivní ar-
chitektury či systému končí a jiná začíná.14 V tomto smyslu je výzkumná oblast
kognitivní vědy – zejména pak její neurovědní doména – výzvou do budoucna
(srov. kap. 3.4).

senzorický

vstup

senzorické

systémy

centrální

systémy

motorické

systémy

motorický

výstup

zrakové vnímání

sluch

chuť/čich

hmat…  

myšlení

pozornost

paměť

učení…  

jazyk

Obrázek 2.1: Celkový pohled na kognitivní architekturu podle Stillingse et al. (Stil-
lings et al., 1998, 18)

Stejně jako neurolingvistika používá lingvistická afaziologie především psy-
cholingvistické metody (Mertins, v tisku; srov. kap. 3.4) a nověji využívá též neu-
rozobrazovací a elektrofyziologické techniky, např. pozitronovou emisní tomogra-
fii (PET), funkční magnetickou rezonanci (fMRI), elektroencefalografii (EEG) či
magnetoencefalografii (MEG) aj.15 Psychologie a neurovědy přitom – stejně jako
lingvistika – tvoří spolu s informatikou stěžejní kognitivněvědní výzkumné oblasti
(srov. Havel, 2000, 2001, 2002; viz obr. 2.2 na s. 8). Sama kognitivní věda by podle
Havla (např. 2000) měla usilovat nejen o interdisciplinární, nýbrž o transdiscipli-
nární16 propojení těchto výzkumných oblastí.17

13Tzv. exekutivní neboli řídicí funkce jsou součástí funkcí kognitivních, řídí chování a jednání
a jsou spojovány s aktivitou prefrontální kůry (Kulišťák, 2003, 119). Spadá mezi ně mj. plánování
a kontrola chování,

”
sebeřízení“, časová organizace chování, adaptivní plánování, tvorba analo-

gií, dodržování sociálních pravidel, řešení problémů, adaptace na nečekané proměny v prostředí
a slovní uvažování (Koukolík, 2002; Kulišťák, 2003). Srov. též pozn. 12.

14Např. kde končí senzorické a percepční zpracování a kde začíná zpracování centrální (Stillings
et al., 1998, 19).

15Podrobněji viz např. Syka et al., v tisku; Schmiedtová a Flanderková, 2012a.
16Transdisciplinární propojení je něco víc než pouhá koexistence jednotlivých disciplín: nejde

o pouhý konglomerát, nýbrž spíše o transcisciplinární dění (Havel, 2013).
17Předmětem zkoumání kognitivněvědních disciplín jsou podle Havla (např. 2002) jednak ko-

gnitivní procesy v užším slova smyslu (vnímání, učení a usuzování), jednak další komponenty
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Obrázek 2.2: Kognitivní vědy (přejato z čsp. Vesmír, 79, 2000)
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Havel (2000, 2002, 2009) charakterizuje tři odlišné metodologické přístupy,
jež se v jednotlivých doménách kognitivní vědy uplatňují:

1. Přístup přírodovědný, který je založen na pozorování, měření a laboratorních
pokusech; užívají jej biologické, neurovědní a některé psychologické obory.

2. Přístup konstruktivní, jenž se snaží vytvářet umělé modely a simulace pro-
cesů v mozku a mysli; užívají jej kybernetika a umělá inteligence.

3. Přístup fenomenologický, založený na reflexi vnitřních prožitků kohokoliv
z nás; užívají jej dílem psychologické obory vycházející z introspekce, dílem
fenomenologické směry ve filozofii.

Ve výzkumu afázií lze uplatnit všechny tři přístupy, přičemž v této práci budou
využity první a druhý: půjde o lingvistický experiment (přístup 1) a též o pokus
interpretovat jeho výsledky v rámci modelů produkce a porozumění řeči (přístup
2).18

2.3 Proč zkoumat afázie?
Lingvistická afaziologie stojí na pomezí společenských a přírodních věd (humani-
ties vs. sciences). Lidé stižení afázií se často ocitají ve velmi těžké životní situaci,
kdy selhává jedna z dříve každodenně využívaných schopností, tj. schopnost uží-
vat v komunikaci jazyk. Výzkum těchto pacientů může odhalit, jak je v mozku
uspořádán jazyk neafatických19 lidí a jaké jsou jeho neuronální koreláty (srov. Ca-
ramazza aMcCloskey, 1988; Ingram, 2008, 11). Odtud se pakmohou odvíjet nejen
přípravy jazykově diagnostických testů, nýbrž i plánování nejvhodnější terapie,
a to jak na rovině teoretické, tak praktické (příkladem praktických výstupů mohou
být terapeutická jazyková cvičení či pomůcky). Významnou roli přitom hraje fakt,
že afázií jsou různé druhy. Každý z typů afázie může odhalit různé aspekty zpra-
cování jazyka a napomoci tak mj. i k řešení ryze teoreticky motivovaných otázek
lingvistických.

Jak v průběhu svého vývoje, tak i v současné době si lingvistika kladla a klade
mnoho otázek, na něž nedokáže odpovědět sama, např.: do jaké míry je naše schop-
nost naučit se jazyk zakotvena (hard-wired) v lidskémmozku a je jedinečná pro lid-
ský druh? Co se s jazykem děje po různých poškozeních lidského mozku? Jak jsou

mysli, jako jsou cílené jednání, paměť, komunikace, kreativní činnost, intencionalita, vůle, emoce
a vědomí i nevědomí.

18Třetí přístup –- např. jak afatickou poruchu reflektují samotní pacienti – ponecháme pro bu-
doucí výzkum.

19Přívlastkem neafatický rozumíme zdravý, tj. nestižený afázií.
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synchronizovány percepční procesy a proces výběru slova (retrieval)? Dochází ke
zpracování syntaxe až poté, co je zpracována sémantika? Jak je mapován zvuk na
význam? Může být poškozena schopnost extrahovat formu, a nikoliv význam, či
naopak? Může být zotavení se z afázie usnadněno cílenými terapeutickými stra-
tegiemi? Jak můžeme vizualizovat procesy probíhající v mozku v souvislosti se
zpracováním jazyka? Jak můžeme vytvořit dobré modely jazykových a komuni-
kačních procesů? Do jaké míry jsou jazykové schopnosti odděleny od myšlení či
jiných mentálních činností? Řada otázek se týká též evoluce jazyka, osvojování
jazyka dětmi, nabývání jazyků dospělými a v neposlední řadě též počítačových
simulací jazykového zpracování, např. vývoje či úbytku a ztráty jazyka (srov. In-
gram, 2008, 3; Ahlsén, 2006, 5; Schmiedtová a Flanderková, 2012a).

K řešení těchto (a mnohých jiných) otázek se snaží přispět též lingvističtí afa-
ziologové. Ačkoliv jednotná teorie afázie20 z důvodu výzkumných úskalí a často
problematické interpretace výsledků dosud chybí (srov. kap. 2.5), existuje dnes
v afaziologii převládající vědecké paradigma, v jehož rámci většina afaziologů
pracuje: toto paradigma lze popsat jako paradigma klasické, asociativní a konekci-
onistické.21 To znamená, že jeho základ tvoří tzv. neoklasický Brocův-Wernickův-
Lichtheimův22 model afázie (viz též kap. 3.2.2 a 3.2.3). Tento model je založen na
představě tzv. jazykových center, která jsou lokalizována v určité oblasti mozku.
Jazyková centra23 představují v mozku ty reprezentace, které jsou vyžadovány spe-
cifickými funkcemi jazyka, jako je např. mluvení, naslouchání, opakování, psaní
či čtení (McNeil a Copland, 2011). Právě v pokusu spojit znaky a symptomy afázie
s diskrétními anatomickými strukturami tkví klíčové omezení tohoto dominujícího
paradigmatu (McNeil a Copland, 2011, 28):

„There is now clear evidence that language functions are not solely
housed in these discrete language centers or that lesions in these areas
are consistently associated with deficits in these functions (or vice
versa).“ (McNeil a Copland, 2011, 28-29)

20Teorií McNeil a Copland (2011, 27) rozumějí
”
systém myšlenek či tvrzení majících platnost

vysvětlení či popisu souboru faktů či fenoménů“. Teorie by měla umožňovat zobecnění a predikce
nad rámec dat, na jejichž základě byla vystavěna, měla by být testovatelná a mělo by být možné ji
falzifikovat (ibid.). Právě zobecnění je v afaziologii velmi problematické (srov. dále kap. 2.5).

21V jeho rámci byl vypracován bostonský klasifikační systém afázií (Boston Diagnostic Aphasia
Classification System) a testová baterie WAB (Western Aphasia Battery; Kertesz, 2007; McNeil
a Copland, 2011, 35).

22Na původní Brocův přínos navázali Wernicke a Lichtheim a po nich též Geschwind.
23Např. zadní (posteriorní) centrum jazyka (Wernickova oblast) představuje sluchové reprezen-

tace jazyka, zatímco přední (anteriorní) centrum jazyka (Brocova oblast) představuje motorické
reprezentace jazyka. Léze zasahující prvně jmenované centrum vede k poruše sluchového poro-
zumění (a ovlivňuje též produkci řeči), zatímco léze zasahující anteriorní centrum vede k poruše
mluvené produkce při zachovaném porozumění (srov. McNeil a Copland, 2011).
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Jazykmůže být poškozen v jeho dílčích složkách, které se na celku dané funkce
pouze podílejí. To vedlo k vývoji relativně nového paradigmatu pro porozumění
afázii, totiž k tzv. kognitivně neuropsychologickým modelům jazyka, které jsou
založeny na hypotéze modularity pocházející od Jerryho Fodora (Fodor, 1983).

V této práci se pohybujeme především v paradigmatu kognitivně neuropsycho-
logickém (viz níže kap. 2.4.2), snažíme se však přihlížet též k obrazu a lokalizaci
mozkové léze, jeví-li se u toho kterého pacienta v tomto směru s jazykovým cho-
váním možná souvislost (viz kap. 12.8).

2.4 Modely a moduly ve výzkumu afázií

2.4.1 Modularita (a interaktivní modely)
V lingvistické afaziologii se uplatňují různé modely fungování jazyka,24 které vy-
cházejí ze dvou různých představ o jazykovém zpracování: stojí proti sobě tradiční,
modulární teorie zpracování jazyka, vedle nich pak teorie interaktivní (Ingram,
2008, 249). Modulární teorie byla inspirována ranými psycholingvistickými po-
kusy aplikovat na popis jazykových procesů generativní gramatiku.

Rozdíl mezi modulárními vs. interaktivními teoriemi lze ilustrovat na příkladu
lexikálního a syntaktického zpracování. Podle modulární teorie jsou přístup k le-
xiku a připsání syntaktické struktury poměrně rozdílné operace a spočívají na ji-
ných mentálních či neurálních procesech (viz níže). Podle interaktivní teorie se
připsání významu syntaktickým strukturám odehrává simultánně či paralelně, ni-
koliv na jasně odlišených rovinách, kde by byla nejdříve zpracována syntax a te-
prve poté by následovala sémantická interpretace.25 Podle interaktivní teorie jsou
zpracování lexika a syntaxe velmi podobné operace (Ingram, 2008, 249). Modu-
lární vs. interaktivní teorie se tedy liší v tom, jak nahlížejí průběh nejen především
syntaktického, ale i obecně jazykového zpracování v čase. Podle modulárních teo-
rií se zpracování syntaxe odehrává v rané fázi, tj. ještě před tím, než vstupuje do hry
pragmatický kontext. Nejdříve syntaktický parser připíše vstupní větě (input sen-
tence) gramatickou strukturu, která nese omezení pro následné připsání významu,
a teprve poté jsou zapojeny intepretační procesy (využívající sémantické a pragma-
tické informace) a je dosaženo úplného významu výpovědi (Ingram, 2008, 266).
Podle interaktivní teorie naopak pragmatický kontext může vstupovat již do rané
fáze zpracování věty. Připisování syntaktických významů slovním řetězcům pro-

24O podílu teorie informace na modelování řečové komunikace a o úloze informačního modelu
ve vývoji psycholingvistiky viz Nebeská (1991a).

25Srov. Nebeská (1991a):
”
až do počátku 80. let (Johnson-Laird 1983) se jen výjimečně při-

pouštěla možnost, že k procesům produkce a porozumění může docházet na několika rovinách
současně.“
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bíhá tak rychle, jak rychle jsou tyto řetězce indentifikovány. Dochází přitom k ma-
ximálnímu využití všech implicitních jazykových znalostí mluvčího; podstatnou
roli u mluvčího zároveň hraje očekávání (Nebeská, 1999). V interaktivních mode-
lech tedy může probíhat více konkurenčních analýz zároveň, a proto je důležité
zabývat se otázkami

”
načasování“, tj. tím, kdy a jakou informaci jazykový proce-

sor extrahuje z řečového signálu (Ingram, 2008, 256).26
Teorie modularity pochází od Jerryho Fodora, který představil široký koncept

modularity z perspektivy zpracování jazyka (Ingram, 2008, 67; Fodor, 1983; Ey-
senck a Keane, 2008, 31n.). Z Fodorovy teorie vycházejí dnešní kognitivně neu-
ropsychologické modely (McNeil a Copland, 2011). Tyto modely předpokládají,
že studium jazyka jedinců se zraněním mozku může napomáhat lepšímu porozu-
mění tomu, jak fungují jazykové procesy v mozku neporušeném (srov. Ingram,
2008, 70).27

Podle Fodorova přístupu je schopnost jazyka reprezentována a uspořádána do
tzv. modulů (modulárních systémů). Modul Fodor charakterizoval jako funkčně
specifické zařízení, jež se vyvinulo v průběhu evoluce a jež zpracovává nějakou
úlohu rychlostí reflexu (Ingram, 2008, 70). Zpracování jazyka přitom Fodor nahlí-
žel jako úlohu velmi komplikovanou, která musí být podporována modulárními
systémy operujícími paralelně (souběžně), nikoliv pouze sériově (jeden za dru-
hým, srov. ibid.).

Fodor – ač jeho záměrem nebylo podávat přísné definice a stanovovat pod-
mínky, za kterých lze nějakou entitu považovat za modul (Fodor, 1983, 38; srov.
Coltheart, 2001) –, charakterizoval modulární systémy devíti následujícími vlast-
nostmi (Fodor, 1983, 47–101):

1. Na prvním místě Fodor uvádí tzv. doménovou specifičnost, tj. specializova-
nost modulu na pouze jeden určitý typ informace (informační doménu). To
znamená, že modul odpovídá pouze na ty stimuly, které jsou pro něj rele-
vantní (srov. Coltheart, 2001). Příkladem je detekce fonetických rysů v ře-
čovém signálu, jako např. znělost, aspirace a nosovost (Ingram, 2008, 70).

2. Moduly jsou dále závazné (mandatory), tzn. automatické: spustí se daným
stimulem a není na výběr. Slyšíme-li např. nějakou výpověď (v jazyce, který
známe), musíme ji vnímat právě jakožto slyšenou výpověď (Fodor, 1983,
52–53). Jinak řečeno, jsme-li vystaveni stimulům mluvené řeči, zpracová-
váme je nevyhnutelně právě v modu naslouchání řeči a nikoliv v jiném (In-
gram, 2008, 70).

26Prostředkem k tomuto zkoumání jsou experimenty využívající metodu měření reakčních časů:
lexikální rozhodování, zrychlené rozhodování o gramatičnosti, eye-tracking (metoda sledování oč-
ních pohybů) a evokované potenciály.

27V ideálním případě by modely v afaziologii měly umožňovat predikce charakteristik individu-
álního afatického pacienta (McNeil a Copland, 2011).
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3. K reprezentacím, které vznikají modulárními výpočetními procesy, máme
pouze omezený přístup (limited central access) – modulární procesy se ode-
hrávají za hranicemi vědomí (Fodor, 1983, 55–56; Ingram, 2008, 72).28

4. Rychlost: modulární systémy operují velmi rychle, příkladem může být pro-
ces lexikálního výběru29 (retrieval, Ingram, 2008, 71–72).

5.
”
Za snad nejdůležitější aspekt modularity“ (Fodor, 1983, 37) pokládá Fodor
tzv. informační zapouzdřenost. Tato vlastnost se podobá doménové speci-
fičnosti: jde vlastně o její příklad (srov. Fodor, 1983, 101). Jak jsme uvedli
v bodě 1, doménová specifičnost znamená, že modulární systém odpovídá
pouze na vstup (input) daného typu a jeho výstup (output) je zcela konkrétní.
Znamená to, že k jiným typům informace je procesor netečný, neboli je tzv.
informačně zapouzdřený (informationally encapsulated), a to i kdyby šlo
o informace velmi důležité (Ingram, 2008, 71). Příkladem je modulární roz-
poznávač slov, který se zajímá pouze o fonetické rysy – všechny ostatní
doprovodné akustické informace jsou jednoduše ignorovány.

6. Analyzátory vstupu mají
”
mělký“ výstup. Fodor (1983, 87) zde uvažuje,

jak mohou být charakterizovány výstupy jazykových a vizuálních procesorů.
Jak sám uvádí, jeho úvahy jsou tu vysoce spekulativní.

7. Vstupní systémy jsou spjaty s pevnou (fixní) neuronální strukturou.

8. Vstupní systémy vykazují charakteristické a specifické vzorce při jejich po-
ruše, např. při afáziích a agnoziích.

9. Poslední vlastnost vstupních systémů spočívá v tom, že jejich ontogeneze

”
vykazuje charakteristické tempo a sekvencování“ (Fodor, 1983, 100). Tato
vlastnost je nejméně jasná a spekulativní, a jak uvádí Fodor, není v této ob-
lasti mnoho záchytných bodů.

Fodor upozorňuje, že mluví-li o nějakém kognitivním systému jako o modulár-
ním, vždy tím rozumí

”
[modulární] do jisté, zajímavé míry“ (

”
to some interesting

extent“, Fodor, 1983, 37). Všechny tyto vlastnosti tedy nemají být nutnou podmín-
kou pro použití termínu modularita (Coltheart, 2001).

Z výše řečeného plyne otázka, již jsme nastínili výše, totiž zda mohou být roz-
dílné komponenty jazykové kompetence (jako např. fonologická, sémantická, syn-
taktická) odděleny jedna od druhé a fungovat jako moduly víceméně autonomně

28Dnes bychom řekli: vědomé pozornosti.
29Označení výběr není nejvhodnější: ve skutečnosti jde o velmi rychlý proces jakéhosi

”
vy-

chňapnutí“ nejvíce aktivované lexikální jednotky z mentálního lexikonu.
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(hypotéza modularity), či zda naopak různé aspekty jazyka a ostatních kognitiv-
ních funkcí vzájemně interagují v takovém rozsahu, že odděleny být nemohou
(přístup interakcionistů; srov. Ingram, 2008, 12).30 Jak jsme naznačili výše, tato
otázka je však zkoumatelná jen velmi obtížně (ibid.).

Whitworthová et al. (2002) využívají především čtyři typy modulárních vlast-
ností podle Colthearta (2001): funkční a anatomickou modularitu, univerzálnost
kognitivních systémů a možnost odečtu (subtractivity). Funkční modularita spo-
čívá v tom, že alespoň některé komponenty kognitivního systému jsou modulární,
tj. pracují alespoň relativně nezávisle na komponentech jiných (Whitworth et al.,
2002, 6).31 Anatomická modularita předpokládá, že alespoň některé moduly ko-
gnitivního systému jsou lokalizovány v různých částech mozku (jinak řečeno, ur-
čité části mozku za ně zodpovídají). Mozková léze tak může vyústit v selektivní
deficit. Anatomická modularita přitom nemusí být nutně důsledkem modularity
funkční (ibid.) a Coltheart (2001) připomíná, že neuronální tkáň každého funkč-
ního modulu může být v mozku velmi široce rozptýlena. Třetí vlastností kogni-
tivních systémů je jejich univerzálnost. Spočívá na zjednodušeném předpokladu,
že ačkoliv všichni lidé nemají tutéž zkušenost, kognitivní výstavba určitých (např.
jazykových) procesů se nikterak zásadně neliší (srov. Whitworth et al., 2002, 6).
Poslední vlastností je „odčítatelnost“ (možnost odečtu) modulů v modulárním sys-
tému: poškození modulu nikdy neústí v nový modulární systém (srov. ibid.), ný-
brž pouze v užití nepoškozených modulů abnormálním způsobem (srov. Coltheart,
2001). Příkladem mohou být kompenzační strategie pacientů s afázií.32

Na první pohled lze říci, že se modulární přístup opírá o klinickou afaziolo-
gii (někteří afatici modulární selektivní deficit vykazují), avšak dostupné klinické
důkazy nemohou s jistotou vyloučit ani existenci mnohem více propojeného men-
tálního či neuronálního jazykového systému (srov. Ingram, 2008, 181). Obecně se
má za to, že jednotlivé moduly spolu interagují (viz níže kap. 2.4.2).

30Např. na jedné straně mluvčí rozpoznává strukturu či formu nějakého jazykového vyjádření,
např. nějaké věty (provede parsing), na druhé straně interpretuje její význam či sémantický obsah.
Reprezentují však tyto dvě činnosti ve zpracování vět dvě samostatné úlohy či kroky? (srov. Ingram,
2008, 21).

31S funkční modularitou souvisí také pojmy asociace vs. disociace. Tzv. asociace (associations)
se týkají společného výskytu symptomů, zatímco o disociaci (dissociation) mluvíme tehdy, je-li
funkce porušena izolovaně, tj. např. pacient vykazuje porušení funkce X, zatímco funkci Y má
zachovánu. Jsou-li porušeny dvě různé funkce nezávisle na sobě, mluví se o tzv. dvojí disociaci.
Lze pak vysuzovat, která (jazyková) funkce je v mozku reprezentována (ne)závisle na (jazykové)
funkci jiné (srov. Tesak a Code, 2008, 195).

32Srov. např. proces rozpoznání psaných slov u afatických a neafatických mluvčí: k rozpoznání
napsaného slova u afatiků může dojít pomocí hláskování jednotlivých písmen. Neafatičtí mluvčí
však tímto způsobem psaná slova nerozpoznávají, přestože tuto schopnost mají. Znamená to, že
schopnost rozpoznat psané slovo pomocí hláskování je zakotvena i v neporušeném systému a ne-
může být považována za kvalitativně jinou entitu (srov. Coltheart, 2001).
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Zpochybňovány jsou také modulární kognitivně neuropsychologické modely
zpracování jazyka (viz níže kap. 2.4.2): předmětem diskuse je zejména otázka
autonomie jednotlivých modulů (kterou Fodor předpokládal – Fodor, 1983, 37;
srov. též McNeil a Copland, 2011, 30). Zdá se však, že výsledky získané pomocí
zobrazovacích metod s vylepšeným časovým a prostorovým rozlišením naklánějí
pomyslnou vážku vah ve prospěch modulárního a lokalizačního pojetí zpracování
jazyka, které je kompatibilní s klasickým a nejrozšířenějším modelem Brocy, Wer-
nicka a Lichtheima (Ingram, 2008, 298).

2.4.2 Modely zpracování jazyka
Od vnímání akustického signálu k porozumění řeči je časově krátká, avšak funkčně
dlouhá cesta zpracování jazyka (Flanderková et al., 2014). Modely zpracování
jazyka znázorňují předpokládané procesy, které v mysli či mozku mluvčího při
produkci a porozumění řeči probíhají. U afatických pacientů k těmto procesům
dochází pomalu a nikoliv plně automatizovaně (Butterworth, 1979).

Modely zpracování jazyka vycházejí převážně z modulární koncepce kognitiv-
ních procesů, nastíněné výše (viz kap. 2.4.1; Cséfalvay et al., 2002). Tato koncepce
je založena na představě, že zpracování jazyka se odehrává v několika různě speci-
alizovaných modulech (srov. ibid.), které spolu mohou interagovat. V modelech se
jednotlivé moduly (modulární systémy) znázorňují pomocí

”
okének“ (obdélníků

či kruhů) a interakce mezi nimi se vyjadřují šipkami (srov. ibid.). Nyní popíšeme
dva nejznámější modely produkce a porozumění řeči, z nichž jeden je psycholin-
gvistický33 (viz obr. 2.3) a druhý kognitivně neuropsychologický (viz obr. 2.4).

Leveltův psycholingvistický model

Na obrázku 2.3 je znázorněn model zpracování jazyka podle Willema J. M. Le-
velta. Tento model Levelt poprvé uvedl v roce 1989 (Levelt, 1989); od té doby
model doznal některých dílčích změn (např. Levelt, 1998). Jde o jeden z dosud
nejužívanějších psycholingvistických modelů, který popisuje zpracování jazyka
jak při produkci, tak porozumění řeči. Zpracování jazyka při porozumění řeči je
přitom propracováno v menší míře.34

Leveltův model se skládá ze tří modulů (modulárních systémů): konceptua-
lizátoru, formulátoru a artikulátoru. Při produkci řeči dochází v prvním modulu

33Vůbec první psycholingvistický model vznikl v 50. letech 20. stol. a jeho autorem je Ch. E.
Osgood (viz Nebeská, 1991b). Jak uvádí Nebeská, Osgoodůvmodel

”
již respektoval skutečnost, že

k produkci a recepci řeči dochází na několika rovinách současně a že procesy produkce a recepce
řeči nejsou strukturovány stejným způsobem“ (ibid.).

34Pokusíme se podat pouze hrubý nástin, jak tento model funguje. Na tomto místě není naším
cílem diskutovat jeho výhody a nevýhody.



16 Zkoumání jazyka v afázii

KONC E P T UA L I Z AC E

komunikační
záměr

tvorba sdělení monitorování

vysouzený
záměr

zpracování
diskurzu

parsovaná řeč /
odvozená zpráva

P A R S I N G

gramati é
dekódování

fonologi é
dekódování &

lexikální selekce

lexikálně-prozodi á
reprezentace

foneti á
reprezentace

A K U S T I C K O -

F O N E T I C K É

Z P R A C O V Á N Í

řeč

A R T I K U L A C E

„vnější“ řeč

foneti ý / artikulační
plán

(vnitřní řeč)

fonologi é
kódování

povr ová
struktura

gramati é
kódování

F O R M U L A C E

L E X I K O N
lemmata

lexémy

sdělení

Obrázek 2.3: Model produkce a porozumění řeči podle Levelta (Levelt, 1989)
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(konceptualizátoru) k aktivaci lexikálních konceptů35 a ke konceptualizaci neboli
sestavení preverbální zprávy (preverbálního sdělení). Tento modul tedy rozhoduje
o obsahu plánované výpovědi, čímž se míní nejen sémantický a propoziční obsah,
ale i pragmatické aspekty (Bordag, 2005). Druhý modulární systém (formulátor)
má za úkol převést konceptuální strukturu (preverbální zprávu) na strukturu jazy-
kovou (Bordag, 2005; Levelt, 1992). V rámci formulátoru (tj. na rovině formulace,
viz Bordag, 2005) se odehrávají dva dílčí, pro tento model stěžejní procesy, na
nichž se zakládá tzv. lexikální přístup (lexical access, Levelt, 1992): gramatické
a fonologické kódování (Levelt, 1989). Jednotkami na rovině gramatického kó-
dování jsou lemmata, jednotkami na rovině fonologického kódování pak lexémy
(viz níže). Na rovině gramatického kódování dochází k vyhledání lexikálních polo-
žek z mentálního lexikonu a k vygenerování syntaktického rámce, zatímco během
fonologického kódování je

”
vypočítána“ fonetická podoba zamýšlené výpovědi

(Bordag, 2005).
Předmětem zájmu psycholingvistů jsou především procesy, které se odehrá-

vají na rovině gramatického kódování. Na rovině gramatického kódování dochází
k tomu, že koncepty, které přicházejí z konceptualizátoru jakožto preverbální zprá-
va, nejprve aktivují odpovídající lemmata, která jsou uložena v mentálním lexi-
konu. Tento proces

”
vyvolání“36 lemmat z mentálního lexikonu se nazývá lexi-

kální selekce (Bordag, 2005). Lemmata obsahují lexikálněsémantické a morfosyn-
taktické informace, jako např. informaci o významu slova, o jeho slovnědruhové
příslušnosti, v případě sloves také informaci o tematických rolích, argumentové
struktuře a valenčním rámci. Lemmata jsou tedy díky informacím v mentálním
lexikonu sémanticky a syntakticky (nikoliv však ještě fonologicky) specifikována
(Levelt, 1998).37 Na základě syntaktické specifikace lemmata zakládají syntaktic-
kou strukturu a mohou poté spustit např. takové syntaktické procesy, jimiž jméno
vytvoří jmennou frázi a sloveso slovesnou. Různá lemmata jsou přitom při pro-
dukci řeči dostupná v různých časových momentech inkrementálně, tak jak se pro-
dukce řeči odvíjí: delší výpovědní jednotky nejsou nejdříve kompletně připraveny
a jejich artikulace nezapočíná až následně, nýbrž jejich části jsou zpracovávány
zároveň (srov. Bordag, 2005, 182).

Tak jak gramatické kódování postupuje, následuje bezprostředně za ním proces
fonologického kódování, při němž vybraná lexikální položka dostává fonologický
tvar: lemmata vybraná při gramatickém kódování aktivují lexémy, tj. fonologické

35Existují též koncepty nelexikální, jako např. v češtině to jídlo, které představuje zároveň
snídani i oběd. Angličtina jej označuje výrazem brunch, zatímco v češtině jeho protějšek chybí.
V tomto smyslu je tento koncept v češtině nelexikální (viz Bordag, 2005, pozn. 2).

36Termín vyvolání užívá Bordagová (Bordag, 2005); v této práci dáváme přednost termínu výběr,
neboť lépe vystihuje rychlost označovaného procesu (srov. pozn. 29).

37Součástí některých lemmat jsou však i některé informace fonologické, např. umístění přízvuku
(podrobněji viz Bordag, 2005).
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formy slov, které jsou rovněž uloženy v mentálním lexikonu. Součástí fonologic-
kého kódování je přiřazení odpovídajících fonémů a pro delší části výpovědi sta-
novení metrické a prozodické struktury (Bordag, 2005).

Konečně v posledním modulu (artikulátoru) dochází díky zapojení motoric-
kého systému k vlastní artikulaci (externalizaci jazyka).

Podobně jako produkce řeči je i porozumění řeči podle Levelta (1998) mnoha-
úrovňový proces. Na prvním místě dochází k fonetickému dekódování řečového
signálu a k jeho segmentaci, při níž mluvčí využívají implicitní znalost fonémů,
slabik a informací o prozodii. Segmentace na

”
slovům podobné“ celky je odra-

zovým můstkem k rozpoznání slova (word recognition). K tomu dochází tak, že
přicházející řečový signál způsobí simultánní aktivaci souboru slov v mluvčího
mysli, která jsou s příslušným úsekem řeči kompatibilní. Počet aktivovaných slov
v tomto souboru se v závislosti na postupném odvíjení výpovědi snižuje, dokud
není dostupná taková fonemická sekvence, která slovo jednoznačně identifikuje.
Jak ovšem upozorňuje Levelt (1998), mluvčí může slovo správně rozpoznat dříve,
než dojde k jeho úplnému vyslovení. Zároveň jsou mluvčí citliví nejen k slovům
jakožto celkům, ale i k jednotlivým morfémům (ibid.).

V dalším kroku dochází ke gramatickému dekódování. Proces gramatického
dekódování probíhá rovněž inkrementálně. Začíná tehdy, když je rozpoznáno první
slovo, a rozvíjí se s každým nově rozpoznaným slovem nebo morfémem. Ve snaze
vyhnout se nejednoznačnosti přitom paralelně využívá různé zdroje znalostí: stejně
tak rychle jako syntaktická vodítka využívá i vodítka sémantická a pragmatická38
a čerpá také ze souboru znalostí o světě (world knowledge).39 Proces gramatického
dekódování má tak velmi blízko k procesu zpracování diskurzu, jehož cílem je pak
podle Levelta (1998) rozpoznání komunikačního záměru mluvčího.

Leveltův model byl navržen na základě analýz chyb v řeči, výzkumu poruch
plynulosti řeči a výzkumu využívajícího měření reakčních časů. Ačkoliv je nejroz-
šířenějším modelem zejména pro popis produkce řeči, diskutuje se v současnosti
o otázce autonomie roviny lexémů vs. lemmat. Tuto diskusi však ponecháváme
mimo dosah této práce.

Kognitivně neuropsychologický model (podle Whitworthové et al.)

Mezi nejpoužívanější současné modely, které vycházejí z kognitivně neuropsycho-
logického přístupu (viz kap. 2.4.1 a 3.4), patří model podle Anne Whitworthové,
Janet Websterové a Davida Howarda (Whitworth et al., 2002; viz obr. 2.4).

38Levelt (1998, 20) uvádí:
”
[G]rammatical decoding is

”
omnivorous“: it ingests everything, uses

any kind of information it encounters.“
39Levelt (1998, 22) poznamenává:

”
Still, the ease with which we resolve such ambiguous refe-

rence is a miracle.“
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sterové a Howarda (Whitworth et al., 2002)
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Na rozdíl od modelu Leveltova tento model popisuje zpracování jazyka při
produkci jednotlivých slov a při porozumění slovům, a to v jejich mluvené i psané
formě.40 Centrální pro obě formy, mluvenou i psanou, je sémantický systém (obr.
2.4), tj. zásobník významů slov. Při porozumění slovům jej nelze obejít. Na po-
rozumění slovům, např. při spojování mluvených slov s obrázky (viz níže kap. 8)
se spolu se sémantickým systémem podílejí fonologická analýza a fonologický
vstupní lexikon. Fonologická analýza sluchem analyzuje a identifikuje řetěz sly-
šených zvuků (the string of sounds). Fonologický vstupní lexikon pak na základě
rozpoznání známého slova zpřístupňuje mluvené formy slov. Jakožto odpověď na
rozpoznání slova se posléze aktivuje sémantický systém (Whitworth et al., 2002,
29), dochází k aktivaci konceptů a následnému porozumění.

Produkce mluvených slov (např. v úlohách na pojmenování obrázků, viz níže
kap. 7) zahrnuje rovněž několik složek/procesů: sémantický systém, fonologický
výstupní lexikon, fonologické skládání a nakonec programování artikulace. Kmlu-
vené produkci dochází tak, že se nejprve významy slov v sémantickém systému
aktivují v odpovědi na myšlenku či koncept po rozpoznání nějakého obrázku či
předmětu. Následně fonologický výstupní lexikon umožňuje přístup k mluveným
slovním formám, jež jsou v něm obsaženy (Whitworth et al., 2002, 45). Poté fono-
logické skládání generuje pro produkci slova řetěz fonémů. Programování artiku-
lace pak konvertuje fonémy v neuromuskulární příkazy (ibid.).

Při čtení a porozumění psaným slovům (např. v úlohách na kategorizaci sub-
stantiv či sloves, viz níže kap. 9) jsou zapojeny opět tři moduly: ortografická ana-
lýza zrakem, ortografický vstupní lexikon a sémantický systém. V procesu orto-
grafické analýzy zrakem dochází k identifikaci písmen, ke kódování písmen podle
jejich pozice (např. ve slově) a dále může dojít k parsingu (např. nějakého slova)
na grafémy, např. slovo kluk má čtyři písmena, avšak pouze tři grafémy (srov.
Whitworth et al., 2002, 59). Následně v ortografickém vstupním lexikonu dochází
k zrakovému rozpoznání: ortografický lexikon umožňuje přístup k psaným for-
mám slov, která jsou vyhodnocena jakožto známá. V důsledku rozpoznání slova
se aktivují jeho příslušné významy v sémantickém systému (ibid.).

K přečtení nějakého slova nahlas mohou vést tři cesty (ibid.; 2.4): lexikálně-
sémantická, přímá lexikální41 a sublexikální. Lexikálněsémantická cesta zahrnuje
rozpoznání slova v ortografickém vstupním lexikonu, přístup k jeho sémantické
reprezentaci a výběr (retrieval) jeho mluvené formy z fonologického výstupního
lexikonu (viz obr. 2.4). Čtení s využitím této cesty probíhá s porozuměním. Na-

40Model je volně založen na logogenovémmodelu Karalyn Pattersonové a Christiny Shewellové
z roku 1987 (Patterson a Shewell, 1987 – cit. in Whitworth et al., 2002, 5 a 278). Pojem logogenu
pochází z teorie rozpoznávání slov Johna Mortona (Eysenck a Keane, 2008, 321) z konce 60. let
20. století. Logogeny představují jakési rozpoznávací jednotky (zařízení), které nesou určité typy
informací.

41Cséfalvay et al. (2002, 23) užívají též označení
”
lexikálněnesémantická cesta čtení“.
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opak přímou lexikální cestou se pak uskutečňuje čtení bez porozumění, které sé-
mantický systém obchází. Zahrnuje rozpoznání slova v ortografickém vstupním
lexikonu a jeho následné fonologické vyhledání (retrieving) z fonologického vý-
stupního lexikonu (viz obr. 2.4; Whitworth et al., 2002, 60–61). Sublexikální cesta
(neboli přímá konverze ortografická ve fonologickou, viz obr. 2.4) odpovídá pří-
mému překladu zrakové analýzy do akustického kódu, tj. rovněž obchází séman-
tický systém. S využitím této cesty pacient může být schopen číst neznámá slova,
např. pseudoslova (Cséfalvay et al., 2002, 23).

Tento model vychází z klinické praxe: je založen na výzkumu řady možných
podob, které může afatická porucha mít. Výhodou tohoto modelu je schopnost
tyto jednotlivé typy poruch identifikovat, např. pacient s afázií může být schopen
číst neslova42 (v češtině např. qiwxmzk), avšak nedokáže je napsat ani opakovat,
zatímco jiný pacient je bude umět opakovat i přečíst, avšak nebude schopen je
napsat na diktát. Poukazuje to na relativní autonomii jednotlivých modulů (srov.
kap. 2.4.1 výše).

2.5 Úskalí při výzkumu afázií
Experimentální výzkum afázií s sebou nese mnohá úskalí,43 z nichž je třeba zmí-
nit alespoň ta, která jsou pro tuto práci nejdůležitější. Soustředíme se především
na taková z nich, která vycházejí z velmi specifického charakteru dané klinické
populace.

A. Úskalí na bázi klinické neurologie a psychosociálních faktorů:

1.
”
Kolik pacientů, tolik afázií“ (Petržílková, 1995) – každý pacient je
jiný, jak z pohledu psychosociálního (individuální osobnost a bytost),
tak klinického (

”
žádná léze není stejná“, viz níže). I u pacientů spada-

jících do téže klinické skupiny (téhož
”
typu“ afázie) se setkáváme se

značnou individuální variabilitou.

2. Příčina poruch je dynamická: léze se vyvíjí (vstřebává), masivně
zejména v prvních dnech (týdnech) od počátku poruchy. Mění se tím
i klinický obraz afázie: postupně se profiluje některý z jejích

”
typů“

(sám pojem
”
typ“ je rovněž třeba relativizovat, srov. níže kap. 4).

42Neslova na rozdíl od tzv. pseudoslov nezachovávají fonotaktická pravidla daného jazyka. Pseu-
doslova jsou rovněž smyšlená, avšak fonotaktiku zachovávají, a proto mohou být vyslovena jako
slova, která v daném jazyce reálně existují (srov. Stemmer a Whitaker, 2008, 451). Příklady pseu-
doslov v češtině mohou být: hulaba, kuskatý, strsnit.

43Tato kapitola vychází z publikace Flanderková a Mertins, v tisku.
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3. Mozek je živá, adaptabilní tkáň: mluví se o jeho plasticitě. V některých
případechmůže po jisté době určitá část mozku

”
převzít“ funkci za část

porušenou.44

B. Úskalí na bázi jazykové empirie:

4. Nejen léze, ale i sama jazyková empirie je unikavá, dynamická. Jazy-
ková empirie v afázii, zachycená v různých časových momentech se
může lišit přinejmenším ze dvou důvodů: a) pacienti se snadno unaví
(tuto skutečnost je třeba nanejvýš respektovat a pacienta nepřetěžovat),
b) kondice pacientů v průběhu dne kolísá, a proto vyšetření provedená
v různou dobu jednoho dne mohou přinést různé výsledky.

5. Problém hodnocení jazykové empirie: nesrovnalosti v řeči pacientů
s afázií nejsou kvalitativně jiné než nesrovnalosti v řeči neafatických
lidí (srov. Schmiedtová a Flanderková, 2012a), avšak liší se z hlediska
kvantity. Při (prvotním) hodnocení spontánní řeči terapeut zohledňuje
kvantitu

”
chyb“ především vlastní intuicí (

”
chyb a těžkostí je příliš

mnoho“) (srov. Daneš, 1993 a Caplan, 1995, 332) a vychází z vlastní
zkušenosti (je třeba se vyrovnat s absencí normativní opory).45

C. Úskalí na bázi celého kognitivního systému:

6. Jazyk jako komplexní jev per se tvoří součást ještě komplexnější kogni-
tivní architektury (viz kap. 3.4). V případě afatických pacientů je třeba
mít na paměti především přidružené poruchy paměti a pozornosti, pří-
padně zrakového vnímání (může se objevovat např. neglect syndrom;
přidružené senzorické a motorické poruchy u jednotlivých typů afázie
viz v kap. 4).

D. Úskalí metodologická:

7. Zde je třeba zmínit především rozdíl mezi případovými studiemi (kazu-
istikami) a studiemi skupinovými. Přestože

”
vzorky“ čítající velký po-

čet pacientů bývá obtížné získat, v současné praxi se lze setkat s oběma
těmito přístupy. Jak v historii, tak v současnosti kognitivní neuropsy-
chologie a lingvistické afaziologie byly a jsou výhody a nevýhody pří-
padových vs. skupinových studií předmětem diskusí (např. Caramazza
a McCloskey, 1988; Brownell et al., 2012). Caramazza a McCloskey
(1988) považují za metodologicky legitimní pouze výzkum, který je

44Stává se tak hojně u dětí.
45Srov. Šotolová a Nádvorníková, 2014.
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založen na studiích případových. Jen z nich lze podle těchto autorů vy-
vodit platná zjištění o struktuře fungování neafatických kognitivních
systémů. Caramazza a McCloskey (1988) vytýkají skupinovým stu-
diím nedostatečnou záruku homogenity zkoumané skupiny.46 Navíc
dochází k nebezpečí, že průměrné chování skupiny zatemní individu-
ální odchylky nebo kvalitativně odlišné podskupiny pacientů, kterémo-
hou být teoreticky relevantní (Brownell et al., 2012, 597). Přestože je
neudržitelná myšlenka, že afázie mohou být seskupeny do omezeného
počtu identifikovatelných a homogenních

”
syndromů“, neznamená to,

že se v rámci pomyslných skupin nenacházejí žádné podobnosti, ani že
se některé kombinace symptomů neobjevují častěji než jiné (srov.Whi-
tworth et al., 2002, 6). Jak uvádějí Brownell et al. (2012), zkoumání
celých skupin je výhodné opřít o skupinové proměnné: pacienti mo-
hou být sdružováni do skupin podle řady faktorů (proměnných), např.
podle profilu symptomů jako je agramatická produkce či deficity v po-
rozumění (ibid.).
Můžeme tedy shrnout, že záleží především na tom, zda zvolená krité-
ria určující charakter dané skupiny dávají smysl uvnitř nějakého (zvo-
leného) teoretického rámce, resp. výzkumného paradigmatu. Zároveň
je třeba počítat s tím, že jakékoliv seskupování se může zhroutit po za-
vedení některých dalších, méně relevantních rozdílů (srov. Brownell
et al., 2012). Některé přístupy také zároveň začínají zohledňovat indi-
viduální odchylky (např. Haarmann et al., 1997).

8. Problém aplikace statistických metod: Větší skupiny pacientů jsou pro
aplikování statistických metod vhodnější než skupiny menší. Afatická
populace přitom bývá zkoumána zpravidla v malých počtech.

9. Z problémů nastíněných v bodech 1–8 vyplývá problém vyvozování
obecných závěrů: ke generalizaci případných zjištění lze přistoupit jen
po důkladném zvážení, ba často žádná generalizace není vůbec možná.
Průkaznost určitých jevů totiž často oslabují nalezené

”
protidůkazy“.

E. Úskalí logistická

10. Pacienti s afázií jsou zpočátku hospitalizováni v nemocničních zaříze-
ních, než přejdou do domácí péče a docházejí na logopedickou terapii
ambulantně. K výzkumu je třeba souhlas etické komise příslušného ne-
mocničního zařízení, který je zpravidla vázán na určité časové období.

46Skupina založená na vlastnostech, podle nichž jsou pacienti seskupeni, vykazuje podle Cara-
mazzy aMcCloskeye homogenitu pouze a jen na základě těchto vlastností, jež byly takto stanoveny
na počátku. K detailní argumentaci srov. Caramazza a McCloskey, 1988.
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Předmětem zkoumání lingvistů obvykle bývá afázie Brocova, a to pře-
devším proto, že jejím průvodním symptomem je tzv. agramatismus
(viz níže kap. 5). V důsledku úskalí popsaných výše vznikají proto čas-
těji studie, které pracují s menšími počty informantů.47

Se všemi těmito omezeními je třeba při výzkumu afázie počítat; některým
z nich věnujeme prostor také v diskusích výsledků našich experimentů.

2.6 Shrnutí
Afázie je porucha jazyka, k níž dochází v důsledku poškození mozku. Jazyk v afá-
zii může vypovídat o tom, jak funguje jazyk u osob s mozkem neporušeným. Vý-
zkum jazyka v afázii lze provádět na poli kognitivní vědy a spojovat tak různé pří-
stupy: přístup přírodovědný, konstruktivní a fenomenologický (např. Havel, 2009).
V rámci konstruktivního přístupu se uplatňují modulární (popř. interaktivní) teo-
rie zpracování jazyka, které postulují modely produkce a porozumění řeči. Teorie
modularity pochází od J. Fodora (Fodor, 1983). Podle něj je schopnost jazyka uspo-
řádána do jednotlivých modulů (modulárních systémů), které se vyznačují devíti
charakteristickými vlastnostmi, mezi nimi doménovou specifičností (tj. modul od-
povídá pouze na ty stimuly, které jsou pro něj relevantní) a informační zapouzdře-
ností (tj. k jiným typům informace, než na jaké je modul specializován, je modul
netečný).

Převážně z modulární koncepce kognitivních procesů vycházejí také dva nej-
známější modely produkce a porozumění řeči: psycholingvistický model Leveltův
(Levelt, 1989) a kognitivně neuropsychologický model Whitworthové, Webste-
rové a Howarda (Whitworth et al., 2002). Leveltův model se skládá z tří modulů:
konceptualizátoru, formulátoru a artikulátoru. Stěžejní je zpracování jazyka ve for-
mulátoru, kde dochází ke gramatickému kódování na rovině lemmat a fonologic-
kému kódování na rovině lexémů; předmětem zájmu psycholingvistů je především
rovina gramatického kódování (rovina lemmat). Model Whitworthové et al. popi-
suje zpracování jazyka při produkci jednotlivých slov a při porozumění slovům.
Tento model se opírá o klinickou praxi a je vhodný k popisu afatických poruch.

Výzkum afázií s sebou nese mnohá úskalí: úskalí na bázi klinické neurologie
a psychosociálních faktorů, dále na bázi jazykové empirie, na bázi celého kogni-
tivního systému a rovněž úskalí metodologická a logistická. Přesto však výzkum
afázií představuje důležitou platformu jak pro teoretickou, tak i pro aplikovanou
lingvistiku.

47Některé studie ovšem výjimečně pracují i s vzorky čítajícími desítky pacientů (např. Caplan
et al., 2013).



Kapitola 3

Historie afaziologie

Pro pochopení současného stavu jakékoliv vědní disciplíny je nutno znát její dějiny.
Zatímco historie systematické lingvistické afaziologie je relativně mladá, historie
pozorování afázií nikoliv. V této kapitole načrtneme vývoj bádání o afáziích od
nejstarších dob po vznik kognitivní neurovědy jazyka ve 20. století.48

3.1 Od počátků do 18. století
Pozorování afázie bylo po dlouhou dobu součástí vývoje medicíny. První písemné
zmínky o medicíně pocházejí ze starého Egypta. Historicky významný je Smithův
papyrus, který obsahuje popis 48 klinických případů, z nichž většina probírá zra-
nění hlavy a poukazuje též k projevům afázie. Mozek však v medicíně a nábo-
ženství starého Egypta nebyl nikterak významný: staří Egypťané se domnívali, že
sídlem duše a duševního života je srdce (srov. Papathanasiou et al., 2013). Mozek
začal hrát podstatnou roli až v antickém myšlení: již v antické době byla nastolena
otázka lokalizace, tj. možné spojitosti mezi kognitivním zpracováním a lokalizací
struktur v lidském těle (Papathanasiou et al., 2013).

V antice lze nalézt mnoho zmínek o poruchách řeči, nicméně zůstává nejasné,
co bylo příčinou poruchy, jak přesně se patologie projevovala a zda šlo o poruchu
hlasu (afonii), řeči (např. dysartrie) nebo jazyka (afázie).49

Ve 2. století po Kr. působil v dějinách medicíny proslulý lékař Galénos (129/
130 – okolo 200 po Kr.), nejvýznamnější anatom mozku až do 17. století. V ná-
vaznosti na řeckého lékaře Hérofila (335–280 př. Kr.) rozvinul teorii mozkových
komor (podrobněji viz Flanderková a Mertins, 2014), která pak převládala po celý
středověk.50 Již v římskémedicíně byly popsány afatické poruchy jako anomie (ne-

48Tato kapitola představuje zkrácenou verzi článku Flanderková a Mertins, 2014.
49Srov. Sarno, 1998.
50Mozkové komory však byly chápány spíše jako teoretický než jako anatomický koncept.
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schopnost pojmenovat), alexie (neschopnost číst) a agrafie (porucha psaní), avšak
považovaly se za poruchy paměti a tento pohled přetrvával i ve středověku.

Výrazný posun ve vývoji medicíny nastal s prováděním anatomických pitev
člověka.51 Soudobí anatomové 16. a 17. století zamítli Galénovy názory včetně
jeho teorie mozkových komor: za duševní činnost odpovídají nikoli mozkové ko-
mory, nýbrž mozková tkáň (Syka, 2014a).52 Doboví učenci však stále hájí názor,
že afázie je poruchou paměti, a tento názor převládá i v době osvícenství.

Dále přibývaly popisy nových případů afázie a postupně začínalo být zřejmé,
že jsou různé druhy afázií. V 18. století se začaly objevovat i první reflexe pochá-
zející od afázií stižených pacientů, kteří se z poruchy zotavili.53

3.2 Afaziologie v 19. století – zrod vědy
V 19. století afaziologie jakožto svébytný obor ještě neexistovala, avšak došlo ke
vzniku novodobých, specializovanějších lékařských věd, které ovlivnily její vznik
a vývoj: výzkum se rozvíjel především v oblasti neurologie a neurofyziologie.54

3.2.1 Frenologie Franze Josefa Galla

Enormní vliv jak na neuroanatomii, tak na neuropsychologii měla práce rakous-
kého anatoma Franze Josefa Galla (1764–1828), proti němuž se později vymezuje
Pierre Paul Broca,

”
otec moderní afaziologie“. Gallův koncept frenologie spočí-

val v představě, že je možné hodnotit úroveň mentálních funkcí na základě tvaru
lebky, protože lebka se přizpůsobuje tvaru povrchu mozku (srov. Tesak a Code,
2008, 37). Gall a jeho žák Johann Gaspar Spurzheim tak vypracovali tzv. frenolo-
gickou mapu, podle níž bylo možno posuzovat charakter člověka na základě lebeč-
ních výstupků a prohlubenin pozorovatelných pouhým okem (Porter, 2013, 580).
Frenologie předpokládala, že lidské vlastnosti jsou ovládány zcela určitými, loka-
lizova(tel)nými oblastmi mozku (Tesak a Code, 2008, 37).55 S Gallem tak začíná
být teorie lokalizace v mozku závažnější myšlenkou (srov. Tesak a Code, 2008,

51Pitvy byly umožněny Descartesovým (karteziánským) oddělením duše (res cogitans) od těla
(res extensa) (karteziánský dualismus).

52Při pitvách se objevovaly stále nové a nové anatomické struktury, o nichž neměly autority
starověku ani tušení (Porter, 2013, 249).

53Podobné osobní výpovědi lidí zotavených z afázie jsou pro afaziology či neuropsychology
dodnes cenným zdrojem (viz např. Sacks, 2011).

54Došlo též k objevům v oblasti histologie: španělský histolog a mistr mikroskopie Santiago
Ramón y Cajal (1853–1934) položil základy k objevu synapsí (srov. Porter, 2013, 578).

55Čím je schopnost či vlastnost silnější, tím více prostoru v lebce zabírá, což se na lbi projevuje
jejím vyklenutím (srov. Carterová et al., 2010, 10).
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36). Také schopnost jazyka chápal Gall nově jakožto schopnost vnitřní, nezávis-
lou a autonomní, což bylo základem pro myšlenku, s níž pracuje moderní kogni-
tivní neuropsychologie. Podle ní jsou totiž kognitivní funkce uspořádány do tzv.
modulů (srov. kap. 2.4.1).

3.2.2 Lokalizační přístup: Pierre Paul Broca
19. století se považuje za období, kdy se afaziologie ustavila jakožto svébytná a re-
spektovaná vědecká oblast. Ústředními osobnostmi 19. století na poli afaziologie
jsou především zastánci tzv. lokalizační teorie, francouzský neurolog Pierre Paul
Broca (1824–1880) a německý psychiatr CarlWernicke (1848–1905). Protože Bro-
covy a Wernickovy objevy mají zásadní význam i pro současný afaziologický vý-
zkum, zmiňme se o obou z nich podrobněji.

Počátek moderní afaziologie se tradičně klade do roku 1861, kdy Broca vystou-
pil se svou slavnou přednáškou v Antropologické společnosti v Paříži.56 Hlavní
přínos Brocova příspěvku tkví především v tom, že poprvé jasně vymezil funkční
oblast v mozku (srov. Carterová et al., 2010).

Broca v přednášce podrobně představil případ pacienta jménem Leborgne, zná-
mého pod přezdívkou

”
Tan“. Leborgne byl 51letý pacient s epilepsií, který ztratil

řeč ve věku 30 let a od té doby byl schopen vyslovovat pouze jedinou slabiku

”
tan“ (odtud jeho přezdívka). Broca ve své stati uvádí:

”
odpovídal jen jednoslabič-

ným
”
tan“, které opakoval dvakrát za sebou a doprovázel jej pohybem levé ruky“

(Grodzinsky a Amunts, 2006, 297). Poruchu mluvené řeči, kterou pacient trpěl,
nazval Broca afémií (aphémie).57 Po smrti tohoto pacienta Broca provedl autopsii
jeho mozku a zjistil, že pacient měl zcela poškozenou insulu a část bazálních gan-
glií. Dále měl zcela poškozenou zadní polovinu třetího frontálního závitu, zatímco
druhý čelní závit byl poškozen o trochu méně. Podle Brocy je afémie důsledkem
léze v přední části mozku, avšak zatím se neodvažuje tuto lokalizaci prohlásit za de-
finitivně prokázanou, protože

”
princip lokalizace podle závitu zatím nespočívá na

pevných základech“ (Broca, 1861a – cit. in Grodzinsky a Amunts, 2006, 302).
O několik měsíců později Broca prezentoval případ pacienta jménem Lelong,

jenž měl stejně jako Leborgne porušen druhý a třetí frontální závit (Tesak a Code,
2008, 50). Tehdy Broca rozvinul myšlenku, že samy gyry –- spíše než oblast širší
-– jsou místem zodpovědným za produkci řeči (ibid.). V roce 1863 píše:

”
Dokud mi to nikdo nevyvrátí, jsem přesvědčen, že skutečná afémie,
tj. ztráta řeči bez paralýzy artikulačních orgánů a bez ztráty inteli-

56Přednáška Remarques sur le Siège de la Faculté du Langage Articulé, Suivies d’une Ob-
servation d’aphémie (Perte de la Parole) vyšla v Bulletinu Anatomické společnosti v Paříži č.
6: 330–357, 1861 – cit. in Grodzinsky a Amunts, 2006, 291.

57Později byl tento termín nahrazen termínem afázie (viz níže).
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gence, spočívá v lézi třetího čelního závitu“ (Broca, 1865 – cit. in
Marshall a Magoun, 1998; srov. Syka, 2014a)

Broca tak upozornil nikoliv pouze na příčinu poškození (jako např. epilepsie
či cévní mozková příhoda), nýbrž na lokalizaci poškození – lokalizaci ve smyslu
specifických gyrů uvnitř rozsáhlejší oblasti. V tom spočíval jeho zásadní vklad do
budoucího vývoje neuropsychologie a afaziologie.

Broca postupně sledoval další a další případy a v roce 1865 přišel s teorií late-
ralizace jazyka: jazyk je reprezentován v levé hemisféře.

Brocův termín afémie byl později nahrazen termínem afázie, který zavedl Bro-
cův starší současník, francouzský internista Armand Trousseau (1801–1867).

Brocova teorie lokalizace byla později podrobena kritice. Hlavním oponentem
Brocova lokalizačního přístupu byl anglický neurolog a teoretik neurologie John
Hughlings Jackson (1835–1911). Napsal řadu příspěvků, v nichž tvrdil, že jazyk
není lokalizovatelný v žádné určité oblasti mozkové kůry (Grodzinsky a Amunts,
2006): lokalizovat lézi, která poškozuje řeč, a lokalizovat řeč jsou podle Jacksona
dvě různé věci (Sarno, 1998, 11).

Proti lokalizačním teoriím vystupovali též stoupenci holismu, jako např. fran-
couzský fyziolog Pierre Flourens (1794–1867). Jednotlivé funkce podle holistů
nejsou v mozku lokalizovány, nýbrž jsou holisticky reprezentovány ve všech jeho
částech. Jinými slovy, mozková kůra nemůže být rozdělena do různých funkč-
ních obastí, jak předznamenal Gall, nýbrž funkce jsou reprezentovány v mozku
celém.58

Nicméně, později byly lokalizační představy ještě více upevněny díky rozví-
jejícímu se výzkumu pomocí elektrické stimulace mozkové kůry; o metodu tzv.
elektrofyziologickéhomapování elektrické aktivity mozku se v 2. polovině 19. sto-
letí zasloužili především německý lékař Eduard Hitzig (1838–1907) a jeho kolega
neuroanatom Gustav Theodor Fritsch (1838–1907).

3.2.3 Poslední třetina 19. století: Carl Wernicke a Ludwig
Lichtheim

Na Brocova zjištění v poslední třetině 19. století navázal německý psychiatr a neu-
rolog Carl Wernicke (1848–1905). V roce 1874 přišel Wernicke s lokalizačním
modelem různých typů afázie a podal vůbec první popis dnes už klasické Wernic-
kovy afázie (Wernicke, 1874). Wernicke též výslovně upozornil na fakt, že tzv.
Brocova oblast není jediným mozkovým řečovým centrem.

Podle Wernicka je každé slovo v mozku uloženo ve dvou typech představ, tedy
jako (motorická) paměťová představa pohybu a jako (senzorická) paměťová před-

58Někdy se mluví o tzv. kortikální ekvipotencialitě.
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stava zvuku. Wernicke pak rozlišuje ve svém schématu dvě centra, jedno pro pohy-
bové představy, druhé pro paměťové představy. Tato centra jsou později nazvána
tzv. Brocovo a Wernickovo centrum řeči.

Wernickův model zdůrazňuje předpoklad, že myšlení (moderně: součást ko-
gnice) a jazyk jsou dva na sobě nezávislé procesy, z čehož plyne, že porozumění
řeči jakožto funkce může být poškozeno selektivně (tj. nezávisle na jiných kogni-
tivních schopnostech); tím si povšiml rozdílu ve zpracování jazyka v různých mo-
dalitách, jenž má později velký význam pro moderní klasifikaci afázií. Zásadním
rozdílem mezi různými profily afázie je přitom pro Wernicka místo (tj. lokalizace)
předpokládaného porušení daného propojení mezi různými místy v mozku. Kon-
krétně Wernicke definoval podle lokalizace poruchy tři typy afázií: senzorickou,
motorickou59 a kondukční. Svou teorii afázie podložil Wernicke popisem deseti
pacientů, z nichž tři vykazovali senzorickou, tři konduktivní a pět pacientů moto-
rickou afázii či smíšenou formu afázie. Hlavní přínos Wernickova díla však nespo-
čívá ani tak v popisu afázií, nýbrž v jejich teorii (Tesak a Code, 2008, 83).Wernicke
uvádí, že různorodost afázií, která je pro každého nového pozorovatele hádankou,
lze podle kombinačních pravidel vypočítat (Wernicke, 1874, 69). Všem afáziím
je podle Wernicka společné, že jejich podstatou je přerušení spojení, používaných
při normálních řečových procesech (srov. ibid.).

Wernickova práce tak dává základ klasickému modelu afázie poslední třetiny
19. století, postavenému na následujících premisách:

1. Afázie je důsledkem mozkových lézí v řečových centrech a/nebo ve spojení
mezi nimi (vstupní a výstupní dráhy);

2. afázie jsou poruchami normálního zpracování řeči;

3. afázie nejsou poruchami inteligence;

4. afázie se vykazují ve skupinách symptomů; hlavní syndromy (typy afázie)
jsou identifikovány (tj. motorická, senzorická, kondukční);

5. syndromy jsou závislé na lokalizaci léze.

Myšlenku lokalizace a Wernickův model převzal od Wernicka jeho součas-
ník, německý lékař Ludwig Lichtheim (1845–1928). Využil terminologii Adolfa
Kussmaula (o Adolfu Kussmaulovi viz kap. 3.3 a 5) a sestavil vlastní hypotetický
model, jenž je znám jako

”
Lichtheimův domek“ či

”
Wernickův–Lichtheimův do-

mek“ (podrobněji viz Flanderková a Mertins, 2014). Lichtheim stejně jako Wer-
nicke postuloval mozková centra a jejich propojení (dráhy), avšak na základě po-
ruch v těchto centrech a drahách vymezuje nikoliv tři, nýbrž sedm možných po-
škození. Lichtheim přitom zdůrazňuje, že kromě těchto sedmi základních porušení

59Později zvanou též Brocova.
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může dojít i k poruše několika spojení/drah najednou, např. při totální neboli glo-
bální afázii. Lichtheim se stejně jako Wernicke domníval, že výskyt nesmíšených
podob afázie je poměrně vzácný a že se afázie vyskytuje hlavně v kombinacích
více symptomů, což bývá v recepci jeho modelu často opomíjeno.

Lichtheimůvmodel (hypotetická klasifikace afázií60) se poměrně rychle etablo-
val, nikoliv však terminologie s tímto modelem spojená. Tu pro tento model vy-
tvořil opět Wernicke, a to ve svých pracích z let 1885–1886. Na základě Lich-
theimova modelu navrhl Wernicke model nový, v němž pojmenoval sedm typů
afázie s odkazem na jejich anatomickou lokalizaci (viz obr. 3.1). Doplněním Wer-
nickovy terminologie k původnímu Lichtheimovumodelu vznikl dnes již klasický,
tzv. Wernickův–Lichtheimův

”
domečkový“ model.

B

63

1 4
a b

52

7

Obrázek 3.1: Wernickův model s danými typy afázie způsobenými lézemi ve vy-
značených oblastech z let 1885–1886. Převzato z Tesak a Code, 2008, 91. Legenda:
B: centrum pro koncepty; a: centrum pro zvukové představy; b: motorické cen-
trum; 1: kortikální senzorická afázie; 2: subkortikální senzorická afázie; 3: tran-
skortikální senzorická afázie; 4: kortikální motorická afázie; 5: subkortikální mo-
torická afázie; 6: transkortikální motorická afázie; 7: konduktivní afázie.

TatoWernickova klasifikace61 v některých aspektech platí do současnosti (srov.
kap. 4). Vzhledem k tomu, že jednotlivá centra ve Wernickově modelu jsou mezi

60Lichtheim si byl této hypotetičnosti vědom.
61Wernickův klasifikační systém lze shrnout následovně: Kortikální senzorická afázie je charak-

terizována problémy s porozuměním a s opakováním řeči. Spontánní produkce je ovlivněna méně,
avšak typické jsou pro ni parafázie. U subkortikální senzorické afázie je poškozeno jak porozumění,
tak opakování, avšak spontánní řeč je zcela zachována. Transkortikální senzorická afázie se vyzna-
čuje výskytem parafázií ve spontánní řeči, problémy s porozuměním a zachovanou schopností
opakovat. Kortikální motorická afázie se projevuje omezenou spontánní řečí a slabou schopností
řeč opakovat, přičemž je však porozumění řeči zachováno. Podobně u subkortikální motorické afá-
zie jsou pacienti schopni poskytnout u slov fonologické informace (např. v podobě počtu slabik),
a to proto, že řečové motorické představy jsou u tohoto typu afázie zachovány. V transkortikální
motorické afázii se ve spontánní řečové produkci hojně vyskytují parafázie, avšak porozumění
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sebou propojena, je tento model někdy v literatuře nazýván klasickým konekcio-
nistickým.62

Wernickův–Lichtheimůvmodel se brzy stal pomyslným středem, kolem něhož
se učení o afázii utvářelo. Docházelo k žhavým diskusím: na jedné straně stáli stou-
penci teorie lokalizace, jejichž přístup se těšil značné popularitě, na druhé straně
byl Wernickeův–Lichtheimův model dostatečně explicitní na to, aby mohl být živ-
nou půdou pro stanoviska opačná (srov. Tesak a Code, 2008, 92).

3.3 Afaziologie 20. století do druhé světové války
Po zakládajících událostech v dějinách moderní afaziologie v 19. století přinesl
přelom století a začátek století 20. v afaziologickém bádání zásadní rozmach. Vý-
znamně se proměnil i pohled na jazyk. V souvislosti s přesunem zájmu od tzv.
diachronní lingvistiky mladogramatiků k lingvistice synchronní (srov. Sampson,
1980, 13) vzrůstal zájem o výzkum poškození gramatiky, zejména pak roviny
větné (Tesak a Code, 2008, 109): na věty již nebylo pohlíženo jako na víceméně
nahodilé

”
sebrání slov“, nýbrž jako na svébytnou gramatickou strukturu. V popisu

afatických poruch se tak objevuje termín agramatismus (podrobněji viz kap. 5).
S přelomem 19./20. století také došlo k významnému posunu ve vývoji psy-

chologie: zásluhou Wilhelma Wundta (1832–1920) se psychologie odpoutala od
asocianismu a stala se experimentální vědou (srov. Tesak a Code, 2008, 123).

V první třetině 20. století pokročil také výzkum neuroanatomický: jako jed-
noho za všechny jmenujme německého neurologa Korbiniana Brodmanna (1868–
1918), který v roce 1908 rozčlenil a popsal celý povrch mozkové kůry.63 Šlo
o první úplný popis, který se užívá dodnes a říká se mu Brodmannova cytoarchi-
tektonická mapa.

V afaziologii v této době stále zůstává dominantní klasický Wernickův mo-
del, zároveň však přetrvává kritika ze strany holistů. Proti Brocově popisu ostře
vystupoval především francouzský neurolog Pierre Marie (1853–1940), podle ně-
hož existuje pouze jedna jediná afázie (

”
l’aphasie est une“), a to senzorická afázie

způsobená lézí nikoli v třetím čelním mozkovém závitu, jak uváděl Broca, nýbrž
ve Wernickově oblasti (Marie se tedy lokalismu nevzdává, pouze svazuje afázii
s jiným místem léze).

a opakování jsou zachovány. V konduktivní afázii je též zachováno porozumění řeči, avšak pro
spontánní řeč a opakování jsou typické parafázie. Konečně posledním vyděleným typem je amne-
stická afázie, kterou Wernicke považoval za výsledek problémů s pamětí, a tudíž ji odlišoval od

”
pravých“ afázií.

62Wernickův–Lichtheimův konekcionistický model nelze zaměňovat s moderním konekcionis-
mem neuronových sítí (viz např. Havel, 2001).

63Mozkovou kůru rozčlenil na 11 krajin, které se dále dělí na 52 oblastí.
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Své oponenty našel konekcionistický model i v meziválečné době, kdy vystou-
pili s kritikou anglický neurolog Henry Head (1861–1940) a německý neurolog
a psychiatr Kurt Goldstein (1878–1965).64 Konekcionisty nazývali

”
tvůrci sché-

mat“ (diagram makers) a obviňovali je z příliš jednoduchých předpokladů, které
nemohou dobře vystihnout skutečný klinický obraz afázie.

Brzy však došlo k návratu k Wernickovu-Lichtheimově modelu: zasloužil se
o něj bostonský neurolog Norman Geschwind.65

3.3.1 Aplikace lingvistiky na afaziologii: Roman Jakobson
Medicína ve vývoji afaziologie postupně přestala být vůdčí disciplínou; rozvíjely
se metody experimentální (o metodu řízeného experimentu se zasloužil mezi ji-
nými Harold Goodglass, viz níže kap. 3.3.2). Sami lingvisté ovšem do výzkumné
oblasti vstoupili až relativně pozdě; tehdy už byly velmi zakořeněny představy
o tom, jak se má jazyk analyzovat, a bylo obtížné je měnit. Tím, kdo se o to po-
kusil, byl strukturalista a jeden ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku
Roman Jakobson (1896–1982).

O vzestup lingvistické afaziologie se Jakobson zasloužil především svou mo-
nografií Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze z roku 1941.66

Později Jakobson artikuloval do té doby u jiných lingvistů implicitně pří-
tomnou regresivní hypotézu (Bastiaanse a Thompson, 2012, 125), která dává do
inverzní souvislosti rozpad jazyka u afatiků a jazykovou akvizici u dětí, srov.:

”
Postupný rozklad hláskového systému u afatiků je zpravidla inverzí
postupného získávání elementů téhož systému u dítěte.“ (Jakobson,
1995)67

Konečně další Jakobsonův přínos tkví v pohledu na agramatismus (viz kap. 5).
Podle Jakobsona (1995, 58)

”
[k]aždý jazykový znak (...) předpokládá dva způsoby

uspořádání“:

1. KOMBINACE.
”
Každý znak se skládá z dílčích znaků a/nebo vystupuje jen

v kombinaci s jinými znaky. Z toho vyplývá, že každá jazyková jednotka
zároveň tvoří kontext pro jednodušší jednotky a/nebo nachází svůj kontext
v jazykové jednotce komplikovanější.“ (Jakobson, 1995, 58)

64Srov. Tesak a Code, 2008, 132 a 137.
65Zatímco do první světové války centrum vývoje afaziologie zůstávalo především na evropské

půdě, po válce se přesouvá především na severní část amerického kontinentu.
66V 60. letech 20. století byla přeložena do angličtiny, čímž získala širší působnost.
67První verze této Jakobsonovy studie je z roku 1956, konečná verze pak z roku 1971 (z té také

překlad studie do češtiny vychází).
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2. SELEKCE.
”
Výběr z alternativ předpokládá možnost substituce jedné alter-

nativy jinou alternativou“ (Jakobson, 1995, 59)

Zasažena přitom může být jak schopnost k selekci (paradigmatická osa), tak
schopnost ke kombinování (syntagmatická osa). Podle toho, jaká z těchto dvou
schopností je zasažena, rozlišuje Jakobson (1995, 60) dva základní typy afázie:

”
u prvního typu hlavní defekt postihuje oblast selekce a substituce,
přičemž kombinace a vytváření kontextu jsou poměrně stabilní; u dru-
hého typu se naopak snižuje schopnost kombinace a kontextuace, za-
tímco selekce a substituce zůstávají více méně normální.“ (Jakobson,
1995, 60)

Afázii
”
likvidující kontextovost“ (Jakobson, 1995, 66), z níž se

”
[v]ytrácejí

(...) syntaktická pravidla“ (ibid.), nazývá Jakobson poruchou v oblasti soumeznosti
(ibid.). Dále Jakobson dodává, že

”
[t]ypickým jevem agramatismu je likvidace

flexe“ (ibid.).
Z dnešního pohledu má Jakobsonova práce především historický význam.

Ovlivnil vývoj lingvistické afaziologie jakožto první z renomovaných lingvistů
(Bastiaanse a Thompson, 2012, 125).

3.3.2 Vývoj po druhé světové válce a návrat k lokalismu
Po druhé světové válce se v souvislosti s válečnými zraněními obrací zájem také
k terapii (rehabilitaci) afázie. Příkladem je především práce sovětského neuropsy-
chologa Alexandra Romanoviče Luriji (1902–1977), považovaného za jednoho ze
zakladatelů moderní neuropsychologie. V afaziologii se Lurija pokusil o syntézu
lokalizačního přístupu Wernicka a přístupu holistického.68 Lurijův model byl na
rozdíl od statického Wernickova–Lichtheimova modelu dynamický; díky tomuto
dynamickému pojetí umožňoval odvodit rehabilitační strategie (Tesak a Code,
2008, 158). Lurijova práce ovšemměla význam především pro klinickou neuropsy-
chologii a afaziologii spíše než pro afaziologii teoretickou.

Lurijůvmladší současník, neurolog NormanGeschwind (1926–1984) působící
v americkém Bostonu, v 60. letech 20. století vzkřísil Wernickovu–Lichtheimovu
představu, že určité oblasti levé hemisféry jsou úzce specializovány pro jazykové
zpracování, zejména pak Brocova a Wernickeho oblast. Tento návrat k lokalismu
se nazývá neolokalismus či neoklasický přístup (Tesak a Code, 2008, 165) a ve
světové afaziologii dominoval od 60. do 80. let 20. století.Wernickova teorie podle
Geschwinda může být jako dosud jediná v historii zkoumání afázií experimentáně
testována (Grodzinsky a Amunts, 2006, 379).

68O Lurijově přístupu k terapii afázie viz Cséfalvay, 2003.
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V Bostonu, kde Geschwind působil, se soustředili významní američtí afazio-
logové, nazývaní jako tzv. Bostonská škola. V jejím rámci vypracovali afaziolog
Harold Goodglass (1920–2002) a psycholožka Edith Kaplanová (1924–2009)69
testovou baterii pro diagnostiku afázií. Test je známý pod zkratkou BDAE (Bos-
ton Diagnostic Aphasia Examination) a stal se snad vůbec nejrozšířenějším dia-
gnostickým testem afázie na světě. Z tohoto testu vychází též Vyšetření fatických
funkcí (Cséfalvay et al., 2002), použité na diagnostiku afatických pacientů pro tuto
práci (viz kap. 4.3). Z testování pomocí testu BDAE jsou určeny syndromy či typy
afázie obdobné jako v klasickém modelu,70 a cílem testu je rovněž určit lokali-
zaci mozkového poškození. V době přípravy testu BDAE ještě nebyly vyvinuty
neurozobrazovací metody, které později ukázaly, že tento postup lokalizace není
spolehlivý (Papathanasiou et al., 2013). Test BDAE ovšem inspiroval vznik řady
jiných diagnostických testů, jako např. WAB (Western Aphasia Battery) či cášský

69Na bostonském pracovišti působili též např. Sheila Blumsteinová či Edgar Zurif.
70BDAE hodnotí jazyk ve všech jeho modalitách. Zhodnocení souvislé mluvené řeči zahrnuje

odpovědi na otázky (např. Jak se máte? Proč jste právě teď v nemocnici?) a popis obrázku. Poro-
zumění mluvené řeči se hodnotí pomocí porozumění slovům, vyhovění žádosti a porozumění slo-
žitějším větám. Dále se hodnotí ústní a psané pojmenování, hlasité čtení, opakování, porozumění
čtenému textu (na úrovni slov, vět a odstavců), psaní na diktát, prozodie a automatická řeč. K jed-
notlivým typům afázie: Brocova afázie je způsobena lézí zahrnující třetí čelní závit levé hemisféry.
Jejími typickými rysy jsou neobratná artikulace, omezený slovník, zjednodušená gramatika a rela-
tivně zachované sluchové porozumění. Psaní je porušeno nejméně tak jako mluvená řeč, zatímco
čtení je porušeno jen mírně. Pacienti s Brocovou afázií obvykle mají ztracenou schopnost vyvolat
(recall) syntaktické vzorce, a proto u nich syntax zůstává jednoduchá (srov. Tesak a Code, 2008,
169). Wernickova afázie obvykle vzniká jako důsledek léze v posteriorní části prvního temporál-
ního závitu levé hemisféry. Rozhodujícími příznaky jsou porušené sluchové porozumění a plynule
arktikulovaná, avšak parafatická řeč. Typické jsou jak fonemické, tak sémantické parafázie, které se
vyskytují v psaní i čtení (ibid.). Goodlass a Kaplanová (cit. in Tesak a Code, 2008, 169) zdůrazňují,
že Wernickova oblast je křižovatkou jednak všech smysluplných asociací ke sluchovým stimulům,
jednak výkonu při čtení a psaní, které se pacient naučil ve sluchové (mluvené) modalitě. V dů-
sledku toho platí, že léze ve Wernickově oblasti snižuje výkon, který závisí na minulé a současné
sluchové zkušenosti (ibid.). Důsledkem porušené sluchové kontroly jsou parafázie, které si paci-
enti při zpětné vazbě neuvědomují (ibid.). Pro anomickou afázii (anomii) jsou příznačné potíže
s vyhledáváním slov (word finding difficulty) v kontextu plynulé (fluentní) a správně gramaticky
utvořené řeči. Často se objevují opisy (circumlocutions, perifráze), porozumění bývá zachováno.
Ačkoliv léze je zpravidla v angulárním gyru, anomie je z afatických syndromů nejméně spolehlivě
lokalizovatelná. Při konduktivní afázii je porušeno zejména opakování. Lézi Goodglass a Kapla-
nová připisují v souladu s Geschwindem svazku vláken fasciculus arcuatus, který spojuje Brocovu
a Wernickovu oblast. Godglass a Kaplanová dále vydělují transkortikální senzorickou afázii, při
níž je překvapivě dobře zachována schopnost opakovat, a tzv. transkortikální motorickou afázii,
při níž dochází k absenci spontánní řeči; po zotavení jsou pacienti schopni odpovídat velmi krát-
kými odpověďmi na otázky, opakování a porozumění jsou rovněž zachovány (Tesak a Code, 2008,
170). Vedle těchto typů afázií Godglass a Kaplanová dále poukazují na alexii bez agrafie, která
je důsledkem poškození zadního okraje řečové oblasti, tj. angulárního gyru. K dalším syndromům
Godglass a Kaplanová řadí čisté afázie: afémii, čistou slovní hluchotu, čistou alexii a čistou slovní
slepotu. K tzv. dyskonekčním snydromům pak řadí např. taktilní afázii.
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AAT (Aachen Aphasia Test).

3.3.3 Vzestup lingvistické afaziologie: od 70. do 90. let 20. sto-
letí

V 70. letech 20. století již existovala široká afaziologická vědecká obec; vznikaly
mezinárodní společnosti zabývající se afázií, zakládaly se nové časopisy,71 utvá-
řely se akademické struktury a s nimi spřízněné instituce, v jejichž zájmu stála
především lingvistická afaziologie. Do výzkumu se začaly zapojovat interdiscipli-
nární týmy, tj. takto orientovaná věda přestávala být doménou osamělých jednot-
livců.

Vyvstávaly nové otázky v teorii výzkumu, zejména pak otázky metodologické.
Experimentální metodologie se už tehdy potýkala s tím, nakolik jsou validní a spo-
lehlivá data, která byla získána od zkoumaných skupin, ve srovnání s daty založe-
nými na detailních výzkumech individuálních případů (srov. Tesak a Code, 2008,
177; viz též kap. 2.5).

V 70. letech 20. století došlo k sblížení afaziologie s kognitivní neuropsycholo-
gií, když se psychologové začali zajímat o testování a vývoj nových modelů čtení
a psaní, potřebných pro vyšetřování osob s poškozením mozku. Paradigma ko-
gnitivní neuropsychologie, které tehdy ve výzkumné oblasti začínalo dominovat
(Tesak a Code, 2008, 191), přitom reprezentovalo sblížení kognitivní psychologie,
psycholingvistiky a neuropsychologie. Cílem kognitivní neuropsychologie bylo
– především na základě modelování zpracování informace – porozumět kognitiv-
ním funkcím, tj. i jazyku. Význam pro takové modelování přitom mají též data
zakládající se na poškozených kognitivních funkcích, protože podávají informaci
o jejich normálním fungování. Důležitým aspektem se tak stává mj. i jazykový
deficit v afázii (srov. Tesak a Code, 2008, 192–193).

Kognitivní neuropsychologie se na sklonku 20. století stala úhelným kamenem
moderní kognitivní neurovědy (viz dále kap. 3.4).

3.4 Vzestup kognitivní neurovědy a výzkum jazyka
Kognitivní neurověda vyvstala z kooperativního úsilí kognitivní psychologie, neu-
rovědy (včetně neurozobrazování, viz níže), klinické neuropsychologie, lingvis-
tiky a počítačové vědy. Kognitivní (neuro)věda jazyka, resp. výzkum (neuro)kog-
nice jazyka, se snaží zodpovědět obecné (např. Co vlastně děláme, když známe
a používáme nějaký jazyk?) a dílčí otázky (např. Platí hypotéza vymazávání stop

71V roce 1974 byl založen časopis Brain and language, v roce 1985 Journal of neurolinguistics
a v roce 1987 Aphasiology.
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pro češtinu? – viz Hudousková et al., 2014; viz kap. 10) spojené se zpracováním
jazyka v mysli/mozku jednak v jeho různých modalitách, jednak na jeho různých
rovinách (viz např. Brown a Hagoort, 1999 a Osherson a Lasnik, 1990). To zna-
mená, že se pomocí psycholingvistických a neurozobrazovacích metod snaží od-
halit, popsat a vysvětlit tzv. (neuro)kognitivní architekturu jazyka, tj. jak je jazyk
v mysli/mozku organizován (Schmiedtová a Flanderková, 2012a). Těžištěm sou-
časného výzkumu jazyka jsou přitom především výsledky publikované na strán-
kách zejména neurolingvisticky a afaziologicky, ale i šířeji (neuro)kognitivně za-
měřených časopisů.

Doslova revolučním pokrokem byl vývoj tzv. neurozobrazovacích technik (po-
drobněji viz Syka et al., v tisku). Možnosti jejich experimentálního využití vedly
zejména od 90. let 20. století kmasivní expanzi neurovědního výzkumu. Neurozob-
razovací techniky umožnily pozorování lidského mozku online při nejrůznějších
kognitivních aktivitách včetně zpracování jazyka. Z lingvistické afaziologie se zro-
dila nová, interdisciplinární věda –- neurolingvistika (Lehečková, 1984; Schmied-
tová a Flanderková, 2012a), která na rozdíl od afaziologie zkoumá především
vztah jazyka a mozku u osob, které nemají poškozený mozek. Neurolingvistika
je jakousi předchůdkyní kognitivní neurovědy jazyka a klade si tytéž či podobné
otázky. Neurolingvistika i kognitivní neurověda jazyka těží –- viděno z perspek-
tivy vývoje ve 20. století – především z psycholingvistických metod (viz níže).
Lze říci, že zatímco neurolingvistika je více ovlivněna teoretickou lingvistikou
a má dnes statut

”
ustálenějšího“ interdisciplinárního odvětví, šířeji zaměřená ko-

gnitivní neurověda jazyka představuje mnohem dynamičtější vědeckovýzkumnou
oblast (či spíše dění), využívající nejširší záběr kognitivněvědních přístupů.

Největší svízel kognitivně neurovědních přístupů prozatím tkví v
”
nedokona-

losti“ neurozobrazovacích metod. Jejich úskalí spočívá mj. v následujících aspek-
tech:

1. Fyzikální principy neurozobrazovacích metod jsou dosti složité a mají svá
omezení (viz výše). Je tedy třeba – vedle provádění experimentů samých –
studovat, jak byly jednotlivé neurozobrazovací metody vyvinuty, co o neu-
ronální struktuře jazyka vypovídají a jakou funkci při vyhodnocování neu-
rozobrazovacích dat plní statistická analýza (srov. Gernsbacher a Kaschak,
2003, 109). Je tedy nutné zaměřit se vedle otázky

”
Kde vmozku?“ na otázku

”
Jak vmozku?“, a to ve spojitosti se zkoumánímmozkovémikrostruktury (tj.
struktury na úrovni jednotlivých neuronů). Kromě toho je nutno podotknout,
že pro výzkum některých lingvistických otázek jsou i nadále behavioristické
metody často vhodnější než metody zobrazovací (Schmiedtová a Flander-
ková, 2012a);

2. je otázkou, jak integrovat informace získané měřeními pomocí rozdílných
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metod. Přesněji: jak docílit integrace časové a prostorové informace? Proza-
tím přesně nevíme, v jakém vzájemném vztahu jsou hemodynamické a elek-
trofyziologické signály;

3. jak přejít od neuronálního korelátu kognice ke kauzálnímu vztahu mezi neu-
ronální a kognitivní aktivitou?

Navzdory právě jmenovaným úskalím (podrobněji viz např. van L. Sidtis,
2006) však neurokognitivní výzkum jazyka s pomocí zobrazovacích metod zpo-
chybnil některé do té doby platné předpoklady a zjištění. Prokázal například, že
teorie tzv. jazykových center v mozku je příliš vyhraněná: těmto klasickým cent-
rům nelze připsat výlučně funkci jazykovou (Schmiedtová a Flanderková, 2012c).
Ukázalo se, že snahy lokalizovat v mozku jisté jazykové reprezentace také naráží
na značnou variabilitu mezi jedinci: disperze dat získaných pomocí těchto technik
a následně vizualizovaných na mapě mozku může být značná (ibid.).72 Dalším pří-
kladem je otázka vztahu lateralizace tzv. řečových center (srov. Broca v kap. 3.2.2)
a preference pravé či levé ruky: výzkumy funkční magnetickou rezonancí ukázaly,
že lateralizace tzv. řečových center v té které hemisféře na pravo- či levorukosti
nemusí být závislá, jak se dosud předpokládalo (Vymazal, 2012).

Jak bylo uvedeno výše, (neuro)kognitivní výzkum jazyka jazyka se snaží od-
halit (neuro)kognitivní uspořádání jazykových jednotek v mozku/mysli. Centrem
zájmu jsou však vedle jazykové systému také dílčí procesy, které se na zpracování
jazyka podílejí, jako např. výběr slov nebo časový průběh zpracování syntaxe a sé-
mantiky, o nichž svědčí pozorované vlny N400 a P600 (podrobněji viz Stemmer
a Whitaker, 2008; Schmiedtová a Flanderková, 2012a). Největší výzvou do bu-
doucna je tyto procesy identifikovat, popsat a vysvětlit jejich fungování. Na jejich
zkoumání se zaměřují studie s různorodým experimentálním designem. Experi-
mentálnímu designu a spolu s ním i výzkumné otázce se přitom podřizuje výběr
vhodných metod. Využívají se přitom – jak bylo předesláno výše – psycholingvis-
tickémetody (Mertins, v tisku; Schmiedtová a Flanderková, 2012a): offline, online
a pravé online metody (viz též kap. 1). Označení těchto metod jsou motivována
vyšší či nižší mírou bezprostřednosti jakéhosi navázání na mentální procesy, které
v mysli/mozku probíhají. Pro offline metody platí, že toto navázání bezprostřední
není; jde například o metodu úkolů ve formě jazykových testů, kam spadá i po-
suzování gramatičnosti (viz kap. 11).73 V online metodách je zmíněné navázání
na mentální procesy více synchronizované (odtud označení online). Typickým zá-
stupcem těchto metod je např. lexikální rozhodování (lexical decision task) v kom-

72Úskalí s sebou nese také nutnost statistického zpracování dat.
73Při rozhodování o gramatičnosti mluvčí posuzují (a)gramatičnost či plauzibilitu určitého jazy-

kového jevu v jistém kontextu (Schmiedtová a Flanderková, 2012a).
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binaci s paradigmatem primingu74 či měření reakčních časů. Tyto metody se zamě-
řují na performanci mluvčích a v porovnání s offline metodami zde vystupují do
popředí automatizované mentální procesy, a nikoli vědomé rozhodování, jako je
tomu v případě offline metod. Konečně v pravých online metodách (viz Syka et al.,
v tisku) je vazba na mentální procesy v mozku a mysli téměř bezprostřední (mezi
vlastním procesem a jeho měřením je pouze minimální časový posun). Předmětem
zkoumání jsou pak vysoce automatizované procesy a vhodnými zástupci dané me-
tody jsou kromě psycholingvistické metody měření očních pohybů (eye-tracking)
všechny zobrazovací metody neurolingvistiky. Přes masivní výzkum posledních
dvou desetiletí se dosud nepodařilo většinu otázek týkajících se jak obecných, tak
dílčích jazykových procesů uspokojivě zodpovědět.

3.5 Shrnutí
První zmínky o poruchách, které později byly nazvány afáziemi, pocházejí ze
starého Egypta. Afaziologie se od nejstarších dob po staletí vyvíjela jako součást
medicíny a afázie byly dlouho považovány za poruchu paměti.

Počátek moderní afaziologie se tradičně klade do roku 1861, kdy Broca poprvé
jasně vymezil funkční oblast mozku, tj. upozornil nikoliv na příčinu poškození,
nýbrž na jeho lokalizaci. Díky Brocovi se 19. století považuje za období, kdy se
afaziologie ustavila jakožto svébytná, respektovaná vědecká oblast. V 2. polovině
19. století afaziologii významně ovlivnil Wernicke. Spolu s Lichtheimem navá-
zali na práci Brocovu a postulovali model afázií, známý jako

”
Brocův-Wernickův-

Lichtheimův domek“. Jde o model lokalizační, který – ač kritizován stoupenci
holismu – se stal brzy pomyslným středem, kolem něhož se učení o afáziích utvá-
řelo.

Sami lingvisté vstoupili do oblasti výzkumu afázií relativně pozdě. Na potřebu
podrobit afázie též lingvistickému výzkumu poukázal až ve 20. století jako první
Roman Jakobson.

Revolučním posunem byl dále vznik moderních neurozobrazovacích metod,
s jejichž nástupem se velmi bohatě rozvíjí experimentální přístup. Nicméně, přes
masivní výzkum posledních dvou desetiletí se dosud nepodařilo většinu otázek
týkajících se jak obecných, tak dílčích jazykových procesů uspokojivě objasnit.

74Paradigma primingu je založené na perceptuální, sémantické, syntaktické či konceptuální po-
dobnosti mezi tzv. primovým a cílovým slovem, např. prezentujeme-li někomu po velmi krátkou
dobu slovo stůl, dochází ke zrychlení v aktivaci (tzv. primingu) cílového slova židle, které je sé-
manticky spřízněné, nikoliv však např. slova kočka, které sémanticky spřízněné není (Schmiedtová
a Flanderková, 2012a).



Kapitola 4

Typologie afatických syndromů

Afázie má mnoho různých podob. Kapitolu o klasifikaci afázií uvádí A. Damasio
(A. Damasio cit. in Sarno, 1998, 32) následujícími slovy:

”
Classifications are a necessary evil. Attempting to review the clas-
sification systems of aphasia is probably foolhardy.“ (A. Damasio in
Sarno, 1998, 32)

V historii afaziologie se objevila celá řada klasifikací syndromů afázie (srov.
kap. 3; podrobněji viz Flanderková a Mertins, 2014) a i dnes se pro klasifikaci
afatických syndromů používají různé způsoby kategorizace podle různých kritérií.
V současnosti existuje více než 30 klasifikačních systémů afázií (McNeil a Co-
pland, 2011). Platí přitom, že jednotlivé typy afázií se v praxi nerealizují v čisté
podobě a rozlišení mezi jednotlivými typy afázie není vždy zřejmé. Zároveň u růz-
ných pacientů mohou být manifestovány různé příznaky, a přesto tito pacienti ná-
leží k témuž typu afázie. Někdy zařazení pacienta do jednotlivých typů dokonce
není vůbec možné a afázie představuje jakýsi smíšený vzorec. Navíc se někdy při-
hlíží i k lokalizaci léze, což činí situaci ještě komplikovanější.

Někteří odborníci vymezují afatické syndromy na základě typů chyb v řeči (ty-
pes of language errors), zatímco jiní se zaměřují na hodnocení produkce řeči a poru-
chy spontánní řeči, které s produkcí souvisejí (Turgeon aMacoir, 2008, 4).75 Přední
postavení nicméně zaujímá klasifikace založená na neoklasickém přístupu,76 který
vychází z lokalismu 19. století a zWernickova rozlišení afázií (podrobněji viz Flan-
derková a Mertins, 2014).

75Tento kontrast by si zasloužil být více objasněn, v citované literatuře však rozveden není.
76Tento přístup je spjat se jménem Normana Geschwinda, na jehož práci navázali Harold Good-

glass a Edith Caplanová, kteří vytvořili dnes nejpoužívanější testovou baterii BDAE (Boston Di-
agnostic Aphasia Examination). Diskutovat na tomto místě o diagnostice afatických poruch však
není naším cílem.



40 Typologie afatických syndromů

Afázie se často rozlišují na dvě velké skupiny: fluentní (plynulé) a nonfluentní
(neplynulé). Fluentní se vyznačují plynulou řečí, relativně nedotčenou artikulací,
avšak potížemi s porozuměním slyšenému a s opakováním. Přítomny jsou také pa-
rafázie.77 Nonfluentní afázie se naopak vyznačují relativně dobrým porozuměním,
poškozeny jsou však mluvená produkce a artikulace (Turgeon a Macoir, 2008, 4).
Nonfluentní afázie nastávají spíše při lézích v anteriorních oblastech mozku, za-
tímco plynulé spíše při lézích posteriorních (Davis, 2014, 35).

Nyní uvedeme ty typy afázií, které nacházíme jednak v lingvistickoafaziolo-
gické (Papathanasiou et al., 2013; Davis, 2014; Sarno, 1998; Turgeon a Macoir,
2008) a logopedické (Cséfalvay et al., 2013),78 jednak neurologické a neurofy-
ziologické literatuře (Růžička a Bednařík, 2004; Ambler, 2011; Králíček, 2011).
Zmíníme se postupně o Brocově, Wernickově, konduktivní, globální a anomické
afázii, dále o afáziích transkortikálních, o afázii subkortikální a zkřížené, krátce
též o afázii ve znakových jazycích. V této práci se přitom soustředíme především
na afázii Brocovu (výzkumu se zúčastnilo 8 pacientů s tímto typem afázie), při-
hlédneme však též k afázii kondukční (2 pacienti), transkortikální motorické (1
pacient), transkortikální smíšené (1 pacient) a anomické (3 pacienti). U pacientů
s Brocovou afázií se totiž jak v produkci, tak i v porozumění projevuje deficit pře-
devším na morfologicko-syntaktické rovině jazyka (srov. např. Lehečková, 1995).
Poněvadž cílem této práce je přezkoumat nejen poruchy na jazykové rovině le-
xikální, ale i morfologicko-syntaktické, je typ Brocovy afázie pro tento účel nej-
vhodnější. S ostatními pacienty, jejichž původní profil rezultoval do jiného typu,
než je Brocova afázie, se nabízí zajímavé srovnání.

4.1 Členění afázií v lingvistickoafaziologické litera-
tuře

4.1.1 Brocova afázie
V Brocově afázii79 je spontánní řeč namáhavá, neplynulá (nonfluentní), zpoma-
lená, skládá se z krátkých jednoduchých vět nebo samostatných slov, obsahuje
mnoho pauz a melodie řeči někdy bývá plochá. Dominantním rysem tohoto typu
afázie je tvorba agramatismů. Klinický obraz se může měnit: od úplné ztráty řeči
k pouze mírnému deficitu ve vyhledávání slov (word finding). Např. při telegra-

77Rozlišují se tzv. fonemické a tzv. sémantické parafázie. Fonemickými parafáziemi se rozumí
špatně vyslovená slova v důsledku vynechání, nahrazení, přemístění nebo přidání jednoho či více
fonémů, např. žible místo židle. Sémantickými parafáziemi se rozumí nahrazení celého slova slo-
vem jiným, sémanticky spjatým, např. židle místo stůl.

78Tato práce je naším hlavním, výchozím zdrojem.
79Též expresivní či motorická, někdy též agramatická.
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fické řeči (agramatismu) jsou vynechávána funkční slova (např. předložky) a pa-
cient komunikuje s použitím pouhých substantiv a sloves. Tento deficit může pře-
sahovat i do psané formy jazyka. Tzv. automatické řady (např. vyjmenování dnů
v týdnu) většinou zůstávají zachovány. Mohou se vyskytovat perseverace.80 Při
Brocově afázii je dále relativně zachováno porozumění, avšak porozumění kom-
plexním syntaktickým strukturám bývá ztíženo. Zasaženo je také opakování slov
a vět, pojmenování a psaní. Příležitostně se objevují fonemické parafázie. Pacienti
s Brocovou afázií obvykle trpí zároveň řečovou apraxií a pravostrannou hemiple-
gií.81 Brocova afázie je klasicky spojována s lézí v zadní části spodního frontálního
závitu (BA 44),82 insuly, frontálního opercula.83 Rovněž mohou být zasaženy pre-
motorické a prefrontální oblasti.

4.1.2 Wernickova afázie
Wernickova84 afázie vykazuje ve srovnání s afázií Brocovou některé opačné rysy,
jako jsou potíže s porozuměním a plynulá (fluentní), dobře artikulovaná řeč. Řeč
může být někdy až logoroická,85 prozodické rysy jsou zachovány. Míra deficitu
v porozumění je klíčovým defektem, avšak může se od pacienta k pacientovi lišit,
neobvyklé nejsou potíže mírné. Verbální výstup charakterizují fonemické a séman-
tické parafázie, neologismy86 a řeč obsahově prázdná (empty speech), způsobená
nedostatkem autosémantických slov (zejména substantiv a sloves). Pokud jsou tyto
potíže – zejména tvorba neologismů – velmi silné a zdá se, že pacient mluví ja-
koby neznámým jazykem, mluví se o

”
žargonové“ afázii. Působí-li řeč pacienta

zmateným dojmem a produkce řeči je nesrozumitelná, mluví se někdy o
”
slovním

salátu“. Syntaktická struktura je ve srovnání s afázií Brocovou narušena méně,
avšak stejně jako pacienti s Brocovou afázií mohou pacienti s Wernickovou afázií
produkovat agramatismy. Poškozeny jsou opakování, pojmenování, hlasité čtení
a psaní.

Pacienti s Wernickovou afázií nejsou v důsledku poruchy porozumění schopni
kontrolovat svůj vlastní řečový výstup (output), a proto si nejsou své poruchy vě-
domi (tzv. anozognozie) – komunikovat a dorozumět se s těmito pacienty je proto
velmi obtížné, což brání i realizaci rehabilitace v rámci řečové terapie. Při Wernic-

80Ulpívání; případ, kdy se pacient „zablokuje“ a hlásku, slovo nebo část slova vícekrát opakuje;
stává se zejména při těžším stupni Brocovy afázie (Cséfalvay et al., 2013, 85).

81Hemiplegie je úplná ztráta hybnosti obou končetin téže strany těla. Částečná ztráta hybnosti
se nazývá paréza.

82Tj. posteriorní část gyrus frontalis inferior.
83Součástí opercula je Brocova oblast, tj. nejzadnější část inferiorního frontálního gyru.
84Též receptivní či senzorická, někdy též

”
žargonová“.

85Logoroická (od logorea,
”
slovní průjem“) znamená překotná.

86Vážná porucha fonemické integrity slova, která ústí v nová, nesrozumitelná slova, tzv. neolo-
gismy.
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kově afázii se běžně vyskytuje ideomotorická apraxie87 a hemianopsie,88 zatímco
motorické poruchy jako hemiparéza a hemiplegie jsou spíše vzácné. Wernickova
afázie bývá spojována s lézemi v levé posteriorní perisylvijské oblasti, lokalizo-
vané v zadní třetině levého horního temporálního závitu (tj. Wernickově oblasti).
Příležitostně léze zasahuje též do přilehlých parietálních oblastí (tehdy je více po-
škozeno čtení) a do oblastí temporálních (kdy je více poškozeno porozumění).

4.1.3 Kondukční afázie
U kondukční afázie89 je klíčovým a dominantním rysem vážně porušené opako-
vání. Pacienti nejsou schopni přesně zopakovat slova či věty, funkční slova zpra-
vidla nejsou schopni zopakovat vůbec. Schopnost opakovat se zhoršuje tím, čím je
věta delší a někdy i tím, čímméně je povědomá/běžná; pacient může při opakování
začít fonemickými parafáziemi (např. báž- ba- báž- místo žába, viz Flanderková,
2006) a skončit

”
žargonem“. Navzdory fonemickým parafáziím a potížím s vyhle-

dáváním slov je spontánní řeč relativně plynulá. Pacienti si jsou parafázií vědomi
a snaží se sami sebe opravovat, což často vede k produkci několika fonemických
variant cílového slova (jev bývá popisován jako tzv. conduite d’approche, např.
kres- k- krek- kre-ček křeček, viz Flanderková, 2006). Porozumění je víceméně
zachováno, někteří pacienti však mohou mít potíže s porozuměním komplexním
strukturám. Časté jsou deficity v pojmenování a psaní. Hlasité čtení je porušeno
a obsahuje sémantické a fonemické paralexie.90 Může se vyskytovat též ideomo-
torická apraxie a/nebo senzorický deficit.91 Léze spojená s tímto typem afázie se
obvykle nachází na levé temporoparietální operkulární (perisylvijské) kůře a při-
lehlé bílé hmotě, ale i v jiných strukturách mozku, jako např. v insule, supramar-
ginálním gyru, fasciculus arcuatus, či dokonce v primární sluchové kůře nebo ve
Wernickově oblasti.

4.1.4 Globální afázie
Globální afázie je nejvážnějším typem afázie a zahrnuje vážné deficity ve všech
složkách a modalitách jazyka. Řeč je tvořena jen s velkým úsilím, je neplynulá

87Umotorické apraxie „je zachován plán, ale je porušeno provedení úkonu, nemocný jej provádí
neobratně a s drobnými chybami (při oblékání špatně zapíná knoflíky, zlomí zápalku při pokusu
o škrtnutí, s obtížemi zasouvá klíč do zámku)“ (Ambler, 2011, 71). U ideatorní apraxie pacientovi

”
chybí představa i plán pohybové činnosti, nemocný nechápe, jaký úkol mu klademe, jako by o této
činnosti nikdy neslyšel“ (ibid.).

88Též hemianopie. Výpad poloviny zorného pole (Ambler, 2011, 45).
89Kondukční neboli převodní, někdy též konduktivní.
90Totéž co parafázie, avšak v modalitě čtení.
91Porucha smyslového vnímání.
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a často omezená pouze na stereotypní výrazy (
”
já nevím... já nevím...“), slabiky

(
”
to-to... to-to...“,

”
no-no“), stereotypní opakování neologismu (např.

”
zibala-zi-

bala“; Cséfalvay et al., 2002), nicméně někdy mohou být zachovány automatické
řady. Vážně poškozeny jsou všechny jazykové modality: porozumění, pojmeno-
vání, opakování, čtení a psaní. Léze jsou zpravidla velmi rozsáhlé, zahrnují větší
část perisylvijské oblasti, bývají způsobeny uzávěrem levé arteria carotis interna.
Jsou tedy lokalizovány fronto-temporo-parietálně a mohou zasahovat hluboko do
bílé hmoty (subkortikálně). Klinicky jinou příčinou může být objemný hemisfe-
rální tumor. Přítomny jsou těžké motorické a senzorické deficity.

4.1.5 Anomická afázie

Anomická92 afázie je nejmírnější formou afázie. Jejím průvodním symptomem
je neschopnost pojmenovat na požádání lidi a předměty, ačkoliv pacient povahu
předmětu chápe. Verbální výstup je plynulý, avšak poznamenaný potížemi s vyhle-
dáváním slov (word finding) a výběrem slov (retrieval), četnými pauzami a opisy,
zatímco parafázie jsou vzácné. Opakování, porozumění a hlasité čtení jsou u to-
hoto typu afázie zachovány. Výpovědi mohou být obsahově prázdné v důsledku
nadměrného užívání generických výrazů. Pacienti také mohou užívat cirkumlo-
kuce.

Goodglass a Wingfield (1997, 3–5) vymezují anomii jakožto poruchu výběru
daného slova. Upozorňují na fakt, že při anomii daná slova nejsou ztracena z pa-
měti a při nápovědě počátečních hlásek/písmen pacient bývá schopen slovo vyslo-
vit. Jinak řečeno, koncepty slova ani slovo samo nejsou vymazány z mentálního
lexikonu, nýbrž slovo je pouze nepřístupné výběru (srov. ibid.).93 Nabídneme-li
pacientovi několik slov, je schopen vybrat to správné (Ambler, 2011, 70).

Anomie se nevyskytuje pouze u tohoto typu afázie (jak by mohl napovídat
název syndromu), nýbrž provází i afatické syndromy ostatní. Lehká anomie se
často vyskytuje též u pacientů zotavených z kteréhokoliv typu afázie.

Anomická afázie může vzniknout v důsledku léze v jakékoliv řečové oblasti
nebo i při lézích ležících mimo řečovou kůru. Izolovaná anomie má proto nízkou
lokalizační hodnotu.

4.1.6 Transkortikální afázie

Dalšími typy afázií jsou relativně vzácné afázie transkortikální. Klíčovým ukaza-
telem je opět schopnost opakovat: opakování je u všech transkortikálních afázií

92Též amnestická.
93Srov. též Damasio (1998, 32–41) a Davis (2014, 38).
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mnohem lepší než porozumění a spontánní produkce. Transkortikální afázii dě-
líme na tři typy.

Transkortikální senzorická afázie

Transkortikální senzorická afázie se podobá afáziiWernickově, avšak odlišuje ji od
ní nedotčené opakování slov a vět. Velmi často je přítomna echolálie (za význačný
rys ji považuje Davis, 2014, 39). Řeč je plynulá, ale často bezobsažná či nesrozu-
mitelná (

”
žargon“), s mnoha parafáziemi a neologismy. Narušeno je porozumění

psanému a mluvenému jazyku, pojmenování, čtení a psaní. Zdá se, že u tohoto
typu afázie není porušen samotný sémantický systém (sémantické reprezentace),
ale spíše s ním spojené procesy (ibid.). Tento typ afázie je spojován s lézemi po-
steriorně od perisylvijské oblasti, na temporookcipitálním pomezí.

Transkortikální motorická afázie

Transkortikální motorická afázie se podobá Brocově afázii. Vyznačuje se neply-
nulou řečí, zachovaným porozuměním a relativně neporušeným pojmenováním.
Hlasité čtení a psaní jsou poškozeny a v některých případech lze pozorovat fone-
mické parafázie. Nápadná je oproti Brocově afázii neporušená schopnost opakovat:
pacientům dělá potíže odpovědět na otázku, avšak i delší věty jsou schopni zopa-
kovat s naprostou přesností. Pacienti se často uchylují k echolálii.94 V řeči se mo-
hou objevovat perseverace. Tento typ afázie může být doprovázen neurologickými
symptomy jako mírná dysartrie95 a senzorickými a motorickými poruchami. Tran-
skortikální motorická afázie může být pokračováním po zmírnění afázie Brocovy
nebo je součástí syndromu, který je důsledkem masivní léze frontálního laloku
a je doprovázen nedostatkem iniciativy a akinetickým mutismem.96 Klinický ob-
raz odpovídá tomu obrazu afázie, který Lurija nazval afázií dynamickou (viz Flan-
derková a Mertins, 2014). Tento typ afázie je zpravidla doprovázen pravostrannou
hemiparézou s výraznějším postižením dolní končetiny a hrudního pletence než
ruky a obličeje. Léze semůže vyskytovat na několikamístech: ve frontálním laloku
před či nad Brocovou oblastí,97 v suplementární motorické arei (právě její porušení
nebo přerušení jejích spojů s Brocovou oblastí je zřejmě základním mechanismem
vzniku tohoto typu afázie) nebo v cingulárním gyru. V některých případech může
být léze subkortikální a zasahuje bílou hmotu pod frontální kůrou.

94Doslovnému opakování všeho, co bylo řečeno, např. pacient automaticky opakuje vše, co říká
terapeut v průběhu řešení diagnostického testu (Papathanasiou et al., 2013, 46).

95Porucha artikulace způsobená poruchou inervace mluvidel (Ambler, 2011, 69).
96Pacient nemluví ani se nehýbe (Papathanasiou et al., 2013, 46).
97Tj. anteriorně a superiorně k Brocově oblasti.
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Transkortikální smíšená afázie

Smíšená transkortikální afázie je spíše vzácný syndrom, kombinující symptomy
motorické a senzorické transkortikální afázie. Řeč je neplynulá, zůstávají v ní
pouze stereotypní výpovědi postrádající význam. Porušeno je porozumění, pojme-
nování, psaní a čtení. Stejně jako u všech ostatních transkortikálních afázií je výraz-
ným rysem zachované opakování slov a vět, často až kompulzivní formou echolá-
lie; tento typ afázie je jakousi globální afázií se zachovanou schopností opakovat
(ibid.). Léze zpravidla leží v oblastech, které obkružují Sylviovu rýhu (Růžička
a Bednařík, 2004).

4.1.7 Subkortikální afázie, zkřížená afázie a afázie u znako-
vých jazyků

Subkortikální afázie

Někdy se vydělují tzv. subkortikální afázie. Nastávají při lézích v thalamu a jeho
posteriorních jádrech, tj. léze nezasahují mozkovou kůru. Subkortikální afázie je
porucha nikoliv zcela jednotného klinického obrazu – její projevy jsou u různých
pacientů různé. Mohou se objevovat deficity v porozumění, dysartrie a poruchy
motoriky. Thalamická afázie se vyznačuje neplynulou řečí, vzácně deficity v po-
rozumění a potlačením řeči, která je často omezena pouze na odpovědi na přímé
otázky. Mohou se vyskytovat sémantické parafázie.

Zkřížená afázie

Zkříženou afázií se nazývá případ, kdy se léze u pravorukých pacientů nachází
v pravé hemisféře. Pacienti podávají dobrý výkon v afaziologických testech, poru-
šena je však prozodie a zpracování nedoslovných verbálních podnětů, jako např.
metafor, anekdot a ironicky použitých výrazů. Zkříženou afázií trpí méně než 4 %
pacientů s afázií.

Afázie u znakových jazyků

Specifickou oblastí je případ afázie u znakových jazyků (někdy bývá v klasifi-
kaci afázií vydělována jako zvláštní typ). Bylo prokázáno, že neslyšící pacienti
vykazují symptomy Brocovy aWernickovy afázie (Hickok et al., 2002). Poněvadž
pravá hemisféra je do značné míry specializována na zpracování vizuospaciálních
podnětů, ukázalo se jako překvapivé zjištění, že afázie u znakových jazyků vzniká
stejně jako u jazyků neznakových poruchou levé hemisféry (ibid.).
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4.1.8 Alexie a agrafie
Vmnoha případech se k poruchámmluvené řeči přidružují i problémy psané formy
jazyka -– alexie a agrafie (Cséfalvay et al., 2002, 3), avšak tyto získané poruchy
čtení a psaní se mohou vyskytovat i nezávisle na afázii (ibid.).

4.2 Členění afázií v neurologické literatuře
V neurologické literatuře se rovněž setkáváme s různými názory na klasifikaci
afázií. Vyčerpávající přehled typů afázií podávají Růžička a Bednařík (2004). Za-
měřují se nejen na popis jazykových symptomů, ale i na doprovodné neurologické
nálezy a typické lokalizace léze (viz Tab. 4.1).

Typ afázie Lokalizace poškození
Brocova spodní zadní frontální kůra
transkortikální motorická frontální kůra, před a nad Brocovou oblastí
globální rozsáhlá léze uvnitř oblasti Sylviovy rýhy nebo

thalamu
transkortikální smíšená léze obkružující oblasti Sylviovy rýhy

Wernickova zadní horní temporální kůra
kondukční temporoparietální kůra a podkoří
transkortikální senzorická temporální kůra za Wernickovou oblastí, gyrus

angularis
anomická nespecificky, různé řečové zóny

Tabulka 4.1: Lokalizace poškození (v levé hemisféře) u jednotlivých typů afázie.
Podle Růžička a Bednařík, 2004, 445.

V neurologické a neurofyziologické literatuře oproti lingvistickoafaziologic-
kým příručkám více kolísá počet typů afázie, který bývá uveden, a nejednotné je
dělení na jednotlivé syndromy.98 Tato nejednotnost je pro praxi určitou nevýhodou
a každé pracoviště se s ní vypořádává různě.

98Např. Ambler (2011, 69–70) dělí afázie na pět typů: Brocovu, Wernickovu, globální, kon-
dukční a amnestickou neboli anomickou. Breedlove et al. (2010) zmiňují rozdíly mezi typy fluent-
ními vs. nonfluentními; uvádějí afázii Brocovu,Wernickovu, globální, konduktivní a subkortikální.
Bear et al. (2007) rozlišují sedm různých syndromů a spojuje je s následujícími umístěními lézí:
Brocova afázie (motorická asociační kůra frontálního laloku), Wernickova afázie (zadní spánkový
lalok), globální afázie (oblasti čelního a spánkového laloku), konduktivní afázie (fasciculus arcua-
tus), transkortikální senzorická afázie (kůra na rozhraní spánkového, temenního a týlního laloku)
a motorická afázie (čelní lalok před Brocovou oblastí), anomická afázie (dolní temporální lalok).
Stanovit umístění léze při anomické afázii je však sporné (viz výše). V neurofyziologické klasifi-
kaci Králíček (2011, 155–156) uvádí osm typů afázie: Brocovu,Wernickovu, konduktivní, globální,
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4.3 Členění afázií v logopedii
V české logopedické literatuře se setkáváme zpravidla s typologií, která byla pře-
vzata z bostonské klasifikace afázií (viz pozn. č. 70 v kap. 3). Tato typologie byla
užita též pro vyšetření pacientů zúčastněných v našich experimentech (Cséfalvay
et al., 2013). Pacienti byli vyšetřeni pomocí testové baterie s názvem Vyšetření fa-
tických funkcí,99 které je součástí širšího celku Diagnostika a terapie afázie, grafie,
lexie100 (Cséfalvay et al., 2002). Test zahrnuje vyšetření spontánní řeči, rozumění
mluvené řeči, opakování, pojmenování, čtení a psaní (ibid.). Test rozlišuje osm
následujících syndromů afázie: Brocova, globální, transkortikální motorická, sen-
zorická a smíšená, dále Wernickova, konduktivní a anomická.

4.4 Shrnutí
Shrnutí hlavních syndromů afázií s výběrem některých jejich výrazných
symptomů podává tab. 4.2 na s. 48.

Je nutno zdůraznit, že v praxi v rámci jistého syndromu nemusí být shledány
všechny jeho symptomy, často dochází k disociaci, tj. případu, kdy je deficit pří-
tomen u pouze jedné ze schopností, zatímco ostatní schopnosti zůstávají relativně
zachovány (Davis, 2014, 35; viz kap. 2.4).

K neurologickým klasifikacím je třeba dodat, že afázie se vztahuje primárně
k jazykově-specifickému chování, nikoliv k anatomii, fyziologii či jiným, nejazy-
kovýmkognitivnímmechanismům. Jinak řečeno, afázie je primárně určena behavi-
orálně, nikoliv kognitivně či anatomickým nebo fyziologickým substrátem (srov.
McNeil a Copland, 2011, 27). Afázie jako taková tedy pravděpodobně není pri-
márně určena anatomickým místem léze.101

anomickou, transkortikální motorickou, senzorickou a smíšenou. Poznamenává však (ibid.), že
”
lé-

kař bez hlubších znalostí psychologie a lingvistiky v běžné praxi obvykle vystačí s dělením afázií
na Wernickovu, Brocovu a globální“.

99Fatické funkce jsou součástí tzv. funkcí symbolických, tj. specificky lidských funkcí vyšší
nervové činnosti (Ambler, 2011, 70). Patří mezi ně schopnost mluvit, číst, psát, počítat a mys-
let v abstraktních pojmech; zahrnují také sémantiku (význam slov). Kromě fatických funkcí se
k symbolickým funkcím řadí funkce gnostické (představující vyšší syntézu smyslového vnímání,
tj. schopnost poznávat předměty zrakem, sluchem nebo hmatem) a funkce praktické (schopnosti
vykonávat složitější účelové pohyby). Vyšetření fatických funkcí vzniklo v letech 2002–2003 a bě-
hem let 2009–2012 bylo revidováno (Cséfalvay et al., 2013, 105).
100VČeské republice neexistuje žádný standardizovaný diagnostický test, který by byl všeobecně

užíván. Je tak na každém logopedovi, jakou formu diagnostiky použije (Lehečková, 2012).
101Alespoň ne do té doby, dokud nebudou identifikovány neurokognitivní sítě velkého rozsahu,

které za
”
vytváření jazyka“ (making language) zodpovídají (srov. McNeil a Copland, 2011, 27).

Pro současný stav výzkumu v neurolingvistice s použitím funkční magnetické rezonance (fMRI)
viz Price, 2010.
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Závěrem lze shrnout, že ač typologie afázií není u různých autorů a růz-
ných škol jednotná, vždy se alespoň pracovně rozlišují afázie fluentní vs. non-
fluentní, popř. Brocova vs. Wernickova (srov. k tomu Lehečková, 2012). Klasi-
fikace slouží především k usnadnění vzájemné komunikace mezi klinickými pra-
covníky, z nichž však někteří často preferují spíše popis jednotlivých specifických
symptomů než

”
nálepkování“ jednotlivých typů, neboť relativně mnoho afatic-

kých pacientů do žádné ze skupin klinických syndromů nezapadá (Davis, 2014,
40). Jak uvádějí Papathanasiou et al. (2013, 44), kliničtí pracovníci (afaziologové)
by měli v diagnostice vycházet především z metodologie založené na pozorných
analýzách individuálních jazykových deficitů a plánovat vhodnou terapii pacientů
především podle nich.
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Kapitola 5

Agramatismus

5.1 Termín agramatismus

5.1.1 Historie pojmu
Jedním z typických rysů Brocovy afázie je tvorba agramatismů.102 Termín agra-
matismus poprvé použil Adolf Kussmaul v 2. pol. 19. stol. (viz kap. 3.3). Vyme-
zil agramatismus jako neschopnost gramaticky tvořit slova (porucha morfologie)
a syntakticky je řadit ve věty (porucha slovosledu a syntaxe). Termín agramatis-
mus dále rozvinul a popsal Arnold Pick:103 nově jej chápal nikoliv jako poruchu
mysli či intelektu, nýbrž jako poruchu jazyka an sich. Zároveň agramatismus připi-
soval produkci řeči, zatímco poruchy agramatického porozumění byly popsány až
později (např. Caramazza a Zurif, 1976; srov. dále Edwards, 2005, 124).104 V roce
1914 vedle agramatismu vymezil Karl Kleist tzv. paragramatismus: zatímco při
agramatismu podle Kleista převládá vynechávání jazykových prostředků nad je-
jich substitucí, při paragramatismu je tomu naopak. Agramatismus je přitom ty-
pický pro Brocovy afatiky (a současně – jak bylo uvedeno výše – i pro pacienty
s jinými typy afázie), zatímco paragramatismus pro afatiky Wernickovy. Dichoto-

102Nicméně jsou i případy Brocovy afázie bez přítomnosti agramatismů (Bastiaanse a Thompson,
2012, 121), stejně jako se agramatismy mohou vyskytnout i u jiných typů afázie, než je afázie
Brocova.
103O pražském psychiatrovi Arnoldu Pickovi viz stať Romana Jakobsona z roku 1953 (Jakobson,

1971).
104V pozdních 70. letech a raných 80. letech 20. stol. bylo diskutováno o předpokladu, že agra-

matické projevy se vždy objevují paralelně jak v produkci, tak v porozumění. Empirická data tento
předpoklad nepotvrdila: objevovali se i pacienti s Brocovou afázií a agramatismy, kteří v porozu-
mění nevykazovali žádný deficit. Představa bezvýjimečného paralelního porušení jak produkce,
tak porozumění byla tudíž obecně opuštěna a zachází se s ní s jakožto empirickou otázkou: před-
poklad paralelnosti porušení totiž může být experimentálně jak potvrzen, tak i odmítnut (Kean,
1995).
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mie agramatismus vs. paragramatismus je však dodnes sporná a od 80. let 20. stol.
je předmětem diskusí (např. Badecker a Caramazza, 1985; Caplan, 1986).105 Ob-
jevovali se totiž i pacienti, v jejichž řeči se vyskytovaly vynechávání i substituce
rovnoměrně (Heeschen a Kolk, 1988). Navíc vyvstal rozdíl mezi výskytem vyne-
chávek a substitucí ve spontánní řeči oproti jejich výskytům v strukturovaném tes-
tování. Zatímco ve spontánní řeči se Kleistovo rozlišení zdá fungovat, v strukturo-
vaném testování je situace jiná: převládají substituce nad vynechávkami a Brocovi
agramatici se tak vlastně stávají paragramatiky (ibid.). Ani dnes tedy rozlišení agra-
matismus vs. paragramatismus není jednoznačné: většinou se užívá pouze první
z termínů jakožto označení jednoho z hlavních rysů Brocovy afázie (srov. kap.
4.1.1), přestože i takový jeho statut je sporný – agramatismus může být průvod-
ním symptomem i jiných typů afázie, než je afázie Brocova.

5.1.2 Vymezení termínu

Agramatismem jakožto jedním z rysů Brocovy afázie se v širokém smyslu rozu-
mějí poruchy gramatiky (Stemmer a Whitaker, 2008, 443); agramatická řeč je syn-
takticky a/nebo morfologicky zjednodušená nebo nesprávná (srov. ibid.), pacienti
mají tendenci vynechávat či

”
chybně“ produkovat flektivní markery a tzv. funkční

slova (Kean, 1995, 370). Agramatismy se vyskytují především ve spontánní řeči
při mluvené produkci, mohou se však objevovat i při porozumění (např. tzv. asyn-
taktické porozumění106) nebo v modalitě čtení (tzv. agramatické čtení107). U mo-
dalit porozumění a čtení se pak mluví o receptivním agramatismu, tj. poruchách
užití syntaktické struktury k porozumění větnému významu (Stemmer a Whitaker,
2008, 443). Receptivní agramatismus je tak jakýmsi protějškem agramatismu ex-
presivního a vyznačuje se mj. následujícími dvěma rysy (Ingram, 2008, 297): 1)
při identifikaci agentu v reverzibilních pasivních větách dochází k výkonu nikoliv
lepšímu než na úrovni náhody (srov. kap. 10), 2) pacienti podávají slabý výkon
u zpracování vět, jejichž slovosled se odchyluje od slovosledu kanonického, např.
u objektových vztažných vět v angličtině, jako např. I can see the man who the
woman kissed (Webster a Howard, 2012). Pro podrobnější charakteristiku recep-
tivního agramatismu a jeho teorií a hypotéz srov. např. Ingram, 2008.

105V polovině 80. let 20. stol. nazval Heeschen (1985) dichotomii agramatismus vs. paragrama-
tismus fiktivní opozicí.
106Asyntaktické porozumění spočívá v úplné ztrátě schopnosti reprezentovat syntaktickou struk-

turu (viz Hudousková et al., 2014) a týká se psané formy jazyka (Caramazza et al., 1981, 311–312):
porozumění psanému materiálu na sebe bere tutéž podobu, jakou má deficit v porozumění sluchem
(ibid.).
107Jako agramatické čtení se popisuje takové čtení nahlas, při němž afatik není schopen přečíst

jednotky, jež vynechává ve spontánní řeči – např. gramatické morfémy (Caramazza et al., 1981,
311–312).
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5.2 Proč zkoumat agramatismus?
Jak uvádějí Bastiaansová a Thompsonová (2012),108 výzkum agramatismu je důle-
žitý jak teoreticky (existují různé jeho teorie), tak klinicky (hojně bylo diskutováno
o otázce oprávněnosti agramatismu jakožto klinické kategorie). Na základě agra-
matických datmohou být testovány a upravovány či nově konstruoványmodely ne-
afatického užívání jazyka (srov. ibid.), zkoumání agramatismu rovněž napomáhá
pomocí neurozobrazovacích metod objasnit fungování jazykových mechanismů
v mozku. Vědci stále doufají, že v budoucnu bude možné specifikovat takové pod-
mínky vzniku léze a takové vlastnosti dané léze, v jejichž důsledku posléze dochází
k produkci agramatismů (srov. ibid.). V neposlední řadě výskyt a povaha agrama-
tismů slouží jako jeden z prostředků k stanovení diagnostiky a plánování terapie
afázie.

5.3 Teorie agramatismu
Agramatismus je komplexní symptom a v současnosti existují různé jeho teorie,
z nichž některé v tomto oddíle zmíníme (pro úplný přehled viz Bastiaanse a Thomp-
son, 2012; Kean, 1985, 121n.; dále např. Linebarger, 1995). Předmětem diskusí je
především otázka, zda symptomy agramatismu vycházejí z deficitu v reprezentaci
jazyka, nebo z deficitu v jazykových procesech (Bastiaanse a Thompson, 2012,
12).

Podle některých teorií založených na reprezentaci agramatismus představuje
narušení zejména reprezentací syntaktických, jak postuluje např. tzv. hypotéza vy-
mazávání stop (trace deletion hypothesis, TDH – viz Grodzinsky, 2000, Hudous-
ková et al., 2014; podrobněji viz kap. 10) či hypotéza prořezávání stromů (tree
pruning hypothesis, TPH – viz Friedmann a Grodzinsky, 1997; Friedmann, 2002;
Schmiedtová a Flanderková, 2012b). Hypotéza prořezávání stromů předpokládá,
že pacienti s Brocovou afázií mají nejvíce porušeny ty uzly, jejichž pozice v syntak-
tickém stromě je nejvyšší.109 Nicméně, agramatismus se výlučnou a jednotnou syn-
taktickou poruchou být nezdá (srov. Code, 2013, 324): neprojevuje se totiž pouze
na morfologicko-syntaktické rovině, ale např. i na rovině lexikální (mj. v podobě
rozdílu ve zpracování substantiv a sloves, srov. Bastiaanse a Thompson, 2012, 60;
viz též kap. 7 a 9). Stejně tak není udržitelná myšlenka o porušení, jež by spočí-
valo výlučně na jazykových reprezentacích (Bastiaanse a Thompson, 2012): teorie
založená čistě na nich nedokáže všechny aspekty agramatismu plně vysvětlit.

108V této kapitole vycházíme převážně z tohoto zdroje.
109Tj. porušena je reprezentace na úrovni uzlu času a zároveň všechny reprezentace nad tímto

uzlem. Zatímco je tedy uzel času porušen, shoda zůstává zachována (viz Bastiaanse a Thompson,
2012; Schmiedtová a Flanderková, 2012b).
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Mezi teorie, podle nichž jsou porušenymentální/mozkové procesy, patří tzv. te-
orie adaptace (adaptation theory). Tato teorie pochází z poloviny 80. let 20. století
(viz Kolk a van Grunsven, 1985; Kolk et al., 1985) a předpokládá, že agramatické
symptomy nejsou přímým odrazem podkladového deficitu, nýbrž jsou důsledkem
tzv. kompenzačních strategií, kterými se pacienti s poškozením vyrovnávají (srov.
Bastiaanse a Thompson, 2012). Kolk et al. (1985) udávají tři následující premisy,
z nichž teorie adpatace vychází:

1. Vynechávání v agramatické řeči nejsou důsledkem samotného poškození,
ale důsledkem pacientovy adaptace na poškození;

2. podkladové poškození agramatismu není ztrátou určitých znalostí nebo
schopností, nýbrž jen zpoždění procesů jazykové produkce;

3. adaptace není nutným důsledkem podkladového poškození, tj. vyvstává
z rozhodnutí pacienta. Pacient se musí rozhodnout, zda adaptaci využije, či
nikoliv.

(Kolk et al., 1985)

Podle jiných badatelů je agramatismus odrazem selektivních poruch některých
procesů (srov. Bastiaanse a Thompson, 2012). Příkladem je tzv. hypotéza složitosti
argumentové struktury (argument structure complexity hypothesis, ASCH) Cyn-
thie Thompsonové (2003). Tato hypotéza říká, že složitost argumentové struktury
má přímý dopad na schopnost výběru (retrievability) sloves z mentálního lexikonu
a na schopnost tvořit věty (Bastiaanse a Thompson, 2012; Thompson, 2003). Čím
více argumentů sloveso má, tím je schopnost výběru a konstrukce vět obtížnější
(srov. zejm. kap. 9).

Jak přístupy založené na reprezentaci, tak přístupy založené na jazykových
procesech mají své výhody i úskalí. Přístupy založené na jazykových procesech
trpí především některými vážnými nedostatky teoretickými; Bleser et al. (2012,
127–128) uvádějí čtyři následující:

1. Přístupy založené na procesech se někdy zdají být vágní. Je problematické
předpovědět, která omezení jazykového zpracování ovlivní tu kterou jazy-
kovou strukturu a proč. Dosud chybí spolehlivá definice schopnosti jazyk
zpracovávat (definition of processing capacity) a přesné stanovení její úlohy
v produkci řeči;

2. pro některé tyto přístupy je problematické vysvětlit selektivní gramatické
deficity, jako např. selektivní poškození shody oproti neporušenému času
(viz výše);
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3. přístupy založené na procesech se ve snaze vysvětlit selektivní deficity v jis-
tém typu výpovědí často spoléhají na pojem

”
syntaktické složitosti“, přes-

tože je velmi obtížné tuto složitost přesně vymezit;

4. tyto přístupy se zaměřují spíše na zkoumání řečové produkce, zatímco potíže
v modalitě porozumění ponechávají spíše stranou.
(Bleser et al., 2012, 127–128)

Přístupy založené na reprezentacích oproti tomu mají tu výhodu, že pro selek-
tivní gramatické deficity poskytují elegantní popis a jasné predikce (ibid.). Tyto
přístupy nicméně mají tendenci opomíjet ostatní rysy agramatické řeči, jako např.
redukovanou délku vět při agramatické produkci či potíže s lexikálním výběrem
(ibid.). Dále nejsou schopny vysvětlit různé stupně závažnosti daných poruch
(lehčí vs. těžší deficit).

V současnosti již existují přístupy, které se snaží teorii deficitu v reprezen-
taci s teorií deficitu v jazykových procesech sblížit (viz Bastiaanse a Thompson,
2012). Oba tyto přístupy k agramatismu jsou totiž spjaty, pouze zdůrazňují odlišné
aspekty deficitu (Bastiaanse a Thompson, 2012, 128).

Budoucí výzkum agramatismu se patrně zaměří na výzkum agramatického cho-
vání napříč jazyky, vedle toho na vývoj modelů poruch a zotavení a na vývoj di-
agnostických a terapeutických metod. Dále bude veden snahou hlouběji pochopit
nervové mechanismy, které jsou s jazykovými funkcemi spjaty a jejichž vztah do-
sud nebyl plně objasněn.

Je třeba dodat, že situaci komplikuje fakt, že v agramatismu působí rovněž
řada podkladových poškození, např. poškozené kognitivní mechanismy, které pod-
porují jazyk, jako je pracovní paměť a pozornost (Bastiaanse a Thompson, 2012,
13), dále též procesy adaptace na poškození, ekonomie úsilí a další faktory (srov.
Code, 2013).

5.4 Agramatismus v češtině a jiných jazycích
Agramatismus se projevuje různě v různých typech jazyků.110 Snad nejprobáda-
nějším jazykem v afázii je angličtina, spolu s ní i řada typologicky a geograficky
odlišných jazyků (viz obsáhlé kompendium zahrnující 15 jazyků: Menn a Obler,
1990; dále Paradis, 2001; Lehečková, 2010; Bastiaanse a Thompson, 2012; o bilin-
gvní afázii viz např. Gitterman et al., 2012). Z dalších germánských jazyků je za-
stoupena111 němčina, švédština a islandština; z románských jazyků francouzština,
110Na tento fakt opakovaně upozorňuje Lehečková (např. 1995, 2009, 2010).
111Afázie v těchto jazycích jsou popsány v případových studiích (Menn – Obler, 1990; Paradis,

2001), avšak řada jiných časopiseckých studií je věnována i dalším jazykům (např. o čínštině v afá-
zii srov. Chu, 1986; Gao, 1990).
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italština, španělština, katalánština a furlanština; z aglutinačních jazyků finština,
maďarština a turečtina (Slobin, 1991); popsána je též řečtina a některé další in-
doevropské jazyky mimoevropského areálu, mezi semitskými jazyky hebrejština,
mezi íránskými jazyky íránská perština (Farsi) a mezi indo-íránskými hindština.
Popsána je též izolovaná ergativní baskičtina (Laka a Korostola, 2001), japon-
ština (Kudo, 1992), korejština (Bastiaanse a Thompson, 2012, 99) a byly prove-
deny předběžné analýzy kapské afrikánštiny. Ze slovanských jazyků vznikly stu-
die o polštině (Menn a Obler, 1990), ruštině (Cvetkova – Glozman, 1975 –- ci-
továni in Lehečková, 1986), srbochorvatštině (Lukatela et al., 1995; Smith a Mi-
mica, 1984), bulharštině (Vakareliyska, 1993) a slovenštině (Marková a Cséfalvay,
2010).

Popisem afázií a agramatismu v češtině se dlouhodobě zabývá Helena Leheč-
ková (např. Lehečková, 1985a, 1986, 1995, 1999, 2001, 2009, 2010; srov. též
autorčiny články z oblasti neurolingvistiky a logopedie, např. Lehečková, 1984,
1985b a 2012). Agramatismus v češtině se podle Lehečkové (1986) projevuje
dvěma hlavními způsoby: nahrazováním (

”
správný tvar se nahrazuje nesprávným“

– Lehečková, 1986), např. doktor nezná moje dcera (akuzativ nahrazen nominati-
vem –- Lehečková, 2009, 26), a vynecháváním (

”
[v]ynechávají se jazykové jed-

notky, které vyžaduje správná morfologicko-syntaktická struktura výpovědi“ – Le-
hečková, 1986), např. chodim furt nemocnice (vynechaná prepozice – Lehečková,
2009, 26).112 Lehečková (např. 2009) srovnává vynechávání v češtině s jinými
jazyky, např. s angličtinou:113

”
Na rozdíl od angličtiny, kde jsou v řeči afatiků vynechávány jak
volné, tak vázané gramatické morfémy, v češtině pacienti vynechávají
pouze samostatná gramatická slova, a to především prepozice a po-
mocná slovesa.“ (Lehečková, 2009, 30)

Výsledky Lehečkové (1995) dále potvrdily následující zjištění:

”
v izolačních jazycích jsou gramatickémorfémy snadno vynechávány,
v aglutinačních jazycích jak vynechávány, tak nahrazovány a ve flek-
tivních jazycích především nahrazovány“ (Lehečková, 1995, 96)

112Jak uvádí Lehečková (2010), vynechávání volných gramatických morfémů a nahrazování vá-
zaných gramatických morfémů lze považovat za jednu z agramatických univerzálií, stejně jako
tvorbu krátkých vět, pomalé tempo řeči, zjednodušenou syntax, častější vynechávání sloves než vy-
nechávání substantiv a konečně nahrazování příznakovějších forem formami méně příznakovými.
Jak ovšem autorka jedním dechem dodává, nic z toho neplatí bez výjimky (Lehečková, 2010).
113V řeči anglicky mluvících afatiků se lze setkat s vynecháváním koncovek minulého času u pra-

videlných sloves, např. walk místo walked, s nahrazováním tvaru walked tvarem walking či s od-
padáváním koncového -s v 3sg, např. She *read místo she reads (Stemmer a Whitaker, 2008, 140).
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Dále se vynechávání a nahrazování liší podle toho, zda se projevy afázie vysky-
tují v nominálních či slovesných frázích. V nominálních frázích, které bývají lépe
zachovány než fráze slovesné (srov. kap. 7), jsou gramatické chyby častěji způ-
sobeny nahrazováním jinými slovy, zatímco ve slovesných frázích jsou většinou
způsobeny vynecháváním (např. auxiliárních, ale i plnovýznamových sloves či
slovesných argumentů, a to i obligatorních –- Lehečková, 1985a, 124; Lehečková,
1986, 2001 a 2009). Lehečková (1995) na základě srovnání typologicky odlišných
jazyků shrnuje:

”
(...) projevy fatických poruch v morfologii a syntaxi nejsou závislé
pouze na neurofyziologické povaze defektů, ale i na typu jazyka.“ (Le-
hečková, 1995, 96)

Typ jazyka rozhoduje např. o tom, jakou podobu má/může mít vynechávání
gramatických morfémů.114 Rozdíl mezi češtinou a angličtinou spočívá v tom, že
v případě češtiny může při vynechání gramatického morfému vzniknout existu-
jící či neexistující slovo, např. lesa > les vs. hezký > *hezk (viz Hudousková
et al., 2014). K případům druhého typu, kdy odpadnutím finálního tvarotvorného
morfému vzniká neslovo, v produkci řeči českých afatiků nedochází.115

Jak uvádí Lehečková (1985a), agramatismy lze dělit jednak na poruchy para-
digmatické, tj. poruchy v deklinaci a konjugaci, kdy dochází k zaměňování prefixů
a sufixů, jednak na poruchy syntagmatické, jež představují

”
rozpad povrchových

syntaktických struktur, který vede k tzv. telegrafickému stylu“ (Lehečková, 1985a,
123). Pokud jde o vynechávání a nahrazování uvnitř jednotlivých gramatických ka-
tegorií, Lehečková (1999 a 2001) charakterizovala na materiálu češtiny distribuci
chyb mezi jednotlivými formami a dospěla k následujícím hierarchiím: rody žen-
ský a střední bývají nahrazovány rodem mužským; plurálové formy jsou nahrazo-
vány singulárovými; v hierarchii pádů je nadřazeným tvarem nominativ; 3pl, 1sg
a 1pl bývají nahrazovány 3sg; préteritum a futurum jsou nahrazovány prézentem;
kondicionál a imperativ jsou nahrazovány indikativem; pasivum je nahrazováno
aktivem a perfektivní aspekt bývá nahrazován aspektem imperfektivním (podrob-
něji k obecné charakteristice afázie v češtině na morfologicko-syntaktické rovině
viz Lehečková, 2009, 33). Vždy tedy jde o preferenci těch forem, které jsou v češ-
tině nejfrekventovanější a bezpříznakové.

114Na fakt, že prosté vynechávání flexe nelze uplatnit na typologicky odlišné jazyky, upozorňuje
např. Grodzinsky (1984).
115Nedochází k nim ani ve slovenštině (viz Marková a Cséfalvay, 2010). Pro hebrejštinu srov. též

Hudousková et al., 2014.
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5.5 Agramatismus jako klinická kategorie

Předmětem diskusí se v 80. letech 20. stol. stala oprávěnost agramatismu jakožto
klinické kategorie. Podle některých badatelů (Badecker a Caramazza, 1985; Cara-
mazza a McCloskey, 1988) je zpochybnitelná psychologická realita agramatismu;
kategorie agramatismu podle nich spočívá pouze na základech klinické intuice,
nikoliv na žádoucích objektivních kritériích (Badecker a Caramazza, 1985). Ca-
ramazza (Caramazza a McCloskey, 1988) poukazuje při hodnocení agramatismu
a jiných deficitů na jednak empirická, jednak metodologická úskalí. V empirii dle
Caramazzy sice lze klinicky identifikovat určité vzorce deficitů (např. namáhavá
řeč se objevuje spolu s vynecháváním funkčních slov) a vytvářet podle nich při-
rozené skupiny pacientů, avšak –- ptá se Caramazza -– jaký druh kategorie tímto
seskupením vytváříme? Podle Caramazzy nemáme záruku, že je tato koexistence
vybraných deficitů kognitivně (teoreticky) zakotvena.116 Navíc, podle Caramazzy
se při pokusech ustavit metodologický základ pro klasifikaci pacientů nelze vy-
hnout nebezpečí, že dáme přednost jedné podmnožině deficitů nad jinou, která je
ovšem rovněž teoreticky významná. Stejně tak je obtížné se vypořádat se zajiš-
těním všech experimentálních podmínek: kontrole se vymyká především podoba
pacientovy léze (Caramazza a McCloskey, 1988).Všechna tato úskalí podle Cara-
mazzy znemožňují klasifikaci afatických pacientů do klinických skupin (ibid.).

Naopak ve prospěch klinické kategorie agramatismu vystupuje Caplan (např.
1986, srov. též Bastiaanse a Thompson, 2012). Různost v rámci kategorie agrama-
tismu je podle Caplana (1986) přirozený jev a právě tuto různost je třeba v agra-
matismu zkoumat. Různé projevy agramatismu sice mohou být jinak závažné (od
mírného přes středně těžký k těžkému deficitu) a jeden vybraný deficit, na který se
ve zkoumání soustředíme, může být způsoben jinými, dalšími patologickými rysy
pacientova jazykového systému (Caplan, 1986), nejsou to však překážky v zkou-
mání agramatismu; naopak, některé jevy mohou koexistovat nejen u různých paci-
entů, ale i napříč různými jazyky.117 Podle Caplana by tedy nebylo účelné kategorii
agramatismu opustit (ibid.; Caplan, 1987, 261n.).

Přestože je tedy hodnocení agramatismu spojeno s mnohými úskalími, nejde
o kategorii, jež by postrádala smysl. Umožňuje zachytit projevy afázie na různých
jazykových rovinách (lexikon, morfologie, syntax), na jejichž základě především
může být plánována vhodná terapie (viz Bastiaanse a Thompson, 2012).

116Pro detailnější argumentaci viz Caramazza a McCloskey, 1988, 525.
117Proto také podle Caplana nevystačíme pouze s případovými studiemi (srov. kap. 2.5).
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5.6 Shrnutí
Agramatismus je komplexní jev a jeho zkoumání s sebou nese – podobně jako
výzkum afázie obecně – mnohá úskalí. Přesto má o jazyce v afázii klíčovou výpo-
vědní hodnotu: jeho projevy jsou doloženy v mnoha jazycích světa a na jeho zá-
kladě mohou být konstruovány a testovány psycholingvistické modely produkce
a porozumění řeči. Výzkum agramatismu dále pomáhá objasnit, jakým způsobem
je jazyk v mysli či mozku reprezentován/organizován, což může být následně vy-
užito především v diagnostice a terapii jazykových poruch, a to jak na úrovni teo-
retické, tak i praktické.
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Část II

Experimentální část





Kapitola 6

Pacienti s afázií: demografie,
etiologie a diagnóza

Výzkumu se zúčastnilo celkem 15 pacientů s afázií,118 z toho osm pacientů s afázií
Brocovou, dva s transkortikální (jeden s transkortikální motorickou, druhý s tran-
skortikální smíšenou), tři pacienti s afázií anomickou a dva s kondukční. Většinou
šlo o chronické119 pacienty; pouze Pacientka 14 s kondukční afázií se v době testo-
vání nacházela ve stavu odeznívající akutní fáze (proto se také nezúčastnila všech
testovaných úloh). V následujících podkapitolách se zmíníme o demografii, etiolo-
gii a diagnóze každého z pacientů. Informace jsou někdy neúplné (např. u Pacienta
10 se nepodařilo získat údaje o etiologii).

Uvedená diagnóza je platná vzhledem k okamžiku testování. Z doby testování
naopak nepocházejí nálezy CT, MR, ani jiných vyšetření pomocí zobrazovacích
technik; snímky získané těmito metodami byly pořízeny v době bezprostředně po
vzniku poruchy, případně pro kontrolu s delším časovým odstupem, ve všech pří-
padech však delší dobu před samým testováním. Získaná lékařská dokumentace
neposkytuje u všech pacientů stejně detailní vhled do vývoje dané léze. Je-li po-
drobnější dokumentace k dispozici, svědčí o tom, že klinický obraz je vzhledem
k vývoji léze u jednotlivých pacientů velmi pestrý. Ve všech případech však léze
byla omezena na levou hemisféru s výjimkou Pacienta 2, jenž měl v důsledku au-
tonehody porušenu hemisféru pravou.

Všude tam, kde bylo třeba, uvádíme i přítomnost poruchy paměti nebo kogni-
tivního deficitu.120

Jeden z pacientů (Pacient 9 s transkortikální motorickou afázií) je léčen pro
psychiatrické onemocnění, u Pacientky 15 je přítomna porucha paměti ve vysokém
118Na jednotlivé pacienty odkazujeme označením Pacient 1, Pacient 2 atd.
119Chronicitou rozumíme stav, kdy je již klinický obraz afázie relativně ustálen.
120K vyšetření kognitivních funkcí pro odhad míry kognitivního deficitu byl použit psycholo-

gický test Mini-Mental State Examination (podrobněji viz Flanderková et al., 2014).



64 Pacienti s afázií: demografie, etiologie a diagnóza

věku.
Rozsah věku pacientů v době testování je 29–89 let, věkový průměr všech

pacientů je 63 let a šest měsíců.
Někteří pacienti se nezúčastnili některých úloh, avšak všichni pacienti všechny

započaté testované úlohy dokončili. Kteří pacienti se kterých úloh zúčastnili, uvá-
díme u každého experimentu zvlášť.

6.1 Pacienti s Brocovou afázií

6.1.1 Pacient 1
Demografie

Pacient 1 jemuž, pravák.Má vysokoškolské vzdělání. Testování probíhalo 15. a 22.
11. 2012, tj. 13 let po iktu. V době testování pacientovi bylo 65 let.

Etiologie

Pacient se nacházel ve stavu po ischemické121 cévní mozkové příhodě (dále iCMP)
v povodí arteria cerebri interna vlevo při uzávěru této tepny z roku 1999. Ke dni
3. 7. 2012 byl stav pacienta stacionární (ustálený).

Diagnóza

Pacient trpí těžkou Brocovou afázií. Projevila se u něj pravostranná hemiparéza
typu Wernicke-Mann (tzv. hemiparéza typu Wernicke-Mann122 je kontralaterální
spastická123 hemiparéza s flekční124 kontrakturou125 horní končetiny a extenční126
kontrakturou dolní končetiny).

121Ischemické cévní mozkové příhody vznikají na podkladě trombózy nebo embolie. Trombóza
vzniká na podkladě aterosklerózy (kornatění) mozkových tepen a spočívá v tvorbě krevní sraženiny
(trombu) v cévách (Povýšil et al., 2011, 65). Embolie vzniká utržením embolu (vmetku) a jeho zane-
sením krevním proudem na místo, kde anatomické zúžení cévy brání jeho dalšímu pohybu (Povýšil
et al., 2011, 67). Vedle ischemie se rozlišuje též hemoragie (krvácení) neboli hemoragická cévní
mozková příhoda (dále hCMP). K hMCP dochází např. v důsledku ruptury cévní stěny v dané ob-
lasti. HCMP bývají způsobeny vysokým krevním tlakem, tepna často praská v místě aneurysmatu
(výdutě). Srov. Povýšil et al., 2011, 65n.
122Též Wernickeho-Mannův syndrom.
123Spasticita neboli ztuhlost (svalů) je jedna z poruch hybnosti (motoriky).
124Flekční znamená pokrčený, ohnutý. Srov. níže extenční.
125Kontraktura je zkrácení vazivové části svalu (tj. obalu svalu, nikoliv svalových vláken). Může

být silná až nevratná.
126Extenční znamená natažený. Srov. výše flekční.
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6.1.2 Pacient 2

Demografie

Pacient 2 je muž, pravák. Údaj o vzdělání se nepodařilo získat. Testování probíhalo
5. 12. 2012, tj. přibližně sedm let a devět měsíců po okamžiku poruchy. V době
testování pacientovi bylo 29 let – jde o nejmladšího pacienta, který se výzkumu
zúčastnil.

Etiologie

Pacient prodělal mozkové trauma při autonehodě s rozvojem subdurálního hema-
tomu127 vpravo a rozsáhlým kontuzním128 ložiskem vlevo s edémem.129 Později
pro přetlak středových struktur indikována dekompresivní kraniektomie.130

Diagnóza

Pacient trpí těžkou Brocovou afázií. Přidružena je pravostranná hemiparéza se
spasticitou především na pravé horní končetině. Přítomna je paréza n. VI131 vpravo,
periferní paréza n. VII132 vlevo.

6.1.3 Pacient 3

Demografie

Pacient 3 je muž, pravák. Má středoškolské vzdělání s maturitou. Testování pro-
bíhalo 30. 5. 2013 (pouze úlohy na porozumění) a 11. 12. 2013 (pouze úloha na
aktuální členění větné), tj. jednak v době odeznívání akutní fáze, jednak přibližně
sedm měsíců po iktu.133 V době testování pacientovi bylo 63 let.

127Subdurální hematom vzniká krvácením mezi mozkové obaly: mezi tvrdou plenu mozkovou
a arachnoideu neboli pavučnici. Z lékařských zpráv, které jsme měli k dispozici, není zřejmé, zda
byl u pacienta hematom operován.
128Kontuze neboli zhmoždění.
129Edém neboli otok, vznikající hromaděním tekutiny v mezibuněčném prostoru.
130Dekompresivní kraniektomie je typ neurochirurgické operace, která se provádí za účelem radi-

kálního snížení nitrolebečního tlaku, což umožní obnovení dostatečné perfuze krve mozkem a za-
brání jeho ischemizaci (Juráň et al., 2009).
131Hlavový nerv zvaný nervus abducens, odtahovací nerv.
132Hlavový nerv zvaný nervus facialis, lícní nerv.
133Údaj není přesný: pacient byl přeložen z jiné kliniky, z níž jsme neměli pacientovu dokumen-

taci k dispozici a údaj o počátku iCMP tak chybí.
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Etiologie

Pacient utrpěl iCMP v povodí arteria cerebri media vlevo.

Diagnóza

Pacient trpí těžkou Brocovou afázií. Přítomna je centrální paréza n. VII vpravo
a pravostranná hemiparéza s důrazem na horní končetinu, kde je prakticky plegie.

6.1.4 Pacient 4
Demografie

Pacient 4 je muž, pravák. Má vysokoškolské vzdělání. Testování probíhalo 2. 10.
2013, tj. přibližně jeden rok a šest měsíců po iktu. V době testování pacientovi
bylo 63 let.

Etiologie

Pacient utrpěl iCMP v povodí arteria cerebri media vlevo.

Diagnóza

Pacient trpí těžkou Brocovou afázií. Přítomna je centrální peréza n. VII vpravo
a pravostranná hemiparéza.

6.1.5 Pacient 5
Demografie

Pacient 5 je muž, pravák. Je vyučen v technickém oboru. Testování probíhalo 12.
12. 2012, tj. přibližně jeden měsíc po iktu. V době testování pacientovi bylo 63 let.

Etiologie

Pacient utrpěl sukcesivní iCMP. Dne 16. 11. 2012 u něj došlo k iCMP z povodí
arteria cerebri posterior vlevo s rozvojemmalacie134medio-okcipitálně vlevo. Dne
21. 11. 2012 se rozvinula iCMP z povodí arteria cerebri media vlevo s rozvojem
malacie fronto-temporálně vlevo.

134Malacie je změknutí a odumření (nekróza) části mozkové tkáně (Velký lékařský slovník,
2015).



6.1 Pacienti s Brocovou afázií 67

Diagnóza

Pacient trpí středně těžkouBrocovou afázií. Zůstala u něj reziduální lehká centrální
paréza n. VII vpravo.

6.1.6 Pacient 6
Demografie

Pacient 6 je muž, pravák. Údaj o vzdělání se nepodařilo získat. Testování probíhalo
15. 5. 2013, tj. přibližně devět let po iktu. V době testování pacientovi bylo 46 let.

Etiologie

Lékařské zprávy se u tohoto pacienta nepodařilo získat.

Diagnóza

Pacient trpí středně těžkou Brocovou afázií.

6.1.7 Pacient 7
Demografie

Pacient 7 je muž, pravák. Má vysokoškolské vzdělání. Žije částečně v zahraničí.
Ovládá pět cizích jazyků: francouzštinu, španělštinu, ruštinu, angličtinu a něm-
činu. Testování probíhalo 16. 4. 2013, tj. přibližně 21 let po iktu. V době testování
pacientovi bylo 69 let.

Etiologie

Pacient utrpěl iCMP při disekci135 arteria cerebri interna vlevo. K iCMP došlo
v roce 1992.

Diagnóza

Pacient trpí Brocovou afázií, k níž je přidružena reziduální pravostranná hemi-
paréza (plegie pravé horní končetiny, paréza pravé dolní končetiny) a paréza n.
VII. vpravo.

135Disekcí se rozumí oddělení tkáně podle jejího přirozeného ohraničení.
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6.1.8 Pacient 8
Demografie

Pacient 8 je muž, pravák. Má středoškolské vzdělání s maturitou. Testování probí-
halo 20. 3. 2013, tj. přibližně 13 let po iktu. V době testování pacientovi bylo 60
let.

Etiologie

Pacient prodělal těžkou embolickou iCMP (embolizace do větví arteria cerebri
media vlevo, ale i arteria cerebri anterior a arteria cerebri posterior vlevo, a sporně
arteria cerebri media vpravo). Lokální trombolýza byla neúspěšná, došlo k rozvoji
teritoriálního infarktu v povodí arteria cerebri media vlevo, edému mozku, byla
provedena dekompresívní kraniektomie. V roce 2002 byla patrna postmalatická
pseudocysta v povodí arteria cerebri media vlevo.

Diagnóza

Pacient trpí středně těžkou Brocovou afázií. Přidružena je těžká spastická pra-
vostranná hemiparéza.

6.2 Pacienti s transkortikální afázií

6.2.1 Pacient 9
Demografie

Pacient 9 je muž, pravák. Údaj o vzdělání se nepodařilo získat. Testování probíhalo
3. a 11. 12. 2012, tj. přibližně 2 roky po iktu. V době testování pacientovi bylo 65
let.

Etiologie

Pacient utrpěl v lednu roku 2010 recidivu iCMP v povodí arteria cerebri interna
vlevo s okluzí136 arteria cerebri interna vlevo. Dle MRI-Ag137 je patrný uzávěr
i arteria cerebri anterior a arteria cerebri media. Dále je patrna povšechná atro-
fie138 mozku a mnohočetná ložiska v bílé hmotě supratentoriálně, která odpovídají
136Okluze znamená uzavření, v tomto případě tepny.
137Magnetická rezonance (MRI) a angiografie (Ag).
138Podstatou atrofie je zmenšení velikosti buněk, tj. mozek či jeho část se zmenšuje (Povýšil et al.,

2011, 20).
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gliózám139 vaskulárně ischemické etiologie staršího data. Nápadnější ložisko je
i v oblasti gyrus precentralis vlevo. Je patrna výrazně chudší intrakraniální vasku-
larizace, zejména v oblasti levé hemisféry.

Pacient utrpěl mozkový infarkt způsobený neurčenou okluzí nebo stenózou140
mozkových tepen. Patrna je okluze arteria cerebri interna vlevo.

Diagnóza

Pacient trpí transkortikální motorickou afázií. Přidružena je porucha paměti. Paci-
ent je léčen pro maniodepresivní psychózu, patrný je depresivní syndrom, apatie,
nízká motivace a zpomalené psychomotorické tempo. K afázii je přidružena pra-
vostranná hemiparéza a paréza n. VII vpravo.

6.2.2 Pacient 10
Demografie

Pacient 10 je muž, pravák. Má vysokoškolské vzdělání. Testování probíhalo 18. 9.
2012, tj. přibližně 4 roky a 4 měsíce po iktu. V době testování pacientovi bylo 54
let.

Etiologie

Pacient utrpěl hCMP vlevo.

Diagnóza

Pacient trpí transkortikální smíšenou afázií. Přidružena je reziduální hemiparéza.

6.3 Pacienti s anomickou afázií

6.3.1 Pacient 11
Demografie

Pacient 11 je muž, pravák. Má středoškolské vzdělání s maturitou. Testování probí-
halo 11. 2. 2013, tj. přibližně 4 roky a 7měsíců po iktu. V době testování pacientovi
bylo 82 let.
139Glióza je nahromadění glie, např. jako reakce na poškození či jako produkt reparace, „jizva“

(Velký lékařský slovník, 2015).
140Stenóza je abnormální zúžení (Velký lékařský slovník, 2015).
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Etiologie

Pacient utrpěl iCMP v povodí arteria cerebri interna vlevo, na podkladě kardio-
embolizačním při fibrilaci síní. Na CT mozku byla patrna hypodenzita ve vrcholu
pravé hemisféry a postischemické ložisko 30x25 mm temporoparietálně vlevo.

Diagnóza

Pacient trpí lehkou anomickou afázií. Zpočátku byla přidružena těžká hemiparéza,
která však v době testování byla zlepšena téměř k normě. Zpočátku byl pacient
anxiózní z obav recidivy, avšak potíže brzy odezněly. Později byl pacient velmi
motivován.

6.3.2 Pacient 12
Demografie

Pacientka 12 je žena, pravačka. Údaj o vzdělání se nepodařilo získat. Testování
probíhalo 13. 12. 2012, tj. osm let po iktu. V době testování pacientce bylo 67 let.

Etiologie

Pacientka prodělala subarachnoidální krvácení z aneurysmatu arteria cerebri po-
sterior. Prodělala operaci aneurysmatu, k vědomí přišla po necelých pěti měsících.
Po subarachnoidálním krvácení se vytvořily difuzní vazospasmy141 a postmala-
tická pseudocysta v levém temporálním laloku.

Diagnóza

Pacientka trpí lehkou anomickou afázií. Počáteční neklid postupně odezněl, paci-
entka je empatická podporující osobnost, v kolektivu je oporou pro ostatní.

6.3.3 Pacient 13
Demografie

Pacient 13 je muž, pravák. Má středoškolské vzdělání s maturitou. Testování pro-
bíhalo 4. 12. 2013, tj. 6 let a 10 měsíců po iktu. V době testování pacientovi bylo
68 let.
141Vazospasmus je křečovité zúžení cévy, obvykle tepny. Trvá-li déle, může mít za následek

ischemii příslušné oblasti (Velký lékařský slovník, 2015).
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Etiologie

Pacient prodělal hCMP. Vytvořil se u něj objemný hematom měkkých tkání pa-
rietálně vpravo. Z prvních vyšetření pomocí CT je patrné, že došlo k subarach-
noidálnímu krvácení frontoparietálně vpravo s tenkým proužkovým subdurálním
hematomem. Dále došlo k subarachnoidálnímu krvácení frontotemporoparietálně
vlevo. Temporobazálně142 vlevo se vytvořilo kontuzní ložisko, v jehož okolí je pa-
trný edém. Došlo k přesunu středových struktur doprava nejdříve o 5, později o 8
mm.

Pozdější nález na CT byl následující: Fronto-temporálně vlevo bylo patrné po-
stkonfuzní malatické ložisko velikosti 8x3x4 cm, již bez známek čerstvého krvá-
cení. Vpravo byla gyrifikace zachovalá, vlevo ještě přetrvával lehký edém, ale již
bez známek dalšího přesunu středových sktruktur. Temporoparietálně se již ob-
jevovaly subarachnoidální prostory. Známek subarachnoidálního krvácení parie-
tálně vpravo oproti minule ubylo.

Diagnóza

Pacient trpí lehkou anomickou afázií.

6.4 Pacienti s kondukční afázií

6.4.1 Pacient 14

Demografie

Pacientka 14 je žena, pravačka. Údaj o vzdělání se nepodařilo získat. Testování
probíhalo 29. 3. 2013, tj. 26 dní po iktu. V době testování pacientce bylo 69 let.

Etiologie

Pacientka utrpěla iCMP v povodí arteria cerebri media vlevo.

Diagnóza

Pacientka trpí středně těžkou kondukční afázií. Přidružena je pravostranná hemi-
paréza a centrální paréza n. VII. vpravo. V době testování byl přítomen těžký ko-
gnitivní deficit.

142Bazálně znamená
”
v základní části“.



72 Pacienti s afázií: demografie, etiologie a diagnóza

6.4.2 Pacient 15
Demografie

Pacientka 15 je žena, pravačka. Údaj o vzdělání se nepodařilo získat. Testování
probíhalo 4. a 11. 10. 2012 , tj. přibližně 10 měsíců po iktu. V době testování
pacientce bylo 89 let. Jde o nejstaršího pacienta, který se výzkumu zúčastnil.

Etiologie

Pacientka utrpěla iCMP v povodí arteria cerebri media vlevo. Ischemie se roz-
vinula temporoparietálně vlevo. Objevil se edém kortikosubkortikálně143 tempo-
roparietálně vlevo v rozsahu 34x38x42 mm. Přítomna je korová atrofie. Později
ustoupilo malatické ložisko.

Diagnóza

Pacientka trpí středně těžkou kondukční afázií. Přidružena je porucha paměti ve
vysokém věku.

6.5 Shrnutí
Údaje o jednotlivých pacientech shrnuje tabulka 6.1.

143Kortikosubkortikálně znamená jak v kůře, tak i v podkoří.
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Kapitola 7

Pojmenování substantivem
a slovesem

7.1 Úvod
Schopnost pojmenovat patří k základním předpokladům užívání kteréhokoliv při-
rozeného jazyka (srov. Mathesiův tzv. akt pojmenovávací neboli označovací –
Mathesius, 1942; srov. též Hladká, 2002). Porušení této schopnosti patří k nejběž-
nějším symptomům afázie a rezidua této poruchy často zůstávají i tehdy, jsou-li
všechny jiné jazykové symptomy již zlepšeny (Brownell et al., 2012). V experi-
mentální afaziologii byl přitom zkoumán rozdíl mezi dvěma způsoby pojmeno-
vání: mezi pojmenováním substantivem a pojmenováním slovesem.144

Z dosavadního výzkumu je zřejmé, že v jazykovém zpracování substantiv a slo-
ves je patrna jistá disproporce: většina studií dokládá, že produkce sloves je v Bro-
cově afázii porušena častěji než produkce substantiv (např. Mätzig et al., 2009;
Bastiaanse a Zonneveld, 2004; Kim a Thompson, 2000; Thompson, 2003; Tyler
et al., 2004; Shapiro et al., 2005; Luzzatti et al., 2012). Dokládají to studie pro-
vedené mj. na materiále nizozemštiny, angličtiny a italštiny (Bastiaanse a Zonne-
veld, 2004). Nicméně, příčiny této disproporce dosud zůstávají nejasné. Situaci
navíc komplikuje fakt, že někteří pacienti vykazují disociaci právě opačnou: po-
jmenování slovesem se jim daří lépe než pojmenování substantivem (srov. Bastia-
anse a Zonneveld, 2004; Berndt et al., 1997). Disociace také neplatí napříč všemi
typy afázie. Jak uvádějí Kimová a Thompsonová (2000), agramatičtí afatici mají
více potíží s pojmenováním slovesem než s pojmenováním substantivem, zatímco
u anomických pacientů je tomu naopak. Dále pacienti mohou podávat v různých
modalitách různý výkon. Rappová a Caramazza (2002) zjistili dvojí disociaci u jed-

144Studie zaměřené na pojmenování slovesem začaly vznikat později než studie zaměřené na
pojmenování substantivem.
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noho a téhož pacienta: pacient KSR měl větší potíže s produkováním substantiv
v mluvené řeči, zatímco v psané řeči hůře produkoval slovesa.145

Obecně lze říci, že slovesa jsou na zpracování obtížnější než substantiva, tj.
představují větší zátěž pro kognitivní systém. Otázkou zůstává, proč tomu tak je –
důvody mohou být různé. Berndtová et al. (1997) upozorňují, že často udávanou
příčinou je skutečnost, že slovesa jsou inherentně složitější než substantiva (někdy
se mluví také o jejich vyšší konceptuální složitosti, viz Colombová a Buraniová
2002).146 Příčiny disociace substantiv vs. sloves ovšemmohou být různé, od smys-
lové/percepční poruchy přes ztrátu sémantické paměti až k selhání fonologického
výběru (srov. Ingram, 2008, 54).

Berndtová et al. (1997) poukazují na vyšší obtížnost osvojování sloves při dět-
ské akvizici; tato obtížnost může být spojena s tím, že slovesa mají ve srovnání
se substantivy širší sémantický záběr (srov. ibid.). Právě o sémantické dysfunkci
vedle dysfunkce morfologicko-syntaktické existují přesvědčivé důkazy (Cappa,
2012). Příčinu v sémantice spatřují též Tylerová et al. (2004): substantiva jsou čas-
těji konkrétnější než abstraktnější slovesa (srov. též Libben, 2008). Někdy semluví
o rozdílu mezi tzv. sémantikou vizuální a sémantikou verbální (Bright et al., 2004):
existují pacienti, kteří jsou buď schopni zrakově rozpoznat předmět (vizuální sé-
mantika), ale nejsou schopni nalézt slovo, které jej označuje (verbální sémantika),
nebo naopak rozpoznají jméno objektu, avšak nemají jeho vizuální reprezentaci.

Kohnová a Goodglass (1985) uvádějí, že tři nevýraznější chyby při pojmeno-
vání jsou chyby fonemické, sémantické a chyby mající charakter víceslovných
opisů (cirkumlokucí). Přítomnost cirkumlokucí a sémantických parafázií nazna-
čuje, že nemusí být přístupná fonologická informace o cílovém slově, zatímco
fonemické parafázie poukazují k možnému porušení výběru cílového slova, kdy
výběr je proveden pouze částečně (partial retrieval, Kohn a Goodglass, 1985). Bas-
tiaanseová (2003) a Bastiaanseová a Zonneveld (2004) spatřují příčinu rozdílu
v gramatických vlastnostech substantiv a sloves (viz dále kap. 7.4.1); uvádějí, že
je těžší produkovat slovesa než substantiva, protože slovesná lemmata ve srov-
nání se substantivy obsahují větší podíl gramatické informace. Na rozdíl od sloves
v případě substantiv není v lemmatech obsažena např. informace o tematických
rolích: syntaktická informace říká, že jde o substantivum, ale není v ní obsažena
informace o subkategorizaci (Bastiaanse a Zonneveld, 2004).

Hojně se diskutuje o otázce, jak jsou slovesa a substantiva reprezentována
v mozku, zda na různých místech, či nikoliv. Libben (2008) uvádí, že deficity

145Podle autorů (Rapp a Caramazza, 2002) tato průkaznost svědčí proti pohledu, že disociace
sloveso vs. substantivum je spjata se sémantickými proměnnými jako abstraktnost. Namísto toho
tvrdí, že dvojí disociace musí vycházet z poškození dvou funkčně rozlišených výstupních lexikonů,
které jsou specifické pro tu kterou formu (modalitu), jako je mluvení a psaní.
146Autoři dodávají, že toto tvrzení samo o sobě ještě nic nevysvětluje (Berndt et al., 1997); navíc

– jak bylo uvedeno výše – pojem složitosti (komplexity) je poněkud vágní.
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v oblasti substantiv jsou spjaty s anomickou afázií a poškozením mozku v tempo-
rálních/parietálních oblastech levé hemisféry, zatímco deficity sloves jsou spjaty
s agramatickou afázií a jsou běžnější v případech, kdy je poškozena přední oblast
levé hemisféry. Neplatí to však bez výjimky – lze nalézt i případy, které svědčí
o opaku: přední poškození, při němž jsou substantiva dotčena více než slovesa,
a posteriorní poškození, při němž jsou dotčena více slovesa než jména (Libben,
2008). Podle některých badatelů jde o rozdíl mezi neuronální reprezentací před-
mětů a dějů (objects and actions), kdy mozek rozlišuje substantiva a slovesa na zá-
kladě sémantiky (významu), nikoliv na základě gramatické kategorie jako takové;
podle jiných badatelů mozek reprezentuje také informaci o syntaktické funkci
slova a tato informace tíhne k selektivnímu poškození (Shapiro et al., 2005).

Lze shrnout, že ačkoliv neurozobrazovací data zatím neprokázala konečnou
a jednoznačnou, prostorově rozlišitelnou aktivaci pro substantiva a pro slovesa,
avšak jsou doložena i data z neuropatologie, která poukazují na to, že rozdíl mezi
substantivy a slovesy jakožto gramatickými kategoriemi je v lokalizaci v mozku
patrný (Shapiro et al., 1993).

7.2 Od rozpoznání obrázku k vyslovení slova
Popišme nyní, co se při pojmenování obrázku substantivem či slovesem v mysli
či mozku děje a jaké při tom mohou nastat potíže. Obecná představa je, že proces
od rozpoznání obrázku k vyslovení slova se děje v čtyřech hlavních krocích (srov.
schéma v kap. 2 na obr. 2.4): zahrnut je v nich sémantický systém, fonologický vý-
stupní lexikon, fonologický zásobník a programování artikulace (Whitworth et al.,
2002).

Nejprve je v odpovědi na myšlenku či koncept aktivován sémantický systém,
tj. zásobník významů slov. Poté je umožněn přístup k mluveným slovním formám,
které jsou uloženy ve fonologickém výstupním lexikonu. Následně fonologický
zásobník generuje řetěz fonémů určený pro produkci slova; tento řetěz je již me-
tricky specifikován. Posledním procesem je programování samé artikulace, k níž
dochází na základě konverze fonémů do neuromuskulárních příkazů (Whitworth
et al., 2002).

Sémantika (sémantický systém) přitom obvykle nebývá zcela zničen a zne-
přístupněn, avšak porušen pouze částečně (degradován, srov. Whitworth et al.,
2002). Při poruše sémantického systému semůže projevit efekt představitelnosti147
(Kříž, 2013;Whitworth et al., 2002): vysoce představitelná slova (jako např. kočka,
147Představitelnost slova je

”
vlastnost, která odkazuje k rychlosti a snadnosti či obtížnosti, s níž

dané slovo vyvolává u člověka mentální představu (tj. mentální obraz, zvuk nebo jiný smyslový
dojem) toho, co označuje“ (Kříž, 2013, 10) – jinak řečeno, míra představitelnosti závisí na tom,
jak snadno příslušné slovo vyvolá zrakový nebo zvukový obraz svého referentu.
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kniha) jsou produkována snáze než slova méně představitelná (např. štěstí, myš-
lenka) (Whitworth et al., 2002). Dále se může vyskytovat anomie. Při poruše sé-
mantického systému pacienti mohou také pojmenovat obrázek slovem, které je
s cílovým slovem sémanticky spjato (např. obrázek lva pojmenují slovem tygr,
Whitworth et al., 2002).

Při poruše přístupu ze sémantického systému do fonologického výstupního le-
xikonu (či při poruše tohoto lexikonu samého) se lze setkat rovněž s anomií, dále
pak s cirkumlokucemi, fonologickými chybami a produkcí fragmentů slov. Může
se projevit efekt frekvence slova: frekventovanější slova jsou snáze přístupná než
slova méně frekventovaná (Whitworth et al., 2002). Spočívá-li deficit v degradaci
samotných reprezentací slov v lexikonu, pacient vykazuje soustavné potíže s vý-
běrem stále týchž položek (Whitworth et al., 2002).

Poškození fonologického zásobníku je patrno z produkce fonologických chyb
a neologismů, vyskytuje se conduite d’approche (viz kap. 4.1.3). Může se objevit
efekt délky slova, kdy je snazší produkovat kratší slova než slova delší (Whitworth
et al., 2002).

7.3 Pojmenování substantivem

7.3.1 Předchozí studie
Jak bylo předesláno v kap. 7.1, experimentální výzkum pojmenování substanti-
vem má svou tradici přibližně od konce 60. a začátku 70. let 20. století (např.
Geschwind, 1967; Goodglass a Baker, 1976; později v 80. letech srov. Lieder-
man et al., 1983; Kohn a Goodglass, 1985; Miceli et al., 1988) a celá řada studií
věnujících se pojmenování obrázků na tento výzkum navázala v pozdějších letech
(např. Nickels a Howard, 1995; Kim a Thompson, 2000; Colombo a Burani, 2002;
Harris et al., 2005; Nozari et al., 2010; synoptická studie viz Mätzig et al., 2009).
Různé studie se přitom soustředí na různé aspekty pojmenování.

Především na kvalitativní typologii možných odchylek při pojmenování se za-
měřili Kohnová a Goodglass (1985). Vymezují 12 následujících typů

”
chyb“:

1. Případy, kdy pacient nijak neodpoví (nulová odpověď);

2. chyby v substantivu:

(a) sémantické parafázie (airplane ‘letadlo’ místo helicopter ‘helikoptéra’,
příklady z češtiny viz v kap. 4);

(b) fonemické parafázie ([lejvin] místo label ‘štítek, nálepka’); příklady
v češtině viz kap. 4;
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(c) percepční chyba, tj. pojmenování objektu, který je podobný cílovému
objektu (windmill ‘větrný mlýn’ místo pinwheel ‘kateřinské kolo’);

(d) chyba část-celek (Kohn a Goodglass, 1985) (eraser ’guma’ místo pen-
cil ’tužka’; clock ’hodiny’ místo pendulum ’kyvadlo’);

(e) chyby s ničím nijak nespjaté (arm-ram místo pendulum) (Kohn a Go-
odglass, 1985);

(f) neslova, jimiž autoři rozumějí fonologické
”
překroucení“ cílových

slov (rhinosteros místo rhinoceros ’nosorožec’), stejně jako překrou-
cení necílových slov (hippopotamus ’hroch’ místo rhinoceros);

(g) případ, kdy pacient obrázek správně pojmenuje, avšak nerozpozná, že
jej pojmenoval správně a pokračuje v pojmenování dál (Kohn a Good-
glass, 1985);

(h) perseverace (viz kap. 4.1.1);

(i) neologismy, tj. tvary fonologicky natolik defektní, že není zřejmé, zda
jde vůbec o slovo z příslušného jazyka ([waf] místo raft ’vor’, [dant]
místo dominoes ’domino’, [hajraem] místo rhinoceros);

3. negování produkovaných odpovědí (
”
Stapler, no... it’s not a stapler... paper

clip, no...“ ’Sešívačka, ne... to není sešívačka... svorka, ne...’);

4. cirkumlokuce (srov. též Liederman et al., 1983), které mohou mít různou
gramatickou formu, bývají i víceslovné (

”
you wear it in the water“ místo

flippers ’ploutve’).148

Analýza těchto typů chyb se zakládala na datech, která byla získána od pacientů
s různými typy afázie: zkoumáno bylo devět pacientů s Brocovou afázií, devět paci-
entů sWernickovou a devět pacientů s kondukční afázií, dále 16 pacientů s anomií,
z toho sedm s frontální lézí a devět s lézí umístěnou posteriorně. Analýza získaných
dat ukázala, že ve všech diagnostikovaných podskupinách pacientů převládaly sé-
mantické chyby (zahrnovaly 36 % ze všech nalezených chyb), fonemické chyby
(33 % ze všech chyb) a víceslovné cirkumlokuce (17 % ze všech chyb). Autoři
hodnotili také paradigmatičnost vs. syntagmatičnost nalezených chyb: v souladu
s Jakobsonovou studií z roku 1956 (v češtině viz Jakobson, 1995) předpokládali,
že pacienti s Brocovou afázií budou produkovat více paradigmatických chyb, za-
tímco pacienti sWernickovou afázií více chyb syntagmatických. Tento předpoklad
se však nepotvrdil. Rozdíl mezi jednotlivými podskupinami pacientů se ovšem pro-
jevil v případě víceslovných opisů: obě skupiny anomických pacientů produkovaly

148Příklady z češtiny viz kap. 7.3.6 a 7.4.6.
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signifikantně více opisů než pacienti s Brocovou a kondukční afázií. Brocovi afa-
tici naopak vykazovali vyšší procento negovaných výpovědí než jakákoliv jiná
afatická podskupina. Mezi fonemickými chybami byly jednak lexikální splývání
(lexical blending), které ústily v reálná slova (např.

”
dynamos“ místo dominoes),

jednak fonemické parafázie, jako např. neslova (
”
okalpus“ místo octopus).149 Au-

toři dále uvádějí, že platnost některých ukazatelů, které bývají spojovány s tím
kterým typem afázie, se na základě jejich výsledků nepotvrdily: v literatuře se pa-
rafázie připisují především kondukční afázii, neologismy Wernickově afázii a cir-
kumlokuce anomické afázii. Studie Kohnové a Goodglasse (1985) však potvrdila
pouze spojitost posledně jmenovanou. Autoři z toho vysuzují, že na základě pou-
hého pojmenování nemohou být spolehlivě diagnostikovány jednotlivé afatické
syndromy.

Pojmenování obrázků jsou ovlivňována také vlastnostmi cílových slov. Na vý-
zkum těchto vlastností se soustředili Nickelsová a Howard (1995). Sledovali vliv
následujících proměnných:

1. Věk osvojení slova: čím dříve si mluvčí slovo osvojí, tím je jeho produkce
při pojmenování snazší;

2. tzv. operativnost vs. figurativnost podle Gardnera (Gardner, 1973); opera-
tivní slova označují entity, s nimiž lze dobře manipulovat, které jsou dis-
krétní a mohou být vnímány několika smyslovými modalitami (např. kniha,
šroubovák, prst), zatímco oproti tomu figurativní slova – v Gardnerově po-
jetí – označují entity, které lze vnímat zpravidla pouze zrakem, jako např.
mrak;150 pacienti přitom vykazují lepší výkon při pojmenování operativními
slovy;

3. frekvence151 slova: čím je dané slovo frekventovanější, tím snažší je jeho
produkce;

4. důvěrnost slova, která spočívá v tom, jak často mluvčí dané slovo slyší, vidí
nebo užívá;

5. představitelnost slova, viz kap. 7.2;

6. konkrétnost152 slova, která spočívá v tom, jak je příslušný referent přístupný
smyslové zkušenosti;

149Neslova zde autoři chápou jinak než Stemmer a Whitaker (2008).
150Autoři studie (Nickels a Howard, 1995) jako další příklady figurativních slov uvádějí substan-

tiva wall ’zeď, stěna’ a hip ’bok, kyčel’; domníváme se, že při tomto pojetí figurativnosti je taková
jejich klasifikace diskutabilní.
151Autoři rozumějí frekvenci slova v psaných textech.
152Konkrétnost je blízká představitelnosti, nicméně obě vlastnosti se zcela nekryjí: např. slovo

s relativně vysokou představitelností a nižší konkrétností je např. bublina, zatáčka, mezera (Smolík,



7.3 Pojmenování substantivem 81

7. počet fonémů ve slově: užití delších slov je pro pacienty obtížnější než užití
slov kratších (viz efekt délky slova v kap. 7.2);

8. vizuální komplexita použitých obrázků.

V průběhu pojmenování se u zkoumaných pacientů nejvýrazněji projevily
efekt délky slova a efekt věku osvojení: z čím více fonémů se cílové slovo sklá-
dalo, tím obtížnější bylo jej správně produkovat, a čím dříve bylo slovo osvojeno,
tím byla jeho produkce snazší. V případě efektu délky slova chyba nastává pa-
trně v procesu fonologického kódování, kdy je lexikální reprezentace transformo-
vána do fonetického plánu artikulace (Nickels a Howard, 1995). Relativně menší
vliv na správnost pojmenování mají důvěrnost, konkrétnost a operativnost. Vizu-
ální komplexita obrázku nevykazovala žádný vliv a překvapivým153 zjištěním byl
velmi nízký vliv frekvence výskytu sledovaných slov;154 vliv frekvence nepotvr-
dila ani studie Nickelsové a Howarda (1995). Naproti tomu Colombová a Burani-
ová (2002) na základě úloh na pojmenování a lexikální rozhodování zjistily v pří-
padě frekvence významný vliv, a to především v případě sloves. V případě substan-
tiv se ve srovnání se slovesy výrazně projevil efekt délky slova (Colombo a Burani,
2002).

Na proces pojmenování mají vliv také gramatické vlastnosti slov. Podle ně-
kterých badatelů agramatismy vyvstávají již na rovině lexikální, a to na základě
slovnědruhové příslušnosti (Mätzig et al., 2009). Miceliová et al. (1988) si kladli
otázku, zda je lexikon (lexikální systém) uspořádán na základě slovnědruhové pří-
slušnosti (substantiva vs. slovesa) a zda jsou rozdíly ve zpracování při produkci
oproti porozumění. Vycházeli z předpokladu, že informace o slovnědruhové pří-
slušnosti musí být uložena v lexikonu, aby poté mohla být využita při morfologic-
kém a syntaktickém zpracování (Miceli et al., 1988). Dosud není jasné, zda je tato
informace reprezentována v ústředním lexikonu společném pro produkci i porozu-
mění, nebo je v závislosti na modalitě dublována ve dvou lexikonech zvláštních.
Silný předpoklad je ten, že jsou-li příslušné reprezentace uloženy ve dvou systé-
mech, pakmůže docházet k jejich selektivnímu poškození. Do výzkumuMiceliová
et al. (1988) zahrnuli 25 afatických pacientů,155 z nichž sedm při úloze pojmeno-
vání vykazovalo jistou disociaci. Tato disociace se nicméně neprojevila u všech

e-mailové sdělení). Termíny představitelnost a konkrétnost však někdy bývají volně zaměňovány
(Cole-Virtue a Nickels, 2004).
153Vzácnější slova totiž zpravidla bývají zasažena více než slova běžně užívaná (s výjimkou tzv.

funkčních slov, která jsou velmi frekventovaná, avšak afatici s nimimají problémy – Libben, 2008).
154Autoři statistickou metodou mnohonásobné regrese odhalili též korelace mezi jednotlivými

proměnnými, např. důvěrnost může být nahlížena jako subjektivní míra frekvence slov, věk osvo-
jení slova koreluje s délkou slova a vysoký stupeň korelace vykazují představitelnost a konkrétnost.
155Typ afázie autoři nespecifikují.
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sedmi pacientů stejně: čtyři z těchto pacientů vykazovali horší výkon při pojme-
nování slovesem oproti zachovanému pojmenování substantivem (správnost po-
jmenování substantivem činila 84,9 % oproti 53,5 % správnosti v případě sloves),
zatímco ostatní tři pacienti byli úspěšnější v pojmenování slovesem než substanti-
vem (70% správnost u sloves oproti 47,9 % u substantiv). Dalším výrazným jevem
bylo upřednostnění substantiv tam, kde měla být použita slovesa: u těch pacientů,
kteří měli potíže s pojmenováním slovesem, se projevovala tendence užít namísto
slovesa substantivum; někdy se mluví o tzv. tendenci k nominalizaci. Dále bylo
zjištěno, že zmíněné disociace nezáleží na charakteru léze (Miceli et al., 1988). Au-
toři uzavírají, že lexikální systém je uspořádán podle slovnědruhové příslušnosti
a tento organizační princip v něm působí jak ve vstupní, tak ve výstupní složce.
Jinak řečeno, vstupní a výstupní lexikon jsou podle těchto autorů funkčně auto-
nomní, neboť se u pacientů při pojmenování může projevovat disociace.

V našem výzkumu se o výše zmíněné studie budeme opírat a srovnáme jejich
výsledky s našimi.

7.3.2 Výzkumné otázky a cíle
Cílem tohoto experimentu je především ověřit na materiále češtiny následující
hypotézu: sníženou schopnost pojmenovat budou pacienti vykazovat při pojme-
nování slovesem, zatímco pojmenování substantivem zůstane zachováno ve větší
míře. Dalším cílem je na základě kvalitativní analýzy popsat typy chyb, které se
v produkci pacientů budou objevovat (viz níže kap. 7.3.6 a 7.4.6). Zároveň se poku-
síme získaná data posoudit z perspektivy výše zmíněných vlastností testovaných
slov, zejména s ohledem na jejich frekvenci (viz kap. 7.5), a srovnat naše výsledky
s výsledky výše zmíněných studií.

7.3.3 Stimulační materiál
K elicitaci jednotlivých slov jsme použili třicet karet s černobílými kresbami o roz-
měrech 10x10 cm. Každá karta s obrázkem měla elicitovat jedno substantivum.
Seznam předkládaných slov a ukázku obrázků viz v Příloze A.

7.3.4 Postup
Pacientům jsme předkládali jednotlivé karty za účelem elicitovat cílové slovo. In-
strukce byla následující:

”
Řekněte mi, co je tohle. Stačí jedno slovo.“ Pacient do-

stal přibližně 30 sekund na odpověď. Když pacient užil přijatelné, nikoliv však
cílové slovo, dostal instrukci

”
Řekněte mi pro to jiné slovo.“ Když pacient pro-

dukoval několik slov najednou (navzdory počáteční instrukci), dali jsme instrukci
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”
Řekněte mi pro to pouze jedno slovo.“ Za správnou odpověď byla uznána pouze
cílová slova, nikoliv synonyma.

7.3.5 Pacienti a kontrolní osoby
Výzkumu pojmenování substantivem se zúčastnili všichni pacienti s afázií s vý-
jimkou Pacienta 6 a Pacienta 3.

U všech kontrolních osob se všechna cílová slova podařilo elicitovat.

7.3.6 Výsledky
Kvantitativní analýza

Co se týče kvantitativní analýzy, sledovali jsme především podíl užití vysoce
a méně frekventovaných slov (viz kap. 7.5).156

Z celkového počtu všech 390 položek bylo nesprávně produkovaných 138, tj.
35,38 %. Distribuce po skupinách podle typu afázie vypadala následovně: v pří-
padě šesti pacientů s Brocovou afázií bylo nesprávně užitých položek 71 ze 180, tj.
39,44%. V případě transkortikální motorické a transkortikální smíšené afázie bylo
nesprávně užitých položek 14 ze 60, tj. 23,33 % (40 % chybně u transkortikální
motorické afázie a 6,6 % chybně u transkortikální smíšené). V případě pacientů
s anomickou afázií bylo z 90 položek nesprávných pouze 12, tj. 13,33 %. U kon-
dukční afázie bylo nesprávně užito 41 položek z 60, tj. 68,33 %.

Objevovaly se nulové odpovědi, které u Pacienta 1 činily 100 %. Dále se vy-
skytly třikrát u Pacienta 2, jednou u Pacienta 4 a šestkrát u Pacientky 15. Pacient
9 ve čtyřech případech odpověděl Nevím.

Pacienti užili celkem 53 slov (typů), která byla jiná než slova, jež bylo cílem
elicitovat; tokenů pacienti použili 70. V 39 případech z 53 typů (73,58 %) pacienti
užili slova s nižší frekvencí, než je frekvence cílových slov, naopak ve 14 případech
pacienti užili výraz s vyšší frekvencí, než je frekvence slov cílových. Ve čtyřech
případech pacienti použili místo cílového slova slovo s frekvencí výrazně nižší

156Údaj o frekvenci slov, s nímž jsme pracovali, představoval a) pouze přibližný odhad (vysvět-
lení viz níže), b) pouze poměr mezi relevantními dvojicemi slov. Vytvořili jsme frekvenční seznam
lemmat z korpusu SYN2010 a brali v úvahu rank výskytu slova (tj. pořadí, v němž se relevantní
slovo v seznamu vyskytuje). Dvojice produkovaných a cílových slov jsme posuzovali na škále

”
X

je více či méně frekventované než Y“, kde X je produkované slovo a Y slovo cílové. Slova, která
byla v seznamu až o několik řádů níže/výše než druhé slovo z posuzované dvojice, označujeme jako

”
výrazně méně“ nebo

”
výrazně více frekventovaná“ než slovo cílové, např. ve dvojici lano (=Y)

– motouz (=X) je rank slova lano 4779, zatímco slovo motouz má rank 37 727, a je tedy výrazně
méně frekventované. Jsme si vědomi problematičnosti zvoleného přístupu, nicméně např. z dů-
vodu nemožnosti pracovat v korpusu s disambiguací podle smyslu (word-sense disambiguation)
jsme nenalezli přístup vhodnější.
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(viz pozn. 156). V 17 případech ze 70 tokenů odpovídal základ produkovaného
slova základu slova cílového. V 11 případech ze 70 se podařilo elicitovat cílové
slovo.

Kvalitativní analýza

U pojmenování substantivem byla u většiny pacientů patrna latence v odpovědi.
Výrazné zpomalení procesu produkce řeči se projevovalo především u pěti paci-
entů s Brocovou afázií (Pacienti 1, 2, 4, 7 a 8), kdy se doba latence pohybovala
mezi 5–35 sekundami. U Pacienta 1 dokonce k pojmenování nemohlo vůbec do-
jít, protože doba latence byla příliš vysoká a nepodařilo se elicitovat žádné slovo.
Pacient produkoval pouze stereotypie, např.

”
no, to je dobrý“,

”
šmarjá“. Naproti

tomu Pacient 9 s transkortikální motorickou afázií reagoval ihned, avšak v šesti
případech se pojmenování nezdařilo (nepodařilo se elicitovat správné slovo) a ve
čtyřech případech pacient odpověděl Nevím.

Relativně hojně se vyskytovaly fonemické parafázie. Příkladem je hlásková po-
doba [řejis] místo dřez (Pacientka 15 s kondukční afázií). Příklady fonemických
parafázií, kdy chyba spočívá v záměně pouze jediného fonému, jsou levičkamísto
lavička; lana místo lano (Pacient 4); řebřík místo žebřík (Pacient 7). Pacientka
15 s kondukční afázií užila ve třech případech výrazy, kterým chyběly iniciální
fonémy, např: [oďičke] místo schodiště, uška místo hruška, ousenka místo hou-
senka.157 V jednom případě se vyskytla kombinace fonemické parafázie se séman-
tickou: umydlamísto dřez (Pacient 4). Jindy došlo k neúplné produkci slova, např.

”
řeť-“ místo řetěz (Pacient 4), nebo

”
š-, ž-“ místo žížala (Pacientka 14 s kondukční

afázií).
Fonemické parafázie se objevovaly také v kombinaci s conduite d’approche:

”
ž-, že-, žíla“158 místo žížala;

”
zebře-,159 z-, e-“160 místo zebra (oba příklady Pa-

cient 4); v obou případech šlo o conduite d’approche, který byl neúspěšný. Paci-
ent 11 s anomií rovněž produkoval neúspěšný conduite d’approche:

”
skli-“ místo

sklenice, zatímco Pacient 5 se dobral správného pojmenování (úspěšný conduite
d’approche):

”
malíř, talíř“.161 Dalším příkladem formální parafázie je vlak místo

drak (Pacient 7). Dva úspěšné a jeden neúspěšný conduite d’approche se obje-
vily u Pacientky 15 s kondukční afázií:

”
se-mi-ci-, pe-cis-ke-, sklenice“;

”
kava-,

k-, vana“;
”
beřík, přeřík, řetik“ místo žebřík. Náznak conduite d’approche se ob-

jevil též u Pacientů 7, 10 a 13:
”
řef-, ře-, ře-, ře- éé, éé, nóó, jak se popo-, po-,

157V posledním případě zároveň došlo k sémantické parafázii: místo housenka mělo být žížala.
158V tomto případě jde o formální parafázii.
159Je otázka, jestli forma dativního tvaru ve skutečnosti není pouze částí nějakého delšího paci-

entova neologismu.
160Jde o jediný případ, kdy si pacient spontánně pomáhal hláskováním.
161Jde rovněž o formální parafázii.
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že-, žebřík“ (Pacient 7);
”
třř-, talíř“ a

”
oh-, oheň“ (oba příklady Pacient 10 s tran-

skortikální smíšenou afázií);
”
ře-, ře-“ místo řetěz (Pacient 13 s anomickou afázií,

pojmenování se v tomto případě nezdařilo).
Conduite d’approche se vyskytoval i ve své

”
čisté“ podobě, hojně především

u Pacienta 4, např.:
”
veveře-, neumím, veverečku, sklenice,162 veverka“;

”
hubi-,

hodiny“;
”
krabnice, krabice“;

”
vaha-, váha-“ místo vana;163

”
psí-, petík, je hlu-

chej,164 pták“;
”
schoděnice, scho-, schody“.

Dále byla častým jevem perseverace:
”
ře-, ř-, řetízek, řetěz“ místo pásek

(v úloze byla sedmá předcházející položka řetěz); [eroška] místo žížala (v úloze
byla druhá předcházející položka hruška; oba příklady Pacient 7); balík místo kra-
bice (v úloze byla sedmá předcházející položka dárek, kterou pacient pojmeno-
val balík); obojek místo pásek (v úloze byl sedmá předcházející položka řetěz,
kterou pacient pojmenoval jako obojek; oba příklady Pacient 9 s transkortikální
motorickou afázií). Velmi silné perseverace se vyskytovaly v produkci Pacientky
14 s kondukční afázií. V patnácti případech užila perseverativně výraz auto, dále
pak perseverativně užila položky, které pojmenovala správně: lampa, buben, koště
a okno (každé z těchto čtyř slov užila perseverativně v jednom případě).

V několika případech došlo také k užití cirkumlokuce. U položky chobotnice
Pacient 7 po chvíli váhání řekl

”
Je to mořská potvora“. Částečnou cirkumlokuci

užili Pacienti 7 a 12. Pacient 7 u položky dřez řekl s využitím prostorové deixe:

”
odpadový... dává se to tamhle, nádobí“ – pacient zároveň ukazuje přes místnost
směrem ke dřezu. Pacientka 12 s anomickou afázií u položky pásek řekla řemen
do pasu.

Pacienti také užívali negování, např. v kombinaci se sémantickou parafázií. Pa-
cient 8 u položky vana říká:

”
umyvadlo né, to druhé je..., to je...“ (pojmenování se

v tomto případě nezdařilo). Další případ negování se objevil v kombinaci s condu-
ite d’approche:

”
páseč-, pá-, pásek, ne“ (Pacient 4). S negováním byly spjaty též

dvě sémantické parafázie, které použil Pacient 2:
”
tácek, ne“ místo talíř;

”
umyva-

, ne“ místo dřez. Správné negování ve spojení s částečnou cirkumlokucí dvakrát
použil Pacient 13 s anomickou afázií, jednak u položky žížala –

”
had, ne had...

zahrádku...“, jednak u položky řetěz –
”
ne smyčka... ře-... ře-...“; pojmenování se

v obou případech nezdařilo. Naopak u položky veverka se pacientovi pomocí ne-
gace, cirkumlokucí a sémantických parafázií podařilo správného slova dobrat:

”
ne

lasička... ne holubička... že to leze po stromech... sbírá to ořechy... veverka“.
V jednom případě došlo u Pacienta 10 s transkortikální smíšenou afázií k zá-

měně celku za část, když položku dřez pojmenoval vodovod.
Pacienti si ve snaze pojmenovat vypomáhali také neverbálními prostředky,

162Výraz sklenice se v této řadě objevil jako perseverativní.
163V tomto případě se pacientovi správného slova nepodařilo dobrat.
164Pacient patrně zamýšlel užít cirkumlokuci.
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např. tzv. ikonickými gesty a přímou (fyzickou) situační deixí. Užívali tento způ-
sob především tam, kde to obrázek pro dané slovo a reálné okolní prostředí dobře
umožňovaly, např. napodobovali hru na buben u položky buben či poukázali rukou
k oknu u položky okno.

Nyní se zaměříme na pojmenování slovesem a poté uvedeme společnou diskusi
výsledků.

7.4 Pojmenování slovesem

7.4.1 Předchozí studie
V kap. 7.1 jsme předeslali, že slovesa jsou při pojmenování produkována obtíž-
něji než substantiva. Zároveň všichni pacienti s afázií mají potíže s vyhledáváním
slov (Bastiaanse, 2003) a jejich výběrem. Závažnost a povaha tohoto poškození
závisí na tom, kde v procesu produkce řeči funkční poškození vyvstává, přičemž
v případě výběru sloves vstupuje do hry více faktorů než při výběru substantiv. Pro-
blému výběru sloves se podrobně věnovali Bastiaanseová (2003) a Bastiaanseová
a van Zonneveld (2004).

Podle Bastiaanseové (2003) výběr slovesa ovlivňují faktory, které lze připsat
čtyřem jazykovým rovinám: 1) lexikálněsémantické faktory, k nimž autorka řadí
frekvenci, představitelnost a

”
nástrojovost“ slovesa (instrumentality), 2) faktory

vztahující se k argumentové struktuře slovesa a tematickým rolím, 3)morfologické
faktory, 4) syntaktické faktory (Bastiaanse, 2003, 133). Proberme nyní postupně
jednotlivé faktory podrobněji (vycházíme ze studie Bastiaanseové z roku 2003).

1. Lexikálněsémantické faktory:

(a) frekvence: frekvence má zásadní vliv na výběr substantiv (Bastiaanse,
2003), avšak v případě výběru sloves dosud není průkazné, že by u nich
hrála stejně podstatnou roli;

(b) představitelnost: Birdová et al. (2000) uvádějí, že slovesa bývají méně
představitelná než substantiva, a proto je těžší jejich výběr z mentál-
ního slovníku; toto zjištění zpochybnili Shapiro a Caramazza (2001),
avšak jiná studie (Luzzati, 2001– cit. in Bastiaanse, 2003) dokládá, že
faktor představitelnosti hraje při výběru sloves klíčovou roli;

(c)
”
nástrojovost“ slovesa: pacienti s anomií a Brocovou afázií vykazují
lepší výběr slovesa, které je nástrojové, než slovesa, které nástrojové
není.

2. Faktory spjaté s argumentovou strukturou slovesa: sem spadá především po-
čet argumentů, na které je sloveso subkategorizováno. Jak jsme předeslali
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v kap. 5.3, Thompsonová et al. (1997) a Kimová a Thompsonová (2000)
uvádějí, že čím více argumentů k sobě sloveso váže, tím je pro pacienty
s Brocovou afázií výběr slovesa obtížnější (srov. níže kap. 9.3). Navíc nezá-
leží pouze na počtu argumentů, ale také na jejich typu: např. slovesa s lokál-
ním určením (jako např. sedět, umístit) je obtížnější vybrat než jiná slovesa
s dvěma (koupit) či třemi (poslat) argumenty.

3. Faktory morfologické, které ovšem mají význam především při produkci
sloves na rovině syntaktické. Kissová (Kiss, 2000 – cit. in Bastiaanse, 2003)
nicméně ve své studii provedené na maďarštině dospěla k závěru, který je
analogický k výsledkům pro počet argumentů v subkategorizačním rámci
sloves, že totiž morfologicky komplexnější slovesa činí při výběru větší po-
tíže než slovesa morfologicky méně komplexní.

4. Faktory syntaktické: mezi tyto faktory řadí Bastiaanseová (2003) tranzitivitu
sloves. Studie na materiálu angličtiny, italštiny a němčiny ukázaly, že tran-
zitivní slovesa jsou pro pacienty s Brocovou afázií snadněji vybratelná než
slovesa intranzitivní (Bastiaanse, 2003). Nicméně, toto zjištění nepotvrdila
studie provedená na nizozemštině (ibid.). Zároveň také platí, že čím více
argumentů sloveso váže, tím pomalejší je lexikální rozhodování.

Bastiaanseová (2003) shrnuje, že jak argumentová struktura, tak morfologické
a syntaktické faktory jsou spjaty s lemmaty. Právě na rovině lemmat (viz Leveltův
model v kap. 2.4.2) vyvstává deficit při výběru sloves v Brocově afázii. Je otázka,
zda je porušena vybratelnost lemmat, nebo zda jsou porušena lemmata samá. Není-
li narušeno porozumění slovesům, jde pravděpodobně o první z možností (srov.
dále kap. 8).

7.4.2 Výzkumné otázky a cíle
Cílem tohoto experimentu je ověřit na materiále češtiny hypotézu o snazší pro-
dukci substantiv než sloves (viz kap. 7.3.2). Podobně jako u pojmenování substan-
tivem je dalším cílem na základě kvalitativní analýzy popsat typy chyb, které se
v produkci pacientů budou objevovat. Zároveň se pokusíme získaná data posoudit
z perspektivy vlastností testovaných slov, především s ohledem na jejich frekvenci,
počet argumentů a tranzitivitu.

7.4.3 Stimulační materiál
K elicitaci jednotlivých sloves bylo použito třicet karet s černobílými kresbami
o rozměrech 10x10 cm, které znázorňovaly určitý děj. Každá karta s obrázkem
měla elicitovat jedno sloveso. Seznam předkládaných sloves a ukázku obrázku
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viz v Příloze B. Pokud jde o počet argumentů jednotlivých sloves a jejich tranzi-
tivitu, bylo užito 14 sloves a jedním a 16 sloves se dvěma argumenty a 18 sloves
tranzitivních a 12 intranzitivních.

7.4.4 Postup
Pacientům byly předkládány jednotlivé karty za účelem elicitovat cílové sloveso.
Instrukce byla následující:

”
Řekněte mi, co se děje. Stačí jedno slovo.“ Pacient

dostal přibližně 30 sekund na odpověď. Pokud pacient úkolu neporozuměl plně,
následovala druhá instrukce:

”
Řekněte mi, co on/a dělá“. Když pacient užil přija-

telné, nikoliv však cílové slovo, dali jsme instrukci
”
Řekněte mi pro to jiné slovo.“

Když pacient produkoval několik slov najednou (navzdory počáteční instrukci),
dali jsme instrukci

”
Řekněte mi pro to pouze jedno slovo.“ Zároveň jsme se ne-

snažili elicitovat určitou či neurčitou formu slovesa, tj. za správnou odpověď byl
považován jakýkoliv slovesný tvar. Jako správnou odpověď jsme hodnotili i ta
slova, která se slovem cílovým mají společný základ, jako např. běhat k běžet,
létat/lítat k letět, mejt k mýt, fotit k fotografovat, tancovat k tančit.165 Odpovědi,
v nichž nenastala žádná produkce, jsme považovali za nulové.

7.4.5 Pacienti a kontrolní osoby
Výzkumu pojmenování slovesem se zúčastnili všichni pacienti s výjimkou Paci-
enta 6 a Pacienta 3, tj. experimentu se zúčastnili titíž pacienti jako u pojmenování
substantivem.

Stejně jako v případě pojmenování substantivem se u všech kontrolních osob
podařilo cílová slova elicitovat.

7.4.6 Výsledky
Kvantitativní analýza

Pokud jde o kvantitativní analýzu, sledovali jsme stejně jako u substantiv přede-
vším podíl užití vysoce frekventovaných a méně frekventovaných slov, dále pak
snadnost či obtížnost produkce v závislosti na počtu slovesných argumentů a tran-
zitivitě (viz dále kap. 7.5).

Z celkového počtu všech 390 položek bylo nesprávně produkovaných 208, tj.
53,3 %. Distribuce po skupinách podle typu afázie vypadala následovně: v případě
šesti pacientů s Brocovou afázií bylo nesprávně užitých položek 116 ze 180, tj.
64,4 %. V případě transkortikální motorické a transkortikální smíšené afázie bylo
165Na základě intuice lze předpokládat, že první členy dvou posledně jmenovaných dvojic jsou

frekventovanější v mluveném jazyce než v psaném jazyce.
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nesprávně užitých položek 26 z 60, tj. 43,3 % (46,6 % chybně u transkortikální
motorické afázie a 40 % chybně u transkortikální smíšené). V případě pacientů
s anomickou afázií bylo z 90 položek nesprávných 20, tj. 22,2 %. U kondukční
afázie bylo nesprávně užito 46 položek z 60, tj. 76,6 %.

Objevovaly se nulové odpovědi a odpovědi Nevím. U Pacienta 1 byly všechny
odpovědi nulové. Dvakrát se objevily nulové odpovědi u Pacienta 2 a dvakrát u Pa-
cienta 5. Pětkrát se objevily u Pacientky 15 s kondukční afázií. Jednou se objevila
odpověď Nevím u Pacienta 4, dále devětkrát u Pacienta 9 s transkortikální motoric-
kou afázií a dvakrát u Pacienta 10 s transkortikální senzorickou afázií. Pacientka
14 s kondukční afázií rovněž jednou odpověděla Nevím.

Pacienti užili celkem 66 slov (typů), která byla jiná než slova, jež bylo cílem
elicitovat; tokenů pacienti použili 95. Z těchto 95 položek (tokenů) pacienti produ-
kovali 63 slov s nižší frekvencí a 32 slov s frekvencí vyšší. Z těchto 63 slov pacienti
zvolili ve 12 případech slovo s výrazně nižší frekvencí (viz pozn. č. 156). Ve 21
případech z 95 tokenů odpovídal základ produkovaného slova slovu cílovému. Ve
dvanácti případech se podařilo elicitovat cílové sloveso.

Co se týče správnosti užití sloves s jedním a dvěma argumenty, chybovost u slo-
ves s jedním argumentem (viz tab. 7.1) byla následující: 58,3 % chyb u pacientů
s Brocovou afázií, 16,6 % chyb u pacienta s transkortikální senzorickou afázií, 10
% chyb u pacienta s transkortikální motorickou afázií, 4,4 % chyb u pacientů s ano-
mickou afázií a 41,6 % chyb u pacientů s kondukční afázií. Chybovost u sloves se
dvěma argumenty byla následující: 69 % chyb u pacientů s Brocovou afázií, 35,7
% chyb u pacienta s transkortikální senzorickou afázií, 41,6 % chyb u pacienta
s transkortikální motorickou afázií, 35,7 % chyb u pacientů s anomickou afázií
a 89,2 % chyb u pacientů s kondukční afázií.

Typ afázie S jedním argumentem Se dvěma argumenty
Brocova 58,3 % 69 %
Transkortikální senzorická 16,6 % 35,7 %
Transkortikální motorická 10 % 41,6 %
Anomická 4,4 % 35,7 %
Kondukční 41,6 % 89,2 %

Tabulka 7.1: Míra chybovosti u sloves s jedním a dvěma argumenty u jednotlivých
typů afázie

Pokud jde o tranzitivitu, chybovost u intranzitivních sloves (viz tab. 7.2 na s.
90) vypadala následovně: 68 % chyb u pacientů s Brocovou afázií, 41,6 % chyb
u pacienta s transkortikální senzorickou afázií, 25 % chyb u pacienta s transkorti-
kální motorickou afázií, 11,1 % chyb u pacientů s anomickou afázií a 79,2 % chyb
u pacientů s kondukční afázií. Chybovost u sloves tranzitivních byla následující:
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60,2 % chyb u pacientů s Brocovou afázií, 27,7 % chyb u pacienta s transkorti-
kální senzorickou afázií, 72,2 % chyb u pacienta s transkortikální motorickou afá-
zií, 29,6 % chyb u pacientů s anomickou afázií a 75% chyb u pacientů s kondukční
afázií.

Typ afázie Intranzitivní slovesa Tranzitivní slovesa
Brocova 68 % 60,2 %
Trasnkortikální senzorická 41,6 % 17,7 %
Transkortikální motorická 25 % 72,2 %
Anomická 11,1 % 29,6 %
Kondukční 79,2 % 75 %

Tabulka 7.2: Míra chybovosti v intranzitivních a tranzitivních slovesech u jednot-
livých typů afázie

Kvalitativní analýza

U pojmenování slovesem byly latence v odpovědi patrné pouze u Pacienta 2 a tr-
valy přibližně kolem 10–15 s. Pacient 1 stejně jako v případě pojmenování substan-
tivem nepojmenoval správně ani jednu položku – latence v odpovědi byla příliš
vysoká.

Stereotypie se objevily pouze u Pacientky 15 s kondukční afázií. Pacientka po-
užila u pěti položek pokaždé jinak dlouhou sekvenci slabik

”
oto oto oto oto“. Na

hranici automatismu a stereotypie se u Pacienta 4 vyskytovaly deiktické výrazy
a výrazy v deiktickém a zástupném užití, jako výraz

”
todle šup“ a jeho obměny,

např. u obrázku, kde lékař stetoskopem poslouchá pacienta, Pacient 4 odpověděl

”
má šup a todle“. Podobně tento pacient užil deiktický výraz se správnou negací
u obrázku k cílovému slovu zakopnout:

”
ten taky todle... kopat, to je špatně“. Ver-

bální deixe se u tohoto pacienta objevila i ve spojení s gestem v případě obrázku,
který znázorňuje stříhání ovce: Pacient 4 ukázal na svou hlavu, řekl

”
Taky mam

todle“ a naznačil pomocí dvou prstů gestem nůžky.
Podobně jako u substantiv se i u sloves objevovaly fonemické parafázie, např.:

”
tačí-, tačík“ místo tančit (Pacient 4);

”
hlaní“ místo hladí (Pacient 4);

”
marisou ra-

men“ místo masírovat (Pacient 5);
”
tancí“ místo tančí (Pacient 5);

”
kokrá“ místo

kokrhá (Pacient 7) a
”
poko-“ u položky kopat (Pacientka 15 s kondukční afázií,

dobrat se správného pojmenování se jí nepodařilo).
Ve třech případech se objevily sémantické parafázie:

”
uklouznul“ místo za-

kop(nu)l (Pacient 2);
”
běží na kole“ místo jede na kole (Pacient 2) a

”
jede“ místo

jde (Pacient 4).
Formální parafázie se objevila u Pacientky 15 s kondukční afázií, když u po-

ložky líbat produkovala
”
bílá... p-... líbají se“. U Pacienta 7 se dvakrát objevil
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úspěšný conduite d’approche:
”
masí, m-, masí, me-sa, masérka masíruje“ a

”
dě-

le, le-je jede na kole“. Naopak neúspěšný conduite d’approche se objevil dvakrát
u Pacienta 4:

”
ž-, žihla-, žehlič-, žehličí, žehlicí“ místo žehlit a

”
masa-, masák“

místo masírovat.
Perseverace (avšak nikoli tak početné jako u pojmenování substantivem) se ob-

jevily u Pacientky 14 s kondukční afázií ve třech případech: pacientka produkovala

”
vypráví“ místo koupe se, poslouchá a myje.

Hojně se vyskytovala multiverbizovaná slovní spojení, např.:
”
dává kapsičku“

místo krmí (Pacient 2);
”
mluví mikrofonu“ místo nahrává (Pacient 2; zde je na-

víc elize předložky);
”
hraje na bubny“ (Pacient 5) či

”
tluče do bubnu“ (Pacient

7) místo bubnuje;
”
dává jídlo“ místo krmí (Pacient 5 a Pacient 8);

”
dávaj si pusy“

místo líbají se (Pacient 5);
”
dělá fondue“ (Pacient 7) či

”
dělá jídlo“ (Pacient 8)

místo vaří (Pacient 7);
”
facku mu dá“ místo bije (Pacient 9 s transkortikální moto-

rickou afázií);
”
upravuje polívku“ místo vaří (Pacient 10 s transkortikální smíše-

nou afázií);
”
zkouší, jak dejchá“ místo poslouchá (Pacient 11 s anomickou afázií)

a
”
drží mikrofon“ místo nahrává (Pacient 13 s anomickou afázií).
V mnoha případech si pacienti pomáhali nominalizací. Např. Pacient 2 místo

žehlit produkoval
”
hospodyně prádlo žehličku“ – užil příbuzné substantivum,

avšak užít příslušného slovesa nebyl schopen. Projevy dalších nominalizací jsou
následující: hřebenmísto česat se (Pacient 4);

”
oheň a todle kur*** nevim“ místo

hasit (Pacient 4);
”
fotografie“ místo fotografovat (Pacient 4);

”
hasiči“ místo hasit

(Pacient 7). Dále Pacient 11 s anomickou afázií užil výraz
”
bubeník“ místo bub-

novat. U obrázku, kde pán krmí kočku, Pacientka 14 s kondukční afázií produko-
vala místo krmit substantivum

”
kočička“, které v nedeminutivní formě opakovala

jakožto perseveraci slovního základu o 16 položek dále, kdy užila substantivum
kočka. Táž pacientka užila substantivum kráva místo slovesa dojit.

Pacient 4 produkoval také nominalizaci spojenou s deixí: u obrázku, kde je
znázorněn chlapec, jak jede na kole, pacient produkoval

”
kolo, kolo a todle řikal,

todle“. Pacient 8 produkoval u obrázku znázorňujícího sloveso bubnovat výpo-
věď

”
to je tam-tamy“. Pacient 8 u obrázku znázorňujícího masírování produkoval

výpověď
”
masáž... no prostě masérka dělá“.

V jednom případě se objevila též nominalizace spojená s cirkumlokucí: u ob-
rázku, kde uklizečka myje podlahu, Pacient 4 produkoval

”
uliční-, uličnice, voda,

kybíl“.
Cirkumlokuce se objevila u Pacienta 7 u obrázku, který znázorňuje stříhání

ovce:
”
čist-,166 čistič kra-, ne, do- do-, ne, ne dojič, ovci a čistí167 ovci aby zacho-

vali vlnu“.
Pacienti si vypomáhali také užíváním citoslovcí a užitím gest:

”
kikirikí“ místo

166Jde o perseveraci slovesa čistit, které se objevilo o šest položek dříve.
167Opět perseverace, viz pozn. 166.
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kokrhat (Pacient 4 a Pacientka 14 s kondukční afázií);
”
prásk“ místo střílet (Pa-

cient 4);
”
haf haf“ místo štěkat (Pacient 4). Trojici samohlásek

”
a a a“ produko-

vala Pacientka 15 s kondukční afázií), patrně ve smyslu ham ham ham (u položky
jíst)168 nebo haf haf haf (u položky štěkat). K nápodobě gestem došlo u položek
bubnovat (Pacient 4), žehlit (Pacient 8) a poslouchat, masírovat a jít (vše Pacientka
15 s kondukční afázií).

Nápodoba gestem se objevila též spolu s nominalizací: Pacientka 14 s kon-
dukční afázií produkovala u obrázku, který znázorňuje bubnování, substantivum
bubeník a zároveň předvedla děj gestem.

7.5 Diskuse
Testovali jsme pojmenování substantiv a sloves na materiále češtiny. Stejně jako
většina studií provedená na materiále jiných jazyků naše výsledky ukazují, že po-
jmenování sloves činí větší potíže než pojmenování substantiv. Každý z našich
pacientů uspěl u většího počtu položek v případě produkce substantiv než v pří-
padě produkce sloves; tento výsledek platí i pro celkové výsledky u jednotlivých

”
skupin“ pacientů podle typu afázie. Výsledky se však liší v míře, v jaké paci-
enti s jednotlivými typy afázie uspěli. Největší disproporci mezi úspěšnými a ne-
úspěšnými položkami vykázali pacienti s Brocovou afázií: v průměru se výkon
u substantiv a sloves liší o osm položek (ze třiceti). U čtyř pacientů s Brocovou
afázií tento rozdíl činil 8, 10, 12 a 13 položek. Naopak nejmenší rozdíl ve výkonu
u substantiv a sloves vykazovali pacienti s lehkou anomickou afázií. Anomičtí
pacienti také byli jak v pojmenování substantivem, tak v pojmenování slovesem
relativně stejně úspěšní (tj. mezi výkonem v oblasti substantiv a v oblasti sloves ne-
byla výraznější disproporce), zatímco pacienti s Brocovou afázií vykazovali mezi
úspěšnějším pojmenováním substantivem a méně úspěšným pojmenováním slo-
vesem výrazný rozdíl (viz tab. 7.3 na s. 93). Nepotvrdilo se tedy zjištění Kimové
a Thompsonové (2000), že anomičtí pacienti mají větší potíže s pojmenováním
substantivem než slovesem.

Relativně vyrovnaný, avšak nejslabší výkon podaly Pacientky 14 a 15 s kon-
dukční afázií. V případě Pacientky 15 lze takto slabý výkon vysvětlit deficitem
paměti ve vysokém věku, zatímco u Pacientky 14 klinický obraz poruchy ještě
nemusel být ustálen a patrně u pacientky zatím nedošlo ani k výraznému spontán-
nímu zlepšení (testování proběhlo 26 dní po iktu).

Je pozoruhodné, že vyrovnaný výkon v obou oblastech pojmenování podal
Pacient 9 s transkortikální motorickou afázií, zatímco Pacient 10 s transkortikální
smíšenou afázií vykázal rozdíl deseti položek ve prospěch substantiv. Zjištění, že

168Zde pacientka užila též nápodobu gestem.
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Pacient Substantiva Slovesa
P 1 0/30 0/30
P 2 22/30 14/30
P 4 19/30 7/30
P 5 24/30 14/30
P 7 18/30 16/30
P 8 26/30 13/30
P 9 18/30 16/30
P 10 28/30 18/30
P 11 26/30 24/30
P 12 25/30 23/30
P 13 27/30 23/30
P 14 8/30 4/30
P 15 11/30 10/30

Tabulka 7.3: Počet správných položek u pojmenování substativem vs. slovesem
u jednotlivých pacientů

při transkortikální smíšené afázii je výkon oproti transkortikální motorické afázii
v obou oblastech pojmenování nevyrovnaný, by bylo třeba ověřit na rozsáhlejším
vzorku pacientů, neboť tyto typy afázie byly zastoupeny pouze jedním pacientem.

Vysvětlení disociace substantiv a sloves se nabízejí u různých pacientů různá.
Vyšetřením pacientů pomocí psychologického testu Mini-Mental State Exami-
nation (MMSE, podrobněji viz Flanderková et al., 2014) jsme zjistili, že žádný
z pacientů netrpěl smyslovou/percepční poruchou. U Pacienta 1, který nepojme-
noval správně ani jednu položku, ani si nepomáhal gesty, je patrně poškozen sa-
motný sémantický systém neboli reprezentace daných položek v mozku/mysli (tj.
porušeny jsou reprezentace lemmat, viz výše kap. 2.4).169 Naopak u Pacientů 4 a 8
a u Pacientek 14 a 15 docházelo při pojmenování slovesem ke správné nápodobě
gesty, což nasvědčuje tomu, že sémantický systém je zachován a poškození spo-
čívá patrně ve výběru jednotlivých položek, tj. je oslaben výběr lemmat. Vysvět-
lení zohledňující paměťové schopnosti podávají Colombová a Buraniová (2002),
podle nichž paměť pro substantiva je lépe zachována než paměť pro slovesa.

Dalším výrazným jevem, který se při pojmenování opakoval, bylo užití slov
cílovým slovům jednak významově blízkých, jednak formálně blízkých. V dru-
hém případě jde především o výskyt fonemických parafázií a conduite d’approche.
Zatímco výskyt fonemických parafázií v

”
čisté podobě“ (tj. bez kombinace s ji-

169Tento zdánlivě platný závěr relativizujeme v kap. 8 (Spojování slov s obrázky);výsledky ex-
perimentu zaměřeného na spojování slov s obrázky svědčí o tom, že sémantický systém u tohoto
pacienta poškozen není. Je to doklad toho, že závěry o ne/porušenosti sémantického systému nelze
vyvozovat pouze z výsledků úlohy na pojmenování.
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nými nedostatky) byl relativně vyrovnaný (šest případů u sloves a čtyři případy
u substantiv), conduite d’approche se vyskytoval výrazně více při pojmenování
substantivem, a to napříč různými typy afázie. U pacientů s Brocovou afázií se vy-
skytovaly takové fonemické parafázie, v nichž byla struktura slova správná, avšak
došlo k záměně buď pouze jediného vokálu za jiný (lanamísto lano, levičkamísto
lavička), nebo pouze jediného konsonantu za jiný (řebřík místo žebřík). Tyto zá-
měny nasvědčují tomu, že výběr slova a jeho fonologické kódování jsou porušeny
pouze částečně (Kohn a Goodglass, 1985).

Projevy conduite d’approche svědčí o snaze pacientů dobrat se správného po-
jmenování. U pojmenování slovesem se objevil dvakrát úspěšný a dvakrát neú-
spěšný conduite d’approche, zatímco u substantiv se objevil pětkrát neúspěšný
a sedmkrát úspěšný conduite d’approche. Při pojmenování slovesem se objevil
ve všech případech u pacientů s Brocovou afázií, zatímco u substantiv se vyskytl
u pacientů s Brocovou, kondukční, anomickou a transkortikální senzorickou afázií.
V našich výsledcích se tedy projevuje tendence, že conduite d’approche se při po-
jmenování slovesem objevujeméně často než při pojmenování substantivem a jeho
výskyt je omezen na typ Brocovy afázie. Podle Whitworthové et al. (Whitworth
et al., 2002) conduite d’approche svědčí o poškození fonologického zásobníku.

Vedle formálně blízkých slov a slovních fragmentů, které se vyskytovaly jako
fonemické parafázie a projevy conduite d’approche, pacienti užívali také slova,
která jsou s cílovými slovy spjata významově. Přestože substantiva jsou séman-
ticky poněkud konkrétnější než slovesa (Tyler et al., 2004), při pojmenování slo-
vesem pacienti častěji než při pojmenování substantivem užili namísto cílového
slova nějaký více či méně synonymní výraz, např. utíká místo běží, chodí místo
jde, mlátí místo bije aj. Je podstatné, že ve většině případů, kdy se nepodařilo
elicitovat cílové slovo, zvolili pacienti výraz s nižší a v několika případech do-
konce výrazně nižší frekvencí. Tato poněkud překvapivá tendence byla silná napříč
všemi zkoumanými typy afázie a je v souladu se zjištěním Nickelsové a Howarda
(1995), kteří rovněž nezjistili významný vliv frekvence, a v rozporu se zjištěním
např. Colombové a Buraniové (2002), podle nichž je frekvence významným fak-
torem především v pojmenování slovesem. Lze shrnout, že v našich výsledcích se
neprojevil efekt frekvence slova podle Whitworthové (Whitworth et al., 2002), že
totiž frekventovanější slova jsou snáze přístupná než slova méně frekventovaná.

Významová spjatost produkovaných slov s cílovými slovy byla patrna v oje-
dinělých případech také při pojmenování substantivem. Pozoruhodné jsou séman-
tické parafázie, kdy pacienti užili slovo z téhož sémantického pole, např. místo cho-
botnice užili slovomedúza, nebo sémanticky slaběji spjaté slovo štír. Podobně had
místo žížala, tácek místo talíř či umyva[dlo] místo dřez. Tyto jevy nás staví před
otázku, jak je v mozku/mysli organizován subjektivní slovník (lexikon, viz níže).

Ojediněle lze volbu synonymních výrazů vysvětlit působením dalších faktorů.
Nevíme sice, jaký byl idiolekt toho kterého pacienta před afázií, nicméně intui-
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tivně lze uvažovat o tom, že do hry vstupují i faktory uvedené v 7.3.1 a 7.4.1. Vliv
na výběr slova může mít především důvěrnost (familiarity), např. v produkci vý-
razů muckat místo neutrálního líbat nebo mlsat místo jíst, dále silně expresivní
chrápat místo spát, ale i šimrat nebo drbat místo hladit. Dalším silným faktorem
je mluvenost, resp. frekvence slova v mluvené formě jazyka; příkladem je fotit
místo fotografovat a tancovat místo tančit. V případě slovesa fotit namísto foto-
grafovat může působit též efekt délky slova (Whitworth et al., 2002). Dále patrně
mohla působit nástrojovost slovesa: u sloves česat a žehlit došlo u všech pacientů,
kteří danou položku pojmenovali, k stoprocentní shodě. Všechny tyto případy se
ovšem vyskytovaly ojediněle, a nelze proto mluvit o výraznější tendenci.

O tom, že pacienti s afázií jsou disponováni spíše k užití substantiv než sloves,
svědčí také silná tendence k nominalizaci při pojmenování slovesem. Projevy této
tendence byly patrny u pacientů s Brocovou, anomickou a kondukční afázií. Oje-
dinělým případem při pojmenování obrázku cílovým slovesem tančit bylo užití
neologismu tačík, které je formálním substantivem. Upřednostnění substantiv na
úkor sloves je v souladu s výsledky Miceliové et al. (Miceli et al., 1988). Vzhle-
dem k silné tendenci nominalizovat nemůžeme vyloučit možnost, že Mathesiův
akt pojmenovací je v jistém smyslu

”
kognitivně primární“, tj. pro pacienty je

snazší než použít usouvztažňovací sloveso. Také při jazykové akvizici u dětí do-
chází dříve k osvojení substantiv než sloves. Neschopnost produkovat zamýšlené
sloveso dobře ilustruje následující příklad od Pacienta 8:

”
masáž... no prostě ma-

sérka dělá“, kde sloveso masírovat je nahrazeno sémanticky
”
univerzálnějším“

slovesem dělat, jež se zároveň vyznačuje vysokou frekvencí a vysokoumírou před-
stavitelnosti (Smolík, e-mailové sdělení). Vysoce představitelné je vedle slovesa
dělat rovněž sloveso dát/dávat. Obou sloves používali pacienti v multiverbizova-
ných pojmenování typu dávat kapsičku či dávat jídlo místo krmit,

”
dávaj si pusy“

místo líbají se či
”
facku mu dá“ místo bije,

”
dělá fondue“ či

”
dělá jídlo“ místo

vaří. Slovesa dát/dávat a dělat, která tvoří základ těchto multiverbizovaných spo-
jení, jsou vysoce frekventovaná a pacienti si jimi pomáhají, nemohou-li vyhle-
dat jednoslovné vyjádření (viz výše příklad

”
no prostě masérka dělá“). Užívání

těchto spojení je projevem kompenzační strategie pacientů, stejně jako užívání
synonymních výrazů a cirkumlokucí. Pacienti kombinují všechny komunikační
prostředky, které jsou jim dostupné, včetně gest v rámci situační deixe. Všechny
tyto prostředky lze použít jako nástroje k dorozumění, jako prostředky zakládající
totální komunikaci, již lze využít v terapii afázie.

Dalšími zkoumanými proměnnými byly tranzitivita sloves a počet slovesných
argumentů. Pokud jde o snadnost užití tranzitivních vs. intranzitivních sloves,
v různých jazycích byly výsledky různé (viz kap. 7.4.1). Naše výsledky na mate-
riále češtiny nepoukazují na jednoznačnou převahu ve prospěch jedné nebo druhé
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skupiny sloves napříč všemi typy afázie (viz 7.2 na s. 90).170 Jak bylo uvedeno
v kap. 7.4.1, studie provedené na materiálu angličtiny, němčiny a italštiny ukázaly,
že tranzitivní slovesa jsou pro pacienty s Brocovou afázií snadněji vybratelná než
slovesa intranzitivní (Bastiaanse, 2003). V případě pacientů s Brocovou afázií se
toto zjištění v našich výsledcích potvrdilo jen nevýrazně: chybovost byla v případě
intranzitivních sloves o 8 % větší než chybovost u sloves tranzitivních. Podobný
výsledek přineslo srovnání těchto typů sloves také u pacientů s kondukční afá-
zií, kde však rozdíl v chybovosti u tranzitivních vs. intranzitivních sloves byl při-
bližně jednou tak menší než u pacientů s Brocovou afázií. Výraznější rozdíl mezi
schopností pojmenovat tranzitivním a intranzitivním slovesem je patrný u paci-
enta s transkortikální smíšenou afázií, kdy rozdíl v chybovosti u tranzitivních vs.
intranzitivních sloves činil 13,9%. Naopak opačné výsledky jsou patrny u pacienta
s transkortikální motorickou afázií a u pacientů s anomickou afázií, kteří vykázali
větší úspěšnost v produkci intranzitivních sloves (viz tab. 7.2). Lze shrnout, že
v celkových výsledcích v užití tranzitivních vs. intranzitivních sloves se u paci-
entů s afázií neprojevil nikterak zásadní rozdíl.

V produkci sloves podle počtu argumentů se naopak ukázaly jednoznačné
výsledky ve prospěch sloves s jedním argumentem napříč všemi typy afázie, tj.
všichni pacienti vykazovali lepší výkon při pojmenování slovesem s pouze jedním
argumentem. Toto zjištění je v souladu s hypotézou Thompsonové (Thompson,
2003), která tvrdí, že čím více argumentů k sobě sloveso váže, tím je jeho zpraco-
vání obtížnější (viz kap. 7.4.1).

Všechny pozorované, výše zmíněné jevy nás staví před otázku, jak je
v mozku/mysli uspořádán nejen sémantický systém, ale i širší mentální lexikon
(srov. např. Aitchison, 2003; Libben, 2008; Nebeská, 1985b). Naše výsledky pod-
porují hypotézuAitchisonové (Aitchison, 2003), která říká, že lemmata jsou vmen-
tálním lexikonu uspořádána mj. podle sémantických polí. Stejně tak na základě na-
šich výsledků považujeme za průkazné, že mentální lexikon je uspořádán jednak
na základě významu, jednak formy. Otázkou zůstává, nakolik v uspořádání men-
tálního lexikonu působí gramatické faktory, jako např. slovnědruhová příslušnost
k substantivům a slovesům. Tvoří substantiva a slovesa dva samostatné lexikony?
(srov. Libben, 2008). Pokud ano, jak vysvětlíme užití téhož slovního základu při
produkci opačné slovnědruhové kategorie, jako např. produkci substantiva hasiči
místo slovesa hasit či užití neologismu tačík místo tančit, který je formálním sub-
stantivem, avšak má s cílovým slovesem společnou přinejmenším část slovního zá-
kladu? V tomto směru naše výsledky svědčí proti obecně přijímané představě, že
slova s toutéž slovnědruhovou příslušností (jako např. to shout, to yell a to bellow)
mají k sobě v mentálním lexikonu blíže, než když patří k jiné slovnědruhové třídě

170Ani výsledky úlohy na kategorizaci sloves (viz kap. 9.3) disociaci mezi tranzitivními vs. in-
tranzitivními slovesy nepotvrdily.
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(substantivum shout, Aitchison, 2003).
Zároveň je třeba se ptát, v jaké podobě jsou v mentálním lexikonu uložena

jednotlivá lemmata a jakým způsobem dochází k jejich výběru. Schopnost vytvo-
řit a použít výše zmíněný neologismus tačík nasvědčuje tomu, že slovní položky
(lemmata) patrně nejsou uloženy jako jednolité jednotky

”
verbatim“ v pasivním

rezervoáru lexikálních znalostí (srov. Libben, 2008), nýbrž jsou v mentálním le-
xikonu rozložitelné. Lexikální znalosti jsou spíše dynamickými aktivitami (srov.
ibid.) a sám mentální lexikon je třeba nahlížet jako proměňující se dynamický sys-
tém (Aitchison, 2003).

7.6 Shrnutí
Experiment byl zaměřen na pojmenování obrázků substantivem a slovesem. Potvr-
dila se tendence popisovaná v odborné literatuře, že produkce sloves je v Brocově
afázii porušena ve větší míře než produkce substantiv. U pacientů se projevila ten-
dence k nominalizaci, tj. užití substantiva namísto slovesa.

Popsali jsme typy chyb, které se při pojmenování substantivem a slovesem
v produkci pacientů s afázií objevují. Patří mezi ně především fonemické, séman-
tické a formální parafázie, conduite d’approche a jejich případná kombinace, dále
perseverace, stereotypie, tendence k multiverbizaci a v neposlední řadě užití gest.
Pokusili jsme se objasnit, čím jsou tyto chyby motivovány a jaké důsledky mají
pro uspořádání mentálního lexikonu. Na základě analýzy našich dat jsme dospěli
k poněkud překvapivému, avšak průkaznému zjištění, že v našich datech se nepro-
jevil efekt frekvence podle Whitworthové (Whitworth et al., 2002).

Pokud jde o snadnost užití tranzitivních vs. intranzitivních sloves, naše vý-
sledky na materiále češtiny nepoukazují na jednoznačnou převahu ve prospěch
jedné nebo druhé skupiny sloves napříč všemi typy afázie.171

V produkci sloves podle počtu argumentů se naopak ukázaly jednoznačné
výsledky ve prospěch sloves s jedním argumentem napříč všemi typy afázie, tj.
všichni pacienti vykazovali lepší výkon při pojmenování slovesem s pouze jedním
argumentem. Toto zjištění je v souladu s hypotézou Thompsonové (Thompson,
2003), která tvrdí, že čím více argumentů k sobě sloveso váže, tím je jeho zpraco-
vání obtížnější.

171Ani výsledky úlohy na kategorizaci sloves (viz kap. 9.3) disociaci mezi tranzitivními a intran-
zitivními slovesy nepotvrdily.
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Kapitola 8

Spojování slov s obrázky

8.1 Úvodem

Tento experiment je podobně jako experiment v kap. 7 zaměřen na lexikální ro-
vinu jazykového systému. Nesoustředí se však na modalitu produkce, nýbrž na
porozumění. V této úloze je úkolem pacientů vybrat ze tří obrázků ten, na kterém
je zobrazen/reprezentován referent slova, které pacienti slyší (viz níže). Stejně jako
v kap. 7 byl tento experiment proveden v modalitě pro substantiva a pro slovesa.

Pacienti v této úloze postupují od zvuku k významu, tj. opačným směrem než
při produkci. Nejdříve musí zpracovat vstupní sluchový podnět, tj. extrahovat z ře-
čového signálu potřebné informace k tomu, aby slyšené slovo rozpoznali a doká-
zali spojit jeho formu s významem. K úspěšnému dokončení této úlohy je tedy
třeba zpracovat významy jak lexikálně sémantické (cílové mluvené slovo), tak
konceptuálně sémantické (obrázek užitý jako stimul, viz Cole-Virtue a Nickels,
2004).

Opět nejde o jednoduchý proces. Nahlíženo z perspektivy fonetiky a fonolo-
gie (viz Ingram, 2008, 93–94), vstupním signálem je akustická struktura řeči (ře-
čový signál), který je zpracováván lidským sluchovým ústrojím. Druhým aspek-
tem, který hraje roli v rozpoznávání mluvené řeči, je fonologická reprezentace
slova (ibid.). Podle Ingrama (Ingram, 2008, 93–94) pak hraje podstatnou roli roz-
hraní mezi akustickou strukturou a fonologickou reprezentací, tj. jak je sluchový
vstup v kontaktu s vnitřními fonologickými formami, které jsou uloženy v mentál-
ním lexikonu. Proces, k němuž na tomto rozhraní dochází, se nazývá výběr lexi-
kální informace (ibid.). Jinak řečeno, sluchově prezentované slovo po prvotní ex-
trakci fonologických rysů (proces sluchové fonologické analýzy, srov. Whitworth
et al., 2002, 30) aktivuje fonologický vstupní lexikon a poté je zapojen séman-
tický systém, resp. sémantické vlastnosti vymezující význam daného slova (srov.
např. Bright et al., 2004). Mechanismus, jímž je lexikální informace z mentálního
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lexikonu získávána či zpřístupňována, dosud není plně objasněn.
Jak uvádějí Whitworth et al. (Whitworth et al., 2002), je-li porušen fonolo-

gický vstupní lexikon, mluví se o hluchotě k formám slova (word form deafness).
Je-li porušen přístup k sluchovým formám slova, jež jsou uloženy v lexikonu, ne-
bude pak řetěz fonémů rozpoznán jakožto reálné slovo. Deficit v přístupu z fo-
nologického vstupního lexikonu do sémantického systému se označuje jako hlu-
chota k významu slova (word meaning deafness). K selhání zpracování ovšem
nemusí dojít pouze na rovině sémantiky, ale i kdekoliv při raném zpracování sly-
šeného slova (viz výše) či při zrakovém zpracování obrazových podnětů (srov.
Cole-Virtue a Nickels, 2004).

Podobně jako při pojmenování se může projevit efekt frekvence a efekt délky
slova. Podle Whitworthové et al. (Whitworth et al., 2002, 31) je slovům s vyšší
frekvencí zpravidla snazší porozumět než slovům s frekvencí nižší. Zároveň nelze
vyloučit, že kratším slovům lze porozumět méně snadno než slovům delším, pro-
tože se u nich nabízí mnohem širší výběr sousedních alternativních fonémů (

”
fono-

logických sousedů“) – jako příklad autoři uvádějí slovo cat, jež má za fonologické
sousedy např. hat, rat, sat, cap, cad, can, cot, cut, kit aj. (ibid.). Nicméně, jsou i stu-
die, které svědčí o opaku (podrobněji viz Cole-Virtue a Nickels, 2004, 156).

Další psycholingvistickou proměnnou, která může proces spojování slov vý-
znamně ovlivnit, je podobně jako při pojmenování představitelnost, popř. konkrét-
nost.

Z hlediska právě uvedených vlastností se pokusíme posoudit výsledky našeho
experimentu.

8.2 Předchozí studie
Spojování mluvených slov s obrázky je nástrojem pro zhodnocení zpracování sé-
mantiky (Cole-Virtue a Nickels, 2004) a byla využívána především jako součást
širších experimentálních šetření zaměřených na terapii (nejen) afázie (Pring et al.,
1993; Pring et al., 1990; Marshall et al., 1990; Silveri a Leggio, 1996). Předmětem
výzkumu bylo také porozumění jednotlivým slovům ve ztížených podmínkách,
např. jsou-li respondenti vystaveni časové tísni nebo je-li nějak deformován přijí-
maný řečový signál (Moineau et al., 2005).

Studie Cole-Virtueové a Nickelsové (2004) provedená na skupině 52 afatic-
kých pacientů poukázala především na vliv tří faktorů: představitelnosti, séman-
tické podobnosti a slovních asociací.172

McKelveyová et al. (McKelvey et al., 2010) zavádějí též proměnnou, kterou
nazvali personální relevance (personal relevance). U osmi pacientů s afázií au-

172Testováním slovních asociací v češtině se zabýval Z. Novák (např. Novák, 1988).
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toři popsali efekt personální relevance, který se projevil tím, že pacienti podávali
lepší výkon tehdy, když byli konfrontováni s fotografiemi/obrázky, jež se k je-
jich osobnosti blíže vztahovaly. Pacienti také podávali lepší výkon v úlohách na
spojování slov, pokud byla cílová slova asociována s

”
personálně relevantními“

fotografiemi/obrázky.
Podle Moineauové et al. (Moineau et al., 2005, 892) není překvapivé, že pa-

cienti s afázií (s výjimkou afázie Wernickovy, která není zahrnuta v našem vý-
zkumu) podávají u spojování slov s obrázky zpravidla 100% výkon. Naším cílem
bylo tento klasický výsledek ověřit.

8.3 Výzkumné otázky a cíle

Tento experiment představuje zrcadlový obraz experimentu uvedeného v kap. 7,
který byl zaměřen na pojmenování. Cílem tohoto experimentu bylo zjistit, zda pa-
cienti s afázií mají porušeno porozumění izolovaným slovům, a pokud ano, tak
zjistit, zda je patrný rozdíl mezi porozuměním substantivům a porozuměním slo-
vesům. Pokud se rozdíl mezi porozuměním substantivům vs. slovesům projeví,
pak se pokusíme identifikovat, jaké faktory (viz kap. 8.1) by mohly být nejpravdě-
podobnější příčinou selhání.

8.4 Postup a stimulační materiál

Pacientům bylo postupně předkládáno 24 karet formátu A4. Na každé kartě byly
tři různé černobílé obrázky, uspořádané horizontálně za sebou. Instrukce zněla:

”
Ukažte mi, kde je ...“ (následovalo cílové slovo, např. ananas pro modalitu
substantiv nebo malovat pro modalitu sloves). Úkolem pacienta bylo ukázat na
správný obrázek.

Sebeopravy byly uznány za správnou odpověď. Ukázku karet viz v Příloze C
(pro substantiva) a v Příloze D (pro slovesa).

8.5 Pacienti a kontrolní osoby

Výzkumu se zúčastnili všichni pacienti s afázií s výjimkou Pacientky 14 s kon-
dukční afázií.

Stejně jako v předchozím experimentu jsme testovali šest kontrolních osob.
U všech jsme zaznamenali 100% výkon.
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8.6 Výsledky spojování substantiv s obrázky
Všech 14 pacientů s afázií podalo v této úloze 100% výkon.

8.7 Výsledky spojování sloves s obrázky
Všichni pacienti podali 100% výkon s výjimkou Pacienta 1 a Pacienta 9. Pacient
1 užil jednu sebeopravu a na jeden obrázek ukázal mylně (cílová položka byla
stavět, avšak pacient ukázal na fotografovat; třetí položkou na výběr bylo veslovat).
Pacient 9 s transkortikální motorickou afázií se spletl ve třech položkách: místo na
sázet ukázal na balit (třetí položka na výběr byla sekat), místo spát ukázal na sedět
(třetí položkou na výběr bylo válet) a v případě položky poslouchat neukázal na
žádný z obrázků (další položky na výběr byly přemýšlet a chytat).

Jak je uvedeno v tab. 8.1, Pacient 1 využil obrázek, který znázorňuje referent
slova méně frekventovaného, než bylo slovo cílové (o frekvenci srov. výše pozn.
č. 156). Stejně tak si počínal Pacient 9 s transkortikální motorickou afázií u po-
ložky sázet – balit – sekat, kde cílové slovo bylo sázet. Naopak u položky spát –
sedět – válet, kde cílové slovo bylo spát, Pacient 9 ukázal na obrázek se slovesem
frekventovanějším (sedět). U položky poslouchat – přemýšlet – chytat Pacient 9
podal nulovou odpověď.

Položka Rank Položka Rank
stavět 1451 sázet 4486
fotografovat 7351 balit 6868
veslovat 25433 sekat 12276

spát 905 poslouchat 1030
sedět 351 přemýšlet 928
válet 5537 chytat 3738

Tabulka 8.1: Ranky slov v testovaných trojicích stimulů

U žádného z pacientů nebyla patrna výrazná latence v odpovědi.

8.8 Diskuse
Celkový výkon všech pacientů ve všech položkách (tj. u substantiv a sloves) byl
98,8 %: jde o stropový efekt. Stropového efektu dosáhl i Pacient 3, u něhož v době
testování odeznívala akutní fáze. Mezi celkovým počtem 336 položek se objevily
pouze tři chyby a jedna nulová odpověď, navíc dvě z těchto chyb a nulová odpověď
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se objevily u jednoho a téhož pacienta (viz níže). Tento výsledek prokazuje, že
porozumění na rovině jednotlivých slov je u většiny pacientů plně zachováno.

Ačkoliv nedostatky nebyly početné, všechny čtyři nalezené chyby se objevily
pouze při spojování sloves, nikoliv substantiv. To stejně jako v případě úlohy na
pojmenování (viz kap. 7) nasvědčuje tomu, že slovesa jsou pro pacienty na zpra-
cování obtížnější než substantiva.

Jedna chyba se vyskytla u Pacienta 1, který trpěl těžkou anomií a nebyl schopen
v úlohách na pojmenování uspět v jediné položce. Výkon v úloze na porozumění
poukazuje k tomu, že pacient má zachovaný sémantický systém a že na rozdíl
od modality pojmenování (produkce) v modalitě porozumění nemá potíže s přístu-
pem k němu. Nelze vyloučit, že jediná chyba, které se pacient dopustil, byla chyba
z nepozornosti. Stejně tak je ovšem možné, že právě ona jediná chyba je projevem
celkových potíží s vyhledáváním slov u tohoto pacienta (viz jeho výkon v expe-
rimentech níže), neboť celá řada ostatních pacientů nevykázala chybnou položku
ani jednu.

Nejslabší výkon – s dvěma chybami a jednou nulovou odpovědí – podal Paci-
ent 9 s transkortikální motorickou afázií. Na základě našich výsledků nelze rozhod-
nout, zda jsou chybné položky u Pacienta 9 způsobeny poruchou fonologického
vstupního lexikonu (hluchota k formě slova) či deficitem v přístupu z fonologic-
kého vstupního lexikonu do sémantického systému (hluchota k významu slova);
bylo by třeba provést doplňující experimenty. Stejně tak není na základě našich dat
možné potvrdit případný efekt frekvence a efekt délky slova, protože chybných od-
povědí se vyskytlo příliš málo. Nicméně je možné, že nulová odpověď, která se
objevila u Pacienta 9, je výsledkem oslabení příslušného konceptu či jeho úplné
absence (srov. níže kap. 9). Chyby u tohoto pacienta jsou nejpravděpodobněji způ-
sobeny paměťovým deficitem (srov. kap. 6). Vzhledem k pacientově psychiatrické
diagnóze rovněž nelze vyloučit chvilkovou nepozornost a nesoustředěnost.

Ve srovnání s pojmenováním substantivem nedocházelo u spojování substantiv
a sloves k výrazné latenci v odpovědi. Všichni pacienti reagovali okamžitě, bez
váhání, což svědčí o tom, že na rozdíl od produkce není v modalitě porozumění
aktivace lexikálních jednotek zpomalena.

8.9 Shrnutí
Výsledky experimentu zaměřeného na spojování slov s obrázky svědčí o tom, že
pacienti v drtivé většině případů nemají v modalitě porozumění porušen séman-
tický systém či přístup k němu. Zároveň je patrné, že proces porozumění zvládají
rychleji než proces pojmenování. Poněvadž chybných odpovědí se u pacientů vy-
skytlo příliš málo, nelze z nich vyvozovat konkrétnější závěry.
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Kapitola 9

Kategorizace substantiv a sloves

9.1 Úvodem

U pacientů s afázií se mohou vyskytovat kategoricky-specifické poruchy séman-
tiky (Warrington aCrutch, 2003; Crutch aWarrington, 2003;Warrington a Shallice,
1984; Warrington a McCarthy, 1983; Perani et al., 1999; Thompson-Schill et al.,
1999; Caramazza, 2000; Cappa et al., 1998; Forde a Humphreys, 1999). Projevují
se tím, že pacienti mají selektivně poškozeny mentální/neuronální reprezentace ur-
čitých sémantických kategorií. Těmito sémantickými kategoriemi jsou nejčastěji
živé vs. neživé objekty, z živých objektů pak kategorie zvířat (divoká vs. domácí)
a rostlin (nejedlé vs. jedlé, jako je ovoce a zelenina); z neživých objektů lidské
artefakty jako nástroje (kladivo, tužka), dále např. dopravní prostředky, hudební
nástroje, nábytek a oblečení; doložen je též např. deficit v názvech zpracovaných
pokrmů, jako např. pizza či cider (Ingram, 2008, 233; Forde a Humphreys, 1999).

Stěžejní dichotomií, jež se v kategoricky-specifických poruchách projevuje, je
živost a neživost. Byly popsány případy, kdy (nejen) afatičtí pacienti měli potíže
identifikovat objekty, jež jsou součástí biologických kategorií (jako např. zvířata
a rostliny), avšak měli zachovanou schopnost pojmenovat artefakty, jako např. ná-
bytek nebo nástroje (Perani et al., 1999). Přestože taková podoba sémantického de-
ficitu převládá, byl popsán rovněž opačný vzorec poškození, tj. zachovaná schop-
nost identifikovat živé entity a potíže s identifikací artefaktů. Příkladem protiklad-
ných kategoricky-specifických deficitů jsou pacienti, které popsali Warringtonová
et al. (Warrington a Shallice, 1984;Warrington aMcCarthy, 1983; srov. též Ingram,
2008): jeden pacient byl schopen pojmenovat zvířata, květiny a jídlo, avšak nebyl
schopen pojmenovat nástroje, zatímco u jiného pacienta tomu bylo naopak. Tato
dvojí disociace, kdy jeden pacient vykazuje vzorec poškozeného a zachovaného
sématického zpracování a u druhého pacienta se projevuje deficit opačný, nasvěd-
čuje modulárnímu uspořádání sémantiky v mozku/mysli (Ingram, 2008, 215).
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Kategoricky specifické deficity se pokusilo vysvětlit několik teorií, z nichž
nejdůležitější nyní zmíníme (vycházíme přitom z Ingrama, 2008 a Fordea a Hum-
phreyse, 1999):

1. Senzorická/funkční teorie (Warrington a Shallice, 1984) vychází z toho, že
znalosti objektů jsou uspořádány na základě jednak smyslových (tj. smysly
vnímatelných) vlastností (jako např. tvar, pohyb, barva, chuť apod.), jednak
vlastností funkčních (kdy, jak a kde se předmět typicky užívá). Kategorie
se od sebe liší podle toho, jak jsou tyto vlastnosti významné. Senzorická in-
formace je přitom důležitá především pro rozlišování mezi živými entitami,
zatímco funkční informace je potřebná především pro rozlišování mezi en-
titami neživými. Liší se též distribuce smyslových a funkčních vlastností
v mozku: v případě poruchy léze v mozku zasáhne určitý soubor těchto vlast-
ností, čímž vzniká selektivní sémantický deficit. Podle této teorie tak proti
sobě stojí topograficky odlišné korové oblasti zodpovědné za uchování a roz-
poznání entit založených na vnímání smyslových rysů a oblasti zodpovědné
za uchování a rozpoznání entit založených na vnímání vlastností funkčních
(Ingram, 2008, 234).

2. Vedle tohoto modelu stojí teorie korelujících vlastností,173 podle níž jsou
významy slov uloženy v distribuované sémantické síti,174 jejíž topografie je
dána tím, jak se vlastnosti objektů statisticky vůči sobě vyskytují ve světě.
Podle této teorie platí, že ona větší pravděpodobnost poškození živých ob-
jektů nad artefakty (nástroji apod.) vyplývá z faktu, že zvířata a jiné živé věci
typicky závisejí na rozpoznání a rozlišení vlastností, které mají tendenci být
vzájemně vysoce korelovány, zatímco nástroje jsou identifikovány funkč-
ními rysy, které jsou v sémantickém prostoru distribuovány řídce a mezi
nimž je vzájemná korelace slabší. Slabinou této teorie je existence případů,
kdy identifikování artefaktů činí větší potíže než identifikování živých entit
(viz výše).

3. Třetí typ modelu kombinuje teorii prototypů a evoluční perspektivu. Podle
tohoto modelu mozek v průběhu evoluce vyvinul neurální

”
aparát“ (machi-

nery), který rozpoznává kategorie objektů, jež jsou pro člověka především
životně důležité (podrobněji viz Ingram, 2008, 235; srov. též dále).

Tyto tři teorie přitom nejsou zcela nekompatibilní. Zároveň napříč těmito třemi
oblastmi se v souvislosti se zpracováním sémantiky uvažuje o modalitě, v níž
se podněty vyskytují, tj. především o modalitě senzoricko-motorické, konkrétně
173Též princip korelujících struktur, viz Caramazza a Mahon (2006).
174Distribuovanou sítí rozumíme takový způsob uspořádání, při němž danou funkci vykonává

více jednotek (uzlů sítě) současně či paralelně; jinak řečeno, o výkon dané funkce se dělí více uzlů.
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zrakové, a modalitě verbální. Thompsonová-Schillová et al. (1999) uvádějí, že
senzoricko-motorická modalita odráží způsob, jakým byla informace o dané en-
titě původně získána. Zároveň dodávají, že kategoricko-specifické sémantické po-
ruchy se mohou vyskytovat ve všech těchto modalitách.175 Rozdíl mezi zrakovou
a verbální modalitou podle Thompsonové-Schillové (2003) dobře ilustrují pacienti
s tzv. optickou afázií (optic aphasia), kteří nejsou schopni pojmenovat předmět,
jenž je prezentován zrakově. Hypotéza formulovaná na základě tohoto deficitu
mluví o rozpojení sémantického zásobníku ve dvě části: jedné pro zrakovou mo-
dalitu a druhé pro modalitu verbální (zraková a verbální sémantika).176

Ve výzkumu sémantické paměti bylo vždy ústřední otázkou, zda slova a ob-
rázky jsou interpretovány na základě společného sémantického systému, či zda
existuje systémů více (Perani et al., 1999; Thompson-Schill, 2003). Mluví se tak
o hypotéze vícera sémantických systémů oproti hypotéze jediného a jednotného
sémantického systému, který může být zpřístupněn jak slovy, tak obrázky či jaký-
mikoliv jinými smysluplnými stimuly (Perani et al., 1999).

V kognitivní vědě dosud není plně objasněno, jak je uspořádán konceptuální
systém, tj. jak jsou reprezentovány, uspořádány a vybírány sémantické znalosti
(Thompson-Schill, 2003).177 Dále se vede diskuse o tom, do jaké míry se jaký-
koliv typ konceptuálních znalostí opírá o reprezentace založené na percepci (tzv.
perceptuální reprezentace, perceptual representations) oproti reprezentacím amo-
dálním, které jsou na senzoricko-motorické modalitě nezávislé (Thompson-Schill,
2003). Uveďme opět tři hlavní možné přístupy:

1. Jeden z možných pohledů dělí sémantickou paměť podle senzoricko-moto-
rických vlastností. Jde o přístup, podle něhož znalosti o vizuálních vlastnos-
tech nějakého předmětu jsou reprezentovány jinak než znalosti vlastností ne-
vizuálních. Sémantická paměť tak může být stejně jako vnímání rozčleněna
na podtypy zrakové informace např. o barvě, rozměrech, tvaru či pohybu,
avšak dosud není plně objasněno, do jaké míry se konceptuální systém na
tyto perceptuální reprezentace spoléhá. Mj. zde záleží také na tom, jak byla
daná položka osvojena v procesu jazykové akvizice. Tento pohled shrnuje
Thompsonová-Schillová následovně do dvou bodů:

175Závěry Thompsonové-Schillové et al. z roku 1999 (Thompson-Schill et al., 1999) kritizuje
Caramazza (2000): považuje je za empiricky neadekvátní, přesněji, opomíjející důležitá empirická
fakta.
176Pro kritiku této hypotézy srov. např. Caramazza a Mahon (2006).
177Thompsonová-Schillová (2003) používá synonymně spojení konceptuální znalosti a séman-

tický systém/znalosti či sémantická paměť. Rozumí jimi znalosti konceptů a faktů (např. znalost,
že vejce a toast jsou součástí tradiční anglické snídaně), na rozdíl od informací uložených v epizo-
dické paměti, kde jsou uchovávány osobní prožitky a zkušenosti (např. že někdo jí k snídani vejce
a toast).
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”
First, semantic memory is not a unitary, undifferentiated system;
rather, it is a collection of systems that are functionally and ana-
tomically distinct. Second, semantic memory is not amodal: each
attribute-specific system is tied to a sensorimotor modality (e. g.
vision) and even to a specific property within that modality (e. g.
color). Information about each feature of a concept is stored wi-
thin the processing streams that were active during the acquisition
of that feature.“ (Thompson-Schill, 2003, 283)

2. Odlišný pohled zastávají Caramazza a Sheltonová (Caramazza a Shelton,
1998). Tito autoři stavějí na hypotéze doménově-specifických systémů zna-
lostí, k nimž podle nich dospěla evoluce: evolucí se vyvinuly odlišné neu-
rální mechanismy, jež tuto doménovou specifičnost podporují. Tyto mecha-
nismy mohou být při poranění mozku selektivně poškozeny, čímž vzniká
kategoricky-specifický deficit znalostí. Znalosti jsou přitom uspořádány na
základě percepčního a konceptuálního zpracování určitých tříd předmětů
(jako jsou např. zvířata, rostliny či nástroje).

3. Třetí přístup nabízejí Coltheart et al. (1998). Přicházejí s myšlenkou, že
na uspořádání sémantické paměti se podílejí též tzv. nepercepční vlastnosti
objektů. Podle nich jsou v systému sémantické paměti dva funkčně a neu-
rálně odlišné subsystémy: jeden obsahuje informace o vizuálních vlastnos-
tech objektů (např. informace o tvaru, barvě či nějaké vlastnosti, jako např.
<má ocas>, <má nohy>, <má kola> apod.), zatímco druhý obsahuje infor-
mace o nepercepčních vlastnostech (např. <je nebezpečný> nebo <je poži-
vatelný>). Tyto dva subsystémy jsou nezávislé na modalitě vstupu, tj. např.
rozhodnutí o tom, zda je lev nebezpečný, záleží na informaci v nepercepč-
ním sémantickém systému bez ohledu na to, jestli je vstupemmluvené slovo,
tištěné slovo či obrázek (Coltheart et al., 1998).

Na základě principů a teorií uvedených výše lze dospět k možným vysvětlením
disociace mezi zpracováním živých vs. neživých entit. Jedno z možných vysvět-
lení podává hypotéza, že v rozpoznávání živých entit (zvířat) hrají klíčovou roli
zrakově-percepční znalosti (jak daná entita vypadá), zatímco v rozpoznávání neži-
vých entit (např. nástrojů) je důležitá informace funkčně-asociativní (např. k čemu
daná entita slouží, viz Cappa et al., 1998; viz též výše senzorickou/funkční teorii
Waringtonové et al.). Větší úspěšnost afatických pacientů u kategorizace neživých
entit lze vysvětlit tím, že živé entity (zvířata) se skládají z částí, které jsou si z velké
části podobné (např. hlava, nohy, ocas atp.) a které se vyskytují v tomtéž prostoro-
vém uspořádání (tj. liší se spíše subtilními rysy, jako jsou proporce a tvary těchto
jednotlivých částí), zatímco neživé entity jsou i v rámci jediné sémantické kate-
gorie strukturně nepodobné (Forde a Humphreys, 1999). Rozpoznání živých entit
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proto vyžaduje poněkud detailnější zpracování (např. zrakovým systémem). Jinak
řečeno, je třeba identifikovat distinktivní vlastnosti, které vymezují specifičnost
dané položky (Devlin et al., 2002). Zároveň do hry vstupují ještě další faktory,
např. důvěrnost178 dané entity či přímá zkušenost s ní.

Závěrem shrňme, že kategoricky-specifické sémantické poruchy se mohou ob-
jevovat jak ve zrakovémodalitě, tj. tehdy, kdyžmá pacient identifikovat obrázkové
stimuly, tak v modalitě verbální (Perani et al., 1999). V našem experimentu se obě
modality kombinují s důrazem na verbální složku (viz kap. 9.2.3 a 9.3.3). Experi-
ment je přitom zaměřen stejně jako u pojmenování a spojování slov (viz kap. 7 a 8)
na oblast substantiv a sloves. Přejímáme experimentální design Kimové a Thomp-
sonové z roku 2000 (Kim a Thompson, 2000, viz níže).

9.2 Sémantická kategorizace substantiv

9.2.1 Předchozí studie

V tomto experimentu jsme přejali design ze studie Kimové a Thompsonové (Kim
a Thompson, 2000). Kimová a Thompsonová (2000) testovaly sedm agramatic-
kých pacientů ve čtyřech následujících úlohách: pojmenování, porozumění, posu-
zování gramatičnosti a kategorizace; my jsme přejali design posledního z experi-
mentů.179 Stimulačnímmateriálem v experimentu Kimové a Thompsonové (2000)
pro kategorizaci substantiv bylo 24 položek ve třech sémantických kategoriích:
sedm položek v kategorii jídlo, osm v kategorii oblečení a devět v kategorii zvířata.
Každou tuto kategorii reprezentoval jeden ikonický obrázek. Pacientům byly po-
stupně předkládány kartičky s natištěnými slovy (např. cat, jacket nebo sandwich);
vždy se jednalo o slovo příslušící do jedné ze tří zmíněných kategorií. Úkolem paci-
enta bylo slovo přečíst nahlas a poté jej přiřadit k správnému ikonickému obrázku.

Výsledky testování kategorizace substantiv u Kimové a Thompsonové (2000)
představovaly téměř stropový efekt: šest agramatiků ze sedmi podalo v této úloze
100% výkon. Celkový výkon byl přitom lepší pro kategorizaci substantiv než slo-
ves (viz níže kap. 9.3.1).

178Je diskutabilní, co přesně ona důvěrnost v případě kategorizace znamená: je dána tím, že daná
entita má pro nás nějaký zvláštní význam, nebo tím, jakou sumu informací o ní uchováváme?
Viz synoptickou studii Fordea a Humphreyse (Forde a Humphreys, 1999).
179V diskusi však budeme přihlížet i k tomu, jaké závěry podle Kimové a Thompsonové (2000)

vyplývají z testování pojmenování.
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9.2.2 Výzkumné otázky a cíle
Cílem našeho experimentu bylo zjistit, zda u pacientů dochází ke kategoricky-
specifickým poruchám v oblasti substantiv. Stejně jako Kimová a Thompsonová
(2000) jsme předpokládali, že pacienti s afázií180 budou mezi kategorizací sub-
stantiv a kategorizací sloves vykazovat rozdíl: zatímco v případě substantiv bude
schopnost kategorizace relativně zachována, v případě sloves bude tato schopnost
snížena (srov. kap. 9.3.2).

9.2.3 Stimulační materiál
Podobně jako Kimová a Thompsonová (2000) jsme použili 24 slov z celkem tří
sémantických kategorií: osm z kategorie zvířat, osm z kategorie oblečení a osm
z kategorie jídlo (srov. výše kap. 9.2.1). Použili jsme tři ikonické obrázky (stimu-
lační položky a ikonické obrázky viz v Příloze E).

9.2.4 Postup
Stejně jako v experimentu Kimové a Thompsonové (2000) byly pacientům po-
stupně předkládány kartičky s natištěnými slovy (např. kočka, ponožky nebo sa-
lám); vždy se jednalo o slovo příslušící do jedné ze tří zmíněných kategorií. Úko-
lem pacienta bylo slovo přečíst nahlas a poté jej přiřadit k správnému ikonickému
obrázku. Stimuly byly randomizovány a pořadí jejich prezentace bylo pro každého
pacienta stejné.

9.2.5 Pacienti a kontrolní osoby
Úlohy se nezúčastnili Pacient 2, Pacient 3 a Pacientka 14 s kondukční afázií pro ne-
schopnost číst. Všichni ostatní pacienti se testu zúčastnili a dokončili jej. Všechny
kontrolní osoby podaly v této úloze 100% výkon.

9.2.6 Výsledky
Kvantitativní analýza

Celková chybovost napříč všemi skupinami pacientů byla 0,75 %.
Ve skupině pacientů s Brocovou afázií došlo k 0,8% chybovosti. Jedna chyba

se vyskytla u Pacienta 1, zatímco ostatní čtyři pacienti s Brocovou afázií podali
100% výkon. Jedné chyby se dopustil také Pacient 9 s transkortikální motorickou
180Kimová a Thompsonová (2000) testovaly pacienty s Brocovou afázií, a proto i nám v tomto

experimentu půjde o tyto pacienty především.
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afázií. Všichni ostatní pacienti dosáhli 100% výkonu. Celkově jde tedy o téměř
stropový efekt.

Kvalitativní analýza

Pacient 1 zařadil kartičku se slovem chléb do kategorie zvířat. Pacient 9 s transkor-
tikální motorickou afázií přiřadil slovo ovce ke kategorii jídlo.

9.3 Kategorizace sloves podle valence

9.3.1 Předchozí studie
Stejně jako u kategorizace substantiv jsme v tomto experimentu přejali design Ki-
mové a Thompsonové (Kim a Thompson, 2000) a částečně jej upravili (viz níže
kap. 9.3.4). Kimová a Thompsonová (2000) testovaly týchž sedm agramatických
pacientů, kteří se zúčastnili testování kategorizace substantiv. Stimulačním ma-
teriálem pro kategorizaci sloves bylo celkem 24 položek (sloves), které se lišily
počtem obligatorních argumentů. Použito bylo jedenáct sloves s jedním obliga-
torním argumentem, deset sloves s dvěma obligatorními argumenty a tři slovesa
s třemi obligatorními argumenty. Každou z těchto kategorií (jednoargumentové,
dvouargumentové a tříargumentové sloveso) reprezentovalo jedno grafické iko-
nické schéma (icon board, Kim a Thompson, 2000), na němž byly za sebou sche-
maticky znázorněny figurka (panáček),

”
zalomená“ šipka a za šipkou obdélníky.

Figurka představovala první slovesný argument (Agens), zalomená šipka symboli-
zovala děj, který sloveso vyjadřuje, a obdélníky za šipkou zastupovaly jednotlivé
slovesné argumenty (viz Kim a Thompson, 2000).181 Pacientům byly postupně
předkládány kartičky s natištěnými slovesy (např. snore, erase nebo give). Úko-
lem pacienta bylo slovo přečíst nahlas a poté jej přiřadit ke správnému ikonickému
schématu.

U Kimové a Thompsonové (2000) byl průměrný výkon pacientů v této úloze
66,1 % (v rozmezí od 37,5 % do 87,5 %), přičemž statisticky signifikantní roz-
díly byly mezi všemi slovesnými páry: mezi slovesy s jedním obligatorním ar-
gumentem a slovesy s dvěma obligatorními argumenty, dále mezi slovesy s jed-
ním obligatorním argumentem a slovesy s třemi obligatorními argumenty, ko-
nečně pak mezi slovesy s dvěma obligatorními argumenty a slovesy s třemi ob-
ligatorními argumenty. Obtížnost při kategorizaci sloves vykazovala stejně jako
v úloze na pojmenování hierarchii sloves podle počtu obligatorních argumentů:
181Obdélníky za šipkou byly znázorněny dva (pro slovesa s dvěma obligatorními argumenty) či

tři (pro slovesa s třemi obligatorními argumenty) či žádný (v případě sloves s jedním obligatorním
argumentem).
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nejsnáze byla kategorizována jednoargumentová a nejobtížněji tříargumentová slo-
vesa (Kim a Thompson, 2000).

9.3.2 Výzkumné otázky a cíle
Cílem tohoto experimentu bylo ověřit, zda jasná hierarchie v kategorizaci sloves
podle počtu obligatorních argumentů (Kim a Thompson, 2000) platí také v češtině.
Předpokládali jsme, že pacienti budou ve zpracování sloves vykazovat tutéž hie-
rarchii podle obtížnosti slovesných typů jako u Kimové a Thompsonové (2000).

9.3.3 Stimulační materiál
Stimulačním materiálem pro kategorizaci sloves bylo celkem 18 položek, které
se lišily počtem obligatorních argumentů. Všech 18 cílových sloves bylo vybráno
z valenčního slovníku VALLEX (VALency LEX icon, Lopatková et al., 2008) spolu
s dalšími 15 slovesy. Poté byla provedena pilotní studie pro všechna tato slovesa.
Kontrolní osoby pro pilotní studii byly jiné než kontrolní osoby ve vlastním experi-
mentu. Dvanáct sloves bylo následně použito jakožto trénovací položky (viz kap.
9.3.4) a 18 sloves jakožto položky cílové. Z těchto 18 cílových sloves bylo šest
sloves s jedním obligatorním argumentem, šest sloves s dvěma obligatorními ar-
gumenty a šest sloves s třemi obligatorními argumenty. Každou z těchto katego-
ríi reprezentovalo stejně jako u Kimové a Thompsonové (2000) jedno ikonické
schéma (viz Příloha F).

9.3.4 Postup
Vzhledem k tomu, že původní experiment (Kim a Thompson, 2000) zacházel
s relativně abstraktními ikonickými schématy a instrukce by mohla být pro pa-
cienty příliš složitá, zvolili jsme oproti původnímu experimentu nejprve nácvik
většího počtu položek. Každý z pacientů absolvoval před začátkem vlastního ex-
perimentu dvanáct trénovacích položek, které okomentoval a jejich přiřazení k pří-
slušným ikonám předvedl administrátor. Poté následovalo 18 položek vlastního
experimentu, které pacient přiřazoval již sám dle vlastního uvážení, bez zásahu
administrátora. Vlastní testované položky byly jiné než položky použité v nácviku
(viz kap. 9.3.3). Pacientům byly postupně předkládány kartičky s natištěnými slo-
vesy (např. svítit, milovat nebo doporučit) v randomizovaném pořadí, které bylo
pro všechny pacienty stejné. Úkolem pacienta bylo každé sloveso nahlas přečíst
a poté jej přiřadit k správnému ikonickému schématu. Na vyřešení každé položky
měl pacient 30 sekund. Sebeopravy byly uznány za platnou odpověď. Odpovědi

”
nevím“ nebo

”
nerozumím slovu“ byly počítány jako chybné; šlo o celkem pět pří-

padů.
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9.3.5 Pacienti a kontrolní osoby

Stejně jako u kategorizace substantiv se úlohy nezúčastnili Pacient 2, Pacient 3
a Pacientka 14 s kondukční afázií pro neschopnost číst. Pacient 6 rovněž nebyl
testován.182 Všichni ostatní pacienti se testu zúčastnili a dokončili jej.

Výkon všech kontrolních osob byl 100 %.

9.3.6 Výsledky

Výsledky kategorizace sloves podle počtu obligatorních argumentů podává tab.
9.1 na s. 114. Pacienti s Brocovou afázií v případě kategorizace sloves s jedním
obligatorním argumentem uspěli v 50 % případů, u sloves s dvěma obligatorními
argumenty v 43,3 % případů a u sloves s třemi obligatorními argumenty rovněž
v 50 % případů. Pacienti s anomickou afázií v případě kategorizace sloves s jed-
ním obligatorním argumentem uspěli v 66,6 % případů, u sloves s dvěma obli-
gatorními argumenty v 50 % případů a u sloves s třemi obligatorními argumenty
v 61,1 % případů. Pacient 9 s transkortikální motorickou afázií neuspěl v případě
kategorizace sloves s jedním obligatorním argumentem ani v jediné položce, u slo-
ves s dvěma obligatorními argumenty uspěl ve čtyřech případech z šesti (66,6 %)
a u sloves s třemi obligatorními argumenty ve třech případech z šesti. Pacient 10
s transkortikální smíšenou afázií v případě kategorizace sloves s jedním obligator-
ním argumentem uspěl v jediné položce (16,6 %), u sloves s dvěma obligatorními
argumenty uspěl v třech položkách z šesti a u sloves s třemi obligatorními argu-
menty rovnež v 50 % případů. Pacientka 15 s kondukční afázií v případě katego-
rizace sloves s jedním obligatorním argumentem uspěla v třech případech z šesti,
u sloves s dvěma obligatorními argumenty neuspěla v žádné položce a u sloves
s třemi obligatorními argumenty uspěla ve dvou případech z šesti (33,3 %).

9.4 Diskuse
Tento experiment replikoval experiment zaměřený na kategorizaci substantiv a slo-
ves Kimové a Thompsonové (2000) v angličtině.

Naše výsledky v oblasti kategorizace substantiv jsou s výsledky původní stu-
die v souladu. Ve studii Kimové a Thompsonové (2000) podalo 100% výkon šest
agramatických pacientů ze sedmi, v našem případě pak čtyři agramatičtí pacienti
z pěti.

Jedna chyba u kategorizace substantiv se vyskytla u Pacienta 1. Podobně jako
u spojování slov s obrázky tento pacient mohl udělat chybu vlivem nepozornosti,

182Tento pacient nebyl ochoten zúčastnit se všech úloh.
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Sloveso P1 P4 P5 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P15
narodit se - + - + + - + + - + +
kvést + + + + N - - - - + -
sportovat - + - + - - - + + - +
zívat - + + + N - - + + + +
svítit - + + + N - - + + + -
oddychovat - - - - - - - + + + -
Součet 1 5 3 5 1 0 1 5 3 4 3

ochočit + + + + + + + - - + -
zbavit se - X - + - + - - + + -
prohlížet - - - + + + - - - + -
milovat + - - - - - + - - + -
ochutnávat - - - - + - - - - + -
ujmout se - + + + X + + + + + -
Součet 2 2 2 4 3 4 3 1 2 6 0

zatajit - - + - + - + - + - -
doporučit + - + - + + - - + + -
našeptávat + + - - + + + - + + -
přikazovat + + - + - + + + + - +
nabídnout + + - - + - - - + + +
oznámit - - - - + - - - + + -
Součet 4 3 2 1 5 3 3 1 6 4 2

Tabulka 9.1: Výsledky kategorizace sloves podle počtu obligatorních argumentů
u jednotlivých typů afázií. Legenda: P1 = Pacient 1, P2 = Pacient 2, atd.; + =
správná odpověď; - = chybná odpověď; N = nevím; X = nerozumím slovu.
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na druhé straně se ovšem žádný z pacientů s Brocovou afázií žádné chyby nedopus-
til, což může být náznakem velmi slabě porušené jazykové kompetence Pacienta
1 v této úloze. Druhá z chyb se vyskytla u Pacienta 9 s transkortikální motorickou
afázií, který přiřadil položku ovce ke kategorii jídlo, což může být mj. výrazem do
určité míry neostré hranice mezi jednotlivými kategoriemi (ovce dává mj. maso,
které se jí).

Výkon jednotlivých pacientů v kategorizaci substantiv se tedy v našem experi-
mentu stejně jako v experimentu Kimové a Thompsonové (2000) blížil 100 %, tj.
projevil se bezmála stropový efekt. Lze shrnout, že v oblasti kategorizace substan-
tiv se žádný kategoricky-specifický deficit neprojevil.

Výsledky Kimové a Thompsonové (2000) oproti téměř nedotčené kategorizaci
substantiv odhalily porušenou kategorizaci sloves. Podle autorek to může být dáno
nevyváženou obtížností úloh: zatímco kategorizace substantiv vyžaduje znalost sé-
mantických kategorií, kategorizace sloves vyžaduje znalost jak lexikální, tak syn-
taktické informace. Podle autorek by informace o sémantických kategoriích mohlo
být snazší vybrat, protože mentální lexikon je uspořádán podle sémantických ka-
tegorií a mluvčí běžně se sémantickými kategoriemi explicitně zacházejí, zatímco
kategorizace založená na lexikálně-syntaktické informaci představuje znalost im-
plicitní183 (Kim a Thompson, 2000).

Kategorizace sloves se podobá úloze pojmenovat, avšak na rozdíl od ní nutně
nezahrnuje artikulační procesy. Nicméně, vyžaduje vytvořit alespoň nějaký druh
rudimentární syntaktické struktury (Kim a Thompson, 2000). Výsledky úlohy na
pojmenování u Kimové a Thompsonové (2000) ukázaly, že slovesa s jedním ar-
gumentem byla produkována správně častěji než slovesa s dvěma a třemi argu-
menty, tj. slovesa s třemi obligatorními argumenty bylo nejobtížnější produkovat,
slovesa s dvěma obligatorními argumenty bylo méně obtížné produkovat a slovesa
s jedním obligatorním argumentem nejméně obtížné.184 Tutéž hierarchii potvrdila
i úloha na kategorizaci sloves (Kim a Thompson, 2000), tj. slovesa s dvěma obli-
gatorními argumenty se zpracovávají lépe než slovesa se třemi obligatorními ar-
gumenty; slovesa s dvěma obligatorními argumenty se zpracovávají obtížněji než
slovesa s jedním obligatorním argumentem; slovesa s třemi obligatorními argu-
menty se zpracovávají lépe než slovesa s jedním obligatorním argumentem a slo-
vesa s dvěma obligatorními argumenty.

Zatímco tedy v původní studii (Kim a Thompson, 2000) byla u agramatických
pacientů zřejmá hierarchie obtížnosti podle počtu obligatorních slovesných argu-
mentů, naše výsledky ukázaly něco zcela jiného a tuto jasně profilovanou hierar-
chii nepotvrdily. V našem případě u pacientů s Brocovou afázií byly výsledky

183Tj. nikoliv znalost, s níž by rodilý mluvčí mohl explicitně manipulovat.
184Stejná hierarchie se potvrdila i bez ohledu na obligatornost či fakultativnost argumentů: platí

zkrátka, že čím více argumentů na sebe sloveso váže, tím hůře se pacientům produkují.
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u sloves s jedním obligatorním argumentem a s třemi obligatorními argumenty to-
tožné: pro obě skupiny sloves byla úspěšnost 50 %. Navíc, přihlédneme-li k celko-
vým výsledkům všech skupin pacientů s afázií, zjistíme, že ačkoliv je rozdíl mezi
kategoriemi sloves malý, jako kategorie s největší úspěšností v kategorizaci slo-
ves v češtině se profiluje skupina sloves s třemi obligatorními argumenty (51,5%
úspěšnost oproti 46,9% úspěšnosti u sloves s jedním obligatorním argumentem
a 43,9% úspěšnosti u sloves se dvěma obligatorními argumenty). Pro celkové vý-
sledky však platí, že distribuce dat po jednotlivých pacientech je relativně vyrov-
naná.

Je možné, že Kimová a Thompsonová (2000) by byly nuceny své závěry rela-
tivizovat, pokud by použili větší množství položek u sloves s třemi obligatorními
argumenty. Roli hraje patrně též typologický rozdíl mezi češtinou a angličtinou –
jazykový systém angličtiny nedisponuje takovým počtem vyhraněných sloves se
třemi obligatorními argumenty jako systém češtiny.

Lze shrnout, že na základě výsledků tohoto experimentu dospíváme k násle-
dujícím závěrům: zatímco v případě kategorizace substantiv se setkáváme s téměř
100% úspěšností, kategorizace sloves činila pacientům problémy. Jak uvádějí Ki-
mová a Thompsonová (2000), tato diskrepance podporuje domněnku, že jedním
rozměrem neafatického uspořádání lexikonu by mohl být slovnědruhový protiklad
substantiv a sloves (Kim a Thompson, 2000). Naše zjištění v případě kategorizace
sloves naopak nejsou v souladu se závěrem Kimové a Thompsonové (2000), že
totiž kategorizace sloves se ztěžuje tím více, čím více má dané sloveso argumentů.
Výkony pacientů ve všech skupinách byly v závislosti na počtu obligatorních ar-
gumentů spíše vyrovnané – pokud jde o slovesa s jedním a s třemi obligatorními
argumenty, výkon u pacientů s Brocovou afázií byl dokonce 1:1.

Zůstává přitom otázkou, zda je v případě sloves porušena lexikální/sémantická
paměť (lexikální systém/sémantická síť), či pouze manipulace s informacemi,
které tato paměť obsahuje (srov. Ingram, 2008, 224).

9.5 Shrnutí
U pacientů s afázií se neprojevil kategoricky-specifický deficit v oblasti substan-
tiv, zatímco kategorizace sloves byla porušena. Může to svědčit o možném uspo-
řádání lexikálního systému na základě slovnědruhové příslušnosti k substantivům
nebo slovesům (tj. jde spíše o opak toho, co naznačovaly výsledky experimentu na
pojmenování). U kategorizace sloves se nepotvrdila hypotéza Kimové a Thompso-
nové (2000) o obtížnosti zpracování sloves v závislosti na počtu slovesných argu-
mentů. Naopak, výkony pacientů s afázií vzhledem ke všem třem skupinám sloves
jsou spíše vyrovnané.



Kapitola 10

Hypotéza vymazávání stop

10.1 Úvodem
U pacientů s afázií se vyskytují poruchy nejen na rovině lexikální, ale i na rovině
syntaktické, a to nejen v modalitě produkce, ale i porozumění. Jednou z nejvlivněj-
ších lingvistických teorií syntaktického deficitu v porozumění je hypotéza vyma-
závání stop (trace deletion hypothesis, TDH), formulovaná v 80. letech minulého
století Yosefem Grodzinským (Grodzinsky, 1989 a 2000)185 v teoretickém rámci
generativní gramatiky, konkrétně teorie řízení a vázání (government and binding,
viz Chomsky, 1981).

Grodzinského TDH nabízí restriktivní popis
”
gramatické inkompetence“ pa-

cientů s Brocovou afázií, který je uplatnitelný na různé jazyky. Týká se struktur
založených na syntaktické transformaci, která přesouvá lexikální jednotku z bá-
zové pozice, v níž jí byla udělena tematická role (θ-role), do povrchové pozice
subjektu. V experimentu jsme se zaměřili zejména na pasivní struktury, jako např.
(1) Chlapec je pošťuchován dívkou.

Jak je znázorněno ve stromovém diagramu na obr. 10.1 na s. 118, při pasivi-
zaci se nominální fráze (NP) chlapec v mysli mluvčích pohybuje z bázové pozice
objektu do povrchové pozice subjektu. Přesunutá fráze po sobě v bázové pozici
zanechává tzv. stopu t, která na základě koindexace s prvkem v povrchové pozici
tvoří řetězec NPi … ti, prostřednictvím něhož dochází k předání tematické role
z bázové do povrchové pozice prvku. Větná struktura tak může být mluvčím bez
afázie správně interpretována.

Základním předpokladem pro gramatickou inkompetenci je přitom tvrzení, že
pacienti s Brocovou afázií mají v mentální větné struktuře všechny stopy vyma-

185Grodzinského východiskem k formulaci TDH bylo generativistické pojetí agramatismu. In-
gram (2008, 309) v této souvislosti mluví o agramatismu jakožto modulárním deficitu syntaktické
kompetence.
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Obrázek 10.1: Stromový diagram pro větu Chlapec je pošťuchován dívkou.

zány. V důsledku toho u agramatiků nemůže dojít k systematickému správnému
udělení tematických rolí. Zatímco adjunkt dívkou má hlavou verbální fráze (V)
udělenu θ-roli agentu, syntaktický subjekt nemá tematickou roli přidělenu a podle
Grodzinského (Grodzinsky, 1986) získává na základě tzv. lineární výchozí strate-
gie186 rovněž θ-roli agentu. Ve větné struktuře jsou tak přítomny dvě NP s poten-
ciální rolí agens, které spolu při interpretaci soupeří. V důsledku toho agramatičtí
pacienti střídavě přisuzují agentní θ-roli buď subjektu, nebo instrumentálovému
adjunktu, a jejich porozumění je tak na úrovni náhody, jak je znázorněno v pří-
kladu (1).

(1) a. Udělení θ-role u zdravých mluvčích:
Chlapeci je pošťuchován ti dívkou.
patiens agens

b. Udělení θ-role u agramatiků:
Chlapeci je pošťuchován ti dívkou.
agens agens

186Též výchozí princip (default principle). Grodzinsky jej definuje následovně:
”
posunutým no-

minálním frázím (NP) je sémantická role přidělena na základě nejazykové lineární výchozí strate-
gie, která […] přiděluje roli agentu v pořadí první NP, jejíž stopa byla vymazána“ (Grodzinsky,
2000, 6).
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10.2 Předchozí studie

TDH byla testována na materiálu mnoha typologicky odlišných jazyků, např. an-
gličtiny (Thompson et al., 1999 a Hickok a Avrutin, 1996), němčiny (Kornilova,
2011), hebrejištiny (Friedmann a Grodzinsky, 1997), italštiny (Caramazza et al.,
2005), ruštiny (Friedmann et al., 2010), španělštiny (Beretta et al., 1996 a Piñango
a Harford, 1999) či mandarínštiny (Su a Chung, 2007).187 Přestože si nárokuje uni-
verzální platnost, byla podrobena kritice z hlediska empirického i teoretického.

Platnost TDH nepotvrdila studie Beretty a Munna (Beretta a Munn, 1998;
viz též Beretta, 2008, 157–158), kteří na základě vlastních empirických dat zpo-
chybnili a odmítli Grodzinského výchozí princip. Ve svém experimentu přizpů-
sobili svět dvouagentní reprezentaci: předložili Brocovým afatikům obrázky, na
nichž jsou prezentovány dvě agentní θ-role a jedna θ-role patientu.188 V případě
agramatické reprezentace pasivních vět by podle výchozího principu měly spolu
soutěžit dvě agentní θ-role a – platí-li Grodzinského výchozí princip – podle hypo-
tézy Beretty a Munna (1998) by pacienti s afázií měli dát přednost těm obrázkům,
na kterých jsou dvě agentní θ-role reprezentovány. Všech 15 testovaných agrama-
tiků však možnost dvouagentní reprezentace odmítlo (Beretta a Munn, 1998, 413),
tj. agramatici se neuchylovali k výchozímu principu, přestože výzva k němu byla
obrovská. Beretta na základě tohoto zjištění zdůrazňuje, že reprezentace pacientů
s Brocovou afázií nemůže obsahovat dva argumenty s θ-rolí agens (Beretta, 2008,
158).

Podobně platnost TDH odmítli na základě experimentu Caramazza et al.
(2005): z 38 afatických pacientů pouze 15% vykazovalo chování na úrovni náhody
u vět s reverzibiliním pasivem a nad úrovní náhody u vět v aktivu. Navíc, jinde
Caramazza et al. (2001) vytýkají Grodzinskému vadné využití statistické analýzy
a její interpretaci – jinak řečeno, ne všichni afatičtí pacienti zapadnou do Grod-
zinského předpokládaného vzorce chování. Podle Berndtové a Caramazzy (1999)
není vzorec chování pacientů, jak jej Grodzinsky předkládá, obecně platný: záleží
na tom, jaké pacienty si k testování vybereme. Jak autoři uvádějí, synoptická stu-
die Berndtové et al. (1997) ukázala, že chování podle TDH vykázala pouhá třetina
pacientů s afázií (Berndtová a kolegové ve studii z roku 1997 podrobili analýze 15
studií publikovaných mezi léty 1980 a 1993).189

Kritice byla TDH vystavena nejen z perspektivy empirické, ale i teoretické:
proměnila se samotná generativní teorie. Zdá se, že v rámci minimalismu, tj. po-
slední fáze Chomského generativní gramatiky, není možné validitu TDH zcela
zachovat (podrobněji viz Hudousková et al., 2014).

187Pro češtinu viz Hudousková et al. (2014); z této studie v této kapitole vycházíme.
188Např. jedna žirafa a jedna žena kopou jednoho psa (Beretta a Munn, 1998).
189Na úskalí variability chování pacientů upozorňuje např. Caplan (1995), srov. též kap. 2.5.
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10.3 Výzkumné otázky a cíle
Cílem experimentu bylo ověřit platnost TDH u pacientů s Brocovou afázií na ma-
teriále češtiny.

10.4 Stimulační materiál a postup
V tomto experimentu jsme částečně přejali design Kornilové (Kornilova, 2011),
která provedla výzkum na devíti pacientech s Brocovou afázií, jejichž prvním
osvojeným jazykem byla němčina. V našem experimentu se lišily použité obrázky
a znění testovaných vět.

Centrem pozornosti přitom stejně jako u Kornilové (2011) byly především re-
verzibilní pasivní konstrukce. Reverzibilní pasivum umožňuje zaměnit syntaktické
pozice i sémantické role participantů, jak ukazuje následující příklad (2).

(2) a. Muž je malován ženou.

b. Žena je malována mužem.

Naproti tomu ireverzibilní pasivum tuto záměnu nepřipouští, jak dokládá pří-
klad (3). Věta (3b) je agramatická, neboť instrumentálový adjunkt nesplňuje poža-
davek životnosti kladený na agens.

(3) a. Obraz je malován ženou.

b. *Žena je malována obrazem.

DeDeová a Richtsmeierová (DeDe a Richtsmeier, 2011, 141) mluví o séman-
tické reverzibilitě: sémanticky reverzibilní věty mluvčí dokážou správně interpre-
tovat pouze na základě syntaktických znalostí190 a je obtížnější je interpretovat než
věty ireverzibilní.

Pro testování TDH v rámci našeho experimentu jsme nově vytvořili větné sti-
muly v češtině (viz Příloha G). Testovali jsme celkem 20 položek (vět), a to pět
vět obsahujících ireverzibilní pasivum, pět vět obsahujících reverzibilní pasivum
a deset distraktorových vět obsahujících aktivum (znění vět viz v Příloze G).

Všech 20 vět bylo nahráno ženským hlasem s neutrální intonací prostřednic-
tvím programu Audacity. Věty byly pacientům přehrávány ze záznamu v randomi-
zovaném pořadí. Randomizované pořadí bylo pro všechny pacienty stejné. Spolu
s každou přehrávanou větou byla pacientům předložena jedna stimulační karta for-
mátu A4 (jako např. na obr. 10.2 na s. 121) s třemi černobílými obrázky. V případě
190Tj. nikoliv např. na základě souboru znalostí o světě či s pomocí jiných pragmatických vodítek.
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Obrázek 10.2: Karta se stimuly pro větu obsahující reverzibilní pasivum Chlapec
je pošťuchován dívkou.

karty na obr. 10.2 odpovídá významu testované věty Chlapec je pošťuchován dív-
kou obrázek vpravo nahoře. Obrázek vlevo nahoře odpovídá větě s převrácenými
θ-rolemi a dolní obrázek je distraktorový s týmiž participanty.

Úkolem pacienta bylo ukázat na obrázek, který slyšené větě nejlépe odpovídá.
Klíčové přitom bylo chování pacientů na položky s reverzibilním pasivem, pro-
tože právě u nich TDH předpokládá výkon na úrovni náhody. Jinak řečeno, u obr.
10.2 TDH předpokládá, že pacienti s afázií ukáží na obrázek vlevo nahoře, který
odpovídá větě s převrácenými θ-rolemi (Dívka je pošťuchována chlapcem).

Pozornost jsme věnovali též větám obsahujícím ireverzibilní pasivum a větám
v aktivu s cílem zjistit, zda obrázky s ireverzibilním pasivem pacienti interpretují
správně.

Test trval přibližně 20 minut, pacienti nebyli omezeni časem. Všichni pacienti
test dokončili.
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10.5 Pacienti a kontrolní osoby
Tohoto experimentu se zúčastnilo šest pacientů s Brocovou afázií: Pacient 3, Paci-
ent 4, Pacient 5, Pacient 6, Pacient 8 a nově též Pacientka 16.191

Výkon všech kontrolních osob byl ve všech položkách 100 %.

10.6 Výsledky
V získaných datech bylo potenciálně možné nalézt dva druhy chybných odpovědí:
afatický pacient mohl ukázat buď na obrázek s obrácenou hodnotou tematických
rolí, nebo na distraktor. Pacienti se však ve všech případech rozhodli pro první
z variant. Jinak řečeno, jako chybná odpověď distraktor nebyl zvolen ani v jediném
případě.

Počty správných vs. chybných odpovědí pro jednotlivé položky v našich vý-
sledcích jsou uvedeny v tabulkách 10.1 a 10.2 na s. 123.

36 vět vaktivu 60 vět v pasivu
Pacient Správně Chybně Správně Chybně

4 5 1 6 4
6 6 0 8 2
5 6 0 9 1
16 6 0 9 1
8 6 0 10 0
3 6 0 8 2

Součet 35 1 50 10

Tabulka 10.1: Výsledky pro věty s aktivem a pasivem

Grafy na obr. 10.3 a 10.4 na s. 123 a 124 pak ukazují procentuální výsledky pro
věty s aktivem a pasivem a věty s ireverzibilním a reverzibilním pasivem v našem
výzkumu a ve výzkumu Kornilové (2011).

Správné hodnocení vět v aktivu dosáhlo v našem výzkumu hodnoty 97,22 %
oproti 92,2 % u Kornilové (2011). V pasivních větách pacienti více chybovali jak
v našem výzkumu (83,33 %), tak ve výzkumu Kornilové (72,2 %). Rozdíl mezi
chybnými odpověďmi v aktivu vs. pasivu v našich výsledcích činí 13,89 %, za-
tímco u Kornilové byl rozdíl mezi hodnocením obou typů vět výraznější (20 %).
191Tato pacientka byla zařazena pouze do tohoto experimentu, neboť vykazovala velmi silný

kognitivní deficit (z tohoto důvodu ji nepředstavujeme v kap. 6). Pacientka je vyučena, testování
probíhalo jeden rok a deset měsíců po iktu. V době testování bylo pacientce 50 let. Pacientka utrpěla
hemoragickou cévní mozkovou příhodu s krvácením do bazálních ganglií vlevo. V testované úloze
vykázala překvapivé výsledky, srov. kap. 10.7.
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30 vět v irev. pasivu 30 vět v rev. pasivu
Pacient Správně Chybně Správně Chybně

4 4 1 2 3
6 4 1 4 1
5 5 0 4 1
16 5 0 4 1
8 5 0 15 0
3 5 0 3 2

Součet 28 2 22 8

Tabulka 10.2: Výsledky pro věty s ireverzibilním a reverzibilním pasivem

Obrázek 10.3: Výsledky hodnocení vět v aktivu a pasivu a v ireverzibilním a re-
verzibilním pasivu
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Obrázek 10.4: Výsledky hodnocení vět v aktivu a pasivu a v ireverzibilním a re-
verzibilním pasivu u Kornilové (2011)

Pokud jde o kategorie ireverzibilního pasiva, v našem výzkumu pacienti hod-
notili ireverzibilní věty správně v 93,33 % případů, zatímco u Kornilové v 88,9 %
případů. V hodnocení reverzibilního pasiva čeští pacienti dosáhli 66,66% správ-
nosti, zatímco u Kornilové pouze 55,6% správnosti. Rozdíl mezi chybnými odpo-
věďmi v ireverzibilním vs. reverzibilním pasivu v našich výsledcích činí 26,67 %,
zatímco u Kornilové byl rozdíl mezi hodnocením obou typů vět 33,3 %.

10.7 Diskuse
Chybovost ve větách obsahujících pasivum v našich výsledcích činí 16,67%oproti
výrazně nižší chybovosti ve větách obsahujících aktivum (2,78%). Tento výsledek
by mohl svědčit pro platnost TDH. Chybovost pro věty s ireverzibilním pasivem
(6,67 %) je pak vyšší, avšak v absolutním měřítku stále velmi nízká, což svědčí
proti TDH. Pokud jde o chybovost pro věty s reverzibilním pasivem v našich vý-
sledcích (33,34%) a ve výsledcích Kornilové (44,4%), rozdíl mezi češtinou a něm-
činou je velmi malý.

Vzhledem k distribuci výsledků v testované skupině pacientů mírnou chybo-
vost vykazuje pět z šesti testovaných pacientů, chyby jsou tedy ve skupině paci-
entů rozloženy rovnoměrně. Chybovost pacientů v úloze testující platnost TDH
také nemusí jednoznačně souviset s mírou jejich kognitivního deficitu. Přestože
Pacientka 16 vykazovala ve srovnání s ostatními pacienty velmi silný kognitivní
deficit, její výkon byl téměř 100% (v položkách v aktivu a v obou typech pasivních
vět vykazuje pouze 5% chybovost).
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Z výsledků je zřejmé, že jak českým, tak německým pacientům působily větší
potíže spíše věty s pasivem než s aktivem a spíše věty s pasivem reverzibilním než
ireverzibilním. Procentuální rozdíly mezi výsledky pro češtinu a pro němčinu jsou
však velmi malé.

K diskusi se nabízí mimo jiné následující otázka: proč jsou pro afatiky ob-
tížněji interpretovatelné reverzibilní pasivní věty než věty ireverzibilní? Jednou
z možností je implicitní znalost užívání gramatických pádů. Afatičtí pacienti mo-
hou mít implicitní znalost o tom, že instrumentál se v češtině̌ zpravidla nepoužívá
pro vyjádření role patienta, avšak někdy se využívá pro vyjádření role agenta. Tato
znalost by stačila k vysvětlení toho, že afatici jsou do jisté míry schopni přiřadit
tematické role v pasivních větách.

Jinýmmožným vysvětlením chybovosti, které nelze opomenout, je možná pre-
ference jednoho z participantů na základěmimojazykové skutečnosti, např. ve zmí-
něné větě Chlapec je pošťuchován dívkou se na základě zkušenosti se světem na-
bízí spíše interpretace Chlapec pošťuchuje dívku než Dívka pošťuchuje chlapce
(genderový stereotyp: chlapci strkají dívky, a ne naopak). Vliv těchto intepretací
nemůžeme vyloučit, avšak jejich skutečný vliv v rámci tohoto experimentu nemů-
žeme ani jednoznačně potvrdit.

V rámci našeho experimentu jsme testovaly poměrně malou skupinu šesti paci-
entů, což by se mohlo negativně promítnout do zobecnění platnosti výsledků. Jiné
studie věnované TDH se ovšem zakládají na ještě menších vzorcích, např. studie
Friedmannové a Grodzinského z roku 1997 (Friedmann a Grodzinsky, 1997) zkou-
mající TDH v hebrejštině obsahuje data od pouze jediné pacientky. V dalších pro
TDH důležitých pracích je argumentace založena pouze na příkladech z produkce
řeči pacientů s afázií a nezakládá se na samostatném experimentu: např. ve studii
Grodzinského (Grodzinsky, 1984) jsou v příloze k nahlédnutí vzorky vět od dvou
hebrejských afatiků a příklady vět v ruštině od jiných autorů (Grodzinsky příklady
přejímá z práce Cvetkova – Glozman, 1978 – cit. in Grodzinsky, 1984; dále např.
Grodzinsky, 2000). Studie založená na poměrně velkém vzorku pacientů s afázií
pochází od Caramazzy et al. (2005); tato studie však TDH zamítla (viz kap. 10.2).
Stejně tak selektivní poškození konstrukcí obsahujících stopy nepotvrdila studie
Wilsona a Sayginové založená na metodě posuzování gramatičnosti (Wilson a Sa-
ygin, 2004).

Domníváme se, že v tomto světle jsou výsledky z produkce šesti pacientů do-
stačující k tomu, aby byly zobecněny pro otázku platnosti TDH v češtině. V tomto
směru docházíme k závěru, že výsledky experimentu o platnosti TDH pro češtinu
nesvědčí.
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10.8 Shrnutí
Cílem experimentu bylo ověřit platnost hypotézy vymazávání stop v češtině u pa-
cientů s Brocovou afázií. Přestože vzorek pacientů, kteří se testování zúčastnili,
byl relativně malý, výsledky výzkumu na materiále češtiny poukazují k tomu, že
hypotéza vymazávání stop v češtině neplatí.



Kapitola 11

Posuzování gramatičnosti

11.1 Úvodem
Gramatičnost lze vymezit jako

”
obecně gramatick[ou] správnost (správné tvoření)

jazykové struktury (zejména syntaktické) v přirozeném jazyce“ (Štícha, 2002a,
155).192 Psycholingvistické přístupy přitom předpokládají implicitní znalost gra-
matiky, tj. souboru pravidel, jež umožňují rozlišit správně utvořené a nesprávně
utvořené větné struktury (srov. Ingram, 2008, 245).

Posuzování gramatičnosti spočívá v rozhodování o tom, zda nějaká věta je či
není utvořena správně. Gramatičnost při zpracování jazyka zpravidla posuzujeme
vědomě na pobídku někoho jiného (např. lingvisty nebo řečového terapeuta) – jde
o metajazykovou úlohu. Nicméně, může to být činnost, kterou implicitně děláme,
kdykoliv jazyk zpracováváme (Ingram, 2008, 244). Proces připsání syntaktické
struktury řetězci mluvených či psaných slov se nazývá – termínem poněkud tech-
nicistním – syntaktický parsing. Jak uvádí Ingram (ibid.), syntaktický parsing je
operace, která probíhá na více rovinách: zahrnuje rozpoznání slov, výběr syntak-
tické informace z lexikálních jednotek a sloučení těchto informací s informacemi,
jež byly vybrány z jiných slov nacházejících se v bezprostředním kontextu (ibid.).

Experiment představený v této kapitole je založen na posuzování gramatické
správnosti různých větných typů a vychází z verbocentrického pohledu na větu.
To znamená, že sloveso (verbum) se považuje za

”
hlavního větotvorného činitele“

(Hlavsa, 1988, 33), tj. stává se jakýmsi ústředím věty: nějakou konkrétní větu za-
kládá tím, že v ní vytváří pozice pro ostatní její členy. Tato schopnost slovesa vázat
na sebe další členy se nazývá valence193 a chápeme ji jako schopnost syntakticko-
192V této kapitole vycházíme především z článku Flanderkové et al. (2014).
193Pojem valence (a též pojem aktant, viz níže) pochází od francouzského syntaktika Luciena

Tesnièra (1893–-1954), který v 50. letech 20. stol. metaforicky přirovnal sloveso k jakémusi druhu

”
atomu s háčky“ (atome crochu), jehož schopností je vázat na sebe více či méně aktantů (actants).
Od dob Tesnièrových byla valence podstatně modifikována, avšak

”
lingvistická teorie dosud ne-
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sémantickou.194

V experimentu vycházíme z popisu slovesné valence ve výše zmíněném va-
lenčním slovníku VALLEX (Lopatková et al., 2008). VALLEX je teoreticky a meto-
dologicky založen na tzv. funkčním generativním popisu (dále FGP), tj. pojmovém
rámci pro formální popis jazykového systému, který uplatňuje závislostní syntax
(Panevová, 2002a, 146). Jak bylo naznačeno výše, valencí rozumíme počet a po-
vahu míst (větných pozic), které na sebe (konkrétní) sloveso195 váže (srov. Pa-
nevová, 2002b, 517). Těmto strukturním pozicím či výrazům, které tyto pozice
zaplňují, se říká argumenty (srov. Karlík, 2002).196 Jsou to taková doplnění, která
vyžaduje (

”
předepisuje“) význam slovesa (srov. Razímová, 2004, 9). Mohou být

velmi rozmanitého charakteru a v rámci FGP se rozlišují na základě syntaktic-
kých a sémantických vlastností na tzv. aktanty (zejm. hledisko syntaktické) a tzv.
volná doplnění197 (zejm. hledisko sémantické). Typy aktantů a volných doplnění
se v notaci FGP označují zkratkami, tzv. (syntaktickými) funktory, které označují
typ sémanticko-syntaktického vztahu (Lopatková et al., 2008, 19). Zatímco ak-
tantů neboli tzv. vnitřních doplnění se rozlišuje pět198 (aktor, tj. konatel či nositel
děje; patient, tj. zasažený objekt; adresát; původ; výsledek děje) a jsou to doplnění
typicky rekční,199 volná doplnění vyjadřují informaci o okolnosti děje, jako např.
způsob děje, místo, směr apod. (Lopatková et al., 2008, 7; Razímová, 2004, 15).

Jádrem experimentu je přitom rozdíl mezi obligatorností a fakultativností slo-
vesných doplnění. Valenční pozice jsou obsazovány valenčními doplněními (výše
zmíněnými aktanty), ale i volnými doplněními (viz výše) (Lopatková et al., 2008,
7). Zůstávají-li některé pozice neobsazeny, pak

”
dochází k porušení významové

úplnosti“ (ibid.), což může vést –- a to je pro náš experiment klíčové –-
”
k po-

dokázala uspokojivě řešit problém, zda tento jazykový fenomén patří do kompetence gramatiky,
nebo slovníku“ (Grepl a Karlík, 1998, 45).
194Někdy se valence chápe jako schopnost primárně syntaktická, na rozdíl od tzv. intence, která je

podmíněna především sémantikou slov(es)a. S termínem intence pracuje koncepce větných vzorců
Františka Daneše (viz např. Daneš a Hlavsa, 1987) a z ní vycházející Mluvnice češtiny 3 – Skladba
(Daneš et al., 1987, 29n.). My se držíme široce přijímaného pohledu, že lexikální položky obsa-
hují jak sémantické, tak syntaktické informace (Friederici a Frisch, 2000). Podle jiných přístupů
jsou informace o valenčním rámci a tematických rolích součástí nikoliv jazykového systému jako
takového, nýbrž systému konceptuálního (ibid.).
195Nositelem valence nemusí být nutně sloveso, ale mohou jím být i některé jiné slovní druhy

(např. některá substantiva či adjektiva). V tomto experimentu nám však půjde výlučně o slovesa.
196Též konstituenty/aktanty, popřípadě též větné členy. Názvosloví vychází z rozdílných teore-

tických syntaktických koncepcí.
197Viz Lopatková et al., 2008, 18n.
198Těchto pět typů aktantů bylo stanoveno empiricky (viz Lopatková et al., 2008, 18).
199Rekcí (řízeností) rozumíme omezení výběru pádu toho členu, který je slovesem dominován

(srov. Karlík, 2002, 115), např. ve větě Vašíkovi se stýskalo po babičce sloveso stýskat vyžaduje
doplnění v dativu (proto Vašíkovi), a též doplnění s formou po + lokativ (proto po babičce) (srov.
ibid.).
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rušení gramatické správnosti věty“ (ibid.). Takové pozice, jejichž neobsazením
vznikají agramatické/gramaticky nepřijatelné věty, se nazývají obligatorní. Vedle
nich se rozlišují pozice fakultativní, tj. takové, jejichž neobsazením nevzniká vý-
znamově ani gramaticky narušená věta (ibid.). Razímová (2004, 15) shrnuje kla-
sifikaci slovesných doplnění a vymezuje pojem tzv. valenčního rámce v užším
smyslu následovně:

”
[D]oplnění slovesa jsou rozlišována na aktanty a doplnění

volná, [přičemž] doplnění obou [těchto] typů jsou vzhledem k sémantice slovesa
buď obligatorní, nebo fakultativní. (…) Valenční rámec slovesa tvoří jeho vnitřní
doplnění [jednak] obligatorní, [jednak] i fakultativní, a [spolu s nimi] obligatorní
volná doplnění (…) [O] těchto třech typech hovoříme jako o doplněních valenč-
ních. Mimo valenční rámec naopak stojí vždy fakultativní volná doplnění, [která]
jsou doplněními nevalenčními.“200

Na rozdílu mezi obligatorností a fakultativností jsou založeny typy větných
stimulů použitých v tomto experimentu (viz kap. 11.4).

11.2 Předchozí studie
V průběhu vývoje novodobé afaziologie se postupně stává předmětem bádání
otázka, zda se gramatický deficit v modalitě produkce projevuje též v modalitě
porozumění (např. Lukatela et al., 1988). Přístup Grodzinského, který lze nazvat
syntaktickou teorií agramatismu, spočívá v představě ústředního syntaktického
komponentu, společného jak pro modalitu produkce, tak i porozumění. Porucha
tohoto komponentu v agramatismu pak obě tyto modality zasahuje rovnoměrně
a vede k neschopnosti konstruovat syntaktické reprezentace. Řada studií však pro-
kázala, že poruchy produkce a porozumění (expresivní a receptivní agramatismus)
nemusí jít ruku v ruce. Jsou doloženy četné případy, kdy afatičtí pacienti vykazují
symptomy agramatismu v produkci, zatímco porozumění mají zachováno, a nao-
pak (Lukatela et al., 1995). Kolk a Grunsvenová (1984) ukázali, že u některých pa-
cientů se lze setkat s telegrafickou řečí v produkci, zatímco při posuzování grama-
tičnosti si titíž pacienti vedou bezchybně (Kolk a van Grunsven, 1984). Proti Grod-
zinského syntaktické teorii agramatismu se staví též Linebargerová et al. (1983).
Tito badatelé zkoumali posuzování gramatičnosti u čtyř anglicky mluvících paci-
entů s Brocovou afázií, kteří měli porušenou jak produkci, tak i porozumění. Tes-
tování podrobili deset různých typů agramatických konstrukcí.201 Výsledky uká-

200Platí přitom, že mají-li některá slovesa více významů (tj. představují více tzv. lexikálních jed-
notek), mohou mít v každém ze svých významů rozdílný valenční rámec.
201Mezi testovanými typy vět byly např. konstrukce, které obsahovaly intranzitivní sloveso,

za nímž následoval přímý předmět (*He came my house at six o’clock místo He came to my house
at six o’clock). Dále byly testovány např. věty s chybně umístěnou částicí (*She went the stairs up
in a hurrymísto She went up the stairs in a hurry), konstrukce s chybným opakováním pomocného
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zaly, že navzdory porušené, agramatické produkci a porušenému porozumění tito
pacienti mají zachovánu schopnost správně posoudit gramatičnost syntaktických
konstrukcí, prezentovaných v mluvené formě – jinak řečeno, tito pacienti mají
navzdory porušené produkci a porozumění zachovánu schopnost detekovat syn-
taktické anomálie. Jindy afatik může dát svým projevům správnou syntaktickou
strukturu, i když jejich význam ani sám nechápe (Lehečková, 1986, 139). Měl-li
anglicky mluvící pacient vytvořit věty na dané slovo, produkoval syntakticky při-
jatelné konstrukce, které však byly nesmyslné, srov.: next –- Next to me is a new
return (…); in –- In girls we see many happy days (Lehečková, 1986, 139).202

V dostupné literatuře jsme nenalezli studii, která by se zabývala posuzováním
gramatičnosti u takových větných typů, které byly předmětem testování v našem
experimentu (viz níže kap. 11.4). Nacházíme však studie, jež se zabývají posuzová-
ním gramatičnosti u jiných větných typů na materiále jiných slovanských jazyků,
např. srbochorvatštiny. Studie Lukatelové et al. (Lukatela et al., 1988) staví na
rozdílu jazykových systémů srbochorvatštiny a angličtiny. Zatímco angličtina vy-
užívá k vyjádření gramatických vztahů relativně pevný slovosled, v srbochorvat-
štině jsou tyto vztahy vyjadřovány pomocí morfologických flektivních markerů
(ibid.). Má-li být věta v srbochorvatštině gramatická, musí být dodržena pravidla
shody v osobě, čísle, rodu a pádu. Lukatelová et al. (1988) zkoumali u šesti nonflu-
entních afatiků schopnost využít při posuzování gramatičnosti informace o valenč-
ním rámci slovesa. Použili k tomu tranzitivní a intranzitivní věty, v nichž byla či
nebyla zachována pádová vazba, předepisovaná slovesem. Nejvíce chybných hod-
nocení vyvolaly agramatické věty, v nichž intranzitivní sloveso bylo použito jako
sloveso tranzitivní (např. *Seljak trci polje, čes. *Sedlák běží pole), zatímco nej-
lepší výkon podali pacienti u gramatických položek typu Seljak obradjuje polje
(čes. Sedlák obdělává pole). Celkově hodnocení agramatických vět dělalo afati-
kům větší potíže než posuzování vět gramatických, zároveň však agramatické věty
správně odmítli v 88 % případů – neznamená to tedy, že by ve velké míře přijímali
agramatické věty za správné. Správné posouzení gramatičnosti se objevovalo rov-
něž tam, kde byly použity náležité morfologické markery (koncové morfémy). Lu-
katelová et al. (1988) tyto výsledky interpretují tak, že pacienti s Brocovou afázií
mají ve svých mentálních lexikonech zachovánu informaci o možných doplnění
slovesa, včetně informace o tom, zda sloveso požaduje přímý předmět či nikoliv.

Posuzování gramatičnosti se věnovala též výše zmíněná studie Kimové
a Thompsonové (Kim a Thompson, 2000), která prostřednictvím úlohy na posu-

slovesa (*Is the boy is having a good time? místo Is the boy having a good time?), dále tzv.
”
tag

questions“ (*The little boy fell down, didn’t it? místo The little boy fell down, didn’t he? a *John
is very tall, doesn’t he? místo John is very tall, isn’t he?) či konstrukce s porušeným levostranným
větvením (*How many did you see birds in the park? místo How many birds did you see in the
park?) aj.
202Tyto příklady dokládají, že gramatičnost a srozumitelnost si nemusejí odpovídat.
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zování gramatičnosti zkoumala u agramatických pacientů zacházení s vlastnostmi
argumentové struktury slovesa. V souladu s předchozími studiemi autorky očeká-
valy, že výkon pacientů při posuzování gramatičnosti bude velmi vysoký. Autorky
předkládaly pacientům s Brocovou afázií 30 gramatických a 30 negramatických
vět. Z 30 gramatických vět bylo pět vět se strukturou agens + sloveso (např. The
dog is barking), pět vět se strukturou agens + sloveso + téma (např. The man
is carying the box) a pět vět se strukturou agens + sloveso + téma + cíl (např. The
woman is giving the money to the girl). Zbývajících 15 gramatických vět mělo
strukturu základní argumentová struktura + adjunkt (např. The dog is barking in
the house; The man is carying the box to the car; The woman is giving the money to
the girl in the car). Z agramatických vět bylo 16 vět s vynecháním jednoho nebo
dvou obligatorních argumentů a 14 vět s přidáním argumentu, který ke slovesu
nepatří (jako např. *The boy is carying; *The dog is barking the girl). Jak autorky
předpokládaly, většina pacientů hodnotila věty správně – průměrný výsledek byl
93,6 % s výkonem v rozsahu 83,3–98,3 %; pouze jeden pacient podal výkon pod
90 % (83, 3 %). Analýza chyb přitom nevykazovala žádný konzistentní vzorec
(Kim a Thompson, 2000). Podle autorek tento téměř normální výkon nasvědčuje
tomu, že mentální reprezentace slovesných lexikálně-syntaktických jednotek jsou
u těchto pacientů neporušeny.

11.3 Výzkumné otázky a cíle
Cílem experimentu bylo podrobit testování tři hypotézy. Kladli jsme si otázku,
jakou roli při posuzování gramatičnosti hraje přítomnost volných fakultativních
doplnění: usnadňují, nebo znesnadňují posuzování vět s adverbiálním doplněním?
Na základě hypotézy Thompsonové (Thompson, 2003), která tvrdí, že čím více
slovesných argumentů věta obsahuje, tím je náročnější na zpracování, jsme for-
mulovali hypotézu (1): Volná fakultativní doplnění pacientům s afázií ztěžují roz-
poznat gramatičnost. Testovanými větami byly konstrukce typu Pavel pije víno
každý den nebo Tatínek pracoval na zahradě.

Předmětem výzkumu dále byla otázka, zda jsou pacienti s afázií citliví k agra-
matickým konstrukcím s nesprávnou rekcí a nesprávně užitým markerem pádové
flexe. Stanovili jsme hypotézu (2): Nesprávná valence a nesprávný morfologický
marker napomůžou afatikům rozeznat agramatickou strukturu. Testovanými vě-
tami byly konstrukce typu *Otec očekával odpověď sestru.

Třetí otázkou, kterou jsme si kladli, byla citlivost pacientů k větám s reduko-
vanou flexí, tj. větám, v nichž není správně užit předložkový pád, který je volným
doplněním. Vytýčili jsme hypotézu (3): Při rozeznání a/gramatičnosti struktury
se pacienti opírají o lexikální a/nebo větnou sémantiku, zatímco gramatická in-
formace je nedostupná. Testovanými větami byly konstrukce typu *Martin smrká
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kapesník.

11.4 Stimulační materiál
Testovaným materiálem bylo celkem 48 vět, z toho 25 gramatických a 23 agra-
matických. Věty se lišily podle počtu a typu slovesných argumentů (Friederici
a Frisch, 2000).

Z 25 gramatických vět bylo A) pět vět s jedním obligatorním argumentem
(např.Péťa skotačí), B) pět vět se dvěma (ne nutně obligatorními) argumenty (např.
Markéta balí kufr) a C) pět vět se třemi obligatorními argumenty (např. Jolana da-
rovala Veronice korále). Z gramatických konstrukcí bylo dále testováno D) deset
vět s obsazením obligatorních či typických argumentů s volným doplněním fakul-
tativním, a to pět vět s adverbiálním doplněním času (DT , např. Pavel pije víno
každý den) a pět vět s adverbiálním doplněním místa (DL, např. Tatínek pracoval
na zahradě).

Z 23 agramatických konstrukcí bylo testováno E) deset vět s vyloučením obli-
gatorního argumentu bez adverbiální kulisy (např. *Alice snědla), F) pět vět s vy-
loučením obligatorního argumentu s adverbiální kulisou (např. *Teta včera na-
vštívila); obě tyto kategorie představovaly porušení slovesného valenčního rámce.
Dále byly testovány G) tři agramatické konstrukce s nesprávnou syntaktickou va-
lencí a zároveň nesprávně užitým morfologickým markerem pádové flexe (např.
*Otec očekával odpověď sestru) a H) pět vět s nesprávným předložkovým pádem,
který je volným doplněním (např. *Martin smrká kapesník).

Celkem tedy bylo testováno osm typů větných konstrukcí (4 typy gramatických
a 4 typy agramatických). Znění všech testovaných vět s označením příslušnými
funktory viz v Příloze H.

11.5 Postup
Všechny věty byly nahrány ženským hlasem neutrální intonací203 prostřednictvím
aplikace Audacity. Pacientům byly pouštěny ze záznamu v randomizovaném po-
řadí, které bylo pro všechny pacienty stejné. Každá věta byla puštěna pouze jed-
nou, avšak na vyžádání pacienta mohla být zopakována. Pacienti byli testováni
individuálně. Každému z nich byly předloženy dvě karty, zelená s nápisem ANO
a červená s nápisem NE. Úkolem pacientů bylo ukázat na ANO, pokud je prezen-
tovaná věta v pořádku, a na NE, pokud věta v pořádku není. Všichni zúčastnění
pacienti test dokončili.
203Jak správně utvořené, tak nesprávně utvořené věty byly nahrány se snahou o přirozenou into-

naci tak, aby agramatičnost intonací nebyla signalizována (srov. Ingram, 2008, 304).
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11.6 Pacienti a kontrolní osoby
Experimentu se zúčastnili všichni pacienti s výjimkou Pacienta 11 a Pacientky 14.

Všechny kontrolní osoby podaly v této úloze 100% výkon.

11.7 Výsledky
Pacienti mohli reagovat čtyřmi způsoby, dvěma správnými a dvěma nesprávnými:
správné hodnocení představuje a) přijetí správné struktury a b) nepřijetí nesprávné
struktury, zatímco nesprávné hodnocení představuje c) přijetí nesprávné struktury
a d) nepřijetí správné struktury (

”
falešný poplach“). Výsledky uvádíme v tab. 11.1

na s. 134.
Nejčastější formou chybné odpovědi bylo přijetí nesprávné struktury; u všech

pacientů napříč všemi typy afázie se projevila velmi silná tendence správně po-
suzovat gramatické věty, zatímco v hodnocení agramatických vět byla patrna vy-
soká chybovost. Všichni pacienti napříč skupinami dosáhli 94,15 % správných od-
povědí v posuzování gramatických vět, zatímco u posuzování vět agramatických
pouze 60,87 %.

Čtyři pacienti podali v posuzování gramatických vět 100% výkon, tj. dosáhli
stropového efektu – jde o Pacienta 10 s transkortikální smíšenou afázií, Pacienty 12
a 13 s anomickou afázií a Pacientku 15 s kondukční afázií. Naopak nejslabší výkon
podali Pacient 1 s Brocovou a Pacient 9 s transkortikální motorickou afázií, kteří
vykazovali značnou chybovost při posuzování agramatických vět (v jednotlivých
kategoriích uspěli nanejvýš v jedné z celkového počtu položek).

V posuzování gramatických vět (v kategoriích A–C) dosáhli pacienti s Bro-
covou afázií nejlepšího výkonu v kategorii A (typ Péťa skotačí), kdy šlo o téměř
stropový efekt (97,5% správnost). Velmi úspěšní byli pacienti i v posuzování vět
v kategorii C (typ Jolana darovala Veronice korále), kdy dosáhli úspěšnosti 90
%. Nejslabší výkon (87,5 %) podali v kategorii B (typ Markéta balí kufr), ovšem
i tady dosáhli vzhledem k výsledkům v ostatních kategoriích relativně vysokého
výkonu.

V posuzování gramatických vět v kategoriích DL a DT (typy Pavel pije víno
každý den a Tatínek pracoval na zahradě) pacienti podali identický a téměř bez-
chybný výkon 92,5 %. Chybná posouzení byla rovněž rozprostřena po skupině.

V posuzování agramatických vět byla situace komplikovanější. U pacientů
s Brocovou afázií byl nejslabší výkon u kategorií E a G (46,25 % u typu *Alice
snědla a 50 % u typu *Otec očekával odpověď sestru), tj. na úrovni náhody. Chyby
byly vzhledem k jednotlivým pacientům distribuovány rovnoměrně, tj. nejistota
v posuzování gramatičnosti je společným jmenovatelem celé skupiny. V katego-
riích F a H (typy *Teta včera navštívila a *Martin smrká kapesník) pak pacienti



134 Posuzování gramatičnosti

s Brocovou afázií dosáhli lepšího výkonu – pro kategorii F 67,5 % a kategorii H
77,5 %.

Také ostatní pacienti chybovali v posuzování agramatických chyb více než
v posuzování vět gramatických, např. Pacientka 15 s kondukční afázií neselhala
při posuzování gramatických vět ani jednou, zatímco u agramatických vět selhala
ve 43,5 % případů (10 správných rozhodnutí z celkového počtu 23).

Platí tedy, že větší chybovost při posuzování agramatických vět ve srovnání
s větami gramatickými platí napříč všemi zkoumanými typy afázie.

Pacient A B C DL DT E F G H
1 5/5 4/5 4/5 4/5 4/5 1/10 1/5 1/3 0/5
2 5/5 4/5 4/5 5/5 5/5 3/10 1/5 1/3 3/5
3 5/5 4/5 5/5 4/5 5/5 2/10 3/5 0/3 5/5
4 4/5 3/5 5/5 5/5 4/5 6/10 2/5 1/3 3/5
5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/10 5/5 3/3 5/5
6 5/5 5/5 4/5 5/5 4/5 2/10 5/5 2/3 5/5
7 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 10/10 5/5 2/3 5/5
8 5/5 5/5 4/5 4/5 5/5 8/10 5/5 2/3 5/5
Součet 39/40 35/40 36/40 37/40 37/40 37/80 27/40 12/24 31/40
% 97,5 87,5 90 92,5 92,5 46,25 67,5 50 77,5

9 5/5 5/5 4/5 4/5 4/5 1/10 0/5 0/3 0/5

10 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 9/10 5/5 3/3 5/5

12 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 10/10 5/5 3/3 5/5
13 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 6/10 5/5 3/3 5/5
Součet 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 16/20 10/10 6/6 10/10

15 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 6/10 1/5 1/3 2/5

Celkem 64/65 60/65 60/65 61/65 61/65 69/130 43/65 22/39 48/65
% 98,46 92,3 92,3 93,8 93,8 53 66,15 56,4 73,8

Tabulka 11.1: Výsledky posuzování gramatičnosti: poměr správných odpovědí
ku celkovému počtu odpovědí u jednotlivých větných typů. Kategorie A–H
viz v textu (kap. 11.4).
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11.8 Diskuse
Zjištění, že afatičtí pacienti správně hodnotí gramatické věty a selhávají v hodno-
cení vět agramatických, které přijímají za správné, je v souladu se studií Linebar-
gerové et al. (1983) a Wulfeckové et al. (1991), a naopak v rozporu se studiemi
Kimové a Thompsonové (2000) a Lukatelové et al. (1988). Nejzranitelnější agra-
matické konstrukce, tj. konstrukce, v jejichž posuzování afatičtí pacienti nejvíce
chybovali, byly konstrukce v kategoriích E a G (typy *Alice snědla a *Otec oče-
kával odpověď sestru). Je třeba říci, že je nanejvýš problematické odpovědět na
otázku, proč pacienti agramatické struktury tak často (v 60,87% případů) přijímali:
dosud nemáme psycholingvistické modely toho, co se v mysli/mozku mluvčího
děje, setká-li se s agramatickým vyjádřením; mozek a mysl nikdy nepředpokládají
agramatičnost. Nabízí se nicméně několik možných vysvětlení. Jedním z nich je
možnost, že agramatici užívají nikoliv morfologicko-syntaktické, nýbrž na lexiku
založené posuzovací strategie (Lukatela et al., 1995): deficit, jenž se na první po-
hled jeví jako syntaktický, může být způsoben poruchou v lexikálním zpracování
(Myers a Blumstein, 2005). Právě tak je možné, že ačkoliv je správně aktivována
argumentová struktura a správně analyzovány syntaktické vztahy, může selhávat
vzájemná integrace těchto procesů (srov. např. Shapiro et al., 1993; Lukatela et al.,
1995).

Za předpokladu, že jsou porušena implicitní morfologická a syntaktická pravi-
dla, nebude platit hypotéza (2), formulovaná v kap. 11.3: Nesprávná valence a ne-
správný morfologický marker napomůžou afatikům rozeznat agramatickou struk-
turu. Pacienti ve větách, pro něž byla vytýčena hypotéza (2), chybovali na úrovni
náhody, což platnost dané hypotézy nepodporuje. Proč tedy agramatičtí mluvčí
defektní struktury přijímají? Přikláníme se k vysvětlení, že u pacientů s Brocovou
afázií je snadno zranitelná morfologie (srov. Wulfeck et al., 1991), a poněvadž se
pacienti snažili v prvé řadě dané větě porozumět, vysuzovali její smysl z lexikálně-
sémantických vodítek (srov. Zurif et al., 1972). Podobné vysvětlení může platit též
pro hypotézu (3), formulovanou pro věty v kategorii H (typ *Martin smrká kapes-
ník): Při rozeznání a/gramatičnosti struktury se pacienti opírají o lexikální a/nebo
větnou sémantiku, zatímco gramatická informace je nedostupná. V tomto případě
pacienti chybovali méně často (správně posuzovali v 77,5 % případů). Je možné,
že jim tyto věty působily menší potíže i proto, že byly výrazně kratší než věty
užité v kategorii G. A dále, jak uvádí hypotéza (3), pacienti se namísto grama-
tiky mohli spoléhat především na lexikální sémantiku – náležitý marker pádové
flexe totiž v daných strukturách chyběl (byl buď jiný, nebo nulový). Jisté je, že
celkově relativně nízká úspěšnost při posuzování agramatických vět mluví spíše
proti Grodzinského syntaktické teorii (viz výše kap. 11.2), která tvrdí, že ve většině
případů pacienti stejně pravděpodobně přijímají jak agramatické, tak gramatické
větné konstrukce (Linebarger et al., 1983).
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Pokud jde o posuzování gramatických vět z kategorií A–C (typy Péťa skotačí,
Markéta balí kufr a Jolana darovala Veronice korále), nabízí se hypotéza Thomp-
sonové (Thompson, 2003) o rostoucí složitosti valenčního rámce (čím je argumen-
tová struktura rozvinutější, tím je náročnější na zpracování). Naše výsledky tuto
hypotézu v její úplnosti nepodporují, poněvadž výkony pacientů v kategoriích B
a C jsou téměř vyrovnané; navíc, v kategorii B podali pacienti slabší výsledek než
v kategorii C. Přestože se tedy neprofilovala jasná tříčlenná hierarchie obtížnosti
podle počtu slovesných argumentů, zdá se, že nejméně problémů působí věty ka-
tegorie A. Je možné, že tento typ konstrukcí pro pacienty znamená nejnižší kogni-
tivní zátěž, zároveň ovšem nevíme, jak by afatici zpracovávali výrazně složitější
gramatické struktury (Linebarger et al., 1983), resp. za jakých podmínek by došlo
k případnému kognitivnímu přetížení (cognitive overload, Lukatela et al., 1988).

Přejděme nyní k výsledkům hodnocení vět s volnými fakultativními doplně-
ními času a místa. V kap. 11.3 jsme vytýčili hypotézu (1): Volná fakultativní do-
plnění pacientům s afázií ztěžují rozpoznat gramatičnost. Výsledky posuzování
těchto konstrukcí poukazují k tomu, že volná fakultativní doplnění místa a času
pacienti zpracovávají stejně, tj. místní a časová doplnění mají u pacientů s afázií
ve struktuře věty identickou strukturní platnost. Nezdá se, že by hypotéza (1) byla
potvrzena: pro oba typy doplnění byla správnost posuzování velmi vysoká (92,5
%). Zůstává otázkou, jak by se pacienti rozhodovali v případě, že by věty obsaho-
valy větší počet kumulativních adverbiálních doplnění: je k posouzení, že je věta
utvořena správně, nutné vybudovat úplnou syntaktickou reprezentaci? Jak dalece
musí analýza dospět, aby bylo možné rozhodnout, že jde o agramatickou větu? Na
tyto a podobné otázky by bylo lze odpovědět pouze na základě výzkumu pomocí
online metod (srov. Schmiedtová a Flanderková, 2012a).

11.9 Shrnutí
Nejčastější formou chybné odpovědi bylo přijetí nesprávné struktury; u všech pa-
cientů napříč všemi typy afázie se projevila velmi silná tendence správně posuzo-
vat gramatické věty, zatímco v hodnocení agramatických vět byla patrna vysoká
chybovost. Čeští pacienti s Brocovou afázií přitom mají tendenci přijímat agra-
matické konstrukce za správné častěji než jejich anglicky mluvící protějšky. Není
přitom zcela jasné, jakou má tento výsledek příčinu, neboť syntaktický parsing
je operace velmi komplexní. Podkladem poškození může být selhání primárně na
rovině lexikálněsémantické, vyloučit však nelze ani možnost porušené implicitní
syntaxe. Zároveň mohou být porušeny nikoliv samotné implicitní gramatické zna-
losti, nýbrž integrační procesy, které na jejich základě probíhají. Zůstává zde tedy
mnoho otevřených otázek: je k posouzení, že je věta utvořena správně, nutné vy-
budovat úplnou syntaktickou reprezentaci? Jak dalece musí analýza dospět, aby
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bylo možné rozhodnout, že jde o agramatickou větu? Tyto otázky by bylo lze zod-
povědět pouze na základě online experimentů.
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Kapitola 12

Aktuální členění větné

12.1 Úvodem

Aktuální členění větné204 je jednou z oblastí, jež mají v české lingvistice dlouhou
badatelskou tradici. Za klasického zakladatele systematického studia aktuálního
členění je považován Vilém Mathesius, na jehož práci později navázali další re-
nomovaní čeští lingvisté a bohemisté, kteří na základě různých přístupů aktuální
členění významně rozpracovali (např. Sgall et al., 1980; Hajičová, 1973; Hajičová,
2012; Hajičová et al., 2002; Firbas, 1979; Firbas, 1992; Daneš, 1968; Uhlířová,
1987; Běličová a Uhlířová, 1996 aj.).205

Aktuální členění je způsob, jakým je věcný obsah věty organizován z hlediska
komunikačního procesu (komunikativní výstavby) (Běličová a Uhlířová, 1996,
179).206 Zakládá se na principu rozlišování dvou hlavních složek výpovědi: jed-
nou složkou výpovědi je to,

”
o čem se v ní mluví“, neboli to, co mluvčí prezentuje

jako známé, a druhou složkou to,
”
co se o tom vypovídá“, neboli to, co mluvčí

o první složce tvrdí. První složka (o čem se mluví) se nazývá téma či základ (vý-
chodisko), druhá složka (co se o tématu tvrdí) se nazývá réma či ohnisko (fokus,
srov. Hajičová, 2002). Jinak řečeno, základ je definován jako ta část věty, o které
věta vypovídá, a ohnisko jako ta část, která vypovídá o základu (Panevová et al.,
2014, 195). Jak jsme právě naznačili, aktuální členění úzce souvisí s perspekti-

204Též funkční perspektiva větná či informační struktura věty (Rysová, 2014, 13).
205Srov. dále pojetí aktuálního členění v Mluvnici současné češtiny 2 od Evy Hajičové, které

vychází z funkčního generativního popisu (Panevová et al., 2014, 190n.) či pohled v Mluvnici
češtiny 3 od Ludmily Uhlířové, vycházející z brněnského pojetí Jana Firbase (Daneš et al., 1987,
549n.). Kritické srovnání některých aspektů těchto dvou základních teorií viz např. Rysová (2014).
Pro potřeby experimentu představeného v této kapitole využíváme poznatky z obou těchto pojetí
a podobně jako Rysová (2014) pracujeme pouze s popisem povrchové roviny.
206Neboli z hlediska toku informace, z hlediska dynamického (Běličová a Uhlířová, 1996, 179

a Sgall et al., 1980).
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vou mluvčího: řečeno s Uhlířovou (Běličová a Uhlířová, 1996, 179), mluvčí učiní
nějaký obsah tématem (základem, východiskem) svého sdělení a vztáhne ho k ně-
jakému dalšímu obsahu, rématu.207 Při objektivním, bezpříznakovém pořadu stojí
tematické prvky zpravidla v počáteční části výpovědi, zatímco rematické prvky
zpravidla stojí na samém konci výpovědi. Réma (ohnisko) přitom tvoří intonační
centrum věty, tj. je na něm položen větný důraz – proto také nejvíce přitahuje
vnímatelovu pozornost (srov. Ingram, 2008, 30).

Dichotomií tématu a rématu se ovšem aktuální členění nevyčerpává, neboť
členění výpovědi na jednotlivé prvky může být mnohem jemnější: mluví se o kon-
ceptu výpovědní dynamičnosti, který postuloval J. Firbas (Panevová et al., 2014,
194). Podle tohoto konceptu mají různé prvky výpovědi různý stupeň výpovědní
dynamičnosti, tj.

”
posunují komunikaci vpřed“ v různé míře. Tematické složky

výpovědi mají nižší výpovědní dynamičnost, zatímco rematické složky výpovědi
naopak nejvyšší; mezi nimi se nacházejí přechodové prvky výpovědi – podle Firba-
sova pojetí vlastním přechodem (tranzitem)mezi tématem a rématem bývá sloveso
(podrobněji viz např. Sgall, 1986 a práce Firbasovy).208

Aktuální členění je nejlépe pozorovatelné na nejvyšší
”
rovině“ jazykového sys-

tému, totiž na rovině nadvětné (textové), jež někdy bývá nazývána
”
rovinou dis-

kurzu“.209 Jde o případ, kdy se verbální komunikace realizuje na rovině již velmi
komplexních útvarů (komunikátů).

Jak uvádí Ingram (Ingram, 2008, 332–333), zpracování diskurzu je z velké
části řízeno mechanismy pozornosti a je také na rozdíl od automatizovaných ja-
zykových procesů vědomé pozornosti přístupné. Diskurz lze díky tomu zkoumat
introspektivně, tj. způsobem, jakým se

”
nižší“, automatické mechanismy zkoumat

nedají. Mechanismy pozornosti zaměstnávají celý mozek a využívají nejrůznější
kognitivní zdroje, především paměť (paměťové obsahy). Výpadkům pozornosti
a poruchám epizodické, sémantické a pracovní paměti zpracování diskurzu také na
rozdíl od automatických procesů snadněji podléhá. Poruchy zpracování diskurzu
také mohou odrážet integritu mechanismů, které mluvčím při produkci umožňují
diskurz vědomě plánovat.

Přestože v lingvistické afaziologii a neurolingvistice je výzkum diskurzu zatím
spíše v počátcích (Schmiedtová a Flanderková, 2011),210 bylo zjištěno, že členění
207Jak uvádí Uhlířová (Běličová a Uhlířová, 1996, 180), členění na téma a réma nelze ztotož-

nit s dichotomií dané – nové informace. Dichotomie daného – nového je jen jedním z možných
způsobů realizace tématu a rématu, a to způsobem obvyklým.
208Bibliografii některých Firbasových prací viz např. in Sgall et al., 1980 a Panevová et al., 2014.
209Diskurzem v souladu s Johnstonem a Ingramem (Johnstone, 2002 – cit. in Ingram, 2008, 31)

rozumíme takové uspořádání jazyka nad rovinou větnou, při němž jsou věty či jejich konceptuální
protějšky uspořádány do vyšších jednotek informační struktury; tyto jednotky jsou v psané formě
jazyka obvykle popisovány jakožto texty.
210Patry a Nespolous (1990, cit. in Ulatowska a Olness, 2000) vznášejí pochybnost, zda diskurz

vůbec může být předmětem empirického výzkumu:
”
Indeed, Patry and Nespolous (1990) suggest
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výpovědi na téma a réma je jedním z nejranějších principů, jež lze identifikovat
v jazyce dětí. Jde navíc o princip, jenž při afázii odolává i těžkému agramatismu
(srov. Ingram, 2008, 331). Také výsledky offline testování nasvědčují tomu, že
v případě pacientů s Brocovou afázií zůstávají (globální) procesy porozumění dis-
kurzu nedotčeny (Ingram, 2008, 319).211

Na rovině diskurzu se také nejlépe projevuje jeden z aspektů aktuálního čle-
nění, totiž kontextová zapojenost. Citlivost pacientů s afázií ke kontextové zapoje-
nosti je hlavním předmětem našeho experimentu (viz dále kap. 12.3 a 12.4). Kon-
text chápeme v souladu s Hajičovou (Panevová et al., 2014) velmi široce. Zahrnu-
jeme do něj

”
nejen bezprostřední verbální kontext [...], ale i širší kontextové vrstvy,

zahrnující veškeré sdílené či obecně známé informace, jejichž sdílení může být
podmíněno situací, zkušeností, smysly, kulturou, jinými texty a dalšími faktory“
(Panevová et al., 2014, 200).212 Kontextová zapojenost je pak chápána jako

”
vlast-

nost výrazu [...], která určuje, zda mluvčí (autor) výraz užívá jako něco, co je pro
příjemce dané, jednoznačně určené kontextem“ (Mikulová a kol., 2008, 142 – cit.
in Rysová, 2014, 34). Jinak řečeno, kontextově zapojené prvky výpovědi jsou ta-
kové, které mluvčí připomíná jako prvky posluchači již známé, ať už z kontextu,
ze situace nebo z obecných podmínek promluvy (Sgall, 1973). V experimentu vy-
užíváme nekontrastivní kontextově zapojené výrazy, tj. takové výrazy, které uvá-
dějí do textu známou informaci. Jak uvádí Mikulová et al. (2008 – cit. in Rysová,
2014), nekontrastivní kontextově zapojený výraz je takový,

”
který se opakuje (ne

nutně doslova) z předcházejícího textu, nebo je z textu nějakým způsobem vyvo-
ditelný (například pomocí koreferenčních a inferenčních vztahů), nebo jde o jed-
notk[y] nějak související se širším kontextem.“ (Mikulová a kol., 2008, 142–143 –
cit. in Rysová, 2014, 34).213 Naproti tomu kontextově nezapojený výraz je takový,

”
který reprezentuje v textu dosud neznámá, nová fakta, nebo uvádí známá fakta do
nových souvislostí, tj. vyjadřuje informace, které nejsou odvoditelné z kontextu“
(Mikulová a kol., 2008, 143 - cit. in Rysová, 2014, 35). Dříve než formulujeme
hypotézu o kontextové zapojenosti, zmiňme se alespoň o některých dosud prove-
dených výzkumech diskurzu v afázii.

that key discourse properties such as unity, intentionality, appropriateness, topicality, and informa-
tivness are not yet readily amenable to empirical investigation.“ (Ulatowska a Olness, 2000).
211Naopak pacienti s Wernickovou afázií na rovině diskurzu patrně nejsou schopni vybudovat

koherentní reprezentaci (Ingram, 2008, 319).
212Srov. též pojetí předpokladové báze u Nebeské (Nebeská, 1989).
213Vedle nekontrastivních kontextově zapojených výrazů se rozlišují též kontrastivní kontextově

zapojené výrazy, jejich zkoumání však není předmětem tohoto experimentu.
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12.2 Předchozí studie
Diskurz v afázii byl zkoumán především v modalitě produkce. Byly prováděny
zejména zpětné analýzy narativů jakožto textových rezultátů, a to napříč různými
jazyky (Menn a Obler, 1990). Textovými rezultáty anglicky mluvících afatických
pacientů se hojně zabývaly Olnessová a Ulatowská (Ulatowska et al., 2004; Olness
et al., 2010; Olness a Ulatowska, 2011; Ulatowska et al., 1983; Ulatowska a Ol-
ness, 2000; Ulatowska et al., 2011; Olness, 2006; Olness a Englebretson, 2011).
Tyto autorky v jedné ze svých statí (Ulatowska a Olness, 2000) upozorňují na me-
todologická úskalí, jež jsou s výzkumem diskurzu spjata. Poukazují především na
strukturní složitost diskurzu (podrobněji viz Ulatowska a Olness, 2000; srov. též
kap. 13). Podle Ingrama (Ingram, 2008, 338) diskurz představuje složitou síť in-
ferenčně spjatých propozic a jeho budování je založeno na tvoření inferencí, při
kterém jsou využívány informace o významu slov uložené v mentálním lexikonu;
zároveň jsou zapojeny na jazyce nezávislé encyklopedické znalosti.214 Přestože
předmětem výzkumu Olnessové, Ulatowské a jejich kolegů byla produkce řeči
v mluvené formě, zmiňme alespoň některé z výsledků, které jejich výzkum při-
nesl.

Obecně lze říci, že narativy afatických pacientů se ve velké míře podobaly těm,
které produkovaly neafatické (kontrolní) osoby. Např. schopnost afatiků zdůraznit
nějakou informaci v rámci diskurzu byla relativně zachována, tj. pacienti s afázií
a kontrolní osoby zdůrazňovali jistý sémantický obsah velmi podobně (zejména
tam, kde navíc nesl evaluativní příznak, srov. Olness a Englebretson, 2011).215
Dále bylo zjištěno, že v produkovaných afatických narativech je jiný podíl přímé
a nepřímé řeči než u kontrolních osob: afatici častěji užívají řeč přímou než nepří-
mou, což podle autorů poukazuje k dobře zachovaným pragmatickým schopnos-
tem (Ulatowska et al., 2011).

Dalšími sledovanými vlastnostmi narativů byly projevy tematické kohe-
rence216 a temporální a kauzální koherence (Ulatowska et al., 2004). Jedenáct afa-
tických pacientů vykázalo ve srovnání s kontrolními osobami poněkud

”
méně pev-

nou“ strukturu časové a kauzální koherence, jejíž příčinu autoři spatřují v emocio-
nálním charakteru narativů a dodávají, že pro emocionálně nezatížené texty tento
závěr platit nemusí. Jiná studie (Olness et al., 2010) ukázala, že afatičtí pacienti
jsou schopni zdůraznit pointu vyprávěného příběhu velmi podobně jako mluvčí
bez afázie. Užívají k tomu kvalitativně podobné hodnotící prostředky, jen méně

214Zpracování diskurzu také zahrnuje silné zapojení exekutivní pracovní paměti (executive wor-
king memory, Ingram, 2008, 366).
215Studie byla provedena na 17 pacientech a 16 kontrolních osobách.
216Zde tematický znamená nikoli vztahující se k prvnímu z členů dvojice téma – réma, nýbrž

vztahující se k jednotícímu tématu celého diskurzu (které je utvářeno mj. např. motivickou struk-
turou).
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výrazově komplexní. Pokud jde o výstavbu produkovaných narativů, podle Ula-
towské et al. (1983) pacienti s afázií velmi dobře produkují strukturovaný diskurz,
pouze podíl hierarchicky uspořádané informace je redukován.

Lze tedy shrnout, že afatický diskurz se v modalitě produkce v mnoha aspek-
tech blíží diskurzu produkovanému neafatickými (kontrolními) mluvčími. Náš vý-
zkum se bude soustředit na otázku, zda je tomu tak i v modalitě porozumění.

12.3 Výzkumné otázky a cíle
Výzkum v diplomové práci (Flanderková, 2006, 59) zaměřený na modalitu pro-
dukce ukázal, že čtyři afatičtí pacienti z pěti217 v úloze na vyprávění podle obrázků
ztráceli motivační strukturu příběhu: diskurz, který produkovali, byl spíše deskrip-
tivní než narativní (srov. Olness, 2006). Kladli jsme si otázku, zda nemůže být
v afázii porušena citlivost k aktuálnímu členění.

Jak bylo uvedeno výše, aktuální členění je jazykovým ztvárněním kognitivní
opozice dané (známé) a nové informace. Členy vyjadřující danou, známou infor-
maci jsou přitom primárně kontextově zapojené, zatímco členy vyjadřující infor-
maci novou jsou primárně kontextově nezapojené.218

V našem experimentu jsme se zaměřili především na otázku, zda jsou paci-
enti citliví k rozdílu mezi kontextově zapojenými vs. kontextově nezapojenými
prvky věty (výpovědi). Na základě výsledků výzkumu z roku 2006 (Flanderková,
2006) jsme stanovili následující hypotézu: při poruše schopnosti rozlišovat mezi
kontextově zapojenými a nezapojenými prvky výpovědi pacienti nebudou schopni
identifikovat, jakým nejlepším z možných způsobů navazuje jistý text na jistý před-
cházející, především jazykový kontext (podrobněji s příklady viz kap. 12.4). Vychá-
zíme přitom z předpokladu obsahové soudržnosti textu (koherence) u vnímatele,
tj. z toho, že vnímatel obecně přistupuje k textu s tím, že text je koherentní, tj. že
vnímatel koherenci (i kohezi) textu očekává.219

217Všichni pacienti byli Brocovi afatici.
218V teorii aktuálního členění však tato distribuce neplatí výlučně:

”
Neznamená to však, že by

se v základové části věty nemohl vyskytnout člen kontextově nezapojený a v ohniskové části člen
kontextově zapojený“ (Rysová, 2014, 25). V experimentu však byla použita primární distribuce
tématu jakožto prvku (kontrastivně) kontextově zapojeného a rématu jakožto prvku kontextově
nezapojeného.
219Termíny koherence a koheze někdy bývají volně zaměňovány. Mluvnice češtiny 3 (1987,

632n.) vymezuje koherenci jakožto významovou spojitost a kohezi jakožto projevy koherence ve
výrazové rovině. Mezi výrazové prostředky koheze řadí mluvnice mj. gramatické prostředky, le-
xikální prostředky neboli vztahy výrazů synonymních, antonymních, hyponym a hyperonym, dále
pak kongruenci ve službách koreference (umožňující identifikaci denotátů); dalšími prostředky
jsou spojky, prostředky vyjadřující temporální souvztažnost a různé způsoby substituce či opa-
kování (podrobněji viz Daneš et al., 1987, 632n.). Olnessová a Ulatowská (2011) zdůrazňují, že
prostředkem koherence jsou také elipsy.
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Dílčí pozornost byla věnována také tomu, zda pacientům k identifikaci vhod-
ného navazujícího textu napomůže zkonkrétnění či specifikace jevu, který se na
scénu uvádí (podrobněji viz následující kapitola). Je blíže specifikovaný jev

”
pev-

něji kognitivně zakotven“ než jev nespecifikovaný? Využívají pacienti s afázií
snáze to, co je (pro ně) informačně výrazné, informačně zatížené? Jsou schopni
rozpoznat a správně interpretovat zdůraznění větným přízvukem?

12.4 Stimulační materiál
Stimulačním materiálem bylo deset různých karet s natištěným textem, který před-
stavoval popis nějaké (pokaždé jiné) jednoduché komunikační situace (viz dále).
Karty byly pacientům jednotlivě předkládány. Jedna karta obsahovala jeden na-
tištěný

”
minidiskurz“ (Ingram, 2008), přesněji jeden krátký narativ.220 Všechny

texty měly obdobnou výstavbu, každý z nich se skládal ze dvou hlavních částí:
1) z uvozujících celků, které obsahovaly dvě až tři jednoduché propozice, 2) ze
čtyř dalších výpovědí uvedených pod body a)–d). Z výpovědí a)–d) měli pacienti
za úkol vybrat ten celek, který na předcházející (zejména jazykový) kontext nej-
lépe navazuje. Různé výpovědi uvedené pod body a)–d) byly k úvodním, předchá-
zejícím celkům v různém vztahu. Ve dvou případech ze čtyř nabízených výpovědí
byl tento vztah

”
nulový“ v tom smyslu, že by v návaznosti na předchozí celky

netvořil smyslupný text – jinak řečeno, nebyly by zajištěny požadavky textové ko-
herence. Klíčové pro experiment byly zbývající dvě odpovědi, v nichž byly užity
stejné lexikální prostředky, avšak projevovalo se v nich odlišné aktuální členění.
Tento rozdíl v aktuálním členění byl vyjádřen různým slovosledem, tj. dvojice klí-
čových vět představovala dvě slovosledné varianty (všechny karty s příslušným
textem viz v Příloze I).

Ukažme si výstavbu narativů na jednom z příkladů, např. na položce č. 6
(viz Příloha I). Iniciální výpovědi představovaly uvedení na scénu prostřednictvím
vypravěčovy promluvy v er-formě, která obsahovala dvě jednoduché propozice:
Michal s Andreou se vrátili z dovolené. V jejich ulici zatím vyrostla nová vila. Vy-
pravěč záměrně uvádí na scénu dvě postavy, k nimž se odkazuje křestními jmény,
jež odkazují k jedinečnému referentu, tj. jsou jednoznačným prostředkem identi-
fikace (Nekula, 2002).221 Návaznost textu je poté zajištěna prostřednictvím přímé
řeči, která je vložena do úst jedné z uvedených postav. Tato řeč postav využívá
i prostředky deiktické a situační, které promluvu v komunikační situaci ukotvují.

220Dále pro potřebu referovat k použitému stimulačnímumateriálu používáme výraz narativ nebo
text. Není naším cílem zabývat se zde problematikou textovosti a textu či vymezením termínu
narativ, jež jsou předmětem specializovaných, především literárněteoretických disciplín.
221Jinak řečeno, volba křestních jmen předpokládá, že adresát dané dvě postavy identifikuje jako

”
známé“, tj. je zde pragmatická presupozice informační známosti (Běličová a Uhlířová, 1996, 230).
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Jak jsme naznačili výše, klíčovým rozdílem mezi dvěma kritickými položkami
(tj. položkami, které v experimentu sledujeme) je jejich rozdílné aktuální členění,
což se projevuje v rozdílném slovosledu.222 Dvě kritické položky tedy tvoří slo-
vosledné varianty, tj. dvě výpovědi s týmž lexikálním obsazením, avšak rozdílným
(povrchovým) slovosledem, který je důsledkem různého aktuálního členění, srov.
dvě různá použitá pokračování výše uvedeného příkladu:Michal říká: a) Nová vila
je tady vlevo. // b) Tady vlevo je nová vila. Na bezprostřední kontext (myšlen je
především kontext jazykový, verbální) přitom správně navazuje pouze varianta b),
protože právě nová vila je kontextově nezapojeným rématem, tj. prvkem, který pro-
mlouvající postavě není znám. Zbývající položky, v tomto případě c) Ryby plavou
a d) Obilí se pěstuje na poli, pak představují distraktory, které jsou často větami
scénickými a k předchozímu kontextu se sémanticky nevztahují (často mají gene-
rický význam), naopak by jejich užitím vznikl nekoherentní text. Stručně řečeno,
za iniciálními výpověďmi následovaly čtyři různé typy pokračování – dva distrak-
torové a dva využívající odlišné aktuální členění vyjádřené různým slovosledem.

Kromě toho byly sledovány narativy dvou typů: typu s obecným uvedením na
scénu a typu s konkretizací (viz závěr kap. 12.3). V prvním z nich jde o obecné na-
vození situace (viz v Příloze I např. položky č. 6 a 8), tj. uvozující celky odpovídají
na otázku Co se stalo (na scéně)? / Co se děje?, popř. Co je nového (na scéně)?,223
zatímco ve druhém typu úvodové věty sice rovněž mohou být odpovědí na otázku
typu Co je nového?/ Co se stalo? a konstatují uvedení či objevení se (nějakého)

”
jevu“ na scéně, avšak zároveň už tomuto uváděnému jevu připisují nějakou vlast-
nost, tj. jev se specifikuje, dochází k jeho zkonkrétnění (srov. Běličová a Uhlířová,
1996, 188, v Příloze I viz např. položku č. 9., kdy se ptáme: Co se děje s papouš-
kem?). K prvnímu typu narativů patřily položky č. 1, 6, 7 a 8 a k druhému typu
položky č. 2, 3, 4, 5, 9 a 10 (viz Příloha I). Je v případech se zkonkrétněním zvý-
šena pravděpodobnost, že pacienti s afázií snáze identifikují vhodný navazující
text?

Pokud jde o strukturu stimulačních narativů, všechny narativy byly vystavěny
tak, aby umožňovaly pokud možno neproblematické tvoření inferencí (Čapková,
1998); zejména bylo hleděno na snadnou vyvoditelnost koreferenčních vztahů,
prostředkem jejichž vyjádření bylo nejčastěji opakování (výrazová identičnost),
např. již zmíněných vlastních jmen či objektových participantů, a synonymní vý-

222Aktuální členění je primárním činitelem ovlivňujícím slovosled (viz Rysová, 2014, 44n. a Pa-
nevová et al., 2014, 209), dalšími činiteli jsou pak princip gramatický a princip intonační/rytmický
(srov. Panevová et al., 2014, 209–210).
223Srov k tomu Uhlířová (Běličová a Uhlířová, 1996, 181):

”
věty, které jsou odpověďmi na vše-

obecné introdukční otázky typu Co je nového?, Co se děje? apod., by bylo možné chápat i jinak,
totiž jako celistvé sdělení nového faktu, vnitřně aktuálně nečleněné.“ Zatímco v pojetí Uhlířové je
každá věta aktuálně členěna, v pojetí vycházejícím z funkčního generativního popisu by šlo o věty
s kontextově zapojenou částí, danou situačním kontextem.
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razy, které byly s antecedentními výrazy v jednoznačném vztahu (Běličová a Uh-
lířová, 1996, 230). Dále bylo dbáno na to, aby referenční vzdálenost uvnitř textu
byla krátká – celkový rozsah každého z textů činil čtyři až pět výpovědí.224 Po ob-
sahové stránce byly ke ztvárnění zvoleny takové situace, o nichž předpokládáme,
že budou pro adresáta smysluplné a snadno představitelné.

12.5 Postup

Pacientům byly předloženy kartičky s natištěným textem, který měli sledovat a po-
tichu číst, a současně jim byl puštěn zvukový záznam textu, který měli zároveň
s četbou poslouchat. Pacienti tak vnímali grafickou složku textu a současně složku
zvukovou. Poslech konkrétní realizace zvukové složky zaručoval, že pacienti nebu-
dou do textu implicitně vnášet svou vlastní intonační interpretaci, která by mohla
vyjadřovat nežádoucí subjektivní pořad.

Zvuková podoba textu byla nahrána prostřednictvím programu Audacity a pa-
cientům byla pouštěna ze záznamu. Nahrávka byla realizována ženským hlasem
s neutrální intonací a intonační centrum jednotlivých výpovědí bylo umístěno vždy
v jejich koncové části.225

Vlastnímu testování předcházely čtyři položky, na nichž si pacienti vyzkoušeli,
co mají dělat. Poté následovalo deset položek vlastního experimentu. Úkolem paci-
entů bylo vybrat z možností a)–d) takovou, která nejlépe navazuje na předcházející
kontext. Postavení správné odpovědi (a, b, c nebo d) bylo v jednotlivých položkách
randomizováno.

12.6 Pacienti a kontrolní osoby

Experimentu se zúčastnili všichni pacienti s výjimkou Pacienta 2, Pacienta 8 a Pa-
cientky 14 s kondukční afázií.

U jedné z kontrolních osob se vyskytla jedna sebeoprava u položky č. 9 z bodu
a) na bod d), která byla uznána za správnou odpověď. Všechny kontrolní osoby
tedy podaly 100% výkon.

224Uhlířová Běličová a Uhlířová (1996, 231) uvádí, že interval známosti, tj. takový interval mezi
dvěma pojmenováními téhož referentu v textu, kdy si adresát ještě uvědomuje jejich koreferenč-
nost, je poměrně krátký – zdá se, že obvykle nepřesahuje sedm vět. Struktury obsahující delší
inferenční řetězce bývají poškozeny více než struktury obsahující kratší inferenční řetězce (Frazier
a Friederici, 1991); jinak řečeno, lokální vztahy jsou lépe zachovány než vztahy globální (ibid.).
225Intonačním centrem věty (výpovědi) rozumíme slovo (takt), které v mluvené podobě věty nese

větný přízvuk (Panevová et al., 2014, 233).
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12.7 Výsledky

12.7.1 Kvantitativní analýza

Kvantitativní pohled na výsledky shrnuje tab. 12.1. Není v ní zahrnut Pacient 7,
jenž podal velmi specifickou odpověď (viz kap. 12.7.2 a 12.8). Tabulka znázorňuje
počet správných vs. chybných odpovědí u slovosledně variantních dvojic a číselný
údaj, kolikrát pacient zvolil distraktor a kolikrát odpověděl Nevím (úplné znění
všech stimulačních položek viz v Příloze I). V tabulce je uveden celkový součet
výsledků u všech pacientů (třetí řádek tabulky zdola). Dále tabulka uvádí součet
a procento správných odpovědí u těch typů afázie, které jsou zastoupeny více než
jedním pacientem, tj. v tomto experimentu u afázie Brocovy a afázie anomické
(poslední dva řádky tabulky).

Slovosledné varianty
Pacient Správně Chybně Distraktor Nevím
1 4 6 0 0
3 6 4 0 0
4 6 3 1 0
5 6 4 0 0
6 9 1 0 0
9 3 2 4 1
10 8 2 0 0
11 4 6 0 0
12 7 3 0 0
13 8 2 0 0
15 5 5 0 0
Součet - celkem (%) 66 (60) 38 (34,54) 5 (4,54) 1 (0,91)
Součet - Brocova (%) 31 (62) 18 (36) 1 (2) 0
Součet - anomická (%) 19 (63,33) 11 (36,66) 0 0

Tabulka 12.1: Výsledky pro aktuální členění větné

Z celkových výsledků je zřejmé, že většina pacientů (60 %) volila správnou
odpověď (správnou slovoslednou variantu). Naopak chybnou slovoslednou vari-
antu pacienti vybrali v 34,54 % případů. Celkovým výsledkům se vymyká Pacient
9 s transkortikální motorickou afázií, který ve čtyřech případech z deseti vybral
za odpověď distraktor a v jednom případě odpověděl Nevím. Naopak Pacient 10
s transkortikální smíšenou afázií uspěl v osmi položkách z deseti. Pacientka 15
s kondukční afázií podala výkon na úrovni náhody. Pokud jde o skupiny pacientů,
pacienti s Brocovou afázií si správně vedli v 62 % případů, podobně i pacienti
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s anomickou afázií (63,33 % správných odpovědí). V každé z těchto skupin pa-
cientů se vyskytl pouze jediný, u něhož převažovaly chybné odpovědi nad správ-
nými (u Brocových pacientů to byl Pacient 1 a u anomických Pacient 11). Pacient
4 s Brocovu afázií zvolil v jedné položce distraktor.

Obecně lze říci, že s výjimkou Pacienta 9 s transkortikální motorickou afázií
a s výjimkou pacientů 1, 11 a 15 u všech pacientů výrazně převažovaly u slovosled-
ných variant správné odpovědi nad nesprávnými.

12.7.2 Kvalitativní analýza

Kvalitativní výsledky jsou znázorněny v tab. 12.2 (k tomu viz Přílohu I). Ve třech
položkách (položky č. 2, 5 a 7) pacienti podali výkon na úrovni náhody. Jde o jednu
položku ze čtyř, které náleží k prvnímu typu narativů (narativů s navozením obecné
scény), a dvě položky z šesti, náležející k druhému typu narativů (narativů se
zkonkrétněním). V položkách se zkonkrétněním si pacienti vedli trochu lépe než
v položkách počínajících navozením obecné scény; výhoda těchto položek se však
projevila jen nevýrazně, a bylo by proto třeba dalšího testování na rozsáhlejším sti-
mulačním materiálu. Nejúspěšnější položkou vůbec byla položka č. 9, kdy uspělo
osm pacientů z deseti – jde o položku se zkonkrétněním.

O SO ChO P1 P3 P4 P5 P6 P9 P10 P11 P12 P13 P15
1. A C C A A C A X C C A A A
2. D A A A A A D D D D D D A
3. A C C A C A A C A C A A A
4. B D D D B B B X D B B B B
5. D A A D D D A X D A A D A
6. B A B A B B B N B B A B A
7. A D D A X A A D A A D D D
8. C B C B B B C C C B C C C
9. D A D D D A D D D A D D D
10. A B A A A A A X A B A B B

Tabulka 12.2: Výsledky aktuálního členění v kritických položkách (dvojicích slo-
vosledných variant). Legenda:O = číslo otázky, SO = správná odpověď (tj. správná
slovosledná varianta), ChO = chybná odpověď (tj. nesprávná slovosledná vari-
anta); P1 = Pacient 1, P2 = Pacient 2, atd.; N = nevím; X = distraktor. Znění všech
otázek a odpovědí viz v Příloze I.
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12.8 Diskuse
Celkové výsledky ukazují, že většina pacientů (60 %) volila ze dvou slovosled-
ných variant tu správnou. To platí i pro skupinu pacientů s Brocovou afázií. Ta-
kový výsledek svědčí o tom, že pacienti ve většině případů velmi dobře chá-
pali komunikační situaci znázorněnou v stimulačních narativech a patrně dokázali
správně pochopit pragmatickou dimenzi použitých textů (mnoho inferencí se usku-
tečňuje na základě encyklopedických pragmatických znalostí, viz Ingram, 2008,
337).226Méně jasné zůstává, nakolik se pacientům podařilo porozumět gramaticko-
sémantickým vztahům v stimulačních textech, neboť v předešlých experimentech
zaměřených na rovinu lexikální a syntaktickou nebyl jejich výkon tak dobrý jako
v experimentu stávajícím. Jinak řečeno, pacienti selhávali na rovině lexikální a syn-
taktické, avšak na rovině diskurzu podali relativně dobrý výkon: jak vysvětlit tento
paradox? Domníváme se, že hlavní příčinou jsou zachované pragmatické schop-
nosti – rovina diskurzu umožňuje zapojit různé kognitivní zdroje, tedy i zdroje
nejazykové (jako např. primárně nejazykový soubor znalostí o světě) a situační,227
což umožňuje snadno vytvářet inference a vysoudit ze sítě explicitně či implicitně
vyjádřených vztahů obsah či smysl celku. Dalším možným vysvětlením je vyšší
míra jazykové redundance v diskurzu než v izolovaných slovech (popř. větách).

Z vysoké úspěšnosti pacientů v této úloze vyplývá, že pacienti patrně dokázali
bez větších obtíží rozlišit kontextově zapojené vs. kontextově nezapojené prvky
výpovědi. Je tedy pravděpodobné, že pacienti byli schopni správně vnímat a inter-
pretovat intonační centrum věty, tj. zjištění Olnessové a Englebretsonové (2011),
že schopnost afatiků zdůraznit nějakou informaci v rámci diskurzu při produkci
byla relativně zachována, se odráží i v modalitě porozumění. Z výsledků rovněž
vyplývá, že pacienti jsou zároveň schopni rozlišit koherentní text od nekohorent-
ního.

Uveďme nyní méně četné případy, v nichž výsledky pacientů nebyly natolik
přesvědčivé. Ve třech položkách (položky č. 2, 5 a 7) pacienti podali výkon na
úrovni náhody. Jde o jednu položku ze čtyř, které náleží k prvnímu typu narativů
(narativů s obecnou scénou), a dvě položky z šesti, náležející k druhému typu na-
rativů (narativů se zkonkrétněním). Jak bylo předesláno v kapitole 12.7.2, v polož-
kách se zkonkrétněním si pacienti vedli lépe než v položkách počínajících navoze-
ním obecné scény, přestože rozdíl byl nepatrný (bylo by třeba výsledek ověřit na
rozsáhlejším materiálu). Nicméně, vysvětlením u položky č. 2 může být nevhodně
zvolený stimul, neboť u této položky záleží aktuální členění výhradně na výběru
mluvčího, tj. výhradně mluvčí zde rozhoduje o tom, jaké členy postaví do tématu
a jaké do rématu.228 Položka č. 7 mohla pacientům působit problémy tím, že je do
226Srov. též pojem mentální encyklopedie u Nebeské, 1985b.
227Viz Nebeská, 1985a a 1988.
228Srov. příklad, který uvádí Rysová (Rysová, 2014, 19):Mistrovství světa v hokeji pokračovalo
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ní výrazněji než jinde zapojen situační kontext. Pro budoucí výzkum bude třeba
pečlivěji zvolit verbální stimuly.

Dále se jak ve skupině Brocových afatiků, tak ve skupině anomických afa-
tiků vyskytl jeden pacient, u něhož převažovaly chybné odpovědi nad správnými
– u pacientů s Brocovou afázií to byl Pacient 1 a u pacientů s anomickou afázií
Pacient 11 (u obou pacientů bylo chybně šest položek z deseti). Pacient 1 podá-
val ve srovnání s ostatními Brocovými pacienty velmi slabý výkon i v předešlých
experimentech (viz např. kap. 7 a 11). Pacient 11 si naopak v předešlých expe-
rimentech vedl dobře, je proto možné, že šlo o výpadek pozornosti, byť ani jiné
příčiny nemůžeme vyloučit.

Jak jsme zmínili v kap. 12.7.1, výkon na úrovni náhody podala Pacientka 15
s kondukční afázií a Pacient 4 zvolil v jedné položce distraktor. Příčinou selhání
může být celá řada faktorů (viz o složitosti diskurzu výše). Jedním z nich je faktor
temporální, resp. temporalita (

”
načasování“) zpracování informace. Mohou nastat

tři defektní případy: jednak porušení rané dostupnosti informace, kterou výrazové
prostředky textu nesou, dále pozdní rozpad této informace (late decay) či porucha
simultánní dostupnosti informace (Frazier a Friederici, 1991). Jinak řečeno, paci-
entům se z mysli/mozku vytratí předchozí kontext nebo nejsou schopni informace
zpracovávat simultánně. Vysvětlení na základě temporality je plauzibilní přede-
vším u Pacientky 15 s kondukční afázií, která měla přidruženou poruchu paměti
ve vysokém věku. U Pacienta 4 lze zvolení distraktoru vysvětlit nejspíše chvilko-
vou nepozorností, neboť v ostatních experimentech pacient podal relativně dobrý
výkon.

Specifický výkon podali Pacient 7 a Pacient 9 s transkortikální motorickou
afázií, kteří z výkonnostního profilu ostatních pacientů silně vybočovali. Pacient
7 uspěl pouze ve dvou případech (v položkách 1 a 4), neuspěl ve třech (položky 2,
3 a 6) a u ostatních položek řekl, že jsou správné obě slovosledné varianty. Tento
pacient si po skončení experimentu nechal vysvětlit, jaký je rozdíl mezi dvěma
klíčovými odpověďmi (tj. slovoslednými variantami), které se pro rozřešení tes-
tovaných úloh nejvíce nabízejí. Rozdíl mezi nimi ani poté pacient nebyl schopen
rozpoznat. Domníváme se, že tento pacient mohl ztratit citlivost k aktuálnímu čle-
nění vlivem takřka celoživotního pobytu mimo české jazykové prostředí.

Pacient 9 s transkortikální motorickou afázií se vymykal četným užitím dis-
traktorových položek (tj. výpovědí, které se k úvodní větě nevztahovaly): distrak-
tory zvolil ve čtyřech případech. Zdá se tedy, že u něj vázne porozumění patrně
na velmi bazální úrovni – je možné, že má potíže s lexikálními významy slov,
pakliže se vyskytují ve větě (naopak porozumění slovům izolovaným poškozeno

včera zápasem Švédska a Finska. Vyhráli Švédové / Švédové vyhráli. Jak uvádí Rysová, autor textu
může volit takové jeho pokračování, které na předcházející text přímo navazuje, ale může volit
– a často volí – i pokračování jiné (vybírá různou komunikační strategii) (ibid.). Tentýž případ
představuje položka č. 2 v našem experimentu.
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není, jak tomu nasvědčují výsledky spojování slov s obrázky v kap. 8) a vyžadují-
li integrační procesy. Je možné, že je u tohoto pacienta oslabena referenční funkce
narativu oproti funkci evaluativní (Olness a Ulatowska, 2011) a že pacient nemá
dostatečné schopnosti k tomu, aby si v průběhu vnímání diskurzu vytvořil

”
struk-

turní pozadí“ (background), který na referenční funkci závisí především (je otázka,
zda by tento pacient lépe uspěl u emocionálně zatížených textů). Pro slabý výkon
tohoto pacienta však mluví především jeho etiologie a diagnóza. Klinický obraz
byl relativně komplikovaný, pacient utrpěl recidivu cévní mozkové příhody, při
níž byla zasažena značná část mozku. Tento pacient měl navíc přidruženou po-
ruchu paměti a léčil se psychiatricky. Je možné, že příčinou slabého výkonu byla
pacientova slabá motivace a rovněž nedostatečně zaměřená pozornost (zpracování
diskurzu na rozdíl od automatických procesů snadněji podléhá výpadkům pozor-
nosti).

Závěrem lze říci, že výkon pacientů v úloze na aktuální členění byl ve srov-
nání s ostatními experimenty ve větší míře jednotný. Je tedy neautomatizované,
vědomě zprostředkované zpracování jazyka pro pacienty s afázií výhodou? Jak
bylo uvedeno výše (Ingram, 2008, 332–333), zpracování diskurzu je z velké části
řízenomechanismy pozornosti a je také na rozdíl od automatizovaných jazykových
procesů vědomé pozornosti přístupné. K tomu je nutno podotknout, že položky
použité v tomto experimentu jsou příklady nikoliv převzaté z reálné komunikace,
nýbrž příklady uměle vytvořené. Nicméně, na základě našeho experimentu dospí-
váme k závěru, který je v souladu s odbornou literaturou (srov. Ingram, 2008, 331),
že totiž citlivost k členění výpovědi na téma a réma při afázii zůstává ve velké míře
zachováno.

12.9 Shrnutí
Výzkum aktuálního členění ukázal, že většina pacientů s afázií je schopna rozli-
šit a správně interpretovat kontextově zapojené a nezapojené části výpovědi, což
předpokládá, že pacienti jsou schopni v modalitě porozumění rozpoznat intonační
centrum věty a že jsou schopni rozlišit koherentní text od nekoherentního. Naše
výsledky jsou v souladu s odbornou literaturou (Ingram, 2008, 331) a prokazují,
že citlivost k členění výpovědi na téma a réma při afázii zůstává ve většině případů
zachováno.
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Kapitola 13

Závěrečná diskuse a výhledy

Předmětem výzkumu byla čeština v afázii, zkoumaná offline metodami řízeného
experimentu. Výzkum se soustředil na následující úlohy: pojmenování substanti-
vem a slovesem, spojování slov s obrázky, kategorizace substantiv a sloves (lexi-
kální rovina); hypotéza vymazávání stop, posuzování gramatičnosti (syntaktická
rovina) a aktuální členění větné (diskurz). Pokusme se nyní vyzdvihnout výsledky
jednotlivých experimentů a uvést je do vzájemného vztahu.

První úloha byla zaměřena na pojmenování obrázků substantivem a slovesem.
Potvrdila se tendence popisovaná v odborné literatuře, že produkce sloves je v Bro-
cově afázii porušena ve větší míře než produkce substantiv (např. Mätzig et al.,
2009; Bastiaanse a Zonneveld, 2004; Kim a Thompson, 2000; Thompson, 2003;
Tyler et al., 2004; Shapiro et al., 2005; Luzzatti et al., 2012). Příčiny této disociace
mohou být různé, od smyslové/percepční poruchy přes ztrátu sémantické paměti
až k selhání fonologického výběru, sémantických reprezentací či přístupu k nim
(srov. Ingram, 2008, 54). Z výsledků experimentu zaměřeného na spojování slov
s obrázky však vyplývá, že testovaní pacienti neměli porušeny samotné mentální
reprezentace, nýbrž pouze přístup k nim. Jedna chyba u spojování slov s obrázky
se vyskytla u Pacienta 1, který trpěl těžkou anomií a nebyl schopen v úlohách na
pojmenování uspět v jediné položce. Výkon v úloze na spojování slov s obrázky
poukazuje k tomu, že pacient má zachovaný sémantický systém a že na rozdíl
od modality produkce v modalitě porozumění nemá potíže s přístupem k němu.
Výsledky experimentu zaměřeného na spojování slov s obrázky tedy nasvědčují
tomu, že pacienti v drtivé většině případů nemají v modalitě porozumění porušen
sémantický systém. Zároveň je patrné, že proces porozumění zvládají rychleji než
proces pojmenování.

O tom, že pacienti s afázií jsou disponováni spíše k užití substantiv než sloves,
svědčí také silná tendence k nominalizaci (tj. užití substantiva namísto slovesa,
např.

”
hospodyně prádlo žehličku“ místo

”
hospodyně žehlí“) při pojmenování slo-

vesem. Vzhledem k silné tendenci nominalizovat nemůžeme vyloučit možnost, že
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Mathesiův akt pojmenovací je v jistém smyslu
”
kognitivně primární“, tj. pro paci-

enty je sáhnout k němu snazší než použít usouvztažňovací sloveso.
Pacienti při pojmenování slovesem často užívali slova, která jsou s cílovými

slovy spjata významově. Je podstatné, že ve většině případů, kdy se nepodařilo
elicitovat cílové slovo, zvolili pacienti výraz s nižší frekvencí. Tato poněkud pře-
kvapivá tendence byla silná napříč všemi zkoumanými typy afázie. V našich vý-
sledcích se tedy neprojevil efekt frekvence slova podle Whitworthové (Whitworth
et al., 2002), že totiž frekventovanější slova jsou snáze přístupná než slova méně
frekventovaná.

Ojedinělý, avšak pozoruhodný případ představovalo užití slovesa s obecnějším
a širším, až vyprázdněným významem (dělat), než má sloveso cílové (masírovat):

”
masáž... no prostě masérka dělá“. Jde patrně o součást komunikační strategie pa-
cienta, který se snaží využít všechny jazykové prostředky, jež má zachovány, k pl-
nohodnotnému vyjádření.

U pacientů s afázií se neprojevil kategoricky-specifický deficit v oblasti sub-
stantiv (pacienti dosáhli téměř stropového efektu, tj. téměř 100% úspěšnosti), za-
tímco kategorizace sloves byla výrazně porušena. Nepotvrdila se hypotéza Ki-
mové a Thompsonové (Kim a Thompson, 2000; srov. též Thompson, 2003) o hi-
erarchii obtížnosti zpracování sloves podle počtu slovesných argumentů229 – nao-
pak, výkony pacientů s afázií v této úloze se blíží úrovni náhody a jsou velmi vyrov-
nané. Navíc se jako kategorie s největší úspěšností profiluje skupina sloves s třemi
obligatorními argumenty. To je v rozporu s tím, co ukazují výsledky experimentu
zaměřeného na pojmenování slovesem, kde se hypotéza Thompsonové naopak po-
tvrdila: výsledky u pojmenování svědčí ve prospěch sloves s jedním argumentem
napříč všemi typy afázie. Pokud jde o hypotézu Thompsonové, na základě našich
výsledků se modality produkce a porozumění jeví jako protichůdné.

Co se týče snadnosti užití tranzitivních a intranzitivních sloves, výsledky ne-
poukazují na jednoznačnou převahu ve prospěch jedné nebo druhé skupiny. Ani
výsledky úlohy zaměřené na pojmenování slovesem nepotvrdily disociaci mezi
tranzitivními a intranzitivními slovesy. V tomto ohledu si tedy modality produkce
a porozumění naopak odpovídají.

Výsledky experimentů zacílených především na lexikální rovinu implikují
úvahy o možné organizaci mentálního lexikonu.230 Naše výsledky podporují hy-
potézu Aitchisonové (Aitchison, 2003), která tvrdí, že lemmata jsou v mentálním
lexikonu uspořádána mj. podle sémantických polí (jeden z pacientů užil při pojme-
nování medúza místo chobotnice) a též na základě synonymie (např. utíkat místo
běžet). Stejně tak naše výsledky potvrzují, že mentální lexikon je organizován jed-

229Hypotéza tvrdí, že čím více argumentů k sobě sloveso váže, tím je jeho kategorizace pro paci-
enty s afázií obtížnější.
230Srov. též Nebeská, 1985b.
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nak podle významu, jednak formy (svědčí o tom fonemické a sémantické parafá-
zie). Otázkou zůstává, nakolik v uspořádání mentálního lexikonu působí grama-
tické faktory, jako např. slovnědruhová příslušnost k substantivům vs. slovesům.
Tvoří substantiva a slovesa dva samostatné lexikony? (srov. Libben, 2008). Pokud
ano, jak vysvětlíme užití téhož slovního základu při produkci opačné slovnědru-
hové kategorie, jako např. produkci substantiva hasiči místo slovesa hasit či užití
neologismu tačík místo tančit, který je formálním substantivem, avšak má s cí-
lovým slovesem společnou přinejmenším část slovního základu? V tomto směru
naše výsledky svědčí spíše proti obecně přijímané představě, že slova s toutéž
slovnědruhovou příslušností (jako např. to shout, to yell a to bellow) mají k sobě
v mentálním lexikonu blíže, než když patří k jiné slovnědruhové třídě (substanti-
vum shout) (Aitchison, 2003).

Zároveň je třeba se ptát, v jaké podobě jsou v mentálním lexikonu uložena
jednotlivá lemmata a jakým způsobem dochází k jejich výběru. U pacientů s Bro-
covou afázií se vyskytovaly takové fonemické parafázie, v nichž byla struktura
slova správná, avšak došlo k záměně buď pouze jediného vokálu za jiný (lana
místo lano, levička místo lavička), nebo pouze jediného konsonantu za jiný (řeb-
řík místo žebřík). Tyto záměny nasvědčují tomu, že výběr slova a jeho fonologické
kódování jsou porušeny pouze částečně (Kohn a Goodglass, 1985). Také schop-
nost vytvořit a použít výše zmíněný neologismus tačík nasvědčuje tomu, že slovní
položky (lemmata) v lexikonu patrně nejsou uloženy jako jednolité jednotky

”
ver-

batim“ v pasivním rezervoáru lexikálních znalostí (srov. Libben, 2008; Bordagová,
2002), nýbrž jsou v mentálním lexikonu rozložitelné. Současné přístupy k mentál-
nímu lexikonu jej nahlížejí jako dynamický, neustále se proměňující systém.

Jak vypadají a o čem vypovídají výsledky experimentů zaměřených na rovinu
syntaktickou? Experiment testující platnost hypotézy vymazávání stop pro češ-
tinu je zaměřen na porozumění reverzibilním pasivním strukturám. Jeho výsledky
svědčí o tom, že větám obsahujícím aktivum je pro pacienty s Brocovou afázií
snazší porozumět než větám obsahujícím pasivum. U vět obsahujících ireverzi-
bilní pasivum pacienti chybovali ve dvou položkách z třiceti, zatímco u vět obsa-
hujících reverzibilní pasivum v osmi položkách z třiceti. Domníváme se, že tento
rozdíl šesti položek je příliš malý na to, aby potvrdil platnost hypotézy vymazávání
stop pro češtinu (Hudousková et al., 2014).

V úloze na posuzování gramatičnosti bylo nejčastější formou chybné odpovědi
přijetí nesprávné struktury – u všech pacientů napříč všemi typy afázie se proje-
vila velmi silná tendence správně posuzovat gramatické věty, zatímco v hodnocení
agramatických vět byla patrna vysoká chybovost. Čeští pacienti s Brocovou afázií
přitom mají tendenci přijímat agramatické konstrukce za správné častěji než je-
jich anglicky mluvící protějšky. Není přitom zcela jasné, jaké mají tyto výsledky
příčinu, neboť syntaktický parsing je komplexní operace, která probíhá na více ro-
vinách – zahrnuje rozpoznání slov, výběr syntaktické informace z lexikálních jed-
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notek a sloučení těchto informací s informacemi, jež byly vybrány z bezprostřed-
ního verbálního kontextu (Ingram, 2008). Nabízí se nicméně řada možných vysvět-
lení. Jedním z nich může být možnost, že agramatici užívají nikoliv morfologicko-
syntaktické, nýbrž na lexiku založené posuzovací strategie (Lukatela et al., 1995):
deficit, jenž se na první pohled jeví jako syntaktický, může být způsoben poruchou
v lexikálním zpracování (Myers a Blumstein, 2005). Právě tak je možné, že ačko-
liv může být správně aktivována argumentová struktura a správně analyzovány
syntaktické vztahy, může selhávat vzájemná integrace těchto procesů (srov. např.
Shapiro et al., 1993; Lukatela et al., 1995). Jinak řečeno, podkladem poškození
může být selhání primárně na rovině lexikálněsémantické, vyloučit však nelze ani
možnost porušené implicitní (morfo)syntaxe; zároveňmohou být porušeny nikoliv
samotné implicitní gramatické znalosti, nýbrž integrační procesy, které na jejich
základě probíhají.

Zůstává zde tedy mnoho otevřených otázek: je k posouzení, že je věta utvořena
správně, nutné vybudovat úplnou syntaktickou reprezentaci? Jak dalece musí syn-
taktická analýza dospět, aby bylo možné rozhodnout, že jde o agramatickou větu?
Tyto otázky by bylo lze zodpovědět pouze na základě online nebo pravých online
experimentů, které jsou výzvou pro budoucí výzkum.

Poslední z experimentů je zaměřen na
”
rovinu“ diskurzu a soustředí se pře-

devším na otázku, zda jsou pacienti citliví k rozdílu mezi kontextově zapojenými
a kontextově nezapojenými prvky věty (výpovědi). Na základě výsledků výzkumu
z roku 2006 (Flanderková, 2006) jsme stanovili následující hypotézu: při poruše
schopnosti rozlišovat mezi kontextově zapojenými a nezapojenými prvky výpovědi
pacienti nebudou schopni identifikovat, jakým nejlepším z možných způsobů nava-
zuje jistý text na jistý předcházející, především jazykový kontext. Dílčí pozornost
byla věnována také tomu, zda pacientům k identifikaci vhodného navazujícího
textu napomůže zkonkrétnění či specifikace jevu, který se uvádí na scénu. Je blíže
specifikovaný jev

”
pevněji kognitivně zakotven“ než jev nespecifikovaný? Vyu-

žívají pacienti s afázií snáze to, co je (pro ně) informačně výrazné, informačně
zatížené? Jsou schopni rozpoznat a správně interpretovat zdůraznění větným pří-
zvukem?

Výsledky ukázaly, že většina pacientů s afázií je schopna rozlišit a správně
interpretovat kontextově zapojené a nezapojené části výpovědi, což předpokládá,
že pacienti jsou schopni v modalitě porozumění rozpoznat intonační centrum věty
a že jsou schopni rozlišit koherentní text od nekoherentního. Zároveň výsledky na-
svědčují tomu, že pacienti mají zachovánu citlivost k pragmatickým aspektům ko-
munikační situace. Naše výsledky jsou v souladu s odbornou literaturou (Ingram,
2008) a prokazují, že citlivost k členění výpovědi na tematickou a rematickou část
při afázii zůstává ve velké míře zachováno.

Pacienti tedy selhávali na rovině lexikální a syntaktické, avšak na rovině dis-
kurzu podali relativně dobrý výkon: jak vysvětlit tento paradox? Příčinoumůže být
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to, že rovina diskurzu umožňuje zapojit různé kognitivní zdroje, tedy i zdroje neja-
zykové, např. znalosti o světě a kultuře, znalost preverbálních konceptů, osobní
zkušenost, ale i vzpomínky či asociace. Přestože pacienti nemusejí v diskurzu ro-
zumět každému z použitých jazykových prostředků, tím, že tyto prostředky nestojí
izolovaně a vykazují vyšší míru informační redundance, jsou pacienti schopni tvo-
řit inference a vysoudit obsah či smysl celku. Významnou roli zde tedy sehrává
pragmatika.

Platnost výsledků a závěrů, které jsme nyní uvedli, je třeba relativizovat. Ex-
perimentální výzkum afázií v sobě skrývá mnohá úskalí. Mary-Louise Keanová
v jedné z monografií o agramatismu uvádí:

”
Analyses of aphasiological data mi-

ght fail, of course, for a variety of reasons. One of those reasons is that an inappro-
priate array of data is being considered“ (Kean, 1995). V našem případě si nejsme
jisti, zda se podařilo zajistit dostatečnou homogenitu stimulačních položek: nesou-
rodost stimulačního materiálu (především u testování gramatičnosti a v případě
aktuálního členění) mohla výkon jednotlivých pacientů zkreslit. V budoucím vý-
zkumu je třeba se této nesourodosti co možná nejvíce vyhnout, byť – domníváme
se – úplnou homogenitu stimulačních položek nelze zajistit nikdy, neboť žádný
přirozený jazyk nefunguje na ryze exaktně postihnutelných principech.

Dalším problémem je zacílení jednotlivých úloh na pouze dílčí aspekty jazy-
kového systému. Ve skutečnosti je obtížné izolovat ten který jazykový úkol. Moi-
neauová et al. (2005) mluví o kontinuu zpracování jazyka (

”
the processing conti-

nuum“):231 klasické dichotomie produkce vs. porozumění či lexikon vs. gramatika
je třeba empiricky ověřovat. I naše výsledky by bylo dobré ověřit na rozsáhlejším
materiálu a případně poté modifikovat.

Pokusili jsme se dílčím způsobem přispět k popisu fungování jazyka v afá-
zii. Přestože vzorek sledovaných pacientů byl středního rozsahu a spolu se stimu-
lačním materiálem nebyl plně homogenní, dílčí cíle práce, které jsme si vytýčili
v rámci jednotlivých experimentů, se nám podařilo splnit. Poukázali jsme na ně-
které aspekty zpracování češtiny v afázii a vytkli jsme rozdíly v našich výsledcích
oproti původním studiím provedeným na materiále jiných jazyků, především ang-
ličtiny.

Mnoho nezodpovězených otázek zůstává. Nezbývá než dodat, že je třeba dal-
šího výzkumu na tomto poli. Otevřenou otázkou rovněž zůstává, kdy, jak a nakolik
se kognitivní vědě slibné spojení jinak odlišných oblastí výzkumu podaří usku-
tečnit. Jisté je, že ani různá teoretická orientace jednotlivých vědců není vážnou
překážkou, jež by zabraňovala bádání nad společnými otázkami. Naopak, stále
znamená pro výzkum v této oblasti do budoucna velkou výzvu a otvírá prostor
k nanejvýš potřebné diskusi.

231Srov. též Nebeská, 1989.
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Část III

Přílohy





Příloha A

Stimuly k pojmenování
substantivem

1. auto

2. hřeben

3. lampa

4. chobotnice

5. žebřík

6. drak

7. dárek

8. sklenice

9. oheň

10. buben

11. veverka

12. řetěz

13. hodiny

14. krabice

15. koště

16. lavička

17. vana

18. pták

19. pásek

20. stan

21. schodiště

22. lyže

23. lano

24. talíř

25. hruška

26. hřebík

27. žížala

28. zebra

29. okno

30. dřez
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Obrázek A.1: Stimulační položka pro substantivum žebřík



Příloha B

Stimuly k pojmenování slovesem

1. česat

2. kokrhat

3. balit

4. bubnovat

5. jíst

6. nahrávat

7. koupat se

8. poslouchat

9. mýt

10. letět

11. kopat

12. běžet

13. krmit

14. zakopnout

15. stříhat

16. bít

17. vařit

18. spát

19. líbat

20. hasit

21. žehlit

22. střílet

23. štěkat

24. dojit

25. masírovat

26. fotografovat

27. jít

28. tančit

29. hladit

30. jet
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Obrázek B.1: Stimulační položka pro sloveso fotografovat



Příloha C

Stimuly k spojování substantiv
s obrázky

Cílové substantivum v každé trojici stimulů je vyznačeno kurzívou.

1. kabát – ananas— holub

2. ručník – tee-pee – jahoda

3. socha – pavouk – konvice

4. netopýr – tank – přezůvka

5. velbloud – brouk – kost

6. kaktus – šaty – kolečko

7. sopka – obilí – sporák

8. hrnec – skluzavka – obraz

9. šíp – náplast – batoh

10. vlasy – šašek – klavír

11. chlapec – dopis – židle

12. kravata – čarodějnice – taška

13. váza – vysavač – palec

14. kostel – dítě – klobouk

15. zvon – bunda – kyblík

16. vajíčko – benjo – lopatka

17. silnice – puška – uzel

18. kniha – kalhoty – švihadlo

19. vrtačka – globus – slon

20. list – sekačka – puzzle

21. bazén – hnízdo – kůň

22. jehla – tučňák – opice

23. lev – mikroskop – král

24. myš – maják – zrcadlo
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Obrázek C.1: Stimulační položka pro cílové substantivum ananas



Příloha D

Stimuly k spojování sloves s obrázky

Cílové sloveso v každé trojici stimulů je vyznačeno kurzívou.Cílové položky
v každé trojici stimulů jsou vyznačeny kurzívou.

1. koupat – malovat – zavazovat

2. věšet – zalévat – řezat

3. hrát – vařit – mýt se

4. hladit – naslouchat – počítat

5. slunit se – česat se – péct

6. čistit – krmit – nést

7. sekat – balit – sázet

8. jíst – pít – hrát

9. nalévat – smrkat – mýt

10. utírat – jet – odpočívat

11. číst – sušit – sypat

12. nést – žehlit – tlačit

13. spát – válet – sedět

14. otvírat – doručovat – šít

15. roztahovat – oblékat si – kupovat

16. přemýšlet – chytat – poslouchat

17. lézt – bruslit – sedět

18. kouřit – troubit – česat

19. zapalovat – psát – kousat

20. stavět – fotografovat – veslovat

21. koulet – plést – jít

22. rozbalovat – házet – zamykat

23. stlát – lyžovat – dirigovat

24. vysypávat – zapínat – kašlat
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Obrázek D.1: Stimulační položka pro cílové sloveso malovat



Příloha E

Stimuly ke kategorizaci substantiv

A. Zvířata:

1. prase
2. koza
3. pes
4. kočka
5. kohout
6. kůň
7. kráva
8. ovce

B. Jídlo:

1. dort
2. chléb
3. sýr
4. cukr
5. čokoláda
6. salám
7. hrách
8. jahoda

C. Oblečení:

1. ponožky
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2. bunda
3. šaty
4. šála
5. kalhoty
6. košile
7. rukavice
8. klobouk

  zvířata

Obrázek E.1: Ikonický obrázek pro kategorii zvířata

  jídlo
Obrázek E.2: Ikonický obrázek pro kategorii jídlo

 oblečení
Obrázek E.3: Ikonický obrázek pro kategorii oblečení



Příloha F

Stimuly ke kategorizaci sloves

A. Slovesa s jedním obligatorním argumentem:

1. narodit se
2. kvést
3. sportovat
4. zívat
5. svítit
6. oddychovat

B. Slovesa s dvěma obligatorními argumenty:

1. ochočit
2. zbavit se
3. prohlížet
4. milovat
5. ochutnávat
6. ujmout se

C. Slovesa s třemi obligatorními argumenty:

1. zatajit
2. doporučit
3. našeptávat
4. přikazovat
5. nabídnout
6. oznámit
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Obrázek F.1: Ikonický obrázek pro slovesa s jedním obligatorním argumentem

Obrázek F.2: Ikonický obrázek pro slovesa se dvěma obligatorními argumenty

Obrázek F.3: Ikonický obrázek pro slovesa s třemi obligatorními argumenty



Příloha G

Stimuly k testování hypotézy
vymazávání stop

A. Věty v aktivu (distraktory):

1. Žena strouhá brambor.
2. Paní myje podlahu.
3. Muž seká trávu.
4. Paní zašívá prádlo.
5. Muž řeže dřevo.
6. Paní plete šátek.
7. Žena vesluje.
8. Muž šermuje.
9. Žena se koupe.
10. Pes štěká.

B. Věty v ireverzibilním pasivu:

1. Obraz je malován ženou.
2. Šroub je montován mužem.
3. Píseň je zpívána chlapcem.
4. Vlasy jsou česány hřebenem.
5. Míč je kopán chlapcem.

C. Věty v reverzibilním pasivu:
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1. Žena je líbána mužem.
2. Pes je honěn kočkou.
3. Petr je fackován Alenou.
4. Chlapec je pošťuchován dívkou.
5. Žena je bita mužem.



Příloha H

Stimuly k posuzování gramatičnosti

A. Gramatické konstrukce s jedním obligatorním argumentem:

1. Prase.ACT1 chrochtá.

2. Mlýn.ACT1 klape.

3. Koza.ACT1 mečí.

4. Péťa.ACT1 skotačí.

5. Kočka.ACT1 mňouká.

B. Gramatické konstrukce se dvěma (ne nutně obligatorními) argumenty:

1. Markéta.ACT1 balí kufr.PAT4

2. Jana.ACT1 obědvá guláš.PAT4

3. Myslivec.ACT1 loví zajíce.PAT4

4. Alena.ACT1 zdraví Felixe.PAT4

5. Maminka.ACT1 suší prádlo.PAT4

C. Gramatické konstrukce se třemi obligatorními argumenty:

1. Ministr.ACT1 ho.ADDR4 nutí k rezignaci.PATk+3

2. Úředník.ACT1 sjednával s firmou.ADDRs+7 dohodu.PAT4

3. Adam.ACT1 adresoval dopis.PAT4 řediteli.ADDR3

4. Jolana.ACT1 darovala Veronice.ADDR3 korále.PAT4

5. Michal.ACT1 přesvědčoval Patrika.ADDR4 o svém názoru.PATo+6
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D. Gramatické konstrukce s obsazením obligatorních či typických argumentů
a volným doplněním fakultativním (adverbiálním určením času a místa):

1. Zuzana.ACT1
obl zpívá písně.PAT4 každý večer.TWHEN

2. Ondřej.ACT1
obl včera.TWHEN onemocněl.

3. Pavel.ACT1
obl pije víno.PAT4 každý den.TWHEN

4. Sousedka.ACT1
obl dnes.TWHEN peče koláče.PAT4

5. Petra.ACT1
obl ho.ADDR4 na to.PATna+4 včas.TWHEN upozornila.

6. Tatínek.ACT1
obl pracoval na zahradě.LOC

7. Vítek.ACT1
obl se prochází po chodbě.LOC

8. Zdeněk.ACT1
obl z kuchyně.DIR1 ucítil vůni.PAT4

9. Otec.ACT1
obl mu.ADDR3 bránil jezdit.INTT po trávě.REG

10. Viktor.ACT1
obl nás.PAT4 pustil dovnitř.DIR3 s radostí.ACMP

E. Agramatické konstrukce s vyloučením obligatorního argumentu bez adver-
biální kulisy:

1. *Alice.ACT1
obl snědla. (PAT4)

2. *Bohumil.ACT1
obl se vyvaroval. (PAT2)

3. *Jiří.ACT1
obl potřebuje. (PAT4)

4. *Anežka.ACT1
obl si oblékla. (PAT4)

5. *Lucie.ACT1
obl dostihla. (PAT4) // (PAT2)

6. *Ludmila. ACT1
obl užívala. (PAT2,4) // (PAT4)

7. *Auto.ACT1
obl patří. (PAT3,k+3) // (DIR3) // (PATdo+2,k+3,mezi+4)

8. *Antonín.ACT1
obl dával sešit.PAT4 (ADDR3) // (DIR3)

9. *Milan.ACT1
obl se ocitl. (LOC) // (PATbez+2)

10. *Věra.ACT1
obl vzala. (PAT4) // (ADDR3) (PAT4) // (PAT4) (DIR1)

// (PAT4) (MANN) // (PAT4) (EFFjako+4,za+4) // (PATza+4) //
(ADDRna+4) (PAT4) // (PAT4) (EFFjako+1) ad.

F. Agramatické konstrukce s vyloučením obligatorního argumentu s adverbi-
ální kulisou:

1. *Teta.ACT1
obl včera.TWHEN navštívila. (PAT4)

2. *Marika.ACT1
obl právě.TWHEN potkala. (PAT4)
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3. *Vojtěch.ACT1
obl v úterý.TWHEN pozoroval. (PAT4)

4. *Zora.ACT1
obl schovala před dětmi.AIM (PAT4)

5. *Soňa.ACT1
obl v práci udělala. (PAT4)

G. Agramatické konstrukce s nesprávnou syntaktickou valencí + nesprávný
marker pádové flexe:

1. *Božena.ACT1
obl o tom.PATo+6

obl hovořila tátovi. > s tátou.ADDRs+7
obl

2. *Otec.ACT1
obl očekával odpověď. PAT4

obl sestru. > od se-
stry.ORIGod+2

opt

3. *Kamil.ACT1
obl se rozčiloval Magdě. > na Magdu.PATna+4

opt

H. Agramatické konstrukce s nesprávným předložkovým pádem, který je vol-
ným doplněním:

1. *Letadlo.ACT1
obl létá vzduch. > vzduchem.DIRtyp // ve vzduchu.LOC

2. *Alois.ACT1
obl se přejedl knedlíků hospoda. > v hospodě.LOC

3. *Martin.ACT1
obl smrká kapesník. > do kapesníku.DIR3

4. *Jarka.ACT1
obl kýchá dlaně. > do dlaní.DIR3

5. *Krev.ACT1
obl se obnovuje tělo. > v těle.LOC

Použité zkratky (v abecedním pořadí)

• Aktanty:

– ACT – aktor
– ADDR – adresát
– EFF – výsledek děje, efekt
– ORIG – původ
– PAT – patient

• Volná doplnění:

– ACMP – doprovod
– AIM – účel
– DIR1 – směr (odkud)
– DIR2 – směr (kudy)
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– DIR3 – směr (kam)
– LOC – místo
– MANN – způsob
– REG – zřetel
– TWHEN čas (kdy)

• Informace o fakultativnosti:

– obl – obligatorní
– opt – fakultativní
– typ – typický



Příloha I

Stimuly k aktuálnímu členění
větnému

1. Lucie a Adéla se procházejí po nábřeží. Lucie říká Adéle, aby se podívala
vpravo:

A. „Tady vpravo vidíš muzeum.“
B. „Zapomněla jsem si spacák.“
C. „Muzeum vidíš tady vpravo.“
D. „V zimě se jezdí na lyže.“

2. Maminka s Péťou šli krmit kachny k jezírku. Maminka Péťovi říká:

A. „Tady je jezírko s kachnami.“
B. „Smeták je v komoře.“
C. „Strom je vysoký.“
D. „Jezírko s kachnami je tady.“

3. Vojtíšek se ptá tatínka: „Jak to vypadá na našem náměstí?“ Tatínek říká:

A. „Uprostřed náměstí stojí kostel.“
B. „Na stole je rozečtená kniha.“
C. „Kostel stojí uprostřed náměstí.“
D. „Půjdeme do zoologické zahrady.“

4. Alžběta se ptá sousedky, jaký má výhled z terasy. Sousedka říká:

A. „V kůlně je nářadí.“
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B. „Z terasy je vidět radnice.“
C. „Petr dnes dostal pětku.“
D. „Radnice je vidět z terasy.“

5. Josef doprovází Ludmilu domů. Ptá se jí, na jakém sídlišti bydlí. Ludmila
říká:

A. „Za rohem už bude vidět sídliště.“
B. „Jana pije limonádu.“
C. „Sukně visí na šňůře.“
D. „Sídliště už bude vidět za rohem.“

6. Michal s Andreou se vrátili z dovolené. V jejich ulici zatím vyrostla nová
vila. Michal říká:

A. „Nová vila je tady vlevo.“
B. „Tady vlevo je nová vila.“
C. „Ryby plavou.“
D. „Obilí se pěstuje na poli.“

7. Ivana s Jáchymem jsou na procházce. Ivana říká:

A. „Hele, tamhle za rohem číhá kočka.“
B. „Postel je neustlaná.“
C. „Muchomůrky se nejedí.“
D. „Hele, kočka číhá tamhle za rohem.“

8. Katka s Marií nastoupily do výtahu. Marie říká:

A. „Zelenina se pěstuje ve skleníku.“
B. „Slyšíš? Pes štěká v pátém poschodí.“
C. „Slyšíš? V pátém poschodí štěká pes.“
D. „Okno je otevřené.“

9. Jiřina a Magda doma pozorují papouška. Jiřina říká:

A. „Podívej, z klece vyletěl papoušek.“
B. „Jídlo se jí příborem.“
C. „V dešti chodí lidé s deštníky.“
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D. „Podívej, papoušek vyletěl z klece.“

10. Bohumil se Zuzanou vyhlížejí z okna, jestli už nepůjde babička. Bohumil
říká:

A. „Babička už přichází.“
B. „Už přichází babička.“
C. „Pivo je dobré chlazené.“
D. „V ulicích jsou semafory.“
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