
Errata

doplnění do bibliografie:

Flanderková, E. – Mertins, B. (v tisku): Desatero úskalí ve výzkumu afázií. Časopis pro moderní 
filologii.

Mertins, B. (v tisku): Metody psycholingvistické. In P. Karlík, M. Nekula a J. Pleskalová (Eds.): 
Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny.

další úpravy:

s. 2, ř. 6 shora: místo „(experimentů), a informace“ má být „(experimentů) a informace“

s. 15, ř. 22 shora: místo „(viz obr. 2.3)“ má být „(viz obr. 2.3 na s. 16)“

s. 15, ř. 22 shora: místo „(viz obr. 2.4)“ má být „(viz obr. 2.3 na s. 19)“

s. 30, ř. 11 shora: místo „model“ má být „model (viz obr. 3.1)“

s. 36, ř. 4 zdola: místo „behavioristické“ má být „behaviorální“

s. 39, ř. 4 zdola (pozn. pod čarou): místo „Geschwinda“ má být „Geschwinda (viz kap. 3.3.2)“

s. 44, ř. 5 a 16 shora: odkaz na pozn. po čarou č. 94 má být na řádku č. 5, nikoliv na řádku č. 16

s. 57, ř. 10 a 11 zdola: místo „3pl, 1 sg a 1pl /…/ 3sg“ má být „3PL, 1 SG a 1PL /…/ 3SG“

s. 77, ř. 14 shora: místo „pro slovesa, avšak jsou“ má být „pro slovesa, jsou“

s. 81, ř. 12-13 shora: místo „slov;154 vliv frekvence nepotvrdila ani studie Nickelsové a Howarda 
(1995).“ má být „slov.154“

s. 81, ř. 14 shora: místo „úloh na pojmenování“ má být „úloh zaměřených na pojmenování“

s. 87, ř. 9 shora: místo „na maďarštině“ má být „na materiále maďarštiny“

s. 87, ř. 14 shora: místo „na nizozemštině“ má být „na materiále nizozemštiny“

s. 88, ř. 2 shora: místo „sloves a jedním“ má být „sloves s jedním“

s. 89, ř. 5 zdola: místo „Pokud jde o tranzitivitu“ má být „Co se týče tranzitivity“

s. 90, ř. 3 shora v tabulce: místo „Trasnkortikální“ má být „Transkortikální“

s. 95, ř. 9 shora: místo „k stoprocentní“ má být „ke stoprocentní“

s. 95, ř. 22 shora: místo „univerzálnějším“ má být „vyprázdněnějším“

s. 111, ř. 15 shora: místo „s třemi“ má být „se třemi“



s. 112, ř. 4 zdola: místo „k správnému“ má být „ke správnému“

s. 116, ř. 1 shora: místo „a s třemi“ má být „a se třemi“

s. 116, ř. 5 zdola: místo „experimentu na pojmenování“ má být „experimentu zaměřeného na 
pojmenování“

s. 119, ř. 19 shora: místo „obrovská“ má být „značná“

s. 121, ř. 9 zdola: místo „na položky“ má být „u položek“

s. 125, ř. 9 shora: místo „patienta“ má být „patientu“

s. 125, ř. 9 shora: místo „agenta“ má být „agentu“

s. 125, ř. 5-6 zdola: místo „Sa-gin“ má být „Say-gin“

s. 142, ř. 15 shora: místo „Olnessové, Ulatowské a jejich kolegů“ má být „Olnessové, Ulatowské et 
al.“

s. 154, ř. 13-14 zdola: místo „výsledky nepoukazují“ má být „výsledky experimentu zaměřeného na
kategorizaci nepoukazují“


