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Oponentský posudek disertační práce 

Eva Flanderková: Čeština v afázii: co říkají offline experimenty? (FF UK 2015) 

 

1. Úvod 

Předložená práce se zabývá češtinou v afázii, což je téma zatím lingvisticky málo zpracované, i 

když teoreticky zajímavé a prakticky užitečné. Práce se skládá z teoretické části, která uvádí do 

historie i současnosti bádání v oboru, a experimentální části, která přináší cenné výsledky z offline 

experimentů. Metoda offline je opodstatněná i přes momentální větší atraktivitu online sledování 

pomocí moderních zobrazovacích metod. Offline testy nevypovídají o běžném užití jazyka, ale nutí 

pacienty zpracovávat jazykové úkoly vědomě. Offline metoda zároveň umožňuje využití 

mimojazykových schopností (což může být z hlediska testovací situace výhodné i nevýhodné). 

Jedna z možností zkoumání určitého systému je zkoumání jeho narušení. Afáziologie vychází 

z toho, že zkoumáním jazykové patologie se dobereme informací o normálním fungování jazyka. 

Předpokládá se zároveň, že u afatických pacientů dochází ke stejným procesům, pouze pomaleji a 

nejdokonaleji. To samo o sobě není logicky nutné, ale zatím nemáme přesvědčivé doklady o opaku.  

Cílem práce je podat přehled o některých aspektech afaziologického výzkumu (kap. 2-5) a na 

základě šesti různých offline testů ukázat zpracování češtiny afatickými pacienty (kap. 6-12). 

Materiál tvoří výsledky testování 15 pacientů s afázií. Tento počet se může zdát malým, ale 

v afáziologii patří vzhledem k obtížnosti získávání materiálu k relativně velkým.  Koncentrace na 

Brocovu afázii (8 pacientů) je přirozená, protože tento typ afázie je lingvisticky nejzajímavější. 

Struktura práce je přehledná, systematická a dobře propracovaná. Zevrubné úvody kapitol jsou 

opodstatněné, protože obecná znalost afaziologické problematiky není mezi lingvisty běžná. 

Naopak shrnutí na konci každé kapitoly (obvyklé ve studijní literatuře) opakuje již řečené a je 

v disertaci spíše nadbytečné. 

 

2. Připomínky a otázky k jednotlivým kapitolám 

Kap. 2 představuje lingvistickou afáziologii a některé její problémy. Zabývá se modely zpracování 

jazyka, zejména Leveltovým psycholingvistickým modelem a kognitivně neuropsychologickým 

modelem podle Whitworthové. Předkládá informace bez hodnocení a není jasně řečeno, ke kterému 

modelu se autorka při své práci s pacienty přikláněla.  

V oddílu 2.5. jsou shrnuty některé obtíže při výzkumu afázií (srov. též článek Flanderková – 

Mertins, v tisku). Jsou to závažná fakta platná pro každý afaziologický výzkum i pro jeho 

posuzování, a proto je zcela na místě je zde připomenout. Lingvista musí v afáziologii počítat 

s velkou individuální variabilitou informantů i různými výsledky testů u týchž informantů při 

různých sezeních (v důsledku vývoje léze a plasticity mozku). Při práci s afatiky musí lingvista brát 

v úvahu etické ohledy a podřizovat svůj výzkum pacientovým potřebám. Jazyk je součástí ostatních 

kognitivních procesů a je těžké ho z nich vypreparovat. U afatiků není vždy zřejmé, které problémy 

jsou způsobeny deficitem jazykového systému a které jsou důsledkem poruch smyslového vnímání 

nebo psychologického zpracování neobvyklé situace. Získávání afatického materiálu je 
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nesrovnatelně obtížnější než např. excerpce z literatury nebo korpusů. Proto se nedají předpokládat 

objemné skupinové studie, které by měly statistickou platnost. Navíc v důsledku individuální 

variability je homogenita skupin vždy diskutabilní. Je třeba počítat s tím, že generalizace je vždy 

neúplná a pokaždé je možné najít příklad, který jí odporuje. Tyto problémy je třeba brát v úvahu i 

při hodnocení předložené disertace. Afaziologický výzkum přesto přináší výsledky, které 

nepochybně ukazují tendence v jazykovém chování a mohou sloužit jako materiál pro závěry o 

fungování jazyka ve ztížených podmínkách.  

Kap. 3 podává užitečný historický přehled vývoje afáziologie (srov. též článek Flanderková – 

Mertins, 2014), který není obecně známý. Prameny nejsou vyčerpávající, ale u tak širokého tématu 

ani nemohou být. 

Kap. 4 nastiňuje typologii afázií. 

Kap. 5 stručně charakterizuje agramatismus a jeho různé projevy. Jedná se o tak komplikovanou 

problematiku, že přirozeně není možné ji cele obsáhnout, ale autorka se zaměřuje na rysy důležité 

z hlediska její vlastní práce. 

Kap. 6 představuje 15 pacientů, kteří se zúčastnili výzkumu. Lingvistickým afaziologickým studiím 

bývá vyčítán malý rozsah materiálu nebo jeho nehomogennost. Je však nutno mít na paměti, že 

lingvisté jsou závislí na dostupnosti pacientů a jejich diagnóze v dané době, a mohou proto rozsah a 

typ svého materiálu ovlivnit jen omezeně. Zkoumaní pacienti představují různé věkové kategorie 

(29-89 let) i různé diagnózy, různé typy afázie (afázie Brocova, transkortikální, anomická a 

kondukční) a různě dlouhý odstup od poranění (iktu). Navíc ne všichni pacienti dělali všechny testy. 

Bylo by přirozeně lepší pracovat se snáze srovnatelným materiálem, ale to není pro lingvistu vždy 

možné. Pokud je si autor vědom heterogennosti svého materiálu a podrobně ho představí, tak jako 

je tomu v této práci, je třeba to přijmout. 

Je správné, že vlastnímu testování pacientů předcházelo testování nehandicapovaných osob, protože 

pacientům není možné předkládat testy zkusmo. Překvapuje však, že v této fázi nebyla zjištěna 

neadekvátnost některých stimulů (viz níže). 

 

Kap. 7:  Pojmenování substantivem a slovesem 

Pojmenování je klasickým offline testem. Stimuly zde tvořilo 30 karet s obrázky. Jedná se o 

původní materiál nebo převzatý? Co znamená pojmenování slovesem? Jaká je role deverbativního 

substantiva? 

Pojmenování substantivy je z hlediska zadání i provedení úkolu bez problémů. Pojmenování 

slovesem má zadání problematičtější. Na instrukci: „Řekněte mi, co se děje. Stačí jedno slovo.“ 

bych si jako jedinou správnou odpověď představila jednočlennou větu typu Prší. Ačkoli autorka 

uvádí: „Zároveň jsme se nesnažili elicitovat určitou či neurčitou formu slovesa“, druhá instrukce: 

„Řekněte mi, co on/a dělá...“ elicituje odpověď v určité formě a ta v některých případech nemůže 

být jednoslovná (např. 16.: odpověď patrně bude: „X bije Y“ nikoli „bije“.) 

Cílové slovo také není zcela jasně definované. Např. 12. běžet – proč neuznat utíkat, 16. bít – proč 

neuznat tlouci, mlátit? 

S. 88:  „Jako správnou odpověď jsme hodnotili i slova, která se slovem cílovým mají společný 

základ, jako např. běhat k běžet, létat/ lítat k letět, mejt k mýt...“ Zde se jedná o dvě různé věci: 
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jednak o jazykový útvar, který bude přijat jako kritérium správnosti (spisovná čeština, obecná 

čeština, pacientův dialekt, aj.) To je otázka zásadní a zasluhuje širší diskusi. Druhá věc je vztah 

dokonavého a nedokonavého vidu. 

S. 89: „správnost užití sloves s jedním a dvěma argumenty“ – co se zde rozumí správností užití, 

když autorka vyžadovala jednoslovnou odpověď, takže na argumenty nebrala zřetel? 

Otázka správnosti a chybnosti je v afáziologii zásadní. Na jejím řešení závisí všechny předkládané 

výsledky vyšetření pacientů. Např. Tab. 1 na str. 89: Míra chybovosti u sloves s jedním a dvěma 

argumenty u jednotlivých typů afázie – chybovost zde patrně znamená počet případů, kdy pacient 

nevybral slovo, které autorka měla na mysli, nikoli chyby v argumentech? 

V Brocově afázii jsou většinou slovesa více narušena než substantiva (protipříklady jsou např. 

z finštiny). Zajímavé by bylo porovnat eventuelní rozdíly v jazycích, kde jsou slovní druhy jasně 

rozlišeny (např. češ.), a v těch, kde totéž slovo může fungovat jak jako substantivum tak jako 

sloveso (např. angl. work). 

Nabízí se srovnání s vývojem jazyka u dětí: první jednoslovné promluvy bývají substantiva, nikoli 

slovesa. Je ovšem otázka, do jaké míry je to způsobeno reakcí na podněty dospělých (Máma. Auto.) 

U vážných případů Brocovy afázie se setkáváme s jednoslovnými promluvami tohoto typu, nikoli 

jednoslovnými promluvami slovesnými. 

Tato kapitola podává zajímavé srovnání užití substantiv a sloves a potvrzuje známá zjištění, že 

afatici, především s Brocovou afázií, mají lépe k dispozici substantiva než slovesa. Na druhé straně 

na základě takto formulovaných úkolů nelze dělat závěry o větší snadnosti sloves s jedním 

argumentem, protože zadání vyžadující jednoslovnou odpověď bylo návodné. 

 

Kap. 8: Spojování slov s obrázky 

Testuje porozumění slyšenému a zjišťuje, zda je patrný rozdíl mezi porozuměním substantivům a 

slovesům. 

Materiálem bylo 24 karet s černobílými obrázky: Originální nebo převzaté? Jsou kombinace tří 

substantiv překladem z jiného jazyka? 

Obtížnost sestavení relevantního materiálu je dobře známa. Přesto by bylo dobré opodstatnit 

v diskusi výběr podnětů, protože stimuly zpětně ovlivňují výsledky. Např. 23. lev – mikroskop – 

král: dvě jednoslabičná slova, jedno tříslabičné a cizí, 20. list – sekačka – puzzle: poslední slovo 

může mít různou výslovnost. Zajímavé by bylo zkusit test s trojicemi slov lišícími se např. jen 

jedním fonémem, např. les – mez  – pes. Je však jasné, že výběr takových stimulů je velmi náročný, 

zvlášť když mají být zobrazitelné kresbou. Eventuelní vliv rušivých faktorů mezi stimuly by však 

měl být zmíněn. 

Jako stimuly ke spojování sloves s obrázky zde fungují infinitivy. Ve zkoumaných trojicích by bylo 

možno zachovat nějaký společný jmenovatel, třeba reflexivitu nebo počet argumentů (např. 3. hrát 

– vařit – mýt se), sémantickou blízkost (např. 13. spát – válet – sedět /patrně má být válet se?/), 

nebo rozdílnost v jednom fonému (např. jít – pít – lít). 

Závěr, že porozumění na rovině jednotlivých slov je u většiny pacientů plně zachováno (s. 103), je 

podmíněn mírou závažnosti postižení. 
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Konstatování, že pacienti zvládají proces porozumění rychleji a správněji než proces pojmenování, 

odpovídá známé zkušenosti z vývoje jazyka u dětí, osvojování cizího jazyka, nebo procesu 

formulování přesné výpovědi v normálním jazyce. 

 

Kap. 9: Kategorizace substantiv a sloves 

Problematika kategoricky-specifických poruch sloužívá jako argument při výkladu uspořádání 

sémantiky v mozku. 

Pacienti dostali 24 kartiček s natištěnými substantivy a měli je roztřídit do 3 sémantických 

kategorií. Výsledek byl správný téměř ve 100 procentech, tedy žádný kategoricky-specifický deficit 

se neprojevil. 

Při testování kategorizace sloves posuzovali pacienti 18 položek, z nichž 6 byla slovesa 

jednoargumentová, 6 dvouargumentová a 6 tříargumentová. Tento test není přímo srovnatelný 

s kategorizací substantiv, protože vyžaduje mnohem komplexnější rozhodování: předně musel 

pacient slovesu porozumět a pak si představit jeho valenci. Zatímco rozhodnout, zda něco je nebo 

není zvíře, je víceméně jednoznačný úkol, posuzování počtu argumentů je složitější. Předně to není 

něco, co by nelingvista dělal běžně, a dále v některých případech mohou mít testované osoby 

oprávněně jiný názor než autoři testu (např. mohou považovat slovesa zatajit nebo oznámit za 

dvouargumentová, viz tabulka na s. 114, kde právě v těchto slovesech pacienti zaznamenali nejvíce 

chyb (7 resp. 8, jinak max. 5). 

Výsledky testování kategorizace substantiv i kategorizace sloves jsou zajímavé samy o sobě nebo 

ve srovnání s výsledky v jiných jazycích (zde v angl.), ale nejsou přímo srovnatelné mezi sebou. Za 

srovnatelné by bylo možné považovat kategorizaci typu: Roztřiďte substantiva na zvířata, oblečení 

a pokrmy – Roztřiďte slovesa na sportovní činnosti, ranní aktivity, domácí práce. 

s. 115: „Kategorizace sloves se podobá úloze pojmenovat, avšak na rozdíl od ní nutně nezahrnuje 

artikulační procesy.“- Pokud měli pacienti slova přečíst, tak artikulace zahrnuta byla. 

 

Kap. 10: Hypotéza vymazávání stop 

Grodzinského Trace Deletion Hypothesis zazářila na afaziologickém nebi jako kometa, ale stejně 

tak po jisté době pohasla. Ačkoli si nárokovala univerzální platnost, její aplikace na jiné jazyky 

ukázaly, že pokud platí vůbec, pak na jazyky jako je angličtina, kde tzv. pasivní transformace 

s výměnou rolí mezi subjektem a objektem je běžnou součástí vyjadřování. Její testování v češtině 

naráží na jiný stylistický statut pasiva než v angličtině. Stimuly (Příloha G) obsahují věty málo 

obvyklé (např. 2. Šroub je montován mužem.), věty, v nichž by mělo být reflexivní pasívum (např. 

4. Vlasy jsou česány hřebenem.), a také větu, která se v různých studiích vyskytuje jako doslovný 

překlad z angličtiny, ale která je nečeská (5. Míč je kopán chlapcem.). Stejně tak reverzibilní 

pasivum, obzvlášť v kombinaci s hovorovým lexémem, je neobvyklé: (např. 3. Petr je fackován 

Alenou.) 

V jazycích, v nichž neexistuje pasivní transformace vůbec (např. ve finštině), se tato hypotéza 

testovat nedá. 
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s. 124 „Chybovost ve větách obsahujících pasivum v testovaném materiálu je 16,67%, zatímco ve 

větách s aktivem 2,78%. Tento výsledek by mohl svědčit pro platnost TDH“. - Druhá možná 

interpretace výsledku je však ta, že pasivum je pro české mluvčí prostě méně obvyklé a tudíž 

obtížnější v produkci i percepci. 

s. 125: Proč jsou pro afatiky obtížněji interpretovatelné reverzibilní pasivní věty než ireverzibilní? 

V textu se nabízí implicitní znalost užívání gramatických pádů. Vysvětlení však může být mnohem 

jednodušší. Reverzibilní věta Muž je malován ženou dává možnost obojí interpretace agenta, 

zatímco Obraz je malován ženou na základě významu slov připouští pouze jednu interpretaci. 

 

Kap. 11: Posuzování gramatičnosti 

Jedná se o posuzování toho, zda něco je nebo není v jazyce správného. Důležité je, co vezmeme za 

základ správnosti, např. který jazykový útvar. 

Stimuly se zakládají na rozdílu mezi obligatorností a fakultativností. I zde je nutno předem 

rozhodnout o ideálu správnosti, k němuž budou výsledky vztahovány: psaný spisovný jazyk 

zakotvený ve slovnících a příručkách, nebo hovorový jazyk, který běžně zjednodušuje a vynechává 

obligatorní prvky jazykových struktur (srov. korpusy mluvené češtiny). To jsou otázky daleko 

překračující rámec této disertace, ale jsou natolik zásadní, že je třeba je v této souvislosti zmínit. 

Materiálem bylo 48 vět, z toho 25 gramatických a 23 agramatických. Věty se lišily podle počtu a 

typu slovesných argumentů. Věty byly pouštěny ze záznamu v nahodilém pořadí a pacienti 

ukazovali na kartu ANO (správně) a NE (nesprávně).  

Výsledkem testu bylo zjištění, že afatici správně hodnotí gramatické věty a selhávají v hodnocení 

agramatických. Vysvětlení je uvedeno několik. K nim je snad možno přidat ještě jedno: uživatelé 

jazyka jsou zvyklí na gramatické věty, proto eventuelní agramatismy považují za přeřeknutí a 

nevěnují jim pozornost. 

 

Kap. 12: Aktuální členění větné 

Diskurz v afázii byl zkoumán především v jazykové produkci. Bylo zjištěno, přirozeně u lehčích 

případů afázie, že se podobá diskurzu produkovanému neafatiky. V této práci se autorka zaměřila za 

percepci řeči a zjišťovala, zda jsou pacienti citliví k rozdílu mezi kontextově zapojenými a 

kontextově nezapojenými prvky věty. Vychází z hypotézy, že při poruše schopnosti rozlišovat mezi 

kontextově zapojenými a nezapojenými prvky výpovědi pacienti nebudou schopni identifikovat, jak 

nejlépe může navazovat text na text předcházející. 

Pacienti dostali (v grafické i zvukové formě) k posouzení krátký text a jeho čtyři možná 

pokračování, z nichž měli vybrat nejlepší variantu. Ukázalo se, že citlivost k členění na téma a réma 

zůstává ve velké míře zachována. V češtině to předpokládá schopnost vědomého zpracování 

slovosledu. Toto zjištění je významné mimo jiné i proto, že je v souladu s výsledkem zkoumání 

agramatismu v různých jazycích, podle něhož slovosled je jeden z nejméně narušených jazykových 

rysů v agramatismu. 
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Zajímavé je i konstatování, že Pacient 7 mohl ztratit citlivost k aktuálnímu členění v důsledku 

pobytu mimo české prostředí (s. 150). Tato úvaha by zasluhovala podrobnější rozbor a kontrastivní 

otestování dalších pěti pacientových jazyků. 

Experiment z kap. 12 považuji za nejoriginálnější a nejzajímavější ze všech uvedených testů. I když 

autorka sama uvádí, že pro budoucí výzkum bude třeba pečlivěji zvolit verbální stimuly (s. 150), 

koncept testu a jeho výsledky přinášejí novou informaci o jazykové kompetenci v afázii. 

 

3. Hodnocení 

Téma práce je aktuální a důležité, v české lingvistice málo známé.  

Cíl práce byl splněn: byly vybrány některé aspekty zpracování češtiny v afázii, otestovány a 

výsledky porovnány s literaturou, postavenou hlavně na anglickém materiálu. 

Teoretická část disertace (kapitoly 1 -5) tvoří dobré východisko pro vlastní materiál. Přehled 

dosavadního výzkumu je podán logicky a informovaně, i když přirozeně ne vyčerpávajícím 

způsobem. 

Experimenty jsou jasně představeny a pečlivě provedeny. Stimuly jsou někdy poněkud zavádějící a 

výsledky by mohly být prodiskutovány zevrubněji, zejména z hlediska výše uvedených problémů. 

Je však třeba zdůraznit, že ideální stimuly neexistují a rušivé faktory se nikdy nedají zcela 

eliminovat. Do budoucna bych doporučovala více se oprostit od vzorů převzatých z angličtiny a 

soustředit se na jevy, které jsou typické pro češtinu. 

Zkoumaní pacienti netvořili z žádného pohledu homogenní skupinu, proto by vedle srovnání mezi 

nimi stálo za to udělat i srovnání mezi výsledky testů a spontánní řečí každého z nich. Zkušenost 

ukazuje, že úspěšnost zpracování určitého jazykového jevu se může v testu a ve spontánní řeči 

výrazně lišit. 

Seznam literatury je obsáhlý a reprezentativní. V tomto oboru se relevantní prameny množí tak 

rychle, že přirozeně není možné celou produkci, obzvlášť dnes primární časopiseckou, sledovat. 

Zpracování literatury v textu však svědčí o sečtělosti autorky a její dobré informovanosti o dané 

problematice. 

 

4. Závěr 

Považuji práci Evy Flanderkové za přínosnou, záslužnou a dobře zpracovanou. Na základě výše 

uvedeného rozboru se domnívám, že splňuje požadavky kladené na disertační práci a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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