
Posudek diplomové práce Zpracování vět s věrohodnými a nevěrohodnými aktanty v češtině 

 

Diplomová práce Olgy Bažantové je orientována psycholingvisticky, konkrétně se zaměřuje na otázku 

povrchního, nepřesného či dostatečně dobrého porozumění větám. Tato otázka je v psycholingvistické 

literatuře spojena zejména s výzkumy Fernandy Ferreiry a Kiela Christiansona v posledních 15 letech. Jde 

tak o relativně nové výzkumné téma, které se navíc dosud zkoumalo pouze na rodilých mluvčích angličtiny, 

tedy typologicky dosti odlišného jazyka, než je čeština.  

V první části práce autorka představuje předchozí výzkumy, které se týkaly povrchního zpracování věty, 

přičemž se zvláště věnuje studii Fernandy Ferreiry (2003), na kterou pak navazuje ve svém vlastním 

výzkumu. Přínosem této práce není jen samotné shrnutí problematiky, ale také kritická reflexe jednotlivých 

studií. 

Druhá část práce se věnuje třem experimentům, které se věnovaly zpracování věrohodných vět (například 

Agresivní žralok sežral bezbranného plavčíka.) a vět nevěrohodných (například Agresivní plavčík sežral 

bezbranného žraloka.). V jednotlivých experimentech se sledovalo působení různých faktorů. V prvním 

experimentu se kromě samotné věrohodnosti zkoumal i efekt slovesného rodu. Druhý experiment byl 

v podstatě replikací prvního experimentu, ale s využitím částečně odlišné metody (zatímco v prvním 

experimentu byla využita metoda čtení vlastním tempem slovo po slově, v druhém experimentu četli 

účastníci výzkumu věty rovněž metodou čtení vlastním tempem, ale věty se jim zobrazovaly vcelku). 

V třetím experimentu se pak místo slovesného rodu zkoumal faktor slovosledu (SVO vs. OVS).  

Klíčovými měřítky byly pro autorku časy čtení jednotlivých segmentů a především odpovědi pro následné 

otázky. Právě na základě míry správnosti odpovědí bylo možné poukazovat na povrchnost či nepřesnost 

výsledné reprezentace obsahu věty. Obecně se ukázalo, že nevěrohodné věty byly čteny pomaleji (respektive 

segment, který vytvářel nevěrohodnost, a segmenty následující) a zároveň, že účastníci více chybovali 

v odpovědích na otázky následující po nevěrohodných větách. Důležité bylo, že se neukázal významnější 

rozdíl v odpovědích z hlediska slovesného rodu či slovosledu. Autorka tak přesvědčivě ukázala, že v češtině 

na rozdíl od angličtiny nefunguje tzv. NVN heuristika (tj. chápat první substantivum věty jako agens), její 

výsledky byly však ve shodě s poznatky Ferreiry (2003) o chybovosti ve zpracování nevěrohodných vět. 

Jedinou slabinou práce je snad menší vzorek v druhém (41 lidí) a třetím experimentu (33 lidí). Takový vzorek 

by byl v řadě psycholingvistických výzkumů zaměřených na čtení dostatečný (a pro účely měření časů čtení 

dostatečný jistě je), v daném případě se však naráží na problém, že procento chybně zodpovězených otázek 

je nízké, což při malém vzorku způsobuje problémy s vyhodnocením. Tento nedostatek je ale částečně 

vyvážen prvním experimentem, jehož se zúčastnilo 206 osob, což je naopak vysoce nadstandardní číslo. 

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

kladené na diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuju ji hodnotit známkou výborně.  

 

V Praze dne 18. srpna 2017 

 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 


