
Téma publikace je rozkročeno mezi několik oborů, v 

nichž vedle lingvistiky mají významné místo 

zejména neurovědy. 

Práce je dobře koncipována, rozdělena klasickým 

způsobem do dvou částí: teoretické a experimentální 

; každá z nich je podrobně vnitřně členěna. 

Teoretická část svědčí o tom, že autorka se v 

afaziologii i v širších vědních kontextech velmi 

dobře orientuje. Problematika, o které referuje, je 

obsáhlá a mimořádně spletitá, odborná literatura 

bohatá. Problematiku afázií řadí doktorandka do 

širšího kognitivněvědního kontextu, vykládají na 

pozadí dvou respektovaných modelů zpracování 

jazyka. Značnou pozornost věnuje klasifikaci afázií, 

různým přístupům ke klasifikaci a problémům s tím 

spojeným; jako lingvistka klade důraz na povahu 

jazykového deficitu jako důležitého kritéria třídění. 

Autorka nenechává stranou úvahy o mnohých 

otevřených otázkách, stejně jako o nesouladu v 

hodnocení a interpretaci afatických jevů, ke kterým 

mezi badateli dochází. Zmiňuje úskalí, která 

experimentální výzkum afázií provázejí. Teoretickou 



část práce lze považovat za zdařilý učební text; 

srozumitelný a přehledně členěný výklad uvádí 

čtenáře do základů afazilogie, její historie, 

nejdůležitějších témat a metod zkoumání i 

lingvistických aspektů problematiky. 

Experimentální část přináší po úvodním představení 

pacientů popis a zhodnocení souboru experimentů. 

Orientaci čtenáři usnadňuje v zásadě stejná stavba 

všech oddílů: Předchozí studie, Výzkumné otázky a 

cíle, Stimulační materiál a postup, Pacienti a 

kontrolní osoby, Výsledky, Diskuse, Shrnutí. 

Kapitoly 7-9 jsou zaměřeny na jazykové deficity v 

lexikální rovině, na zpracování vztahu mezi zvukem 

a významem při produkci a porozumění a na 

kategorizaci; předmětem zkoumání jsou substantiva 

a slovesa. Autorka tu na českém materiále ověřuje 

poznatky získané jinými odborníky na materiále 

jiných jazyků (zejména angličtiny) a výsledky uvádí 

do vztahu k typu afázie testovaných pacientů. 

Kapitola 10 se zabývá nadvětnou syntaxí, resp. 

aktuálním členěním výpovědi (dále AČ). 

Autorka předkládá obsahově bohatý, kultivovaný 



výklad afaziologické problematiky, důsledně uvádí 

prameny, ze kterých čerpá. Dotýká se i jedné ze 

zásadních otázek, zda zpracování jazyka v mozku je 

doménově specifické, resp. do jaké míry. Jako 

lingvistka se nepouští do spekulací, uvádí do 

souvislosti poznatky z neurověd. Dala si velkou 

práci s přehledným popisem experimentů a jejich 

výsledků, v diskusích uplatnila poznatky z odborné 

literatury, zařadila vlastní kvalifikované úvahy i 

četné drobnější postřehy. 
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