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• naše porozumění textu není dokonalé, ale pouze dost 
dobré pro danou situaci1

• věty se slepou kolejí (garden-path, GP) – obsahují lokální 
syntaktickou víceznačnost, která čtenáře svádí k chybné 
interpretaci významu věty (na „slepou kolej“):

Kastelán zamkl průvodkyni v předsálí kolo.

• reanalýza: správná konečná interpretace věty je         , 

zatímco           by měla být deaktivována

• podle good enough approach ale syntaktická 

víceznačnost často nebývá definitivně rozřešena2, 3, 

výsledná interpretace je

Hypotézy

Výsledky odpovídají predikcím good enough approach:

• zpracování vět se slepou kolejí trvá déle než zpracování 
podobných vět s jinou syntaktickou strukturou

• u vět se slepou kolejí doložena tendence pro zachování 
špatné interpretace nebo nerozřešení víceznačnosti, 
chybovost je celkově vyšší (Tabulka 1)

Chybovost u vět s akuzativem je ale rovněž vysoká, chyby 
jsou však jiného typu. (Graf 1)

• čtení vlastním tempem (zobrazovány celé věty), IbexFarm
• 24 itemů (1 vyřazen), 96 fillerů, 2x2 within-subject design 

(+ otevřené otázky na porozumění):

• laboratoř LABELS, 84 studentů (16 mužů, 68 žen), 
průměrný věk 22,19 let (median 21 let)

• zkoumán reakční čas na věty + správnost odpovědí
• různé typy špatných odpovědí:

rod + pád správně špatně % špatně

M+A 429 54 11,18

M+D 467 13 2,71

F+A 439 43 8,92

F+D (GP) 421 63 13,02

Tabulka 1: Správnost odpovědí

M+A: Kastelán zamkl průvodce v předsálí hradu, když
skončily návštěvní hodiny.
M+D: Kastelán zamkl průvodci v předsálí kolo, když
skončily návštěvní hodiny.
F+A: Kastelán zamkl průvodkyni v předsálí hradu, když
skončily návštěvní hodiny.
F+D: Kastelán zamkl průvodkyni v předsálí kolo, když
skončily návštěvní hodiny. (GP)

Otázka: Co udělal kastelán?

• věty se slepou kolejí (F+D) jsou náročnější na zpracování, 
budou tedy čteny statisticky významně déle

• chybovost odpovědí bude u vět se slepou kolejí statisticky 
významně vyšší než u ostatních vět (u nich bude naopak 
chybovost malá)

• u vět se slepou kolejí budou převažovat chyby odpovídající 
nesprávné interpretaci lokálně víceznačného úseku

1. nevím, 2. neúplné (slovesné doplnění chybí nebo je
neurčité), 3. GP (odpověď odpovídá původní, chybné
interpretaci GP-věty), 4. záměna (za formálně podobné
slovo, za slovo z jiného itemu, za jiné slovo z téhož
itemu), 5. zbytek

Graf 1: Procentuální rozložení typů špatných odpovědí
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