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as judged by Czech listeners 

Diplomová práce Jana Jakšiče se věnuje akcentům angličtiny a tomu, jak čeští posluchači 

vnímají a hodnotí dané výslovnostní varianty z hlediska míry porozumění, zvukové atraktivity, 

odhadu socioekonomického postavení a vhodnosti pro školní výuku. Kombinuje metodu 

dotazníkového šetření s experimentálním výzkumem. 

Práce je přehledně strukturovaná. Kapitola 2 definuje základní pojmy, se kterými je dále 

operováno (akcent, standard, cizinecký přízvuk). Následující kapitola podrobně popisuje 

výslovnostní charakteristiky šesti akcentů angličtiny, které jsou základem výzkumu 

(standardní britský, severoanglický, skotský, standardní americký, jihoamerický, australský), 

při čemž autor vychází z celé řady zdrojů. Stěžejní část teoretického uvedení však představuje 

kapitola 4, v níž jsou přehledně a detailně představeny výzkumy hodnocení akcentů 

v zahraniční literatuře. Autor popisuje vnímání cizineckých i rodilých (regionálních) akcentů 

angličtiny rodilými mluvčími, načež přechází k vnímání akcentů nerodilými mluvčími, včetně 

českých posluchačů. Autor rozeznává dva typy studií: takové, které zahrnují percepční 

výzkum (hodnocení nahrávek mluvčích dle nějakého parametru), a takové, které zahrnují 

pouze dotazníkové šetření (názory, hodnocení). 

V páté kapitole autor shrnuje zásadní poznatky z teoretické části a formuluje cíle a hypotézy 

vlastního výzkumu. V kapitole 6 detailně popisuje metodu a formu percepčního testu (řečový 

materiál, nahrávání rodilých mluvčích, testování nerodilých posluchačů). Je nutné zdůraznit, 

že všechny části experimentu byly časově značně náročné. Autor musel (1) sestavit 24 

krátkých smysluplných textů, v nichž by byly zastoupeny všechny relevantní fonetické rysy, 

které odlišují jednotlivé akcenty; (2) zkontaktovat a nahrát 4 mluvčí od každého z 6 akcentů; 

(3) zadat percepční test studentům angličtiny (individuálně) a středoškolákům (hromadně). 

Jan Jakšič pracoval celou dobu samostatně a aktivně. (O důkladnosti přípravy a metody 

svědčí již například to, že si nechal výsledné ukázky ohodnotit rodilým mluvčím, zda 

rozpozná akcent, a zajistil tak, že jde skutečně o typické příklady daných akcentů). 

Kapitola 7 uvádí výsledky výzkumu. Nejprve se snaží na základě vyplněných dotazníků 

vytvořit profil českého studenta angličtiny (vztah k angličtině, míra kontaktu s rodilými 

mluvčími, vztah k anglofonním zemím a kulturám). Zkoumané skupiny (SŠ x VŠ) se příliš 

neliší. Následující čtyři oddíly představují výsledky hodnocení nahrávek na škálách 1–7 podle 

čtyř zkoumaných parametrů. Jednotícím prvkem je zjištění, že oba standardní akcenty 

(br.+am.) jsou hodnoceny nejlépe (v míře porozumění, zvukové atraktivitě, statusu, vhodnosti 

varianty jako modelové), zatímco skotský a severoanglický byl zpravidla hodnocený nejhůře. 

U některých parametrů byla zjištěna interakce mezi skupinou a akcenty. V některých 

případech došlo též k efektu pobytu, rodilého kontaktu nebo vztahu k zemi/kultuře. Celkově 



lze nicméně říci, že parametry spolu do velké míry korelovaly. Závěrečná kapitola zahrnuje 

shrnutí výsledků a diskuzi, v níž se autor vrací k výzkumům uvedeným v teoretické části a 

přiznává omezení své studie (např. podstatu dimenzí v percepčním testu či podobně vysokou 

jazykovou úroveň posluchačů, čímž se pravděpodobně stírá rozdíl mezi skupinami SŠ a VŠ).  

Diplomová práce Jana Jakšiče představuje velmi zdařilou studii s přesvědčivými výsledky a 

příkladným popisem experimentu. Velmi cenná je též teoretická část práce, která propojuje 

zjištění ze zahraničních studií a podává ucelený popis problematiky. Celá práce (předkládaná 

v angličtině) je navíc psána velmi čtivě a vykazuje dobrou jazykovou úroveň. Nedostatky 

práce jsou ojedinělé a zpravidla formálního či jazykového rázu.1 Formulace jsou jasné a 

citačně podložené. Práce s prameny je příkladná, byť v citacích nalezneme občas chybějící 

čárku či středník. Obrázky 4, 5 a 7 by měly spíše následovat odstavec, ve kterém jsou 

zmíněny. 

V rámci obhajoby navrhuji, aby autor odpověděl na následující otázky: 

 O čem získaná hodnocení (na škálách) ve skutečnosti vypovídají, resp. mohou 

vypovídat? (Co jednotlivé škály měří?) Jak přesné je například tvrzení, že „all accents 

with the exception of SE and GA seemed to be understood better by the secondary 

school students“ (s. 53)? 

 V čem spočívá nebezpečí hodnocení konkrétní nahrávky ze 4 hledisek najednou? 

 Mají výsledky práce nějaké praktické uplatnění? 

Na závěr konstatuji, že předkládaná práce Jana Jakšiče splňuje svým obsahem i rozsahem 

požadavky kladené na diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  výborně . 

 

V Praze dne 6.6.2018 

                ............................................... 

                                                                                                           Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. 

   Fonetický ústav FF UK 

                                                           
1 Někdy chybí člen či čárka. Místy je užito nevhodné slovo („results may be reflected“, s. 41; „profound 
pronunciation“, s. 28), příp. slovosled („whose primary focus of study the language is“, s. 67). V práci je velmi 
málo překlepů (v textu zůstala např. vlastní poznámka autora „citace?“, s. 26; „have to paid“, s. 34). 


