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Posudek vedoucího práce  

na diplomovou práci Terezy Průchové 

Tereza Průchová se ve své diplomové práci věnuje tématu z oblasti forenzní fonetiky, které však 

v českém prostředí ještě nebylo zpracováno. Zkoumá schopnost laických posluchačů popisovat hlasy 

neznámých mluvčích, tedy schopnost, která je na základě dosavadních empirických studií považována 

za chabou. Jedním z důvodů je i nedostatek popisného aparátu, který by se týkal hlasů. Právě na tento 

aspekt problematiky se diplomová práce Terezy Průchové pokouší navrhnout řešení. Práce svým 

tématem jednoznačně navazuje na výzkumné zaměření Fonetického ústavu. 

Hned na začátku teoretické části předložené práce autorka upozorňuje na terminologickou asymetrii 

(zatímco v angličtině jsou pojmy eyewitness a earwitness běžně používané, český ekvivalent k očitému 

svědkovi neexistuje); proto zavádí pojem ušitý svědek – pojem ne zcela šťastný, ale nejspíš nejlepší 

možný. Teoretická kapitola se postupně zabývá přístupem k ušitému svědectví z pohledu soudů, 

představami o schopnostech lidí identifikovat hlasy a úlohami forenzní fonetiky. Oddíl 2.3 se věnuje 

paralelám mezi vnímáním hlasu a obličeje. Diplomantka shrnuje schopnosti popisu hlasu a obličeje a 

možnosti rekonstrukce obličeje pro účely identifikace pachatele. Nejužitečnější částí je poslední oddíl 

teoretické kapitoly, nazvaný Popis hlasu, kde jsou kromě způsobů získání informací o hlasu pachatele 

využívaných v zahraničí představeny protokoly sloužící pro poslechovou analýzu hlasů odborníky. 

Teoretická kapitola představuje kvalitní uvedení do problematiky. Text je psán čtivým a zároveň 

odborným stylem. Zacházení s odbornými zdroji je adekvátní. K teoretickému úvodu mám dvě 

zásadnější výtky. První se týká oddílu 2.2, kde autorka popisuje jednotlivé úlohy forenzní fonetiky; 

tento oddíl považuji tematicky spíše za nadbytečný, a to zejména ve vztahu k výtce druhé. 

V teoretickém úvodu totiž postrádám podrobnější informace o výzkumu různých aspektů hlasové 

paměti (několik bodů je jen naznačeno na stranách 12–13). Za nejproblematičtější aspekt práce 

(teoretické i empirické části) však jednoznačně považuji častý výskyt gramatických chyb, zejména 

v oblasti shody přísudku s podmětem (za všechny příklady svědkyně strávili, str. 44); tyto chyby v práci 

i přes upozornění zůstaly. 

Empirická část předložené diplomové práce začíná popisem metody výzkumu, tedy výběru řečového 

materiálu, procedury samotného „výslechu“ svědků a sestavení poslechového protokolu. Popis metody, 

spolu s přílohou obsahující celý výslechový protokol, je kvalitní a dostatečně podrobný, aby mohla 

studie případně být replikována. Diplomantka dále analyzuje hlavní aspekty popisu hlasů bez 

jakýchkoli instrukcí; zde si všímá prvně zmíněné oblasti a nejčastěji se objevujících oblastí. 

V porovnání s naivním popisem přináší popis instruovaný dle očekávání výrazně bohatší materiál. 



Autorka nejprve blíže definuje jednotlivé oblasti protokolu a následně shrnuje odpovědi svědkyň ve 

formě tabulek pro každého mluvčího a podrobněji je komentuje. V dalším oddílu navrhuje systém 

bodového hodnocení, což jí umožňuje zaměřit se na míru shody a jistoty a především na úspěšnost 

navrženého výslechového protokolu. Výsledky jsou prezentovány vhodným způsobem, diplomantka 

využívá tabulek a sloupcových grafů. Jen v některých případech jednodušších analýz považuji 

užitečnost obou zobrazení současně za nadbytečné (to se týká např. tabulky 16 a grafu 6 nebo tabulky 

19 a grafu 8). Graf 5 by nejspíš byl ilustrativnější ve formě relativního sloupcového grafu. Závěrečná 

diskuse shrnuje výsledky studie a střízlivě je komentuje; autorka si je dobře vědoma interpretačních 

obtíží i nezbytných omezení výzkumu. 

Rád bych Terezu Průchovou požádal, aby se u obhajoby vrátila ke srovnání popisu hlasu a obličeje. Je 

možné na základě získaných výsledků tvrdit, že se popis hlasu s výslechovým protokolem 

doprovázeným zvukovými ukázkami blíží popisu obličeje, nebo se oba popisy liší nějakými dalšími 

způsoby? 

Závěrem shrnuji, že Tereza Průchová ve své diplomové práci jednoznačně prokázala schopnost 

vědecké práce. Rád bych také vyzdvihnul fakt, že obecné zaměření práce autorka sama navrhla, že při 

jejím řešení postupovala samostatně a že výsledky byly prezentovány na mezinárodní konferenci 

IAFPA. Výše zmíněné výtky se týkají jen dílčích aspektů práce a nesnižují hodnotu předložené práce. 

Výjimku představují jen zmíněné gramatické chyby. Konstatuji proto, že diplomová práce Terezy 

Průchové splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení 

výborně  až ve lmi dobře . 
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