
Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Fonetický ústav 

Mgr. et Mgr. Martina Černá 

Posudek oponenta 
na diplomovou práci Terezy Průchové 

Naivní a instruovaný popis hlasu 

Tereza Průchová si pro svou práci zvolila téma spadající do oblasti forenzní fonetiky, čímž dostála požadavku na 

tematickou aktuálnost absolventských prací jednak z hlediska návaznosti na výzkumné otázky řešené členy 

Fonetického ústavu, jednak také z hlediska praktické aplikovatelnosti výstupů a společenské závažnosti 

problematiky. Výzkumná otázka je navíc pojata originálně, autorka se nebojí prezentovat vlastní vhledy a 

invence, zároveň však zachovává odborný charakter textu a drží se rámce vytyčeného dostupnou relevantní 

literaturou.  

Teoretické kapitoly (shrnuté do druhého oddílu) lze považovat za zdařilý úvod do problematiky, poskytující 

solidní zázemí k vlastní výzkumné sondě prezentované ve třetím oddíle práce. Popis začíná historickým 

exkurzem do oboru forenzní fonetika, následují kapitoly shrnující její hlavní úkoly a oblasti zájmu a kriticky 

hodnotící možnosti a případná omezení z hlediska reálné využitelnosti poznatků na poli kriminalistiky. Poměrně 

velký prostor je zde věnován otázce popisu tváře a možnostem rekonstrukce vzhledu pachatele trestného činu 

v případě tzv. očitých svědectví. Oblast forenzní fonetiky a také autorčin vlastní výzkum naproti tomu cílí na 

popis hlasu, z tohoto úhlu pohledu by příslušné kapitoly na první pohled mohly působit poněkud nadbytečně. 

Domnívám se však, že v tomto případě existuje pro zvolenou míru detailu několik dobrých důvodů. Jak sama 

autorka podotýká, identifikace pachatele podle tváře či nástroje pro rekonstrukci jeho podoby mají 

v kriminalistice delší tradici než identifikace podle hlasu. Vzhledem k jistým paralelám (které jsou v práci též 

diskutovány) mezi vizuální a auditivní percepcí a způsobem ukládání obou vjemů v paměti se snad lze při 

úvahách o možnostech popisu hlasu vybranými poznatky z prvně zmíněné oblasti do určité míry inspirovat. To 

sama autorka činí (v podkapitole 2.3.2.1.6 Možnosti rekonstrukce hlasu – budoucnost úskalí a rozdíly oproti 

rekonstrukci obličeje) se sympaticky vyváženou odvahou prezentovat vlastní nápady na jedné straně a diskuzí 

problematických míst a zřejmých omezení zvoleného přístupu na straně druhé. 

Poznatky v úvodních kapitolách jsou prezentované v logických, tematicky koherentních celcích. Tam, kde je to 

vhodné, je text opatřen křížovými odkazy a sleduje jasnou strukturu, postupující od obecného ke konkrétnímu. 

Jedinou drobnou výjimku činí výše zmíněná podkapitola 2.3.2.1.6, která – ač zabývající se možnostmi 

rekonstrukce hlasu – je řazená v rámci popisu přístupů k rekonstrukci obličeje (kapitola 2.3.2.1 Popis tváře), což 

může být pro čtenáře matoucí. Prostudovaná literatura je z hlediska zkoumané problematiky relevantní a 

množstvím splňuje požadavky kladené na práce svého druhu. Malá poznámka se týká relativně častého výskytu 

sekundárních citací – v případech, kde je to možné, by bylo vhodnější vycházet z primárních zdrojů.  

Vlastní experimentální sonda je představená ve třetím oddíle práce. Popis metody poskytuje v souladu 

s dnešními konvencemi dostatečné množství informací pro případnou replikovatelnost studie. V logickém pořadí 

jsou zde popsána kritéria pro výběr mluvčích, jejichž hlasy byly hodnoceny, dále charakterizována skupina 

respondentek, představen protokol pro instruovaný popis hlasu adaptovaný pro účely práce a podrobný postup 



sběru dat. Vlastní prezentace výsledků je přehledná a srozumitelná, postupující od obecnějších analýz ke 

konkrétnějším. Je patrná autorčina schopnost analyticky s daty pracovat a kriticky se nad nimi zamýšlet a snaha 

poskytnout co nejdetailnější pohled. Ojediněle se objevují formulace, které mohou být zavádějící – např. 

opakovaně zmíněná informace, že respondentky si oproti expertní poslechové analýze všímaly faktu, že 

hodnocené hlasy jsou mužské. Z takto podané informace čtenář získává dojem, že experti tuto skutečnost 

opominuli, přitom z podstaty věci plyne, že tento postřeh patrně pouze nebyl explicitně uveden v jejich 

hodnocení. 

Chvályhodné je naopak zahrnutí jak kvalitativních, tak kvantitativních analýz. Pro účely kvantifikace dat musela 

autorka udělat několik arbitrárních rozhodnutí, která ale všechna patřičně zdůvodňuje. Vzhledem ke zvolenému 

způsobu měření (bodování) efektivity naivního versus instruovaného popisu nejsou výsledky (podstatně větší 

bodový „zisk“ v případě posledně jmenovaného) nikterak neočekávatelné, což sama autorka komentuje. 

Užitečným shledávám také zařazení samostatných podkapitol vyjadřujících se k efektivitě obou postupů a 

vztažení vlastních poznatků k závěrům dřívějších studií. 

V poměrně obsáhlé diskuzi diplomantka nejprve rekapituluje svá zjištění a následně poctivě zvažuje možné 

faktory, které mohly výsledky ovlivnit. Vybírá a komentuje některé zajímavé momenty a snaží se hledat 

vysvětlení pro pozorování, která byla v určitých ohledech překvapivá. Diskuzi hodnotím jako věcnou a 

adekvátní, snad jen vcelku podrobná rekapitulace výsledků v jejím úvodu místy působí až redundantním 

dojmem. 

Výsledky mimo jiné ukázaly, že ani po použití zvukových ukázek za účelem ilustrace vybraných hlasových 

kvalit u simulovaných „výslechů“ (což je samo o sobě velmi nápaditý postup) nebyly respondentky (tj. osoby 

bez fonetického tréninku) schopné dané hlasové kvality u mluvčích identifikovat, respektive identifikovat je 

správně. Jak daný postup – s ohledem na toto zjištění – shledává autorka nosným pro využití ve forenzní praxi? 

Text je velmi čtivý s věcnými, jasnými formulacemi, bohužel se však místy neobejde bez jazykových prohřešků. 

Na mnoha místech nacházíme chybu ve shodě podmětu s přísudkem (např. předposlední odstavec úvodu na str. 

10 „respondentek, které poslouchali“, dále pak v diskuzi na str. 82 v prvním řádku a na konci druhého odstavce). 

Opakuje se též atrakce (např. str. 10 třetí odstavec „V první fázi praktické části budou nejprve analyzovány 

naivní neinstruované výpovědi respondentek, a to jednak z hlediska času věnovanému (dativ místo genitivu) 

tomuto popisu a množstvím (instrumentál místo genitivu) uvedených informací, ...“) a spíše výjimečně chyby 

v interpunkci (např. str. 11 v předposledním řádku prvního odstavce a ve druhém řádku druhého odstavce, str. 18 

předposlední řádek prvního odstavce atd.). Přehled všech zaznamenaných jevů je k nahlédnutí u oponentky. 

Diplomovou práci Terezy Průchové považuji za zdařilý a podnětný příspěvek k výzkumům v dané oblasti. 

Konstatuji, že svým obsahem i rozsahem splňuje požadavky kladené na závěrečné práce magisterského studia. 

Vzhledem k obsahovým kvalitám na straně jedné, ale také poměrně častému výskytu formálních nedostatků na 

druhé straně navrhuji předběžné hodnocení výborně až velmi dobře . 

V Praze dne 29. 8. 2018 

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

Mgr. et Mgr. Martina Černá 
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