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1 Výzkumné otázky a cíle práce 

Tato disertační práce si klade za cíl pokračovat ve výzkumu nastíněném diplomovou 

prací téže autorky (Churaňová, 2012) a zasadit jeho závěry do širších souvislostí. 

Zatímco úkolem diplomové práce bylo popsat konsonanticko-vokalickou strukturu 

českého slova a mluvního taktu, cílem předkládaného výzkumu je popsat vztah mezi 

typickou fonotaktickou stavbou českého mluvního taktu a percepcí rytmu češtiny. Od 

zevrubného popisu, se kterými fonotaktickými vzorci v češtině lze počítat, se výzkum 

přesouvá k otázce, jak jsou tyto vzorce v jazyce vnímány jeho rodilými mluvčími. 

Ačkoli je obecně přijímaným faktem, že uspořádání konsonantů a vokálů, z nichž jsou 

tvořeny vyšší rytmické jednotky, má vliv na percepci rytmu každého jazyka (např. 

Dauer, 1983), nebylo dosud v češtině stanoveno, jak konkrétní vlastnosti hlásek a jejich 

kombinací vnímání rytmičnosti ovlivňují. V rámci výzkumu, který je součástí této práce, 

bude tedy proveden komplexní průzkum vztahu mezi hláskovou či slabičnou strukturou 

slova a percepcí rytmu češtiny. 

Mluvní takt je základní prozodickou jednotkou, na níž se realizuje rytmus řeči, a z tohoto 

důvodu byl zvolen jako výchozí jednotka i pro tento výzkum. V češtině existuje velké 

množství typů taktů, co se jejich konsonanticko-vokalické struktury týče (např. CV, CCV, 

CVCV, CCVCV apod.), nicméně v projevech výrazně převažují takty dvouslabičné 

(Churaňová, 2012). V rámci této studie byly proto využity takty, které odpovídaly třem 

v češtině nejčastějším dvouslabičným konsonanticko-vokalickým strukturám: CVCV, 

CCVCV a CVCCV. 

Hypotéza počítá s řadou faktorů, jež by na vnímání rytmu mluvních taktů v češtině 

mohly mít vliv. Na základě výzkumu je možné konstatovat, které fonotaktické a hláskové 

činitele (např. počet konsonantů ve skupině souhlásek, pozice konsonantického shluku, 

znělost konsonantu apod.) se na percepci rytmu českých mluvních taktů podílejí. 

Faktory ovlivňující vnímání rytmu českých mluvních taktů jsou stanoveny pomocí 

percepčního experimentu. 

Pro percepční experiment byly využity nahrávky hlasatelů Českého rozhlasu, tzn. texty 

čtené profesionálními rodilými mluvčími češtiny. Tato forma mluveného projevu byla 

vybrána pro svou neutrálnost co do dialektu, idiolektu a expresivnosti, aby byla 

zajištěna srovnatelnost vlastností zkoumaných mluvních taktů a zároveň nebyla 

testována řeč laboratorní, s nejasnou či neúplnou komunikativní intencí. 
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2 Současný stav poznání 

2.1 Co je to rytmus 

Všechny formy rytmického chování, které se v přírodě objevuje v mnohých oblastech, 

vykazují jednu zásadní charakteristiku a tou je periodické opakování určitých vzorců. 

Tyto vzorce sestávají ze střídání kontrastů, které je recipientem vnímáno jako 

pravidelné. Jelikož je pravidelnost v produkci i percepci jednodušší než nepravidelnost, 

lze považovat rytmické procesy obecně za méně náročné a stabilnější, a tudíž i více 

žádoucí než arytmické. Koncept stability byl v souvislosti s rytmem několikrát zkoumán 

na záměrné synchronizaci pohybů končetin s metronomovými pulzy ve zrychlujícím se 

tempu: experimenty shodně prokázaly, že od určité frekvence kliků se synchronizace 

přesunula z méně stabilního vzorce do stabilnějšího, například synchronizace v protifázi 

se změnila na koordinaci ve shodné fázi (Kelso, 1995; Repp, 2005). 

Důležitost rytmických událostí je možné nalézt i na úrovni mozkového zpracování 

signálu: Model neurální rezonance (Grossberg, 2003), který se zabývá způsobem 

zpracování informace a jehož základem je kognitivní kódování v mozku, ukázal, že 

neuronová síť je schopna do jisté míry rozpoznat předcházející a následující vzorce. 

Série synchronizovaných aktivací neuronů se objeví, když se reprezentace vstupního 

signálu setkají s očekávanými neurálními reprezentacemi – neurony se tedy aktivují, 

když je očekávaný objekt ve shodě se vstupním signálem. V případě, že je rytmus 

nepředvídatelný, musejí neurony svoji činnost opakovat, dokud k synchronizované 

aktivaci (rezonanci) nedojde. Synchronizace akcí, typická pro rytmus, může probíhat jak 

v rámci daného organismu, tak i mezi různými organismy: Kelso (1995) tuto skutečnost 

považuje za projev dynamických procesů, jež operují na různých úrovních uvnitř 

jednoho systému i v součinnosti se systémy jinými.  

Rytmické chování můžeme pozorovat na řadě živých organismů. Projevy rytmu 

spatřujeme i v samotné fyziologii množství živočichů – můžeme zmínit například 

pravidelnost dýchání, tlukot srdce, mávání křídly při letu ptáků, pravidelné pohyby 

ploutví ryb a mořských savců. Nezastupitelnou roli má rytmus také v lidské kultuře: 

společenské aktivity, jako jsou hudba nebo tanec, jsou na vnímání, produkování či 

napodobování rytmických vzorců založeny. 
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2.2 Rytmus v řeči 

Rytmické aspekty nalezneme také v přirozené řeči. Střídající se opozice, které tvoří 

základ vnímání rytmičnosti, jsou tvořeny převážně jádry a hranami slabik nebo 

přízvučnými a nepřízvučnými slabikami. Přízvučné slabiky v projevu obvykle 

charakterizují odlišnosti od ostatních kvalitativně, kvantitativně či temporálně; přesto 

však řečový rytmus nelze popsat pouze pomocí jednoznačných objektivních kritérií. 

Ve 40. letech 20. století byl představen rytmus řeči jakožto jeden z možných způsobů 

klasifikace rozdílných jazyků či jazykových rodin. Ačkoli Pike (1945) ve své práci 

nepovažoval principy taktové a slabičné izochronie za jednoznačná kritéria, která by 

měla jazyky rozčlenit do úhledně oddělených tříd – naopak sám upozorňoval na fakt, že 

jazyky obvykle uplatňují oba principy a liší se pouze v míře, kterou preferují izochronii 

zaměřenou na takty, nebo na slova – v následujících desetiletích ke zkoumání rytmu bylo 

přistupováno právě takto, jako by rytmus byl zcela objektivizovatelným faktorem, jehož 

se lze domoct exaktními postupy zkoumání řečových projevů. Z dnešní perspektivy je 

možné konstatovat, že tento způsob výzkumu se od pochopení podstaty rytmu řeči spíše 

vzdálil. Když Lehistová (1977, 1979) poukázala na to, že hodnocení rytmičnosti závisí na 

percepci, a nikoli jen na akustických charakteristikách stimulů, bylo nutné do koncepce 

zkoumání rytmu řeči zakomponovat posluchače. Tento trend výzkumu se v posledním 

desetiletí rozšířil nejen o vnímání rytmu, ale i o jeho komunikační funkci (Kohler, 2009). 

V současnosti je řečový rytmus interpretován jako hierarchicky uspořádaný jev, který 

reflektuje principy organizace a periodické oscilace podobné té, která zakládá pohyb 

typický pro některé automatické úkony lidského těla nebo chování (Cummins, 2009), 

a různé oscilační vzorce odrážejí rytmus specifický pro rozdílné jazyky (Port, 2003). 

Jak už bylo nastíněno, v rámci rytmických aspektů řeči je základním organizačním 

principem izochronie – časové intervaly mezi kontrastními řečovými jevy (např. 

přízvuky, jádra slabik, mory) jsou vnímány jako zhruba stejně dlouhé. Není zde ale řeč 

o čase objektivním, fyzikálním, nýbrž o čase subjektivně vnímaném, psychickém. Jedná 

se de facto o percepční iluzi, na niž upozornila Lehistová (1977, 1979) – řečové stimuly 

jsou totiž vnímány pravidelněji, než ve skutečnosti jsou. Toto tvrzení experimentálně 

potvrdili Donovan a Darwin (1979), kteří také zjistili, že mezi globální ukazatele rytmu 

patří kromě tempa i např. intonace, jejíž akustický korelát, základní frekvence, ovšem 

taktéž nemá přímý vztah k její percepci.  
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Rytmus řeči má poměrně velký vliv na percepci posluchače, a to nejen v případě 

významů slov a srozumitelnosti projevu, ale i co se týče toho, jak mluvčí na posluchače 

působí. Výše uvedený model neurální rezonance (Grossberg, 2003) poukázal i na 

důležitost rytmičnosti mluveného projevu – nepředvídatelný rytmus projevu má za 

následek vyšší kognitivní zátěž pro posluchače, což může ovlivnit pochopení sdělované 

informace i ochotu naslouchat dále. 

Řečový rytmus není pro všechny jazyky stejný. Co je ale na první pohled méně zřetelné, 

je fakt, že existuje poměrně velká variabilita i v rámci jednoho jazyka – rytmus řeči se 

může měnit s ohledem na mluvní styl, tempo, komunikační situaci, recipienta 

i idiolektické rysy typické pro každého mluvčího. I přesto je ale podle všeho rytmičnost 

pro řeč přirozená: člověku obvykle nečiní velké potíže synchronizovat svůj projev se 

stejným projevem jiného mluvčího (Cummins, 2009). 

2.3 Rytmická charakteristika češtiny 

Čeština byla obvykle považována za jazyk preferující slabičnou izochronii. V novějších 

výzkumech (Dankovičová & Dellwo, 2007) byla však tato skutečnost zpochybněna. 

Ačkoli v češtině je nejčastěji se vyskytující konsonanticko-vokalickou strukturou CVCV 

u taktu a CV u slova (Churaňová, 2013), tento jazyk inklinuje taktéž k tvorbě složitých 

souhláskových shluků. Jak ukázal výzkum Šturma a Volína (2016), počet a typ souhlásek 

ve skupině mají na rytmické vnímání češtiny vliv, který si tato disertační práce klade za 

cíl podrobněji prostudovat. 

V češtině se vyskytuje pevný přízvuk, a to na první slabice taktu: netvoří ani nemění tedy 

význam slova. Ačkoli byl přízvuk zpočátku spojován se zesílením hlasu (Hála, 1948; 

1962) či s relativní „silou“ slabiky (Daneš, 1957), ukazuje se, že český přízvuk je 

komplexní jev, jehož podstatou je spíše zvukový kontrast než jednoznačná, akusticky 

vymezitelná vlastnost (např. Ondráčková, 1962). Z podstaty přízvučnosti tedy vyplývá, 

že nelze spolehlivě určit jednu akustickou charakteristiku, která by slovní prominenci 

systematicky vyznačovala – česká přízvučná slabika nemívá stabilně delší trvání, vyšší 

frekvenci ani intenzitu a samohlásky v ní mají stejnou kvalitu jako vokály ve slabikách 

nepřízvučných. Jednotka taktu tak zřejmě nemusí být opřena o doložitelné zvukové 

kvality přízvučné slabiky slova. To, že takt je v percepci vnímán jako ucelená jednotka, je 

způsobeno průběhem zvukových vlastností v sekvenci slabik, díky němuž vzniká dojem 

samostatnosti slova (Palková et al., 2004). 
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Za prozodickou jednotkou vyšší než mluvní takt bývá označován promluvový úsek. Ten 

je v češtině vymezen jako sekvence mluvních taktů, které jsou vázány intonačními 

prostředky či pauzami tak, že je recipient pociťuje jako jeden zvukový celek. Nejkratším 

promluvovým úsekem může být jediný takt; nejdelším pak ukončená výpověď (Palková, 

2006). Také sami mluvčí inklinují ke tvoření těchto celků – vliv na prozodickou 

organizaci má rytmický faktor, syntaktická struktura a také tendence vázat k sobě 

významové komplexy. Vztah mezi textem a frázováním je oboustranný: Účinek frázování 

na posluchače může být pozitivní i negativní v závislosti na tom, zda je prozodické 

členění v souladu se stavbou textu; text sám však také může podporovat členění na 

intonační fráze, nebo mu svou stavbou bránit (Palková, 2006). 

V deskripci české souvislé řeči se dále vyděluje výpověď – prozodická jednotka na 

úrovni věty. Výpověď jakožto popisná jednotka je definována jako uzavřený celek 

s charakteristickým zvukovým průběhem. Ve výpovědi může být více promluvových 

úseků a hranice výpovědi se tak vždy shoduje s hranicí promluvového úseku, nikoli však 

naopak. Výpověď i promluvový úsek mohou obsahovat jednu nebo několik prominencí 

vyšších, než je prominence přízvučné slabiky v taktu; v české terminologii se obvykle 

hovoří o větném a kontextovém přízvuku. 

3 Materiál a metoda 

3.1 Materiál 

K hlavnímu experimentu bylo využito 14 čtených projevů hlasatelů Českého rozhlasu, 

tzn. profesionálních rodilých mluvčích češtiny. Všechny projevy byly vybrány z běžných 

zpravodajských relací z let 2001–2005. Texty obsahovaly celkem 7632 slov, 

6216 mluvních taktů a 750 nádechových úseků. Mezi 14 mluvčími bylo 7 mužů a 7 žen; 

od každého mluvčího byla zpracována právě jedna nahrávka. Nahrávky pocházely 

z Pražského fonetického korpusu (Skarnitzl, 2010). 

Z časového hlediska se projevy pohybovaly v rozmezí 1,8 až 4,6 minut; průměrné trvání 

jedné relace bylo 3,7 minut. Jednotlivé nahrávky obsahovaly od 234 po 603 mluvních 

taktů a od 268 do 766 slov; průměrný počet taktů a slov byl 444 a 545 (v tomto pořadí). 

Pro texty byl charakteristický zpravodajský mluvní styl, bez expresivních či dialektově 

příznakových prvků. 
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Část řečového materiálu byla využita již ve studii Churaňové (2012). K těmto nahrávkám 

byly přidány další, které byly zpracovány shodně se stávajícími (Churaňová, 2012: 79–

90). Nahrávky byly nejprve rozděleny do souborů podle nádechových úseků. Ke zvukům 

byly poté v programu Praat (Boersma & Weenink, 2018) vytvořeny textové soubory, do 

nichž byla posléze zanesena automatická anotace hlásek a slov pomocí souboru 

programů Prague Labeller (Pollák, Volín & Skarnitzl, 2007). Poté již probíhala manuální 

anotace na reálné mluvní takty pomocí akustických a percepčních vodítek, kterými byly 

např. pauza, hezitace, změny tempa nebo ukončující melodém, změna průběhu f0, změna 

dynamiky, přítomnost rázu apod. (Churaňová, 2012: 81). Oproti původním anotacím 

bylo nutné ve všech nahrávkách manuálně upravit hranice všech hlásek v souladu 

s pravidly uvedenými v Machač & Skarnitzl (2009) a opravit všechny chyby 

v automatické anotaci týkající se asimilace znělosti a zápisu rázů. Pomocí příkazového 

souboru pak byla získána všechna potřebná temporální data o taktech a hláskách: 

konsonanticko-vokalický vzorec taktu, počet hlásek a slov v taktu, jeho hláskové složení, 

trvání taktu i jednotlivých hlásek v něm. Na základě získaných dat byla tedy provedena 

základní analýza materiálu, na níž se zakládal hlavní experiment. 

3.2 Materiál z perspektivy experimentu 

Z analýzy vyplynulo, že nejfrekventovanějšími vzorci v materiálu byly CVCV (6,7 % ze 

všech taktů v materiálu), CVCCV (5,3 %) a CVCVCV (4,4 %). Následovaly vzorce CCVCV 

(4 %) a CVCVC (3,5 % ze všech taktů). Tyto výsledky jsou tak v souladu s nálezy studie 

Churaňové (2012). Pro účely experimentu prezentovaného v této práci bylo potřeba 

přihlédnout k faktu, že existuje velké množství kombinací konkrétních hlásek 

v jednotlivých vzorcích. Pro srovnatelnost výsledků bylo tedy třeba omezit vzorek 

vybraný pro samotný experiment, který měl zohlednit frekventovanost vzorců 

v projevech, aby se přiblížil skutečnému použití jazyka jakožto komunikačního 

prostředku. Byly proto vybrány tři v materiálu nejčastější dvouslabičné konsonanticko-

vokalické vzorce, jejichž obsah byl dále podroben zkoumání. 

Po vydefinování těchto vzorců bylo následně zjištěno, co je hláskovým obsahem 

jednotlivých mluvních taktů. Nejfrekventovanější mluvní takty, které odpovídaly daným 

konsonanticko-vokalickým vzorcům, tvořily kandidáty pro percepční experiment. 

V rámci vzorců existovalo 332 typů hláskového obsahu a pro potřeby experimentu bylo 

nutné provést zobecnění. Jednotlivé takty tedy byly převedeny z konkrétních struktur na 



9 
 

vzorce zohledňující přítomnost základního tónu, sonoritu a vokaličnost, tedy rysy, které 

by měly být pro vnímání rytmu určující. Teoreticky by v rámci vzorců CVCV, CCVCV 

a CVCCV mohlo existovat 63 takových struktur, z nichž se ale v materiálu objevilo pouze 

47. Nejvhodnější kandidáti do experimentu byli vybráni pomocí několika kritérií:  

1. korektní výslovnost (vyloučeny byly zejména takty s desonorizovanými nebo 

elidovanými hláskami); 

2. trvání celého taktu nesmělo přesáhnout průměrné trvání taktu v rámci dané 

skupiny o více než jednu směrodatnou odchylku; stejně tak položka nesměla 

trvat kratší dobu než průměrné trvání bez jedné směrodatné odchylky; skupinu 

taktů tvořil vzorec a kombinace samohlásek různých či stejných délek (např. 

všechny takty vzorce CVCV s první samohláskou krátkou a druhou dlouhou 

tvořily jednu skupinu apod.); 

3. nepřítomnost expresivní intonace a melodému; tj. preference taktů, na nichž se 

nerealizovalo melodické schéma vyšší prozodické jednotky. 

Fonotaktických vzorců, které odpovídaly výše uvedeným pravidlům, bylo celkem 32. 

Tyto vzorce byly rozděleny do dvojic, které se lišily právě jedním hláskovým nebo 

fonotaktickým rysem. Dvojice vytvořily čtyři skupiny podle rysů, kterými se lišily: 

přítomnost základního tónu v konsonantu (9 dvojic), počet segmentů 

v souhláskovém shluku (10 dvojic), pozice souhláskového shluku v taktu 

(10 dvojic), přítomnost formantového spektra v konsonantu (12 dvojic).  

3.3 Percepční experiment 

Položka v percepčním testu sestávala ze dvou přirozeně proslovených dvouslabičných 

mluvních taktů nebo z přirozeného mluvního taktu a nízkofrekvenčního obrazu druhého 

taktu. Nízkofrekvenční obraz slova byl získán pomocí nízkopropustného filtru, 

nastaveného shodně u všech taktů na 400 Hz. Toto opatření bylo přijato proto, aby se 

posluchač maximálně odpoutal od segmentálního obsahu slova a vnímal pouze jeho 

předpokládané rytmické činitele. Filtrovaným položkám pak byla zvýšena intenzita 

o 5 dB pro dosažení percepční srovnatelnosti – vlivem rozsahu sluchového pole byly 

totiž položky s vyššími frekvencemi vnímány jako hlasitější (Palková, 1994). Některé 

položky, obsahující jak pouze takty, tak i nízkofrekvenční obrazy, byly duplikovány 

a byla u nich pomocí techniky PSOLA (Pitch Synchronous Overlap and Add) manuálně 

vyhlazena intonace, aniž by však tato manipulace zásadně narušila vnímání přirozenosti 

řeči. Také tyto položky byly vybrány tak, aby reprezentovaly všechny zkoumané rysy. 
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Položky s vyhlazenou intonací byly přidány pro případné ověření dříve zjištěných 

poznatků, že proměnlivá či vyšší f0 přispívá k vnímání delšího trvání zvuku než 

u stejných úseků s vyrovnanou základní frekvencí (Donovan & Darwin, 1979; Brigner, 

1988; Cumming, 2011; Šimko et al., 2015; Dawson et al., 2017). 

V rámci jedné položky byla mezi takty nebo taktem a obrazem taktu tichá pauza trvající 

750 ms; po druhém taktu nebo obrazu taktu byla opět tichá pauza trvající 1,5 s. Poté 

následovala desenzitační pasáž (přehrání kytarového akordu pozpátku) s tichou pauzou 

(1,5 s). Jedna položka trvala celkem cca 7 s. 

Celkem 210 položek bylo pseudonáhodně seřazeno a následně rozděleno do tří bloků po 

70 položkách. Po vybrání definitivního počtu položek byly tyto třikrát pseudonáhodně 

seřazeny do tří variant percepčního testu. Testy pak byly spolu s formulářem jednotným 

pro všechny varianty předány 40 respondentům, rodilým mluvčím češtiny. 

4 Výsledky 

4.1 Vlastnosti experimentálního plánu 

4.1.1 Shoda nízkofrekvenčního obrazu s původním taktem 

Některé z položek obsahovaly mluvní takt a jeho vlastní nízkofrekvenční obraz (viz oddíl 

3.3). Tyto položky byly do testu zařazeny zejména proto, aby posluchačům poskytly 

vztažný bod rytmické podobnosti. Jelikož byly tyto položky specifické svou rytmickou 

identičností i totožností mluvčího, byly všechny obecné analýzy v této kapitole 

provedeny jak na hodnocení celé sady položek, tak na hodnocení souboru položek, který 

neobsahoval rytmicky identické takty v rámci jedné položky. 

Vliv shodných taktů v položce prokázal t-test: t(221) = 11,9; p < 0,001. Zatímco 

hodnocení položek, které obsahovaly různé takty (ať už v plné formě, nebo jako 

nízkofrekvenční obraz), se pohybovalo kolem průměru 2,88, hodnocení rytmicky 

identických položek bylo průměrně 1,64. 

4.1.2 Přítomnost nízkofrekvenčního obrazu v položce 

Dalším faktorem v hodnocení položek byla samotná skladba položky, která mohla 

obsahovat buď dva různé mluvní takty i s hláskovým obsahem (např. [bɪlɪ] a [budɛ]), 

nebo jeden takt a jeden nízkofrekvenční obraz jiného či stejného taktu (např. takt [mɛzɪ] 

a obraz taktu [ɲɪmɪ]). T-testy ukázaly, že posluchači vnímali jako rytmicky podobnější 

položky, v nichž se vyskytoval nízkofrekvenční obraz taktu. Tento vztah se ale projevil 
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pouze tehdy, když byly do analýzy zahrnuty i položky s takty a jejich vlastními 

nízkofrekvenčními obrazy (t(221) = -2,36; p < 0,05); v případě vynechání těchto položek 

byl zaznamenán nevýznamný trend opačným směrem (t(182) = 1,68; p ≐ 0,095) – je 

tedy otázkou, jestli vnímání rytmu skutečně ovlivnila přítomnost, či absence 

segmentálního obsahu druhého taktu, nebo obecné hodnocení shodných položek jako 

výrazně rytmicky obdobnějších vzhledem k ostatním. 

4.2 Fonotaktické vlastnosti a vnímání rytmu 

4.2.1 Počet konsonantů v souhláskové skupině 

Výsledky T-testů položek, které se lišily pouze počtem konsonantů, oproti ostatním 

ukázaly statisticky významný vliv rozdílu v počtu konsonantů v souhláskové skupině na 

vnímání rytmické podobnosti. Takty v položce, které měly rozdílný počet souhlásek ve 

shluku (např. dvojice NVZV–NNVZV [fa:zɛ]–[sta:lɛ]), byly posluchači průměrně 

hodnoceny jako rytmicky vzdálenější než položky, které tuto odlišnost neobsahovaly. 

Rozdíl v hodnocení byl robustnější, pokud byly analyzovány všechny položky, tedy i ty, 

které obsahovaly takt s jeho vlastním nízkofrekvenčním obrazem: t(221) = -2,56; 

p < 0,05; v případě vynechání těchto položek byl patrný pouze nevýznamný trend 

podobného směru: t(182) = -0,5; p ≐ 0,617. 

 

Graf 1 (I, II). Krabicový graf závislosti průměrného hodnocení položky na přítomnosti rozdílu v počtu 

konsonantů v souhláskové skupině. V grafu I jsou zahrnuty i položky, které obsahují takt s jeho vlastním 

nízkofrekvenčním obrazem, graf II postihuje soubor položek bez rytmicky identických taktů. Zkratka SE 

značí směrodatnou chybu; skóre rytmické podobnosti na ose y: 1 = velmi podobné, 5 = velmi rozdílné. 
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4.2.2 Pozice souhláskového shluku v taktu 

Položky, jejichž takty se odlišovaly pozicí souhláskové skupiny v taktu (např. dvojice 

ZVZZV–ZZVZV [volbɪ]–[vjɛlɪ]), byly hodnoceny jako méně si rytmicky podobné než 

ostatní položky, v nichž se tento rozdíl neobjevoval. 

Tento vliv byl patrný jak v analýze všech položek (t(221) = -5,96; p < 0,001), tak při 

započítání pouze těch položek, které neobsahovaly mluvní takt s jeho vlastním 

nízkofrekvenčním obrazem: t(182) = -4,54; p < 0,001. Ve srovnání s předchozí 

proměnnou, tedy počtem konsonantů v souhláskové skupině, je efekt pozice 

souhláskového shluku výraznější. 

 

Graf 2 (I, II). Krabicový graf závislosti průměrného hodnocení položky na přítomnosti rozdílu v pozici 

konsonantů v taktu. V grafu I jsou zahrnuty i položky, které obsahují takt s jeho vlastním 

nízkofrekvenčním obrazem, graf II postihuje soubor položek bez rytmicky identických taktů. 

4.2.3 Vliv dlouhé samohlásky v taktu 

Další zkoumanou vlastností s předpokládaným vlivem na vnímání podobnosti či 

odlišnosti rytmu mluvních taktů byla přítomnost dlouhého vokálu v porovnávaných 

taktech. Pokud se v jedné testové položce vyskytoval dlouhý vokál, byl vždy v obou 

srovnávaných mluvních taktech ve stejné slabice (porovnávaly se tedy například takty 

[sta:tɪ] a [svɛ:ɦo] nebo [budɛ] a [ɲɪmɪ]), neboť v případě, kdy by v jednom 

z porovnávaných taktů dlouhý vokál byl, a ve druhém ne, by bylo obtížné vysledovat jiný 

vliv na vnímání rytmu než právě rozdíl v přítomnosti dlouhé samohlásky – lze například 

předpokládat, že kdybychom srovnávali v rámci jedné položky takty [sta:tɪ] a [ɲɪmɪ] 
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nebo [svɛ:ɦo] a [zvɛda:], byla by pozornost posluchačů upřena na rozdíl v délce 

samohlásky, a subtilnější rozdíly by proto mohly být při vnímání rytmu potlačeny. 

Podle výsledku t-testu byly mluvní takty, které obsahovaly pouze krátké vokály, 

hodnoceny posluchači jako méně si rytmicky podobné než takty, jež dlouhou 

samohlásku obsahovaly, což se potvrdilo jak v souhrnné analýze všech položek (t(221) = 

-2,55; p < 0,05), tak v rámci testování položek bez zahrnutí položek s identickými takty: 

t(182) = -2,72; p < 0,01. Položky s dlouhými vokály také vykazovaly menší rozdíly 

v celkovém trvání srovnávaných taktů. Oproti předchozí proměnné byl vliv dlouhé 

samohlásky slabší, nicméně byl srovnatelný s působením počtu konsonantů ve skupině 

(všechny položky) nebo silnější (položky bez identických taktů).  

 

Graf 3 (I, II). Krabicový graf závislosti průměrného hodnocení položky na přítomnosti dlouhé samohlásky 

v taktech položky. V grafu I jsou zahrnuty i položky, které obsahují takt s jeho vlastním nízkofrekvenčním 

obrazem, graf II postihuje soubor položek bez rytmicky identických taktů. 

4.2.4 Rozdíl v sonoritě znělých souhlásek 

Souhrnná analýza vlivu rozdílu v sonoritě souhlásek ukázala neprůkazný trend, kdy 

položky obsahující znělé souhlásky odlišné sonority (např. ZZVSV a ZSVSV [zboru] 

a [vjɛlɪ]) byly hodnoceny jako méně si rytmicky podobné než ostatní položky: t(173) =    

-1,17; p ≐ 0,244. Při analýze neobsahující položky s identickými takty se objevil trend 

opačný – položky lišící se v sonoritě znělých konsonantů byly tedy hodnoceny jako 

rytmicky méně rozdílné než jiné: t(134) = 2,64; p < 0,01. 

Může se zdát, že tento výsledek jde proti intuici, nicméně pokud přihlédneme k designu 

experimentu, je vysvětlení poměrně jednoduché: po odstranění položek se stejnými 



14 
 

mluvními takty zůstaly k porovnání proti vlivu sonority pouze položky s rozdíly v jiných 

vlastnostech, z nichž některé lze považovat za silnější než subtilní rozdíly v sonoritě 

souhlásek (např. počet konsonantů ve skupině, pozice souhláskového shluku). Pro 

zkoumání vlivu rozdílu sonority a znělosti by tedy bylo třeba porovnávat pouze soubory 

položek s rozdílem sonority se souborem položek se stejnou sonoritou a bez dalších 

fonotaktických odlišností; taková analýza však přesahuje rámec této práce, jejímž cílem 

je vystihnout nejsilnější vlivy fonotaktického uspořádání českých mluvních taktů na 

vnímání rytmu rodilými mluvčími. 

 

Graf 4 (I, II). Krabicový graf závislosti průměrného hodnocení položky na rozdílu v sonoritě souhlásek 

v rámci jedné položky. V grafu I jsou zahrnuty i položky, které obsahují takt s jeho vlastním 

nízkofrekvenčním obrazem, graf II postihuje soubor položek bez rytmicky identických taktů. 

4.2.5 Kontrast znělosti  

Analýza vnímání rytmické podobnosti dále neprokázala významný vliv odlišné znělosti 

u znělých nesonorních a neznělých souhlásek v rámci jedné položky. Příkladem 

takových položek byly dvojice NVNV–ZVNV [so͡u to]–[ʒa:t͡sɪ] či ZVZV–ZVNV [mɛzɪ]–

[jako]. Trendy byly neprůkazné jak u analýzy všech položek (t(221) = 1,31; p ≐ 0,192), 

tak bez zahrnutí položek s identickými takty (t(182) = -0,88; p ≐ 0,381). I zde platí, že 

vynesení jednoznačného závěru by měla předcházet studie zaměřující se výhradně na 

tento rys. 

Je vhodné poznamenat, že fonologická znělost může být signalizována i jinými faktory, 

než je přítomnost základní frekvence. U párových konsonantů bývá trvání neznělých 

hlásek delší než trvání hlásek znělých; v některých jazycích (např. v angličtině) se také 
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projevují kompenzační strategie, co se týče trvání samohlásky předcházející znělou, či 

neznělou souhlásku: pokud následuje znělý konsonant, bývá vokál před ním delší než 

samohláska, za níž se vyskytuje neznělý obstruent (Kent & Read, 2002). Ačkoli vliv 

temporálních kompenzací v češtině nebyl systematicky zkoumán, výsledky Borovičkové 

a Maláče (1967) a Machače (2006) jisté tendence v podobném směru naznačují. 

Silnějším vodítkem v určení fonologické znělosti se ukázala koncová část vokálu 

předcházejícího konsonant (např. Hogan & Rozsypal, 1980). Mluvčí mohou naznačit 

znělostní kontrast přítomností základního tónu během závěru, trváním závěru, silou 

exploze nebo aspirace (např. v angličtině), ale i frekvencí základního tónu a prvního 

formantu: Výsledky Hogana a Rozsypala (1980) nebo Castlemanové a Diehla (1996) 

odhalily, že základní frekvence a první formant vokálu na předělu samohláska-souhláska 

byly nižší, pokud za samohláskou následovala závěrová hláska znělá, oproti případu, kdy 

vokál předcházel okluzivu neznělou. Všechny tyto rysy mohou být posluchačem 

vnímány a používány, kdykoli je to zapotřebí, ale je rovněž možné, že jednotlivé rysy 

přispívající k vnímání fonologické znělosti tvoří hierarchii, v níž jsou temporální aspekty 

vnímány, jen pokud ostatní vodítka k určení znělosti absentují nebo jsou nejednoznačná 

(Kent & Read, 2002). 

4.3 Suprasegmentální a biologické faktory  

4.3.1 Vyhlazení intonačního průběhu 

Všechny takty v položkách percepčního testu byly vybírány tak, aby neobsahovaly 

výrazné intonační rozdíly. Pro ověření předpokladu, že by změny melodie neměly 

zasahovat do hodnocení podobnosti rytmu taktů v rámci položky, byly některé z položek 

do testu zařazeny několikrát, a to jednak bez umělých zásahů do intonačního průběhu, 

jednak s vyhlazením f0 do homogenní linie. T-testy neodhalily žádný průkazný vliv 

vyhlazené, či původní intonační linie na percepci taktů jako rytmicky si podobných, nebo 

odlišných. Analýza provedená na všech položkách ukázala pouze marginální významnost 

proměnné (t(221) = 1,91; p ≐ 0,057), kdy vyhlazené položky byly v průměru hodnoceny 

jako rytmicky si podobnější než ostatní. Dále byl analyzován soubor položek 

s vyloučením identických taktů (t(182) = 1,51; p ≐ 0,133) a také pouze položky 

obsahující homogenní intonační linii spolu s jejich původními protějšky, opět se 

zahrnutím i s vyloučením položek s týmiž takty (t(52) = -0,23; p ≐ 0,822; t(38) = 0,01; 

p ≐ 0,99). 
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4.3.2 Rozdíl v pohlaví mluvčích v rámci jedné položky 

Při zkoumání vlivu odlišného pohlaví mluvčích obou taktů proslovených v rámci jedné 

položky se ukázal statisticky významný rozdíl pouze v souhrnné analýze všech položek: 

t(221) = 3,14; p < 0,01, přičemž lépe hodnoceny byly položky, u nichž se pohlaví 

mluvčích shodovalo. Při provedení t-testu pouze na položkách bez identických taktů 

vyšel trend stejného směru, ale statisticky zcela nevýznamný: t(182) = 0,16; p ≐ 0,876. 

Z těchto výsledků je možné usuzovat, že vnímaný rozdíl spíše ukazoval na vliv 

individuality mluvčího než pohlaví jako faktoru pro vnímání rytmické podobnosti. 

rys v rámci položky | síla efektu t (všechny položky) 
t (položky s vyloučením 

identických taktů) 

shoda nízkofrekvenčního obrazu 11,9 
 

přítomnost nízkofrekvenčního obrazu -2,36 1,68 

počet konsonantů ve shluku -2,56 0,5 

pozice konsonantické skupiny v taktu -5,96 -4,54 

dlouhá samohláska -2,55 -2,72 

rozdíl v pohlaví mluvčích 3,14 0,16 

kontrast sonority -1,17 2,64 

kontrast znělosti 1,31 -0,88 

vyhlazení intonace 1,91 1,51 

Tabulka 1. Porovnání síly jednotlivých vlivů na vnímání rytmické podobnosti pomocí srovnání hodnot 

testového kritéria t. Statisticky významné vlivy jsou tučně. 

Disertační práce si nekladla za cíl podat vyčerpávající výčet všech faktorů, které mohou 

ovlivňovat vnímání rytmu řeči v češtině, nýbrž podchytit nejsilnější vlivy, které se 

v tomto vztahu vyskytují. Vyzkoumané závěry tedy umožňují základní vhled do tendencí, 

které jsou spojeny s vnímáním rytmické podobnosti ve vztahu k fonotaktické struktuře 

základních prozodických jednotek v češtině, a poskytují vodítka pro navazující studie. 

Budoucí výzkum by mohl zahrnovat srovnatelné experimenty, které by rozšířily 

testovaný materiál, věnovaly větší prostor subtilnějším rysům, jako je znělost a sonorita, 

zohledňovaly takty delší než dvouslabičné, případně i celé promluvové úseky, a byly by 

otestovány na větším vzorku posluchačů, což rozsah tohoto výzkumu plně neumožňoval. 
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