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Disertační práce Elišky Churaňové je monotematická materiálová studie, která předkládá hlavní zjištění 

autorčina výzkumu v problematice mluvního rytmu v češtině. Churaňová navazuje na výsledky své 

práce magisterské, ve které popsala inventář fonotaktických vzorců mluvního taktu, jakožto základní 

jednotky rytmické organizace řeči.  V doktorské disertaci nyní sleduje, jak dalece určité vlastnosti 

fonotaktických vzorců ovlivňují percepci mluvního rytmu ze strany rodilých uživatelů jazyka. 

Zkoumání rytmických faktorů v každém jazyce představuje složitou problematiku a takto systematický 

postup při jejím řešení je nepochybně přínosný. Lze říci, že předložená disertace je zdařilým příspěvkem 

k  výzkumu v dané problematice.  Má oporu v dobré znalosti potřebných teoretických východisek, téma 

je jasně ohraničeno, metodický postup byl zvolen uvážlivě a je dobře dodržen. Zpracování a 

vyhodnocení získaných dat je konkrétní, přináší nové relevantní poznatky a výsledky jsou předkládány 

srozumitelně a jsou věrohodné.  

 

Práce je rozvržena standardním způsobem do dvou částí. První shrnuje hlavní teoretická východiska 

potřebná pro upřesnění problematiky, stav poznatků a možnosti metodických postupů.  Druhá část 

obsahuje podrobný popis vlastního experimentu, jeho výsledky a následnou diskusi. Výklad je 

úsporný, ale přehledný a konzistentní, jen výjimečně může vést stručnost vyjadřování 

k nejistotě v pochopení obsahu. Práce má velmi dobrou jazykovou úroveň. 
 

Jádrem teoretického výkladu je podobně strukturovaná kap. 2 (s. 10 – 49). Úvodní charakteristika 

obecných rysů pojmu rytmus a náčrt problematiky jeho výzkumu jsou stručné, tematicky výběrové a 

opřeny o relevantní odborné prameny.  Již ve své magisterské práci Churaňová prokázala důkladnou 

znalost literatury.  Zde připomíná především témata potřebná z hlediska vlastního výzkumu. 

Podrobnější pozornost věnuje nejprve synchronizačním experimentům, které patří k aktuálním 

metodám pro zkoumání rytmických aspektů, a jsou uplatňovány také při sledování rytmu řeči (§ 2.2).  

Dále pak rekapituluje hlavní etapy ve vývoji představ o rytmických vlastnostech řeči od poloviny 

minulého století po současný stav (§§ 2.3, 2.4).  Východiskem je obecné pojetí rytmu jako opakování 

vzorců založených na střídání kontrastů, vnímané percipienty jako relativně pravidelné. Churaňová 

připomíná především experimentální bázi výzkumu a důraz klade na závěry, které postupně ukázaly, že 

rytmus řeči je komplexní jev, na němž má podstatný podíl právě percepce uživatele jazyka. V závěru 

této části shrnuje hlavní myšlenky přístupu, který do výzkumu rytmických vlastností řeči vnesl K. 

Kohler v obecně uznávané studii z r. 2009.  Churaňová akceptuje pro svou práci Kohlerův požadavek, 

aby výzkum rytmických vlastností vždy propojoval čtyři hlavní aspekty, tj. vlastnosti jazyka, hledisko 

mluvčího, posluchače i důsledky plynoucí z dané komunikativní funkce. S ohledem na cíle svého 

výzkumu zaměřeného na percepční ukazatele Churaňová konkretizuje (s. 17): „Nové výzkumné 

paradigma počítá s variabilitou v produkci i percepci jako s východiskem pro stanovení pružných 

rytmických vzorců; nepředpokládá povrchovou izochronii a dává posluchači klíčovou roli v 

rozhodování, co tvoří rytmickou pravidelnost.“  

 

V následujícím, rozsáhlejším oddílu této kapitoly Churaňová shrnuje stav poznatků o faktorech, které 

tvoří rytmickou charakteristiku češtiny (§ 2.5).  Její výklad zahrnuje užitečným způsobem i výsledky 

průběžného výzkumu z poslední doby, včetně údajů ze zatím nepublikovaných diplomových a 

disertačních prací (např. Rubovičová, 2014; Weingartová, 2015; Bartošová, 2016). Churaňová probírá 

zvukové charakteristiky standardně sledované při výzkumu řečového rytmu systematicky, 

s pohledem na celou hierarchii prozodických jednotek. Její vlastní výzkum je ovšem soustředěn 

k rovině taktu a jeho vnitřního složení. Proto je největší prostor věnován nejprve trvání hlásek 

(2.5.1.1) a stavbě slabiky (2.5.1.2). Churaňová na pozadí údajů ze známých zahraničních prací 

komentuje nové výsledky zjištěné aktuálně o češtině. V obou těchto tématech má příležitost 

připomenou i nezanedbatelné výsledky vlastních experimentů. Stojí za to zde zmínit její diskusi 

s výsledky L. Weingartové (2015), v níž připomíná vliv přítomnosti či absence slabičné kody 



na trvání vokálu (s. 22; Churaňová et al., 2015). Také v diskusi o významu struktury slabiky pro 

variabilitu  rytmickému vjemu prostřednictvím zjišťování percepčního centra vokálu má 

Churaňová zkušenost z vlastního výzkumu (Volín et al., 2014; Churaňová, 2015). Podrobně 

prezentovaným úsekem problematiky je dále oddíl věnovaný fonotaktickým vlastnostem 

češtiny (§ 2.5.1.8).  Churaňová v přehledu porovnává údaje o četnosti hláskových typů a 

kombinací, o konsonanticko-vokalické stavbě slabiky, slov a mluvních taktů v několika 

směrodatných  výzkumech (Mazlová, 1946; Kučera, 1961, 1968;  Ludvíková – Kraus, 1966;  

Bartoň et al, 2009; Churaňová, 2012). Centrem je porovnání výsledků její vlastní magisterské 

práce s výsledky reprezentativní publikace Statistiky češtiny (Bartoň et al, 2009). Zároveň 

vysvětluje rozdíly ve způsobu zpracování materiálu, který vede k některým rozdílům ve 

výsledcích, např. zařazení rázu jako relevantního segmentálního prvku.  Fonetický pohled dává 

autorce za pravdu.  Výklad o dalších charakteristikách češtiny na úrovni vyšších rytmických 

jednotek je spíše rámcový. V připomínce větného přízvuku s funkcí odkazovat ke kontextu se 

objevuje formulace, která může vést k nedorozumění: „Slovo zdůrazněné kontextovým 

přízvukem bývá takové, které se již v předcházejícím kontextu objevilo“ (s. 31).  

 

Jádrem disertace jsou kapitoly 3 (s. 50 – 60), 4 (s. 61 – 91) a 5 (ss. 92 – 96), v nichž Churaňová 

předkládá výsledky vlastního experimentálního výzkumu. Základem je poslechový test, jehož 

položky obsahují vždy dva mluvní takty různého fonotaktického složení. Úkolem posluchačů 

bylo posoudit, nakolik jsou si zvuky ve dvojici rytmicky podobné; podobnost posluchači 

určovali na škále 1–5. Odpovědi respondentů měly obecně vystihovat jejich intuitivní 

interpretaci rytmu (s. 60). Pro smysluplnost takového experimentu je rozhodující volba 

materiálu. Úkol klade vysoké nároky na systematičnost ve výběru vzorků i při uspořádání a 

prezentaci testu. Autorka dobře využila svých zkušeností v problematice a dokázala úspěšně 

propojit několik podstatných hledisek. Materiálové východisko tvoří projevy rozhlasových 

mluvčích, v nich byly analýzou určeny mluvní takty a z nich odvozena aktuální statistika jejich 

CV struktur. Pro test autorka zvolila dvouslabičné takty v podobě tří nejčastěji zastoupených 

struktur.  Další výběr byl veden tak, aby vznikly čtyři (rozsahem podobné) skupiny dvojic 

porovnatelné podle rysu, kterými se takty ve dvojici lišily: přítomnost základního tónu v 

konsonantu, počet segmentů v souhláskovém shluku, pozice souhláskového shluku v taktu, 

přítomnost formantového spektra v konsonantu (podrobně s. 57), tedy vlastnosti, které jsou 

z pohledu rytmičnosti řeči potenciálně relevantní. Jednotlivé vzorky byly použity jednak v plné 

zvukové podobě, jednak v podobě svých nízkofrekvenčních obrazů, čímž vznikl další přínosný 

aspekt pro srovnávání. Uspořádání i prezentace celého komplexu testů svědčí o tom, že autorka 

je dobře obeznámena s nároky kladenými na podobný postup. Soubory testových položek 

v jednotlivých skupinách i objem získaných poslechových soudů dostačuje pro hodnocení 

statistické relevance. Užitečná je při tom komparace výsledků celého souboru s výsledky při 

zařazení nebo vypuštění položek, v nichž posluchači porovnávali identické vzorky 

reprezentované plným zvukem a jeho nízkofrekvenčním odrazem. Výklad je opět úsporný, ale 

přehledný a je užitečně doplněn názornými grafy. 

 

Churaňová získané údaje interpretuje s dobrým smyslem pro objektivitu pohledu, opírá se 

důsledně o statistickou analýzu zjištěných dat a ve svých závěrech je spíše zdrženlivá. 

Výsledky podrobuje diskusi ve dvou krocích.  Základní je interpretace dat na základě údajů 

získaných v celku pro jednotlivé soubory vzorků podle výchozího zadání.  Výsledky 

přesvědčivě naznačují, že relevantní vliv na hodnocení podobnosti vzorků má především počet 

konsonantů a umístění konsonantického shluku. Rozdíl v sonoritě znělých konsonantů, ani 

rozdíl ve znělosti obstruentů se takto silným faktorem neukázal. Dojem podobnosti slov patrně 

podporuje také přítomnost délky vokálu ve stejné slabice srovnávaných taktů. 

 



V druhém kroku autorka analyzuje položky, v nichž hodnocení posluchačů ukázalo extrémní 

nebo nějak nestandardní hodnoty (§ 4.4). Opět vychází ze statistických údajů, ověřuje 

nenáhodnost v rozložení soudů, stanoví kritéria výběru těchto položek (viz tab. 25, s. 70) a 

předkládá pro ně svou představu příčin daného hodnocení. Také tato položková analýza přináší 

zjištění podstatná z hlediska řešeného tématu. Případy podobnosti podporují závěry celkových 

výsledků (viz např. pečlivá analýza „podobných“ taktů místy – výšce, tab. 27, s. 73). Cenné je 

mimo jiné zjištění, že nízkofrekvenční obraz jednoho ze slov ve dvojici v pocitu posluchače 

často nivelizuje rozdíly mezi takty (viz zejm. s. 75). Užitečné podněty poskytuje také analýza 

případů „nepodobnosti“. Zejména informativní jsou dvě situace: případy, v nichž patrně vzniká 

dojem epentetického schwa (zejm. s. 82, takt Lhase) a případy, kdy je naopak nízkofrekvenční 

obraz dvouslabičného taktu vnímán jako slabika s dlouhým vokálem (viz zejm. str. 84, takt 

nimi).  Posluchač v těchto případech zřejmě ztrácí představu o počtu slabik v taktu.  Závěry 

v obou částech analýzy tak dokládají, že percepční podobnost taktů je závislá především na 

základní strukturní stavbě jejich slabik. Tento výsledek považuji za velmi podstatný přínos 

práce. Přehledné shrnutí hlavních výsledků obsahuje § 5 (s. 92 – 96), v němž autorka naznačuje 

také směr dalšího výzkumu. 

 

Pro diskusi na obhajobě navrhuji čtyři náměty, nikoli jako námitky, ale jako doplňující otázky. 

a) Pro českého posluchače je nápadným rysem slabiky přítomnost či nepřítomnost slabičné 

kody (při slyšení v šumu je to např. jeden z rysů, které se dobře zachovávají). Práce toto 

hledisko cíleně nesleduje, je přítomno jen prostřednictvím použití dokladů se souhláskovým 

shlukem uprostřed slova. Je možno vysledovat nějaký rozdíl ve výsledcích získaných z dvojic 

CVCV – CCVCV proti dvojicím CVCV – CVCCV? 

b) Dvojice porovnávaných slov byly v položkách testu systematicky předkládány v obojím 

pořadí.  Objevil se nějaký vliv tohoto pořadí na výsledky hodnocení? 

c) Je možno alespoň rámcově specifikovat, do jaké míry mají různé výskyty téže dvojice 

podobné hodnocení? Lze např. něco říci o čtyřech položkách, které byly v testu použity 

osmkrát (vedle případu komentovaného v rámci krajních výsledků, s. 73)?    

d) Výsledek percepčního hodnocení je zřejmě ovlivněn vedle struktury taktu také konkrétní 

realizací. Co soudí autorka o konkurenci těchto faktorů?  Některá slova jsou v testu použita 

opakovaně jako členy různých dvojic.  

 

Závěr 

Doktorská disertace Mgr. Elišky Churaňové Temporální konfigurace českého taktu v 

souvislosti s jeho fonotaktickou strukturou je samostatná vědecká studie ze závažné oblasti 

popisu češtiny. Má náležitou úroveň po stránce teoretické i ve zpracování materiálových dat.  

Přináší užitečné nové výsledky a otvírá možnosti pro další výzkum. Plně splňuje požadavky 

kladené na disertační práci, proto ji doporučuji k obhajobě; předběžně navrhuji klasifikaci 

prospěla. 

 

 

Praha, 5. 4. 2019                                                                     Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.  


