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Temporální konfigurace českého taktu v souvislosti s jeho fonotaktickou strukturou 

Disertační  práce  Elišky  Churaňové  tematicky  i  materiálově  navazuje  na  její  předchozí

výzkum  a  publikované  výsledky,  zejména  pak  na  diplomovou  práci  z roku  2012

(Fonotaktická osnova českého slova a mluvního taktu). Zároveň  práce zapadá do poměrně

soustavného  výzkumu  o  rytmu  v češtině,  v posledních  letech  krom  jiného  i  ve  vztahu

k temporálním  charakteristikám  či  hláskovému  složení  základních  rytmických  jednotek

jazyka.  Sympatické je,  že se autorka danému tématu věnuje konzistentně  a ve výzkumu

systematicky pokračuje.

Předkládaná práce v rozsahu 116 stran včetně  příloh představuje poměrně  rozsáhlou studii

zabývající  se vztahy mezi  fonotaktickou stavbou mluvního taktu v češtině  a rytmem řeči,

respektive jeho percepcí v rámci určitých konsonanticko – vokalických vzorců.  

Předesílám, že v rámci posudku nepovažuji v tomto případě za důležité komentovat možné

písařské  chyby či  jiná  opomenutí  obdobného  charakteru.  Z hlediska celkového,  formálně

velmi  kvalitního  zpracování  disertační  práce  a  jejího  výsledku  je  toto  z mého  pohledu

irelevantní.

Ve druhé ze šesti kapitol autorka prokázala, že umí pracovat s prameny tak, jak je v rámci

vědecké práce nezbytné. Popisuje zde poměrně detailně stěžejní terminologii, některé metody

předcházejících výzkumů a s tím související literaturu z dané oblasti. Problematiku rytmu zde

uvádí  krátkým  exkurzem  do  studia  rytmu  a  jeho vnímání  obecně  –  v přírodě,  v lidské

společnosti. Především se však věnuje rytmu řeči.  Z uvedené literatury a jejího hodnocení

jednoznačně vyplývá, že autorka problematiku ovládá velmi dobře a je si vědoma úskalí, která

jsou s výzkumem spojena,  především je to aspekt  značné variability rytmu v jednotlivých

jazycích  (str.  13),  výrazné subjektivity  ve  vnímání a  hodnocení  rytmu  řeči  atd.  Uvádí  a

vysvětluje důležité mezníky ve výzkumu rytmu a s tím souvisejících hledisek: Od konceptu

dělení jazyků na slabičně izochronní a taktově izochronní (str. 14), a korekci tohoto principu

na příkladu češtiny po roce 2000 (str.  17),  přes  koncept  percepčního  centra  (P-centrum)

vnímání  rytmické  jednotky  až  po  uplatnění  tzv.  „komunikačního  aspektu“  při  zkoumání

rytmu, kdy je pozornost věnována nejen jazyku, ale i mluvčímu, posluchači a komunikační

situaci  (či  funkci).  Tento  koncept  je  pro  autorku  východiskem i  v této  práci.  Podrobně

popisuje stávající zjištění výzkumu beroucího v potaz objektivní i subjektivní aspekty řeči. Při



stanovení (nejčastějších) slabičných vzorců v češtině uvádí jako důležitý předpoklad výsledky

výzkumu „p-center“,  na  němž se  rovněž  podílela  (str.  23),  a  dále  je  aplikovala  ve  své

diplomové práci zkoumající fonotaktickou strukturu slova – taktu. 

Třetí  kapitola je  věnována popisu metody – sběru  materiálu,  jeho přípravě  a  konečnému

výběru materiálu pro percepční experiment. Veškeré kroky a postupy autorka řádně a logicky

odůvodňuje. Materiál obsahuje 14 čtených projevů profesionálních mluvčích (Český rozhlas)

z let 2001 – 2005, které byly vybrány a Pražského fonetického korpusu (Skarnitzl,  2010)

v průměrném rozsahu jedné relace 3,7 minut. Veškerý materiál  autorka podrobně  a velice

pečlivě zpracovala nejprve automaticky v programu Praat a Prague Labeller (str.  51). Poté

provedla u veškerého materiálu manuální korekci reálných mluvních taktů a hranic hlásek

pomocí akustických percepčních vodítek (např. pauza, hezitace, melodém atd.), a to proto, že

pracovala nejen s konsonanticko – vokalickými strukturami slov a taktů (jak uvádí na rozdíl

od výzkumu v rámci diplomové práce),  ale soustředila se i  na konkrétní  hláskovou náplň

fonotaktických  vzorců  a  na  trvání  jednotlivých  segmentů.  Tato  korekce  byla  prováděna

systematicky dle pravidel  (Machač  Skarnitzl,  2009),  proto lze tento postup od zkušeného

fonetika považovat v určitém smyslu za objektivní v rámci subjektivní manuální úpravy.  Po

manuální editaci autorka dále pomocí skriptů označovala charakter hlásek (konsonant, vokál,

likvida, ráz) a konsonanticko – vokalické vzorce taktu, počet hlásek a slov v taktu, trvání

hlásek atd. Upozorňuje, že v tomto výzkumu nepracuje se slovy, ale takty, na nichž je ostatně

rytmus  v řeči  realizován  (str.  51).  Pro  vlastní  percepční  experiment  vybrala  autorka  tři

v materiálu nejčastější konsonanticko - vokalické vzorce: CVCV, CVCCV, CCVCV, u nichž

uváděla  jejich  hláskový  obsah,  aby  bylo  možné  zohlednit  přítomnost  tónu,  sonoritu  a

vokaličnost,  což  se  ukazuje  pro  vnímání  rytmu  určující.  V  testu se  pracovalo  s  tzv.

„položkami“, které se skládaly ze dvou různých přirozeně proslovených dvouslabičných taktů

či  taktu a nízkofrekvenčního obrazu jiného či  stejného taktu. Takty se odlišovaly většinou

jedním hláskovým rysem (např.: znělostí, počtem segmentů, počtem konsonantů ve skupině).

Velmi rozumně z hlediska zachování jisté míry objektivity při percepčním hodnocení rytmu

autorka  do  testu  vybírá  především  takty,  u  nichž  se  nerealizovalo  melodické  schéma

(melodém či  expresivní intonace). Některé položky byly do testu zařazeny opakovaně  pro

ověření konzistentnosti respondentů. Celkem se porovnávalo 210 položek postavených do tří

skupin po 70 (viz  str.  58).  Kapitola je  zpracována přehledně  a  dle mého soudu naprosto

vyčerpávajícím  způsobem,  veškerá  rozhodnutí  jsou  autorkou  srozumitelně  a  logicky

objasněna. Příprava materiálu byla promyšlená a zároveň velmi pracná, což je nutno ocenit.



Uvítala bych snad podrobnější  charakteristiku respondentů  a kritéria jejich výběru,  jakým

způsobem jim byly předány instrukce tak, aby jim porozuměli (uvést v příloze?) a jaká mohla

být kontrola, zda při samotném testu plní pokyny přesně. 

Čtvrtá kapitola seznamuje čtenáře podrobně s výsledky experimentu, který pomohl částečně

odhalit vztah mezi fonotaktickou strukturou českého mluvního taktu a vnímáním řečového

rytmu v češtině.  Ukázaly se některé faktory,  které vedou posluchače ke vnímání rytmické

podobnosti zvukových jednotek. Výsledky jsou zde interpretovány srozumitelně a průběžně

dokladovány grafy. Autorka dělí zjištěné faktory na fonotaktické vlastnosti rytmické jednotky

a na suprasegmentální a biologické faktory. Dále se autorka podrobněji zabývá zkoumáním

jednotlivých  položek,  které  vykazovaly extrémní  hodnoty v rámci  percepčního hodnocení

a uvažuje o možných příčinách. Zpracování této dílčí části výsledků je podrobné, pracuje se

však s malým množstvím dat, čehož si je autorka při vyvozování závěrů vědoma. 

V závěru práce autorka mohla potvrdit výchozí předpoklad, že vnímání rytmické podobnosti

je  nejvíce  v daném  materiálu  ovlivněno  především  pozicí  souhláskové  skupiny  (shluku)

v mluvním taktu a dále počtem souhlásek ve skupině. Hodnocené „položky“, jejichž takty se

tímto  odlišovaly,  byly  hodnoceny  jako  rytmicky  méně  podobné.  Také  takty  obsahující

dlouhou  samohlásku  byly  hodnoceny  jako  rytmicky  podobnější  než  ty,  které  obsahují

samohlásku krátkou, toto se ukazuje v rámci následné položkové analýzy poměrně výrazně

(str. 64, 94). Na základě autorčiny bohaté praxe a teoretické vybavenosti by čtenáře mohlo

zajímat, zda je možné nalézt důvody či alespoň hypotézy, proč tomu tak je. Na hodnocení

rytmické podobnosti  či  rozdílnosti  se zřejmě podílejí, jak se ukazuje z výsledků,  i  některé

další faktory (sonorita, znělost, pohlaví mluvčího…). Avšak, jak autorka konstatuje, bylo by

třeba materiál  výzkumu výrazně  rozšířit.  Nakonec navrhuje další  možné experimenty pro

potvrzení některých zjištění a nastiňuje i další možné směry výzkumu v této oblasti.

Na  základě  výše  uvedených  skutečností  mohu  konstatovat,  že  autorka  ve  své  práci

jednoznačně  prokázala  schopnosti  samostatné  vědecké  práce.  Předložená  práce  splňuje

požadavky kladené na disertační práci a doporučuji k obhajobě. 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji  jako prosp ěla.

V Praze dne 5. dubna 2019
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