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11:00 Předseda komise, doc. Radek Skarnitzl, zahájil obhajobu, představil sebe a přítomné členy 

komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studenta. 

11:02 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentčina studia a její 

disertační práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

11:06 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Studentka zejména osvětlila 

základní pojmy, jako je rytmus, takt, fonotaktika, a seznámila posluchače s cíli práce – existuje 

měřitelný vztah mezi vnímáním rytmu a fonotaktickou stavbou mluvního taktu? Zvukový 

materiál byl získán ze čtených projevů ČRo (14 mluvčích, celkem přes 6 000 mluvních taktů). 

Studentka se zaměřila na tři nejfrekventovanější dvouslabičné fonotaktické vzorce (CVCV, 

CVCCV, CCVCV), z nichž byly vybírány položky do percepčního testu dle určitých kritérií 

(hláskové složení, frekvence slov, absence rušivých jevů jako třepená fonace, elize, melodém 

apod.). Percepční test zahrnoval dvojice stimulů, z nichž jeden byl zpravidla filtrovaný (bez 

vyšších frekvencí). Dvojice byla složením identická, nebo se lišila v nějakém sledovaném rysu. 

Úkolem posluchačů bylo určit míru podobnosti mezi stimuly na pětistupňové škále. Největší vliv 

na hodnocení podobnosti měla pozice shluku v taktu (iniciální vs. mediální), počet konsonantů 

ve shluku, přítomnost dlouhého vokálu. Jasný vliv sonority a znělosti prokázán nebyl, ani vliv 

pohlaví mluvčích. 

11:24 Oponentka prof. Zdena Palková seznámila přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položila studentce tyto otázky:  

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

kody. 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) Objevil se vliv pořadí dvojice porovnávaných slov na výsledky hodnocení? 

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

podobné hodnocení? (viz opakované položky, které se objevily osmkrát) 

d) Co soudí autorka o konkurenci faktoru struktura taktu a konkrétní realizací mluvčím? 

11:42 Oponentka dr. Marie Hes Svobodová seznámila přítomné s hlavními body svého posudku a 

se závěrem, že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Položila studentce tyto 

otázky: 

e) Může autorka uvést podrobnější charakteristiku respondentů (kritéria jejich výběru, 

instrukce)? 



f) Je možné nalézt důvody či alespoň hypotézy, proč byly takty s dlouhou samohláskou 

hodnoceny jako rytmicky podobnější? 

11:51 Studentka reagovala na posudky oponentů a jejich položené otázky. 

a) Ohledně vlivu kody (otevřenosti slabiky) bylo upřesněno, že položky CVCCV byly 

hodnoceny jako méně podobné taktu CVCV než tomu bylo u položek CCVCV (ty byly 

vnímány jako podobnější). 

b) Vliv pořadí stimulu byl patrný u některých položek (např. jako x mezi), u jiných byl 

nepatrný. Celkově nelze uzavřít, že by byl vliv systematický. 

c) Ukazatele variability u každé osmice položek se stejnými takty byly vždy nižší než tytéž 

ukazatele u celého souboru. 

d) Vliv konkrétní realizace byl zejména u taktu „nimi“, který často splýval v jednu slabiku. 

e) Studentka upřesnila instrukce, jimiž se posluchači řídili v testu. Co je „rytmické“, nebylo 

řečeno záměrně, aby byla získána intuitivní interpretace rytmické podobnosti. Dále 

vysvětlila, proč byli respondenti testováni individuálně a dálkově, upřesnila též kritéria 

výběru (zejména kritérium rodilého mluvčího, nikoli však nutně monolingvního). 

Studentka také provedla analýzu konzistentnosti a nenašla důvody, proč nějakého 

respondenta vyřadit. 

f) Položky s dlouhým vokálem v první slabice měly obecně malé rozdíly v trvání dvojice 

stimulů, avšak ty byly na hranici postřehnutelnosti, takže asi neovlivňovaly hodnocení. 

Hypotéza je spíš to, že když je přítomen kontrast dlouhého a krátkého vokálu v jenom 

taktu, tak jsou oba stimuly automaticky hodnoceny jako více podobné.  

12:10 Oponentky se vyjádřily k vystoupení studentky. Prof. Palková potvrdila, že mohl hrát roli 

vliv nápadnosti (délky vokálu). Poukázala na obtížnost odstranění různých rušivých vlivů. Dr. 

Svobodová neměla doplňující dotazy. 

12:13 Předseda komise zahájil diskusi. V následné diskusi vystoupili: 	

a) Dr. Veroňková: požádala o dovysvětlení párování jednotlivých položek, např. vícečetný 

výskyt rysu či více rysů zároveň. Odpověď: Vysvětlení je na str. 56, zejména skutečnost, 

že sonorní a znělé segmenty byly považovány za ekvivalentní, tj. znělé, pokud sonorita 

nebyla přímo sledovaným rysem; rozlišování by vedlo k roztříštění kategorií. 

b) Doc. Volín: Proč neměla efekt melodie? Nejspíše proto, že doménou melodie není takt, ale 

úsek. Takže je to vlastně dobře. 

c) Doc. Matoušek: Kdo byli posluchači, pokud ne zrovna laici? Odpověď: Většina laici, 

zbytek nikoli fonetici, ale lingvisticky poučení lidé (např. studenti jazyků). 



12:20 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

 

Předseda komise seznámil studentku a přítomné s výsledkem obhajoby: komise hlasovala 

zdvižením ruky, počet členů komise 5 – přítomno členů komise 5 – kladných hlasů 5 – záporných 

hlasů 0. Obhajoba disertační práce byla klasifikována jako prospěla. 
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Jméno a podpis předsedy komise: 

Radek Skarnitzl 

 

Jméno a podpis dalšího člena 
komise: 

Jitka Veroňková 


