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Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na výzkum tzv. "tvrdého" y, o němž se uvádí, že se 
stále ještě objevuje ve slezských neboli lašských nářečích. Autorka si stanovila za cíl "ověřit 
současný stav výslovnosti dvou různých i-ových fonémů" (s. 6). Práce se zaměřuje na vztah 
akustických vlastností a percepčního hodnocení na úrovni segmentů. 

V diplomové práci rozvíjí téma, která zpracovávala v písemné práci v 1. cyklu studia na oboru 
lingvistika - fonetika. S uvedeným tématem má tedy již zkušenosti. V písemné práci prováděla 
analýzu akustických vlastností i-ových samohlásek, a to ze zvukového materiálu mluvčích 

slezského nářečí, který sama pořídila. 
Prvním krokem v pokračování výzkumu bylo otestování části analyzovaného materiálu pomocí 

percepčních testů (viz dále Pilotní výzkum). Závěry, které učinila, se staly východiskem pro 
přípravu nového experimentu. Pro ten shromáždila nový materiál, jehož část opět otestovala a 
podrobila akustické analýze. 

Pozn. Z přehledu českých samohlásek vypadly dvojhlásky (s. 6 v úvodu, a v resumé). 

V kap. 2 Obecná východiska autorka nejdříve vymezuje skupinu slezských nářečí a její 
podskupiny. Dobře se orientuje v odlišných pojetích tohoto dialektu u různých autorů. 

Výběrově uvádí zvukové charakteristiky typické pro tuto oblast (s. 8). Doporučila bych 
upřesnění týkající se palatalizovaných hlásek, přehled, tak jak je uveden, by mohl vést 
k nedorozumění. Bude-Ii práce, či její část, v budoucnu publikována (což bych velmi doporučila) 
přimlouvala bych se místo tradičního termínu "lašská" nářečí, který autorka používá, užít ve shodě 
s nejnovější souhrnnou dialektologickou prací termín "slezská" nářečí (Balhar a kol., 2005). 

Dále se autorka zaměřuje na hlásku [y]. Rozebírá její územní výskyt a distribuci, tak jak jsou 
popsány v dialektologické literatuře. Je třeba ocenit, že autorka prošla jak starší, tak novější práce. 
Bylo by dle mého názoru užitečné přehled doplnit ještě o informace z Českého jazykového atlasu 
(Balhar a kol., 2005), se kterým autorka také pracovala. 

Dále se autorka věnuje fonetickému popisu [y]. Je třeba uvést, že literatura nabízí převážně 
pouze artikulační popisy. Možná by bylo užitečné výklad rozšířit také o popis [i] a uvést zobrazení 
průřezu mluvidel u obou hlásek (Palková, 1997, s. 181 pro lil a s. 188 pro Iy/). 

Kap. 3 je věnována pilotnímu výzkumu. Jak už bylo zmíněno, materiál byl pořízen a 
analyzován v rámci klauzurní práce. Jedná se o nahrávky 21 mluvčích slezského dialektu, a to o text 
nečtený a čtený. Autorka analyzovala Fl a F2 u i-ových krátkých samohlásek, a to v příčestí 
činném -li I ly. 

Uvádí základní výsledky tohoto měření a stručně je komentuje. Jde o výsledky zajímavé, 
autorka mohla uvést širší vhled do problematiky a hlubší komentáře a svou klauzurní práci citovat 
v literatuře. Již zde se ukázalo, že by bylo užitečné, ba žádoucí, uvést přehled akustických vlastností 
českých samohlásek, tak aby bylo možno provést srovnání autorkou naměřených hodnot a hodnot 
referenčních (např. Hála, 1941; z novějších pramenů Hedbávná, 2002). 

Z části materiálu autorka sestavila poslechový test, tak aby získala údaje o tom, jak jsou 
vzorky hodnoceny percepčně. Podrobně popisuje výběr konkrétního materiálu pro tento test, 
sestavení položek testu, jejich řazení apod. Je zřejmé, že si je vědoma možných úskalí a zvolená 
kritéria zdůvodňuje. 

Promyšlený byl i výběr posluchačské skupiny, tak aby byla co nejvíce homogenní. Autorka 
test zadala na čtyřletých gymnáziích v Ostravě, tj. v místě slezského nářečí, a v Praze, jakožto 
srovnávací skupině. Skupiny byly dostatečně velké, v ostravské skupině je 84 posluchačů, v pražské 
skupině 68 posluchačů. Pro každého posluchače autorka získala informace, z nichž se dá usuzovat 
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na jeho nářeční pozadí. To svědčí o pečlivosti a zodpovědnosti, se kterou autorka k testování 
přistupovala. 

Uvádí také znění instrukcí, které při testování používala. Všichni, kdo zadávají percepční 
testy, vědí, že bývá obtížné formulovat instrukce dostatečně jednoduše a zároveň přesně, tak aby 
nedošlo k nežádoucímu zkreslení. 

V dalším oddíle vyhodnocuje výsledky percepčního testu. Je si vědoma toho, že výsledky lze 
zpracovávat různým způsobem. Interpretuje jak globální hodnocení vycházející ze soudů všech 
posluchačů, tak hodnocení jednotlivých položek. Nejdříve se dívá na položky rozhodnuté "prostou 
většinou posluchačů" (s. 20), ve druhém kroku hranici pro označení položky jako rozhodnuté 
zvyšuje. Sleduje shodu posluchačů mezi sebou a také zároveň shodu posluchačů s intencí mluvčího. 

Výsledky vyhodnocuje zvlášť pro každou ze sledovaných skupin, poté obě skupiny srovnává 
(s. 30 - 33). Při tomto vyhodnocování používá stejný postup a grafické zpracování. Svědčí to o 
systematickém přístupu a čtenář se v textu dobře orientuje. 

Pozn. 
Domnívám se, že by bylo názorné, kdyby také tabulky - spíše než absolutní hodnoty -

obsahovaly hodnoty procentuální, se kterými se pracuje v textu. 
Údaje týkající se trvání analyzovaných vzorků: vhodnější by bylo uvést spíše absolutní trvání, 

nikoli počátek a konec měřené části (pilotní část - příloha č. 2; u nového experimentu je již uvedeno 
trvání), z tabulek vypadla jednotka měření. 

Zvážit, kolik desetinných míst je u toho kterého typu údaje dostatečných (obecnější 

poznámka). 

Jistě zajímavé výsledky by přineslo i zde srovnání hodnocení percepčního testu s údaji 
získanými při akustické analýze. To autorka nedělala, neboť hlavním účelem testu bylo zjistit, zda 
percepční testy přinášejí užitečné výsledky a zda je vhodné je použít jako jednu z metod při 

zpracování nového materiálu. Navíc by to již tak rozsáhlou práci dále rozšířilo. 

Výsledky pilotního výzkumu se staly dobrým východiskem k novému experimentu. 
Pro ten se autorka rozhodla pořídit nový zvukový materiál (kap. 4.). Zvolila čtený text, který 

sestavila tak, aby obsahoval minimální páry pro dvojici krátkých fonémů lil a Iyl v určitém 
hláskovém okolí. Autorka přistupuje k přípravě textu velmi zodpovědně, promýšlí a bere v úvahu 
různé aspekty, komentuje výhody a nevýhody zvoleného přístupu. 

Nahrávky textu pořizovala přímo v terénu. Mluvčími jsou starší osoby, u nichž byl 
předpoklad, že jsou nositeli slezského dialektu. Celkově nahrála 30 mluvčích. 

Je třeba zdůraznit, že takovýto sběr materiálu je velmi náročný a pracný. Není lehké získat 
vhodné a ochotné mluvčí. Navíc není nikdy předem jisté, že materiál bude dostatečně kvalitní a 
vhodný k dalšímu zpracování. Nahrávky jsou i cenným dokumentem, neboť, jak je všeobecně 
známo, nářečí j sou na ústupu. 

Z pořízeného materiálu sestavila autorka percepční test. Vzhledem k rozsahu však nebylo 
možné jej otestovat celý, proto bylo nutné provést jeho výběr. Autorka musela řešit to, s čím se 
všichni, kdo připravují percepční testy, potýkají: otestovat dostatečné množství materiálu na jedné 
straně, nepřekročit únosnou délku testu na straně druhé. Autorka si je těchto potíží vědoma. 
Přípravu a sestavování testu provádí velmi pečlivě a zodpovědně. Jednotlivé kroky a rozhodnutí 
komentuje. Nakonec se rozhodla sestavit dva paralelní testy (test A a B). Jejich základem jsou 
vzorky šesti mluvčích (tří žen a tří mužů). 

Jako posluchače zvolila, podobně jako u pilotního testu, studenty gymnázií v Ostravě a 
v Praze. Podařilo se jí získat přibližně 90 posluchačů pro každou variantu testu v obou nářečních 
oblastech, tj. zpracovala přibližně úctyhodných 360 testů. Opět ke každému posluchači shromáždila 
základní údaje vypovídající o nářečním pozadí. 

Na otázku, zda titíž posluchači odposlechli jak test A, tak test B, či zda některá ze skupin 
posluchačů se zúčastnila také pilotního testu, odpovídá autorka v odd. 5.3, ve kterém provádí 
srovnání testu A a B. 
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Instrukce k testu a úkol pro posluchače oproti pilotnímu testu částečně pozměnila. Základní 
změnou je to, že posluchači měli tentokrát doplňkovou možnost ohodnotit položku vokál jako 
neutrální, příp. vyjádřit svou nejistotu v rozhodování. 

V kap. 5 provádí autorka interpretaci výsledků percepčního testu. Vyhodnocuje postupně oba 
testy, zvlášť pro skupiny Ostrava a Praha, provádí srovnání obou skupin v rámci jednoho testu a 
také uvádí globální srovnání výsledků obou testů vzájemně. Postupuje opět velmi systematicky a 
vyhodnocování provádí obdobným způsobem jako u pilotního testu. Navíc rozebírá také hodnocení 
vokálů jako neutrálních. Upozorňuje na další možné vlivy na hodnocení položek. Viz také výše o 
kap. 3. 

Kap. 6 přináší výsledky měření akustických vlastností. Metoda měření byla stručně 

představena v předchozích částech práce. Autorka prováděla měření v programu Praat, který se 
v posledních letech standardně pro fonetickou analýzu používá (odkaz na tento program je vhodné 
uvést nejen ve vlastním textu, ale také v seznamu literatury). Použila automatické funkce pro 
měření FO a formantů Fl až F3 ve středové části vokálu, s případnou ruční korekcí. Údaje 
zpracovávala v hertzech a při srovnávání také v melech. Při měření zaznamenávala i další údaje. 

Následující oddíly přinášejí výsledky analýz šesti mluvčích, jejichž vzorky tvořily základ 
percepčního testu. Nejdříve uvádí naměřené údaje pro všechna originální [i] a originální ryl. Při 
interpretaci se zaměřuje na hodnoty prvních dvou formantů, a to z hlediska absolutních hodnot i 
jejich vzájemného poměru. Dále se soustředí na položky rozhodnuté. V této části vychází pouze 
z hodnocení skupiny Ostrava. Vedly ji k tomu závěry percepčních testů: tito posluchači totiž ,Ještě 
stále do jisté míry (ly!) rozlišují" (s. 104). 

K zobrazení údajů vhodně využívá grafů. Ty názorně ukazují rozložení jednotlivých 
naměřených vokálů ve formantovém poli. Autorka si všímá toho, zda jsou pásma obou fonémů 
spíše odlišena, či zda se mezi nimi vyskytuje větší či menší přechodové pásmo, příp. zda se 
překrývají. Snaží se najít vztah mezi akustickými vlastnostmi a percepčním hodnocením. Sleduje, 
zda se hodnocení posluchačů shodovalo se záměrem mluvčího, či nikoli. V těchto grafech jsou 
zaneseny i průměrné hodnoty formantů zbývajících vokálů a, e, o, u příslušných mluvčích, které 
autorka také změřila. 

Samostatně se věnuje i položkám nerozhodnutým. Zamýšlí se nad možnými příčinami toho, 
že některé položky nebyly pro posluchače dostatečně jasné; bere v úvahu další aspekty: trvání 
vokálu, F3, strukturu slabiky. Zvlášť se věnuje některým vybraným položkám. 

Závěr: 

Předkládaná diplomová práce Výslovnost dvojího lil ve východoh~ském dialektu pnnaSl 
zajímavé výsledky a údaje z oblasti, která není zatím dostatečně zpracována; opírá se o původní 
zvukový materiál. Jde o práci velmi obsáhlou, která výrazně překračuje rámec standardní 
diplomové práce. Je třeba ocenit autorčin pečlivý, systematický a poctivý přístup ke zpracování 
tématu. 

DP splňuje formální náležitosti stanovené FF UK v Pravidlech pro organizaci studia čl. 19 
(pouze název textu resumé v anglickém jazyce je zaměněn za Abstract). 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

Praha 18. ledna 2008 PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. 

3 


