
Posudek vedoucího diplomové práce 
Obor: lingvistika a fonetika 

Jana Blažková: Výslovnost dvojího "i" ve východolašském dialektu 

Diplomová práce Jany Blažkové je materiálová monografie z problematiky, která je 
závažná pro základní výzkum fonetiky češtiny, zejména pro zjišťování variability zvukových 
jednotek z hlediska vztahu mezi jejich akustickou podobou a percepčním hodnocením 
posluchače.Téma bylo zadáno v rámci projektu VZ řešeného ve Fonetickém ústavu a 
předpokládá se, že na materiál i výsledky bude navazovat další výzkum. 

Úkolem práce bylo zjistit, zda a do jaké míry se v lašských nářečích, konkrétně v nářečí 
ostravském, zachovala výslovnost dvou variant fonému lil, jaké akustické vlastnosti tento 
rozdíl podmiňují a do jaké míry je výskyt dvojího lil ajeho rozlišování vázáno na danou 
nářeční oblast. 

Zadání tohoto nesnadného tématu bylo motivováno skutečností, že diplomantka z dané 
oblasti pochází a sama rozdíl vnímá. Při řešení úkolu postupovala ve dvou krocích. Nejprve 
provedla v rámci seminární práce pro PZK úzkou sondu k dílčímu aspektu problematiky a na 
základě získaných zkušeností byl pak stanoven diplomový úkol. 

V stupní sonda byla zaměřena na jedinou kontextovou situaci, na výslovnost fonému [i] 
ve 3. osobě plurálu minulého participia v přísudku, v závislosti na tom, zda je podmět rodu 
mužského životného či rodu mužského neživotného nebo ženského. Současně byla sledována 
četnost výskytu dvojího lil ve vztahu ke generační příslušnosti mluvčích (při rozlišení tří 
věkových skupin). Základem byl materiál z čtených i nečtených projevů jednadvaceti 
mluvčích, kteří se narodili a žijí na Ostravsku a Frýdeckomístecku, popřípadě na 
Novojičínsku. Zvukové realizace pak autorka srovnávala s akustickými hodnotami Fl a F2 
Výsledky ukázaly, že rozdíl obou variant se stále ještě objevuje a má tedy smysl se 
problematikou dále zabývat. 

Na začátku práce, v kap.2, Jana Blažkova podává pěkný přehled relevantních údajů o 
problematice dvou variant fonému lil v dialektologických studiích starších i současných. 
Stojí za zmínku, že až dosud chyběly fyzikální akustické údaje o tomto rozdílu, nalézt lze 
pouze charakteristiky odvozené ze subjektivního poslechu. 

Jako součást teoretických východisek Blažková v kap. 3 velmi úsporně představuje 
zmíněnou už předběžnou sondu věnovanou kontrastu li/ly. Je trochu škoda, že se nezmiňuje o 
získaných výsledcích z hlediska generačních rozdílů, které byly v materiálu zastoupeny. 

Materiál původní sondy naopak popisuje podrobně, protože na jeho základě provedla, již 
jako součást DP, poslechový test v prostředí jednak ostravských, jednak pražských 
středoškoláků, opět pro předběžné ověření vhodnosti daného postupu (3.2). Shoda hodnocení 
uvnitř skupin posluchačů u značné části dokladů byla povzbudivá. 

Postupné propracovávání tématu a opatrně vyhodnocování jednotlivých kroků je pro tuto 
diplomovou práci charakteristické a je ho třeba ocenit. Oceňuji také velmi pečlivý a poctivý 
způsob, kterým Jana Blažková popisuje v každé fázi svůj postup. Uvádí například plné znění 
svých instrukcí pro posluchače. Z textu je zřejmé, že si až v průběhu práce uvědomila nutnost 
upozornit posluchače na rozdíly realizace lil ve standardu a v daném nářečí. 

Pro jádro své práce (kap. 4 a 5) Jana Blažková pořídila nový materiál obsahující slabiky 
s oběma variantami fonému lil ve vzájemně srovnatelném okolí. Tyto kombinace zařazuje do 
jednoduchého větného materiálu, který pak předkládá ke čtení svým pokusným osobám. 
Kombinace KV vybírá primárně podle hypotézy současných dialektologických pramenů o 
zachování tohoto kontrastu. Další kritéria, která si stanoví, ukazují, že je dobře obeznámena 
s podmínkami pro tvorbu poslechových testů. Výběr textů považuji za vhodný a rozsahem 
dostatečný. 



Náročnou a také záslužnou část práce představuje nepochybně pořízení vlastního 
zvukového materiálu. Jana Blažková se rozhodla zaznamenat výslovnost starší generace, což 
znamená, že její nahrávky vedle přímého cíle daného tématem mají i archivní hodnotu. Plně 
přitom využila zkušeností z první sondy a pořídila záznamy zvukově přirozené a zároveň 
s dobrou technickou kvalitou. 

Z materiálu diplomantka vytvořila dva paralelní a strukturou analogické poslechové testy. 
Získaný materiál byl rozsáhlejší, než bylo možno uplatnit a autorka opět podrobně vysvětluje 
motivaci výběru mluvčích, položek i postup při sestavení testů. Výběr mluvčích na základě 
výraznosti jejich dialektu je v případě daného úkolu možno akceptovat (s. 39). 

Testy diplomantka k předložila k poslechu dostatečně reprezentativním skupinám 
středoškoláků, jednak v Ostravě, jednak v Praze. Posluchači dostali stejný úkol jako v prvním 
testu, a to vybrat na základě poslechu jednu ze dvou nabídnutých variant li.V tomto případě 
však mohli vedle povinného výběru ještě označit položky, které považují za neutrální a 
rozlišení variant pro ně postrádá zvukovou oporu. Tento druhý úkol byl nezávazný, ale značná 
část respondentů možnosti využila a výsledky jsou zajímavé (viz např. s. 64, 80,93). 

Výsledky získané z takto strukturovaného materiálu lze analyzovat více způsoby a 
diplomantka opět postupuje opatrně. Důsledně rozlišuje data opřená o individuální soudy a 
data vycházející ze shody posluchačů v jednotlivých položkách. Při hodnocení shody 
posluchačů pracuje jednak s prostou převahou, jednak s rozlišením několika stupňů shody. 
(otázka na okraj: co jsou "většinové soudy" při výsledku 50:50%?). Hodnocení posluchačů. 
vztahuje k původní intenci mluvčích. Protože se ukázaly určité rozdíly mezi výsledky obou 
testů (podmíněné asi individualitou mluvčích), zpracovává nejprve jejich materiál odděleně a 
teprve v po té v souhrnu. Všechny tyto kroky zpracování provádí paralelně pro skupinu 
z Prahy a z Ostravy. Výsledky jsou zajímavé a věrohodné. Závěry, které Blažková činí, jsou 
zdrženlivé, a správné (s. 68, 78 a další). Potvrdil se rozdíly v citlivosti ke kontrastu kvality 
vokálu lil mezi ostravskými a pražskými posluchači. Z hlediska stavu vokálů v současné 
češtině je pak příznačné, že diferencujícím příznakovým členem je spíše tzv. "měkká" 
varianta; ve skupině pražských posluchačů je v souboru tzv. neutrálních dokladů více 
zastoupena varianta "tvrdá". (s. 64, 80, 93) 

Při vyhodnocování dat v této části práce používala diplomantka především absolutní údaje 
a jednoduché porovnávání výpočtem procent. Neověřovala statistickou významnost zjištěných 
rozdílů (např.mezi oběma testy nebo s. 81), což by v některých případech pomohlo odlišit 
více a méně prokazatelné výsledky (př. "vyšší shoda" s. 89). 

K celkovým výsledkům připojuje J. Blažková dva pěkné rozbory dílčí. Je to rozbor vlivu 
individuální výslovnosti mluvčích na hodnocení posluchačů, který se prokazuje a rozbor 
případného vlivu použitých textů, který je zřejmě zanedbatelný. V obou těchto částech uvádí e 
vedle průměrů i směrodatnou odchylku, kterou vhodně používá jako kritérium. 

Poznámka: na s. 87 opomenutím neuvedeny 2 odkazující údaje. 
Otázka: proč se autorce jeví závěr o rozdílu mezi výsledky testu A-B na s. 88 jako 

paradoxní? 
Závěrečná část práce (kap.6) obsahuje akustickou analýzu většiny materiálu. Autorka 

nejprve analyzuje všechny výskyty vokály lil u mluvčích jednotlivě. Analyzováno je 6 
mluvčích,3 muži a 3 ženy. Uvedeny jsou nejprve hodnoty trvání hlásek, počet měřených 
period, hodnoty FO,F 1 ,F2,F3 u každé položky a následně průměr a směrodatná odchylka 
V grafickém zobrazení je zahrnut i údaj o tom, jak byly položky hodnoceny posluchači 
ostravského regionu. Oceňuji, že diplomantka pro každého mluvčího orientačně naznačila 
spektrální charakteristiku Fl a F2 u ostatních vokálů (jako průměr tří výskytů). 

Pro analýzu materiálu jsou hodnoty formantů vhodně převedeny do melové 
stupnice.Uvádí se týž soubor charakteristik při různém rozdělení materiálu: Obě varianty 
podle intence mluvčího, obě varianty podle rozhodnutí posluchačů v Ostravě bez ohledu na 



záměr mluvčího, obě varianty podle rozhodnutí posluchačů v Praze bez ohledu na záměr 
mluvčího. Za rozhodnuté určení je vhodně přijata shoda 65% posluchačů. Zejména grafické 
zpracování výsečí vokalických polí jsou velmi názorné. Směrodatné údaje ukazuje i 
zpracování, které zahrnuje vedle rozhodnutých také nerozhodnuté položky s přihlédnutím 
k hodnocení v Ostravě a v Praze. 

Poslední oddíl akustické analýzy části obsahuje zdařilý komentář k vybraným dokladům, 
které zasluhují zvláštní pozornost. jsou to jednak položky shodně rozhodnuté v obou 
regionech, jednak položky rozhodnuté posluchači proti intenci mluvčího (6.3). 

Dílčí otázka: Je velmi užitečné, že jsou uvedeny údaje o trvání. V nich se projevuje 
tendence k jistému rozdílu: i bývá v průměru delší než y. Zmínka o tom se objevuje až 
v samém závěru a obsahuje spíše pochybnost. Je to podloženo nějakým bližším (neuvedeným) 
zpracováním? 

Poznámka: Pro čtenáře nejsou vždy průhledné zkratkovité a tím zavádějící nadpisy, např. 
názvy grafů (s 145 - "Nerozhodnuté vokály": graf obsahuje TAKÉ nerozhodnuté V). 

Celkově je oddíl věnovaný akustické analýze zpracován opět s pozorností k podstatným, 
v práci sledovaným aspektům. Je třeba litovat, že zde autorka závěrečné souborné údaje 
neporovnala s některými výsledky nových analýz pořízených pro nářečně neutrální češtinu 
(např. s výsledky B. Hedbávné). 

Závěrečné shrnutí práce (kap.7) je zdrženlivé, až skromné. Interpretace výsledků je 
zaměřena téměř výhradně na problematiku dialektů. Již zmíněné porovnání s hodnotami 
získanými na jiném materiálu by podpořilo význam, který předkládané práce má. 

Závěr. 

Diplomová práce Jany Blažkové Výslovnost dvojího" i" ve východolašském dialektu je 
zdařilá materiálová studie z problematiky, která je podstatná pro popis vokalismu v současné 
češtině a dosud nebyla zpracována. Přináší unikátní dokladový materiál a podstatné nové 
údaje. Diplomantka prokázala zájem, píli i odbornou erudovanost v několika směrech 
fonetické práce: v terénním sběru materiálu, při přípravě a prezentaci poslechových testů i v 
akustické analýze zvuku řeči. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 

Praha, 18.1.2008 
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Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. 


