
Univerzita Karlova v Praze 
Filozofická fakulta 
F anetický ústav 

PhDr. Jan Volín, Ph.D. 

Oponentský posudek 
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Zvuková variabilita českých tázacích vět ve spontánní řeči 

Diplomová práce Lucie Hýblové je studií intonologickou, zaměřenou na melodické ztvárnění 

otázky. V obecné rovině se dotýká také velmi aktuálního problému rozdílů mezi spontánním 

řečovým projevem a hlasitým čtením předem připraveného textu. Dosavadní výzkum se o 

čtené texty opírá v naprosté převaze a studií zaměřených na spontánní řeč začalo přibývat až 

v poslední době. Důvodem je nejen problematičtější dostupnost nahrávek spontánní řeči, ale 

také její vysoká variabilita, a především potíže s experimentálním sjednocením podmínek pro 

porovnávání sledovaných jevů. Vhodným řešením jsou projevy semispontánní, kde je díky 

úkolu zadanému respondentům možno předem odhadovat použitou slovní zásobu nebo 

gramatické struktury, a přesto jde o řeč vytvářenou se vším všudy ad hoc. Právě takové 

projevy jsou základem předložené práce. 

Široká problematika rozdílů mezi spontánním a čteným řečovým projevem je tedy zúžena na 

kategorii otázky. I přes toto zúžení má práce neobvyklý rozsah: 200 stran při jednoduchém 

řádkování. Obsah, umístěný oproti zvyklostem běžným u odborných textů až za textem, však 

naznačuje přehledné a logické členění. Práce se skládá ze sedmi oddílů, přičemž první a 

sedmý jsou pouze kratičkým úvodem a závěrem. Text je dále opatřen cizojazyčným resumé, 

bibliografií a užitečnými přílohami. Důležitou součástí práce je i nosič zvukových dat. 

Druhý a třetí oddíl představují teoretické zázemí práce. Zde diplomantka rozebírá postavení 

spontánní řeči v současném fonetickém výzkumu a podává přehled základních rysů 

melodického systému češtiny. Opírá se přitom jak o práce staršího data, tak o studie novější. 

Čtvrtý oddíl práce přináší pečlivý popis metodiky práce, včetně důkladného představení 

použitého materiálu. Z tohoto oddílu je patrno, že diplomantka má více než běžné zkušenosti 

se zpracováním zvukového signálu a že nad touto problematikou přemýšlí a pouze 

mechanicky nepřejímá různé rutiny měření. 

Pátý oddíl, nazvaný Analýza materiálu, tvoří jádro předkládané studie a rozsahem její tři 

čtvrtiny. S takovouto asymetrií se u popisných prací vycházejících z reálných dat někdy 

setkáváme, ačkoli např. u pasáže, která se týká segmentálních aspektů výslovnosti výrazu 

"OK" (s. 33), bychom mohli o relevantnosti pochybovat. 



Hned na počátku oddílu je představena typologie nalezených otázek, která vychází z několika 

hledisek. Tato typologie patří mezi nejpřínosnější aspekty práce a dokazuje, že diplomantka 

dokáže samostatně a tvořivě uvažovat. Bylo by užitečné, kdyby zkratky zvolené pro 

jednotlivé typy byly mnemotechnicky průzračnější. Jejich explicitní vysvětlení by čtenáři 

pomohlo rychleji se orientovat v bohatství rozlišovaných typů. 

V rámci pátého oddílu diplomantka dokazuje, že je schopna samostatně komentovat výsledky 

a propojovat zjištěné skutečnosti s vědomostmi nabytými četbou. Zároveň je chvályhodné, že 

nečiní ukvapené závěry a je si vědoma omezení, daných typem materiálu, s nímž pracuje 

(s. 42,44). Na druhou stranu poněkud chybí hlubší analytický vhled do problematiky a text se 

místy utápí v přemíře čistě popisných údajů (viz např. s. 137, 160). 

Šestý oddíl práce shrnuje nejdůležitější nálezy v pořadí daném strukturou pátého oddílu. 
Diplomantka mimo jiné dospěla k zajímavému zjištění - u doplňovacích otázek je ve čtené 

formě větší melodický pohyb než u spontánní řeči (s. 63), totéž platí o otázkách typu T (s. 

79). U otázek typu Z se však tato tendence neprojevuje (s. 102, s. 143). Při různých 

porovnáváních průměrných hodnot v průběhu práce se však nabízí otázka, zda by autorka 

dokázala ověřit významnost nalezených rozdílů. To ani v jednom případě neprovedla. 

Příbuzná otázka by pak byla vztažena ke s. 30, kde se hovoří o dvousetinovém rozdílu mezi 

dvěma korelačními koeficienty. Dokázala by autorka vysvětlit, co je interval spolehlivosti 

takového koeficientu? Třetí otázka na toto téma se týká vysoké variability hodnot FO (např. 

poznámka s. 72 dole: " .. přesto nelze najít pásmo, které by ... bylo charakteristické .. "). Uměla 

by diplomantka normalizovat hodnoty FO, kdyby chtěla šum v datech snížit? 

Kvalitu práce bohužel snižuje jedna závažná a řada drobných chyb a formulačních 

nepřesností, které vzbuzují dojem spěchu a především nedostatek zpětné kontroly napsaného. 
Závažnou chybou je nesprávná lokalizace melo dému u série otázek typu D. Autorka se 

domnívá, že " .. všechny otázky mají pouze jednoslabičný melodém." (s. 114). Ve skutečnosti 

však řada takto označených otázek měla melodém realizovaný trojslabičnou kadencí, a to tak, 

jak je v češtině poměrně obvyklé: s počátkem na tázacím zájmenu co. (viz např. položka 

D4_12_B_F, D4_05_A_F, D4_05_B_F, D4_02_B_M, D4_04_A_F, D4_11_B_F, D4_13_A_F atd.) 

Díky tomuto přehlédnutí pak neplatí řada závěrů, které jsou o dané skupině otázek činěny 
(např. s. 118 - otázka maxima, s. 122 - kadence bezpříznaková). 

Za zamyšlení stojí i poněkud rozporuplné užívání termínu melodém. Na jednu stranu se 

autorka hlásí k definici melodému jakožto abstraktní, funkčně definované popisné jednotky, 

na druhou stranu pak jednotlivé konkrétní realizace kadencí nazývá melodémem (viz např. i 

názvy oddílů 5.5.3.2, 5.5.4.2, 6.7a a 6.8.a). Nejilustrativněji k tomuto problému hovoří 

formulace na s. 180: " .. variabilita a vlastnosti melodému .. " ve smyslu průběhů FO. 
Diplomantka si jistě uvědomuje, že už její zkratkovitá poznámka na s. 6 " .. melodií rozumíme 

průběh FO .. " je neopatrná. Melodie řeči se o průběh FO v zásadě opírá, ale není s ním 
ekvivalentní. Melodém sám pak žádné konkrétní fyzikální vlastnosti nemá. Ve formulaci na 

s. 73 se pak navíc s touto problematikou zřejmě snoubí i spěch při kontrole napsaného. Jistý 



klasifikační rys je zde specifikován jako "umístění FO počátku melodému vůči předchozímu 
kontextu předchozí kontext." Tato specifikace není srozumitelná. 

Také opakovaně používaná formulace typu: " ... slabika minima se realizuje na poslední 
slabice .. " je matoucí (ss. 53,63,65, 72, 76, 84, atd.). Realizace slabiky na slabice zní obzvlášť 

nešikovně tam, kde je věta jedinou náplní specifického oddílu nebo tam, kde je formulace 

umocněna další zmínkou o slabičnosti, např. na s. 72: "Slabika s maximem je ve všech 
jednoslabičných otázkách umístěna na druhé části slabiky.") 

Námitku je nutno vznést i k některým neopatrným komentářům ohledně otázek typu Y. 

Především se na s. 70 mluví o bezpříznakové klesavé kadenci u těchto otázek. Proti 
bezpříznakovosti však hovoří intonační rozpětí a umístění intonačního maxima. Autorka má 

sice pravdu, že bez kontextu by snad mohly vzniknout pochybnosti o tázací funkci této formy 

(s. 26), těžko by se ovšem dalo uvažovat o bezpříznakovém sdělení. Konkrétně intonace 
položky označené v příloze jako Y2_01_A_F a na zvukovém nosiči jako Yl_Ol_A_F by i přes 

klesavý pohyb melodie byla méně příznaková jako otázka než jako sdělení. V práci přitom 

nalezneme údaje dokládající, že melodém v otázkách typu Y je lokalizován na nefinálních 

taktech (s. 46) a že intonační rozpětí jeho realizací není bezpříznakové (s. 147). 

Další drobné připomínky především k typografickým chybám jsou diplomantce k dispozici u 
autora tohoto posudku. 

Celkově je z předložené práce patrno autorčino nadání pro tento typ badatelské činnosti, 

zároveň však také spěch vedoucí v některých ohledech k povrchnosti. Závěrem tedy 
konstatujme, že diplomová práce Lucie Hýblové splnila svůj účel a svým obsahem i rozsahem 

vyhověla požadavkům kladeným na diplomové práce magisterského studia. Vzhledem k výše 
uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velllli dobře. 
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V Praze dne 9. 9. 2007 

PhDr. Jan Volín, Ph.D. 


