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Zvuková variabilita českých tázacích vět ve spontánní řeči 

Diplomová práce Lucie Hýblové je materiálová monografie z problematiky, která je 
závažná pro základní výzkum fonetiky češtiny a aktuální z hlediska praktických aplikací. 

Téma navazuje na výsledky dvou výzkumných projektů řešených ve Fonetickém ústavu (VZ 
MŠM 0021620825, GA ČR 405/05/0436). 

Širší zázemí diplomového úkolu představuje komplexní popis větné intonace v češtině, a 

to část zaměřená na analýzu melodémů, tedy zvukových kontur, které se uplatňují jako 

stabilizované prostředky pro vyjádření větné modality. Práce Lucie Hýblové představuje dílčí 

sondu, která se snaží tyto prostředky zkoumat na materiálu quasi spontánní řeči, tedy na 

materiálu relativně obtížně dostupném. 
Pro získání tohoto materiálu diplomantka použila postupu nazývaného obvykle Map 

Task, založeného na dialogu dvou osob s nestejnou rolí při řešení společného úkolu, kterým je 

popis pohybu ve vymezeném prostoru. Vedle toho pořídila paralelní dialog čtený, který 

stylizovaně kopíruje stejný úkol. Oba typy projevů lze částečně srovnávat. Pořízený materiál 
zahrnuje dialog 14 párů mluvčích v obou variantách, quasi mluvené a čtené, bude použitelný i 

v dalším výzkumu a ve svém celku patří k pozitivním přínosům práce. 

Vlastní studie si klade za cíl podat popis zvukové podoby výpovědí nebo jejich částí, které 
se v dialozích uplatňují ve funkci otázek. 

Lucie Hýblová nejprve určuje repliky s touto funkcí, a to s oporou, kterou poskytuje 

reakce partnera v dialogu. Následně se pak snaží utřídit je na pozadí vlastností jednak 

gramatických a sémantických, jednak zvukových. Rozlišuje 12 typů výpovědí s otázkovou 

funkcí v quasi mluveném projevu, z nichž 6 se objevuje i v projevu čteném. Podává statistické 

údaje o jejich distribuci v materiálu, jednak údaje celkové, jednak rozdíly v jejich užití 

v závislosti na roli mluvčího(§5.2). Snaží se také určit podíl otázek na celkovém dialogu, 
jednak na základě údajů o jejich trvání, jednak pomocí počtu replik. Celkově tuto textovou 

analýzu materiálu považuji za užitečnou a zdařilou. 

Shromážděný materiál replik s tázací funkcí je značně objemný a diplomantka provádí 

instrumentální analýzu intonace jenom najeho části. Pro výběr vzorků pro tuto analýzu 

stanoví čtyři kriteria, která mají umožnit následné srovnávání výsledků analýzy(s. 35n). Je to 
výskyt typu otázky v projevu čteném i mluveném, srovnatelná délky dokladů, srovnatelná 

délka melodému a jeho pozice v promluvovém úseku a existence srovnatelného počtu 

dokladů. Kombinací těchto kritérií dospívá Hýblová k souboru o rozsahu 571 dokladů. 

Obsahuje 6 typů otázkových replik (tab. 5.33 s. 52). Dva nejčetnější soubory reprezentuje 

klasická zjišťovací a doplňovací otázka, zbývající čtyři typy jsou méně četné, ale stále ještě 

s relevantním zastoupením. Dalšími sledovanými aspekty v rámci souboru je rozdílu vzorků 

jédnotaktových proti vícetaktovým, a rozdíl dokladů z řeči mluvené a čtené. Oddíl, který 

nabízí největší možnosti srovnávání jednotlivých otázkových typů, jsoujednotaktové repliky 



získané z mluveného projevu. Je třeba říci, že tento typ materiálu zatím v popisu české větné 

intonace soustavně popsán nebyl. 

V souboru vybraných dokladů pak Hýblová analyzuje průběh FO, porovnává výsledky 

získané u typů, na které se zaměřila, a částečně je vyhodnocuje z hlediska standardního 
popisu české intonace. Jednotlivé části tohoto postupu nejsou stejně zdařilé. 

Průběh FO diplomantka analyzuje na základě standardní analýzy spektra (Praat). Údaje 

z naměřených fyzikálních hodnot zpracovává za pomoci několika skriptů (částečně 

převzatých, částečně vlastních) a výsledky podrobuje ještě sluchové kontrole. Je zřejmé, že se 

dobře orientuje v metodách a postupech analýzy spektra a je si vědoma možných úskalí. 
Výběr aspektů, jichž si všímá, je vhodný a pro popis větné intonace relevantní. Zjišťovány 

jsou: celkový rozsah FO v jednotce (vymezené typem otázky), umístění slabik s minimem a 
maximem, místo největší změny FO v jednotce, intervaly mezi slabikami a celkový tvar 
kontury. Výsledky odvozené přímo z fyzikálních hodnot zjištěných ve spektru poskytují řadu 

zajímavých údajů. Patří k nim např. skutečnost, že ve čtené řeči byly zjišťovací otázky 

realizovány s výraznějšími změnami FO než v řeči spontánní. 

Některé ze sledovaných charakteristik více závisejí na subjektivním rozhodnutí autorky a 
mohou být předmětem diskuse. Jedním takovým rozhodnutím je volba intervalu 1,5 půltónu, 

jako kroku, který se přijímá jako minimu výškové změny s percepční relevancí ve větné 
intonaci. Volba tohoto základního kroku ovlivňuje zejména hodnocení Ca statistické zařazení) 

položek podle celkového průběhu kontury. Důsledkem je kromě jiného existence velkého 

počtu dokladů, které jsou zařazovány jako případy "bez percepčně relevantní změny" (cit. 
např. s. 141). Poslech ukáže, že by bylo zapotřebí jemnějšího rozlišení (např. většina čtených 

otázek typu Z s melodémem "beze změny" z tab. 5.70 má průběh FO se slyšitelnou změnou). 

Dalším faktorem, který by mohl ovlivnit údaje, je poslechové hodnocení zvukových kvalit 

tam, kde jiné než percepční posouzení selhává. Takovým případem je např. umísťování hranic 

zvukových jednotek, tj. mluvních taktů a promluvových úseků. Je třeba ocenit, že v tomto 

případě byl materiál zpracován velmi pozorně a sporné případy jsou spíše výjimkou. Nejspíše 
se objeví v hodnocení variant taktů s předrážkou. 

Více diskusní je hodnocení počátku melodému, zejména u dokladů s jednoslabičným 

posledním taktem, ale i jindy. Autorka dost mechanicky předpokládá, že nositelem melodému 

je právě jen tento takt. Činí tak zřejmě pod vlivem základního popisu v odborné literatuře. 
V materiálu, který zpracovává, je však nutno počítat s nestandardním a příznakovým 

průběhem melodie. Např. citované již případy čtených otázek typu Z z tab. 5.70 posluchač 

většinou hodnotí jako tzv. pražskou otázku, což znamená, že součástí melodémuje také 
relace k poslední slabice předcházejícího taktu. Materiál, který diplomová práce shromáždila, 

zároveň ukazuje, že při analýze mluvených projevů bude užitečné postupovat i obráceným 
směrem a ptát se, jaký průběh a jaká délka kontury jsou potřebné, aby určitá replika působila 

na posluchače ve shodě s intencí mluvčího. 

Převážná většina závěrů v práci má popisný charakter. Autorka zůstává při jejich 

interpretaci zdrženlivá, a to i tam, kde popis kontur FO ukázal odlišnosti od tradované 
představy melodémů používaných v dané funkci Qako je např. kontura čtyřslabičného 

melodému otázek typu U se stoupnutím na předposlední slabice taktu). L. Hýblová si je 



vědoma možného vlivu specifické komunikační situace, za které projevy vznikaly a správně 

připomíná potřebnost ověřit v budoucím výzkumu percepčními testy, zda určitá intonační 

kontura zůstanou otázkami i mimo danou komunikační situaci. 

Z hlediska výkladu je práce uspořádána logicky a při bližším studiu i přehledně, pokud si 

čtenář zapamatuje zkratky označující jednotlivé typy tázacích frází a pronikne do systému na 

němž se zakládá čtyř až pětimístný kód paragrafů. Podstatnou součástí práce je zvukový 

soubor analyzovaných položek, které lze poměrně bezpečně vyhledat. 

Závěr. Diplomová práce Lucie Hýblové Zvuková variabilita českých tázacích vět 

ve spontánní řeči je dobře koncipovaná a v hlavních rysech uspokojivě zpracovaná 

materiálová studie z problematiky, která je významná pro popis prozodie češtiny. 

Diplomantka vytvořila a přínosným způsobem analyzovala věrohodný materiál a na jeho 

základě získala řadu nových údajů. Prokázala přitom dobré znalosti problematiky po stránce 

věcné i metodické. Výsledky práce bude možno uplatnit v souvislostech širšího výzkumu. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci velmi dobře . 
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