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V předkládané bakalářské práci se Jana Blahušová zabývá aktuálním 

tématem stoupavé intonace v anglických oznamovacích větách. Konkrétně téma 

pojímá především z foneticko-fonologické perspektivy, ovšem dostatek prostoru 

věnuje i relevantnímu sociolingvistickému hledisku, kterému se věnuje v interpretaci 

dat z vlastního dotazníkového šetření. 

Cílem práce je podle autorky především podat přehled tohoto fenoménu, 

nabídnout jistá vysvětlení motivace rodilých mluvčí pro jeho používání a nastínit jejich 

postoje k tomuto jevu. Teoretická část je postavena na zjištění, že se odborná 

veřejnost tomuto tématu nedostatečně věnuje, a proto čerpá zejména z foneticko-

fonologické studie Barbary Bradford. Domnívám se, že sociolingvistické studie 

nabízejí širší diskusi na toto téma, např. práce Janet Holmes (1990; 1996) či Allana 

Keithe (1984) věnované australské a novozélandské výslovnosti, a že by práci 

obohatilo jejich zařazení do teoretické části. 

Praktická část je zaměřená na uptalk v britské angličtině a je velice 

promyšleně strukturovaná, takže nabízí komplexní studii užití tohoto jevu, která se 

neomezuje pouze na oblast výslovnostní. Není mi ovšem zcela jasná úvodní 

informace k analyzované nahrávce, kde autorka uvádí, že se jedná o konverzaci 

mezi dvěma mluvčími RP, které jako herečky předvádí krátký dialog, ve kterém se 

objevuje uptalk. Znamená to tedy, že tento výskyt je pouze „hraný“ a tyto dvě mluvčí 

by ho z normálních okolností nepoužily? Podle jakých kritérií autorka vymezuje tři 

zmiňované mluvčí jako RP speakers? Zajímalo by mě v rámci obhajoby, nejedná-li se 

ve skutečnosti spíše o mluvčí, které hovoří bez identifikovatelného akcentu, tzv. 

accentless speakers, což ovšem není možné považovat za akcent RP. Ze 

sociolingvistického hlediska je totiž toto vymezeni značně problematické a mluvčích, 

které bychom mohli označit jako RP, je v Británii mizivé procento. 

Na celé práci nejvíce oceňuji autentičnost dat i počet respondentů, které se 

autorce podařilo získat (viz Přílohy). Za nezajímavější považuji sekce, které se věnují 



doplňujícím komentářům rodilých mluvčí, což lze považovat za vynikající ukázku 

autorčiny práce s tzv. folk linguistics. Závěry, které z analýzy vyplývají , jsou obzvláště 

z hlediska language attitudes velice cenné a nosné pro další výzkum. 

Přes drobnější výhrady uvedené výše je podle mého názoru předkládaný text 

po všech stránkách na úrovni, která mnohdy převyšuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci, zvolené téma je relevantní a je velice kreativně a v rámci 

možností důkladně prozkoumáno. Práce by po rozšíření a úpravách mohla být 

jednoznačně předložena i jako práce diplomová. 

Práci doporučuji k přijetí a navrhuji hodnotit předběžně jako výbornou.  

 

 

V Praze, 23.5.2010      PhDr. Klára Matuchová 

KAJL, PedF, UK  

 

 

 

 


