
Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy, Katedra anglického jazyka a literatury 
Posudek bakalářské práce 
Autor: Jana Blahušová 
Název: Uptalk and Its Use in Contemporary English 
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Kristýna Poesová 
Oponent: PhDr. Klára Matuchová 
 
Tématem předkládané bakalářské práce je používání stoupavého melodému v závěrečné 
prozodické frázi oznamovací věty místo klesavého melodému, tzv. uptalku, v současné 
angličtině (se zaměřením na britský akcent). Inspirací pro výběr tohoto nevšedního námětu 
byla studie Barbary Bradfordové Upspeak in British English (1997), která představuje 
základní pilíř teoretické části a hlavní zdroj pro formulování hypotéz a vytvoření dotazníku 
pro praktickou část. Foneticko-fonologický popis a sociolingvistické aspekty zkoumaného 
jevu vycházející z výše zmíněné studie autorka pečlivě doplňuje a konfrontuje s poznatky 
mnoha dalších lingvistů či novinářů. Teoretická část je přehledně strukturovaná, všechny 
aspekty související s tímto fenoménem jsou zohledněny v obsahově vyvážených kapitolách 
(terminologie; původ a funkce uptalku). 
 
Praktická část obsahuje analýzu nahrávky dvou hereček (mluvčí britské angličtiny) s několika 
příklady uptalku a výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na názory, vnímání a 
zkušenosti rodilých mluvčích s tímto výslovnostním jevem. Autorce se podařilo pouze 
částečně vyrovnat se s nesnadným úkolem najít autentickou nahrávku britských mluvčích 
s projevy uptalku (jedná se o hranou scénku, jejímž cílem je instruovat lidi jak koupit lístky na 
muzikál). Nicméně bez přístupu k mluveným korpusům a pod hrozbou záměny uptalku se 
systematicky používaným stoupavým melodémem v regionálních akcentech můžeme tuto 
nahrávku považovat za úspěch.  
 
Zcela ojedinělá a pro bakalářskou práci nevídaná je návratnost dotazníků (autorka 
nashromáždila téměř padesát vyplněných dotazníků). Data jsou přehledně prezentovaná 
pomocí grafů, součástí každé části je shrnutí a komentář vztahující se k závěrům teoretické 
části (pro snazší orientaci autorka uvádí odkazy na její konkrétní oddíly). Obtížně zařaditelné 
odpovědi respondentů jsou prezentovány v krátkých kapitolách Comments of interest, které 
práci obohacují o zajímavé postřehy (např. používání stoupavého melodému na konci vět při 
rádiovém vysílání u námořnictva). 
 
Po jazykové stránce je bakalářská práce Jany Blahušové na vynikající úrovni, její formulace 
jsou jasné a suverénní. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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