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Harmonicita jako možný indikátor hranic mezi segmenty v češtině 

Diplomová práce Jany Heranové je monotematická materiálová studie z výzkumu zaměřeného na 
zjišťování akustických charakteristik, které jsou důsledkem koartikulačních pohybů při produkci 
souvislé řeči. Je to problematika nesnadná a nepochybně relevantní, jak z pohledu základního 
výzkumu, tak z hlediska perspektivy následných aplikací. Diplomová práce byla zadána v návaznosti 
na výzkumné úkoly VZ řešeného ve FÚ. 

Budiž hned na začátku řečeno, že práce Jany Heranové je zdařilým příspěvkem k tomuto 
výzkumu. Téma je jasně ohraničeno, metodický postup byl zvolen uvážI ivě a dobře dodržen, výsledky 
jsou předkládány srozumitelně ajsou věrohodné. 

Jedním z ústředních problémů manipulace se zvukovou variantou řeči je nalezení vhodné koordinace 
mezi zvukovým signálem, který je kontinuální, a percepčním zpracováním tohoto zvuku 
prostřednictvím jazykových jednotek, které je v zásadě diskrétní. mNa nejnižší (deklarované) úrovni 
jazykové stavby se toto téma promítá jako problematika lineární segmentace řeči, tj. přiřazování sledu 
diskrétních jednotek, hlásek či fonémů, konkrétnímu zvukovému kontinuu. Základem problému je 
jednoznačné stanovení hranic mezi segmenty. Z hlediska praktických aplikací je přitom žádoucí, aby 
segmentace byla automatická, prováděná programem na základě analýzy spektra, protože takový 
postup umožňuje zpracovat dostatečně rozsáhlý materiál. V současné době se výsledky automatické 
segmentace stále dosti liší od segmentace provedené poslechem. Je nutno hledat charakteristiky, které 
by výsledky automatické segmentace zlepšily. 

Jana Heranová se zaměřila najeden konkrétní a na základě spektra definovatelný zvukový 
aspekt, tzv. harmonicitu, charakteristiku, která vyjadřuje podíl tónových (harmonických) a šumových 
složek v signálu. 

Rozdílu tónové a šumové povahy zvuku je ve stavbě jazyků mnohostranně využíváno, jako kontrastu i 
jako hodnot relativních. Diplomantka oprávněně předpokládá, "že by se harmonicita mohla využít i v 
oblasti automatické segmentace, protože postihuje rozdíl mezi znělými a neznělými segmenty, ..... i 
rozdíly mezi jednotlivými třídami hlásek jako jsou vokály, sonory, znělé obstruenty a neznělé 
obstruenty. (s.3) Ve své diplomové práci se soustředila "na konkrétní spojení neznělých obstruentů 
s vokály" v češtině. (s.3). Vzala si za cíl prozkoumat vztah mezi průběhem harmonicity a umístěním 
hranic mezi segmenty, a to zcela konkrétně při porovnávání jednak manuální, jednak automatické 
segmentace zvukového textu. Jasné vymezení problematiky a stanovených pracovních hypotéz (viz s. 
3-4) nepochybně přispělo k ucelenosti výzkumu i předložené studie. Diplomantka je dobře 
obeznámena s odbornou literaturou ajejí postup odpovídá současnému stavu problematiky. 

Text je rozvržen do 4 kapitol: 1. Stručný úvod vymezuje cíle výzkumu, 2. Následující teoretícká 
část obsahuje přehledný výklad pojmů, metodiky a obecného zázemí výzkumu. 3. kapitola, 
materiálová, předkládá popis analýz, které diplomantka provedla, a souhrn výsledků; obsahuje vlastní 
jádro práce. 4. kapitola, opět stručná, výsledky shrnuje a v diskusi naznačuje možnosti pro budoucí 
výzkum. Text dobře doplňují cenné a vzorně vypracované přílohy. Výklad je ve všech částech věcný, 
úsporný, poučený a v neposlední řadě veden na dobré jazykové úrovni. Připojím jen několik dílčích 
poznámek. 

V oddílu 2.1 "Znělost jako kategorie" uvádí autorka kategorii znělosti ve smyslu přítomnosti 
základního tónu jako charakteristiku pro rozlišení kategorie hlásek znělých a neznělých. Všímá si 
přitom především vazby mezi pojmem znělost a tvořením pomocí kmitání hlasivek, resp. přítomností 
základního tónu (viz s. 5). Poněkud přehlíží fakt, že to není jediný zvukový rozdíl mezi hláskami 
stojícími v tzv. opozici znělosti. Vyplatilo by se při výkladu odlišovat kontrast segmentů znělých a 
neznělých jako distinkci fonetickou a fonologickou (což se okrajově mihne v odkazu na práci B. 



M6biuse). Konstatování ,,znělost představuje v jazykovém systému důležitou kategorii, která nám 
umožňuje vytvářet základní kontrast mezi znělými a neznělými hláskami.Akusticky se znělost v signálu 
projeví přítomností základního tónu ... atd (s.5) pro češtinu platí, obecně je poněkud nepřesné. 
Rozlišení fonetické a fonologické interpretace segmentů by např. bylo vhodné i v komentáři k 
afrikátám na str. 36. 

Oddíl 2.2 je věnován pojmu harmonicita a možnostem jejího měření. Výklad je důkladný a většinou 
srozumitelný, včetně ilustrativních zobrazení spekter ajejich modifikací. Při popisu metodických 
postupů pro měření harmonicity autorka srovnává dvě základní varianty měření v časové nebo 
spektrální doméně a na s.13 konstatuje: I přes veškeré technické problémy při používání .frekvenčních 
metod, tj. okénkový efekt a spektrální prosakování, se zdá, že vývoj metod měření HNR nebo 
periodicity jako takové jde spíše tímto směrem a odvrací se od časové domény. 

Metoda, kterou sama používá prostřednictvím programu Praat patří ovšem k metodám časovým. 
Zakládá se na detekci periodicity v řeči pomocí časové autokorelace signálu aje vysvětlena 
v samostatném § 2.2.4, citován je P. Boersma. Na s. 17 autorka říká: Metoda autokorelace signálu 
..... dle autora se vyznačuje také větší přesností při detekcijV a měření HNR než metody.frekvenční 
domény". 
čtenář by přivítal komentář k těmto dvěma, na první pohled protichůdným tvrzením (na str. 13 a 17). 

V oddílu 2.3 jsou vysvětlovány principy, na nichžje vybudován program pro poloautomatické 
labelování češtiny (Pollák & ... ) a v oddílu 2.4 pak zásady (či návod) pro řešení sporných případů při 
manuální segmentaci (Machač & Skarnitzl). Tyto zásady mají napomoci tomu, aby segmentace 
prováděná různými subjekty byla co nejvíce jednotná. Jejich základem jsou vlastnosti spektra. 

V závěru této části se Jana Heranová vrací k cílům své práce: tj. "prozkoumat možnosti HNRjako 
indikátoru hranic segmentů, který by dosahoval větší korelace s hranicemi určenými na základě 
zmíněných segmentačních pravidel než s hranicemi určenými na základě natrénovaných modelů, které 
využívá Prague Labeller"(s.26).V této souvislosti se nabízí otázka, zda při manuální segmentaci 
přisuzuje diplomantka nějaké místo či podíl poslechovému hodnocení zkoumaných dokladů. 

Třetí kapitola předkládá opět přehledným způsobem popis vlastního výzkumu ajeho výsledky. 
Kombinace neznělého obstruentu s vokálem (v obousměrném pořadí) poskytuje z hlediska cílů práce 
vhodné východisko. K dispozici jsou kombinace všech vokalických segmentů češtiny s neznělými 
obstruenty. (Autorka zdůvodňuje nezařazení Ix/, pomíjí Iři, které nebylo sledováno zřejmě ze stejného 
důvodu). Vhodné je i omezení na doklady, v nichž se liší segmentace automatická a manuální v rámci 
interval 10-20 msec. 
Celkový rozsah 459 případů je dostatečný pro následnou typizaci a statistické vyhodnocení. 
K přínosům práce patří určení tří typů křivky HNR a návazné statistické porovnání výsledků se 
zaměřením na rozdíl kombinací CV a VC (zejm. tab. 2 na str. 33) a dále chování křivky HNR u 
základních variant konsonantů podle způsobu jejich artikulace (zejména tab. 5 na str. 36). Kombinace 
obou hledisek a jejich vztah k variantám křivky HNRjsou následně analyzovány s přihlédnutím k 
charakteru akustického signálu v zobrazení oscilogramu a spektra. Autorka připojuje opatrné 
zdůvodňující interpretace jednotlivých tendencí. 

Za poznámku stojí v práci citované případy frikativy Isl, které vykazují jistý stupeň periodicity, jaká 
by se dle předpokladu neměla vyskytovat u neznělých frikativ (s.44,46). V Zde je na místě 
připomenout, že kontrast znělosti není závislý pouze na přítomnosti harmonické složky základního 
tónu. Nabízí se i obrácený pohled. Měření stupně harmonicity, jejíž smysluplnost Jana Heranová svou 
prací ověřuje, by mohla posloužit v budoucnu tomu, abychom zjistili, jaký poměr tónu a šumuje 
zapotřebí, aby český posluchač určil znělostní kvalitu sykavek (nebo i jiného obstruentu). 

Velmi přínosná je analýza v §3.2.3 věnovaná relacím mezi průběhem HNR a umístěním hranic 
segmentů v manuální a posléze automatické segmentaci. Výsledky v souhrnné tab.6 na str. 52 ajejich 
následná podrobná interpretace jsou přesvědčivé a prokazují odbornou erudici autorky. 



Jana Heranová své výsledky shrnuje s chvályhodným smyslem pro objektivitu a ve svých závěrech je 
spíše zdrženlivá. Nicméně její práce přesvědčuje o tom, že zjištění průběhu HNR může zejména pro 
spojení ev přispět k přesnějšímu umísťování hláskových hranic při segmentaci textu v češtině. Je 
také zřejmé, že zde byl zahájen výzkum s nadějnou perspektivou. 

Závěr. 

Diplomová práce Jany Heranové Harmonicitajako možný indikátor hranic mezi segmenty v češtině je 
dobře koncipovaná experimentální studie z problematiky, která dosud nebyla pro češtinu zpracována. 
Diplomantka prokázala spolehlivou znalost odborné literatury i schopnost systematického výzkumu. 
Pořídila, analyzovala a vyhodnotila vhodný materiál, najehož základě získala věrohodné nové 
poznatky. Výsledky práce poskytují podněty pro další výzkum. 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně. 

Praha, 15.září 2010 ) (. 

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. 


