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Diplomová práce Lenky Weingartové je studií se zaměřením forenzně fonetickým. Zabývá se 
možností identifikovat mluvčího na základě některých ukazatelů z domény temporální 
struktury řeči. Forenzní fonetika je oborem, jehož rozvoj je v posledních letech mnohými 
institucemi dosti výrazně vyžadován a v zahraničí často i podporován. To souvisí mimo jiné i 
s vysokým nárůstem komunikačních aktivit občanů pomocí elektronických zařízení, 
umožňujících zachycení a uchování řečového signálu. Přes značné úsilí badatelů i řečových 
technologů však zatím nebyla vyvinuta spolehlivá metodika identifikace mluvčího a každý 
validní příspěvek k řešení tohoto úkolu je vítán. Předloženou práci Lenky Weingartové za 
takový platný příspěvek považuji. 

Nesmírná šíře identifikační problematiky byla v práci zúžena do temporální domény a v jejím 
rámci ještě dále na parametry, které je z řečového signálu možno extrahovat alespoň 
poloautomaticky a bez hlubších syntaktických nebo morfologických analýz, aby byly 
případné nálezy prakticky využitelné.  

Obsah avizuje osm částí práce. Název druhého oddílu sice nejspíše při formátování vypadl, 

ale i tak je již zkraje naznačeno přehledné a logické členění. Text je dále opatřen 
cizojazyčným resumé, bibliografií a užitečnými přílohami, z nichž jednou je i nosič 
zvukových a doplňujících dat. První oddíl stručně, ale jasně formuluje cíle práce a prezentuje 
její strukturu. 

Druhý, třetí a čtvrtý oddíl představují teoretické zázemí práce. Považuji je za velmi zdařilé, 
neboť se zde diplomantce podařilo dosáhnout příjemného kompromisu mezi stručností a 
sdělností. Na jednu stranu je srozumitelně popsána situace kolem verifikace a identifikace 
mluvčího, na druhou stranu autorka ušetřila čtenáře výčtů zbytečných detailů. Zásadní fakta 
týkající se jak prací staršího data, tak i studií novějších jsou jasně formulována a nechybí ani 
kritický přístup k některým nedostatkům předchozího výzkumu. 

Pátý oddíl práce přináší popis metodiky práce, včetně důkladného představení použitého 
materiálu. Z tohoto oddílu je patrno, že diplomantka má dostatečný přehled o prezentačních 
postupech v empirických studiích a že použité metody pouze mechanicky nepřejímá, ale 



přistupuje k nim s hlubším porozuměním. Při obhajobě by možná bylo vhodné zamyslet se 
nad drobnou formulační neobratností v závěru oddílu: „ ... koeficient lineární regrese ... 
představuje gradient klesání (případně stoupání) pomyslné křivky... “ (s. 42). 

Šestý oddíl, nazvaný Analýza materiálu, tvoří jádro předkládané studie. Autorka prezentuje 
výsledky přehledně a konzistentně. Chvályhodné je, že nejprve zkoumá, zda individuální 
skladba textů nevede k idiosynkrasiím, které by maskovaly reálná specifika mluvčích. 
Z postupu je zřejmá pečlivost a přemýšlivý přístup. Za určitý formální nedostatek považuji 
pouze to, že některé tabulky od s. 52 dále neuvádějí jednotku, v níž jsou údaje měřeny. Čtenář 
s odpovídajícími odbornými znalostmi se sice může domyslet, že jde o sekundy (násobené 
koeficientem 100), ale ani tato volba není nejšťastnější. Dokázala by diplomantka navrhnout 
vhodnější řešení? Dále autorku vybízím, aby zauvažovala nad větou v druhém odstavci na s. 
69: „ ... významnost (rozdílů) stoupla nad hladinu alfa“ a pokusila se diskutovat problém, 
který tato formulace přináší. 

Jinak je opět nutno vyzdvihnout autorčin poctivý přístup k referování i o svých pochyb-
nostech a anomáliích, které výzkum komplikují, a také její hledání odpovědí na otázky po 
příčinách nalezených anomálií. Prokazuje zde příkladnou úroveň erudice. 

V rámci sedmého a osmého 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 pracovala. 

Kvalitu práce zvyšuje také to, že text je editačně vyčištěn a problémy se vyskytují pouze 
výjimečně (např. na s. 63 odkazuje na grafy 17a-c, ale ve skutečnosti jde o grafy 18a-c). 
Takto kvalitní písemný projev je v posledních letech, letech poklesu gramotnosti české 
populace, bohužel spíše méně obvyklá. 

Celkově je z předložené práce patrno autorčino nadání pro daný typ badatelské činnosti. 
Závěrem tedy konstatuji, že diplomová práce Lenky Weingartové 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  výborně. 
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