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Oponentský posudek diplomové práce Katarzyny Bolbot Porovnání globálních údajů o 

základní frekvenci u českých a polských mluvčích 

Vypracoval: PhDr. Jiří Pešička 

Diplomantka si vybrala podnětné, nevšední téma z oblasti fonetické za účelem vysledování 
diferencovanosti charakteristik tzv. základní frekvence (tj. výšky hlasu) u monolingvních a 
bilingvních mluvčích českého a polského jazyka. Jak autorka připomíná v úvodu své práce, 
tyto otázky, týkající se jedné ze stránek suprasegmentální problematiky, jsou, pomineme-li 
ojedinělé pokusy starší, předmětem intenzivnějšího badatelského zájmu ve světovém měřítku 
teprve necelých padesát let. Byly to především potřeby praxe, které tento zájem vyvolaly. 
Patří sem zejména tzv. forenzní fonetika, sloužící soudnictví při identifikování možných 
pachatelů trestné činnosti, a pokusy o vytvoření syntetické řeči. 

V úvodní kapitole přibližující strukturu celé práce připomíná autorka významné příspěvky 
světového fonetického bádání v této oblasti a dospívá zde až na sám práh současnosti. 

Nejedná se tu o pouhý výčet, ale vhodně se zde poukazuje na další možná praktická uplatnění 
tohoto druhu výzkumu (např. pomoc při zmírňování sociokulturních komunikačních bariér 
způsobených mylnou interpretací emocionality ústních projevů, při odbourávání stereotypů 

vnímání jazykových a nacionálních faktů) a v neposlední řadě může být tzv. fonačního 

tréninku využíváno k posílení komunikativní kompetence při osvojování cizích jazyků. 
Struktura práce v dalších kapitolách se snaží respektovat postup, který je v souladu 

s požadavky kladenými na empirický kvantitativní výzkum, tak jak jsou reprezentovány 
v tomto případě zejména pracemi J. Hendla a prof. K.F. Punche. V souladu s nimi i K. Bolbot 
dělí svou práci na část preempirickou (druhá, třetí a čtvrtá část) a empirickou (pátá část). 

Druhá kapitola přináší teoretické vymezení předmětu výzkumu. Vychází se zde 
z vysvětlení pojmů produkce a percepce řeči a vymezují se zde definice ústředních termínů 
užitých v práci v konfrontaci s některými významově blízkými termíny viděnými v tomto 
kontextu jako méně vhodné k použití (např. základní frekvence v. základní tón, hlasový 
rozsah v. intonační rozpětí, základní hlasivková frekvence v. výška hlasu). Autorka zde 
rovněž staví do kontrastu dvě hypotézy, které má její vlastní výzkum potvrdit či vyvrátit. Platí 
tedy, že v česko-polském kontextu není významný mezijazykový rozdíl v globální 
charakteristice jazykové frekvence (výchozí hypotéza), nebo takovýto rozdíl existuje, a sice je 
reprezentovaný nižšími hodnotami základní frekvence u českých mluvčích (alternativní 
hypotéza)? 

Následující část, poslední patřící do preempirické etapy, přibližuje metodické přístupy 
volené světovými badateli na daném poli výzkumu ohledně získávání a zpracování dat, aby se 
minimalizovalo zkreslení získaných hodnot. Tato teoreticky náročná část práce je podle mého 
názoru s pomocí matematických a statistických postupů zpracována na vysoké úrovni. 

Vlastní empirická část práce tvoří polovinu jejího rozsahu a je rozčleněna do čtvrté a páté 
kapitoly. Bolbotová nejprve podává přehled metodiky použité ve své práci při výběru 

jazykového materiálu a při analýze zvukových nahrávek. Analyzováno bylo celkem 85 
nahrávek 64 mluvčích po 32 z Polska i České republiky. Jednalo se o přečtení přibližně 
totožného psaného textu v polštině a češtině. Rozdíl mezi počtem nahrávek a celkovým 
počtem respondentů byl v tom, že byly zvlášť pořízeny nahrávky s bilingvními mluvčími 
obou jazyků. Výsledky analýzy prokázaly, že celkové hodnoty základní frekvence sice 
vykázaly vyšší hodnoty pro polské mluvčí, ale ukázalo se, že statisticky jistou významnost 
tento rozdíl má pouze u mužského monolingvního výběrového souboru, zvlášť pokud se 



eliminují výsledky mužů pocházejících ze slezského teritoria. Statistickou nevýznamnost 
podle autorky vykazují i analýzy diferencí u bilingvních respondentů, kde se překvapivě 
ukázal opačný než očekávaný výsledek u mužské části (polští respondenti vykázali nižší 
hlavní frekvenci než čeští). 

Práce Katerzyny Bolbot je vypracována podle mě na výborné odborné úrovni. 
Diplomantka ukázala dobrou orientaci ve světových trendech tohoto typu bádání, zpracování 
vlastního úkolu práce je na nadprůměrné úrovni, formulačně je text velmi vyzrálý, jen občas 
se objeví drobný nedostatek, většinou jde o chybějící kvantitu vokálu. Práci doporučuji 
k obhajobě a navrhuji ji oklasifikovat nejvyšším stupněm. 


