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Porovnání globálních údajů o základní frekvenci u českých a polských mluvčích 

Diplomová práce Katarzyny Bolbot zkoumá střední hlasovou frekvenci u rodilých mluvčích 

češtiny a polštiny a u pokročilých mluvčích češtiny a polštiny jako cizího jazyka. Autorka zvolila 

vhodné téma i postup výzkumu; pozitivní aspekt spatřuji především v tom, že diplomantka při 

stanovení hypotézy, a tedy samotného tématu práce vycházela z osobních zkušeností při komunikaci 

s českými a polskými mluvčími. 

Předkládaná diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola čtenáře uvádí do 

tématiky výzkumu, zmiňuje některé dříve provedené studie podobného zaměření a představuje 

strukturu celé práce. V druhé kapitole diplomantka kromě obecného popisu řečové produkce a percepce 

zavádí používané termíny jako intonace, základní frekvence či výška a formuluje výzkumnou 

hypotézu. Poměrně obsáhlé pasáže věnující se definici termínů nelze brát jako samoúčelné: 

v intonologickém výzkumu se bohužel i dnes setkáváme s nepochopením těchto základních principů, 

především pak se směšováním objektivních a subjektivních veličin. Druhá kapitola předložené práce je 

proto její důležitou součástí, už jen proto, že v ní autorka prokazuje, že si je těchto rozdílů vědoma. Ve 

třetí kapitole se diplomantka zabývá metodickými přístupy extrakce základní frekvence a její analýzy. 

Popisuje různé způsoby vyjádření globálních hodnot základní frekvence (FO) a uvádí jejich přednosti i 

nevýhody. Nakonec představuje koncept alternativní základní hladiny vycházející z modulační teorie. 

Čtvrtá kapitola se věnuje popisu řečového materiálu, způsobu jeho sestavení, pořízení a analýzy. V páté 

kapitole autorka postupně představuje výsledky analýz globálních údajů FO pro české a polské mluvčí, 

a to v monolingvním i bilingvním kontextu. V závěrečné kapitole jsou pak výsledky shrnuty a vztaženy 

k výsledkům studií zmíněných v úvodní části. 

Porovnání předložené práce s původním zadáním ukáže, že diplomantka výrazně překročila 

jeho rámec. Namísto 10 mluvčích, kteří měli být pro každý jazyk analyzováni, autorka celkem nahrála 

a analyzovala 32 mluvčích pro každý jazyk a ještě navíc 21 nerodilých mluvčích češtiny a polštiny. 

Velký přínos předložené diplomové práce spatřuji v důkladném a systematickém popisu a 

zpracování analyzovaných jevů. Je zřejmé, že diplomantka prostudovala poměrně rozsáhlé množství 

literatury. Podrobný popis metodiky výzkumu zaručuje jeho snadnou replikovatelnost; jako jedinou 

výjimku bych uvedl, že autorka opomenula na straně 46 zmínit interval 5 milisekund použitý při 

extrakci FO (ten je patrný pouze ze skriptu uvedeného v příloze). Výsledky jsou prezentovány pečlivě a 

přehledně. Jako velmi pozitivní hodnotím skutečnost, že si diplomantka povšimla vlivu vnější 

proměnné, konkrétně slezského původu některých mluvčích. To jí umožnilo provést dodatečné analýzy 

a ověřit významnost dialektového rozvrstvení v rámci polského vzorku. Práce je i přes drobné 

pravopisné chyby (týkající se, jak je možno vzhledem k polskému původu autorky očekávat, převážně 

délky samohlásek) napsána velmi srozumitelným jazykem, je jasně strukturována a představuje 

koherentní celek. 



Nedostatky diplomové práce jsou relativně málo závažné. V úvodních kapitolách se místy 

setkáme s ne zcela výstižnými nebo fonetickými přesnými popisy. Na straně 16 jsou například hlasivky 
při produkci neznělých hlásek popsány jako "roztažené", na straně 31 v legendě k obrázku 3 je spíše 
omylem uvedeno, že ukazuje fragment "spektra" samohlásky [a], přičemž se jedná o oscilogram, 
zvukovou vlnu (správně popsaný obrázek spektra se nachází v příloze na straně 87). V páté kapitole 
autorka používá ne zcela běžné vyjadřování statisticky nevýznamných výsledků (např. p = 0,25); je 
však pochopitelné, že jí šlo o srovnávání více či méně zřetelných, ač nesignifikantních tendencí 

nalezených v datech. 

Při obhajobě bych se rád vrátil k překvapivě nízké významnosti rozdílů mezi českými a 
polskými mluvčími. Autorka v diskusi zmiňuje, že mnoho dalších studií globální míry FO zkoumalo na 
čteném materiálu. Byl bych rád, kdyby se diplomantka zamyslela nad dalšími možnými důvody, které 
mohly vést k nesignifikantním výsledkům, a - pokud by se jednalo o možné nedostatky pořízení nebo 

analýzy nahrávek - jakjim v případném budoucím výzkumu předejít. 

Předkládaná práce splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na magisterskou práci. 
Je zřejmé, že příprava práce a zpracování výsledků bylo dosti náročné. Vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

V Praze dne 2.9.2010 

"I, 

,I,': -'/ f~) 
" ", . ./ j' " ///-:. , 

• (_,~-'0'( (( / ( .. _-, ..... ,. ...................................... ~ ....... . 

Mgr. Radek Skamitzl, Ph.D. 

Fonetický ústav FF UK 


