
Michaela Hejná,
Rytmické rozdíly mezi velšskou angličtinou a britským standardem
Rhythmic  differences between Welsh English and the British Standard

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktiky, 
Praha 2012

Oponentský posudek diplomové práce

Předložená diplomová práce zkoumá rozdíly v rytmu mezi velšskou angličtinou a 
britským spisovným standardem. Velšská angličtina je reprezentována mluvou Cardiffu a 
Aberystwythu, zastoupenou čtyřmi respondenty z každého města. Tyto varianty angličtiny 
jsou porovnávány s výslovnostní normou, kterou autorka označuje třemi termíny,  British 
Standard, Received Pronunciation a BBC English. Spíše než o studii nářečí jde o studii 
městské mluvy (urban speech) ve dvou velšských městech, jejichž obyvatelé mluví anglicky 
jako prvním jazykem a velštinu ve velké většině ani neznají. Úzké, speciální zaměření studie
a omezený materiál vyplývající z malého počtu respondentů předurčuje její  přínos především 
po stránce metodologické. Autorka ověřovala spolehlivost základních přístupů k hledání 
akustických korelátů rytmu a zjistila, že s výjimkou jediného nejsou pro rozlišení rytmických 
rozdílů nářečí dostatečně citlivé.

Největší část práce tvoří teoretická kapitola, explikující konstitutivní prvky 
zkoumaného jevu. Rytmus je popsán v pojmech čtyř základních přístupů, fyziologického, 
akustického, percepčního a fonologického. Fyziologický přístup popisuje rytmus mluveného 
jazyka na základě dýchacích svalů. Akustický přístup zdůrazňuje  čtyři fyzikální veličiny 
hlásek: trvání, spektrum, frekvenci a intenzitu. Časový aspekt, trvání, může být ovlivněno
funkčně (fonologicky). Vztah mezi rytmem a spektrem je prezentován ne/redukcí 
nepřízvučných slabik v různých jazycích, nicméně jazyky téhož rytmického typu se nemusí 
řídit týmiž pravidly ne/redukce nepřízvučných vokálů. Pokud jde o frekvenci, rozdíl mezi 
přízvučnými a nepřízvučnými slabikami závisí na příslušném jazyce. Intenzita se považuje za 
definiční rys přízvuku, nicméně z pohledu různých jazyků přízvuk s intenzitou obecně 
nekoreluje. Na otázku, co je tedy rytmus akusticky, autorka odpovídá, že jak rytmus, tak 
přízvuk jsou percepční jevy, k jejichž definici akustické charakteristiky nestačí. Objasnění 
akustických korelátů vnímaného rytmu je právě jedním  z cílů práce.Vztah mezi akustickými 
a percepčními parametry je znázorněn schématem spektrum /struktura formantů - kvalita 
segmentů, frekvence - výška tónu, intenzita - hlasitost, čas/trvání - délka/kvantita segmentů. V 
angličtině je nejdůležitější čas/trvání a intenzita.

Autorčin výzkum vychází z hypotézy, že zatímco angličtina je jazyk převážně 
isochronní, ve velšské angličtině očekává tendenci k isoslabičnosti. Dichotomii isochronní -
isoslabičný však chápe jako gradient. Jelikož obě tyto teorie (proti nimž se ozývá dost 
kritických hlasů, viz heslo isochronism v Crystalově slovníku lingvistiky a fonetiky, jakož i 
uváděné citace) se zakládají na délce intervalů mezi přízvučnými slabikami, přízvuk ve 
velštině neskýtá pro tento přístup nejpříznivější podmínky: slovní přízvuk, jak je popsán, je na 
předposlední slabice (rytmický přízvuk), ve srovnání s poslední nepřízvučnou je však velmi 
slabý; poslední nepřízvučná slabika bývá nadto často zdůrazněna (prominentní výškou tónu).
Slabý přízvuk "přízvučné" penultimy může vést až k její redukci na šva či  vypuštění. Pokud 
jde o rytmus, je silná pozitivní korelace mezi trváním stopy a počtem slabik ve stopě.
Distribuce šva neodpovídá distribuci přízvuku. Slabika se šva může mít u víceslabičných slov 
hlavní lexikální (tj, asi slovní) přízvuk. Dále je popsána  velština mluvená v Aberystwythu a 
Cardiffu. V této souvislosti se naskýtá otázka, do jaké míry lze přisuzovat vliv velštiny na 



výslovnost angličtiny u mluvčích, kteří ve velké většině nejen nejsou rodilí mluvčí, ale 
velštinu vůbec neznají.

Pokud jde o fonologický přístup k rytmu, jasný distinktivní kontrast jako ve fonologii 
rytmus nezahrnuje; většina autorů považuje rytmus za nefonologický. Nicméně je-li fonologie
ztotožněna s langue / systémem, pak percepční konstrukty rytmických typů jsou fonologické. 
Pro toto pojetí svědčí též univerzální a generativní gramatika: rytmus je aspoň zčásti 
fonologický, protože je realizován, mezi jiným, také přízvukem. Do té míry, v níž lze činit 
rovnítko mezi přízvukem a rytmem, je rytmus fonologický zejména v případě přízvuku 
větného, což je prozodický faktor informační struktury.

Další část teoretické kapitoly pojednává o RP, velštině a velšské angličtině. Ve 
srovnání s předchozí částí jsou popisy zkoumaných variant velmi stručné. Celé pojednání o 
RP  sestává ze tří odstavců, z nich delší dva se zabývají historií RP ze sociolingvistického 
hlediska a vysledovatelností redukce vokálů v rané nové angličtině (jaký je účel tohoto exkuru 
do diachronie?); třetí, kratší odstavec, opakuje, co bylo řečeno o isochronních a isoslabičných 
jazycích. Jediný dodatek k samotné výslovnosti je distribuce fonologicky dlouhých 
samohlásek: vyskytují se jen v přízvučných slabikách.

Část o velštině ji představuje jako keltský jazyk, který má v současnosti největší počet 
mluvčích (asi půl milionu) a popisuje pravidla přízvuku. Podle tabulky 2.1 ( s. 33) v 
Aberyswythu mluví velšky 34% (celkový průměr ve Walesu je 21%) a tradiční 
aberystwythské nářečí již není živé. 

Velšská angličtinou se míní angličtina mluvená ve Walesu. Vyznačuje se neobvyklou 
charakteristikou kladení přízvuku: v delších slovech a kompozitech se v mnoha případech 
vypouštějí vedlejší přízvuky: přízvuk a intonace jsou pro velšský akcent diagnostické 
charakteristiky, což Crystal formuluje jako tendenci k slabičnému rytmu.

Poslední část teoretické kapitoly popisuje metody měření rytmu. Nejvíce se diskutuje 
o tom, zda měření skutečně měří rytmičnost či komplexnost slabiky. Z popisu různých metod 
měření se ukázalo, že pro angličtinu je nejdůležitější index rozdílu v trvání po  sobě jdoucích 
vokalických/konsonantických intervalů; tato měření postihují rozdíly mezi isochronními a 
isoslabičnými jazyky. Popis metod měření rytmu autorka uzavírá tím, že se vzhledem k 
trvající diskusi o tom, která metoda je nejvhodnější, dosud používá všech, činí to i ona.

Vlastní výzkum začíná (na s. 44) třetí kapitolou, věnovanou metodologii. 
Sociolingvistické parametry respondentů, znalost velštiny, délka pobytu mimo Aberyswyth /
Cardiff, věk, vzdělání a pohlaví (jedna rodilá mluvčí, jedna začátečnice, 6 velštinu neznalo, 
jeden muž) jsou registrovány formou tabulek.
K úpravě tabulek na s. 44:  nešťastná je volba písmene A pro female (B for male),  A je též písmeno regionu; 
krom toho tabulka 3.1 obsahuje respondenty z Cardiffu a 3.2 z Aberystwythu - což mohlo být daleko přehledněji 
uvedeno v  záhlaví tabulky a zjednodušit tak kód.

Záznam sestával z dvou částí, dvou stránek zpráv BBC a mluveného projevu 
(kombinace interview, vyprávění a konverzace). Čtení textu bylo zvoleno, aby výsledky 
mohly být srovnány s výsledky měření mluvčích RP, přejatými z jiné studie. Za jakým 
účelem byla pořízena nahrávka mluveného projevu? Analýza byla provedena jen na 
segmentech bez poruch plynulosti. Teprve na s. 49 jsou specifikovány cíle studie: získat 
výpočet hodnot rytmičnosti velšského vzorku, porovnat výsledky z Carsdiffu a Aberstwythu, 
porovnat velšské výsledky s měřením rytmičnosti v RP, identifikovat rozdíly a určit, co je 
nejcitlivější indikátor těchto rozdílů. Autorka přitom vychází ze čtyř hypotéz: 1. respondenti 
Cardiffu projeví silnější tendenci k isochronnímu rytmu; 2. respondenti z obou oblastí projeví 
silnější tendenci k isoslabičnému rytmu než mluvčí RP; 3. výsledky měření stejného rysu 
jazyka by měly by být stejné; 4. u rodilé mluvčí velštiny se očekávala nejsilnější tendence k 
isoslabičnosti. Z těchto čtyř  hypotéz se z části potvrdila jen poslední, což autorka vysvětluje 
malým počtem respondentů a heterogenním složením obou skupin. 



Výsledky studie, pokud jde o srovnání velšské angličtiny a RP, korespondují s 
výsledky studií RP a české angličtiny a jinými studiemi RP a velšské angličtiny (jsou 
respondenti mluvící angličtinou v Ulsteru srovnatelní s respondenty z Cardiffu a 
Aberystwythu?). K nejdůležitějším aspektům pro výzkum rytmičnosti v nářečích BrE autorka 
řadí stejné vzdělání respondentů, rozdíly v trvání segmentů jak vokalických, tak 
konsonantických a ověření akustické analýzy analýzou percepční. Nejcitlivějším
indikátorem měření rozdílů v rytmičnosti nářečí se ukázal být index rozdílu v trvání po sobě 
následujících vokalických/ konsonantických intervalů, a to v trvání vokalických intervalů. 

Studii uzavírají náměty na další výzkum, z nichž některé se jeví pro validitu výzkumu 
jako samozřejmé (více respondentů, homogenní skupiny). Z ostatních považuji za 
nejdůležitější proměnnou první jazyk: je-li či není-li velština rodný jazyk, a je-li druhým 
jazykem, úroveň její znalosti a sféru užívání, a porovnání výsledků měření čteného a 
spontánního mluveného projevu.
Poznámky a dotazy k jednotlivostem (některé už byly zahrnuty do předcházejících odstavců)
Je český termín britský spisovný standard výstižným protějškem anglických termínů?
V jazycích, v nichž dochází k  redukci samohlásek v nepřízvučných slabik, je míra redukce ovlivněna 
řadou dalších faktorů: tempem projevu, stylem projevu, idiolektem mluvčího aj. Lze je eliminovat?
Je stopa - foot - totéž co tone unit?
Co se rozumí termínem syllabic weight? (s. 26-27)
Rytmus souvisí se segmentací mluveného projevu, ten ovšem značně závisí na tempu a také různí 
mluvčí se jak v tempu, tak v segmentaci liší. Jak se tyto proměnné eliminují? 
Po jazykové stránce je předložená práce téměř bezchybná; tím kuriózněji působí tvar slovesa lie ve 
větě their next step  lied in whether (s. 41/5sh); stylisticky je poněkud nevhodné příliš časté užívání 
so jako resultativního konjunktu (s. 20/4sh, 17/4zd, 28/4zd, 31/2zd, 38/ 11sh, 40/11zd, 52/5zd aj. )
largerly 24/5zd;  R. Bruchfield 69/4zd;
proč nejsou v příloze přepisy mluvené části? Jaký účel mělo natáčení mluvené části, když srovnání s 
RP bylo možné jen u čteného textu? V tabulkách 3.3 a 3.4 jsou data z obou částí nebo jen z čtené?

Závěr:
Předložená studie má nedostatky, které nutně vyplynuly z povahy zkoumaného jevu, z 
podmínek jeho výzkumu, z míry spolehlivosti metod jeho zkoumání a s tím souvisejícího
stavu znalostí o něm. Tyto nedostatky však nelze v rámci možností diplomového úkolu 
eliminovat. Autorka je si jich vědoma a v námětech pro další výzkum specifikuje nápravný 
model. Další pozitiva práce spatřuji v souborném přehledu literatury pojednávající o
metodách měření rytmu (state of the art) a v minuciózní analýze nahrávek podle všech 
popsaných přístupů.
Diplomovou práci Michaely Hejné doporučuji k obhajobě a v závislosti na průběhu obhajoby 
předběžně hodnotím známkou velmi dobrou až výbornou.

V Praze dne 23. 8. 2012                                                   Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.




