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Studie zabývající se řečovým rytmem jsou v poslední době poměrně častým jevem. Existují 

dokonce zvláštní čísla časopisů i sborníky věnované této problematice a proběhlo již několik 

mezinárodních setkání pro badatele na rytmus zaměřené (poslední v červenci 2012 ve 

skotském Glasgowě). Přesto je zatím nutno konstatovat, že otázky a nejistoty výrazně 

převažují nad odpověďmi a jistotami. Pro lingvistiku to není situace neobvyklá. Její řešení 

spočívá v trpělivém shromažďování dílčích výsledků, z nichž se komplexní popis postupně 

složí. Diplomová práce Michaely Hejné je příspěvkem k tomuto dlouhodobému úkolu. Týká 

se rytmických deskriptorů v současnosti používaných a jejich citlivosti vůči rozdílům mezi 

velšskou a standardní angličtinou. 

Obsah práce sice na první pohled překvapí určitými nedostatky ve formátování (názvy oddílů 

třetího vnoření nejsou zarovnány), zároveň ovšem avizuje vcelku logickou stavbu. Hned 

zkraje je také zařazen užitečný seznam použitých zkratek a méně užitečný, i když poměrně 

obvyklý seznam tabulek a obrázků. 

V přehledu odborné literatury se diplomantka nejprve zabývá problematikou rytmu řeči 

jakožto střídání kontrastů, které jsou vnímány jako pravidelné nebo předvídatelné. Tato část 

působí poněkud neuspořádaně: jako by jednotlivá témata byla neustále opouštěna a znovu 

uchopována. Na jednu stranu má diplomantka pravdu, že různé aspekty popisu jsou navzájem 

jen těžko oddělitelné, na druhou stranu různí autoři tyto obtíže už několik desetiletí zvládají a 

prokazují funkčnost daného přístupu. Oddíl 2.1.2.3 sestává z pouhých čtyř řádků a 

představuje základní hlasivkovou frekvenci natolik vágně, že čtenář získá mylný dojem 

ohledně jejího významu. Automatické vyhledávání prominencí v akustickém signálu je ve 

skutečnosti pro angličtinu silně závislé právě na tomto parametru. Na s. 19 uprostřed je pak 

základní hlasivková frekvence zařazena až na třetí místo podle významu, přičemž o několik 

odstavců výše je uvedeno, že se jedná o over-riding factor. 

Teoretická východiska práce kulminují v oddíle 2.5, kde jsou shrnuty poznatky o korelátech 

rytmických typů a představy o jejich měření. Tuto část považuji za zdařilejší, i když i zde text 

místy ztrácí soudržnost (viz odstavec na s. 38 nahoře) nebo plynulost (závěr předposledního 

odstavce na s. 41). Jinak jsou v tomto oddíle vybrány reprezentativní studie vzniklé 

v posledních dvou desetiletích a diplomantka jejich obsah prezentuje s porozuměním. 



Třetí kapitola zahajuje vlastní empirickou sondu. Přestavuje nejprve použitý materiál a dále 

popisuje zpracování nahrávek. To je provedeno vcelku přehledně. Na s. 47 se však vyskytly 

dvě chyby v numerických údajích. Podlimitní trvání není stanoveno na 0,007 ms, ale 7 ms, 

tedy 0,007 s. Naopak minimální trvání nevyplněné pauzy bývá konvenčně stanoveno na 120 

ms, nikoli 1,2 sekundy. Výraz alternation na s. 45 a 47 má být alteration.  

Prezentace výsledků ve čtvrtém oddíle práce nezačíná příliš šťastně. Z textu ani legend není 

jasné, jak se liší prostřední z tabulek od zbylých dvou. Text ...with the discarded selected... 

pod tabulkou 4.2 je kromě dvojznačnosti nedostatečný ve specifikaci provedených analýz. U 

legend pod obr. 4.1 až 4.5 by mělo být explicitně řečeno, jaký typ t-testu a pro jaké hodnoty 

byl použit. Formulace na s. 54 také naznačují, že provedená měření jsou chápána pouze jako 

sekundární, zatímco hypotézy o typu izochronie u mluvčích ze vzorku jsou primární. To je 

velmi kontroverzní přístup. Každopádně je nutno považovat prezentované výsledky jen za 

velmi základní sondu pracující s těmi nejhrubšími údaji. K jemnějším, lingvisticky 

motivovaným rozborům se diplomantka nepropracovala. 

V diskusi je správně připomenuto, že malý vzorek nemůže být základem velkých zobecnění. 

Diplomantka si je tohoto omezení vědoma a nepouští se do nepodložených spekulací. 

Namísto toho nabízí možnosti intepretací trendů, které ve svých datech nalezla. V diskusi je 

dále několik zajímavostí ohledně mluvčí NAWA, která jako jediná uvedla velštinu jako svůj 

rodný jazyk a u které je velšský přízvuk v angličtině nejzřetelnější. To, společně s návrhy 

v posledním odstavci diskuse a jasně formulovanými body na konci závěru, by mělo 

inspirovat případný navazující výzkum. 

Grafická úprava práce je vcelku přijatelná, rušivě působí nezvykle malý pravý okraj textu a 

kvalita některých obrázků (např. s. 38) Graficky nepěkné jsou také legendy pod tabulkami. Ve 

zdrojové literatuře jsou uvedeny dva články týchž autorů z téhož roku a jsou správně 

označeny jako a) a b). Na s. 41 je ovšem citováno bez rozlišení. Jazyková úroveň textu je 

relativně dobrá, místy ovšem také indikuje nedostatek času, který si diplomantka na práci 

vymezila. 

Pro účely obhajoby navrhuji následující témata. Za prvé, na s. 16 uprostřed se v bodě c) mluví 

o nekonzistentních redukcích v češtině. Kde přesně o nich citovaný autor mluví a v jakém 

smyslu použil termín nekonzistence. Za jakých podmínek můžeme označit řečovou produkci 

jedince za nekonzistentní? Druhá otázka se týká formulací na s. 18 nahoře, kde je 

fyziologické postaveno proti sluchovému a neurálnímu. Co je na nervové soustavě a 

sluchovém aparátu nefyziologického? Za třetí bych rád diplomantku požádal, aby se pokusila 

objasnit poznámky ohledně populace Cardiffu ze s. 34 nahoře. 

Závěrem konstatuji, že Michaela Hejná prokázala schopnost provádět samostatně činnosti 

potřebné pro empirický výzkum a vyhověla požadavkům kladeným na diplomové práce 

v magisterském studiu. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení  velmi dobře. 
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