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Bakalářská práce Petry Bartošové se zabývá artikulační analýzou palatálních exploziv 
[ť] a [ď] v češtině, jejichž artikulační průběh je dosud poměrně nejasný a zřejmě relativně 
variabilní. K tomu využívá – v češtině patrně jako první – metodu elektropalatografie. Jedná 
se tedy o vhodně zvolené téma za použití u nás nové artikulografické metody. 

Cílem Petry Bartošové je zjišťování průměrné a maximální míry lingvopalatálního 
kontaktu a analýza jeho dynamického průběhu. Stručně se věnuje též trvání závěrové fáze 
palatálních exploziv. 

Práce má 57 stran, je promyšleně a přehledně strukturována a její praktická část je 
bohatě vybavena statistickými grafy. V závěru najdeme ukázky průběhu artikulace 
v elektropalatografickém zobrazení. Práce nemá přílohy. 

Teoretická část začíná obecným výkladem o explozivách, dotýká se otázek fonetické a 
fonologické znělosti, fortisovosti a lenisovosti a různých hypotéz a výsledků, které se týkají 
míry lingvopalatálního kontaktu párových souhlásek. Autorka se dále zmiňuje o významu 
faktoru VOT pro rozlišení fonologicky znělých a neznělých hlásek, o aspiraci, uvádí nás do 
problematiky fonačních modifikací a stručně píše o fonologickém kontrastu délky u exploziv. 
Tuto kapitolu uzavírá krátkým pojednáním o ejektivách a implozivách. Studentka navazuje 
kapitolou o českých palatálách z hlediska jejich vývoje, artikulace a výzkumu. 

Samostatná kapitola je zasvěceně věnována elektropalatografii, k jejímž současným 
systémům autorka přichází přes historické nahlédnutí na palatografii. Na základě dalších 
studií je čtenář informován také o „nefonetickém“ využívání EPG a o poměrně složité otázce 
adaptace mluvčího na umělé patro. 

Autorka prokázala schopnost vybírat a zpracovávat relevantní prameny k tématu. 

Studentka – jak píše v kapitole o metodě – použila nahrávky šesti mluvčích, což je 
v elektropalatografických výzkumech poměrně vysoký počet. Celkem měla k dispozici 120 
výskytů cílových hlásek – [ť] a [ď] vždy mezi stejnými krátkými vokály, a to jednak 
v minimálních sekvencích, jednak v účelově vytvořených větách. Pro analýzu průměrného a 
maximálního lingvopalatálního kontaktu byla použita třetí až pátá řada umělého patra, pro 
zjišťování průběhu kontaktu všechny tři oblasti. Autorka se důkladně seznámila s analýzou 
rozptylu a používá jak jednofaktorovou, tak vícefaktorovou analýzu. 

Výsledky experimentu jsou prezentovány především formou grafů, které jsou 
doplněny komentáři zejména k významnosti statistických hodnot, a dále formou tabulek. 
Bezesporu přínosným zjištěním je výsledek, který podporuje hypotézu, že míra 
lingvopalatálního kontaktu je vyšší u hlásek znělých (nenapjatých) než u neznělých 
(napjatých). 

V další části posudku se věnuji jevům, jež považuji za jisté slabiny práce, a to bez 
nároku na pořadí dle jejich významnosti. 

Otázkou je, zda je úplně vhodné ve studii k artikulaci palatálních exploziv v češtině, 
pojímat explozivní hlásky natolik zeširoka, že zde najdeme i principy tvoření ejektiv a 
imploziv, ovšem beze zmínky o postavení či činnosti hlasivek, takže se nedozvídáme nic o 



znělosti těchto hlásek. Autorka se také zmiňuje o fonačních modifikacích. V takto pojatém 
úvodu by se spíše daly očekávat údaje o známých akustických vlastnostech palatál, které 
plynou právě z jejich specifického způsobu artikulace, na nějž se práce zaměřuje. 

Komentáře k výsledkům analýz jsou orientovány bohužel převážně ryze statisticky, 
zatímco fonetická interpretace většinou zcela chybí. 

K dynamičnosti průběhu kontaktu autorka konstatuje, že vidíme „zcela opačnou 
tendenci“ při uvolňování závěru u mluvčích M1 a F2. Obrázky 20 a 21 (s. 45-46) však ukazují 
realizaci [ť] ve zcela odlišném vokalickém okolí, a to [ɪťɪ] a [oťo]. Může být oddalování 
jazyka od patra závislé spíše na okolí než na mluvčím? O posunu závěru na patře autorka píše, 
že „v našem výzkumu takovýto jev nenastal v žádném případě“. Níže se vyjadřuje takto: 
„Maximální posun byl až 6 řad dozadu“ (s. 45).  

Doporučoval bych komentovat také krajní hodnoty jako např. průměrné trvání okluzí 
u mluvčí F1 (s. 49). Může zde být souvislost s „nezávěrovostí“ [ť] u mluvčí F1? Pokud ano, je 
nutno takovýto vztah pojmout také foneticky, nejen statisticky. Jaký může mít vliv na 
výsledek interakce hláska a mluvčí jeden mluvčí (F1) s extrémními hodnotami? Do jaké míry 
mohla táž mluvčí ovlivnit ostatní hodnoty (např. trvání, s. 49)? 

Autorka nevysvětluje, proč byly pro analýzu lingvopalatálního kontaktu použity pouze 
tři řady elektrod. Z práce není zřejmé, do jaké míry její výsledky vypovídají o artikulaci 
palatál. 

V oddíle o trvání opakovaně dochází k zaměňování pojmů závěr a hláska; autorka 
tedy píše o hlásce jako celku, ale zřejmě míní pouze její závěrovou fázi (s. 47-49). U popisu 
třepené a dyšné fonace chybí zdroj, z nějž studentka čerpala. V pojednání o VOT chybějí u 
jednotlivých studií informace, kterých jazyků se výsledky týkají (s. 12). Tvrzení, že [g] se 
v češtině vyskytuje pouze ve slovech přejatých, je třeba upřesnit (s. 12). V kapitole Metoda 
chybí upřesnění, jak byla analyzována dynamičnost průběhu lingvopalatálního kontaktu. Z 
téže kapitoly není jasný autorčin podíl na pořizování materiálu. Dosti nejasně vyznívá 
komentář ke vztahu pozice cílové hlásky podle přízvuku a hodnot trvání ve studii Machače a 
Skarnitzla, 2004 (s. 20).  

Z hlediska jazykově formálního nebo stylistického nutno vytknout např. psaní názvů 
jazyků s velkými počátečními písmeny (s. 15), chybnou koncovku ve spojení „vokály ... se 
lišili“ (s. 28), nadbytečné užívání zájmena nám (průběžně), opakovanou absenci tečky za 
zkratkou min. (s. 25), některé neobratnosti jako „máme tu tak tedy i analýzu...“ (s. 32), 
směšování vazeb „před nebo po striktuře“ (s. 15), opakování slova nejprve 3x na třech řádcích 
(s. 51), hromadění genitivů „příčiny velkého rozptylu hodnot míry intervalu spolehlivosti 
palatálního kontaktu“ (s. 51). 

 
Předkládaná práce přes výše uvedené poznámky splňuje svým obsahem i rozsahem 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k uvedeným skutečnostem ji doporučuji 
k obhajobě a navrhuji hodnocení  v e l m i   dobře . 
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