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Lingvopalatální kontakt u českých palatálních okluziv 

Bakalářská práce Petry Bartošové se pomocí elektropalatografie zabývá artikulačními vlastnostmi 

českých hlásek, jejichž popis je doposud spíše nedostačující, [ť] a [ď]. Z hlediska výběru tématu se 

proto jedná o zajímavý a užitečný výzkumný cíl přispívající k doplnění základního popisu o artikulaci 

českých hlásek. 

Předkládaná bakalářská práce se skládá z šesti kapitol. V první kapitole se autorka věnuje obecným 

vlastnostem exploziv na pozadí podrobnější klasifikace. Druhá kapitola se již zabývá palatálními 

hláskami: stručně shrnuje vývoj palatálních okluziv v češtině a jejich dosavadní fonetické zkoumání. 

Poslední kapitola úvodní teoretické části představuje elektropalatografii, a to jak z hlediska stručného 

historického vývoje této metody, tak i principy fungování a způsoby vyhodnocování elektro-

palatografických dat. Ve čtvrté kapitole autorka čtenáře uvádí do metodologického pozadí 

realizovaného výzkumu a v páté kapitole postupně představuje výsledky svých analýz. Lingvopalatální 

kontakt u palatálních exploziv je analyzován ve dvou formách, jako průměrná a jako maximální míra 

kontaktu během okluze. Autorku také zajímalo, zda během okluze bude docházet k dynamickým 

změnám kontaktu. Poslední oddíl páté kapitoly se krátce věnuje i trvání okluze [ť] a [ď]. V závěrečné 

kapitole autorka zjištěné výsledky shrnuje a analyzuje a navrhuje i možná zaměření budoucího 

výzkumu. 

K bakalářské práci Petry Bartošové mám jednu zásadní výtku, a to zúžení analýzy lingvopalatálního 

kontaktu pouze na třetí až pátou řádu umělého patra. Ačkoli je tato oblast v softwaru dodávaném 

s elektropalatografem definována jako palatální, toto dělení není zdaleka tak jednoznačné, jak ho 

autorka prezentuje (str. 22-23), a dokonce není ani dělením nejčastějším (viz např. Gibbon a Nicolaidis, 

1999: 234, což je pramen, který je v práci citován). Pomíjí například postalveolární místo artikulace a 

velárám přisuzuje dotek v šesté až osmé řadě, což většinou realitě neodpovídá. Rád bych, aby se Petra 

Bartošová k tomuto aspektu vyjádřila v diskusi a zmínila i další důvody, proč informace o kontaktu ve 

3.–5. řadě zřejmě neposkytuje úplný obrázek o artikulaci cílových hlásek. 

Dále se jedná spíš o výtky drobnějšího charakteru: 

• Na straně 10 jsou (podle Hály a Sováka) mezi explozivy řazeny i nazály, a to včetně [ŋ]. 

Domnívám se, že pokud bychom tuto dnes již překonanou klasifikaci přijali, bylo by třeba 

k explozivám zařadit ještě jednu hlásku. 



• V některých pasážích v úvodních kapitolách by výklad mohl být explicitnější. Autorka např. 

pojednává o konceptu doby nástupu hlasivkového tónu (VOT; oddíl 1.2.2) a o aspiraci (oddíl 

1.4). Poměrně úzká souvislost mezi těmito dvěma jevy však z popisu není zřejmá; VOT je 

zmíněna jen v přímé citaci. 

• Na straně 12 autorka zmiňuje namísto doby hlasivkového tónu „dobu znění“.  

• Autorka nepoužívá zcela systematicky název používaného post-hoc testu: v práci se vyskytují 

označení Tukyeho, Tukeyho a Tukyeova. 

• Některé statistické výsledky, které Petra Bartošová ve své práci uvádí, nejsou zcela relevantní. 

O čem např. vypovídá interakce mezi průměrnou mírou kontaktu u [ť] a [ď] u mluvčích F2 a F3 

(str. 33)? 

• Na straně 48 autorka vyděluje trvání [ť] u mluvčí F3. Za zajímavější však považuji rozdíly, 

v některých případech zřejmě signifikantní, mezi trváním [ť] a [ď] u jednotlivých mluvčích. 

Výjimku představuje mluvčí F1 – napadl by autorku důvod, proč zrovna tato mluvčí? 

• Jako poslední bod do diskuse bych autorku rád požádal, aby se pokusila shrnout rozdíly, které 

pozorovala u [ť] a [ď] ve spojeních VCV a ve větách. 

Na závěr konstatuji, že bakalářská práce Petry Bartošové splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky 

kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení  velmi dobře. 
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