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Oponentský posudek 

na bakalářskou práci Jany Moravcové 

Závislost mezi sílou cizineckého přízvuku a přítomností glotalizace 

 
Bakalářská práce Jany Moravcové se zabývá glotalizací iniciálních vokálů v angličtině 
českých neprofesionálních mluvčích jako možným ukazatelem cizineckého přízvuku. 
Protože glotalizace má v češtině velmi specifickou funkci (indikátor slovní hranice), je 
rozumné předpokládat, že čeští mluvčí s ní budou zacházet pro angličtinu netypicky. 

V úvodu práce autorka představuje problematiku cizineckého přízvuku a glotalizace 
obecně, i se zaměřením na českou angličtinu, a posléze formuluje výzkumné otázky. Ve 
druhé části pak popisuje metodiku zpracování a analýz použitého materiálu. V kapitole 3 
prezentuje výsledky a následně je komentuje a shrnuje v diskusi a závěru práce. 

Struktura práce je ovšem v několika případech poněkud rozbitá – například v úvodu i ve 
výsledcích nalezneme údaje, které by příslušely správně do popisu metody (např. část 
3.1 Použité statistické metody); a podobně i v metodě jsou uvedeny tabulky s výsledky 
(tab. 3 a 4). 

Teoretická část se bohužel vyznačuje nepříliš odborným a až příliš popularizačním 
stylem, který autorku svádí ke zřeďování textu triviálními nebo nerelevantními 
informacemi a k častému opakování již uvedeného. Autorka pracuje se sekundární 
literaturou a pečlivě ji cituje, ovšem výsledky pouze mechanicky přebírá, často zbytečně 
podrobně, a chybí zde kritický rozbor, porovnávání či polemika. Tato forma by byla 
vhodnější pro referát než kvalifikační práci. Rovněž je zarážející, že v podkapitolách 
shrnujících současný stav poznání (zejm. 1.3, 1.5 nebo 1.6) studentka vychází pouze z 
jednoho, maximálně dvou zdrojů. Občas zde nalezneme i obsahové chyby, z těch 
zásadnějších je to například záměna oscilogramu a spektrogramu (obr. 1–3). V závěru 
této části si autorka dala práci s explicitní formulací pracovních hypotéz, což hodnotím 
velmi kladně. 

V experimentální části textu se projevují obdobné stylistické nešvary (opakování údajů, 
uvádění nepříliš relevantních informací, atd.), nicméně autorka se snaží důkladně popsat 
materiál, metodu jeho získávání i statistickou analýzu, což je v současné době 
nepostradatelnou součástí jakékoliv empirické studie. Výsledky jsou rovněž 
prezentovány velmi pečlivě. 

Diskuse a závěr práce jsou bohužel relativně zmatené a nepřehledné. Za nejvýraznější 
problém považuji záměnu přízvučných a nepřízvučných vokálů v části 4.2 (str. 49) a 
následné vyvození nesprávných závěrů, což poněkud sráží přínos celé práce. 



Rekapitulace výsledků je nedostatečná, odbývá se v podstatě jednou větou: „Ukázalo se 
víceméně to, co jsme předpokládali v úvodu studie“ (str. 59). Oceňuji ale, že studentka se 
snaží zamýšlet se nad pravděpodobnými příčinami nalezených výsledků. 

Bakalářská práce je doplněna o seznam referencí, vážnou chybou je však uvedení zdroje, 
který nebyl citován v textu, konkrétně studie Bissiri, M. P., Lecumberri, M. L., Cooke, M., 
Volín, J. (2011): The role of word-initial glottal stops in recognizing English words, In 
INTERSPEECH-2011, str. 165-168. 

Po formální stránce je lehce problematická práce s citacemi. Odkaz na citovanou studii 
by měl následovat hned za první zmínkou o autorovi (např. str. 10 a 11); za zbytečné 
pokládám opakované uvádění názvů citovaných studií (viz str. 17 nebo 23). Také typ 
odkazů není sjednocen, např. na str. 32 najdeme dva velmi odlišné. Ve dvou případech je 
dokonce citován zdroj zcela chybný (str. 34 a 52). 

Všechny tabulky i grafy jsou náležitě doprovázeny popisky, které by si nicméně 
v některých případech zasloužily doplnit o důležité informace – zejm. z popisku 
Tabulky 1 vůbec není jasný význam prezentovaných hodnot. 

V diskusi by bylo užitečné, kdyby se autorka zamyslela nad následující formulací: „[...]u 
skupiny C jsme naopak zaznamenali používání glotalizace spíše českým způsobem. Tyto 
výsledky jsme vyvodili jak ze zkoumání lexikálních a gramatických slov, tak ze slov 
přízvučných a nepřízvučných“ (str. 59). Dá se očekávat, že čeština bude mít nějaký 
specifický vliv na glotalizaci lexikálních/gramatických nebo přízvučných/nepřízvučných 
slov? Budou Češi používat nějaký jiný vzorec glotalizace vzhledem k těmto kategoriím 
než mluvčí jiného jazyka? Dále by bylo zajímavé shrnout neformálně prezentované 
výsledky vzhledem k rozdílům mezi mluvčími – zdají se autorce natolik konzistentní, že 
by se dalo hovořit o individuálním chování jednotlivých mluvčích vzhledem 
ke glotalizaci? 

Závěrem konstatuji, že i přes uvedené nedostatky studentka prokázala, že je samostatně 
schopna připravit a provést přiměřeně rozsáhlý a náročný experiment, který je 
přínosem pro problematiku glotalizace v cizineckém přízvuku a že předložená práce 
splnila svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k 
výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 
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