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Závislost mezi sílou cizineckého přízvuku a přítomností glotalizace 

Bakalářská práce Jany Moravcové zkoumá realizaci slov začínajících na samohlásku u českých 

mluvčích angličtiny, u nichž byla předem určena míra cizineckého přízvuku. Cílem bylo konkrétně 

zjistit, nakolik jsou tato slova u jednotlivých skupin mluvčích svázána s předchozím slovem a nakolik 

byl vysloven ráz (glotalizace). Protože cizinecký přízvuk a jeho různé složky jsou v současnosti 

aktuálním výzkumným tématem, jedná se o vhodně zvolené výzkumné téma. 

Předkládaná bakalářská práce obsahuje pět kapitol. V úvodní kapitole se autorka věnuje cizineckému 

přízvuku a zejména české angličtině, stručně porovnává češtinu s angličtinou a představuje koncept 

glotalizace. V závěru kapitoly jsou uvedeny cíle práce a pracovní hypotézy. Druhá kapitola je nazvána 

Metoda, avšak kromě metodického pozadí zde autorka zvláštním způsobem zahrnuje již značnou část 

výsledků. Naopak třetí kapitola, Výsledky, kromě dalších částí výsledků obsahuje i oddíl Použité 

statistické metody. Práce je uzavřena dvěma kapitolami, v nichž jsou výsledky shrnuty a komentovány. 

V přílohách autorka znovu uvádí všechny tabulky grafy a obrázky. 

Nejprve zmíním kladné aspekty předložené bakalářské práce. Jana Moravcová zpracovala adekvátní 

množství řečového materiálu, použila správným způsobem statistickou metodu chí kvadrát (až na jednu 

výjimku formálního charakteru, viz níže) a nad zjištěnými výsledky se zamýšlí a hledá pro ně přijatelná 

vysvětlení. Navíc se pokouší interpretovat i neformálně zjišťované tendence k používání různých typů 

glotalizace u jednotlivých skupin mluvčích. Chvályhodná je také formální a jazyková úroveň textu, 

v němž se téměř nesetkáme s pravopisnými chybami. 

Musím však bohužel konstatovat, že práce obsahuje značné množství problematických aspektů, a to ve 

většině hodnocených oblastí. Jednou z mých nejzásadnějších výtek je stylistická neadekvátnost textu. 

Jana Moravcová nereflektovala doporučení a celý text je psán epickým, narativním stylem, který je pro 

bakalářskou práci, tedy práci vědeckého charakteru zcela nevhodný. Je zřejmé, že kvalifikační práce 

musí vyhovět i požadavkům, které se týkají stylistické stránky. Jedná se zejména o celkový dojem, 

uvedu tedy pouze dva příklady z úvodních stránek: „tvrzení ... je na druhou stranu, řekněme, postoj 

přitažený za vlasy“ (str. 8); „tento jazyk ... je obecně uznáván, ač se to zdá troufalé, jako 

nejdůležitější...“ (str. 9). S tím souvisí i ne příliš vhodný způsob citování: autorka často uvádí celé 

názvy citovaných zdrojů (navíc někdy i nepřesně, např. na str. 25), což se ve vědeckém stylu dělá jen 

velmi zřídka. Uvádějí se pouze základní bibliografické údaje, tedy autoři a rok vydání. Takováto 



redundantnost je v bakalářské práci Jany Moravcové všudypřítomná, stejně tak jako značná 

repetitivnost. Jako ukázkový příklad může posloužit rozsáhlé shrnutí 4. kapitoly v kapitole 5., již 

zmíněné zopakování všech grafů atd. v příloze (většinou se uvádí pouze jejich seznam) nebo zbytečně 

detailní rozbor transkripce, ač autorka sama uvádí, že ji fonetická realizace hlásek – kromě samotné 

přítomnosti glotalizace – nezajímá a že transkripci prováděla jen pro své vlastní potřeby.  

Za problematické považuji i pořadí prezentace jednotlivých částí. Jak už jsem zmínil výše, druhá a třetí 

kapitola (metody a výsledky) se poněkud nepřehledným způsobem prolínají. Nevidím žádný přínos 

v prezentaci tabulek č. 3 a 4 již v metodické kapitole, stejně jako vysvětlení metody chí kvadrát a 

hladin pravděpodobnosti zjevně nepatří do kapitoly Výsledky (ovšem bez grafů 1 a 2, které s popisem 

použitých statistických metod opět mají jen pramálo společného). Podobně i pasáž o potenciálním 

přínosu bakalářské práce (str. 28–29) by se hodila spíše do diskuse. 

Dále se budu již jen v bodech věnovat vybraným problematickým aspektům úvodní kapitoly: 

• Oddíl 1.3 je nazván Shrnutí dosavadního výzkumu na poli cizineckého přízvuku s důrazem na 

českou angličtinu. Čtenář proto musí být značně zaskočen tím, že jediným citovaným zdrojem je 

studie Skarnitzl et al. (2005). O jiných studiích zaměřených na cizinecký přízvuk se práce 

nezmiňuje. 

• Některé nepřesnosti se bohužel týkají samotných konceptů glotalizace a vázání. Z popisu na str. 21 

by se mohlo zdát, že všechna slova začínající na vokál jsou v angličtině spojována pomocí pseudo-

resylabifikace a že k tomuto jevu dochází pouhým spojením více slov do přízvukového taktu. Na 

str. 22 se čtenář dozví o dalších způsobech vázání, vložení /j/ a /w/. Již z anglického názvu 

(transient j či w) – když už ne z logiky samotné – je však jasné, že tyto jevy nemají fonematický 

charakter. 

• Na str. 16 Jana Moravcová uvádí, že Hála mísí pojmy glotalizace a ráz. Jak tedy zároveň mohl 

termín glotalizace nikdy přímo nepoužít? 

• U obrázků 1–3 se v legendě píše, že jde o spektrogramy, jsou to však oscilogramy. 

• Závěrem se zmíním o citování zdrojů. Na str. 34 a 36 autorka cituje studii Shattuck-Hufnagel 

(1995), je však zřejmé, že jde o studii Dilley a Shattuck-Hufnagel (1995). Autorství programu Praat 

(na str. 34 a 35) a dokonce i vynalezení oscilogramu a spektrogramu (str. 52) je připisováno studii 

Pollák et al. (2007)! 

Nyní přecházím k hodnocení empirické části předložené bakalářské práce, opět spíše výběrově. 

Nemohu se nevrátit k problematickému strukturování práce. Tím, že se výsledky nacházejí v různých 

kapitolách, není orientace ve výsledcích zcela přímočará. Navíc grafy č. 1 a 2 nejsou zcela ekvivalentní 

s tabulkami v metodické kapitole: nevyplývá z nich, kolik slov v jednotlivých kategoriích 

(přízvučná/nepřízvučná a gramatická/lexikální) glotalizováno nebylo. Vhodnější by proto bylo 

zobrazení pomocí dvojitého sloupcového grafu pro každou skupinu mluvčích. Za přinejmenším 



zvláštní považuji skutečnost, že Jana Moravcová statisticky vyhodnotila rozdíly v těchto dílčích 

skupinách, ale neověřila pomocí zvoleného statistického testu tu nejdůležitější otázku, totiž zda výskyt 

glotalizace (bez ohledu na zařazení do uvedených kategorií) závisí na míře cizineckého přízvuku 

zkoumaných mluvčích. Drobné chyby se mimochodem vyskytují i ve statistických zápisech: n = 1 

v zápisu výsledků analýzy chí kvadrát je statistický nesmysl, protože n označuje počet analyzovaných 

položek, nikoli stupňů volnosti. Na str. 47 je uvedena hodnota p = 0,92, z tabulky 5 je zřejmé, že má 

být p = 0,092. Na straně 49 je zmíněno, že počet glotalizovaných a svázaných položek v nepřízvučných 

pozicích u skupiny A je vyrovnaný; vyrovnaný je však počet pouze v přízvučné pozici. 

Rád bych autorku požádal, aby u obhajoby vysvětlila tři body. Zaprvé jakým způsobem ve své práci 

využila Prague Labeller a co tento nástroj vlastně dělá. Zadruhé, na několika místech práce je 

glotalizace popsána jako „nevhodná“; znamená to, že všechny případy považuje za nevhodné? Zatřetí, 

na straně 55 Jana Moravcová hypotetizuje o rozdílech mezi mluvčími; je škoda, že tyto rozdíly 

detailněji neprozkoumala, ačkoli všechna potřebná data měla k dispozici. Proto bych byl rád, kdyby 

tuto analýzu ještě doplnila a výsledky při obhajobě stručně představila. 

Na závěr konstatuji, že předkládaná práce Jany Moravcové splňuje i přes četné problematické aspekty 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení  dobře. 

 

V Praze dne 28.8.2012 
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