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Posudek vedoucího práce
na bakalářskou práci Hany Bartůňkové

Word-initial vowel glottalization in speech
of native English non-professionals

Bakalářská práce Hany Bartůňkové je zaměřena na angličtinu produkovanou rodilými Brity
při hlasitém čtení předem připraveného textu. Mapuje produkci glotálních prvků před
samohláskami v iniciální pozici ve slově. Mluvčí nepatří do žádné z profesí spojené
s veřejnou produkcí řeči (hlasatelé, herci apod.), takže reprezentují chování tzv. běžné
populace. Zpracování tohoto tématu je velmi užitečné, neboť mnoho didaktických doporučení
se i dnes opírá pouze o mlhavé, neformálně podložené představy o zkoumaném jevu.
Předložená práce sestává z šesti oddílů a přehledu použité literatury ve formátu APA, který je
pro současnou fonetickou literaturu konvencí. Témata jednotlivých oddílů na sebe logicky
navazují, stavba je přehledná.
Teoretické zázemí práce (tj. druhý oddíl) je vnitřně bohatě členěno a prezentuje jednak
základní fakta ohledně glotalizací v lidské řeči, jednak poznatky získané v dosavadním
výzkumu dané problematiky formou úzce zaměřených empirických studií. Autorka
shromáždila odpovídající množství relevantní literatury a přesvědčivě prokázala, že je
schopna odborným textům nejen porozumět, ale také z nich poučeně vybírat a vybrané
porovnávat a hodnotit.
Popis metodiky práce ve třetím oddíle je podle dnešních zvyklostí dostatečně podrobný na to,
aby byla studie replikovatelná. Autorka důkladně vysvětluje přípravu řečového signálu pro
zpracování i postup při vlastním měření a nezamlčuje ani problémy se segmentací a
klasifikací cílových jednotek (s. 27-32).
Prezentace výsledků ve čtvrtém oddíle práce je přehledná a srozumitelná. Chvályhodné jsou
„autonomní“ legendy u grafů a tabulek (jedná se o úzus respektovaný dnes všemi
významnějšími vydavateli odborné literatury). Autorka správně využívá metod inferenční
statistiky k ověřování významnosti nalezených rozdílů. Je třeba podotknout, že v tomto
ohledu pracovala během provádění studie obdivuhodně samostatně.

Diskuse výsledků v páté kapitole je zdařilá. Autorka vybírá zajímavé momenty a velmi
rozumně a zároveň střízlivě je komentuje, případně pro ně hledá vysvětlení (viz např. vliv
vlastních jmen na výsledky a vztahy mezi prominencí, frekvencí výskytu apod.)
V rámci obhajoby navrhuji, aby diplomantka odpověděla na následující otázky:
(1) Jaký údaj by ještě bylo možno doplnit do legendy k obrázku 9 na s. 35?
(2) V jakém smyslu by výzkum v dané oblasti (i konkrétně autorčiny výsledky) mohl být
využit pro forenzní účely?
(3) Jaká doporučení by na základě dosažených výsledků mohla modifikovat obecnou
výukovou tezi „v angličtině se musí vázat“?
Celkově je z předložené práce patrna autorčina píle, pečlivost a talent. Konstatuji tedy, že
bakalářská práce Hany Bartůňkové splnila svůj účel a svým obsahem i rozsahem vyhověla
požadavkům kladeným na práce dané úrovně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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