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Acoustic properties of word stress in read Czech English 

Diplomová práce Jana Lisky zkoumá realizaci slovního přízvuku u českých mluvčích angličtiny. Autor 

zvolil pro diplomovou práci vhodné téma i postup výzkumu; cizinecký přízvuk a jeho různé složky 

jsou v současnosti aktuálním výzkumným tématem. Práce je psaná anglicky. 

Předkládaná diplomová práce obsahuje pět kapitol. V první kapitole diplomant z různých hledisek 

uvádí tématiku cizineckého přízvuku. Zabývá se jazykovými i mimojazykovými faktory, které 

ovlivňují jeho míru, a zaměřuje se na segmentální a suprasegmentální chyby ve výslovnosti cizího 

jazyka. Druhá kapitola se věnuje slovnímu přízvuku v angličtině z hlediska studentů angličtiny jako 

cizího jazyka. V této kapitole Jan Liska představuje typologii jazyků na základě zacházení se slovním 

přízvukem a shrnuje výzkum zabývající se realizací anglického slovního přízvuku mluvčími různých 

jazyků. V rámci třetí kapitoly autor zvláštním způsobem přechází od přehledu literatury – popisuje zde 

vlastnosti slovního přízvuku v češtině – k vlastnímu výzkumu: představuje pracovní hypotézy, výběr 

analyzovaných mluvčích formou percepčního testu, způsob segmentace cílových jevů a prováděná 

měření. Ve čtvrté kapitole jsou postupně prezentovány výsledky, pátá kapitola pak výsledky shrnuje, 

nastiňuje možnosti navazujícího výzkumu a praktické aplikace realizovaného výzkumu. 

Nejprve zmíním kladné aspekty předložené diplomové práce. Jan Liska shromáždil poměrně velké 

množství odborných pramenů, na které v úvodních kapitolách přehledným způsobem odkazuje. Na 

základě studia literatury vytvořil zajímavé hypotézy týkající se realizace slovního přízvuku českými 

mluvčími angličtiny a tyto hypotézy se ve vhodně navrženém výzkumu pokusil empiricky ověřit. Jako 

kladné hodnotím grafické zpracování výsledků výzkumu v oddílu 4.2, ačkoli v ostatních částech práce 

je grafické provedení spíše nesystematické. 

Musím bohužel zároveň konstatovat, že práce obsahuje vysoké množství problematických aspektů, a to 

ve většině oblastí. Zaměřím se na nedostatky věcné, formální, metodologické a částečně i jazykové. 

V úvodních teoretických kapitolách se čtenář několikrát setká s foneticky nepřesnými nebo nejasnými 

formulacemi a s mísením odborných pojmů. Na straně 12 například autor uvádí, že cizinecký přízvuk 

je ovlivňován mj. chybami v morfosyntaxi či pragmatice; tyto jazykové roviny se však cizineckého 

přízvuku (foreign accent) netýkají. Podobně není vhodné řazení fonotaktiky do suprasegmentální 

roviny – a tedy na úroveň jevů jako rytmus či intonace (str. 19). Na straně 25 (a podobně i na straně 27) 



je uvedeno, že přízvučná slabika v angličtině využívá mj. „pohyb F0 (vyšší hodnotu F0)“; je však 

evidentní, že pohyb a poloha F0 jsou dva odlišné jevy. Na straně 39 diplomant zmiňuje glotální 

vibrantu (glottal trill) jako variantu rázu; žádám o objasnění její podstaty při obhajobě. Na téže straně 

jsou jako příklady dlouhých vokálů v angličtině vyjmenovány /iː/ a /aː/, angličtina však otevřený 

střední vokál ve svém inventáři nemá. Podobně na straně 34 autor hovoří o kvalitativním rozdílu  

i-ových vokálů v češtině, avšak jejich přepisem – /i/ a /iː/ – naopak naznačuje kvalitativní identitu. Na 

straně 18 se Jan Liska zabývá rozdíly mezi „akustikou, fonetikou a fonologií“ cizineckého přízvuku; 

popsaný vztah mezi těmito rovinami považuji přinejmenším za sporný a žádám diplomanta o 

detailnější vysvětlení během obhajoby. Rád bych požádal i o objasnění konceptu vokalické redukce, o 

němž autor hovoří na straně 28: podle autora mluvčí jazyků uvedených v tabulce mají problémy 

s vokalickou redukcí v angličtině, protože ji tyto jazyky nemají fonologickou. Minimálně holandština 

však ve svém inventáři má šva, které se vyskytuje pouze v nepřízvučných slabikách (Booij, 1995: The 

Phonology of Dutch). 

Druhá skupina problémů se týká citování (a necitování) odborných pramenů. Na straně 9 diplomant 

prezentuje citlivost na odchylky od normy jako možný evoluční rys chránící danou jazykovou 

komunitu před cizinci. Žádný zdroj zde není citován, a proto tuto větu považuji za nepodložené tvrzení, 

které do přehledu literatury nepatří. Citování pramenů dále chybí například na straně 22, kde autor 

definuje rozdíl mezi pojmy accent a stress. Neinformovanému čtenáři by se mohlo zdát, že tuto definici 

zavádí právě Jan Liska. Na straně 29 autor hovoří o vietnamštině, konkrétně o tom, že nepoužívá slovní 

přízvuk, ale jen prominenci na větné úrovni; i k tomuto poznatku by měla být řádná reference. Naopak 

odkaz na straně 18, kde je definice suprasegmentálních rozdílů ve výslovnosti cizího jazyka připsána 

Volínovi a Skarnitzlovi (2010), považuji za zcela irelevantní. Diplomant uvádí neúplné údaje o zdroji 

(chybí stránka, z níž je citováno) u přímých citací na stranách 7, 8, 10 či 31. Totéž platí i pro přebírané 

obrázky na stranách 23 a 33.  

Další formální záležitosti zmíním již jen stručně a výběrově. Není mi příliš jasné, proč jsou tabulky 

nazývány obrázky (figures); to se týká např. „obr.“ 1.1, 1.3, 2.3 či 4.1. V seznamu zkratek na straně 6 a 

i dále v textu je ESL definováno jako English second language; správný (a také logický) význam je 

English as a second language. Na straně 17 autor hovoří o tom, co představil v oddílu 1.3, který se 

však v práci nenachází. Při prezentování statistických výsledků diplomant v polovině čtvrté kapitoly 

mění způsob zápisu významnosti u post-hoc testů (mimochodem jde o Scheffého, nikoli Sheffého test): 

zatímco do obr. 4.6 (str. 47) jsou uváděny konkrétní hodnoty p (např. <0.001), od obr. 4.7 (str. 49) pro 

určení konkrétní hladiny významnosti používá různé počty hvězdiček.  

Jazyková úroveň předložené diplomové práce je poměrně uspokojivá, ačkoli i v této oblasti se 

s chybami setkáme, např. již v první větě první kapitoly (str. 7: in the field of linguistic namísto 

linguistics), than místo then (str. 20) či that místo than (str. 34), dále pak několikrát zopakované last 

but not the least (člen do tohoto spojení nepatří); právě členy patří k nejčastějším chybám. Pro snadnost 



čtení je vhodné v odborném textu oddělovat iniciální předložkové fráze čárkami. Na straně 36 autor 

jednou hovoří o disfluencies, jednou o dysfluencies. 

Nyní se dostávám k poznámkám metodologického charakteru. Za značně problematický považuji popis 

přípravného percepčního testu (str. 36-37). Autor uvádí, že z nahrávky každého mluvčího extrahoval 

dvě „položky“ a uvádí pouze rozpětí trvání položek; to je naprosto nedostatečné. Jaká byla další kritéria 

výběru? Hledal diplomant takové pasáže, aby se v nich objevila víceslabičná slova? s přízvukem na 

jiné než první slabice? nebo přízvuk zohledněn nebyl? jednalo se o celé věty? Proč nebyl(a) ze skupiny 

respondentů vyřazen(a) mluvčí německého původu? Při prezentaci výsledků percepčního testu by bylo 

zajímavé porovnat odpovědi respondentů s původním hodnocením autora. 

Na straně 38 je uvedeno, že mluvčí KRIA byla vyřazena kvůli „výrazné nazalitě a možné řečové vadě“. 

Když už si autor tohoto problému nevšiml při prvotním zpracování nahrávky (při výběru položek do 

poslechového testu), proč dodatečně do skupiny mluvčích se silným českým přízvukem nepřidal 

mluvčí LEPA, jejíž průměrné hodnocení od respondentů je rovněž vyšší než 4 a která by tedy splnila 

„vstupní kritérium“ do této skupiny? 

Za velmi závažný metodologický prohřešek považuji to, že práce neobsahuje přehled analyzovaného 

materiálu. Čtenář nezjistí, kolik položek v jednotlivých skupinách (krátký/dlouhý vokál, 

iniciální/mediální/finální pozice) bylo u každého mluvčího analyzováno. Při čtení jsem postrádal 

seznam analyzovaných slov, z nějž by vyplynula povaha okolních nepřízvučných vokálů; ta totiž může 

zásadně ovlivňovat výsledky získané v temporální oblasti. Explicitně není nikde zmíněn dokonce ani 

celkový počet položek; lze jej zjistit pouze z počtu stupňů volnosti v zápisech statistických testů 

(poprvé však až na straně 44). Na stranách 42-43 se v souvislosti s počtem položek setkáváme 

s konfliktními informacemi: na konci strany 42 je uvedeno, že obrázek 4.2 obsahuje výsledky jen pro 

výběr dat (138 položek), podle legendy k obrázku jsou znázorněna všechna data.  

Na začátku oddílu věnujícímu se rozdílu F0 autor stroze zmiňuje potřebu manuálních měření F0. To je 

aspekt, který musí být uveden v metodologické kapitole, a to daleko podrobněji. Proč bylo například 

potřeba provádět více manuálních oprav u mluvčího MICT než u ostatních? 

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

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

navrhuji hodnocení  dobře . 

 

V Praze dne 5.9.2011 

         ................................................ 

 Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 
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