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Diplomová práce Jana Lisky se zaměřuje na problematiku akustických korelátů prominence 

spojené s realizací slovního přízvuku v řeči. Jejím cílem je exaktněji popsat, jak některé 

měřitelné vlastnosti řečového signálu souvisejí s cizineckým přízvukem typickým pro české 

studenty angličtiny. Autor využívá možností instrumentální analýzy a analyzuje vzorky 

souvislých, nahlas čtených projevů několika mluvčích, kteří se od sebe liší fonetickou 

kompetencí v užívání angličtiny jako cizího jazyka. 

Obsah práce avizuje pět kapitol vyváženě rozdělených na dvě teoretické, dvě praktické a 

jednu shrnující. Vnitřně jsou kapitoly děleny až čtyřstupňově, tedy na oddíly, pododdíly a 

sekce. U obsahu graficky poněkud ruší nezarovnanost čísel stánek a atypické uvedení 

počáteční stránky třetí kapitoly. 

První kapitola je věnována problematice osvojování druhého jazyka a cizineckému přízvuku. 

Diplomant se zabývá zejména odchylkami od standardů platných pro rodilé mluvčí. Nazývá 

je chybami (errors, dokonce i faulty realizations). Formulace některých výroků jsou poněkud 

zavádějící a při obhajobě práce bude nutno je uvést na pravou míru. Na s. 7 dole se tvrdí, že 

vztah mezi skupinami lidí odráží v mluvním výkonu příslušníka jedné z nich. Na s. 9 nahoře 

je řečeno, že proměnné srozumitelnost (comprehensibility) a míra porozumění (intelligibility) 

předpovídají jedna druhou. Proč dnes tedy významní odborníci v oboru trvají na jejich 

rozlišování? Na téže stránce uprostřed je jazyk stavěn proti dialektu a sociolektu. Použitá 

formulace pak např. implikuje, že kdo mluví sociolektem, nekomunikuje jazykem. Na s. 11 

by se mohlo zdát, že automatické rozpoznávání řeči se může zdokonalovat, pouze budou-li 

cizinecké přízvuky řádně popsány (...thoroughly and systematically described). Potřebují 

opravdu současné technologické přístupy k rozpoznávání řeči splnění této podmínky? Na téže 

straně dole pak není jasné, v čem je výhodné spekulovat o cizineckém přízvuku jako o 

rodném jazyce mluvčího (a particular foreign accent unless it has stabilized as a proper 

language variety which is as such a native language for its speakers). Podobně s. 17 

...grammar is a significant influence... . Takováto metaforičnost je proti duchu odborného 

stylu, v němž se naopak snažíme vyjadřovat co nejpřesněji a nejjasněji. Ještě jeden příklad za 

mnohé další. Na s. 19 stojí, že ... the acoustics of foreign accent is basically all the differences 

in discrete acoustic values between native and non-native speech signal and as such are of 

vital importance for advance of speech recognition systems. Odhlédneme-li od slohové 

neobratnosti tohoto vyjádření, je stále třeba vysvětlit, proč akustika nezahrnuje shody, ale 



pouze rozdíly, a proč je jednoznačně kontinuální doména označena jako diskrétní. Nezbytnost 

pravidel pro rozpoznávače řeči je přinejmenším diskutabilní, jak již bylo řečeno výše. 

Ve druhé kapitole se již diplomant zabývá otázkou prominencí, zejména s ohledem na jejich 

realizaci při osvojování. Formulace na s. 26 dole (word stress ... is acoustically a complex 

phenomenon...) je v rozporu s definicí, kterou si autor zavedl na s. 22. Pokud je přízvuk 

strukturní vlastností slova, není akustickým jevem. Jinak se ovšem autor zajímavým 

způsobem zamýšlí nad různými možnostmi transferu a interferencí mezi jazyky. 

Část třetí kapitoly by ještě patřila spíše do kapitoly předchozí, neboť pojednává o situaci 

v dalším z jazyků, a to v češtině. S odkazy na nedávný výzkum však formuluje pracovní 

hypotézy a postupně přechází k popisu materiálu v předložené studii. Je chvályhodné, že 

percepční dojmy autora byly ověřeny skupinou posluchačů. Nepovažuji ovšem za příliš 

vhodné hovořit o výběru 12 mluvčích po postupném vyřazení 46 jiných a vzápětí vyřadit ještě 

dalšího (s. 38). Popis tím ztrácí na přehlednosti. 

Výsledky měření jsou prezentovány podle současných zvyklostí. Snad jen grafika textů 

v obrázcích by zasloužila větší pozornost. (Některé údaje na obr. 4.11 jsou již na hranici 

čitelnosti). Také jméno statistika Henry Scheffého se píše jinak než uvádí autor. 

Závěrečná diskuse shrnuje nálezy, tj. především potvrzuje hypotézy o využití základní 

hlasivkové frekvence a trvání při realizaci prominencí v české angličtině. Autor také navrhuje 

další směry navazujícího výzkumu případně metodologická vylepšení postupů. Opět by byla 

vhodná větší opatrnosti např. při volání po laboratorní řeči. Již několik desetiletí se kumulují 

doklady o tom, že při čtení izolovaných frází na mikrofon se řečové chování lidí mění. 

Podobně návrh zapojit méně kompetentní mluvčí angličtiny je v zásadě dobrý, ale autor by se 

měl naučit u každého svého nápadu hledat i jeho případné slabiny. Zde například skutečnost, 

že méně kompetentní mluvčí jsou málokdy schopni plynulejšího projevu a právě prozodický 

plán tím velmi trpí. 

Z formálního hlediska se v práci mísí odborný styl se stylem konverzačním a vyskytuje se v 

ní množství syntakticky nebo sémanticky neobratných konstrukcí. Celkové grafické úpravě 

lze také vytknout mnohé. Autor zavádí přes předchozí upozornění psaní rozdělovníku bez 

mezery namísto běžně používané pomlčky (např. s 8 stroke- for; problems- firstly namísto 

stroke – for; problem – firstly). Slovo chapter kapitalizuje i když nejde o číselně určenou 

kapitolu (např. this Chapter, next Chapter). Tabulkám říká obrázky a jejich úpravě věnuje 

pramalou péči. Proč je např. tabulka 1.1 dole otevřená? Co znamenají dvě čárky v prostřední 

buňce téže tabulky? Mají nějaký význam změny rozestupu šipek a různá umístění bloků v tab. 

1.2? Je běžnou konvencí, že každá změna v diagramu něco znamená. Proč jsou hlavičky 

sloupců v tab. 1.5 mimo tabulku, zatímco u řádků tomu tak není? Tab. 2.3 je nepřehledná, 

diplomant byl vybízen k její úpravě. Podobné formální nedostatky je možno nalézt ohledně 

bibliografických údajů. Jen výběrově: na s. 20 se odkazuje na publikaci Flege, 2006, 

v seznamu literatury však žádná taková publikace není; na s. 61 je spojení Vol, 63; na téže 

straně sekvence 37-40..; týž časopis je citován podle různých grafických konvencí, např. 

Language and Speech 45, 207-228 oproti Language and Speech, 30-3:277-226; u čísel 

stránek má Phonetica, Brain and Language, Cognition zkratku pp. ostatní časopisy ne, 



Palková 2004 má s.,  Palková, Volín 2003 mají jen p. atd. Jinými slovy, diplomová práce by 

mohla být hodnocena mnohem lépe, kdyby si ji autor po sobě s odstupem sebekriticky a 

pečlivě přečetl. 

Závěrem tedy konstatuji, že svým obsahem i rozsahem vyhověla práce požadavkům na ni 

kladeným a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě, ale navrhuji 

hodnocení  dobře. 
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