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Abstrakt 

V této práci se zabýváme změnami krátkých vokálů v češtině v souvislosti se změnou 

úrovně artikulačního tempa. Pouţili jsme čtený text ve třech úrovních artikulačního tempa 

od 13 mluvčích. Měřili jsme trvání vokálů a frekvence F1–F3, naměřené frekvence 

v hertzích jsme normalizovali pomocí Lobanovovy transformační procedury. Data jsme 

analyzovali pomocí statistických t-testů. Se zvýšením artikulačního tempa došlo u všech 

vokálů ke zkrácení trvání. Dále došlo se zvýšením artikulačního tempa k centralizaci 

krátkých vokálů v rámci vokalického prostoru – nejvýraznější změny jsme zaznamenali u 

krajních vokálů vokalického systému /i/, /a/, /u/. Nejmenší byly změny u /e/. Ovlivněny 

byly především hodnoty F1 a F2, u třetího formantu jsme pravidelný posun nezaznamenali. 

Centralizovaly se i vokály silně ovlivněné předcházejícími konsonanty, nelišilo se chování 

přízvučných a nepřízvučných vokálů. Výraznější byly posuny mezi kategoriemi danými 

trváním vokálů neţ úrovní artikulačního tempa. Výraznější byla centralizace u mluvčích, 

kteří mezi jednotlivými úrovněmi tempa dosáhli vyšších rozdílů.  

 

Klíčová slova: artikulační tempo, frekvence vokalických formantů, trvání, redukce, 

centralizace, koartikulace 

 

The thesis deals with short vowel changes in different level of articulation rate in Czech. 

Read texts in three levels of articulation rate from 13 people were used. The duration of 

vowels and the frequencies of F1–F3 were measured, the frequencies in Hertz were 

normalized using Lobanov’s normalizing method. The data were analyzed with Student’s 

t-test. The duration of the vowels was shortened with the higher level of articulation rate. 

The vowels were systematically centralized and the vowel space shrank with the higher 

level of articulation rate. The centralization was strongest at the edges of the vowel space –  

/i/, /a/, /u/. The least changes were found in /e/. Particularly the frequencies of F1 and F2 

were influenced, no systematic changes were found in F3. Even the vowels strongly 

influenced with preceding consonant were centralized, and there was no difference 

between stressed and unstressed vowels. The centralization was stronger when the vowels 

were chosen with regard to their duration (compared to the level of articulation rate). The 

centralization was stronger in the speakers with higher differences in articulation rate 

levels. 

 

Keywords: articulation rate, vowel formant frequencies, duration, reduction, 

centralization, coarticulation 
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1 Úvod 

Hodnoty formantů samohlásek, které jsou fonologicky stejné, se při realizaci v přirozené 

řeči do různé míry liší. Obecně se předpokládá (Lindblom 1963 a další), ţe vokál má 

specifický cíl, k němuţ artikulace směřuje, ale od něhoţ se v přirozené řeči různou měrou 

odchyluje. Vlivem nejrůznějších faktorů můţe dojít k posunu jazyka různými směry, ke 

ztrátě labializace, zvětšení či zmenšení čelistního úhlu, ke ztrátě znělosti a dalším jevům. 

Toto odchýlení nazýváme redukce. U vokálů se z hlediska akustiky projevuje jako 

odchýlení od ideálních cílových hodnot formantových frekvencí. 

 

Jak jsme řekli, ono odchýlení neboli redukce můţe mít různou míru a nás v této práci bude 

primárně zajímat, zda míra redukce v češtině souvisí s úrovní artikulačního tempa. Pokud 

souvisí, bude nás zajímat, jak se redukce v češtině konkrétně projevuje, jakým způsobem 

se v důsledku změny artikulačního tempa mění artikulace krátkých samohlásek, jejich 

trvání a frekvence jejich formantů. Budeme analyzovat nahrávky čteného textu třinácti 

rodilých mluvčích češtiny, od kaţdého ve třech úrovních artikulačního tempa. Od kaţdé 

z pěti českých krátkých samohlásek vybereme po dvaceti dokladech. Měřit budeme 

následující parametry – hodnoty frekvencí prvních tří formantů a trvání těchto segmentů. 

 

Další oblasti, kterých se díky získanému materiálu také dotkneme, jsou jednak souvislost 

některého z uvedených měřených parametrů s přítomností či nepřítomností přízvuku a to, 

zda se důsledky změny artikulačního tempa u obou přízvučnostních skupin liší. Dále se 

podíváme na změny formantových frekvencí v závislosti na trvání segmentu, ne jen 

primárně na úrovni artikulačního tempa. 
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2 Vokály 

Nejprve vymezíme oblast našeho zájmu. V této kapitole se podíváme na inventář vokálů 

v češtině, na jejich charakteristiku z artikulačního a akustického hlediska a blíţe pak na 

vokalické formanty a jejich význam pro kvalitu samohlásek.  

 

2.1 Inventář vokálů v češtině 

V inventáři českých vokálů je celkem 13 vokalických fonémů: pět krátkých – /i/ /e/ /a/ /o/ 

/u/, pět dlouhých – /i:/ /e:/ /a:/ /o:/ /u:/ a tři dvojhlásky – /eu/, /au/, /ou/.
1
 Dlouhé vokály se 

od krátkých liší pouze délkou, výjimkou je dvojice /i/-/i:/, kde je dlouhá varianta zavřenější 

a napjatější. V této práci se budeme zabývat krátkými samohláskami, proto se 

v následujících podkapitolách budeme věnovat výhradně těmto. 

 

2.2 Charakteristika vokálů z artikulačního hlediska 

Samohlásky vznikají průchodem základního hlasivkového tónu nadhrtanovými dutinami, 

kde je dostatek prostoru k tomu, aby vznikaly rezonance a nedocházelo ke vzniku třecího 

šumu. Nadhrtanové dutiny jsou modifikovány co do tvaru a velikosti, modifikován je také 

výstupní otvor. Prostředků k modifikaci nadhrtanových dutin je několik – posun jazyka ve 

směru vertikálním i horizontálním, velikost čelistního úhlu a tvar retní štěrbiny, dále 

postavení měkkého patra
2
 a napjatost svalstva artikulujících orgánů

3
. 

 

2.2.1 Klasifikace vokálů podle artikulace 

Podle posunu jazyka v horizontálním směru se samohlásky dělí na přední, střední a zadní; 

podle posunu ve směru vertikálním na nízké, středové a vysoké. Za výchozí postavení 

jazyka označuje Hála (1975, s. 133) artikulaci samohlásky /a/, kterou řadíme do kategorií 

střední a nízká. Jako výchozí postavení jazyka můţeme také chápat nastavení na šva, které 

                                                           
1
 Jedná se o standardní variantu češtiny. V nářečích se vokalické soustavy navzájem liší, např. v nářečí 

středomoravském nedošlo k historické diftongizaci ú > ou a naopak došlo ke změně ú > ó. Proto v jeho 

vokalickém systému nenacházíme diftong /ou/ ani foném /ú/. Podobné případy najdeme i v ostatních 

nářečních skupinách, náš zájem se však soustředí na standardní podobu češtiny. 

2
 V češtině je měkké patro při základní artikulaci všech vokálů v pozici nahoře a uzavírá vstup do nosní 

dutiny, neboť všechny samohlásky jsou orální. K uvolnění dochází vlivem koartikulace, která není součástí 

spisovného standardu výslovnosti. 

3
 V češtině nemá fonologickou platnost, ale doprovází protiklad délky. Obecně jsou dlouhé vokály napjatější 

než krátké. 
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však není v češtině fonémem. Má artikulační kategorie střední a středová a stejné hodnoty 

prvního a druhého formantu. Podle postavení rtů se samohlásky dělí na zaokrouhlené a 

nezaokrouhlené. Zaokrouhlenost rtů není distinktivním rysem, ale u zadních samohlásek 

přispívá ke zvětšení objemu ústní dutiny. Jak píše Hála (1975, s. 138), posun jazyka 

směrem dozadu je částečně omezován anatomickými poměry v ústní dutině, protoţe je 

vzadu přirostlý ke spodině ústní. Zvětšení objemu ústní dutiny tedy pomáhá 

zaokrouhlování a vyšpulování rtů, a přispívá tak k odlišení /o/ od /a/ a /o/ od /u/. 

 

poloha jazyka přední střední zadní 

vysoké   i                       u 

středové     e            o       

nízké  a  

postavení rtů nezaokrouhlené zaokrouhlené 

 
Tabulka 2.1: Klasifikace českých krátkých vokálů podle artikulace (Palková 1994, s. 171) 

 

Tyto kategorie postavení mluvidel představují krajní, ideální polohy artikulace. Při nedbalé 

nebo příliš rychlé výslovnosti se mluvidla do krajních poloh nedostanou a pouze naznačují 

směr pohybu (Palková 1994, s. 320). Na explicitní výslovnost a ideální nastavení 

artikulačních orgánů „nezbývá čas―. Jak uvidíme dále, náznaková výslovnost se projevuje 

také v hodnotách formantů, které nás v této práci zajímají především. Fyziologickou 

stránku artikulace nahrávaných zkoumat nebudeme. 

 

2.3 Charakteristika vokálů z akustického hlediska 

Samohlásky charakterizujeme jako sloţené zvuky a kvaziperiodické vlnění, jsou to hlásky 

s výraznou tónovou sloţkou. Při průchodu základního hlasivkového tónu nadhrtanovými 

dutinami jsou frekvence více či méně tlumeny. Rezonanční frekvence dané konkrétním 

nastavením artikulačních orgánů ve vokálním traktu se nazývají formanty. 

 

2.3.1 Formanty 

Jak uvádí Ladefoged (1996, s. 94), formanty jsou vrcholy ve spektru vokálu
4
 a jejich 

frekvence odpovídají frekvencím kmitání vzduchu ve vokálním traktu. Jsou to tedy 

spektrální prominence, které přímo závisí na tvaru vokálního traktu a jsou rozhodující pro 

vnímání kvality vokálu. Různé vokály jsou spojeny s různým nastavením vokálního traktu 

                                                           
4
 Formantovou strukturu mají i jiné hlásky než vokály – nazály a sonorní souhlásky blízké samohláskám, tzv. 

glidy (/j/, /w/). 



12 

 

a to s sebou nese různé hodnoty formantů. Kent a Read (2002, s. 129) dodávají, ţe vedle 

frekvence charakterizují formanty ještě šířka pásma a amplituda, důleţitost těchto 

parametrů se ukazuje při řečové syntéze. 

 

Pro vnímání kvality vokálu jsou nejdůleţitější první (F1) a druhý (F2) formant, které jsou 

nejvíce závislé právě na postavení artikulačních orgánů a méně na osobě mluvčího, 

přičemţ F2 je důleţitější neţ F1, protoţe má pro jednotlivé vokály různou hodnotu. U 

jazyků s více vokály se uplatňují při percepci výrazněji také třetí a čtvrtý formant; v češtině 

zejména u /i/, kde třetí formant podporuje vysoký F2. Vyšší formanty se pak podílejí na 

barvě hlasu a charakterizují mluvčího, u různých samohlásek mají stejné hodnoty. 

 

2.3.2 Vztah F1 a F2 k artikulaci 

Frekvence formantů přímo závisí na následujících faktorech: na místě největšího přiblíţení 

artikulačních orgánů ve vokálním traktu, na míře tohoto přiblíţení a na postavení rtů. Tyto 

parametry rozvádí Ladefoged (1994, s. 108–110) pro angličtinu a osm samohlásek, my je 

zde aplikujeme na český subsystém pěti krátkých vokálů. 

 

F1: Pro vokály /i/, /e/, /a/ je hlavním parametrem pro hodnotu prvního formantu míra 

maximálního přiblíţení ve vokálním traktu. Platí tu pravidlo, ţe čím je uţší přiblíţení, tím 

je niţší F1 – nejniţší u /i/. Pro /o/, /u/ je frekvence prvního formantu závislá především na 

pozici nejvyššího přiblíţení. Čím je maximální přiblíţení dále od hlasivkové štěrbiny, tím 

je F1 niţší. 

 

F2: U /i/, /e/, /a/ je hlavním parametrem, který ovlivňuje výšku druhého formantu, opět 

především míra maximálního přiblíţení ve vokálním traktu. Pravidlo ale tentokrát platí 

opačně, ţe čím je uţší přiblíţení, tím je vyšší F2 – nejvyšší u /i/.  Pro /o/, /u/ je důleţitým 

parametrem zaokrouhlení retní štěrbiny. Větší zaokrouhlení jednak prodluţuje vokální 

trakt (působí také posun jazyka směrem dozadu) a jednak zuţuje výstup z něj. Čím větší je 

zaokrouhlení, tím niţší je F2
5
 – nejniţší u /u/.  

 

Kent a Read (2002, s. 113) uvádějí obecné pravidlo pro vztah formantů k artikulaci 

následovně: F1 se mění především s posunem jazyka ve vertikálním směru (vysoké–nízké) 

a F2 s posunem jazyka horizontálně ve směru přední–zadní. Pro češtinu, kde je ve 

                                                           
5
 Kent a Read (2002, s. 28) mluví o snížení frekvencí formantů celkově. 
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vokalickém systému jen pět krátkých samohlásek, nám takové pravidlo bude vyhovovat, 

protoţe odpovídá artikulačním kategoriím, jak jsme je uvedli v předchozí podkapitole. 

Kent a Read zmiňují také třetí formant, který se podobně jako druhý mění s horizontálním 

postavením jazyka. Pro percepci samohlásek je důleţitý také vztah mezi oběma hlavními 

formanty – poměr F2:F1. Výrazně nejvyšší je u /i/, nejniţší u /a/ – tento rys ostatně řadí 

foném /a/ mezi tzv. kompaktní, zatímco ostatní české vokály povaţujeme za difuzní. 

 

i e a o u 

6,5 3,2 1,6 1,8 2,1 

 
Tabulka 2.2: Poměr F2:F1 (Palková 1994, s. 177) 

 

2.3.3 Vztah formantů k pohlaví mluvčího 

Výše jsme uvedli, ţe formanty přímo závisí na tvaru vokálního traktu. Z toho vyplývá, ţe 

jejich hodnoty se liší také u různých mluvčích podle fyziologických dispozic jejich 

mluvidel (Kent a Read 2002, s. 107). Rozdíly nacházíme také obecně mezi muţskými, 

ţenskými a dětskými hlasy. Hodnoty formantů u ţen odpovídají přibliţně 1,2násobku a u 

dětí pak dvojnásobku hodnot formantů u muţů. Abychom mohli formanty porovnávat 

nezávisle na pohlaví mluvčího, jejich hodnoty se normalizují, čímţ je neutralizován vliv 

konkrétních rozměrů vokálního traktu, ale zůstávají zachovány lingvisticky relevantní 

informace. V této práci pouţijeme Lobanovovu normalizaci, která je pro češtinu 

nejvhodnější, coţ ověřovali Volín a Studenovský (2007). 

 

2.3.4 Hodnoty formantů v češtině 

V následujících tabulkách uvádíme pro představu konkrétní hodnoty formantů naměřené 

pro češtinu; všechny hodnoty jsou v hertzích. Jde o rozmezí naměřených hodnot a ne ve 

všech případech byly rozlišovány dlouhé a krátké samohlásky (uvádíme u konkrétní 

tabulky).  

 

 i e a o u 

F1 325–390 495–576 699–800 542–603 347–408 

F2 2016–2202 1566–1742 1180–1305 900–1139 744–918 

F3 2265–2494 1952–2190 1595–1905 1463–1617 1905–2300 

 
Tabulka 2.3: Hodnoty formantů pro krátké vokály podle Hály (Palková 1994, s. 173).  
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 i e a o u 

F1 300–500 500–700 800–1000 500–700 300–500 

F2 2100–2700 1600–2100 1200–1400 900–1200 600–1000 

 

Tabulka 2.4: Hodnoty formantů podle Romportla (Palková 1994, s. 173). Nejsou rozlišeny dlouhé a krátké 

vokály a neuvádí F3.  

 
 i e a o u 

F1 300–450 500–700 800–1100 500–700 300–500 

F2 2100–2800 1600–2100 1100–1500 900–1200 600–1000 

F3 2600–3500 2500–3000 2500–3000 2500–3000 2400–2900 

 
Tabulka 2.5: Hodnoty formantů podle Mluvnice češtiny I (Palková 1994, s. 174). Nejsou rozlišeny dlouhé a 

krátké vokály. 

 

Ze srovnání uvedených hodnot vyplývá shoda zejména v rozmezích prvního formantu a 

částečně i v rozmezích formantu druhého. Pozoruhodný je pak zejména rozdíl v hodnotách 

F2 a F3 u /i/ a /e/, kde v Hálových měřeních jsou hodnoty výrazně niţší neţ u ostatních 

dvou zdrojů. Toto potvrzují i výsledky Borovičkové a Maláče (1967), kteří uvádějí, ţe ze 

všech samohlásek se právě u těch s vysokým F2, tj. /i/ a /e/, vyskytují v hodnotách tohoto 

formantu největší rozdíly mezi mluvčími. Svou roli můţe hrát i fakt, ţe druhá a třetí 

tabulka neodlišují dlouhé a krátké vokály. Přitom jak jsme uţ uvedli, zejména u /i/ dochází 

v češtině k tomu, ţe dlouhý protějšek je zavřenější, a hodnota F2 je tedy vyšší. 

 

2.4 Formanty a vliv okolních segmentů 

Nyní se podíváme na to, jaký vliv má okolí samohlásky na její formantovou strukturu. 

Vzhledem k tomu, ţe vokály v nahrávaném textu budou v různých souhláskových okolích, 

je potřeba mít případné vlivy na vědomí. 

 

Podle Krčmové (2008, s. 129) vykazují české vokalické fonémy při realizaci nízkou 

variabilitu. Podobně Romportl v Mluvnici češtiny I (s. 55) uvádí, ţe samohlásková 

artikulace je dominantní a vliv je především ze strany vokálu na konsonant – artikulační 

orgány často předjímají postavení na následující vokál nebo setrvávají v postavení na vokál 

předchozí. Borovičková a Maláč (1967) ve své studii potvrzují, ţe především konsonant je 

výrazně ovlivněn následujícím vokálem, protoţe artikulační ústrojí uţ je na tento vokál 

připraveno, coţ je ze spektrogramu patrné např. u souhlásky /h/. Také Palková (1994, s. 

170) píše, ţe podoba samohlásek je poměrně stabilní a vliv sousední souhlásky nebo 
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pozice ve slově je nevýrazný. Můţeme tedy shrnout, ţe formantové charakteristiky vokálů 

jsou stálé a na okolí závisí málo. 

 

2.4.1 České vokály a nazalizace 

Přesto nějaké vlivy na formantovou strukturu vokálů jsou a ten nejčastější je ze strany 

nazálních konsonantů, jedná se o nazalizaci. Všechny české vokály jsou orální a k jejich 

nazalizaci dochází buď vlivem individuálních fyziologických vlastností mluvčího, nebo při 

nedbalé výslovnosti, a to v okolí nazálního konsonantu. Nazalizace v češtině je tedy 

koartikulační. Je častěji regresivní neţ progresivní, tzn. k nazalizaci dochází především 

vlivem následující hlásky (Hála 1975, s. 250). 

 

Při artikulaci nazály, resp. nazalizovaného vokálu je měkké patro spuštěno a vokální trakt 

se větví – proud vzduchu prochází dutinou nosní, dutina ústní představuje vedlejší větev a 

nemá výstup do atmosféry. Z akustického hlediska dochází k tomu, ţe rezonancemi nosní 

dutiny vznikají tzv. nosní formanty a vedle nich tzv. antiformanty ústní dutiny. Hodnota 

nosního formantu je v oblasti kolem 250 Hz, tedy níţe neţ F1. Druhý nosní formant je 

slabší a nachází se přibliţně v pásmu kolem 1000 Hz. Antiformanty pak působí zejména 

tak, ţe oslabují F1 ve srovnání s orálním vokálem.
6
 

 

2.4.2 Další vlivy 

Výše jsme se věnovali nazalizaci, která je z těchto vlivů nejčastější a nejsilnější. Dále 

uvádí Krčmová (2008, s. 129), ţe vokál se přizpůsobuje předcházejícímu konsonantu 

v postavení jazyka. Zaprvé jde o vliv palatálních konsonantů na /i/, /í/; jako příklad uvádí 

rozdíly dým x čím, nýt x nit. K tomu píše také Hála (1941), ţe /i/, /í/ po palatálních 

konsonantech můţe být zavřenější, akusticky by šlo tedy o zvýšení druhého formantu. To 

je v souladu s tím, co jsme uvedli uţ výše, ţe v hodnotách F2 u vysokých vokálů panuje 

vysoká variabilita. K témuţ závěru došel také Nowak (2006), který zkoumal vliv 

palatálních konsonantů na vokály v polštině. Zadruhé uvádí Krčmová blíţe 

nespecifikovaný vliv labiálních konsonantů na následující zadní vokály, zjevně však jde o 

výraznější zaokrouhlení rtů při artikulaci těchto samohlásek. Akusticky by důsledkem bylo 

sníţení druhého formantu. 

                                                           
6
 SKARNITZL, R.: výukové materiály FÚ FF UK 
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2.4.3 Tranzienty 

V přirozené řeči není charakteristika samohlásky po celou dobu jejího trvání stejná. 

Artikulační orgány potřebují určitý čas k dosaţení cílového postavení, resp. k jejich 

relativně rychlému střídání. Ve spektrogramu tak můţeme v průběhu formantů pozorovat 

přechodové změny, které odráţejí toto střídání, tzv. tranzienty. Tranzienty přispívají také 

k lepší rozpoznatelnosti souhlásek. Podle Palkové (1994, s. 111) je místem tvoření 

sousední souhlásky nejvíce ovlivněn především druhý formant, jeho pohyb je při změně 

nastavení mluvidel výraznější. Hodnoty formantů jednotlivých samohlásek budeme měřit 

ve středu jejich průběhu, kdy se artikulační orgány cílovému postavení nejvíce blíţí a kde 

je vokalická charakteristika nejstabilnější. 

 

2.4.4 Souhláskové okolí v našem textu 

Vyjmenovali jsme moţné vlivy okolí na hodnoty formantů a nyní se podíváme, jak jsou na 

tom z hlediska souhláskového okolí samohlásky v našem textu. Ze všech dokladů (celkem 

100) se jich sedm nachází v okolí nazály. Dále tři z celkem 20 dokladů /i/ následují po 

palatální souhlásce, další tři po alveolární zadní – coţ je v češtině běţné, protoţe v průběhu 

historického vývoje měkké souhlásky způsobovaly přehlásky zadních vokálů v přední. A 

pět z celkem 40 dokladů /o/ a /u/ následuje po labiále. 

 

2.5 Charakteristiky vokálů ve vztahu k přízvučnosti 

Jak píše Hála (1975, s. 146), rozdíl mezi samohláskami v přízvučných a nepřízvučných 

slabikách je v češtině nevelký. Podobně říká Palková (1994, s. 174), ţe samohlásky se ve 

všech slabikách slova vyslovují plně a nepodléhají redukci. Také výzkum Borovičkové a 

Maláče (1967), kteří měřili hodnoty prvního a druhého formantu u krátkých samohlásek u 

čtyř mluvčích, ukazuje, ţe rozdíly dané pozicí ve slově jsou menší neţ variabilita mezi 

mluvčími. 

 

Jako základní tendenci přízvuku v češtině uvádí Palková (1994, s. 278) změnu 

melodického průběhu řeči, méně dochází ke změnám v dynamice (bez ohledu na to, zda 

jde o zesílení či zeslabení). Naopak nepřijatelné je jak prodlouţení samohlásky, protoţe 

délka je v češtině fonologicky funkční, tak změna její kvality. Kvalita vokálu tedy nezávisí 

na umístění ve slově nebo v taktu. Nedochází ke změně kvality vokálu v přízvučné slabice 

ani k redukcím vokálů v nepřízvučných slabikách jako např. v ruštině. 
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Palková (1994, s. 279) také uvádí, ţe poznatky o výslovnosti v nestandardních projevech 

ukazují, ţe pokud vlivem tempa nebo nedbalosti mluvčího dochází k redukci, není tato 

deformace menší v první slabice slova, ale spíše v koncovce.
7
 V naší analýze čtených 

projevů jsou vokály z přízvučných a nepřízvučných slabik zastoupeny rovnoměrně (10:10) 

a uvidíme, zda se změna artikulačního tempa promítne u obou kategorií stejně.  

 

2.6 Charakteristiky vokálů ve vztahu k sémantické hodnotě slova 

Z hlediska sémantické hodnoty se slova dělí na plnovýznamová (substantiva, adjektiva, 

číslovky, slovesa, adverbia) a gramatická (předloţky, spojky, částice, pomocná slovesa). 

Pečlivěji vyslovovaná bývají slova plnovýznamová, méně frekventovaná, termíny, nové 

informace (jádro výpovědi, v nepříznakovém projevu na konci výpovědi), vlastní jména. 

Naopak artikulovaná méně pečlivě jsou slova gramatická, která nesou pouze význam 

gramatických kategorií, a slova s vysokou frekvencí. Dankovičová (2001, s. 96–98) 

zjistila, ţe druh slova se projevuje v artikulačním tempu, jímţ je vysloveno. Její výzkum 

ukazuje, ţe tempo gramatických slov bylo významně rychlejší neţ u slov 

plnovýznamových, z čehoţ plyne, ţe na dosaţení cílového artikulačního postavení je u 

gramatických slov méně času.  

 

2.7 Shrnutí 

Na závěr shrňme, které body jsou z této teoretické části pro naši práci důleţité především: 

 U vybraných vokálů budeme měřit první tři formanty, přičemţ můţeme očekávat, 

ţe případné rozdíly se projeví zejména v hodnotách F1 a F2. 

 Formanty budeme měřit ve středu samohlásky, kde jsou nejstabilnější a kde je 

nejslabší vliv okolí. 

 Formanty závisí na velikosti a tvaru vokálního traktu, proto budeme naměřené 

hodnoty normalizovat pomocí Lobanovovy transformační procedury. 

 Z moţných vlivů okolí budeme mít na paměti zejména nazalizaci a při kontrole 

formantů ověříme, zda nedošlo k záměně oslabeného prvního formantu za druhý. 

 Působením předcházející palatální souhlásky můţe dojít ke zvýšení F2 u /i/, dále 

vlivem předcházející labiální souhlásky můţe dojít ke sníţení F2 u zadních vokálů. 

                                                           
7
 Odkazuje na studii JANOTA, P. – PALKOVÁ, Z.: Auditory analysis of speech segments. In Proceedings of the 

28th Acoustic Conference. Štrbské pleso, s. 194–197. 
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3 Tempo řeči 

Tempo je jedna ze suprasegmentálních vlastností souvislé řeči a je prostředkem její 

modulace, nemá však ustálenou fonologickou funkci jako např. melodické změny. Jak píše 

Romportl v Mluvnici češtiny I (s. 141), regulováno je především mluvní a percepční 

kapacitou účastníků komunikace, coţ omezuje variabilitu tempa, které jinak bývá 

označováno jako individuální. Fyziologicky je tempo omezeno pohybem artikulačního 

svalstva a také přenosem signálů mezi mozkem a svaly. Dále je podle Romportla tempo 

determinováno tzv. sémantickou hustotou promluvy
8
, kdy promluvy s menším průměrným 

rozsahem jednotek vynucují pomalejší tempo a mnohoslabičná slova jsou vyslovována 

rychleji. Tuto informaci uvádí také Krčmová (2008, s. 174). Daneš et al. (1954, s. 39) 

uvádějí jako další vlivy duševní stav mluvčího a okolnosti promluvy, zvolený mluvní styl, 

roli hraje i obsah sdělení a připravenost. Daneš (1957, s. 114) se zabýval vsuvkou a 

vypozoroval, ţe její podruţné postavení naznačují také zvukové prvky, mj. zrychlení 

tempa. 

 

3.1 Artikulační a řečové tempo 

V praktické části se nám bude hodit rozlišení artikulačního a řečového tempa, v němţ 

vycházíme z Dankovičové (2001, s. 7). Řečové tempo (tzv. speech rate) počítá s celkovým 

časem promluvy od začátku do konce. Artikulační tempo (tzv. articulation rate) je rychlost 

artikulace a při jeho výpočtu jsou vynechány pauzy, protoţe jejich délka a frekvence jsou 

velmi individuální. Jako hranici pro pauzu uvádí Dankovičová 130 ms. Při naší analýze 

bude východiskem tempo artikulační, přestoţe moţnost variability řečového tempa je 

vzhledem k metodě, kterou jsme zvolili, částečně omezená. 

 

3.2 Výzkum tempa v češtině 

Tempo v češtině bylo tématem jiţ citované práce Dankovičové (2001), která zkoumala 

jeho změny v rámci promluvového úseku. Zjistila, ţe v promluvovém úseku dochází 

k postupnému zpomalování, kdy poslední slovo je významně nejpomalejší (2001, s. xi). 

Jak dále uvidíme, v našem materiálu se tato tendence obzvlášť výrazně projevovala u jedné 

z mluvčích (Z7) – byla pozorovatelná poslechem, aniţ bychom se na změny tempa přímo 

                                                           
8
 Sémantická hustota textu je v MČI (s. 141) definována jako průměrná slabičná délka slov popř. nejmenších 

segmentálních jednotek, které mají platnost jazykového znaku. 
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zaměřovali a měřili je. Dalším závěrem její práce je potvrzení toho, co uţ jsme uvedli výše 

– ţe artikulační tempo roste s počtem slabik slova. Dankovičová z toho vyvozuje, ţe jde o 

příznak tzv. izochronního rytmického principu, ačkoli obecně bývala čeština povaţována 

výhradně za jazyk izosylabický (2001, s. 129). 

 

3.3 Vztah tempa a členění souvislé řeči 

Jak píše Palková (1994, s. 317), patří tempo k prostředkům členění souvislé řeči – zejména 

zpomalení tempa je příznakem výrazného předělu (promluvového úseku). Tempo souvisí 

také s tím, do jaké míry je promluva členěna. Daneš et al. (1954, s. 91) k tomu uvádějí, ţe 

čím rychlejší je tempo, tím delší úseky vznikají. Naopak v pomalejším tempu se projevuje 

snaha po větší zřetelnosti a výraznosti a úseky jsou kratší. V pomalém tempu nacházíme 

tedy více pauz a jejich trvání je delší. My budeme primárně pracovat s tempem 

artikulačním, které přítomnost pauz do značné míry eliminuje. 
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4 Tempo a artikulace 

V této kapitole se podíváme na to, jaký je vztah mezi tempem řeči a artikulací – zaměříme 

se na artikulaci vokálů v přirozené řeči, protoţe vokály nás zajímají především.  

 

4.1 Úvod 

Podle Lindbloma (1963) dochází v přirozené řeči k procesu, který nazývá undershoot a 

který obecně řečeno znamená, ţe hlásky při artikulaci nedosáhnou cílových hodnot – tedy 

hodnot, kterých dosahují při izolované produkci. Z akustického hlediska jsou důsledkem 

změny ve spektrálním sloţení hlásek. Z fyziologického hlediska je podstatou fakt, ţe 

mluvčí – z různých důvodů – neprovede kompletní artikulační pohyb. Důvodem můţe být 

rychlé artikulační tempo, nedbalá řeč, působení segmentálních (hláskový kontext) a 

suprasegmentálních faktorů (nepřízvučnost), nízká sémantická důleţitost slova, specifická 

komunikační situace. 

 

Mezi procesy, kterým jsou při artikulaci v důsledku uvedených důvodů vystaveny 

samohlásky, patří jejich dlouţení, krácení a úplné vypouštění, nadměrná otevřenost nebo 

zavřenost, posun dopředu nebo dozadu, centralizace, desonorizace, delabializace či 

nazalizace. Jak jsme řekli, všechny tyto deformace mají svůj odraz ve spektrálním sloţení 

hlásek a tento jev budeme podle Lindbloma (1963) nazývat redukcí. 

 

4.2 Redukce 

S pojmem redukce budeme pracovat často, proto je potřeba jej definovat. Redukci 

chápeme v souladu s Lindblomem (1963) a Nowakem (2006) jako tendenci frekvencí 

vokalických formantů nedosáhnout ideálních cílových hodnot pro daný vokál. Cílové 

hodnoty jsou ty, kterých vokál dosáhne, pokud je vysloven izolovaně. Důsledkem redukce 

pak je změna kvality vokálu a celkové zmenšení rozsahu vokalického prostoru. Jak píše 

Millerová (1981, s. 42): „Vowel reduction refers to the tendency for the obtained formant 

frequencies of a vowel to fall short of the idealized target values for that vowel—those 

values that would be obtained if the vowel were produced in isolation—resulting in an 

overall shrinkage of the vowel space.― Zmenšení je častým projevem, ale ve studii Nowaka 

(2006) uvidíme, ţe někdy se můţe redukce projevit i extrémnějšími hodnotami. Faktory, 

které k redukci typicky přispívají, které fonetici ve svých studiích nejčastěji sledují a 
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kterých se více či méně dotkneme i my, jsou vysoké artikulační tempo, konsonantické 

okolí a nepřítomnost přízvuku. Jako další faktor uvádí Delattre (1969) napjatost vokálů 

v daném jazyce, kdy méně redukce nachází v jazycích s napjatějšími vokály (jako 

francouzština) neţ nenapjatými (jako angličtina, také české krátké vokály, které nás 

zajímají, jsou nenapjaté). 

 

Delattre (1969) charakterizuje také základní procesy, které akustické redukci odpovídají 

z hlediska artikulace, a ukazuje, jak vlastně ono nedotaţení artikulačního pohybu vypadá. 

U předních vokálů dochází nejčastěji k posunu jazyka dozadu a ke ztrátě zaostření rtů, to 

má za následek sniţování F2. U zadních vokálů se jazyk posouvá naopak dopředu a sniţuje 

se zaokrouhlení rtů, důsledkem je zvyšování F2. U vysokých se postavení jazyka sniţuje, u 

nízkých zvyšuje, coţ má za následek zvýšení, resp. sníţení F1. Jak píše Van Son (1993), je 

sloţité měřit pohyby samotných artikulátorů, a zkoumají se proto jim odpovídající 

akustické koreláty – formanty. 

 

4.2.1 Centralizace 

V některých studiích (Van Son, 1993) bývá redukce chápána jako synonymum pro 

centralizaci, my zde však budeme – jak jiţ bylo řečeno výše – pojem redukce chápat 

obecněji. Centralizaci pak podle Lindbloma (1963) definujeme jako proces, kdy se v řeči 

zmenšuje kontrast mezi různými vokály. Z akustického hlediska se jejich formantové 

frekvence sbliţují a blíţí se hodnotám pro tzv. neutrální vokál, tedy přibliţně 500 Hz pro 

první formant, 1500 Hz pro druhý, 2500 Hz pro třetí formant. 

 

4.2.2 Koartikulace 

Koartikulaci (podle Lindbloma kontextovou asimilaci) definujeme podle Van Sona (1993) 

jako proces, kdy se individuální realizace vokálů přizpůsobují okolním segmentům a 

některé rysy jsou asimilovány (např. místo artikulace či labializace). Z akustického 

hlediska dochází k tomu, ţe se zmenšují spektrální rozdíly mezi sousedními fonémy a 

hodnoty vokalických formantů jsou ovlivněny vlastnostmi sousedních konsonantů. Oproti 

centralizaci tedy nemusí jít nutně o zmenšení vokalického prostoru, vlivem koartikulace 

mohou být hodnoty formantů i extrémnější neţ ty ideální cílové. V praxi však mnohdy 

není jednoduché, či dokonce moţné oba procesy odlišit, neboť posun formantových 

frekvencí k neutrálním hodnotám – tedy centralizace – je také důsledkem působení 

okolních konsonantů – tedy koartikulace. Podle Van Sona (1993) takto působí většina 
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konsonantů. S tím souhlasí i Nowak (2006), opačně podle něj působí souhlásky palatální 

(„soft consonants―). 

 

4.2.3 Horizontální změny zvukové vlny 

Lindblom (1963) se dále zmiňuje o teorii M. Joose9, s níţ polemizuje a jiţ se v podstatě 

snaţí vyvrátit – a sice, ţe změna artikulačního tempa má za následek pouhou horizontální 

kompresi či roztaţení základního spektrografického vzorce a ţe nedochází ke změnám 

hodnot formantů. Podle Joose, který mluví o angličtině, je pro vokalickou redukci stěţejní 

přítomnost nebo nepřítomnost přízvuku. 

 

4.3 Redukce v češtině 

Romportl v Mluvnici češtiny I (s. 56) uvádí, ţe ve vyšším tempu často není dosaţeno 

cílových hodnot artikulace a formantové sloţení se liší od normativní podoby. Percepčně 

však změny nebývají hodnoceny jako výrazné. Podobně Daneš et al. (1954, s. 37): „Při 

vzájemném styku se leccos stírá z fonetických hláskových vlastností, zejména při 

rychlejším tempu řeči, kdyţ nemáme dost času, abychom kaţdou hlásku přesně a správně 

vyslovili.― Romportl v MČI (s. 31) změřil, ţe průměrné trvání krátkého vokálu je 40–160 

ms a pro přechod od jednoho artikulačního postavení k druhému je u samohlásky potřeba 

přibliţně 50–100 ms. Z toho vyplývá, ţe u vokálů kratšího trvání mnohdy nemůţe být 

dosaţeno kanonického postavení. 

 

Palková (1994, s. 320) rozlišuje výslovnost plnou, explicitní a náznakovou, implicitní, kdy 

se při nedbalé nebo příliš rychlé výslovnosti mluvidla nedostanou do krajních poloh a 

pouze naznačují jejich směr. Dále Palková (1994, s. 146) píše: „Redukce se v češtině 

objevuje jen v nespisovné vrstvě jazyka jako produkt nedbalé výslovnosti, nejčastěji při 

rychlém tempu.― Jaké jsou nejčastější důsledky náznakové výslovnosti pro kvalitu 

samohlásek v češtině, se podíváme v následujícím oddílu. 

 

4.3.1 Nestandardní výslovnost samohlásek v češtině 

Jako nejčastější tendenci uvádí Romportl v MČI (s. 93–95) otevírání, tedy posuny 

v následujícím směru: /i/→/e/, /e/→/a/, /o/→/a/, /u/→šva. Tato tendence se projevuje 

v nedbalé výslovnosti a je charakteristická pro obecnou češtinu. Podle Palkové (1994, s. 

                                                           
9
 JOOS, M. (1948): Acoustic Phonetics. In: Language 24, pp. 1–136. (cit. dle Lindblom 1963) 
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324) postihuje otevřená výslovnost častěji krátké samohlásky, především /i/, /u/, /e/, a 

samohlásky v koncovkách, otevřenou výslovnost podporují také některé předcházející 

souhlásky, zejména /p/, /b/, /m/, /v/, /ř/, /ch/, /h/ aj. Dalším jevem je redukovaná 

výslovnost, tedy výslovnost vokálu blíţící se neutrálnímu šva, opět jako výsledek nedbalé 

nebo příliš rychlé výslovnosti. Často se objevuje tam, kde samohláska stojí mezi 

souhláskami tvořenými na podobném místě, a zejména u delších slov. Odchylkami 

vázanými na nářečí – zejména východomoravská a lašská – pak jsou příliš zavřená 

výslovnost a zachovávání výslovnosti tvrdého /y/. Další běţnou tendencí v nespisovných 

projevech je krácení, a to zejména dlouhých /i:/ a /u:/, které jsou artikulačně nejnáročnější. 

Krácení a dlouhé vokály však nebudou předmětem našeho zkoumání. 

 

4.3.2 Kvalita vokálů v češtině 

V češtině se nepočítá s výrazným vlivem okolí ani přízvuku na kvalitu vokálu. Jak jsme 

uvedli dříve, Palková (1994, s. 170) říká, ţe jednotlivé samohlásky se ve všech slabikách 

slova vyslovují plně a nepodléhají redukci. Vzhledem k tomu tedy nemůţeme vyloučit, ţe 

ve formantových hodnotách k ţádným změnám nedojde. Se stupňujícím se tempem se 

však různé vlivy mohou objevovat, případně sílit. 

 

4.4 Důsledky redukce 

Nyní shrneme tři základní jevy, které je moţné se zvyšováním artikulačního tempa 

spojovat: 

 centralizace neboli posun formantů vokálu k neutrálním hodnotám, 

 koartikulace neboli nedosaţení cílových frekvencí formantů vlivem sousedních 

konsonantů, avšak ne nutně posun k neutrálním hodnotám (můţe však být 

vedlejším efektem), 

 horizontální komprese (v případě zrychlování) zvukové vlny bez posunů 

v hodnotách formantů. 

 

Dá se očekávat, většina autorů studií očekává a my to také očekáváme, ţe na přítomnost 

redukce, resp. míru, do jaké se v řeči uplatňuje, má vliv rychlost artikulace, jejíţ vztah ke 

spektrálnímu sloţení samohlásek je naším tématem. Podobné výzkumy byly provedeny 

v několika jazycích a na studie, které prezentují jejich výsledky, se podíváme v dalších 

podkapitolách. 
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4.5 Lindblom (1963) 

Nejčastěji citovanou studií o vztahu spektrálních charakteristik vokálu a tempa řeči je jiţ 

zmiňovaný text B. Lindbloma z roku 1963 o redukci ve švédštině. V této studii zkoumal 

osm krátkých švédských vokálů v symetrickém konsonantickém okolí. Jediný mluvčí 

nahrával izolované věty, tempo bylo manipulováno impulsem prostřednictvím sluchátek. U 

sledovaných vokálů měřil trvání a frekvence prvních tří formantů na začátku, uprostřed a 

na konci vokálu. Lindblom zjistil, ţe u všech tří formantů došlo se zvýšením artikulačního 

tempa a zkrácením vokálů k nějaké změně, nejvíc viditelná byla u formantu druhého. 

Projevila se tendence, ţe čím byl vokál delší, tím spíše dosáhl cílové hodnoty. To souviselo 

se segmentálním okolím – hodnota naměřená ve středu vokálu se u kratších více blíţila 

frekvenci na levé hranici, která – jak jsme dříve řekli – je úzce spojena s místem tvoření 

předcházejícího konsonantu. Podobné zjištění se vztahuje také na frekvence třetího 

formantu, u prvního formantu byly pozorované rozdíly menší. Shrňme tedy: čím kratší 

vokál, tím více je ovlivněn svým konsonantickým okolím a tím více se jeho formantové 

frekvence liší od cílových. Závěrem Lindblomovy studie je, ţe základním uplatňujícím se 

principem je kontextová asimilace, jejímţ důsledkem je centralizace, a ţe především 

hodnota frekvence F2 závisí primárně na trvání vokálu – bez ohledu na to, zda je zkrácení 

důsledkem zrychlení tempa, nebo nepřítomnosti přízvuku.
10

 

 

4.5.1 Lindblom a Moon (1989) 

Později se Lindblom věnoval také angličtině (Lindblom a Moon 1989, jde o průběţnou 

zprávu, která shrnuje dosavadní výsledky11). Zjistil další faktory, které mají na nedosaţení 

cílových hodnot vliv. Jednak druh vokálu, kdy napjaté vokály jsou stabilnější a méně 

podléhají redukci. Různé výsledky vykazovali různí mluvčí – jako důvod však Lindblom a 

Moon vidí spíš navrţení experimentu, který mohl mluvčí svádět k hyperartikulaci. 

Nacházejí také závislost na mluvním stylu. Srovnávali jasnou řeč (clear speech)12 a běţnou 

řeč (citation-form speech)13 a zjistili, ţe hodnoty formantů vokálů u prvního typu se blíţí 

hodnotám formantů v tzv. nulovém kontextu, tedy i ideálním cílovým hodnotám. 

                                                           
10

 Lindblom (1963): „It is immaterial whether a given length of the vowel is produced chiefly by the tempo 

or the degree of stress. Duration seems to be the main determinant of the reduction.“ 

11
 Finální studie: LINDBLOM, B. – MOON, S. J. (1995): Interaction between duration, context, and speaking style 

in English stressed vowels. In: Journal of the Acoustical Society of America 96, pp. 40–55. 

12
 Jako by nahrávaný mluvil s nerodilým mluvčím a snažil se o maximální srozumitelnost. 

13
 Mluvčí četli seznamy slov bez dalších instrukcí ohledně výslovnosti. 
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4.6 Delattre (1969) 

Dále se zmíníme o studii, jejímţ autorem je P. Delattre (1969). Ten srovnával míru 

redukce v nepřízvučných slabikách ve čtyřech jazycích – angličtině, němčině, španělštině a 

francouzštině. Problémem této studie je, ţe nerozlišuje redukci fonologickou (v angličtině) 

a fonetickou (např. ve španělštině, viz Harmegnies a Poch--Olive 1991). Nezabýval se sice 

vlivem tempa, ale rozdíly mezi vokály v přízvučných a nepřízvučných slabikách, jeho 

výsledky jsou však pro nás zajímavé jako modely toho, jak můţe proces redukce (byť 

z jiné příčiny) vypadat. Uvedené jazyky se vzájemně liší počtem vokálů – Delattre uvádí 

12 samohlásek pro angličtinu, 14 pro němčinu, 5 pro španělštinu (s uspořádáním do 

vokalického trojúhelníku jako v češtině) a 10 pro francouzštinu. Zjistil, ţe nejvýraznější je 

proces redukce v angličtině (jak víme, je to redukce fonologická), i tam si však samohlásky 

do určité míry zachovávají svoji kvalitu, neredukují se tedy v neutrální vokál. Redukce se 

zde podle něj projevuje centralizací. Ve francouzštině jsou rozdíly mezi přízvučnými a 

nepřízvučnými slabikami menší. Více redukovány jsou zadní zaokrouhlené vokály a 

dominantní je tendence k delabializaci a k pohybu jazyka mírně nahoru a dopředu. 

V němčině nachází rozdíly ještě menší neţ ve francouzštině a ve vokalickém prostoru 

dochází ke stírání rozdílů mezi předními (i-ovými a e-ovými) vokály, kdy zaokrouhlené 

ztrácejí zaokrouhlení a zaostřené zaostření. Nízké samohlásky se zvyšují a zadní posunují 

dopředu. Ve francouzštině i v němčině jsou více redukovány zadní vokály. Nejmenší 

rozdíly jsou ve španělštině, coţ Delattre přisuzuje přibliţně stejnému trvání přízvučných i 

nepřízvučných samohlásek. Tendence, které v tomto jazyce pozoruje, jsou stabilita kvality 

vysokých /i/ a /u/, centralizace nízkých a středních samohlásek (nízké /a/ se zvyšuje, přední 

/e/ posouvá dozadu a zadní /o/ dopředu). To, ţe nedochází k celkovému posunu dopředu 

jako v ostatních jazycích, připisuje Delattre vyrovnanosti španělského systému ve srovnání 

s němčinou a francouzštinou, které mají dvakrát více předních vokálů neţ zadních – ty se 

tedy přizpůsobují „většině―. Ke španělštině viz dále v této kapitole (oddíl 4.11.2). 

 

Z Delattreho studie vidíme, ţe v různých jazycích jsou některé vokály ovlivněny více 

(zadní ve francouzštině a němčině, nevysoké ve španělštině), různá mohou být také centra, 

k nimţ se redukované vokály blíţí (šva v angličtině, sbliţování i-ových a e- 

-ových vokálů v němčině oproti vokálům zadním). 
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4.7 Gay (1968 a 1977) 

Stejnou otázku jako my, tedy jaký je vliv artikulačního tempa na akustické vlastnosti 

segmentů, si pro angličtinu kladl ve svých studiích T. Gay. Zde se podíváme na dvě – 

první se věnuje diftongům a vliv tempa potvrzuje, druhá se týká monoftongů a vlivy 

nenachází. 

 

Ve studii o diftonzích Gay (1968) nahrával pět mluvčích, kteří sami volili tři úrovně 

artikulačního tempa (normální, rychlé, pomalé) a četli izolované věty. Zjistil, ţe největší 

rozdíl je mezi koncovými frekvencemi formantů, zejména F2, ale i F1, a to v rozsahu 138–

281 Hz mezi pomalým a rychlým tempem. Počáteční frekvence a rychlost přechodu z 

první části na druhou se nemění, coţ znamená, ţe artikulační gesto podpovrchově zůstává 

stejné, ale je se zkracujícím se trváním uťato před dosaţením cílové frekvence. 

 

Při zkoumání monoftongů (Gay 1977) nahrávali čtyři mluvčí izolované věty ve dvou 

tempech, která sami volili; byly zkoumány frekvence prvního a druhého formantu. Tato 

studie uţ tak jasné výsledky nepřináší, souhrnně řečeno se totiţ mezi artikulačním tempem 

a spektrálními charakteristikami ţádný vztah neukázal. Gay našel pouze několik dílčích 

statisticky významných rozdílů u jednotlivých mluvčích – u dvou to bylo sníţení F1 v 

rychlém tempu u hlásky /æ/ (artikulačně  posun nahoru), u dalšího sníţení F2 u /ɪ/ 

(artikulačně posun dozadu). Rozdíly se objevily v závislosti na přízvučnosti, ne však 

v závislosti na trvání segmentu (a tempu) za stejných přízvučnostních podmínek. Ani 

rozdíly mezi vokály v přízvučných a nepřízvučných slabikách však nebyly tak výrazné, jak 

Gay očekával. Jako moţnou příčinu vidí zvolenou metodu, kdy mluvčí byli výslovně 

instruováni, aby se snaţili dosáhnout kvality odpovídajícího vokálu a plné výslovnosti i 

v nepřízvučných slabikách. 

 

Oproti Lindblomovi (1963), jehoţ data ukázala redukci jak se změnou tempa, tak se 

změnou přízvučnosti, a který tedy jako primární faktor vidí trvání vokálu, Gay říká, ţe 

tendence k redukci se v jeho datech objevuje pouze u nepřízvučných vokálů, ačkoli jsou 

délkou srovnatelné se svými přízvučnými protějšky, a ţe stupeň redukce tedy závisí na 

přízvuku, bez ohledu na relativní nebo absolutní trvání segmentu.
14

 Gay tedy uzavírá, ţe 

                                                           
14

 Gay (1977): „Because the tendency for formant frequencies to be reduced towards the neutral schwa 

occurs only for an unstressed vowel, even if it is of the same duration as its stressed counterpart, the 

present data suggest that the degree of reduction is linked to stress, regardless of the relative or absolute 

duration of the segment.“ 
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důsledkem zvýšeného tempa je horizontální komprese zvukové vlny, jak to prosazoval 

Joos, a blíţe tuto kompresi specifikuje jako nelineární – trvání vokálů je změnou tempa 

ovlivněno více neţ trvání konsonantů. 

 

Podobné výsledky měla rovněţ studie Verbruggeho a Shankweilera z téhoţ roku
15

, kterou 

cituje ve své práci Millerová (1981). Autoři se také zabývali angličtinou a zjistili, ţe 

zvýšení artikulačního tempa má za následek krácení průměrné délky vokálu, tendence k 

redukci formantových frekvencí však byla minimální. Také jim se potvrdil jako hlavní 

faktor pro redukci vokálu přízvuk a podobně jako Gay (1977) uzavírají, ţe důsledkem 

zvýšení tempa je horizontální komprese spektra v čase. 

 

4.8 Flege (1988) 

Na začátku této kapitoly jsme uvedli, ţe je sloţité měřit pohyby samotných artikulátorů, 

není to však – samozřejmě – nemoţné, jak ukazuje například J. E. Flege (1988). Ten se na 

problém redukce v závislosti na tempu řeči dívá z fyziologického hlediska a u mluvčích 

měřil pozici jazyka a rychlost jeho pohybu při artikulaci anglických hlásek /ɪ/ a /ɑ/. Pro 

zajímavost uveďme výsledek, kdy se nepotvrdilo, ţe by se zrychlení či zpomalení tempa 

projevilo ve zrychlení či zpomalení pohybu jazyka – nenašel systematickou změnu, která 

by se uplatnila u všech tří mluvčích. Co se postavení jazyka týče, ani zde nejsou výsledky 

přesvědčivé a pro všechny analyzované mluvčí stejné. U dvou se ukázalo sníţení postavení 

jazyka u /ɪ/, u jednoho jeho zvýšení při artikulaci /ɑ/. I Flege vidí jako moţnou příčinu 

nevýrazných rozdílů navrţení experimentu, kdy mluvčí mluvili tempy, která si sami 

zvolili. 

 

4.9 Fourakis (1991) 

M. Fourakis
16

 při zkoumání angličtiny dochází k závěru, ţe důsledkem fonetické redukce 

je zmenšení celkového vokalického prostoru a zkrácení trvání vokálu. Nachází tendenci 

k centralizaci ve smyslu přiblíţení frekvencí formantů redukovaných vokálů k neutrálnímu 

šva. Je  zasaţena celková velikost vokalického prostoru a tento prostor se zmenšuje – 

                                                           
15

 VERBRUGGE, R. R. – SHANKWEILER, D. (1977): Prosodic information for vowel identity. In: Haskins Laboratories 

Status Report on Speech Research 51/52, pp. 27–35. (cit. dle Miller 1981) 

16
 FOURAKIS, M. (1991): Tempo, stress and vowel reduction in American English. In: Journal of the Acoustical 

Society of America 90, pp. 1816–1827. (cit. dle Padgett a Tabain 1995, Tsao et al. 2006 a Nowak 2006) 
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hodnoty se posouvají od krajů vokalického prostoru ke středu, nemění se však v neutrální 

vokál. Fourakisovým závěrem je, ţe vokalický prostor je nejvíce rozsáhlý u přízvučných 

vokálů v pomalém tempu a naopak nejmenší u nepřízvučných v rychlém tempu, redukován 

byl o 30 %
17

. Nachází však pouze nízkou korelaci mezi trváním vokálu a mírou redukce. 

 

4.10 Van Son (1993) 

Na vztah spektrálních charakteristik vokálu a artikulačního tempa v nizozemštině se ve své 

disertační práci zaměřil R. Van Son (1993). V úvodu polemizuje s Lindblomem, který bere 

onsetovou frekvenci formantů vokálu jako neměnnou. Cituje Broada a Clermonta
18

, kteří 

zjistili, ţe s měnící se délkou vokálu se tato hodnota posouvá. Jinak jejich studie v souladu 

s Lindblomem (1963) potvrzuje přímou závislost formantového nedotaţení na trvání 

vokálu – undershoot exponenciálně roste se zkracující se délkou.  

 

Van Son (1993) při svém experimentu nahrával jediného profesionálního mluvčího, který 

dvakrát četl dlouhý souvislý text ve dvou úrovních tempa podle vlastního uváţení. 

Analyzoval pak sedm vokálů z celkem 12, které nizozemština má. Zkrácení v rychlém 

tempu dosáhlo 1/3, kdyţ byly zahrnuty pauzy, a 1/4, kdyţ byly pauzy nad 200 ms 

vynechány. Průměrné zkrácení vokálů bylo 15 %. Výhodou dlouhého textu podle něj je, ţe 

zabrání mluvčímu, aby svoji artikulační strategii krátkodobě adaptoval na ztíţené 

podmínky, např. tím ţe zvýší artikulační úsilí. Pokud by však přesto došlo k tomu, ţe by se 

mluvčí víc „snaţil―, očekával Van Son buď zbytkovou redukci („residual undershoot―), 

nebo naopak extrémnější hodnoty neţ ty cílové („overshoot―) jako důsledek 

hyperartikulace. Frekvence prvních dvou formantů měřil pěti různými metodami – ve 

středu vokálu, průměrnou hodnotu, v místě maximální intenzity daného formantu, v místě 

lokálního maxima/minima, v nejstabilnější části daného formantu. Nejvíce statisticky 

významných rozdílů odhalila metoda měření průměru, coţ pravděpodobně svědčí pro 

myšlenku, ţe výraznější budou rozdíly v počáteční nebo koncové fázi vokálu. 

 

Řekli jsme „nejvíce statisticky významných rozdílů―, ovšem Van Sonovi se mnoho důkazů 

pro redukci vokálů v nizozemštině neukázalo. Jedinou statisticky významnou tendencí, 

která se v jeho datech projevila, bylo zvýšení frekvence prvního formantu v rychlém 

                                                           
17

 cit. dle Tsao et al. (2006) 

18
 BROAD, D. J. – CLERMONT, F. (1987): A methodology for modelling vowel formant contours in CVC context. 

In: Journal of the Acoustical Society of America 81, pp. 155–165. (cit. dle Van Son 1993) 
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tempu. Tato tendence se uplatňovala nezávisle na kvalitě vokálu, nejsilnější byla u /A E a 

o/
19

, a autor tento jev připisuje způsobu adaptace svého mluvčího na rychlé tempo. V další 

kapitole se Van Son zabýval také rozdíly v průběhu formantů v pomalém a rychlém tempu, 

avšak opět se ukázalo pouze obecné zvýšení frekvencí prvního formantu. V rámci kaţdého 

tempa pak docházelo k nivelizaci průběhu F1 otevřených /a A/ se zkracujícím se trváním 

(ne tedy přímo v závislosti na artikulačním tempu). Rozdíly nenašel, ani kdyţ vybral 

vokály s omezeným kontextem alveolára–vokál–alveolára. Také pro nizozemštinu se 

projevil výraznější vliv přízvuku neţ artikulačního tempa, a to jak na míru redukce, tak na 

trvání vokálů. Van Sonovým závěrem je, ţe mluvčí se dokáţe aktivně adaptovat na 

rychlejší tempo, a to mnohem lépe, neţ předpokládá Lindblomův (1963) model undershoot 

a neţ byla jeho původní očekávání v úvodu práce. 

 

4.11 Dánština a španělština 

Nyní se podíváme na dvě studie, které se nevěnují přímo závislosti redukce na 

artikulačním tempu, ale obě se tohoto tématu dotýkají a jsou pro nás zajímavé. 

 

4.11.1 Orr (2005) 

První je příspěvek R. Orra (2005), který se věnuje dánštině. Dánština má ve svém 

fonologickém inventáři 10 vokálů a Orr zjistil, ţe ani nepřítomnost či oslabení přízvuku, 

ani zkrácené trvání nezpůsobují očekávané zmenšení vokalického prostoru. Naopak, 

některé nepřízvučné vokály byly dokonce hyperartikulovány. Svůj výzkum uzavírá 

odkazem na studii S. Manuela z roku 1990
20

, který zjistil, ţe v jazycích, které mají ve svém 

inventáři více fonémů, dochází méně často ke stírání rozdílů vlivem koartikulace. Míra 

koartikulace je podle něj omezena potřebou dosáhnout potřebných kontrastů mezi fonémy. 

Tento závěr předkládá i Orr jako vysvětlení pro nepřítomnost redukce vlivem 

nepřízvučnosti v dánštině, která má vokalických fonémů deset.  Zde můţeme dát do 

souvislosti výsledky Van Sona (1993), který nenašel důkazy pro redukci v nizozemštině, 

jejíţ vokalický systém je dokonce dvanáctičlenný. Dvanáctičlenný je však také vokalický 

systém angličtiny, pro niţ Lindblom a Moon (1989) a Fourakis (1991) zmenšení 

vokalického prostoru v závislosti na tempu zaznamenávají. 

                                                           
19

 /o a/ dlouhé vokály, /A E/ polodlouhé nebo krátké vokály 

20
 MANUEL, S. (1990): The role of contrast in limiting vowel-to-vowel coarticulation in different languages. In: 

Journal of the Acoustical Society of America, 35, pp. 1286–1298. (cit. dle Orr 2005) 
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Je to však zajímavá teorie, neboť by naznačovala, ţe v češtině, jejíţ vokalický systém je 

z hlediska kvalitativních rozdílů podstatně chudší, by prostor pro redukci byl. V češtině je 

však vedle pětičlenného systému krátkých vokálů ještě relativně symetrický systém vokálů 

dlouhých a tři diftongy. Důsledkem by pak mohlo být, ţe v češtině je menší variabilita 

v trvání vokálů – coţ je v souladu s tím, ţe se jeho modifikace neuplatňuje například pro 

vyjádření přízvučnosti. To však není předmětem této práce. Kdyţ se vrátíme ke kvalitě 

vokálů, víme, ţe pro češtinu se nepočítá s jejími výraznými změnami ani vlivem přízvuku, 

ani vlivem okolí a otázka je, jak je to s artikulačním tempem. Kaţdopádně můţeme říci, ţe 

pro češtinu platí, ţe se mluvčí nemusí přesně „trefit―, a přesto jsou vokály vzájemně 

odlišeny. Důsledkem z akustického hlediska by byla větší variantnost formantových 

frekvencí vokálů ve srovnání s jazyky s více vokalickými fonémy. Pokud ovšem tento 

faktor opravdu působí, nemusí na něj mít ţádný vliv artikulační tempo. Můţeme se pouze 

domnívat, ţe v pomalém tempu bude mít mluvčí na artikulaci více času, tudíţ by mohl 

častěji dosáhnout právě cílové hodnoty. 

 

4.11.2 Harmegnies a Poch-Olive (1991) 

Nyní jeden příklad tentokrát z jazyka, který je na tom, co se počtu krátkých vokalických 

fonémů týče, podobně jako čeština – a to španělština. Inventář její standardní formy 

obsahuje pět vokálů, jejichţ výslovnost je podobná jako v češtině, a počítá se s tím, ţe 

v řeči nedochází k redukcím. Tedy podobné předpoklady pro závěry ohledně změn 

spektrálního sloţení samohlásek jako u češtiny. Harmegnies a Poch-Olive (1991) se ve své 

studii zabývají fonetickou stylistikou, konkrétně tím, zda se liší kvalita vokálů ve 

spontánním projevu a v laboratorní řeči.
 
Nahrávali jediného mluvčího, nejprve proběhl 

spontánní rozhovor s experimentátorem a následně byla z tohoto projevu vybrána 

jednotlivá slova, jejichţ seznam nahrávaný přečetl. Rozdíly skutečně našli a redukce 

v závislosti na stylu projevu se jim potvrdila. Pro spontánní řeč se ukázala tendence 

k výrazné centralizaci frekvencí formantů, zmenšovaly se rozdíly mezi různými vokály, ale 

zároveň k větší diferencovanosti jejich hodnot. Jak centralizace, tak zvýšení variability 

vedou ke sbliţování a prolínání kategorií jednotlivých vokálů. Toto zjištění je v souladu 

s výše uvedeným předpokladem, ţe španělština coby jazyk s úzkým inventářem vokálů si 

větší míru redukce můţe „dovolit―. 
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4.12 Variabilita mezi mluvčími 

Předmětem dalšího experimentu nebyla různost v rámci projevů jediného mluvčího, ale 

mezi skupinou mluvčích s rychlým individuálním tempem ve srovnání se skupinou 

mluvčích s pomalým individuálním tempem. Tsao et al. (2006) se zabývali variabilitou 

mezi mluvčími a zkoumali velikost akustického prostoru obou uvedených skupin. Tsaova 

studie je z uvedených první, v níţ byl analyzován větší počet mluvčích – v kaţdé skupině 

jich bylo 15; zkoumal čtyři krajní vokály anglického systému /i æ u a/. Mezi průměrnými 

velikostmi akustických prostorů obou skupin se ţádný rozdíl neprojevil (u dvou měřených 

formantů a všech čtyř samohlásek nebyly dokonce rozdíly mezi průměry obou skupin větší 

neţ 20 Hz!). Jeden rozdíl se však ukázal, a to ţe mezi mluvčími s pomalým tempem řeči 

byla výraznější variabilita hodnot frekvencí formantů zkoumaných vokálů. Jako příčinu, 

proč se nepotvrdila jeho hypotéza, která samozřejmě s rozdílem počítala, vidí také on uţ 

zmiňovanou vlastnost angličtiny, a sice větší počet samohláskových fonémů. Podle Tsaa 

můţeme očekávat, ţe u jazyků s chudším systémem, kde nejsou takové nároky na přesnost 

artikulace, by rozdíly mezi pomalu a rychle mluvícími skupinami mohly být větší. 

Problémem této studie však je i to, ţe průměruje frekvence formantů různých mluvčích 

v hertzích. Vhodnější by bylo tyto hodnoty normalizovat a zbavit závislosti na tvaru a 

velikosti vokalického traktu mluvčího. 

 

4.13 Nowak (2006) 

Na závěr se podíváme na výzkum P. Nowaka (2006), který se ve své disertační práci 

věnuje polštině, coţ je ze všech dosud uvedených jazyků ten češtině nejbliţší z hlediska 

genealogického – jde o sousedy v západoslovanské skupině. Polština má pevný přízvuk, 

nedochází v ní k fonologickým redukcím a také se obvykle nepočítá ani s fonetickými 

redukcemi. Její vokalický systém je šestičlenný, oproti češtině přibývá další střední vokál 

/ɨ/. Ústředním předmětem Nowakova zájmu je analýza variability polských samohlásek. 

Nedává ve své práci do přímého protikladu pomalé a rychlé tempo, ale zkoumá primárně 

koartikulaci a jako jeden z faktorů pak sleduje trvání vokálů. Očekával, ţe rozdíl v trvání 

vokálů bude v polštině hlavním faktorem pro stupeň redukce. Materiál získal nahráním 

čtyř mluvčích, kteří četli text v pomalém a rychlém tempu podle vlastního uváţení, navíc 

nahráli krátký spontánní projev. 
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Nowakovy závěry jsou následující – všechny vokály kromě /i/ jsou zvýšeny, tedy se 

sniţuje frekvence jejich prvního formantu. Nejvíc ovlivněn je F1 u nevysokých /e, a, o/. 

V jejich rámci platí, ţe čím je samohláska otevřenější, tím důleţitější je role trvání pro 

dosaţení cílové hodnoty formantů, a tedy tím větší rozdíl mezi dlouhými a krátkými ve 

formantové frekvenci měřené ve středu vokálu. Hodnota F1 u /i/ ovlivněna nebyla, hodnota 

/u/ jen mírně. Frekvence druhého formantu se posouvá ke středu vokalického systému, 

směr tohoto posunu závisí na kvalitě vokálu (u předních F2 klesá, u zadních a středních 

stoupá). Obecně Nowak pozoroval nejvíce redukce v okolí palatálních souhlásek („soft 

consonants―), které způsobují zvýšení druhého formantu u všech vokálů kromě /i/. Vlivy 

ostatních konsonantů jsou různé a jejich působení můţeme nazvat centralizací, neboť 

dochází k posunu ke středu vokalického prostoru. 

 

Nowak zohledňoval i mnoho dalších faktorů a jako více či méně významné pro stupeň 

redukce se ukázaly  pozice ve větě (méně redukce v jádru výpovědi), sémantická hodnota 

slova (méně redukce v plnovýznamových slovech), přítomnost přízvuku (méně 

redukovány přízvučné vokály nezávisle na trvání), styl (méně redukce v čteném projevu). 

 

4.14 Shrnutí 

Z dosud uvedených výsledků vyplývá, ţe můţe být problém přimět mluvčí mluvit 

dostatečně rychle. Kdyţ se tento faktor nechá na jejich uváţení, zřejmě nedokáţou 

vyprodukovat ţádoucí úroveň rychlého tempa (Gay 1977, Flege 1988, Van Son 1993). 

Zároveň se zatím ukázalo, ţe tam, kde bylo analyzováno více mluvčích, se výsledky mezi 

nimi často liší (Gay 1977, Flege 1988, Lindblom a Moon 1991). Podle některých studií se 

ukazuje, ţe redukce je v některých jazycích spojena spíše s přízvukem a artikulační tempo 

samo o sobě vliv nemá (Delattre 1969, Gay 1977, Verbrugge a Shankweiler 1977, Fourakis 

1991, Van Son 1993, Tsao et al. 2006) a ţe důsledkem zvýšeného tempa je spíše 

horizontální komprese zvukové vlny (Joos 1948, Gay 1977, Verbrugge a Shankweiler 

1977, Van Son 1993). Jiné studie však redukci jako důsledek zvýšení artikulačního tempa 

potvrzují (Lindblom 1963, Lindblom a Moon 1991, Nowak 2006, u diftongů Gay 1968).  

Na češtině podobný výzkum zatím proveden nebyl. Nejbliţším jazykem z představených je 

polština, kde Nowak (2006) zvýšení redukce se zkrácením trvání vokálu prokázal. Ostatní 

jazyky jsou však jednak podobou svých vokalických systémů (jejich uspořádáním i počtem 

vokálů), jednak suprasegmentálními rytmickými vlastnostmi (role přízvuku) od češtiny 

velmi odlišné. 
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5 Materiál 

V této kapitole představíme materiál, který byl základem pro naši analýzu. Podíváme se na 

moţné metody, jak materiál získat, a na jejich výhody a nevýhody, podrobněji se zaměříme 

na výhody a nevýhody zvolené metody. Podíváme se také na nahrávaný text a výběr 

konkrétních dokladů k analýze, nakonec předloţíme a zhodnotíme změřené hodnoty 

artikulačního a řečového tempa. 

 

5.1 Metoda získání materiálu 

Naším cílem bylo získat nahrávky 12 mluvčích ve třech úrovních artikulačního tempa. To 

se ukázalo být sloţitější, neţ jsme na začátku očekávali. Moţností bylo několik, ale u části 

z nich převaţovaly nevýhody nad výhodami. Jak jsme viděli v předchozí kapitole, řada 

autorů nakonec pouţitou metodou zdůvodňuje výsledky, které nevyšly podle očekávání. 

Otázky, s nimiţ jsme se při volbě vhodné metody potýkali, byly – jak přimět mluvčí mluvit 

pomaleji/rychleji neţ normálně? jak je přimět nasazené tempo udrţet? jak získat co nejvíce 

konzistentní hodnoty, tedy minimalizovat variabilitu mezi mluvčími? jak alespoň do určité 

míry zachovat přirozenost projevu a přirozené změny tempa v rámci promluvy? 

 

5.1.1 Uvažované metody 

Představíme čtyři metody, o nichţ jsme uvaţovali, a jejich výhody a nevýhody z hlediska 

vlastností materiálu, který bychom danou metodou získali, z hlediska očekávaných hodnot 

artikulačních temp a konečně i z hlediska mluvčího. 

 

Pokyn: „Mluv rychle/normálně/pomalu.“ 

Toto je základní a pravděpodobně nejjednodušší způsob, který byl pouţit i v několika 

citovaných studiích (Gay 1968 a 1977, Flege 1988, Van Son 1993, Nowak 2006). Jeho 

výhodou je, ţe materiál, který takto získáme, zachovává přirozenost projevu a variabilitu 

tempa v rámci promluvy, jako je např. zpomalování na jejím konci. 

 

Nevýhodou pak je, ţe mluvčí by pravděpodobně nedokázal sám od sebe udrţet nasazené 

tempo po delší úsek textu a navíc by stěţí dosáhl tří dostatečně odlišných úrovní tempa. 

S těmito problémy se potýkali uvedení autoři. Další nevýhodou je vysoká pravděpodobnost 

aţ jistota, ţe by mezi jednotlivými mluvčími byly v hodnotách artikulačního tempa 

výrazné rozdíly. 
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Nahrávání s metronomem 

Naše představa byla, ţe bychom pustili metronom a na kaţdý jeho impuls by připadla 

přízvučná slabika čteného textu. Tento způsob pouţili např. Iskarous et al. (2009), kteří 

zkoumali kvalitu sykavek v závislosti na přízvuku. Nahrávali však izolovaná slova 

opakovaná kolem dokola po dobu 10 s, a ne souvislý text. Frekvence metronomu byla 120 

bpm. Podobně postupoval Lindblom (1963), který nahrával izolované švédské věty 

s podobným rytmickým vzorcem, které mluvčí několikrát opakoval. Tato metoda má jednu 

velkou výhodu v tom, ţe sniţuje aţ eliminuje variabilitu hodnot artikulačního tempa mezi 

mluvčími. 

 

Zato nevýhod nacházíme více. Vzhledem k tomu, ţe jsme počítali s nahráváním souvislého 

textu, jsou to zaprvé vysoké nároky na text, který by musel být nějakým způsobem 

pravidelný – ideálně stejně dlouhé takty co do počtu slabik a přízvuk na první slabice taktu. 

S tím souvisí i nároky na mluvčího, který by se musel v mluvení s metronomem 

pravděpodobně nejprve natrénovat. Vyhovující by nebyl ani získaný materiál – tato metoda 

by mohla svádět ke skandování a zdůrazňování první slabiky, promluva by kaţdopádně 

měla k přirozenosti daleko. Další problém by byl s tím, jak odstranit zvuk metronomu. 

Pokud bychom mluvčím nasadili sluchátka a impulsy pouštěli do nich, neodehrávalo by se 

nahrávání v normálních podmínkách – mluvčí by sami sebe hůř slyšeli a měli sníţenou 

moţnost autokorekce. Nakonec se ukázalo, ţe by tento způsob byl i technicky 

neproveditelný kvůli příliš vysoké frekvenci v rychlém tempu. 

 

Program Slider 

Tato metoda spočívá ve vyuţití počítačového programu Slider, který na obrazovce střídá 

zadané věty (slajdy) a nechává je zobrazené po zadaný čas. Tuto metodu uţ jsme při 

pilotním nahrávání prakticky vyzkoušeli. Sestavili jsme zkušební text o podobně dlouhých 

(11–12slabičných) větách a vypočítali časy, po které jednotlivé věty na obrazovce 

zůstávaly v rychlém, středním a pomalém tempu. Pod větou se zobrazuje ubíhající čas, aby 

mluvčí viděl, kolik ještě zbývá, a mohl se přizpůsobit. 

 

 

Obrázek 5.1: Program Slider. Na obrazovce se střídají zadané věty a zůstávají zobrazeny po zadaný čas. Pod 

větou se pro orientaci mluvčího ukazuje ubíhající čas. 
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Výhodou této metody je, ţe umoţňuje zachovat přirozenost promluvy a ţe pomůţe sníţit 

rozdíly mezi mluvčími v rámci jednotlivých úrovní tempa. Střídáním slajdů také mluvčí 

přiměje udrţovat vysoké tempo a nezpomalovat. Jak se ovšem nakonec ukázalo, problém 

je především v udrţení pomalého tempa a s tím by nám ani Slider nepomohl. 

 

Nevýhodou je, ţe nahrávaný musí vhodné tempo sám odhadnout a rozvrhnout si promluvu 

tak, aby větu stihl přečíst, resp. aby neskončil dříve. Zobrazení ubíhajícího času slouţilo 

spíše pro hrubou orientaci. Při nahrávání touto metodou se navíc ukázala její nepohodlnost 

pro mluvčího, který musel kmitat očima z konce obrazovky (věty) na začátek. 

 

Program Scroller 

Toto je druhá metoda, kterou jsme při pilotním nahrávání prakticky vyzkoušeli, a je to také 

způsob, pro jehoţ pouţití jsme se nakonec rozhodli. Při této metodě je vyuţit počítačový 

program Scroller, který na monitoru pouští běţící text ve zvoleném tempu. Pouštěli jsme 

jednotlivé odstavce o rozsahu mezi 32 a 80 slabikami. 

 

 

Obrázek 5.2: Program Scroller. Na monitoru běţí text ve zvoleném tempu. 

 

Výhodou Scrolleru je, ţe nám opět pomůţe sníţit rozdíly jednotlivých úrovní tempa mezi 

mluvčími a aţ na pár výjimek zachovat přirozenost promluvy. Dále je to způsob, který 

nahrávané nejlépe dokáţe přimět udrţet dané tempo, a odpadá také problém s plánováním 

promluvy, se kterým jsme se setkali u předcházející metody. 

 

I Scroller má ovšem několik nevýhod. Jednak ani metoda běţícího textu není pro mluvčího 

nejpříjemnější, a to zvláště v rychlém tempu (z tohoto hlediska by jistě vítězil první 

uvedený způsob – vlastní volba tempa). Dále nahrávaný vidí pouze omezený kontext (to, 

co se vejde v dané velikosti písma na obrazovku), čemuţ jsme se ale snaţili bránit tím, ţe 

se před nahráním mohl s příslušným odstavcem seznámit. Další diskuse k pouţité metodě a 

zkušenosti, k nimţ jsme při nahrávání došli, je uvedena v následující kapitole. 
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5.1.2 Ke zvolené metodě nahrávání 

Při pilotním nahrávání s programem Scroller, které trvalo přibliţně 1,5 hodiny, jsme 

nahrávanou nechali vyzkoušet a vybrat nejpohodlnější velikost písma vzhledem 

k podmínkám ve studiu (ta pak byla pro všechny stejná, protoţe rychlost běţícího textu na 

velikosti písma závisela). Na její podnět jsme na začátek kaţdého odstavce přidali několik 

teček, aby první slovo hned po spuštění programu „neujelo―. Po vyzkoušení různých 

rychlostí jsme nakonec zvolili úrovně tempa 3, 5 a 7, přičemţ tyto hodnoty odpovídají 

počtu pixelů, o něţ se text posune za jednu milisekundu, krát dvě (tedy 6, 10 a nejrychlejší 

14 pixelů/ms). Z toho vyplývá, ţe byl určitý rozdíl mezi tím, jak rychle běţely jednotlivé 

odstavce, protoţe například písmeno „m― procházelo delší dobu neţ „i―. Tyto podmínky 

však byly pro všechny mluvčí stejné a těţko bychom se tomu mohli vyhnout. 

 

Nahrávali jsme vţdy celý text nejprve ve středním tempu, pak v pomalém a nakonec – 

kdyţ byl nahrávaný s textem nejlépe seznámen – jsme nahráli tempo rychlé. Mluvčí si 

vţdy pro sebe přečetl jeden odstavec, aby se seznámil s obsahem a věděl, jak bude daná 

část dlouhá (problém nedostatku kontextu), a po jeho pokynu byl spuštěn Scroller, který 

přehrál text na obrazovce. V kaţdém tempu jsme nejprve nahráli dva zkušební odstavce na 

„osahání― dané rychlosti. Všichni mluvčí princip pochopili rychle a ani nahrávání rychlého 

tempa jim nedělalo problémy, přeřeků a nutných oprav bylo minimum. 

 

Neţ jsme s nahráváním začali, obávali jsme se zejména, jak budou mluvčí zvládat rychlé 

tempo, protoţe jsme je povaţovali za nejnáročnější. Hned u druhého nahrávání se však 

ukázalo – a v následujících potvrdilo –, ţe největším problémem bude tempo pomalé. 

Přestoţe jsme kaţdého u pomalého tempa několikrát a důrazně upozornili, ţe tempo je 

důleţité a ať se snaţí číst skutečně pomalu, někteří s tím měli značné problémy. Docházelo 

k tomu, ţe přečetli text, který jim „přijel―, pak udělali pauzu a počkali, aţ přijede další, a 

ten opět přečetli. Tuto tendenci vidíme z tabulky 5.3, která ukazuje rozdíly mezi 

artikulačním a řečovým tempem pro jednotlivé mluvčí. Důsledkem je, ţe mezi změřenými 

artikulačními tempy na pomalé úrovni jsou mezi mluvčími nejvýraznější rozdíly 

(směrodatná odchylka 0,53, oproti 0,32 a 0,33 u rychlého, resp. středního tempa, viz 

tabulka 5.1). Ke vztahu artikulačního a řečového tempa se ještě vrátíme v oddílu 5.5.3. 

 

Další strategie k dosaţení pomalého tempa, které jsme mohli v některých případech 

pozorovat vedle nepřiměřeného prodluţování pauz, bylo výrazné prodluţování dlouhých 
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vokálů a frikativ, zaznamenali jsme také prodluţování závěrové fáze exploziv. 

K prodluţování krátkých vokálů nedocházelo, neboť délka je v češtině fonologická a 

prostým prodlouţením trvání se z krátkých vokálů percepčně stávají dlouhé, a to je 

v českém textu nepřípustné. Dlouţení krátkých samohlásek jsme mohli pozorovat pouze 

v pozicích na konci promluvových úseků, kde je signálem předělu, a tedy vnímáno jako 

přirozené. Jiný jev, k němuţ také občas docházelo v pomalém tempu, bylo vkládání pauz 

na nevhodná místa ve chvíli, kdy mluvčí přečetl viditelný text rychleji a musel počkat, jaké 

slovo přijede jako další (např. pracovali {P} v Úvalech). Tato drobná zaváhání byla 

způsobena zvolenou metodou a nedocházelo k nim často. 

 

Naopak v rychlém tempu jsme u jedné nahrávané (Z7) pozorovali výrazné zpomalování na 

posledních taktech, zejména úplně posledního – ve chvíli, kdy viděla, ţe odstavec končí. 

Tento problém jsme eliminovali tím, ţe jsme k analýze nevybírali vokály z posledních tří 

taktů kaţdého odstavce. U dal39 mluvčí (Z9, viz tabulky 5.1 a 5.2) jsme se setkali s tím, ţe 

manipulaci tempa nezvládala a má mezi naměřenými hodnotami nejmenší rozdíly. 

V pomalém tempu prodluţovala pauzy a v rychlém si ubíhající text pamatovala a četla jej 

pomaleji – i ve chvíli, kdy uţ na obrazovce nebyl. Z tohoto důvodu jsme dodatečně nahráli 

ještě jednoho mluvčího, a celkem jsme tedy analyzovali nahrávky 13 lidí. 

 

Přestoţe tato kapitola byla v podstatě výčtem nevýhod pouţitého programu, domníváme 

se, ţe Scroller je pro účel získání nahrávek v různém artikulačním tempu metoda vhodná a 

vybrali jsme ji správně. Uvedli jsme zde obtíţe, s nimiţ jsme se při nahrávání třinácti 

mluvčích setkali a s nimiţ je potřeba počítat v případě dalšího vyuţití tohoto programu. 

 

5.2 Text 

Text jsme sestavovali podle následujících poţadavků – aby byl i v rychlém tempu snadno 

čitelný, bez komplikovaných slov a souvětí, bez obtíţně vyslovitelných konsonantických 

shluků. Celkem se skládal ze 13 odstavců, z toho první dva byly zkušební. Jejich délka 

byla 32–80 slabik a 2–5 vět. V rozsahu odstavců nás omezoval jednak ohled na nahrání 

vysokého tempa, kdy by v delších textech mohlo být více přeřeků (coţ se také potvrdilo), a 

jednak limit Scrolleru, který ve verzi, kterou jsme pouţili, s odstavci od určité délky 

nefungoval správně. Celý text, jeho rozvrţení do odstavců a s vyznačením analyzovaných 

vokálů je v příloze 1. 
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5.2.1 Výběr konkrétních vokálů k analýze 

Uţ před začátkem nahrávání jsme měli rozváţeno, které vokály budeme analyzovat, 

udělali jsme jen drobné změny kvůli přeřekům, které jsme během nahrávání nezachytili a 

neopravili. Nepouţili jsme vokály z prvních a posledních tří taktů kaţdého odstavce
21

 a 

obecně jsme se snaţili vybírat doklady spíš z prostřední části odstavců.  

 

Celkem jsme vybrali od kaţdého z pěti krátkých vokálů 20 dokladů (viz obrázek 5.3). 

Kritériem výběru byly především rytmické vlastnosti příslušné slabiky, tak abychom 

získali rozmanitý a pro češtinu reprezentativní materiál – zohlednili jsme jak její pozici 

v taktu (přízvučná–nepřízvučná), tak ve výpovědi (první slovo po předpokládaném 

předělu, jádro výpovědi) a také sémantickou hodnotu slova. Získali jsme tak dostatek 

materiálu pro srovnání chování vokálů v přízvučných a nepřízvučných slabikách a měli 

bychom mít také dostatek dokladů o různém trvání, abychom mohli změny v závislosti na 

tempu srovnat se změnami v závislosti na trvání vokálu. 

 

 

             první slovo výpovědi ... 2 

             jádro výpovědi ... 2 

   přízvučná slabika ... 10        slovo uvnitř výpovědi ... 5 

             neplnovýznamové slovo ... 1 

 celkem dokladů ... 20  

             poslední slabika před předělem ... 2 

   nepřízvučná slabika ... 10        slabika uvnitř výpovědi ... 6 

             neplnovýznamové slovo ... 2 

 

Obrázek 5.3: Charakteristika slabik, v nichţ se nacházel analyzovaný vokál. 

 

5.3 Mluvčí 

Nahráli jsme celkem 13 mluvčích. Z toho byli 4 muţi (M1–M4) a 9 ţen (Z1–Z9), věkové 

rozmezí od 27 do 42 let. Všichni byli rodilými mluvčími češtiny, ţili dlouhodobě v Praze, 

byli vysokoškolsky vzdělaní nebo studenti, čtyři z nich byli fonetici, zbytek v tomto oboru 

laici. Nikdo neměl řečovou nebo sluchovou vadu ani problémy se čtením. 

 

                                                           
21 

S jednou výjimkou, kdy druhé použitelné /i/ v nepřízvučné slabice a v neplnovýznamovém slově bylo už 

pouze ve třetím taktu od konce. 
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5.4 Nahrávky 

Všechny nahrávky byly pořízeny ve zvukotěsném nahrávacím studiu Fonetického ústavu 

FF UK, vzorkovací frekvence 32 kHz. Následně byly analyzovány v programu Praat 

(Boersma a Weenink 2010). 

 

5.5 Hodnoty artikulačního a řečového tempa 

Jak uţ jsme uvedli v kapitole 3, rozlišujeme řečové tempo (od začátku do konce promluvy 

včetně pauz) a artikulační tempo (s vynecháním pauz, pro něţ jako hraniční hodnotu 

chápeme 130 ms). Za hodnotu tempa u mluvčího povaţujeme průměr temp jedenácti 

nahrávaných odstavců na dané rychlostní úrovni. 

 

5.5.1 Hodnoty artikulačního tempa 

Na úvod je třeba říci, ţe co se týče změřených hodnot, rozdíly mezi mluvčími jsou větší, 

neţ jsme očekávali (viz tabulka 5.1). I v rychlém tempu, kde – jak jsme se domnívali – 

není pro variabilitu velký prostor, je mezi nejvyšší a nejniţší hodnotou artikulačního tempa 

rozdíl téměř 1 sl./s (mluvčí M2 a Z7).  

 

Hodnoty pomalého tempa se pohybují v rozmezí 3,94–5,59 sl./s, coţ je interval větší neţ 

1,5 sl./s – jak uţ bylo řečeno dříve, tady se mluvčí od sebe vzájemně liší nejvíce. Průměr je 

4,59 sl./s. Při pohledu na jednotlivé hodnoty v tabulce je však zřejmé, ţe nad hranici 5 sl./s 

se dostali pouze dva mluvčí (M4 a jiţ zmiňovaný, problematický Z9) – jejich hodnoty 

pomalého tempa jsou vyšší neţ střední tempo Z1. Pokud bychom tyto dva z průměru 

vynechali, rozmezí se zúţí na 3,94–4,90 sl./s (rozdíl menší neţ 1 sl./s) a směrodatná 

odchylka se sníţí z 0,53 na 0,36, průměr pro jedenáct mluvčích je 4,43 sl./s. Ve středním 

tempu jsou hodnoty v rozmezí 5,23–6,49 sl./s, průměr je 5,86 sl./s. Opět zde vybočují dva 

mluvčí zmiňovaní výše, kteří mají i toto tempo nejrychlejší, ale ne uţ tak výrazně. 

V rychlém tempu jsou rozdíly mezi mluvčími nejmenší. Hodnoty se nacházejí v rozmezí 

6,82–7,75 sl./s a průměr je 7,30 sl./s. Tady uţ „problémoví― mluvčí nevybočují – jejich 

tempa nepatří ani k nejvyšším, ani k nejniţším. Nejniţší hodnoty dosáhla mluvčí Z7, o níţ 

jsme se jiţ zmínili v souvislosti s výrazným zpomalováním na posledních taktech odstavců 

na této úrovni. 
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Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 M1 M2 M3 M4 průměr SMODCH 

R 6,95 7,07 7,48 7,49 7,45 7,56 6,82 6,83 6,99 7,58 7,75 7,32 7,60 7,30 0,32 

S 5,23 5,56 5,86 5,66 6,00 6,13 5,81 5,80 6,49 5,69 5,68 5,98 6,33 5,86 0,33 

P 3,94 4,29 4,28 4,11 4,73 4,89 4,90 4,88 5,59 4,06 4,22 4,39 5,44 4,59 0,53 

 

Tabulka 5.1: Hodnoty artikulačního tempa pro třináct mluvčích (slabik/s). R – rychlé tempo, S – střední 

tempo, P – pomalé tempo. Pomalé tempo mluvčích Z9 a M4 je rychlejší neţ střední tempo mluvčí Z1. 

 

O vybočujícím mluvčím Z9, který dokázal manipulovat svoje artikulační tempo pouze 

omezeně, uţ jsme mluvili v oddílu 5.1.2. Nyní se zmíníme ještě o mluvčím M4, jehoţ 

naměřené hodnoty vybočují z jiného důvodu – celkově mluvil rychleji, ale byl schopen 

mezi jednotlivými úrovněmi dosáhnout alespoň hraničních rozdílů (0,89 sl./s mezi 

pomalým–středním a 1,27 sl./s mezi středním–rychlým, viz následující kapitola). Mluvčí 

Z9 měl mezi středním a rychlým tempem rozdíl pouze 0,5 sl./s. 

 

5.5.2 Rozdíly mezi úrovněmi artikulačního tempa 

Teď se podíváme na to, jak se mluvčí vyrovnali s jednotlivými úrovněmi artikulačního 

tempa a zda se jim podařilo dosáhnout mezi nimi ţádoucích rozdílů (viz tabulka 5.2).  

 

 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 M1 M2 M3 M4 průměr SMODCH 

S-R 1,72 1,51 1,62 1,83 1,45 1,44 1,01 1,04 0,50 1,89 2,07 1,34 1,27 1,44 0,42 

P-S 1,29 1,27 1,58 1,55 1,27 1,23 0,92 0,91 0,90 1,63 1,45 1,59 0,89 1,27 0,29 

P-R 3,01 2,78 3,20 3,38 2,72 2,67 1,93 1,95 1,40 3,52 3,52 2,93 2,16 2,71 0,67 

 

Tabulka 5.2: Rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi artikulačního tempa pro třináct mluvčích (slabik/s). R ... 

rychlé tempo, S ... střední tempo, P ... pomalé tempo. Barevně jsou vyznačeny nízké rozdíly mezi pomalým a 

středním tempem u mluvčích Z7, Z8 a M4 a celkově nízké rozdíly u mluvčí Z9. 

 

Průměrný rozdíl mezi středním a rychlým tempem je 1,44 sl./s (kromě Z9 vţdy vyšší neţ 

1), mezi pomalým a středním je to 1,27 sl./s (u čtyř mluvčích včetně Z9 je lehce pod 1 sl./s, 

u ostatních devíti přes 1,2 sl./s). Zajímá nás také rozdíl mezi oběma krajními tempy – 

pomalým a rychlým, ten je průměrně 2,71 sl./s. Devíti mluvčím se tedy podařilo dosáhnout 

rozdílů mezi sousedními úrovněmi větších neţ 1,2 sl./s, coţ je pro náš účel výborná 

hodnota. Zbylí čtyři se nevešli do ţádoucího rozdílu alespoň jedné slabiky za sekundu, 

z toho tři relativně těsně (Z7, Z8, M4). Zobecníme-li, celkem 12 mluvčích dosáhlo rozdílů 

větších neţ 0,89 sl./s. Nejmenších rozdílů dosáhla mluvčí Z9, u níţ je rozdíl mezi středním 

a rychlým tempem pouze 0,5 sl./s. Díky této různorodosti však můţeme sledovat, zda se u 

mluvčích, kterým se podařilo dosáhnout větších rozdílů, projeví vyšší stupeň redukce. 
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5.5.3 Rozdíly mezi artikulačním a řečovým tempem 

Nakonec se podíváme na vztah mezi artikulačním a řečovým tempem (tabulka 5.3). 

Vidíme zcela minimální rozdíl u rychlého tempa – zde na pauzy nebylo mnoho prostoru a 

některé odstavce vzhledem ke své délce mohly být realizovány jako jeden nádechový úsek. 

U středního a pomalého tempa byl průměrný rozdíl výraznější – 0,71, resp. 0,81 sl./s. Je 

logické, ţe čím pomalejší tempo, tím je více času na členění promluvy, a tedy pauzy 

mohou být delší a četnější. Naše pozorování je v souladu s tím, co říkají Daneš et al. 

(1954) ke vztahu tempa a členění souvislé řeči (viz kapitola 3). V číslech zde vidíme to, o 

čem jsme hovořili výše – potíţe mluvčích Z9 a M4 s pomalým tempem a výrazné 

prodluţování pauz. Rozdíl mezi artikulačním a řečovým tempem je u obou téměř 1,5 sl./s. 

 

 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 M1 M2 M3 M4 průměr SMODCH 

R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,03 0,03 0,29 0,03 0,03 0,04 0,03 0,12 0,05 0,08 

S 0,51 0,49 0,59 0,65 0,67 1,04 0,54 0,88 1,14 0,62 0,56 0,65 0,92 0,71 0,21 

P 0,46 0,55 0,52 0,55 0,80 1,04 0,92 1,08 1,46 0,49 0,49 0,78 1,45 0,81 0,36 

 
Tabulka 5.3: Rozdíly mezi artikulačním a řečovým tempem pro třináct mluvčích (slabik/s). R ... rychlé 

tempo, S ... střední tempo, P ... pomalé tempo. Barevně jsou vyznačeny nejvýraznější rozdíly mezi 

artikulačním a řečovým tempem na pomalé úrovni u mluvčích Z9 a M4 (viz text). 

 

5.6 Zpracování materiálu 

Poté, co jsme změřili artikulační a řečové tempo, jsme nahrávky v programu Praat 

rozstříhali na potenciální nádechové úseky, ze syntaktického pohledu výpovědi. Kvůli 

přehlednosti jsme potřebovali, aby si nastříhané úseky v jednotlivých tempech a u 

jednotlivých mluvčích odpovídaly, proto jsme volili právě výpovědi a ne reálné nádechové 

úseky – ty se lišily jednak mezi mluvčími a jednak u jednotlivých mluvčích mezi tempy. 

Následně jsme tyto úseky nechali automaticky rozsegmentovat a hranice analyzovaných 

vokálů jsme manuálně upravili. Postupovali jsme podle příručky Machače a Skarnitzla 

(2009). V dalším kroku jsme si napsali skripty, které změřily trvání těchto vokálů (v 

sekundách) a v jejich středu hodnoty prvních pěti formantů (v hertzích). Abychom získali 

co nejpřesnější hodnoty, měřili jsme pět formantů v rozmezí do 5000 Hz pro muţské hlasy 

a do 5500 Hz pro hlasy ţenské. Dále jsme se pak zabývali hodnotami prvních tří formantů, 

které mají zásadní význam pro kvalitu vokálů. 
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5.6.1 Vyřazené položky 

Naměřené hodnoty jsme zkontrolovali, podezřelé ověřovali a případně přeměřili manuálně. 

Kolik hodnot formantů jsme ověřovali a kolik z nich opravili, ukazuje následující tabulka. 

 

 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 M1 M2 M3 M4 celkem % 

kontrola 18 8 20 38 17 57 26 16 25 22 28 53 18 346 2,96 

oprava 1 2 8 2 3 12 12 5 7 9 9 21 7 98 0,84 

 
Tabulka 5.4: Počet zkontrolovaných a ověřovaných poloţek z celkového počtu 11 700 hodnot formantů 

(F1–F3). 

 

Celkový počet dokladů byl 3900 (13 mluvčích, 5 vokálů, 20 dokladů od jednoho vokálu, 3 

tempa). Z toho 16 dokladů jsme vyřadili buď z důvodu elize (pouze dva), nebo kvůli 

desonorizaci (nejčastěji /i/ v rychlém tempu ve slově učitel – celkem pětkrát). Vţdy jsme 

vyřadili i jejich protějšky v ostatních artikulačních tempech, protoţe pro statistickou 

analýzu budeme pouţívat t-testy pro korelovaná měření. Přehled vyřazených poloţek 

přináší tabulka 5.5, přehled analyzovaných poloţek je v tabulkách 5.6 a 5.7. 

 

 
a e i o u celkem 

elize - - - 1/-/- 1/-/- 2 

desonor. - - 8/-/1 1/1/- 1/1/1 14 

 
Tabulka 5.5: Počet poloţek vyřazených z důvodu elize nebo desonorizace z celkového počtu 3900 dokladů 

(780 dokladů pro jeden vokál). Postupně počet vyřazených v rychlém/středním/pomalém tempu. 

 

  a e i o u celkem 

počet 780 780 756 774 768 3858 

 
Tabulka 5.6: Celkový počet analyzovaných poloţek podle vokálu. Nejvíc vyřazených poloţek u /i/, ţádné u 

/a/, /e/. 

 

 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 M1 M2 M3 M4 celkem 

počet 300 300 294 300 300 300 300 294 300 291 300 291 288 3858 

 
Tabulka 5.7: Celkový počet analyzovaných poloţek podle mluvčího. Nějaké poloţky byly vyřazeny u pěti 

ze 13 mluvčích, nejvíce vynechaných poloţek (12) u mluvčího M4. 
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6 Hypotézy 

Předtím neţ se podíváme na výsledky, ještě představíme pracovní hypotézy, čímţ zároveň 

vymezíme okruhy našeho zájmu a cíle této práce. Zopakujme, ţe budeme zkoumat pět 

českých krátkých vokálů, nahráli jsme čtený text od 13 mluvčích ve třech různých 

tempech, měřili jsme hodnoty prvních tří formantů a trvání zkoumaných vokálů. 

 

Očekáváme, ţe se zvýšením artikulačního tempa se bude zkracovat trvání zkoumaných 

vokálů. 

 

Očekáváme, ţe se zvýšením artikulačního tempa dojde u zkoumaných vokálů k posunu 

hodnot prvního a druhého formantu ke středu vokalického trojúhelníku – nejvýraznější 

změny u krajních /a/, /i/, /u/. 

 

Očekáváme, ţe změna artikulačního tempa se projeví stejně u vokálů v přízvučných i 

nepřízvučných slabikách a ţe nebude mezi oběma skupinami rozdíl v míře redukce – jak 

v hodnotách formantů, tak v trvání. 

 

Očekáváme více redukce u vokálů s kratším trváním. Vzhledem k prostudované odborné 

literatuře můţeme očekávat, ţe rozdíly dané trváním vokálů budou výraznější neţ rozdíly 

dané úrovní artikulačního tempa. 

 

Očekáváme, ţe koartikulace se nebude zvyšovat se zvyšujícím se artikulačním tempem. I 

vokály výrazně ovlivněné okolím se budou při zrychlování centralizovat, ne naopak. 

 

Očekáváme, ţe u různých mluvčích půjdou změny v hodnotách formantů i v trvání stejným 

směrem, bude se však lišit míra těchto změn. Někteří mluvčí se se zvýšením artikulačního 

tempa vyrovnají lépe neţ jiní. 

 

Očekáváme vyšší míru redukce u mluvčích, kteří dosáhli větších rozdílů mezi jednotlivými 

úrovněmi artikulačního tempa.  
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7 Výsledky 

Nejprve se zaměříme na celkové výsledky v oblasti trvání vokálů a frekvencí jejich 

formantů – především F1 a F2, ale dotkneme se i F3. Podíváme se na rozdíly mezi 

jednotlivými tempy, dále na rozdíly související s přízvučností, pokusíme se zhodnotit míru 

koartikulace v závislosti na úrovni tempa a pak se zaměříme na rozdíly ve formantových 

frekvencích, pokud jako základ nevezmeme úroveň artikulačního tempa, ale změřené 

trvání hlásek. Nakonec zrekapitulujeme výsledky jednotlivých mluvčích a porovnáme je. 

 

7.1 Celkové výsledky 

Následující tabulka 7.1 shrnuje celkový počet analyzovaných poloţek. 

 

  a e i o u celkem 

počet 780 780 756 774 768 3858 

 
Tabulka 7.1: Celkové výsledky – Počet analyzovaných dokladů. Vynecháno bylo celkem 42 poloţek. 

 

7.1.1 Míra zkrácení textu se zvýšením artikulačního tempa 

V kapitole 5 uţ jsme viděli, jakým způsobem se změnilo artikulační tempo na jednotlivých 

úrovních, teď jen zrekapitulujme průměrné hodnoty třinácti mluvčích: pomalé tempo – 

4,59 sl./s, střední tempo – 5,86 sl./s, rychlé tempo – 7,30 sl./s. 

 

Nyní se podíváme na to, do jaké míry se se zvýšením artikulačního tempa zkrátil čas 

potřebný k přečtení celého textu (11 odstavců, bez zkušebních poloţek) a do jaké míry se 

zkrátilo celkové trvání vzorku samohlásek, který jsme analyzovali. Za tímto účelem jsme 

z celkového času nahrávky odečetli i pauzy do 130 ms, pauzy nad 130 ms byly odečteny 

uţ při výpočtu artikulačního tempa. Výsledný čas budeme dále nazývat trvání nahrávky a 

budeme mluvit o míře zkrácení nahrávky. Výsledky shrnují tabulky 7.2 a 7.3 a graf 7.1. 

 

  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 M1 M2 M3 M4 celkem 

R-S 25,5 22,3 22,3 24,7 20,4 19,1 15,5 16,3 7,1 25,0 26,9 18,6 17,2 20,3 

S-P 23,1 21,5 26,4 26,5 19,2 18,7 14,3 12,8 13,6 27,7 24,7 24,8 12,3 20,9 

R-P 42,7 39,0 42,8 44,7 35,7 34,3 27,6 27,0 19,8 45,8 44,9 38,8 27,4 37,0 

 
Tabulka 7.2: Celkové výsledky – Zkrácení trvání nahrávky (v procentech) pro jednotlivé mluvčí a souhrnně. 

R-S – rozdíl mezi rychlým a středním tempem, S-P – rozdíl mezi středním a pomalým tempem, R-P – rozdíl 

mezi rychlým a pomalým tempem. 
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  a e i o u celkem 

R-S 23,0 24,2 27,9 27,0 25,6 25,4 

S-P 19,0 22,7 22,1 16,8 22,9 20,7 

R-P 37,6 41,4 43,8 39,3 42,6 40,9 

 
Tabulka 7.3: Celkové výsledky – Zkrácení trvání analyzovaného vzorku (v procentech) pro jednotlivé 

vokály a souhrnně. R-S – rozdíl mezi rychlým a středním tempem, S-P – rozdíl mezi středním a pomalým 

tempem, R-P – rozdíl mezi rychlým a pomalým tempem. Ke konkrétním vokálům viz oddíl 7.1.2. 

 

 
 

Graf 7.1: Celkové výsledky – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku krátkých vokálů a trvání 

nahrávky (v procentech). R-S – rozdíl mezi rychlým a středním tempem, S-P – rozdíl mezi středním a 

pomalým tempem, R-P – rozdíl mezi rychlým a pomalým tempem. 

 

Vidíme, ţe bez ohledu na to, jakým způsobem jeho míru změříme, bylo zkrácení mezi 

sousedními úrovněmi tempa vţdy o více neţ 20 %. Změna od pomalého ke střednímu 

tempu byla vţdy těsně nad 20 % a v podstatě se nelišila podle způsobu měření – trvání 

nahrávky bylo pouze o dvě desetiny procenta více zkráceno neţ trvání analyzovaného 

vzorku vokálů (tendence tímto směrem se projevila u sedmi ze 13 mluvčích). Ukazuje se 

tedy, ţe zkrácení je zde lineární. Jiná je situace u rozdílu střední–rychlé tempo a mezi 

oběma krajními tempy. Zde bylo zkrácení vţdy výraznější u analyzovaných vokálů. Pokud 

bychom tvrzení o našem vzorku – ţe zkrácení samohlásek je vyšší neţ zkrácení trvání 

nahrávky – vztáhli na všechny krátké vokály, znamenalo by to, ţe u krátkých vokálů se 

zkrácení projevuje více neţ u dlouhých vokálů a konsonantů. Takový výsledek jsme 

ostatně očekávali, neboť prosté zkrácení délky vokálu je v mnoha ohledech jednodušší 

oproti zkrácení konsonantu, při jehoţ produkci po sobě následují jednotlivé fáze (závěr a 

exploze, závěr a frikce ap.), které by ve standardním projevu měly být dodrţeny. Proč se 

tedy tato tendence neukázala i u rozdílu mezi pomalým a středním tempem? Uţ jsme 

uvedli, ţe pro sedm mluvčích platil opačný trend, neţ jsme čekali – projevilo se u nich 

výraznější zkrácení celkového trvání neţ analyzovaného vzorku krátkých vokálů. Mezi 
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nimi byli ti, kteří měli největší potíţe s udrţením pomalého tempa (Z6, Z8, Z9 a M4). 

Domníváme se, podle nahrávání, ohlasů i následného poslechu nahrávek, ţe ze všech tří 

temp bylo to pomalé nejméně přirozené pro všechny mluvčí a pro jeho dosaţení pouţívali i 

různé méně přirozené strategie – prodluţování frikativ nebo výjimečně i závěrů u exploziv, 

prodluţování dlouhých vokálů (na rozdíl od prodluţování krátkých akceptovatelné). 

Můţeme říci, ţe u některých mluvčích šlo při nahrávání pomalého tempa o to, jak co 

nejsnáze zpomalit to střední, které bylo pro všechny mluvčí bez výjimky „normální―. 

Střední i rychlé tempo znějí u všech mluvčích celkově přirozeněji a zrychlení bylo 

dosaţeno výraznějším zkrácením vokálů neţ jiných hlásek. 

 

7.1.2 Trvání vokálů 

V předchozí podkapitole jsme viděli, do jaké míry se se zvýšením artikulačního tempa 

zkrátilo trvání nahrávky a jak se zkrátil analyzovaný vzorek krátkých vokálů souhrnně. 

Nyní se podíváme na to, jaké nacházíme mezi jednotlivými úrovněmi tempa rozdíly 

v trvání vokálů. 

 

Trvání jednotlivých vokálů ve třech tempech shrnují tabulky 7.4 a 7.5. Z hodnot 

uvedených v tabulce 7.4 vidíme, ţe průměrné hodnoty trvání jednotlivých vokálů se od 

sebe příliš neliší – kromě hodnot /a/, jehoţ průměrná trvání jsou ve všech tempech výrazně 

delší neţ u ostatních vokálů, jeho průměrná trvání se od ostatních liší o 7–12 ms.
22

 

Podíváme-li se na procentuální rozdíly průměrů trvání mezi jednotlivými tempy, které jsou 

uvedeny v tabulce 7.5, celkově jsou výraznější mezi středním a rychlým tempem neţ mezi 

pomalým a středním. Nejvyšší je zkrácení /i/ mezi středním–rychlým tempem – 28 %, 

nejniţší /o/ mezi pomalým–středním – 17 %. Při porovnání procentuálních údajů /a/ 

nevybočuje, míra krácení této samohlásky patří k niţším. 

 

  a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 48 12,7 41 12,5 38 14,1 40 12,9 39 12,9 

S 63 19,6 54 19,7 53 22,7 54 26,6 53 22,4 

P 77 27,5 70 26,8 68 32,9 65 28,9 69 34,2 

 
Tabulka 7.4: Celkové výsledky – Průměrné trvání vokálů v jednotlivých úrovních artikulačního tempa 

(v milisekundách). R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 

                                                           
22

 Jednotlivé doklady se nacházely ve slabikách s různou stavbou, která rovněž může mít na trvání vokálu 

vliv. Větším konsonantickým shlukům jsme se však při sestavování textu vyhýbali. 
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  a e i o u 

R-S 23 24 28 27 26 

S-P 19 23 22 17 23 

R-P 38 41 44 39 43 

 
Tabulka 7.5: Celkové výsledky – Procentuální rozdíly v průměrném trvání vokálů mezi jednotlivými tempy. 

R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 

 

Porovnali jsme naměřené hodnoty trvání v jednotlivých tempech a provedli jsme t-testy 

pro korelovaná měření, kterými jsme všechny tři skupiny srovnali. Rozdíly u všech vokálů 

mezi všemi třemi úrovněmi artikulačního tempa se bez výjimky ukázaly jako vysoce 

významné (p < 0,001). 

 

7.1.3 Hodnoty formantů 

Vzhledem k tomu, ţe hodnoty formantů vyjádřené v hertzích jsou ovlivněny 

individuálními fyziologickými vlastnostmi mluvčího, nebylo by pro nás přínosné 

frekvence různých mluvčích porovnávat mezi sebou. Abychom mohli provést srovnání a 

zjistit celkové trendy, provedli jsme Lobanovovu transformační proceduru (dále LTP), 

kterou jsme převedli naměřené hodnoty v hertzích na z-skóre. Vhodnost této metody pro 

češtinu prokázali Volín a Studenovský (2007). Takto převedené hodnoty nám umoţní 

srovnávat mluvčí mezi sebou a zároveň provádět statistické operace se souhrnnými daty. 

 

Souhrn průměrů prvních tří formantů vidíme v tabulce 7.6. Nejprve se podíváme na 

hodnoty jednotlivých formantů samostatně a poté na to, jak případné změny vypadají při 

zobrazení do vokalického prostoru. Při srovnání průměrných hodnot prvního formantu ve 

třech tempech zjistíme, ţe u /a/ a /e/ dochází se zrychlováním tempa k jeho postupnému 

sniţování, které je výrazné zejména u /a/ – 0,35 mezi pomalým a rychlým tempem, coţ 

svědčí o tom, ţe nejvíce otevřený český vokál se v rychlém tempu zavírá. U vysokých 

vokálů /i/ a /u/ se frekvence F1 naopak zvyšují, hlásky se tedy v rychlém tempu z hlediska 

artikulace sniţují. Změna je ale mírnější neţ sníţení u /a/ i /e/, mezi oběma krajními tempy 

o 0,09 u /i/ a o 0,13 u /u/. U průměrů prvního formantu /o/ posun jedním směrem 

nepozorujeme. K posunu v hodnotách druhého formantu dochází především u /i/, /o/ a /u/, 

nejvýrazněji u obou vysokých hlásek – 0,29 u /i/ a 0,28 u /u/ mezi krajními tempy. U /i/ jde 

se zvyšujícím se tempem hodnota F2 dolů, u /o/, /u/ se naopak zvyšuje – artikulace /i/ se 

tedy se zvýšením tempa posunuje dozadu, /o/ a /u/ naopak dopředu. U /a/, /e/ jsou změny 

minimální a nejdou jedním směrem.  
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    a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

F1 1,19 0,77 0,07 0,64 -0,55 0,63 -0,11 0,50 -0,84 0,35 

F2 -0,21 0,48 0,54 0,68 1,18 0,74 -0,58 0,42 -0,78 0,44 

F3 -0,28 1,10 0,10 0,97 0,23 1,11 -0,25 0,85 -0,11 0,91 

S 

F1 1,44 0,76 0,21 0,70 -0,58 0,57 -0,04 0,50 -0,88 0,34 

F2 -0,32 0,50 0,54 0,65 1,36 0,64 -0,70 0,39 -0,97 0,43 

F3 -0,16 1,08 0,17 0,90 0,19 1,07 -0,21 0,87 -0,21 0,86 

P 

F1 1,54 0,88 0,25 0,71 -0,64 0,52 -0,10 0,52 -0,97 0,36 

F2 -0,29 0,45 0,59 0,61 1,47 0,64 -0,78 0,39 -1,06 0,42 

F3 -0,01 1,16 0,29 0,69 0,36 1,14 -0,04 0,95 -0,08 0,89 

 
Tabulka 7.6: Celkové výsledky – Průměrné hodnoty prvních tří formantů ve třech úrovních artikulačního 

tempa (po provedení LTP). R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 

 

Abychom zjistili, zda a do jaké míry jsou uvedené rozdíly statisticky významné, provedli 

jsme t-testy pro korelovaná měření. Vzhledem k tomu, ţe jsme dosud porovnávali 

průměrné hodnoty, navíc s relativně vysokými směrodatnými odchylkami, hodí se, ţe při 

statistické analýze můţeme porovnávat vţdy odpovídající si vokály se stejnými 

kontextovými a podobnými rytmickými podmínkami. Výsledky t-testů shrnuje tabulka 7.7. 

 

  
a (259) e (259) i (251) o (257) u (255) 

t p t p t p t p t p 

R-S 

F1 4,656 < 0,001 4,436 < 0,001 0,667 0,51 2,218 < 0,05 1,862 0,06 

F2 4,728 < 0,001 0,068 0,95 6,520 < 0,001 6,435 < 0,001 10,305 < 0,001 

F3 1,795 0,07 1,095 0,27 0,570 0,57 0,897 0,37 1,659 0,10 

S-P 

F1 2,099 < 0,05 1,124 0,26 2,610 < 0,05 1,776 0,08 3,972 < 0,001 

F2 1,414 0,16 2,278 < 0,05 3,568 < 0,001 5,713 < 0,001 4,401 < 0,001 

F3 1,881 0,06 2,070 < 0,05 2,744 < 0,05 3,229 < 0,05 2,405 < 0,05 

R-P 

F1 6,127 < 0,001 4,572 < 0,001 2,556 < 0,05 0,370 0,71 5,530 < 0,001 

F2 3,746 < 0,001 1,969 < 0,05 8,256 < 0,001 11,445 < 0,001 11,865 < 0,001 

F3 3,572 < 0,001 2,854 < 0,05 1,726 0,09 3,586 < 0,001 0,530 0,60 

 
Tabulka 7.7: Celkové výsledky – Hladiny významnosti rozdílů (p) mezi frekvencemi vokalických formantů 

ve třech úrovních artikulačního tempa. t – hodnota t statistiky, a (259) – v závorce počet stupňů volnosti pro 

daný vokál; R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 

 

Nejvíc vysoce významných rozdílů (p < 0,001) v hodnotách F1 a F2 nacházíme mezi 

středním a rychlým tempem – alespoň jeden u kaţdého z pěti vokálů. Rozdíly mezi 

pomalým a středním tempem byly častěji významné (p < 0,05). Vysoce významné byly 
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především rozdíly ve frekvenci druhého formantu – u všech vokálů kromě /e/, u nějţ byly 

rozdíly celkově nejmenší. Zajímavé je, ţe co se týče posunů v F3, byly významné naopak 

mezi pomalým a středním tempem (p < 0,05), a to u všech vokálů kromě /a/, mezi 

středním a rychlým tempem byly rozdíly minimální. Pokud srovnáme frekvence prvních 

dvou formantů u obou krajních temp, nacházíme významných rozdílů nejvíce, 

nevýznamný je pouze rozdíl v F1 u /o/, který je z hlediska průměrů pouze 0,1. Po 

provedení statistických testů tedy můţeme shrnout, ţe se v našich datech projevují 

tendence k posunům ve formantových frekvencích v souvislosti se změnami artikulačního 

tempa. A to nejen při porovnání průměrů, které můţe být zavádějící, ale i při srovnání 

odpovídajících si hodnot mezi jednotlivými tempy. 

 

Zejména hodnoty prvních dvou formantů je však třeba posuzovat dohromady, neboť na 

kvalitě vokálu se podílí oba také svým vzájemným vztahem. Proto jsme průměrné hodnoty 

zanesli do následujícího grafu 7.3, který tak představuje celkový vokalický prostor 

souhrnně pro třináct mluvčích. 

 

 

 

Graf 7.2: Celkové výsledky – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech 

úrovních artikulačního tempa (po provedení LTP).  
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Z uvedeného grafu je vidět, ţe vokály se se zvyšujícím se tempem posouvají směrem ke 

středu vokalického prostoru, dochází tedy k jejich centralizaci a vokály se ve vokalickém 

prostoru sbliţují. Pouze u /e/ jde spíše neţ o posun ke středu o zúţení, tedy o posun jazyka 

nahoru a přiblíţení k /i/. Dále vidíme, ţe k největším posunům dochází u tří krajních 

vokálů – /i/, /a/, /u/, coţ svědčí pro myšlenku nedotaţení artikulačních pohybů kvůli 

zvýšenému artikulačnímu tempu do krajních poloh. U /o/ jsou rozdíly menší a úplně 

nejmenší vliv měla změna artikulačního tempa z hlediska průměrů na /e/. Všimněme si 

také, ţe ačkoli i hodnoty středního tempa jsou oproti pomalému tempu centralizované, 

největší rozdíly jsou u kaţdého vokálu mezi hodnotami středního a rychlého tempa 

(potaţmo mezi oběma krajními tempy). Vrátíme-li se ke statistické analýze, vidíme, ţe 

alespoň v jednom směru jsou všechny posuny významné, nejmenší jsou rozdíly mezi 

průměry pomalých a středních /a/ a /e/, i ty jsou však významné. Tento fakt je v souladu 

s tím, ţe i rozdíly v hodnotách samotného artikulačního tempa – případně míra zkrácení 

zkoumaného vzorku – byly výraznější mezi rychlou a střední úrovní.  

 

Ovšem jakkoli jsou rozdíly mezi průměry v jednotlivých tempech výrazné a statisticky 

vysoce významné, je třeba říci, ţe stále zůstávají dostatečně odlišené a vzdálené jak od 

sebe navzájem, tak od potenciálního středu vokalického prostoru.  

 

Vyjdeme-li z toho, ţe český vokalický trojúhelník by měl být symetrický, můţeme 

pozorovat některé jevy, které se týkají celkového vokalického prostoru bez ohledu na 

proměny tempa. Rozdíl je mezi oběma vysokými vokály, kdy postavení /i/ je o něco niţší 

neţ /u/. Totéţ platí v menší míře také pro /e/, které je níţe neţ /o/ a jehoţ všechny tři 

průměry jsou mírně posunuty směrem ke středu, je tedy poněkud centralizováno oproti 

místu, kde bychom ho z geometrického hlediska čekali. Oba přední vokály jsou tedy bez 

ohledu na artikulační tempo otevřenější. Přikláníme se k představě otevírání předních 

vokálů spíše neţ ke změnám zadních vzhledem k tomu, ţe všichni mluvčí z našeho vzorku 

ţili v Praze a většina z nich se tam i narodila. Pro praţskou varietu se právě s otevřenou 

výslovností počítá. 
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Graf 7.3: Celkové výsledky – Průměrné hodnoty F3 ve třech úrovních artikulačního tempa (po provedení 

LTP).  

 

Nyní se ještě krátce podívejme na třetí formant. Změny třetího formantu znázorňuje graf 

7.3. Jeho frekvence se v závislosti na tempu mění méně neţ u prvních dvou formantů, 

přesto jsme viděli z tabulky 7.7, ţe některé dílčí rozdíly jsou statisticky významné. 

Nepozorujeme však změnu jedním směrem v závislosti na tempu. Porovnali jsme také, do 

jaké míry se hodnoty F3 liší mezi jednotlivými vokály v rámci daného tempa, a zjistili 

jsme, ţe ve všech tempech jsou si velmi blízké frekvence F3 jednak u /a/, /o/, /u/ a jednak u 

dvou předních /i/, /e/. 

 

7.1.4 Rozdíly mezi přízvučnými a nepřízvučnými slabikami 

Vzhledem k tomu, ţe naše data poskytují materiál pro srovnání samohlásek v přízvučných 

a nepřízvučných slabikách, podívali jsme se na rozdíly v trvání a ve formantových 

frekvencích na jednotlivých úrovních tempa také mezi těmito dvěma skupinami. 

Připomeňme, ţe polovina z analyzovaného vzorku vokálů (tj. 10 dokladů) byla 

v přízvučných slabikách, druhá v nepřízvučných. Celkový počet dokladů po odečtení 

vynechaných poloţek ukazuje tabulka 7.8. 

 

  a e i o u celkem 

přízvučné 390 390 381 384 381 1926 

nepřízvučné 390 390 375 390 387 1932 

 

Tabulka 7.8: Celkové výsledky – Počet analyzovaných dokladů z přízvučných a nepřízvučných slabik. 

Vynecháno bylo 24 poloţek přízvučných a 18 nepřízvučných. 
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Při prvním porovnání průměrů trvání se rozdíl jevil jako velmi výrazný, ale je třeba mít na 

paměti, ţe vţdy dva výskyty od kaţdého vokálu se nacházejí v koncové slabice 

výpovědi/promluvového úseku, a je tedy vysoce pravděpodobné, ţe u nich došlo ke 

koncovému dlouţení. Po kontrole hodnot jsme zjistili, ţe ke koncovému dlouţení 

docházelo opravdu ve všech tempech včetně rychlého – je to očekávatelné, neboť 

v rychlém tempu většinou zcela zmizely pauzy a role dlouţení coby signálu předělu se 

zvýšila. Kdyţ jsme hodnoty těchto vokálů (č. 11 a 12) do jednotlivých průměrů 

nezapočítali, rozdíl mezi nimi se zmenšil – o 0–3 ms v rychlém tempu, 6–10 ms ve 

středním tempu a 7–14 ms v pomalém tempu. Přesto ve většině případů zůstaly vokály 

v nepřízvučných slabikách delší neţ ty v přízvučných. Fakt, ţe byly vynechané hodnoty 

v některých případech extrémní, je vidět i ze směrodatné odchylky, která u nového 

průměru klesala, ve středním a pomalém tempu dokonce výrazně. Konkrétní hodnoty 

shrnuje následující tabulka 7.9. 

 

  a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

S 47 12,9 37 11,6 36 10,2 37 12,5 35 11,5 

U 49 12,4 45 12,0 41 16,8 42 12,7 43 13,0 

U' 46 11,1 45 12,4 38 16,2 40 11,2 41 10,7 

S 

S 58 15,3 45 13,1 45 13,3 46 14,8 46 14,1 

U 67 22,2 62 21,5 61 27,1 62 32,7 60 26,4 

U' 60 12,1 56 13,5 52 19,1 52 12,8 51 12,8 

P 

S 70 19,5 59 20,9 56 17,5 57 17,6 57 19,1 

U 84 32,2 80 27,9 80 39,4 73 34,8 80 41,1 

U' 77 21,9 73 19,0 68 31,6 63 17,2 66 25,0 

 
Tabulka 7.9: Celkové výsledky – Průměrná trvání vokálů v přízvučných a nepřízvučných slabikách 

(v milisekundách). S – přízvučné, U – nepřízvučné vše, U’ – nepřízvučné bez dlouţených (č. 11 a 12). R – 

rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 

 

  a e i o u 

R -2  18  7  8  14  

S 3  19  13  10  11  

P 9  18  19  10  14  

 
Tabulka 7.10: Celkové výsledky – Procentuální rozdíly v průměrném trvání vokálů v přízvučných a 

nepřízvučných slabikách v rámci kaţdého tempa. Kladná hodnota znamená, ţe nepřízvučný vokál je delší. R 

– rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 
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Jak je vidět z tabulky 7.10, nejmenší procentuální rozdíly mezi přízvučnými a 

nepřízvučnými slabikami jsou u /a/, nejvyšší u /e/. Z hlediska úrovně artikulačního tempa 

jsou rozdíly nejvyšší v tempu pomalém. 

 

Odlišnost obou přízvučnostních skupin jsme ověřovali pomocí t-testu a výsledky byly 

různé u různých vokálů i v různých tempech. Jako významné se ukázaly rozdíly mezi 

přízvučnými a nepřízvučnými vokály v pomalém tempu – a to u všech vokálů (p < 0,05). 

Významné rozdíly jsme zaznamenali ve všech tempech u /e/, /o/, /u/. I z tohoto hlediska se 

jako výjimečný jeví vokál /a/, u nějţ byl rozdíl významný pouze právě v pomalém tempu. 

Výsledky t-testů pro nekorelovaná měření shrnuje tabulka 7.11.  

 

  
a (232) e (232) i (224) o (230) u (228) 

t p t p t p t p t p 

R 0,591 0,55 5,069 < 0,001 1,549 0,12 2,046 < 0,05 3,815 < 0,001 

S 0,893 0,37 6,139 < 0,001 3,113 < 0,05 2,913 < 0,05 3,013 < 0,05 

P 2,422 < 0,05 5,029 < 0,001 3,943 < 0,001 2,696 < 0,05 3,157 < 0,05 

 
Tabulka 7.11: Celkové výsledky – Hladiny významnosti rozdílů (p) mezi vokály v přízvučných a 

nepřízvučných slabikách. t – hodnota t statistiky, a (232) – v závorce počet stupňů volnosti pro daný vokál;  

R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. Do výpočtu nejsou zahrnuty potenciálně dlouţené 

vokály (č. 11 a 12). 

 

Podívali jsme se zpátky do naměřených dat, abychom zjistili, jestli se mezi nejdelšími 

nepřízvučnými vokály nevyskytují pravidelně některé (kromě zmiňovaných a vynechaných 

č. 11 a 12), které by delší průměrné trvání nepřízvučných slabik vysvětlily moţným 

úsekovým předělem a s tím souvisejícím dlouţením. Mezi hláskami delšími neţ 100 ms se 

opakovaly – a16, e19, i14, i20, u19,
23

 jejich kontexty a počty shrnuje tabulka 7.12. U /o/ se 

ţádné vokály neopakovaly. Z uvedených případů je pravděpodobné, ţe v pomalém tempu 

bude realizován úsekový předěl u i20 (... sešity s diktáty20 // zapomněl doma.) a u19 (Na 

hlavu19 // si nasadil tlustou čepici.) a ţe vokály mohou být v důsledku toho prodlouţeny. 

Průměry trvání nepřízvučných vokálů se však při vynechání těchto celkem osmi hodnot 

(5x i20, 3x u19) výrazně nezmění a nepřízvučné i nadále zůstávají významně delší, 

statistické rozdíly uvedené výše ovlivněny nejsou. 

 

 

                                                           
23

 Číslo za vokálem vždy označuje číslo výskytu daného vokálu. 
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vokál kontext počet 

a16 Pokud máte zájem o da16lší popis… 7 

e19 Učite19l Tichý je totiž pořád nemocný. 4 

i14 … nakonec byli14 rádi za bod. 9 

i20 … sešity s diktáty20 zapomněl doma. 5 

u19 Na hlavu19 si nasadil tlustou čepici. 3 

 

Tabulka 7.12: Celkové výsledky – Nejčetnější doklady v nepřízvučných slabikách s trváním přes 100 ms. U 

/o/ se ţádné neopakovaly. 

 

Co se týče rozdílů v trvání mezi jednotlivými artikulačními tempy v rámci přízvučných a 

nepřízvučných, u obou skupin jsou všechny rozdíly vysoce významné (p < 0,001) stejně 

jako u celkových výsledků. V obou skupinách jsou rozdíly menší mezi pomalým–středním 

tempem neţ mezi středním–rychlým. 

 

Nyní se podíváme na rozdíly mezi frekvencemi formantů v přízvučných a nepřízvučných 

slabikách, nejprve opět vţdy v rámci jedné úrovně artikulačního tempa. Tabulka 7.13 

shrnuje naměřené hodnoty, tabulka 7.14 pak ukazuje významnost rozdílů v daném tempu 

na základě t-testů pro nekorelovaná měření. Vokalický prostor zobrazuje graf 7.4. 

 

Jednoznačně nejvýraznější rozdíl vidíme u /e/, kde jsou hodnoty prvního i druhého 

formantu v přízvučných vokálech výrazně posunuty směrem k /i/, a to ve všech třech 

tempech. Výrazná je především niţší frekvence F1 v přízvučných slabikách oproti 

nepřízvučným. Částečná příčina tohoto jevu je zřejmá – je to působení konsonantického 

okolí, kdy v přízvučných slabikách bylo /e/ třikrát v sousedství palatálních konsonantů, o 

nichţ můţeme předpokládat, ţe budou podobný efekt mít (viz zde oddíl 2.4.2). Konkrétně 

šlo o e3 (dě3lníci), e4 (je4jich) a e6 (je6ště). Kdyţ jsme samohlásky z těchto tří slov 

vynechali, změnila se výrazně hodnota F2, sníţila se v průměru o 0,27. Co se však výrazně 

nezměnilo, byla frekvence F1, která se zvýšila v průměru pouze o 0,08. Obě přízvučnostní 

kategorie zůstaly značně oddělené. 
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a e i o u 

U S U S U S U S U S 

R 

F1 1,15 1,22 0,35 -0,16 -0,57 -0,53 0,00 -0,21 -0,79 -0,89 

F2 -0,28 -0,15 0,32 0,47 1,05 1,30 -0,57 -0,58 -0,83 -0,74 

F3 -0,23 -0,33 -0,04 0,08 0,14 0,32 -0,11 -0,39 -0,14 -0,08 

S 

F1 1,49 1,39 0,55 -0,06 -0,56 -0,58 0,04 -0,12 -0,86 -0,91 

F2 -0,38 -0,25 0,32 0,50 1,27 1,45 -0,69 -0,71 -1,02 -0,91 

F3 -0,19 -0,13 0,13 0,05 0,06 0,33 -0,08 -0,34 -0,24 -0,16 

P 

F1 1,58 1,50 0,52 0,10 -0,63 -0,64 -0,07 -0,12 -0,97 -0,97 

F2 -0,35 -0,22 0,34 0,59 1,39 1,54 -0,77 -0,80 -1,11 -0,99 

F3 0,10 -0,13 0,23 0,23 0,14 0,54 0,13 -0,21 -0,21 0,06 

 

Tabulka 7.13: Celkové výsledky – Průměrné hodnoty formantů vokálů v přízvučných a nepřízvučných 

slabikách ve třech úrovních artikulačního tempa (po provedení LTP). U /e/ jsou vynechány doklady ze slov 

dě3lníci, je4jich, je6ště. V důsledku toho došlo u celé skupiny bez ohledu na tempo k průměrnému sníţení F1 

o 0,08 a F2 o 0,27. V řádku: R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo; ve sloupci: U – 

nepřízvučná slabika, S – přízvučná slabika. 

 

  
a (232) e (193) i (224) o (230) u (228) 

t p t p t p t p t p 

R 

F1 0,679 0,50 6,576 < 0,001 0,431 0,67 3,507 < 0,001 2,309 < 0,05 

F2 2,335 < 0,05 2,486 < 0,05 2,708 < 0,05 0,063 0,95 1,687 0,09 

F3 0,772 0,44 1,039 0,30 1,317 0,19 2,590 < 0,05 0,446 0,66 

S 

F1 1,049 0,30 7,461 < 0,001 0,298 0,76 2,586 < 0,05 1,236 0,22 

F2 2,120 < 0,05 2,952 < 0,05 2,179 < 0,05 0,387 0,70 2,079 < 0,05 

F3 0,413 0,68 0,730 0,47 1,942 0,06 2,470 < 0,05 0,748 0,46 

P 

F1 0,751 0,45 4,964 < 0,001 0,274 0,78 0,857 0,39 0,098 0,92 

F2 2,284 < 0,05 4,624 < 0,001 1,894 0,06 0,632 0,53 2,354 < 0,05 

F3 1,601 0,11 0,068 0,94 2,855 < 0,05 2,877 < 0,05 2,477 < 0,05 

 

Tabulka 7.14: Celkové výsledky – Hladiny významnosti rozdílů (p) mezi frekvencemi formantů vokálů 

v přízvučných a nepřízvučných slabikách na jednotlivých úrovních artikulačního tempa. U /e/ jsou 

vynechány doklady ze slov dě3lníci, je4jich, je6ště. V důsledku toho došlo u celé skupiny bez ohledu na 

tempo k průměrnému sníţení F1 o 0,08 a F2 o 0,27. t – hodnota t statistiky, a (232) – v závorce počet stupňů 

volnosti pro daný vokál; R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 
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Graf 7.4: Celkové výsledky – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 vokálů 

v přízvučných a nepřízvučných slabikách ve třech úrovních artikulačního tempa (po provedení LTP). U /e/ 

jsou vynechány doklady ze slov dě3lníci, je4jich, je6ště. V důsledku toho došlo u celé skupiny bez ohledu na 

tempo k průměrnému sníţení F1 o 0,08 a F2 o 0,27.  R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 

 

 

Graf 7.5: Celkové výsledky – Průměrné hodnoty F3 vokálů v přízvučných a nepřízvučných slabikách ve 

třech úrovních artikulačního tempa (po provedení LTP). U /e/ jsou vynechány doklady ze slov dě3lníci, 

je4jich, je6ště. V důsledku toho došlo u celé skupiny bez ohledu na tempo k průměrnému sníţení F1 o 0,08 a 

F2 o 0,27. R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 
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U /i/ vidíme, ţe v rámci kaţdého tempa mají přízvučné vokály vyšší frekvenci F2, ty 

nepřízvučné jsou tedy mírně centralizovanější. Tento rozdíl je významný v rychlém (t 

(224) = 2,708, p < 0,05) a středním tempu (t (224) = 2,179, p < 0,05), okrajově významný 

v pomalém (t (224) = 1,894, p < 0,07). Podobná je situace u /o/, kde mají přízvučné 

vokály niţší frekvenci F1, opět jsou tedy nepřízvučné mírně otevřenější, zatímco přízvučné 

se nacházejí blíţe u /u/. Tento rozdíl je vysoce významný v rychlém tempu (t (230) = 

3,507, p < 0,001) a významný ve středním tempu (t (230) = 2,586, p < 0,05). /a/ se mezi 

přízvučnými a nepřízvučnými slabikami liší ve druhém formantu. Nepřízvučná /a/ jsou 

artikulačně posunuta více dozadu, jejich F2 je tedy niţší – tento posun je ve všech třech 

tempech významný (p < 0,05). Také u /u/ vidíme rozdíl ve druhém formantu, zejména 

v pomalém a středním tempu je nepřízvučné /u/ posunuto více ke kraji vokalického 

prostoru, F2 nepřízvučných je niţší. Dílčí rozdíly vidíme také v F3, a to především u /o/, 

kde je průměrná frekvence nepřízvučných dokladů ve všech tempech niţší (p < 0,05). 

 

Srovnáme-li chování přízvučných a nepřízvučných vokálů při změně artikulačního tempa, 

vidíme z výše uvedeného grafu 7.4, ţe se příliš neliší. U všech vokálů kromě /e/ jsou 

v obou skupinách pomalé realizace na kraji vokalického prostoru, zatímco rychlé se 

posouvají směrem ke středu. /e/ je v rychlém tempu také posunuto do středu, ale 

nenacházíme rozdíl mezi pomalým a středním tempem. Při srovnání změn prvního a 

druhého formantu zjistíme, ţe mezi středním a rychlým tempem jsou mírně výraznější 

posuny v nepřízvučných slabikách, a to konkrétně u /a/ a /e/, oproti průběhu u přízvučných. 

Mezi středním–pomalým tempem není v nepřízvučných /e/ ţádný rozdíl, zatímco 

v přízvučných je významný v obou formantech. U nepřízvučných zadních vokálů jsou 

posuny mezi pomalým a středním tempem výraznější neţ u přízvučných. /a/ se mezi těmito 

dvěma tempy nijak neliší, ať je přízvučné, nebo nepřízvučné.  

 

7.1.5 Koartikulace  

Uvaţovali jsme, jakým způsobem zjistit, zda se zvyšujícím se tempem roste také míra 

koartikulace. Rozhodli jsme se vyjít z úvodu, kde jsme uvedli, ţe v češtině koartikulaci 

zaznamenáváme u /i/, /e/ vlivem palatálních konsonantů a u /o/, /u/ vlivem labiálních 

konsonantů (viz oddíl 2.4.2). Pro kaţdý z těchto čtyř vokálů jsme vybrali po dvou 

dokladech, kde se nachází v „inkriminovaném― okolí, a porovnali jsme průměry 

formantových frekvencí mezi jednotlivými tempy. Pokud by se míra koartikulace 

zvyšovala, byl by v těchto případech posun mezi tempy opačný neţ obecné tendence 
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uvedené výše. U /o/, /u/ by tedy vlivem labiálních konsonantů došlo v rámci vokalického 

prostoru k dalšímu posunu dozadu (sníţení F1 i F2), /i/, /e/ by byly vlivem palatálních 

konsonantů zavřenější (zvýšení F2, sníţení F1). Formanty vybraných vokálů jsme 

porovnávali s celkovými průměry, kde okolí nebylo kontrolováno a nacházely se v něm 

různé druhy konsonantů. Vybrány byly vokály: e3 (dě3lníci), e6 (je6ště) – i6 (Ti6chý), i19 

(seši19ty) – o4 (po4 škole), o10 (po10slední) – u5 (bu5dou), u16 (opu16stí), od kaţdého 

vokálu jsme měli 26 konkrétních realizací. Významnost rozdílů jsme zjišťovali pomocí  

t-testů pro nekorelovaná měření. Výsledky shrnují tabulky 7.15 a 7.16 a grafy 7.6 a 7.7. 

 

  e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

F1 0,06 0,44 -0,90 0,42 -0,35 0,40 -0,94 0,35 

F2 1,02 0,81 1,60 0,94 -0,81 0,21 -0,93 0,23 

F3 0,19 1,04 1,48 1,60 -0,51 0,96 -0,19 0,88 

S 

F1 -0,03 0,58 -0,94 0,36 -0,26 0,37 -0,97 0,40 

F2 1,02 0,72 1,79 0,85 -0,98 0,21 -1,08 0,38 

F3 -0,03 1,10 1,67 1,71 -0,28 0,88 -0,36 0,93 

P 

F1 -0,25 0,69 -0,96 0,46 -0,20 0,51 -1,09 0,31 

F2 1,17 0,77 1,91 0,83 -1,16 0,25 -1,11 0,40 

F3 0,13 0,74 2,01 1,92 -0,02 0,70 -0,37 1,23 

 

Tabulka 7.15: Celkové výsledky – Průměrné hodnoty formantů vybraných dokladů pro /e/, /i/, /o/, /u/ (viz 

text) ve třech úrovních artikulačního tempa (po provedení LTP). R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – 

pomalé tempo. 

 

  
e (284) i (276) e-i (276) o (282) u (279) o-u (280) 

t p t p t p t p t p t p 

R 

F1 0,079 0,937 2,747 < 0,05 4,827 < 0,001 2,414 < 0,05 1,369 0,172 6,642 < 0,001 

F2 3,429 < 0,001 2,675 < 0,05 1,011 0,313 2,803 < 0,05 1,617 0,107 0,291 0,771 

F3 0,421 0,674 5,228 < 0,001 0,187 0,852 1,499 0,135 0,396 0,693 2,148 < 0,05 

S 

F1 1,702 0,090 3,225 < 0,001 4,568 < 0,001 2,233 < 0,05 1,153 0,250 8,828 < 0,001 

F2 3,561 < 0,001 3,116 < 0,05 2,544 0,011 3,531 < 0,001 1,262 0,208 0,031 0,975 

F3 1,046 0,296 6,230 < 0,001 1,018 0,310 0,370 0,712 0,848 0,397 0,395 0,693 

P 

F1 3,432 < 0,001 3,086 < 0,05 3,523 < 0,001 1,038 0,300 1,547 0,123 10,015 < 0,001 

F2 4,497 < 0,001 3,244 < 0,001 2,213 < 0,05 4,902 < 0,001 0,737 0,462 1,235 0,218 

F3 1,134 0,258 6,624 < 0,001 0,973 0,331 0,074 0,941 1,519 0,130 0,291 0,771 

 

Tabulka 7.16: Celkové výsledky – Hladiny významnosti rozdílů (p) mezi celkovými průměry a frekvencemi 

formantů vybraných dokladů pro /e/, /i/, /o/, /u/ (viz text) ve třech úrovních artikulačního tempa (po 

provedení LTP). e-i – rozdíl mezi výběrem /e/ a celkovým průměrem /i/, o-u – rozdíl mezi výběrem /o/ a 

celkovým průměrem /u/; t – hodnota t statistiky, e (284) – v závorce počet stupňů volnosti pro daný vokál;  R 

– rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 
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Graf 7.6: Celkové výsledky – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 vybraných 

dokladů pro /e/, /i/, /o/, /u/ (viz text) ve třech úrovních artikulačního tempa (po provedení LTP). R – rychlé 

tempo, S – střední tempo, P –pomalé tempo; výběr – průměry koartikulovaných dokladů. 

 

 
 
Graf 7.7: Celkové výsledky – Průměrné hodnoty F3 vybraných dokladů pro /e/, /i/, /o/, /u/ (viz text) ve třech 

úrovních artikulačního tempa (po provedení LTP). R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo; 

výběr – průměry koartikulovaných dokladů. 

 

Z uvedených výsledků vidíme, ţe vlivem koartikulace dochází k posunům v rámci 

vokalického prostoru. Přední vokály /i/, /e/ jsou vlivem koartikulace podle očekávání 

výrazně zavřenější. Vysoce významné jsou zejména rozdíly ve frekvenci druhého formantu 
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u /e/, který se zvyšuje, a to ve všech třech tempech (p < 0,001) – rozdíl mezi celkovým 

průměrem a průměrem výběru (bez ohledu na tempo) je 0,51 v F2 a 0,25 v F1. U /i/ je ve 

všech třech tempech významně zvýšena frekvence třetího formantu (v průměru o 1,46, p < 

0,001), která podporuje také výrazně zvýšený druhý formant (v průměru o 0,43) – zvýšení 

F2 je významné ve středním (t (276) =3,116, p < 0,05) a rychlém tempu (t (276) = 2,675, 

p < 0,05) a vysoce významné v pomalém (t (276) =3,224, p < 0,001). U /e/ k velkému 

zvýšení F3 nedošlo. Porovnali jsme také frekvence koartikulovaného /e/ a celkových 

průměrů /i/ – oba vokály zůstaly významně odlišeny, blízké jsou stále pouze hodnoty 

třetího formantu. Posuny u zadních vokálů byly celkově menší, u /u/ dokonce jen velmi 

mírné a statisticky nevýznamné. U /o/ vidíme statisticky významné rozdíly zejména 

v hodnotách F2, které jsou ve všech třech tempech sníţeny (v rychlém tempu t (282) = 

2,803, p < 0,05, ve středním t (282) = 3,531, p < 0,001 a pomalém t (282) = 4,902, p < 

0,001). Pokud porovnáme celkový průměr /o/ a průměr výběru (opět bez ohledu na tempo), 

dostaneme rozdíl 0,30, tedy menší posun neţ u předních vokálů. V rychlém a středním 

tempu byl u /o/ sníţen také F1. Podobně jako u /i/ tu nacházíme posuny ve frekvencích F3, 

které jsou u koartikulovaných dokladů niţší. To znamená, ţe /o/ bylo skutečně podle 

očekávání více zavřené, zatímco /u/ uţ se vlivem bilabiálních konsonantů více nezavíralo. 

Porovnali jsme také frekvence koartikulovaného /o/ a celkových průměrů /u/ – oba vokály 

se stále významně lišily ve frekvencích prvního formantu, ale setřely se rozdíly ve 

formantu druhém, kde se /o/ posunulo více dozadu a dostalo se na úroveň realizací /u/.  

 

Co nás však v této části zajímalo především, bylo, jak se budou koartikulované vokály 

chovat se zvyšujícím se artikulačním tempem. A tady vidíme u všech vokálů stejnou 

tendenci k centralizaci, jako jsme pozorovali u celkových výsledků. Nedochází tedy 

k tomu, ţe by se se zvyšujícím tempem koartikulace také zvyšovala. Předpokladem, proč 

by k takovém jevu docházelo, bylo, ţe artikulátory se v rychlém tempu nestihnou od 

artikulace konsonantu dostatečně rychle přesunout k artikulaci poţadovaného vokálu. 

Vidíme však, ţe k tomu nedochází, a ačkoli například u /i/ a /o/ jsou „centralizované― 

formanty koartikulovaných vokálů krajnější neţ celkový průměr v pomalém tempu, tak 

posun se stále děje směrem ke středu. Přispívat k tomu můţe nedotaţená artikulace nejen 

samohlásek, ale právě i předcházející souhlásky.  
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7.1.6 Trvání vokálů vs. úroveň artikulačního tempa 

Dosud jsme jako kritérium pro oddělení jednotlivých skupin vokálů brali úroveň 

artikulačního tempa. Rozhodli jsme se však zjistit, jaké změny ve spektru vokálů budeme 

pozorovat, kdyţ zvolíme kritérium jiné – trvání vokálů. Proto jsme vybrali od kaţdého 

vokálu sto nejkratších realizací (tzv. krátké), sto středních (tzv. středně dlouhé) a stejný 

počet nejdelších realizací (tzv. dlouhé), které jsme následně pomocí t-testů porovnali. 

 

Tabulka 7.17 a graf 7.8 ukazují průměrná trvání vokálů u takto utvořených kategorií. 

Vidíme, ţe obzvlášť průměr kategorie dlouhých vokálů je výrazně vyšší neţ průměr trvání 

vokálů v pomalém artikulačním tempu. Ve směrodatných odchylkách k výrazné změně 

nedošlo, neboť i u dlouhých vokálů je velké rozpětí – /a/ 245–86 ms, /e/ 206–82 ms, /i/ 

249–80 ms, /o/ 275–75 ms a /u/ 234–75 ms. Průměry kategorie středně dlouhých vokálů a 

středního tempa jsou si nejbliţší a u středně dlouhých vokálů vidíme minimální 

směrodatné odchylky, coţ znamená, ţe rozdíly mezi nejdelšími a nejkratšími realizacemi 

v této kategorii jsou velmi malé. Průměr kategorie krátkých vokálů je niţší neţ průměr 

vokálů v rychlém tempu a také zde jsou směrodatné odchylky výrazně niţší, tedy data 

z hlediska trvání kompaktnější. 

 

  a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

K 32 6,5 27 4,1 26 3,8 27 4,0 27 3,6 

St 59 1,7 50 1,6 47 2,0 48 1,8 47 2,0 

D 108 26,0 101 21,9 108 29,5 101 36,6 108 35,5 

 

Tabulka 7.17: Celkové výsledky – Průměrné trvání vokálů vybraných podle trvání (v milisekundách). K – 

krátké, St – středně dlouhé, D – dlouhé. 

 

 
 

Graf 7.8: Celkové výsledky – Průměrné trvání vokálů vybraných podle trvání (v milisekundách) a srovnání 

s kategoriemi artikulačního tempa. K – krátké, St – středně dlouhé, D – dlouhé; R – rychlé tempo, S – střední 

tempo, P – pomalé tempo. 
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Průměrné hodnoty formantů v kategoriích daných trváním vokálů shrnuje tabulka 7.18.  

 

    a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

K 

F1 0,89 0,84 -0,52 0,55 -0,98 0,59 -0,31 0,55 -0,93 0,35 

F2 -0,30 0,56 0,79 0,67 1,48 0,67 -0,55 0,45 -0,68 0,47 

F3 -0,12 1,07 0,33 0,92 0,79 1,07 -0,19 0,94 -0,05 0,84 

St 

F1 1,49 0,81 0,20 0,58 -0,53 0,55 -0,05 0,49 -0,88 0,37 

F2 -0,25 0,50 0,48 0,62 1,37 0,59 -0,68 0,41 -0,91 0,41 

F3 -0,12 1,30 0,12 0,79 0,14 0,77 -0,04 0,90 -0,20 0,91 

D 

F1 1,84 0,82 0,71 0,77 -0,35 0,48 0,05 0,54 -0,94 0,33 

F2 -0,48 0,33 0,47 0,60 1,15 0,60 -0,86 0,37 -1,26 0,30 

F3 0,16 0,94 0,23 0,70 -0,17 0,65 -0,15 0,85 -0,10 0,87 

 

Tabulka 7.18: Celkové výsledky – Průměrné hodnoty formantů vokálů vybraných podle trvání (po 

provedení LTP). K – krátké, St – středně dlouhé, D – dlouhé. 

 

Graf 7.9 ukazuje změny průměrných frekvencí prvních dvou formantů a porovnává 

kategorie podle trvání s kategoriemi artikulačních temp. Nejprve srovnáme změny 

formantových frekvencí mezi dlouhými, středně dlouhými a krátkými vokály (v grafu 7.25 

obrysové značky). Výsledky t-testů pro nekorelovaná měření shrnuje tabulka 7.19. 

 

 
 

Graf 7.9: Celkové výsledky – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 vokálů 

vybraných podle trvání a srovnání s kategoriemi artikulačního tempa (po provedení LTP). K – krátké, St – 

středně dlouhé, D – dlouhé; R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 
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a (198) e (198) i (198) o (198) u (198) 

t p t p t p t p t p 

K-St 

F1 5,148 < 0,001 9,042 < 0,001 5,612 < 0,001 3,722 < 0,001 0,98 0,32 

F2 0,582 0,56 3,419 < 0,001 1,050 0,30 2,095 < 0,05 3,77 < 0,001 

F3 0,046 0,96 1,707 0,09 3,965 < 0,05 1,208 0,23 1,17 0,24 

St-D 

F1 3,048 < 0,05 5,262 < 0,001 2,432 < 0,05 1,315 < 0,05 1,14 0,25 

F2 3,763 < 0,001 0,128 0,89 2,642 < 0,05 3,386 < 0,001 7,07 < 0,001 

F3 1,772 0,08 1,017 0,31 3,071 < 0,05 0,884 0,38 0,79 0,43 

K-D 

F1 8,111 < 0,001 12,979 < 0,001 8,239 < 0,001 4,740 < 0,001 0,14 0,89 

F2 2,789 < 0,05 3,577 < 0,001 3,405 < 0,001 5,437 < 0,001 10,68 < 0,001 

F3 1,939 0,06 0,861 0,39 6,084 < 0,001 0,369 0,71 0,37 0,71 

 

Tabulka 7.19: Celkové výsledky – Hladiny významnosti rozdílů (p) mezi frekvencemi formantů vokálů 

vybraných podle trvání (po provedení LTP). t – hodnota t statistiky, a (284) – v závorce počet stupňů volnosti 

pro daný vokál;  K – krátké, St – středně dlouhé, D – dlouhé. 

 

V průměrných hodnotách předních vokálů vidíme zvláštní tendenci, která je v podstatě 

opačná tomu, co jsme pozorovali v kategoriích artikulačního tempa. Krátké vokály jsou 

posunuty ke krajům vokalického prostoru, zatímco dlouhé ne ţe by byly centralizovány, 

ale jsou výrazně otevřenější. Zatímco dlouhá /i/ se posouvají směrem k /e/, krátké /e/ se 

posouvá směrem k /i/ a z hlediska frekvence F1 je dokonce na stejné úrovni. Provedeme-li 

t-test na porovnání F1 u krátkého /e/ a například středně dlouhého /i/, nenajdeme ţádný 

rozdíl. Vysvětlení můţe poskytnout konsonantický kontext. Ten je při současných 

porovnáváních potřeba mít na paměti, neboť kdyţ jsme mezi sebou porovnávali jednotlivá 

tempa, konsonantická okolí vokálů si odpovídala. Nyní je však moţné, ţe se mezi krátkými 

realizacemi, které vybočují nejvíce, vyskytují vokály z okolí, které způsobuje zvyšování 

F1, jeţ je nejvýraznější. Přehled nejčastějších výskytů slov mezi krátkými /i/, /e/ přináší 

tabulka 7.20. 

 

vokál slovo počet vokál slovo počet 

e10 se10stavit 22 i7 my7slí 19 

e6 je6ště 17 i16 uči16tel 12 

e9 se9šity 14 i5 si5ce 11 

e5 pře5stože 12 i6 Ti6chý 11 

e4 je4jich 5 i13 toti13ž 11 

 
Tabulka 7.20: Celkové výsledky – Nejčastější výskyty /i/ a /e/ ve sto nejkratších realizacích. 
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U /i/ skutečně nacházíme konsonantická okolí, jejichţ důsledkem můţe být větší míra 

zavřenosti při artikulaci – zejména slova Tichý, totiž a učitel, kde předcházejí palatální, 

resp. alveolární zadní souhláska. Mezi 40 doklady s nejniţším prvním formantem je 

devětkrát i16 a sedmkrát i6. Mezi 40 doklady s nejvyšším druhým formantem je všech 

jedenáct výskytů i13 a sedmkrát i6. Dále u /i/ dochází ke zvýšení třetího formantu se 

zkrácením trvání. U /e/ je výrazný zejména posun v hodnotě F1, která je u krátkých 

výrazně niţší. Dokladům /e/ nejčastěji předcházejí alveoláry přední /s/, /ř/, přitom za 

konsonanty působící přiblíţení k /i/ bychom povaţovali spíše palatály (které také u /i/ 

způsobují jeho větší zavřenost). Mezi 40 doklady s nejniţším F1 jsou však e6 nebo e4 

dohromady pouze šestkrát, zato e10 nacházíme 12krát. Zjevně je tedy zvýšena pozice 

krátkých výskytů /e/ i mezi dvěma alveolárními frikativami. Výsledky předních vokálů je 

tedy potřeba brát s určitou rezervou. Na závěr ještě doplňme, ţe nedocházelo k tomu, ţe by 

mezi krátkými doklady převaţoval jediný mluvčí, který by výsledky zkreslil.  

 

Ještě se zmiňme o kategorii dlouhých realizací předních vokálů, které byly naopak výrazně 

otevřenější neţ jejich krátké či středně dlouhé protějšky. Ve srovnání se středně dlouhými 

mají dlouhá /e/ vysoce významně vyšší frekvenci F1 (t (198) = 5,262, p < 0,001), která uţ 

se naopak významně neliší od F1 krátkých /a/. Jejich sblíţení je patrné i z průměrů v grafu 

7.9. Posun dlouhých /i/ směrem k /e/ je významný po obou osách (F1 t (198) = 2,432, p < 

0,05; F2 t (198) = 2,642, p < 0,05). Ukazuje se tedy, ţe realizace, u nichţ není „dlouhý― 

označením fonologického rysu, ale fyzikální vlastnosti, jsou otevřenější neţ vokály kratší. 

Jak jsme uvedli v kapitole 2, fonologicky dlouhé /i:/ je v češtině obecně zavřenější neţ 

krátké. Při prodluţování krátkých vokálů v souvislé řeči pak dochází spíše k otevírání. 

 

Co se dalších vokálů týče, překvapující nebo extrémní tendence nenacházíme. U /a/ se 

s výrazným vlivem kontextu na jeho kvalitu nepočítá a u zadních vokálů je případný vliv 

podstatně slabší neţ u předních, jak jsme viděli v oddílu 7.1.5 o koartikulaci. U /a/ dochází 

se zkrácením vokálu k výraznému posunu nahoru, směrem ke středu vokalického prostoru. 

Tento posun je výrazný především po ose prvního formantu, který se sniţuje – vysoce 

významně mezi kategorií středně dlouhých a krátkých (t (198) = 5,148, p < 0,001), 

významně mezi dlouhými a středně dlouhými (t (198) = 3,048, p < 0,05). U dlouhých 

realizací se navíc ve srovnání s oběma kratšími významně sniţuje F2 (středně dlouhé  

t (198) = 3,763, p < 0,001; krátké t (198) = 2,789, p < 0,05), dlouhé jsou tedy posunuty 
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směrem k zadním vokálům. Oba zadní vokály se se zkrácením trvání centralizují po ose 

druhého formantu, jehoţ frekvence se zvyšuje. Všechny rozdíly u /u/ jsou vysoce 

významné (p < 0,001), u /o/ je rozdíl dlouhé–středně dlouhé vysoce významný (t (198) = 

3,386, p < 0,001), střední–krátké významný (t (198) = 2,095, p < 0,05). U /u/ se dále mezi 

jednotlivými kategoriemi nijak neliší frekvence prvního a třetího formantu. Naproti tomu u 

/o/ mají kratší realizace niţší F1, a posouvají se tedy směrem k vysokému /u/. Posun je 

vysoce významný od středně dlouhých ke krátkým (t (198) = 3,722, p < 0,001). Také zde 

jsme ověřili souhláskový kontext, ale mezi 100 nejkratšími realizacemi nacházíme 

nejčastěji o3 – ostatní – 23krát a o8 – chodí – 17krát. Naopak doklady po labiále, u nichţ 

bychom s koartikulací počítali, jsou v této kategorii dohromady sedmkrát. 

 

Porovnáme-li odpovídající si kategorie na základě trvání a kategorie na základě 

artikulačního tempa (v grafu 7.9 barevné značky), vidíme, ţe vţdy jsou si velmi blízko 

realizace středně dlouhé a doklady ze střední úrovně tempa. Ţádné rozdíly nejsou 

statisticky významné. Naopak významné rozdíly nacházíme mezi pomalým tempem a 

dlouhými i rychlým tempem a krátkými. Výsledky t-testů pro nekorelovaná měření 

porovnávajících odpovídající kategorie uvádí tabulka 7.21. Uţ jsme mluvili o předních 

vokálech, kde jsou krátké realizace výrazně zvýšené (sniţuje se zejména F1) také ve 

srovnání s rychlým tempem a dlouhé naopak sníţené (zvyšuje se F1) také ve srovnání 

s pomalým tempem. U /a/ a zadních vokálů jsou dlouhé realizace vţdy více u kraje 

vokalického prostoru neţ realizace vokálů v pomalém tempu. U dlouhých /a/ je vyšší F1  

(t (198) = 3,202, p < 0,001) a u /u/ niţší F2 (t (198) = 2,016, p < 0,05) ve srovnání 

s výskyty v pomalém tempu. U /o/ vidíme z grafu 7.9 mírný posun ke kraji vokalického 

prostoru ve směru F2, není však statisticky významný. Krátké realizace jsou ve srovnání 

s rychlým tempem více centralizovány u /a/, kde je F1 ještě niţší neţ u realizací v rychlém 

tempu (t (198) = 2,949, p < 0,05), a také u /u/, u nějţ se dále zvyšuje F2 oproti rychlému 

tempu (t (198) = 4,704, p < 0,001). Nejmenší rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi jsou 

u /o/. 
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a (198) e (198) i (198) o (198) u (198) 

t p t p t p t p t p 

R-K 

F1 2,949 < 0,05 5,344 < 0,001 4,728 < 0,001 2,308 < 0,05 0,787 0,43 

F2 3,887 < 0,001 1,749 0,08 4,309 < 0,001 1,786 0,07 4,704 < 0,001 

F3 1,334 0,18 0,737 0,46 4,312 < 0,001 1,006 0,32 0,199 0,84 

S-St 

F1 0,540 0,59 0,151 0,88 0,639 0,52 0,126 0,90 0,024 0,98 

F2 1,100 0,27 0,776 0,44 0,156 0,88 0,509 0,61 1,168 0,24 

F3 0,245 0,81 0,471 0,64 0,462 0,64 1,648 0,10 0,050 0,96 

P-D 

F1 3,202 < 0,001 8,214 < 0,001 5,824 < 0,001 3,425 < 0,001 2,324 < 0,05 

F2 1,379 0,17 3,210 < 0,001 3,361 < 0,001 0,559 0,58 2,016 < 0,05 

F3 1,271 0,20 1,987 < 0,05 3,934 < 0,001 0,524 0,60 0,531 0,60 

 
Tabulka 7.21: Celkové výsledky – Hladiny významnosti rozdílů (p) mezi frekvencemi vokalických 

formantů vokálů vybraných podle trvání a podle úrovně artikulačního tempa. K – krátké, St – středně dlouhé, 

D – dlouhé. R – rychlé tempo, S – střední tempo, P – pomalé tempo. 

 

Můţeme shrnout, ţe u zadních vokálů a /a/ se krátké realizace nacházejí nejvíce ve středu 

vokalického prostoru, a to ve srovnání se všemi ostatními kategoriemi. Jsou více 

centralizovány neţ vokály v rychlém tempu a redukce je u nich výraznější. Naopak dlouhé 

realizace se ve srovnání se všemi ostatními kategoriemi – včetně vokálů v pomalém tempu 

– nacházejí v nejvíce krajních pozicích. U předních vokálů jsou krátké realizace nejvyšší, 

dlouhé naopak nejniţší – opět ve srovnání se všemi ostatními kategoriemi. Platí tedy, ţe 

rozdíly v míře redukce dané trváním jsou větší neţ ty dané úrovní artikulačního tempa. Je 

však třeba dodat, ţe výsledky vokálů předních jsou zřejmě zkresleny vlivem jejich 

konsonantického okolí. 

 

7.2 Výsledky jednotlivých mluvčích 

V této podkapitole se zaměříme na výsledky jednotlivých mluvčích a na to, nakolik jsou u 

jednotlivců naplňovány tendence, které jsme zjistili v celém vzorku. Vrátíme se také 

k hodnotám artikulačního tempa. Přehled průměrných hodnot trvání a frekvencí prvních tří 

formantů analyzovaných vokálů pro jednotlivé mluvčí je v příloze 2. Kompletní výsledky 

t-testů včetně všech t hodnot i pravděpodobností p, které porovnávají trvání a frekvence 

formantů analyzovaných vokálů mezi třemi úrovněmi artikulačního tempa pro jednotlivé 

mluvčí, jsou v příloze 3. 

 

Tabulka 7.21 ukazuje celkové počty analyzovaných poloţek pro jednotlivé mluvčí. 
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  Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 M1 M2 M3 M4 celkem 

počet 300 300 294 300 300 300 300 294 300 291 300 291 288 3858 
 

Tabulka 7.21: Celkový počet analyzovaných poloţek podle mluvčího. Nějaké poloţky byly vyřazeny u pěti 

ze 13 mluvčích, nejvíce vynechaných poloţek (12) u mluvčího M4. 

 

7.2.1 Mluvčí Z1 

Jde o mluvčí, s níţ se uskutečnilo pilotní nahrávání. Neměla ţádné problémy 

s jednotlivými tempy a podařilo se jí mezi jednotlivými úrovněmi artikulačního tempa 

dosáhnout ţádoucích rozdílů – 1,29 sl./s mezi pomalým a středním tempem, 1,72 sl./s mezi 

středním a rychlým. Z tabulky 7.22 vidíme, ţe ve zkracování se uplatňuje tendence jako u 

celkových výsledků – při přechodu ze středního tempa na rychlé byly vokály kráceny do 

větší míry neţ trvání nahrávky celkově, zatímco u přechodu pomalé–střední je tomu 

naopak, byť jen minimálně. Procentuální zkrácení analyzovaného vzorku při přechodu ze 

středního tempa na rychlé je u této mluvčí nejvýraznější ze všech – 32,7 %. 

 

  celkové vzorek 

P-S 23,1 21,8 

S-R 25,5 32,7 

P-R 42,7 47,4 

 

Tabulka 7.22: Mluvčí Z1 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

S tím, jak se mluvčí Z1 podařilo dosáhnout výrazného rozdílu mezi jednotlivými úrovněmi 

artikulačního tempa, souvisí i změna trvání jednotlivých vokálů. Stejně jako u celkových 

výsledků nacházíme ve všech tempech nejdelší trvání /a/, rozdíly od ostatních vokálů jsou 

však menší neţ u většiny ostatních mluvčích. Zajímavé je výrazně kratší trvání /o/ 

v pomalém tempu a také jeho niţší směrodatná odchylka, coţ naznačuje, ţe nedošlo k tak 

výraznému dlouţení dokladů na koncích výpovědi jako u ostatních vokálů. Kromě trvání 

/o/ v pomalém a středním tempu, jsou všechny ostatní rozdíly v trvání vokálů mezi tempy 

statisticky významné, sedm z celkem 10
24

 je vysoce významných (p < 0,001) – všechny u 

/a/, /e/, /u/. 

 

Z grafu 7.10 vidíme u mluvčí Z1 zřetelnou tendenci k centralizaci se zvyšujícím se 

artikulačním tempem, ač ne všechny rozdíly jsou statisticky významné. Nejvýraznější je 

                                                           
24

 Pět vokálů a dva přechody mezi sousedními tempy. 
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rozdíl u /a/, které je v rychlém tempu jasně zavřenější a frekvence jeho prvního formantu je 

výrazně niţší jak ve srovnání s pomalým (t (19) = 4,873, p < 0,001), tak se středním 

tempem (t (19) = 3,669, p < 0,001). Dále nacházíme velké rozdíly u /u/, které se významně 

posouvá směrem ke středu zejména po ose F2, rozdíly mezi všemi tempy jsou vysoce 

významné (p < 0,001). K posunu směrem dolů, tedy ke zvýšení F1, dochází mezi středním 

a rychlým tempem (t (19) = 2,253, p < 0,05). Také /o/ se se zrychlováním posouvá ve 

směru druhého formantu, který se významně zvyšuje mezi všemi tempy (p < 0,05). 

Zajímavá je samohláska /i/, u níţ se významně neliší frekvence formantů mezi středním a 

rychlým tempem. Uţ na střední úrovni tempa je /i/ výrazně posunuto ke středu vokalického 

prostoru, ve srovnání s pomalým tempem má niţší frekvenci F2 (t (19) = 3,263, p < 0,05), 

která se dále sniţuje uţ jen mírně. Jinak u všech ostatních vokálů je rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem větší neţ mezi pomalým a středním a také mezi těmito tempy nacházíme 

více statisticky významných rozdílů mezi formanty. Celkově nejmenší rozdíly vidíme u /e/, 

statisticky významné je sníţení F1, tedy posun k vyšším vokálům při přechodu ze 

středního na rychlé tempo (t (19) = 3,122, p < 0,05). Souhrnně můţeme říci, ţe s výjimkou 

/e/ ve středním a pomalém tempu a /i/ ve středním a rychlém tempu je vţdy alespoň jeden 

z rozdílů mezi formanty statisticky významný. Mezi hodnotami F3 ţádné pravidelnosti 

nenacházíme, u /e/, /i/ jsou jeho frekvence nejvyšší ve středním tempu (p < 0,05). 

 

 

 

Graf 7.10: Mluvčí Z1 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 
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7.2.2 Mluvčí Z2 

Ani tato mluvčí neměla ţádný problém s dosaţením vysokých rozdílů mezi jednotlivými 

úrovněmi artikulačního tempa. Mezi pomalým a středním tempem to bylo 1,27 sl./s, mezi 

středním a rychlým 1,51 sl./s. Jak plyne z tabulky 7.23, na rozdíl od celkové tendence byl u 

této mluvčí analyzovaný vzorek vokálů se zvýšeným tempem zkrácen výrazněji neţ 

celkové trvání nahrávky, můţeme tedy předpokládat, ţe na zvýšení tempa se u ní podílí 

především zkrácení trvání krátkých vokálů.  

 

  celkové vzorek 

P-S 21,5 23,4 

S-R 22,3 25,3 

P-R 39,0 42,8 

 

Tabulka 7.23: Mluvčí Z2 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

Opět je také většina vokálů v průměru zkrácena se statistickou významností, výjimkou je 

rozdíl v trvání /u/ mezi pomalým a středním tempem, jinak jsou z celkem 10 rozdílů mezi 

sousedními tempy čtyři vysoce významné (p < 0,001) – všechny u /o/ – a pět významných 

(p < 0,05). Opět najdeme nejdelší trvání /a/, nejkratší je v rychlém a středním tempu /i/, 

v pomalém /e/ a /o/.  

 

Z grafu 7.11 vidíme u mluvčí M2 částečnou tendenci k centralizaci s rostoucím tempem, 

která se projevuje především u vokálů ve vrcholech vokalického prostoru. /a/ je opět 

výrazně posunuto výše, významně se tedy sniţuje hodnota F1 v rychlém tempu jak ve 

srovnání se středním (t (19) = 3,171, p < 0,05), tak s pomalým (t (19) = 5,979, p < 0,001). 

Jiná je ale situace u obou vysokých vokálů /i/ a /u/. U nich dochází k posunu zejména 

v prvním formantu, a to u obou vokálů jako jeho zvyšování v rychlém tempu. Rozdíl oproti 

střednímu tempu je vysoce významný u /i/ (t (19) = 4,070, p < 0,001) a významný u /u/ (t 

(19) = 2,832, p < 0,05). U mluvčí Z1 byl posun spíše na ose formantu druhého a oba 

vysoké vokály se vzájemně sbliţovaly. Zde tedy dochází k otevření a spíše k přiblíţení ke 

středovým vokálům. Vysoce významný je rozdíl v F2 mezi středním a rychlým tempem u 

/o/, které je tedy pravidelně posouváno směrem ke středu vokalického prostoru (t (19) = 

4,078, p < 0,001). Nejvíce kompaktní mezi úrovněmi tempa jsou opět formantové 

frekvence /e/, které je nejvíce centralizováno v tempu středním. Opět také platí, ţe bliţší 

jsou si hodnoty formantů pomalého a středního tempa – jak jsme uvedli na začátku, menší 
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je také rozdíl mezi rychlostmi těchto úrovní. Ve třetím formantu rozdíly mezi tempy u 

jednotlivých vokálů nenacházíme. 

 

 
 

Graf 7.11: Mluvčí Z2 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 

 

7.2.3 Mluvčí Z3 

Mluvčí Z3 je další z těch, kdo s dosaţením rozdílů mezi tempy neměli ţádné problémy. 

Z ţenských mluvčích zde nacházíme nejvyšší rozdíl mezi tempem pomalým a středním – 

1,58 sl./s, mezi středním a rychlým to je 1,62 sl./s. Z tabulky 7.24 vidíme, ţe co se týče 

míry zkrácení našeho vzorku a trvání nahrávky, je u mluvčí M3 stejná tendence jako u 

předchozí mluvčí. Zkrácení analyzovaného vzorku vokálů je vţdy výraznější neţ celkové 

zkrácení, coţ svědčí o tom, ţe krátké vokály se na celkovém zkrácení podílejí o něco více 

neţ konsonanty, případně dlouhé vokály. Procentuální zkrácení analyzovaného vzorku při 

přechodu z pomalého tempa na střední je zde nejvyšší ze všech mluvčích – 29,8 %. 

 

  celkové vzorek 

P-S 26,4 29,8 

S-R 22,3 24,9 

P-R 42,8 47,3 

 

Tabulka 7.24: Mluvčí Z3 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  
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Co se týče rozdílů v trvání vokálů mezi jednotlivými tempy, patří Z3 mezi mluvčími k těm 

nejvýraznějším. Všechny jsou statisticky významné, sedm z celkových 10 je vysoce 

významných (p < 0,001) – všechny u /e/ a /i/ a všechny mezi středním a pomalým tempem. 

Opět zaznamenáváme nejdelší trvání /a/ ve všech tempech. Ve srovnání s ostatními 

mluvčími jsou zde výrazně kratší trvání vokálů v rychlém tempu a také menší odchylky 

v pomalém, které svědčí o menších výkyvech trvání neţ u předchozích dvou mluvčích. 

 

Ve vokalickém prostoru mluvčí Z3 vidíme určité zvláštnosti (viz graf 7.12). Jednak 

posunutí /a/ směrem dozadu k zadním vokálům, tedy sníţení jeho druhého formantu, a to 

zejména v pomalém a středním tempu. Důsledkem zvýšení artikulačního tempa na rychlou 

úroveň je pak významné zvýšení F2 a posun dopředu (ve srovnání se středním tempem  

t (19) = 5,193, p < 0,001). Na rozdíl od většiny ostatních mluvčích, kde se /a/ posunuje 

především po ose prvního formantu, ten se zde mezi jednotlivými tempy vůbec neliší. 

Další jev, který pozorujeme, je zvýšené postavení /o/, opět především v pomalém a 

středním tempu. U obou zadních vokálů dochází v rychlém tempu k posunu směrem ke 

středu vokalického prostoru. Ve srovnání se středním tempem jde u /u/ především o 

zvýšení F2 (t (18) = 4,831, p < 0,001), u /o/ je významný posun v obou směrech – F1  

(t (19) = 2,716, p < 0,05), F2 (t (19) = 3,525, p < 0,05). U předních vokálů nacházíme 

rozdílů minimum. U /i/ se se zvýšeným tempem postupně sniţuje F1, a realizace vokálu se 

tedy posouvají ke středu vokalického prostoru. Rozdíl mezi středním a pomalým tempem 

je významný (t (18) = 3,094, p < 0,05), mezi středním a rychlým je významný okrajově  

(t (18) = 1,933, p < 0,07). Nejvíce kompaktní jsou opět frekvence /e/, bez jakýchkoli 

významných rozdílů. Také u mluvčí Z3 nacházíme významné rozdíly především mezi 

středním a rychlým tempem, vokály ve středním a pomalém jsou si bliţší, a to i ze 

statistického hlediska. Významné rozdíly mezi nimi nacházíme u obou formantů /u/ a ve 

druhém formantu /i/ (vše p < 0,05).  

 



72 

 

 
 

Graf 7.12: Mluvčí Z3 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 

 

Ani zde nenacházíme velké rozdíly v hodnotách třetího formantu, pouze v porovnání 

průměrů se projevuje slabá tendence k tomu, ţe v pomalém tempu je jeho frekvence 

nejvyšší. Rozdíl mezi pomalým a středním tempem je významný u /o/ (t (19) = 2,466, p < 

0,05) a okrajově u /a/ (t (19) = 2,023, p < 0,07). Tuto tendenci uvidíme dále u muţských 

mluvčích. 

 

7.2.4 Mluvčí Z4 

Také mluvčí Z4 dosáhla mezi jednotlivými úrovněmi artikulačního tempa ţádoucích 

rozdílů. Ze všech ţenských mluvčích měla největší celkový rozdíl temp (mezi pomalým a 

rychlým tempem) a nejvyšší rozdíl mezi středním a rychlým – 1,83 sl./s, mezi pomalým a 

středním – 1,55 sl./s. Co se týče míry zkrácení vzorku vokálů a zkrácení nahrávky, vidíme 

z tabulky 7.25 stejnou tendenci jako u předchozích dvou mluvčích – zkrácení vokálů je 

výraznější neţ celkové zkrácení, i kdyţ obzvlášť u rozdílu pomalé–střední se liší jen 

minimálně. Zatím se tedy mluvčí Z2, Z3 a Z4 mírně odlišují od celkové tendence, která 

byla mezi pomalým a středním tempem opačná. Ovšem nikde nejsou rozdíly nikterak 

výrazné. 
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  celkové vzorek 

P-S 26,5 26,9 

S-R 24,7 28,9 

P-R 44,7 48,0 

 

Tabulka 7.25: Mluvčí Z4 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

S velkými rozdíly mezi jednotlivými tempy opět souvisí vysoce významné rozdíly v trvání 

samohlásek mezi dvěma sousedními úrovněmi – devět z 10 na hladině významnosti p < 

0,001. Opět se uplatňuje tendence k nejdelšímu trvání otevřeného /a/ ve všech tempech a 

podobně jako u předchozí mluvčí Z3 vidíme menší směrodatné odchylky v pomalém 

tempu, které ukazují, ţe se i tato mluvčí vyhýbala extrémnímu prodluţování. 

 

Z grafu 7.13 vidíme v průměrech opět mírnou tendenci k centralizaci se zrychlením 

artikulačního tempa. Rozdíl je nejvýraznější u /a/, kde je frekvence F1 dokladů v pomalém 

tempu významně vyšší neţ v rychlém (t (19) = 2,395, p < 0,05) a středním tempu (t (19) = 

4,504, p < 0,001), hlásky v pomalém jsou tedy otevřenější. Další vysoce významný rozdíl 

pak nacházíme ve druhém formantu u /u/ mezi pomalým a středním tempem, F2 se se 

zrychlením zvyšuje (t (19) = 3,885, p < 0,001). Zajímavé je, ţe přestoţe z hlediska 

průměrů vypadají hodnoty /o/ kompaktně, při srovnání celých skupin nacházíme 

pravidelné, a tedy významné rozdíly ve frekvenci F2, která se mezi pomalou a střední 

úrovní zvyšuje (t (19) = 3,436, p < 0,05). Naopak rozdíly u /e/ významné nejsou, je to tedy 

opět vokál s nejmenšími rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi. U /i/ sledujeme se 

zrychlením postupný posun druhého formantu ke středu, sniţuje se tedy jeho frekvence – 

rozdíl je významný mezi středním a rychlým tempem (t (19) = 2,427, p < 0,05) a okrajově 

významný mezi pomalým–středním (t (19) = 2,011, p < 0,07). 
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Graf 7.13: Mluvčí Z4 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 

 

Co se třetího formantu týče, u středního a zadních vokálů, tedy /a/, /o/, /u/, pozorujeme 

významné zvýšení hodnot u rychlého tempa ve srovnání s oběma pomalejšími úrovněmi. U 

/u/ je toto zvýšení vysoce významné (ve srovnání se středním t (19) = 5,322, p < 0,001), u 

dalších dvou vokálů je významné na hladině významnosti (p < 0,05). 

 

7.2.5 Mluvčí Z5 

Mluvčí Z5 dosáhla mezi jednotlivými úrovněmi tempa následujících rozdílů – 1,27 sl./s 

mezi pomalým a středním tempem a 1,45 sl./s mezi středním a rychlým. Tabulka 7.26 

porovnává zkrácení analyzovaného vzorku a celkové zkrácení, tentokrát vidíme stejnou 

tendenci, kterou jsme pozorovali při analýze celkových výsledků. Zkrácení mezi oběma 

krajními tempy je výraznější ve vzorku krátkých vokálů, ale rozdíl mezi pomalým a 

středním tempem je opačný – mezi těmito dvěma úrovněmi se tedy na celkovém zkrácení 

více neţ krátké vokály podílejí vokály dlouhé nebo souhlásky. 

 

  celkové vzorek 

P-S 19,2 18,8 

S-R 20,4 25,4 

P-R 35,7 39,4 

 

Tabulka 7.26: Mluvčí Z5 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  
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Pokud porovnáme trvání vokálů v jednotlivých tempech, opět zjistíme, ţe nejdelší jsou 

realizace /a/, naopak nejkratší jsou vysoké vokály. Podobně jako u Z3 a Z4 jsou zde také 

spíše niţší směrodatné odchylky v pomalém tempu. Také u mluvčí Z5 jde v naprosté 

většině o vysoce významné rozdíly (p < 0,001) – u devíti z celkem deseti rozdílů. 

 

Z grafu 7.14, zobrazujícího celkový vokalický prostor mluvčí Z5, opět vidíme určitou 

tendenci k centralizaci se zvyšující se úrovní artikulačního tempa. U zadních vokálů 

sledujeme v rychlém tempu jejich sbliţování – zejména /o/ se posouvá ke středu a směrem 

vzhůru k vysokému /u/, posun /o/ v rychlém tempu je na obou osách vysoce významný (p 

< 0,001). /u/ se naopak posouvá ve frekvenci F2 blíţe k /o/, ovšem tento posun se 

odehrává uţ mezi pomalým a středním tempem – rozdíl je vysoce významný (t (19) = 

4,401, p < 0,001), v rychlém tempu k další centralizaci nedochází. Tendence, ţe je 

nejvýrazněji posunuto rychlé tempo, zatímco realizace středního a pomalého tempa jsou si 

bliţší, která u dosavadních mluvčích převaţovala, platí pro oba střední vokály. Posun /e/ je 

v obou směrech významný (p < 0,05), u /o/ pak je v obou směrech vysoce významný (p < 

0,001). U /a/ a /u/ platí tendence opačná a mezi středním a rychlým tempem ţádné rozdíly 

nejsou. U mluvčí Z5 jsou nejvíce kompaktní realizace /i/ ve všech třech artikulačních 

tempech, mezi nimiţ nenacházíme ţádné statisticky významné rozdíly.  

 

 
 

Graf 7.14: Mluvčí Z5 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 
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Co se týče třetího formantu, je zajímavé, ţe významně odlišné jsou především hodnoty ve 

středním tempu, které jsou u /a/, /e/, /o/ nejvyšší (p < 0,05). U /i/ stejně jako u prvních 

dvou formantů nenacházíme vůbec ţádný rozdíl, /i/ tedy ukazuje nejvyšší stabilitu a 

nezávislost na změnách tempa, coţ je překvapující vzhledem k tomu, ţe jde o vokál 

z vrcholu vokalického trojúhelníku.  

 

7.2.6 Mluvčí Z6 

Rozdíly mezi jednotlivými artikulačními tempy jsou u mluvčí Z6 následující – 1,23 sl./s 

mezi pomalým a středním tempem a 1,44 mezi středním a rychlým. Porovnání zkrácení 

celé nahrávky a našeho vzorku krátkých vokálů ukazuje tabulka 7.27. Vidíme z ní stejnou 

tendenci jako u celkového vzorku a rozdíly mezi oběma pohledy na zkrácení jsou zde 

výraznější neţ u předchozích mluvčích – 5 a 9 procent. To znamená, ţe při přechodu 

z pomalého na střední tempo bylo více zkráceno celkové trvání nahrávky, tedy dlouhé 

vokály a konsonanty, zatímco při přechodu z tempa středního na rychlé uţ bylo zkrácení 

výraznější u analyzovaného vzorku, tedy u krátkých vokálů. 

 

  celkové vzorek 

P-S 18,7 13,5 

S-R 19,1 28,2 

P-R 34,3 37,8 

 

Tabulka 7.27: Mluvčí Z6 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

Přestoţe rozdíly mezi artikulačními tempy byly stále poměrně velké, oba vyšší neţ 1 sl./s, 

po provedení t-testu se rozdíly v trvání mezi jednotlivými vokály v různých tempech 

ukázaly méně výrazné neţ u dosavadních mluvčích Z1–Z5. Nejpřesvědčivější byly u /a/, 

mezi rychlým a středním tempem vysoce významné (t (19) = 7,031, p < 0,001). Nejmenší 

pak u zadních /o/, /u/ mezi středním a pomalým tempem, coţ je v souladu s tím, ţe 

analyzovaný vzorek byl mezi těmito dvěma tempy zkrácen pouze o 13 %. Ostatní rozdíly 

v trvání byly významné (p < 0,05). Co se týče konkrétních hodnot, trvání /a/ je stále 

nejdelší, ale například oproti /u/ uţ je to pouze jediná milisekunda v průměrech středního a 

pomalého tempa.  
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Graf 7.15 zobrazuje vokalický prostor mluvčí Z6. Vidíme, ţe pozice /i/ je jiţ v pomalém 

tempu sníţená a se zvyšujícím se tempem se postupně dále sniţuje, statistické testy 

ukazují, ţe rozdíly jsou významné mezi pomalým a středním tempem u obou formantů  

(p < 0,05), mezi středním a rychlým v F2 (t (19) = 2,086, p < 0,05). Významné rozdíly 

nacházíme také u zadních vokálů, které se zejména v rychlém tempu sbliţují – mezi 

středním a rychlým tempem se F1 i F2 /o/ sniţují (p < 0,05) a F2 /u/ se zvyšuje (t (19) = 

2,926, p < 0,05). I u této mluvčí pozorujeme menší rozdíly mezi realizacemi v pomalém a 

středním tempu. Je však zajímavé, ţe z hlediska průměrů vypadají hodnoty formantů mezi 

jednotlivými úrovněmi tempa zanesené do grafu u /e/ poměrně kompaktně, coţ jsme také u 

některých mluvčích pozorovali, avšak je zde statisticky významné sníţení F1 mezi 

středním a rychlým tempem (t (19) = 2,191, p < 0,05). Naproti tomu posun u /a/, které 

z hlediska průměrů ukazuje výrazné sníţení frekvence F1 v rychlém tempu, je statisticky 

významný pouze okrajově, a to jen ve srovnání se středním tempem (t (19) = 1,906, p < 

0,07), nikoli s pomalým. Ve třetím formantu významné rozdíly nezaznamenáváme. 

 

 

 

Graf 7.15: Mluvčí Z6 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 
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7.2.7 Mluvčí Z7 

Vzhledem k tomu, ţe mluvčí jsou částečně řazeni právě podle rozdílů v artikulačních 

tempech, přicházejí nyní na řadu ty ţenské mluvčí, které měly se střídáním temp určité 

problémy a nepodařilo se jim dosáhnout rozdílů vyšších neţ 1,2 sl./s jako všem 

dosavadním. U mluvčí Z7 to je 0,92 sl./s mezi pomalým a středním tempem a 1, 01 sl./s 

mezi středním a rychlým. Tabulka 7.28 ukazuje, ţe u této mluvčí pravidelně docházelo 

k tomu, ţe zkrácení mezi sousedními tempy bylo výraznější ve vzorku krátkých vokálů neţ 

v celé nahrávce. Zde se přidává jeden důvod, který jsme pozorovali právě jen u mluvčí Z7 

a o němţ uţ jsme mluvili, kdyţ jsme v kapitole 5 rozebírali naměřené hodnoty 

artikulačních temp. Tím důvodem je výrazné zpomalování na koncích odstavců, tedy na 

taktech, z nichţ jsme vokály k analýze záměrně nevybírali. Podíváme-li se na změnu mezi 

krajními tempy, je u  této mluvčí největší rozdíl mezi oběma způsoby měření. 

 

  celkové vzorek 

P-S 14,3 16,1 

S-R 15,5 21,8 

P-R 27,6 34,4 

 
Tabulka 7.28: Mluvčí Z7 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

I přes uvedené problémy s dosaţením ţádoucích rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi 

tempa, se mluvčí Z7 podařilo dosáhnout takových rozdílů v trvání vokálů, které jsou 

statisticky významné – pouze rozdíl mezi realizacemi /i/ ve středním a pomalém tempu 

významný není.  

 

Při pohledu na graf 7.16, který zobrazuje průměry jednotlivých vokálů v jednotlivých 

úrovních artikulačního tempa, vidíme velmi stabilní hodnoty /e/, /o/ a /u/. Po provedení t-

testů však zjistíme, ţe některé rozdíly jsou statisticky významné. Je to jednak u /u/ zvýšení 

frekvence F2 při přechodu ze středního tempa na rychlé, a tedy vzdálení od kraje 

vokalického prostoru (t (19) = 2,543, p < 0,05). Dále u /e/ sníţení frekvence F1 opět při 

přechodu ze středního na rychlé tempo (t (19) = 2,346, p < 0,05). Rozdíly u /o/ významné 

nejsou. U této mluvčí nedochází k tomu, ţe bychom u jednotlivých vokálů pozorovali 

postupný posun určitým směrem se zvyšujícím se tempem – hodnoty pomalého a středního 

tempa jsou si velmi blízké, od nich se pak do různé míry liší realizace v rychlém tempu. 



79 

 

Vysoce významný je posun /a/ v rychlém tempu ve srovnání s oběma pomalejšími, jeho 

frekvence F1 se výrazně sniţuje (ve srovnání se středním tempem t (19) = 6,127, p < 

0,001), coţ znamená, ţe v rychlém tempu nebylo /a/ otevřeno tak jako na pomalejších 

úrovních. Co se týče /i/, bylo v rychlém tempu významně posunuto ze svojí krajní polohy 

po ose druhého formantu, jehoţ frekvence se postupně sniţovala (p < 0,05) a přiblíţila 

k hodnotám /e/. U třetího formantu došlo k jeho významnému zvýšení v pomalém tempu u 

předních vokálů /e/ a /i/ (p < 0,05), kde pravděpodobně podporuje vyšší druhý formant. 

 

 
 

Graf 7.16: Mluvčí Z7 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 

 

7.2.8 Mluvčí Z8 

Mluvčí Z8 dosáhla mezi jednotlivými tempy podobných rozdílů jako předchozí mluvčí Z7 

– 0,91 sl./s mezi pomalým a středním tempem, 1,04 sl./s mezi středním a rychlým. Tato 

mluvčí však měla při nahrávání velký problém s udrţením pomalého tempa. Dělala 

nadměrné mnoţství pauz i na méně vhodných místech a dlouţení hlásek pouţívala ve 

chvíli potřeby, kdyţ čekala na další slovo, a dlouţila pak dokonce i konsonanty – frikativy. 

Tabulka 7.29 ukazuje, ţe ve zkracování se uplatňuje stejná tendence jako u celkových 

výsledků – minimální rozdíl u přechodu mezi pomalým a středním tempem, výraznější 

krácení vzorku krátkých vokálů neţ celé nahrávky mezi středním a rychlým tempem.  
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  celkové vzorek 

P-S 12,8 12,1 

S-R 16,3 21,5 

P-R 27,0 31,0 

 
Tabulka 7.29: Mluvčí Z8 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

Co se týče trvání vokálů, v rychlém a středním tempu opět vidíme nejdelší /a/, v pomalém 

tempu je však nejdelší průměrné trvání /e/ – také u něj nacházíme nejvyšší směrodatnou 

odchylku a z dat je vidět, ţe u této samohlásky docházelo v pomalém tempu 

k nejvýraznějšímu dlouţení dokladů na konci výpovědi. Rozdíly v trvání mezi 

jednotlivými úrovněmi tempa jsou však ve většině případů statisticky významné – ve třech 

případech z 10 vysoce významné (p < 0,001). Ţádné rozdíly nenacházíme mezi pomalou a 

střední úrovní u /i/ a /o/. 

 

Graf 7.17 ukazuje průměrné hodnoty na jednotlivých úrovních tempa ve vokalickém 

prostoru. U středních a nízkého vokálu, tedy /a/, /e/, /o/, nenacházíme mezi jejich 

realizacemi ţádné statisticky významné rozdíly ani hodnoty průměrů v grafu ţádné rozdíly 

nenaznačují. U /i/ zaznamenáváme výrazný posun frekvencí druhého formantu ve středním 

tempu, F2 je významně vyšší jak ve srovnání s pomalým tempem (t (17) = 3,257, p < 

0,05), tak s rychlým (t (17) = 3,134, p < 0,05). Mezi oběma krajními tempy naopak ţádný 

rozdíl není. Více rozdílů je u vokálu /u/, který dosahuje v pomalém tempu nejkrajnějších 

hodnot. Je na této úrovni artikulačně nejvyšší, tedy má významně niţší frekvenci F1 jak 

oproti rychlému tempu (t (19) = 4,727, p < 0,001), tak oproti střednímu (t (19) = 3,343,  

p < 0,05). Ve srovnání s rychlým tempem jsou realizace z obou pomalejších úrovní /u/ 

posunuty více dozadu, se zrychlením se tedy zvyšuje F2, a to jak vzhledem ke střednímu 

tempu (t (19) = 3,549, p < 0,05), tak k pomalému (t (19) = 4,727, p < 0,001). V hodnotách 

třetího formantu nenacházíme ţádné významné rozdíly. 
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Graf 7.17: Mluvčí Z8 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 

 

7.2.9 Mluvčí Z9 

Mluvčí Z9 měla ze všech mluvčích největší potíţe s manipulací svého artikulačního tempa 

a mezi jednotlivými úrovněmi má nejmenší rozdíly. Celkový rozdíl mezi oběma krajními 

tempy je 1,40 sl./s, coţ je rozdíl, kterého většina mluvčích dosáhla mezi sousedními tempy. 

Problém byl především se zrychlením a rozdíl mezi středním a rychlým tempem je pouze 

0,50 sl./s, mezi pomalým a středním je to 0,90 sl./s. Co se týče porovnání dvou moţností 

měření celkového zkrácení, vidíme v tabulce 7.30 skutečně nejmenší procentuální zkrácení 

ze všech mluvčích. Rozdíl mezi krajními tempy je bez ohledu na způsob měření necelých 

20 %. 

 

  celkové vzorek 

P-S 13,6 9,1 

S-R 7,1 11,6 

P-R 19,8 19,6 

 

Tabulka 7.30: Mluvčí Z9 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  
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Porovnáním skupin pomocí t-testů jsme zjistili, ţe rozdíly v trvání nejsou u zadních vokálů 

/o/ a /u/ statisticky významné. Významné jsou z hlediska trvání pouze rozdíly v realizacích 

/a/ a /e/ mezi středním a pomalým tempem a /i/ mezi středním a rychlým tempem (p < 

0,05). 

 

Vzhledem k tomu, ţe jsou rozdíly v tempu a trvání vokálů tak malé, neočekávali jsme 

ţádné výrazné rozdíly ani ve formantových frekvencích. Tento předpoklad se potvrdil pro 

tři vokály – /e/, /i/ a /o/. U /o/ však jiţ zaznamenáváme významný rozdíl mezi realizacemi 

v obou krajních tempech, a to ve frekvencích obou formantů směrem k větší otevřenosti – 

F1 i F2 se ve vyšším tempu zvyšují (p < 0,05). U /i/ zase dochází mezi krajními tempy se 

zrychlením ke sníţení frekvence F2 (t (19) = 3,328, p < 0,05). Významný posun 

v hodnotách obou formantů při srovnání rychlého a středního tempa je u /u/, které se 

v rychlém tempu posouvá mírně ke středu – F1 a F2 se tedy zvyšují (p < 0,05). 

Nejvýraznější posuny nacházíme u /a/, rozdíl mezi středním a pomalým tempem v prvním 

formantu je vysoce významný, F1 se se zrychlením tempa sniţuje (t (19) = 4,147, p < 

0,001). Tento vokál tedy dosahuje nejkrajnějších realizací ve středním tempu a nikoli 

v pomalém, kde je významně posunut směrem ke středním vokálům, a to i více neţ 

v rychlém tempu. V hodnotách třetího formantu nenacházíme ţádné pravidelné posuny. 

 

 
 

Graf 7.18: Mluvčí Z9 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 
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7.2.10 Mluvčí M1 

Nyní se podíváme na čtyři muţské mluvčí, dva z nich – M1 a M2 – dosáhli absolutně 

nejvyšších rozdílů mezi krajními artikulačními tempy, u obou to je 3,52 sl./s. U mluvčího 

M1 jsou rozdíly následující – 1,63 sl./s mezi pomalým a středním tempem, 1,89 sl./s mezi 

středním a rychlým. Tabulka 7.31 porovnává různé pohledy na míru zkrácení a vidíme, ţe 

analyzovaný vzorek vokálů byl krácen výrazněji neţ celá nahrávka. Můţeme tedy 

zobecnit, ţe krátké vokály se na horizontální kompresi spektra podílejí více neţ dlouhé 

vokály či konsonanty. Míra zkrácení 50 % mezi oběma krajními tempy je ze všech 

mluvčích nejvyšší. 

 

  celkové vzorek 

P-S 27,7 29,2 

S-R 25,0 29,4 

P-R 45,8 50,0 

 
Tabulka 7.31: Mluvčí M1 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

Průměrná trvání jsou nejvyšší ve všech tempech u /a/. Podobně jako u prvních ţenských 

mluvčích, zejména Z1, Z2 a Z3, vidíme vysoké směrodatné odchylky v pomalém tempu, 

zejména u /o/, kde také v datech nacházíme dvě velmi prodlouţené realizace (jedná se o 

dlouţení na konci výpovědi) a jinak poměrně konzistentní trvání ostatních 18 dokladů. 

Všechny rozdíly v trvání vokálů jsou statisticky významné, u /a/, /e/, /o/ a /u/ mezi rychlým 

a středním tempem jsou významné (p < 0,05), všechny ostatní – tedy také všechny mezi 

středním a pomalým tempem – jsou vysoce významné (p < 0,001). 

 

Graf 7.19 ukazuje vokalický prostor mluvčího M1 s průměrnými hodnotami v jednotlivých 

tempech. Podobně jako u trvání vokálů se většina statisticky vysoce významných rozdílů 

mezi jednotlivými úrovněmi tempa objevuje mezi úrovní pomalou a střední, resp. pomalou 

a rychlou, zatímco hodnoty středního a rychlého tempa se od sebe liší méně. Je to zajímavý 

jev, neboť dosud jsme se u mluvčích setkávali spíše s opačnou tendencí, kdy se lišily 

především realizace v rychlém tempu. Vysoce významné je výrazné zvýšení frekvencí 

prvního formantu u /a/ v pomalém tempu ve srovnání s oběma rychlejšími (ve srovnání se 

středním t (19) = 7,894, p < 0,001) a také zvýšení frekvencí druhého formantu u /e/ 

v tomtéţ tempu ve srovnání s oběma dalšími (ve srovnání se středním t (19) = 6,662, p < 
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0,001). Významné rozdíly nacházíme také vţdy mezi sousedními tempy u F2 /i/, který se 

se zvyšujícím se tempem postupně sniţuje (p < 0,05), realizace se tedy posouvají ke středu 

vokalického prostoru. Totéţ platí pro /o/, ale v opačném směru – F2 se s rychlejší úrovní 

tempa postupně zvyšuje (p < 0,05). U /u/ nacházíme vysoce významné rozdíly mezi 

rychlým tempem a oběma dalšími v hodnotách F2, které jsou podobně jako u /o/ na rychlé 

úrovni vyšší neţ na obou pomalejších (ve srovnání se střední t (18) = 4,349, p < 0,001). 

 

 

 

Graf 7.19: Mluvčí M1 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 

 

U mluvčího M1 dochází k zajímavému jevu ve třetím formantu – v pomalém tempu je jeho 

frekvence výrazně zvýšená. Hodnoty průměrů vidíme níţe v grafu 7.20. Ze statistického 

hlediska je posun v pomalém tempu ve srovnání se středním vysoce významný u /a/ (t (19) 

= 4,194, p < 0,001), /e/ (t (19) = 7,490, p < 0,001) a /u/ (t (18) = 5,034, p < 0,001) a 

významný je také u zbylých dvou vokálů /i/ (t (17) = 2,384, p < 0,05), /o/ (t (19) = 2,975, 

p < 0,05). Podobnou tendenci, avšak slabší jsme pozorovali uţ u mluvčí Z3 – konkrétně u 

/a/ a /i/.  
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Graf 7.20: Mluvčí M1 – Průměrné hodnoty F3 ve třech úrovních artikulačního tempa (po provedení LTP). 

 

7.2.11 Mluvčí M2 

Jako u předchozího mluvčího i zde je rozdíl mezi krajními artikulačními tempy vyšší neţ 

3,5 sl./s. Mluvčí M2 dosáhl nejvyššího rozdílu mezi středním a rychlým tempem, jako 

jediný přes 2 sl./s – konkrétně 2,09 sl./s. Rozdíl mezi pomalým a středním tempem je 1,45 

sl./s. Z tabulky 7.32 vidíme vyrovnané hodnoty u zkrácení jak analyzovaného vzorku, tak 

celkové nahrávky. Krátké vokály se tedy na zkracování podílely stejnou měrou jako dlouhé 

vokály či konsonanty. 

 

  celkové vzorek 

P-S 24,7 24,9 

S-R 26,9 26,9 

P-R 44,9 45,1 

 

Tabulka 7.32: Mluvčí M2 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

Opět nacházíme výrazně nejdelší trvání /a/ a poměrně vyrovnané průměry ostatních 

vokálů, nejkratší je na všech třech úrovních /i/. Směrodatné odchylky v pomalém tempu 

jsou oproti prvnímu muţskému mluvčímu velmi nízké, coţ svědčí pro relativně vyrovnaná 

trvání jednotlivých realizací dané samohlásky. Všechny rozdíly v trvání mezi třemi 

úrovněmi artikulačního tempa jsou statisticky vysoce významné (p < 0,001). 
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Vzhledem k tomu, jakých rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi tempa se mluvčímu M2 

podařilo dosáhnout, je překvapivé, ţe hlásky mezi tempy zůstávají z hlediska frekvencí 

formantů poměrně kompaktní. Z nahrávky tohoto mluvčího bylo patrné, ţe v rychlém 

tempu slyšitelně zvýšil svoje artikulační úsilí, coţ můţe být důvodem pro menší rozdíly. 

Přesto však nějaké nacházíme. /i/, /o/ a /u/ se při přechodu ze středního na rychlé tempo 

posouvají na ose druhého formantu směrem ke středu vokalického prostoru – u /i/ se F2 

sniţuje (t (19) = 3,221, p < 0,05), u zadních vokálů zvyšuje (p < 0,05). V prvním formantu 

je z těchto tří vokálů jediný významný rozdíl mezi středním a rychlým tempem /u/, kdy se 

se zrychlením jeho frekvence zvyšuje (t (19) = 2,842, p < 0,05), a artikulace /u/ je tedy 

sníţená. Nejvýraznější rozdíly nacházíme opět u /a/, nejde však o postupné zvyšování 

artikulačního postavení se zrychlením, jako jsme nejčastěji pozorovali doposud, ale mezi 

středním a rychlým tempem dochází k posunu artikulace dopředu, zvýšení F2 je vysoce 

významné (t (19) = 4,478, p < 0,001). Rozdíl mezi středním a pomalým tempem je 

významný v obou směrech, při zvýšení artikulačního tempa se oba formanty sniţují  (p < 

0,05). Frekvence F2 v pomalém tempu se však nachází mezi frekvencemi středního a 

rychlého tempa. Ovšem v pomalém tempu je /a/ poloţeno nejníţe také u mluvčího M2. 

U /e/ při přechodu z pomalého tempa na střední dochází k posunu v obou směrech – 

k vysokým vokálům (sníţení F1 – t (19) = 3,563, p < 0,05) a do středu (sníţení F2 – t (19) 

= 2,371, p < 0,05). Realizace v rychlém tempu se od středního neliší.  

 

 
 

Graf 7.21: Mluvčí M2 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 
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U třetího formantu vidíme částečně obdobnou tendenci jako u mluvčího M1, tedy zvýšení 

v pomalém tempu – je významné ve srovnání s rychlým tempem u /a/ (t (19) = 2,275, p < 

0,05) a vysoce významné ve srovnání se středním tempem u /e/ (t (19) = 3,830, p < 0,001). 

 

7.2.12 Mluvčí M3 

Rozdíly mezi jednotlivými artikulačními tempy u mluvčího M3 jsou následující – 1,59 sl./s 

mezi pomalým a středním tempem, 1,34 sl./s mezi středním a rychlým tempem. Z tabulky 

7.33 vidíme, ţe ve zkracování se uplatnila tendence jako u celkových výsledků – při 

přechodu ze středního tempa na rychlé byly vokály kráceny více neţ trvání nahrávky 

celkově, zatímco u přechodu pomalé–střední je tomu naopak. 

 

  celkové vzorek 

P-S 24,8 21,6 

S-R 18,6 27,3 

P-R 38,8 43,0 

 
Tabulka 7.33: Mluvčí M3 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

V trvání opět vidíme výrazně nejvyšší hodnoty u /a/ a vyrovnanost průměrů ostatních 

vokálů. Tento mluvčí patří k těm, u nichţ nacházíme vyšší směrodatné odchylky, dokonce 

i ve středním tempu, kde je nejvyšší u /o/. Právě /o/ je vokál, u kterého mezi pomalým a 

středním tempem zaznamenáváme pouze okrajově významné rozdíly (t (19) = 2,017, p < 

0,07). Vysoce významné rozdíly (p < 0,001) nacházíme především při srovnání pomalého 

a středního tempa – konkrétně u /a/, /e/ a /i/ – coţ je v souladu s tím, ţe mezi těmito dvěma 

tempy je vyšší rozdíl v artikulačních tempech a vzorek vokálů je celkově výrazněji 

zkrácený. Oba rozdíly mezi sousedními tempy jsou vysoce významné pouze u /e/ (p < 

0,001). 

 

Přestoţe rozdíly v trvání vokálů jsou, jak jsme viděli, výrazné, podařilo se mluvčímu M3 

udrţet realizace vokálů v jednotlivých tempech poměrně kompaktní a nacházíme jen málo 

rozdílů. Vokalický prostor s průměry ukazuje graf 7.22. Ţádné významné rozdíly 

nenacházíme u /e/ a na rozdíl od mnoha ostatních mluvčích ani u /a/. Nejvíce rozdílů 

zaznamenáme u /u/, a to ve druhém formantu, jehoţ hodnota se zvyšujícím se tempem také 

roste. Vysoce významný je rozdíl mezi středním a rychlým tempem (t (18) = 3,828, p < 
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0,001), rozdíl mezi středním–pomalým je významný (t (18) = 2,127, p < 0,05). Mezi 

středním a pomalým tempem navíc nacházíme významný rozdíl také v F1, který je 

v pomalém tempu niţší (t (18) = 3,455, p < 0,05). U zbylých dvou vokálů /o/ a /i/ také 

zaznamenáváme dílčí statisticky významné posuny, nejdou však postupně jedním směrem 

s rostoucím tempem – frekvence formantů v rychlém tempu se vţdy nacházejí „mezi―. Pro 

vysoké vokály /i/ a /u/ pak platí, ţe frekvence pomalého tempa jsou ve vokalickém 

prostoru nejkrajnější. 

 

 
 

Graf 7.22: Mluvčí M3 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 

 

U třetího formantu jsou významné posuny u zadních vokálů, jejichţ frekvence F3 jsou 

v pomalém tempu výrazně vyšší neţ ve středním, tedy tendence, kterou jsme zaznamenali 

u předchozích dvou muţských mluvčích – obzvláště u mluvčího M1, kde platila 

bezvýhradně. Ovšem při srovnání s rychlým tempem a ani u dalších vokálů ţádnou 

pravidelnost nenajdeme. 

 

7.2.13 Mluvčí M4 

Nyní přichází na řadu poslední mluvčí. O mluvčím M4 uţ jsme se zmínili v kapitole 5, 

neboť patří mezi ty, kteří měli problémy s manipulací svého artikulačního tempa. 

Problematické bylo zejména tempo pomalé. Rozdíly, kterých tento mluvčí dosáhl, jsou 

následující – 0,89 mezi pomalým a středním tempem, 1,27 mezi středním a rychlým. 
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V absolutních hodnotách artikulačního tempa patřil tento mluvčí na všech úrovních 

k nejrychlejším (vţdy druhé nejvyšší tempo). V tabulce 7.34 vidíme, tak jako u 

předcházejícího mluvčího, ţe se při porovnání míry zkrácení uplatňuje stejná tendence jako 

u celku, rozdíly jsou však menší.  

 

  celkové vzorek 

P-S 12,3 11,4 

S-R 17,2 24,1 

P-R 27,4 32,8 

 
Tabulka 7.34: Mluvčí M4 – Rozdíl mezi zkrácením trvání analyzovaného vzorku vokálů a celkového trvání 

nahrávky (v procentech). P-S – rozdíl mezi pomalým a středním tempem, S-R – rozdíl mezi středním a 

rychlým tempem, P-R – rozdíl mezi pomalým a rychlým tempem.  

 

Co se týče trvání vokálů, vidíme opět nejdelší trvání /a/, ovšem pouze v rychlém a 

středním tempu. V pomalém tempu jsou rozdíly celkově minimální a /a/ patří ke kratším, 

také je u něj velice nízká směrodatná odchylka. Rozdíly v trvání vokálů mezi jednotlivými 

tempy jsou významné (p < 0,05), s výjimkou /a/ a /o/ mezi pomalým a středním tempem. 

U /a/ nejsou rozdíly ţádné (t (19) = 0,079, p = 0,94). 

 

Vokalický prostor mluvčího M4 zobrazuje graf 7.23. Dochází tu k zajímavému jevu – 

rozdíly ve frekvencích formantů mezi pomalým a středním tempem, nejsou statisticky 

významné. Výjimkou je pouze hodnota F1 u /e/, která je ve středním tempu vyšší (t (19) = 

2,653, p < 0,05). Výrazný je posun /a/ v rychlém tempu směrem nahoru po ose prvního 

formantu, který se tedy se zrychlením tempa sniţuje. Ve srovnání rychlého se středním 

tempem je tento rozdíl vysoce významný (t (19) = 4,479, p < 0,001), ve srovnání rychlého 

s pomalým je významný okrajově (t (19) = 1,886, p < 0,07). To znamená, ţe krajního 

postavení dosahuje artikulace /a/ ve středním tempu, které také bylo pro mluvčího 

slyšitelně nejpohodlnější. Také u předních vokálů je artikulace v pomalém tempu spíše 

centralizována, coţ svědčí pro to, ţe pomalé tempo bylo pro mluvčího M4 skutečně 

nepřirozené. Rozdíly u /i/ však nejsou statisticky významné, u /e/ v prvním formantu se 

významně odlišuje střední tempo od obou krajních (ve srovnání s rychlým t (19) = 2,999, p 

< 0,05). U zadních vokálů nacházíme jediný významný rozdíl, a to je zvýšení F2 

v rychlém tempu u /u/ (ve srovnání se středním tempem t (18) = 3,256, p < 0,05), které se 

tedy posouvá z krajní polohy směrem ke středu. Hodnoty třetího formantu se mezi různými 

tempy neliší. 
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Graf 7.23: Mluvčí M4 – Vokalický prostor se zobrazením průměrných hodnot F1 a F2 ve třech úrovních 

artikulačního tempa (po provedení LTP). 
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8 Diskuse 

8.1 Míra zkrácení textu se zvýšením artikulačního tempa 

Porovnávali jsme, jak se v důsledku zvýšení artikulačního tempa změnilo trvání nahrávky 

(bez pauz) a celkové trvání našeho vzorku krátkých vokálů. Mezi krajními tempy se trvání 

nahrávky sníţilo o 37 %, trvání analyzovaného vzorku vokálů o 40 %. Mezi pomalým a 

středním tempem byla mírně více zkrácena celá nahrávka, ovšem rozdíl je minimální. Mezi 

středním a rychlým byl mírně více zkrácen vzorek vokálů neţ celá nahrávka (25,4 % a 

20,9 %). Pokud to, co platí pro vzorek krátkých vokálů, rozšíříme na všechny krátké 

vokály, můţeme vyvodit následující závěr: na zrychlování artikulačního tempa se jak 

trvání krátkých vokálů, tak trvání ostatních hlásek podílí podobnou mírou. Mezi „ostatní 

hlásky― s nejvyšším potenciálem pro zkrácení patří dlouhé vokály, případně kontinuální 

konsonanty. U našich mluvčích jsme pozorovali, ţe právě tyto hlásky prodluţovali, kdyţ 

se snaţili dosáhnout zpomalení artikulačního tempa, coţ byl pro některé nesnadný úkol, a 

proto pouţívali i uvedené strategie. Podle poslechu můţeme říci, ţe někde docházelo také 

k prodluţování závěrové fáze u exploziv, které ale nebylo vnímáno jako nepřirozené. 

 

U naprosté většiny mluvčích (12 ze 13) byla tendence ve zkrácení mezi krajními tempy 

stejná jako v celkových výsledcích, tedy podíl krátkých vokálů mírně převaţoval nad 

ostatními hláskami. U zcela všech mluvčích pak byl při přechodu ze středního na rychlé 

tempo podíl krátkých vokálů na zkrácení opět vyšší neţ podíl ostatních hlásek. Nejmenší 

jednotnost panovala ve zkrácení mezi pomalým a středním tempem – u sedmi mluvčích 

byla více zkrácena celá nahrávka, u šesti krátké vokály. Důvodem, proč je mezi pomalým–

středním tempem tendence u některých mluvčích opačná neţ mezi ostatními přechody, je 

podle našeho názoru výše uvedená strategie některých mluvčích, jak pomalého tempa – 

které bylo pro všechny nejobtíţnější – dosáhnout. Soudíme pouze podle poslechu, jiné 

hlásky neţ analyzované jsme neměřili. Je to jednak prodluţování kontinuálních hlásek a 

jednak prodluţování dlouhých vokálů, které je v řeči akceptovatelné spíše neţ 

prodluţování krátkých. Mezi českými krátkými a dlouhými vokály totiţ nejsou výrazné 

rozdíly v kvalitě (s výjimkou protikladu i-i:), ale především v trvání, takţe pouhým 

prodlouţením krátkého vokálu vznikne dlouhý, coţ můţe mít za následek nepřijatelnou 

změnu významu.  
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8.2 Trvání vokálů 

Co se týče vlivu artikulačního tempa na trvání krátkých vokálů, ukázalo se, ţe s rostoucí 

úrovní artikulačního tempa klesá. V celkových výsledcích byly všechny rozdíly mezi třemi 

úrovněmi tempa u všech pěti krátkých samohlásek vysoce významné. Tento výsledek není 

nijak překvapující, neboť jak jsme viděli, trvání celé nahrávky se mezi pomalým a rychlým 

tempem sníţilo o více neţ třetinu. Ve všech tempech bylo z hlediska celkových průměrů 

nejdelším vokálem /a/, nejkratší vokál byl v kaţdém tempu jiný – v rychlém /i/, ve 

středním /u/, v pomalém /o/. Jednotlivé doklady pocházely ze slabik s různou stavbou, 

přičemţ stavba slabiky můţe mít na trvání vokálu také vliv. Výrazným konsonantickým 

shlukům (tedy početným préturám a kodám) jsme se však při výběru vokálů vyhýbali. 

 

Kdyţ se podíváme na výsledky jednotlivých mluvčích, u všech vokálů se mezi sousedními 

tempy podařilo dosáhnout významných rozdílů šesti ze 13 mluvčích. U zbylých sedmi 

realizace některých kategorií dostatečně odlišené nebyly. K tomu došlo u všech čtyř 

mluvčích, kteří nedosáhli rozdílů mezi sousedními tempy vyšších neţ 1,2 sl./s. Nejméně 

významných rozdílů nacházíme u mluvčí Z9, která měla největší problémy s dosaţením 

ţádoucího tempa, celkem šest rozdílů z 10 (pět vokálů a dva přechody mezi sousedními 

tempy) není u této mluvčí statisticky významných. Celkově méně významných rozdílů 

jsme zaznamenali mezi pomalým a středním tempem – 11 nevýznamných, oproti 

střednímu–rychlému, kde jsou nevýznamné rozdíly čtyři (z celkem 65 moţných mezi 

dvěma úrovněmi tempa = pět vokálů a 13 mluvčích). To je v souladu s tím, ţe mezi oběma 

rychlejšími tempy mluvčí dosahovali vyšších rozdílů v rychlosti. Z hlediska konkrétních 

vokálů byly mezi jednotlivými tempy nejlépe odlišeny zejména /a/ a /e/, pak další přední 

vokál /i/. Celkově nejméně statisticky významných rozdílů bylo u /o/, a to především mezi 

pomalým a středním tempem (nevýznamný u čtyř mluvčích ze 13), coţ souvisí s tím, jak 

jsme uvedli výše, ţe z hlediska celkových průměrů bylo /o/ v pomalém tempu nejkratší. 

 

Podíváme-li se ještě na trvání konkrétních vokálů u jednotlivých mluvčích, u všech patřilo 

ve všech tempech k nejdelším /a/ – stejně jako v souhrnných výsledcích. Co se nejkratšího 

vokálu týče, je situace mnohem různorodější. V rychlém tempu bylo ve většině nejkratší /i/ 

– v 62 % (8 ze 13 mluvčích). Ve středním tempu to byly oba vysoké vokály /i/ a /u/ – 

kaţdý v 39 % (5 ze 13). V pomalém tempu pak jako nejkratší vokál převaţovalo /o/ – v 54 

% (7 ze 13), coţ je opět v souladu s tím, ţe mezi realizacemi /o/ ve středním a pomalém 

tempu bylo nejméně statisticky významných rozdílů. 
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8.3 Hodnoty formantů 

V souhrnných datech pozorujeme se zvyšujícím se artikulačním tempem tendenci 

k centralizaci vokálů v rámci vokalického prostoru. Centralizace je u jednotlivých vokálů 

různě silná, všechny však zůstávají navzájem dostatečně odlišeny a stále se také liší od 

neutrálního šva. Různě silná je tato tendence také u jednotlivých mluvčích. 

 

Celkově více rozdílů a výraznější centralizaci nacházíme mezi středním a rychlým tempem 

neţ mezi pomalým a středním. Toto zjištění je v souladu s tím, ţe mezi středním a rychlým 

tempem došlo jak k výraznějšímu zvýšení artikulačního tempa, tak k výraznějšímu 

zkrácení trvání krátkých vokálů. Jak uţ jsme uvedli, mluvčí se dokázali lépe adaptovat na 

rychlé tempo neţ na pomalé, můţeme však říci, ţe bez výjimky pro všechny bylo 

nejpohodlnější a přirozené tempo střední. Rychlého tempa dosahovali na úkor dotaţení 

artikulačních pohybů do krajních poloh, a proto jsou při zvýšení tempa vokály více 

centralizovány. Uţ méně pak docházelo k tomu, ţe by mluvčí čas, který jim poskytovalo 

pomalé tempo, vyuţili ke zvýšení úsilí a k pečlivější výslovnosti. Tento jev se projevil 

slyšitelně např. u mluvčí Z1, u níţ byla důsledkem i občasná hyperkorektní výslovnost 

v podobě narušení jinak přirozené a neuvědomované asimilace znělosti [v ?u:valex]. 

Mluvčí Z1 (laik) to sama komentovala tím, ţe měla více času vyslovovat „pořádně―. 

 

Více statisticky významných rozdílů mezi vokály v různých úrovních artikulačního tempa 

nacházíme u mluvčích, kterým se podařilo dosáhnout rozdílů mezi jednotlivými tempy 

vyšších neţ 1,2 sl./s (devět mluvčích ze 13). Obě skupiny mluvčích se od sebe v míře 

centralizace liší více v přechodu mezi pomalým a středním tempem, právě mezi těmito 

dvěma úrovněmi byl ostatně u některých větší problém s dosaţením ţádoucího rozdílu 

artikulačních temp. 

 

Celkově více rozdílů dále nacházíme ve frekvencích druhého formantu neţ prvního. Pokud 

se podíváme na konkrétní vokály, platí toto tvrzení pro /i/ a obě zadní samohlásky /o/, /u/ – 

u těchto dochází k výraznějším posunům po ose druhého formantu, který se se zvyšujícím 

se tempem u /i/ sniţuje a u zadních vokálů zvyšuje. Naopak u /a/ a /e/ nacházíme více 

rozdílů v prvním formantu, jehoţ hodnota se u obou vokálů při zvýšení tempa sniţuje. /e/ 

podléhá redukci v závislosti na artikulačním tempu celkově nejméně. Nyní se podíváme na 

jednotlivé vokály postupně. 
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/a/ je vokál, u nějţ dochází k nejvýraznějším posunům v prvním formantu. Je to jeden 

z vrcholů vokalického trojúhelníku, z hlediska artikulace je nízký a střední. Frekvence jeho 

prvního formantu jsou ze všech krátkých vokálů nejvyšší, coţ je dáno tím, ţe jde o vokál 

nejotevřenější. Se zvýšením artikulačního tempa dochází k výraznému sníţení hodnoty F1, 

a to zejména při přechodu ze střední úrovně tempa na rychlou. Se zrychlením se tedy 

redukuje především nízké artikulační postavení jazyka, coţ je také vlastnost, kterou se /a/ 

zařazuje na kraj vokalického prostoru. V rychlejším tempu jazyk nestihne dosáhnout 

cílového postavení pro artikulaci nízkého vokálu a pohyb je zakončen blíţe ke středu 

vokalického prostoru. Mezi rychlým tempem a oběma pomalejšími pak se zvýšením tempa 

dochází ještě k posunu ve druhém formantu, který se zvyšuje. Z artikulačního hlediska je 

tedy /a/ v rychlém tempu posunuto k předním vokálům, jak ve srovnání se středním, tak 

s pomalým tempem. Z hlediska druhého formantu nepatří /a/ k extrémním vokálům, ale 

nachází se ve středu. Tato vlastnost by tedy teoreticky mohla být méně náchylná k redukci, 

přesto k posunu artikulace v ústní dutině směrem dopředu dochází. V tomto je chování /a/ 

podobné zadním vokálům. Stále jsou ovšem formantové frekvence F1 i F2 stále dostatečně 

daleko od středových samohlásek /e/ a /o/. 

 

Podíváme-li se na jednotlivé mluvčí a vezmeme-li v úvahu změny mezi sousedními 

úrovněmi tempa (tedy střední–rychlé, pomalé–střední), nalézáme statisticky významné 

rozdíly v hodnotách prvního formantu ve 35 % z 26 případů (13 mluvčích a dva přechody 

mezi sousedními tempy), coţ není tak výrazná tendence, jako vidíme v celkových 

výsledcích. Pokud počítáme pouze s krajními tempy, najdeme významné sníţení F1 u 54 % 

ze 13 mluvčích a zvýšení F2 u 23 %. U těsně nadpoloviční většiny mluvčích tedy celkovou 

tendenci ke sniţování prvního formantu nacházíme alespoň mezi pomalým a rychlým 

tempem. To svědčí pro myšlenku, ţe posun artikulace nahoru je postupný. 

 

Nejstabilnějším vokálem při zvyšování artikulačního tempa je /e/. Z artikulačního hlediska 

jde o samohlásku středovou a přední, ve vokalickém prostoru se nachází mezi krajními /i/, 

které je vyšší, a /a/, které je naopak niţší. Frekvence formantů nedosahují krajních hodnot. 

Pro tuto hlásku je dále charakteristické, ţe v přirozené řeči a obzvláště v obecné češtině  

bývá její výslovnost běţně otevřenější, neţ je ortoepický standard. Vzhledem k tomu, ţe 

všichni nahrávaní mluvčí ţili v Praze a většina se jich tam také narodila, je pravděpodobné, 

ţe otevřenější výslovnost se uplatnila i u nich, ačkoli komunikační situace byla spíše 

oficiální neţ soukromá. Ze souhrnného grafického zobrazení vokalického prostoru 
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v kapitole 7 je patrné, ţe se průměrná hodnota /e/ nachází o něco níţe neţ další středový 

vokál /o/ a zároveň nejblíţe k potenciálnímu středu vokalického trojúhelníku. Vzhledem 

k tomu, ţe otevírání předních vokálů je důsledkem nedbalé výslovnosti, mohli bychom 

očekávat, ţe jako výsledek zvýšení artikulačního tempa se nedbalost artikulace zvýší, a /e/ 

se tedy bude dále otevírat a svými formantovými frekvencemi sbliţovat s /a/, které se 

naopak postupně zavíralo. K tomu však nedošlo. Jak uţ bylo řečeno, posunovalo se /e/ v 

závislosti na tempu jen mírně a navíc opačným směrem, k /i/. Nejvýraznější byl posun 

frekvence F1 – její sníţení – v rychlém tempu ve srovnání jak se středním tempem, tak s 

pomalým, při rychlé artikulaci se tedy /e/ posouvalo artikulačně výš a blíţilo se částečně k 

/i/. Opačnou tendencí, vzdálením od /i/ a naopak centralizací, je však niţší frekvence F2 

v rychlém a středním tempu ve srovnání s tempem pomalým. V pomalém tempu se tedy /e/ 

nachází více na hraně vokalického trojúhelníku, se zrychlením se pak velmi mírně 

posunulo k jeho středu. Celkovou tendenci tedy můţeme shrnout jako posun jazyka při 

artikulaci nahoru a vodorovně ke středu, ovšem pouze mírný. Stálost charakteristik /e/ 

připisujeme právě jeho pozici mimo rohy českého vokalického trojúhelníku – vzhledem k 

tomu není jeho cílové artikulační postavení nikterak extrémní a nevyţaduje od 

artikulačního ústrojí dosahování krajních poloh. Zároveň je moţné, ţe i v pomalém tempu 

bylo /e/ vyslovováno nezáměrně spíše ledabyle a k další redukci uţ nedocházelo. 

 

To, ţe nejvýraznější posun dosud probraných vokálů – /a/ a /e/ – se zrychlením tempa byl 

k větší artikulační zavřenosti, je zřejmě důsledkem působení okolních souhlásek v proudu 

řeči a souhláskové artikulace, při níţ typicky dochází k úplnému či částečnému uzavírání 

ústní dutiny, kde je kladena překáţka výdechovému proudu. Jazyk se pak v rychlém tempu 

nestihne vrátit do otevřenější pozice, která je charakteristická pro vokály – /a/ a /e/ 

především. 

 

I při pohledu na jednotlivé mluvčí zvlášť vidíme stálost vokálu /e/. Vezmeme-li opět 

v úvahu změny tempa mezi sousedními úrovněmi (střední–rychlá, pomalá–střední), ke 

statisticky významnému posunu v prvním formantu, který jsme výrazněji zaznamenali i  

v celkových datech, došlo ve 30 % z 26 případů. Vyšší druhý formant v pomalém tempu ve 

srovnání s oběma rychlejšími pak nacházíme ve 39 % z 26 případů. 

 

Dalším vokálem, který stejně jako /a/ tvoří vrchol vokalického trojúhelníku, je /i/. 

Frekvence jeho prvního formantu je ze všech pěti krátkých vokálů nejniţší, frekvence 

druhého naopak nejvyšší. Z hlediska artikulace jde o vokál vysoký a přední. Platí pro něj 
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to, co jsme uvedli u /e/ – sklon k otevřenější artikulaci a nedosaţení vysokého postavení 

jazyka, především v obecné češtině. Také ze souhrnného grafu vidíme a statistická analýza 

potvrzuje, ţe /i/ nedosahuje ve vokalickém prostoru tak vysokého postavení jako druhý 

vysoký vokál /u/. Tento rozdíl je výraznější neţ mezi oběma středovými vokály /e/ a /o/, 

kde je však frekvence F1 /o/ také niţší a jeho artikulace tedy o něco vyšší neţ u /e/. U 

zadních vokálů se oproti předním uplatňuje navíc rys zaokrouhlení, ten však má vliv 

zejména na hodnoty formantu druhého. 

 

A jaké jsou důsledky změny artikulačního tempa u /i/? Na rozdíl od dosavadních vokálů je 

nejvýraznější posun na ose druhého formantu, který se se zvýšením tempa výrazně sniţuje. 

/i/ se tak posouvá směrem ke středu vokalického prostoru a blíţí se svými hodnotami F2 

k hodnotám /e/, ovšem i zde zůstávají vokály stále jednoznačně odlišeny. Posun tímto 

směrem je postupný a statisticky vysoce významné rozdíly mezi sousedními tempy 

zaznamenáváme v obou případech, jak mezi pomalým–středním, tak mezi středním–

rychlým. Značně výraznější je posun ve druhém uvedeném případě. Ve srovnání 

s artikulací v pomalém tempu jsou pak v obou rychlejších tempech realizace /i/ posunuty 

mírně níţe, zvyšuje se frekvence F1. /i/ v pomalém tempu tedy nabývá nejkrajnějších 

hodnot – je nejvyšší i nejvíce přední, coţ svědčí pro to, ţe v tomto tempu mohl být 

artikulační pohyb dotaţen do svého cílového postavení. Se zrychlením pak byl u realizací 

/i/ výraznější posun jazyka v ústní dutině dozadu (ke středu) neţ další otevření artikulace, 

které bylo pouze mírné a pouze ve srovnání s artikulací v pomalém tempu. Artikulační 

pohyb byl tedy nedotaţen zejména směrem dopředu, míra zavřenosti a vysoké postavení 

zasaţeny nebyly. To odpovídá tomu, co jsme uváděli o niţších /e/ a /a/, kdy se artikulační 

ústrojí vlivem okolních souhlásek a jejich artikulace nestíhalo vracet do otevřené pozice a 

tyto vokály se zavíraly. 

 

Kdyţ se podíváme na výsledky jednotlivých mluvčích, při zrychlení artikulačního tempa 

docházelo ke sníţení frekvence F2 a k artikulačnímu posunu v ústní dutině směrem dozadu 

u 54 % z 26 případů (počítáme přechody mezi sousedními tempy). Mezi oběma krajními 

tempy byl tento posun statisticky významný u 69 % ze 13 mluvčích, konkrétně u devíti 

z nich. Mírný posun ve frekvenci F1 mezi pomalým tempem a oběma rychlejšími jsme 

zaznamenali jen ve 23 % z 26 případů. 
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/o/ je z artikulačního hlediska samohláska středová a zadní, ve vokalickém prostoru se 

nachází mezi vysokým /u/ a nízkým /a/. Frekvence jejích formantů nedosahují krajních 

hodnot. Charakteristickým rysem obou zadních vokálů je zaokrouhlenost, která má vliv 

především na sníţení F2. V hodnotách druhého formantu se od sebe vzájemně oba zadní 

vokály liší méně neţ přední vokály. Také /a/ má blíţe k frekvenci F2 zadních vokálů neţ 

předních. I v hodnotách druhého formantu jsou však /o/ a /u/ v jednotlivých úrovních 

tempa velice rozdílné. V závislosti na úrovni artikulačního tempa se u /o/ mění především 

frekvence druhého formantu, a to výrazněji neţ u předního /i/. Také zde je posun postupný, 

se zvyšováním úrovně artikulačního tempa se frekvence F2 významně zvyšuje. 

Z artikulačního hlediska jde o posun jazyka směrem dopředu, ke středu vokalického 

prostoru, a svůj vliv na zvýšení F2 můţe mít i sníţení nebo ztráta labializace. Artikulační 

pohyb u /o/ v rychlém tempu tedy nedosahuje ideálního zadního postavení a artikulace se 

posunuje dopředu, ani rty nedosahují cílového zaokrouhlení jako v pomalém tempu. Je 

ovšem potřeba dodat, ţe samotnou artikulaci mluvčích jsme nezkoumali. Dílčí posun 

nacházíme ve frekvenci prvního formantu výhradně mezi středním a rychlým tempem, ve 

středním je F1 velmi mírně zvýšen. Nedochází však k tomu, ţe by se se zvýšením úrovně 

tempa posouvalo /o/ směrem k vysokému /u/, coţ jsme pozorovali analogicky u předních 

vokálů. Posun v F1 je pouze okrajový a nezdá se, ţe by působil vliv artikulačního tempa, 

neboť jej zaznamenáváme pouze mezi středním a rychlým tempem. 

 

Co se výsledků jednotlivých mluvčích týká, narazíme na statisticky významné zvýšení 

druhého formantu se zvýšením artikulačního tempa mezi sousedními úrovněmi u rovné 

poloviny z 26 případů. Častější je tento posun aţ mezi střední a rychlou úrovní, kde jej 

nacházíme u 62 % ze 13 mluvčích. Pokud se podíváme na rozdíl mezi oběma krajními 

tempy, pozorujeme významné zvýšení F2 u deseti ze 13 mluvčích (77 %). Zmiňované 

mírné zvýšení F1 ve středním tempu ve srovnání s rychlým nacházíme u jedné třetiny 

mluvčích. 

 

V souhrnných datech nacházíme nejvýraznější rozdíly u /u/. /u/ je vrcholem vokalického 

trojúhelníku, z hlediska artikulace je vysoký a zadní, jeho frekvence jak F1, tak F2 jsou ze 

všech pěti krátkých samohlásek nejniţší. Podobně jako u /o/ také zde se uplatňuje 

zaokrouhlenost, jejímţ důsledkem je zejména další sníţení F2. Se zvýšením artikulačního 

tempa je výrazný především posun v hodnotě F2, která se podobně jako u druhého zadního 

vokálu postupně zvyšuje, a to opět výrazně více při přechodu ze střední úrovně tempa na 
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rychlou. Rozdíly jsou výraznější neţ u ostatních hlásek, kde jsme posun ve druhém 

formantu směrem ke středu také viděli, /i/ a /o/. Rovněţ jsou výraznější neţ posun po ose 

F1 u /a/. Zvyšuje se také frekvence F1, ovšem posun je mírnější. Redukci tedy více 

podléhá artikulační charakteristika zadní – /u/ se ve vokalickém prostoru posouvá dopředu, 

ke středu vokalického prostoru a k frekvencím F2, které jsou běţné pro /o/. Stále však 

zůstává vysoké, v této vlastnosti se ke středovým vokálům přibliţuje jen minimálně. 

K centralizaci u /u/ tedy dochází především ve smyslu zvyšování druhého formantu. Ve 

vyšším tempu tedy artikulační ústrojí nedosahuje cílových postavení a podobně jako u /o/ 

nedosáhnou ideálního postavení, tedy zaokrouhlení, ani rty, coţ také přispívá k výraznému 

zvýšení F2. Redukce v hodnotách druhého formantu je u zadních vokálů mezi jednotlivými 

tempy silnější neţ u předního /i/, na čemţ můţe mít podíl právě i nedostatečné 

zaokrouhlení rtů. 

 

U tohoto vokálu pozorujeme redukci u nejvíce mluvčích a opět častěji v hodnotě F2 neţ 

F1. Vezmeme-li v úvahu změny tempa mezi sousedními úrovněmi, najdeme statisticky 

významné rozdíly v hodnotě F2 v 62 % z 26 případů, coţ je ze všech zkoumaných vokálů a 

obou formantů nejvyšší číslo. Mezi středním a rychlým tempem dochází ke zvyšování 

druhého formantu dokonce u 77 % ze 13 mluvčích, mezi oběma krajními tempy pak u  

85 % opět ze 13 mluvčích, tedy u jedenácti z nich. V hodnotě F1 pak jsou statisticky 

významné rozdíly mezi sousedními tempy v 35 % z 26 případů. 

 

Na závěr shrňme: v češtině dochází se zvyšováním úrovně artikulačního tempa 

k centralizaci vokalického systému, jeho celkový rozsah se zmenšuje. Nejvýraznější 

posuny nastávají u zadních vokálů v pořadí /u/, /o/, dále u /i/ a posledního vrcholu 

vokalického trojúhelníku /a/. Změny /e/ v závislosti na tempu jsou minimální, z hlediska 

frekvencí formantů jde o nejstabilnější vokál. U vysokých /i/ a /u/ je dominantní posun ve 

směru druhého formantu od kraje vokalického prostoru k jeho středu, F2 se sniţuje u /i/ a 

zvyšuje u /u/. Artikulace se tedy horizontálně posouvá z krajních postavení ke středu. U 

obou vysokých vokálů dochází rovněţ k mírnějšímu posunu v prvním formantu, který se u 

obou zvyšuje. V rychlém tempu se tedy vysoké vokály mírně sniţují a otevírají. Podobná 

je situace u dalšího zadního vokálu /o/, kde však dochází k posunu pouze ve druhém 

formantu, který se stejně jako u /u/ zvyšuje, a artikulace /o/ se posouvá dopředu, ke středu 

vokalického prostoru. U zadních vokálů hraje svoji roli při zvyšování frekvencí F2 také 

sníţení míry nebo ztráta labializace v rychlejším tempu. U nízkého /a/ dominuje naopak 
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posun v prvním formantu, který se sniţuje, a /a/ se tedy se zrychlením tempa artikulačně 

vzdaluje od svého krajního postavení, které zaznamenáváme v pomalém tempu, a je více 

zavřené. Dochází rovněţ k mírnému posunu ve směru F2 k předním vokálům. 

Nejstabilnější a zároveň výjimečné je /e/, u nějţ nejde přímo o centralizační tendenci. 

Mírný posun zaznamenáváme po ose prvního formantu, který se sniţuje, a /e/ se tak blíţí 

spíše k vysokému /i/ neţ k potenciálnímu středu vokalického prostoru. Artikulace vokálů 

tedy se zvýšením artikulačního tempa nedosahuje cílového postavení, resp. postavení, 

kterého dosahuje v pomalém tempu a které je v rámci vokalického prostoru nejkrajnější. 

Zopakujme však, ţe uvedené změny způsobené zvýšením artikulačního tempa nemají za 

následek setření rozdílů mezi jednotlivými vokály. Rozdíly mezi nimi jsou v pomalém 

tempu sice větší, ale i v rychlém tempu jsou dostatečně velké a i ze statistického hlediska 

velmi výrazné. Pro zjištění, jak jsou tyto rozdíly reálně vnímány posluchači, by bylo 

moţné navrhnout percepční test skládající se z minimálních párů, které by se lišily právě 

ve zkoumaných vokálech. 

 

Ve frekvencích třetího formantu, které jsme také pozorovali, dochází u krátkých vokálů 

k významným změnám u pomalého tempa ve srovnání s oběma rychlejšími – ta uţ se pak 

od sebe nijak neliší. Jde o posun, kdy v pomalém tempu je třetí formant vyšší, rozdíly jsou 

však mírnější neţ ty, které jsme pozorovali dosud u prvních dvou formantů. Podíváme-li se 

ale na data jednotlivých mluvčích zvlášť, jednoznačně naplněnou tuto tendenci nacházíme 

pouze u jediného mluvčího, u tří dalších pak u některých vokálů, ne však u stejných. 

 

8.4 Rozdíly mezi přízvučnými a nepřízvučnými slabikami 

Pokud jde o přímé rozdíly v kvalitě či trvání mezi přízvučnými a nepřízvučnými vokály 

v našem materiálu, je potřeba zdůraznit, ţe vokály se nacházely v různých souhláskových 

okolích a logicky také v různých rytmických pozicích. Proto se například na první pohled 

ukázaly nepřízvučné vokály jako výrazně delší neţ přízvučné, coţ však bylo způsobeno 

tím, ţe minimálně dva doklady nepřízvučných se nacházely v posledních slabikách 

výpovědi, kde v češtině můţe docházet (a také docházelo) k dlouţení, které se spolupodílí 

na signalizaci předělu. Také obecně můţeme říci, ţe nepřízvučné vokály, které se 

nacházejí v koncových slabikách slov, jsou častějšími kandidáty potenciálního 

suprasegmentálního dlouţení neţ přízvučné vokály, nacházející se obvykle v první slabice 

taktu. Je tedy očekávatelné, ţe nepřízvučné vokály budou delší, coţ se také potvrdilo. 

I kdyţ jsme z porovnávání vypustili samohlásky nacházející se v poslední slabice 
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výpovědi, zůstávaly nepřízvučné vokály delší, a to zejména v pomalém tempu, ovšem ve 

středním a rychlém také. Nejmenší rozdíl byl ve všech tempech u /a/, které celkově patří 

k nejdelším krátkým vokálům. 

 

Při porovnávání formantových frekvencí přízvučných a nepřízvučných vokálů jsme zase 

narazili na problém různého hláskového kontextu, a to zejména u /e/, které se v přízvučné 

pozici nacházelo třikrát v okolí palatálních konsonantů, které zřejmě způsobily přiblíţení 

frekvencí jak F1, tak F2 k /i/. Ovšem i pokud jsme tyto tři výskyty vypustili, bylo 

přízvučné /e/ výrazně zavřenější neţ nepřízvučné. U ostatních vokálů nejsou rozdíly 

zdaleka tak extrémní a nenacházíme pro ně jednu společnou tendenci. Vrcholy vokalického 

trojúhelníku /i/, /a/ a /u/ jsou v přízvučných pozicích oproti nepřízvučným mírně posunuty 

dopředu, zvyšuje se jejich F1. /o/ je posunuto mírně nahoru, sniţuje se jeho F1, a je tedy 

zavřenější. Všechny rozdíly jsou však jen dílčí, přesto statisticky významné (p < 0,05). 

 

Podíváme-li se na rozdíl v chování přízvučných a nepřízvučných vokálů se změnou úrovně 

artikulačního tempa, příliš se neliší a u obou kategorií pozorujeme tendenci k centralizaci 

se zvyšujícím se tempem. Pomalé realizace obou skupin se ve vokalickém prostoru 

nacházejí v nejkrajnějších pozicích, rychlé jsou naopak nejvíce posunuty ke středu 

vokalického prostoru. Připomeňme, ţe při porovnávání v rámci obou přízvučnostních 

kategorií uţ opět srovnáváme realizace odpovídající si z hlediska hláskového kontextu i 

rytmických vlastností. 

 

8.5 Koartikulace  

V teoretickém úvodu jsme viděli, ţe jedním z důsledků zrychlení artikulačního tempa a 

redukce vůbec můţe být zvýšení koartikulace. Proto jsme vybrali určité hláskové 

kombinace – přední vokály následující po palatálách a zadní následující po labiálách – a 

podívali se na chování jejich formantových frekvencí v různých úrovních tempa zvlášť. /a/ 

jsme v této části vynechali, protoţe s konkrétním vlivem určité třídy konsonantů se u něj 

nepočítá. Šlo nám totiţ především o obecné změny koartikulace v závislosti na tempu, ne o 

důsledky působení konkrétních konsonantů na konkrétní vokál. Proto jsme na základě 

literatury vybrali hláskové kombinace se silným potenciálem ke koartikulaci. Není 

samozřejmě vyloučeno, ţe také /a/ nějakým změnám vlivem koartikulace podléhá, nejde 

však o jednoznačný vliv jedné konkrétní kategorie konsonantů – jako tomu je podle 

literatury u předních i zadních vokálů. 
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U vybraných vokálů skutečně došlo v daných okolích ke změnám v hodnotách formantů ve 

srovnání s celkovými průměry. Nejvýraznější byly posuny u předních vokálů, u nichţ se 

v češtině s moţností koartikulace počítá nejvíce a jsou v literatuře zmiňovány nejčastěji. 

Oba se výrazně posunuly zejména po ose F2, ale mírně také po ose F1, směrem k větší 

zavřenosti a extrémnější pozici ve vokalickém prostoru – F2 se zvyšoval, F1 sniţoval. 

Krajnějších hodnot nabývaly také frekvence formantů /o/, opět zejména ve druhém 

formantu, který se sniţoval. U /u/ jsme ţádné změny nezaznamenali. Můţeme shrnout, ţe 

pokud se koartikulace projevila, byl její vliv silnější ve druhém formantu. V důsledku toho 

v tomto formantu zmizel rozdíl mezi /o/ v bilabiálním okolí a /u/. Třetí formant se výrazně 

zvýšil u /i/, kde dále podpořil vysoký F2, a naopak se výrazně sníţil u /o/, kde 

pravděpodobně dále podporuje niţší F2. 

 

Pokud jde o chování koartikulovaných vokálů při změně úrovně artikulačního tempa, ani u 

jednoho nedocházelo k tomu, ţe by v rychlém tempu byla koartikulace výraznější neţ 

v pomalém, a ţe by tedy v rychlém tempu nabýval krajnějších hodnot neţ v pomalém. 

Naopak i v rámci koartikulovaných vokálů platila tendence zjištěná v souhrnných datech a 

docházelo v důsledku zvýšení artikulačního tempa k centralizaci a pomalé realizace se 

nacházely v rámci vokalického prostoru více na jeho krajích. Ani u koartikulovaných 

realizací tedy v rychlém tempu artikulátory nedosáhly krajních postavení jako v pomalém, 

zejména se artikulace posouvala horizontálně ke středu a u zaokrouhlených zadních vokálů 

se sniţovala labializace, přestoţe následovaly po bilabiálách. Je pravděpodobné, ţe 

samotné bilabiální konsonanty nedosahovaly v rychlém tempu svého cílového postavení a 

například nedocházelo k úplnému uzavření retní štěrbiny. 

 

8.6 Trvání vokálů vs. úroveň artikulačního tempa 

Poslední pohled, ze kterého jsme se na zkoumanou problematiku podívali, spočívá ve 

srovnání chování vokálů v jednotlivých tempech a vokálů, které jsou vybrány na základě 

svého trvání. Z prostudované literatury vyplynulo, ţe míra redukce u protikladu krátké–

dlouhé trvání bývá větší neţ u protikladu rychlé–pomalé tempo. Vybrali jsme tedy od 

kaţdého vokálu nejdelší, střední a nejkratší realizace a ty jsme porovnali s realizacemi  

v pomalém, středním a rychlém tempu. Co se průměrného trvání týče, byly krátké vokály 

kratší neţ ty v rychlém tempu a dlouhé delší neţ ty v pomalém tempu, vokály středně 

dlouhé a ze středního tempa se nelišily. Neţ začneme mluvit o formantových frekvencích, 
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je opět potřeba zdůraznit, ţe na rozdíl od hlavní části práce, kde jsme porovnávali 

odpovídající si vokály ve stejném souhláskovém okolí a za podobných rytmických 

podmínek, zde se jak konsonantický, tak rytmický kontext jednotlivých vokálů lišily. Proto 

je potřeba k výsledkům přistupovat opatrně. 

 

U předních vokálů se ukázala v podstatě opačná tendence neţ ta, kterou jsme pozorovali  

v celkových datech při změně artikulačního tempa – dlouhé vokály jsou ve srovnání  

s krátkými více centralizovány, respektive jsou otevřenější. Při pohledu na konsonantická 

okolí, která u těchto dvou vokálů v jejich krátkých realizacích převaţovala, se ukázalo, ţe 

se skutečně často objevovala slova, v nichţ /e/ nebo /i/ následovaly po palatálním, případně 

alveolárním zadním konsonantu. A jak jsme viděli při zkoumání koartikulace, vliv těchto 

souhlásek byl velmi výrazný. Naopak dlouhé realizace byly výrazně otevřenější, frekvence 

jejich prvního formantu byla vyšší neţ u krátkých či středních a také neţ u celkových 

průměrů podle artikulačního tempa. Tento jev se však netýkal pouze předních vokálů, ale 

také /a/ a /o/ – jinak se chovalo pouze /u/. U /a/ došlo vedle sníţení u dlouhých realizací 

ještě k posunu dozadu, sníţil se druhý formant. Středně dlouhé a krátké se z tohoto 

hlediska od celkových průměrů nelišily. Krátká /a/ pak na rozdíl od vokálů v rychlém 

tempu byla výrazně zavřenější, jejich F1 byl niţší. U zadních vokálů docházelo se 

zkrácením trvání k jejich sbliţování, a to zejména ze strany /o/, které se posouvalo směrem 

k /u/ po ose F1, tento formant se tedy sniţoval. Takovou tendenci jsme u kategorie podle 

tempa nepozorovali. Frekvence F1 u /u/ se v různých trváních nelišila. Oba zadní vokály se 

pak se zkracováním trvání posunovaly ke středu vokalického prostoru po ose F2 a tento 

pohyb byl opět výraznější neţ u vokálů kategorizovaných na základě artikulačního tempa. 

 

Celkově můţeme říci, ţe středně dlouhé realizace se od realizací ve středním tempu nijak 

nelišily, rozdíly nacházíme pouze u obou krajních temp i trvání. Potvrdilo se také, ţe 

rozdíly u vokálů vybraných na základě trvání byly výraznější neţ u vokálů v jednotlivých 

artikulačních tempech. U zadních vokálů a /a/ se potvrdila stejná tendence jako u 

celkových dat, tedy ţe se zvýšením tempa a analogicky se zkrácením trvání se zvyšuje 

centralizace. Vokály s krátkým trváním, včetně předních a s výjimkou /u/, byly zavřenější, 

coţ opět posiluje představu redukce jako nedotaţení artikulačního pohybu, v tomto případě 

nedosaţení cílového nastavení retní štěrbiny a čelistního úhlu. Vokály s dlouhým trváním, 

s výjimkou /u/, byly výrazně otevřenější neţ ostatní skupiny dané úrovní tempa či trváním. 

Zdá se, ţe při suprasegmentálním dlouţení – coţ byl důvod pro dlouhé trvání u naší 
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kategorie dlouhých – je svíraný čelistní úhel větší, respektive je pravděpodobné, ţe se 

v čase zvětšuje. Odtud pak rozdíl ve srovnání s kategorií krátkých či s kategorií pomalého 

tempa. Bylo by zajímavé srovnat vokály dlouhé na základě působení prozodických jevů 

s vokály dlouhými ve smyslu fonologické kategorie délky.  
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9 Závěr 

Cílem naší práce bylo zjistit, jak se české krátké vokály chovají v různých úrovních 

artikulačního tempa, čímţ bychom chtěli přispět k poznání rozsahu a povahy variability 

řečového signálu v češtině. Případné pravidelnosti nalezené pro různé úrovně tempa 

mohou přispět k dalšímu rozvoji automatického rozpoznávání řeči a k dalšímu zvyšování 

přirozenosti syntetizované řeči. Do budoucna by bylo zajímavé provést podobný 

experiment na spontánním projevu – ovšem uţ při získávání materiálu pro analýzu čtených 

projevů jsme narazili na některé obtíţe, které jsme v této práci také popsali. Další oblastí, 

k níţ lze dále směřovat, je fonetická stylistika a změny vokálů v závislosti na stylu projevu. 

Bylo by zajímavé zjistit, zda spektrální rozdíly mezi čteným a spontánním projevem budou 

více, či méně výrazné neţ změny mezi jednotlivými úrovněmi artikulačního tempa, jak se 

ukázaly v této práci. 

 

Materiál pro porovnávání vokálů na třech úrovních artikulačního tempa jsme získali od 

třinácti mluvčích. Abychom je přiměli dosáhnout dostatečných rozdílů mezi jednotlivými 

úrovněmi, pouţili jsme program Scroller, který na obrazovce pouští běţící text ve 

zvoleném tempu. Přesto se rozdíly mezi mluvčími ukázaly jako relativně velké, 

kaţdopádně větší, neţ jsme očekávali. Nejtěţší bylo pro mluvčí zejména udrţet pomalé 

tempo, které v některých případech kompenzovali výrazným prodluţováním pauz. 

V důsledku toho byl rozdíl mezi pomalou a střední úrovní artikulačního tempa u většiny 

mluvčích menší neţ rozdíl mezi úrovní střední a rychlou. Většině mluvčích se však 

podařilo ţádoucích rozdílů dosáhnout. 

 

V úvodu jsme vymezili tři modely, které se podle odborné literatury uplatňují při 

zvyšování artikulačního tempa. Jsou to: horizontální komprese zvukové vlny beze změn ve 

spektru, centralizace a zvýšení koartikulace (často se však projevující také centralizací). 

Zjistili jsme, ţe u krátkých vokálů v češtině dochází se zrychlením tempa ke zkrácení 

jejich trvání a zároveň k centralizaci. Samohlásky se posouvají ke středu vokalického 

prostoru a ten se v důsledku toho zmenšuje. Z artikulačního hlediska je příčinou uvedených 

změn v rychlém tempu nedotaţení artikulačního pohybu a nedosaţení cílového postavení, 

kterého artikulátory dosáhnou v tempu pomalém. V souladu s touto představou je zjištění, 

ţe k nejvýraznějším posunům dochází u vrcholových vokálů českého vokalického 
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trojúhelníku – /i/, /a/, /u/. Výjimečné je chování /e/, u nějţ jsme spíše neţ posun ke středu 

pozorovali mírné zúţení, tedy posun jazyka vzhůru a přiblíţení k /i/. Celkově však byly 

změny u tohoto vokálu minimální. Zaměřili jsme se na frekvence prvních tří formantů. 

U prvních dvou jsme v celkových výsledcích i u většiny mluvčích se zvýšením 

artikulačního tempa pozorovali zmiňovaný posun ke středu vokalického prostoru. 

V hodnotách třetího formantu k pravidelným změnám určitým směrem nedocházelo. 

Výraznější byly změny mezi střední a rychlou úrovní artikulačního tempa, coţ je zřejmě 

dáno tím, ţe mezi těmito dvěma tempy byly výraznější také změny v hodnotách 

artikulačního tempa a analyzované vokály mezi nimi byly více zkráceny neţ mezi úrovní 

pomalou a střední. Centralizace je tedy u jednotlivých vokálů různě silná, všechny však 

zůstávají navzájem dostatečně odlišeny a stále se také liší od neutrálního šva. Různě silná 

je tendence k centralizaci také u jednotlivých mluvčích. Platí, ţe u mluvčích, kteří dosáhli 

mezi jednotlivými úrovněmi artikulačního tempa výraznějších rozdílů, byla centralizace 

silnější, ne však bezvýjimečně. Například jeden z muţských mluvčích v rychlém tempu 

slyšitelně zvýšil artikulační úsilí, a přestoţe rozdíly mezi tempy byly velké, centralizace 

byla slabší neţ u jiných mluvčích s podobnými rozdíly. 

 

Zaměřili jsme se také na koartikulaci, jejíţ míra by se podle odborných studií měla 

s rostoucím tempem zvyšovat, a to podle některých zdrojů v určitých konsonantických 

okolích i směrem k extrémnějším hodnotám. Vybrali jsme proto takové kombinace 

konsonant–vokál, u nichţ je důsledkem koartikulace krajnější postavení v rámci 

vokalického prostoru. Se zvýšením artikulačního tempa se míra koartikulace dále 

nezvyšovala a i koartikulované vokály se centralizovaly. U většiny vokálů a konsonantů je 

však podle literatury důsledkem koartikulace právě centralizace. 

 

Další oblast, které jsme se dotkli, je rozdíl v přízvučnosti. Přízvučné i nepřízvučné vokály 

se při zvýšení artikulačního tempa chovaly stejně. Porovnání charakteristik přízvučných a 

nepřízvučných vokálů můţeme provádět pouze opatrně, neboť vokály se nenacházely ve 

stejných konsonantických okolích a ani rytmické podmínky nebyly shodné. Zajímavé je 

však zjištění, ţe nepřízvučné vokály se ukázaly jako delší, a to i v případě, kdy jsme 

vynechali doklady z posledních slabik výpovědí, u nichţ je vysoká pravděpodobnost 

koncového dlouţení. 
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Nakonec jsme se podívali na rozdíly ve formantových frekvencích, pokud kategorie 

utvoříme na základě trvání a ne na základě artikulačního tempa. Potvrdilo se očekávání, ţe 

kategorie na základě trvání nabývají v rámci vokalického prostoru krajnějších hodnot neţ 

kategorie na základě tempa – dlouhé vokály jsou více na kraji vokalického trojúhelníku 

neţ vokály v pomalém tempu a naopak krátké vokály jsou více centralizovány neţ vokály 

v rychlém tempu. Mezi kategorií středně dlouhých a středním tempem nebyl ţádný rozdíl. 

Pro přední vokály je třeba toto tvrzení modifikovat, neboť posun u nich probíhal zejména 

ve směru prvního formantu. Pro ně a také pro /a/ platí, ţe dlouhé vokály byly více otevřené 

neţ vokály v pomalém tempu a krátké vokály zavřenější neţ vokály v rychlém tempu. 

U předních vokálů však byly výsledky zkresleny tím, ţe mezi krátkými se častěji 

vyskytovaly doklady, které ve slově následují po palatálním konsonantu. 
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Příloha 1 

Text ke čtení 

 
Zkoumané vokály jsou očíslovány 1–20 (např. Za3číná). 

přízvučná slabika (čísla 1–10) 

nepřízvučná slabika (čísla 11–20) 

 

Zkušební odstavec 1 

Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli 

proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. 

 
Zkušební odstavec 2 

Ledního medvěda Knuta, který v sobotu pošel v berlínské ZOO, zřejmě čeká osud 

exponátu. Němci zvažují, že medvědí celebritu vycpou a vystaví v muzeu.  

 
Odstavec 1 

Vítejte u poledních zpráv. Za3číná výčet novinek, které se dnes udály v naší vesnici. 

Děti našly na cestě kolem potoka ho2dinky. Mají kožený řemínek, nápis na zadní 

straně už není čitelný. Je4jich maji18tel může zavolat na linku úřadu.  

 
Odstavec 2 

Tuto sobotu začíná páté ko6lo20 soutěže v su2do15ku. Loni vy8hrál stu8dent 

z Moravy. Dlouho19 ve8dl mla9dý uči16tel z Kolína, byl vša13k vinou sudího 

vyloučen.  

 
Odstavec 3 

V Novém Boru pozítří ote15vřou mode16rní ku10ltu17rní dům. Lákadlem bu5dou 

ta6neční sály ve druhém patře.  

 
Odstavec 4 

Zaujme především výzdoba, která pro9sto17ry lemu15je. Poku14d máte zájem o 

da16lší popi11s, letáček najdete vedle úřední tabule.  

 
 
 



 

 

 
Odstavec 5 

Rodina z Kolína založí v naší obci továrnu na vatu. Dě3lníci vy10robí ka7ždý týden 

de7set tisíc ba10líků vaty, třetinu vy9vezou do obcí v okolí. Místo tu13 nale18zne 

dva8cet lidí, kteří donedávna pracovali v Úvalech.  

 
Odstavec 6 

Nakonec jedna novinka ze2 sportu. Zápa19s Nového Boru20 s Kolínem v kopané 

skončil remízou. Domácí si5ce13 doufa15li ve výhru, ale nakonec byli14 rádi za bod.  

 
Odstavec 7 

Kolín po tomto kole opu16stí po10slední místo11, naopa20k v Novém Boru stále 

my7slí na ti17tu12l. Dru3hý ranní zápas su7dí odloži12l. O3sta18tní výsle17dky 

budou známy večer. Zatím nashledanou.  

 
Odstavec 8 

V pátek Pavel vstával v půl šesté. Vy3razil do školy na kole11, pře5sto13že ráno 

byla14 je6ště zi1ma12. Na hlavu19 si nasadil tlu9stou čepi15ci. U školy přivázal kolo 

ke sloupu.  

 
Odstavec 9 

Když přišel do třídy, učitel tam ještě nebyl. Měl jim oznámit známky z di2ktátu11, 

který psali minu18lý týden. Nakonec do1razil, ale se9šity19 s diktáty20 zapomněl 

doma.  

 
Odstavec 10 

V poledne šly děti na oběd. Vši4chni mají rádi ku1chaře, pro5tože14 do7bře va2ří. 

Po4 škole20 cho8dí klu6ci pla1va11t, a5le plavání tento14krát nebylo12. Učite19l 

Ti6chý je toti13ž pořád nemocný. Klu4ci hráli fotbal nebo kuličky.  

 
Odstavec 11 

Domů Pavel dorazil akorát k ve1čeři. Úkoly odlo18žil na zítře12k. Ra4ději pomohl 

táto16vi se10sta17vit boudu pro psa, potom s maminkou upekl bábovku. V deset 

hodin Pavel usnul. Naštěstí ráno nemusí vstávat.  

 

 



 

 

Příloha 2          

Průměrná trvání a frekvence prvních tří formantů vokálů ve třech  

úrovních artikulačního tempa pro 13 mluvčích    

            

Trvání ― v milisekundách        

Frekvence formantů ― po provedení LTP     

Smodch ― směrodatné odchylky       

R ― rychlé tempo          

S ― střední tempo         

P ― pomalé tempo         

            

Mluvčí Z1          

            
Z1 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 52 11 45 10 43 11 38 11 41 11 

F1 1,15 0,55 -0,07 0,64 -0,68 0,58 -0,11 0,25 -0,81 0,28 

F2 -0,12 0,43 0,47 0,60 1,15 0,71 -0,49 0,44 -0,80 0,34 

F3 0,08 0,92 0,01 0,46 -0,04 0,95 -0,55 0,89 -0,16 0,73 

S 

trvání 73 18 59 14 65 29 67 41 61 25 

F1 1,62 0,58 0,14 0,64 -0,68 0,46 -0,04 0,43 -0,97 0,25 

F2 -0,12 0,41 0,53 0,50 1,29 0,70 -0,72 0,47 -1,04 0,36 

F3 0,59 1,26 0,32 0,76 0,36 1,05 -0,26 0,89 -0,17 1,53 

P 

trvání 87 25 86 33 84 34 75 18 84 33 

F1 1,82 0,64 0,30 0,67 -0,73 0,45 0,05 0,36 -0,99 0,35 

F2 -0,23 0,35 0,61 0,49 1,61 0,73 -0,89 0,38 -1,25 0,35 

F3 0,43 1,08 -0,13 0,60 0,01 0,98 -0,22 1,06 -0,28 0,99 

            

Mluvčí Z2          

            
Z2 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 54 12 48 17 41 14 45 13 47 16 

F1 1,16 0,65 0,19 0,42 -0,46 0,49 -0,13 0,28 -0,74 0,38 

F2 -0,11 0,36 0,67 0,57 1,23 0,72 -0,62 0,34 -0,94 0,28 

F3 -1,25 1,77 0,03 0,95 0,16 0,98 0,15 0,61 0,08 0,51 

S 

trvání 72 24 59 24 55 23 59 20 68 37 

F1 1,59 0,55 0,14 0,71 -0,79 0,44 -0,34 0,28 -0,98 0,26 

F2 -0,24 0,46 0,49 0,53 1,35 0,54 -0,84 0,25 -1,03 0,30 

F3 -0,38 1,65 0,20 0,74 -0,05 0,80 0,19 0,79 0,12 0,56 

P 

trvání 89 29 75 24 85 50 75 23 86 53 

F1 1,88 0,61 0,43 0,61 -0,77 0,45 -0,14 0,26 -1,04 0,32 

F2 -0,21 0,35 0,69 0,56 1,59 0,44 -0,86 0,33 -1,15 0,25 

F3 0,07 1,08 0,33 0,50 -0,01 0,61 0,27 0,90 0,10 0,69 

            

            



 

 

Mluvčí Z3          

            
Z3 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 46 10 38 11 35 13 37 15 39 12 

F1 1,43 0,72 0,11 0,73 -0,49 0,52 0,01 0,42 -0,68 0,34 

F2 -0,21 0,35 0,40 0,76 1,21 0,72 -0,45 0,43 -0,60 0,39 

F3 -0,46 0,99 0,10 0,75 0,36 1,00 -0,30 0,66 -0,12 0,45 

S 

trvání 59 19 51 21 50 19 51 27 48 16 

F1 1,32 0,93 0,13 0,46 -0,53 0,45 -0,29 0,41 -0,74 0,34 

F2 -0,59 0,30 0,53 0,80 1,44 0,61 -0,73 0,32 -0,87 0,26 

F3 -0,72 1,12 0,23 1,50 0,50 1,21 -0,45 0,79 -0,17 0,46 

P 

trvání 80 24 74 26 71 35 72 37 73 35 

F1 1,33 1,31 0,32 1,06 -0,57 0,41 -0,39 0,51 -0,95 0,40 

F2 -0,58 0,36 0,59 0,74 1,64 0,63 -0,73 0,18 -1,00 0,25 

F3 0,12 1,32 0,30 0,71 0,79 0,94 -0,19 0,78 0,01 0,85 

            

Mluvčí Z4          

            
Z4 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 45 10 43 12 37 14 38 11 42 13 

F1 1,13 0,81 -0,02 0,56 -0,58 0,83 -0,03 0,39 -0,78 0,44 

F2 -0,17 0,69 0,58 0,71 1,13 0,76 -0,56 0,45 -0,85 0,63 

F3 -0,09 0,81 0,17 0,57 0,28 1,39 -0,08 0,97 0,57 0,68 

S 

trvání 65 20 56 18 55 22 59 22 54 12 

F1 1,17 0,75 0,17 0,75 -0,62 0,76 -0,05 0,51 -0,92 0,38 

F2 -0,23 0,56 0,63 0,66 1,26 0,68 -0,60 0,49 -0,92 0,51 

F3 -0,33 0,89 0,23 0,87 0,18 1,28 -0,42 1,00 -0,19 0,86 

P 

trvání 89 17 79 18 79 26 73 19 76 26 

F1 1,72 0,90 0,37 0,63 -0,64 0,58 0,04 0,46 -0,94 0,38 

F2 -0,33 0,43 0,55 0,65 1,36 0,66 -0,75 0,36 -1,12 0,39 

F3 -0,24 1,11 0,22 0,75 0,27 1,33 -0,59 0,83 0,02 0,90 

            

Mluvčí Z5          

            
Z5 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 52 10 42 14 37 14 40 12 41 12 

F1 1,40 0,43 0,07 0,74 -0,70 0,67 -0,35 0,38 -1,01 0,33 

F2 -0,28 0,41 0,53 0,55 1,32 0,38 -0,57 0,35 -0,92 0,38 

F3 -0,29 0,69 0,35 0,72 0,60 0,94 -0,66 1,00 -0,47 0,94 

S 

trvání 66 14 56 14 52 20 57 19 53 14 

F1 1,43 0,53 0,33 0,58 -0,72 0,44 0,02 0,25 -0,96 0,21 

F2 -0,25 0,46 0,69 0,55 1,41 0,41 -0,74 0,35 -0,97 0,37 

F3 0,23 0,76 0,82 0,54 0,48 1,00 -0,14 0,89 -0,33 0,93 

P 

trvání 81 23 69 18 66 26 69 25 65 18 

F1 1,74 0,56 0,36 0,52 -0,62 0,42 0,03 0,35 -1,04 0,24 

F2 -0,33 0,33 0,69 0,65 1,48 0,53 -0,86 0,36 -1,19 0,34 

F3 -0,44 0,94 0,28 0,92 0,50 1,31 -0,36 1,03 -0,56 0,73 

            



 

 

Mluvčí Z6          

            
Z6 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 39 15 35 7 37 16 34 14 34 9 

F1 1,00 0,96 0,19 0,56 -0,24 0,58 -0,50 0,48 -0,89 0,28 

F2 -0,26 0,64 0,60 0,74 1,07 0,69 -0,52 0,50 -0,76 0,42 

F3 -0,35 1,01 0,37 0,89 0,58 1,07 -0,67 0,62 -0,59 0,64 

S 

trvání 54 16 50 22 44 19 48 30 53 25 

F1 1,49 0,90 0,51 0,82 -0,33 0,49 -0,24 0,43 -0,86 0,36 

F2 -0,35 0,67 0,62 0,91 1,26 0,43 -0,79 0,33 -0,94 0,34 

F3 -0,63 1,13 0,65 1,04 0,80 1,01 -0,39 0,86 -0,23 0,68 

P 

trvání 61 20 59 21 56 27 52 25 60 33 

F1 1,47 0,97 0,34 0,70 -0,51 0,52 -0,37 0,48 -1,07 0,26 

F2 -0,25 0,56 0,72 0,74 1,45 0,41 -0,82 0,33 -1,03 0,23 

F3 -0,32 0,88 0,37 0,65 0,97 0,88 -0,28 0,63 -0,28 0,68 

            

Mluvčí Z7          

            
Z7 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 50 15 36 12 37 18 39 10 39 10 

F1 1,22 0,72 0,00 0,61 -0,55 0,41 -0,19 0,40 -0,92 0,30 

F2 -0,13 0,33 0,65 0,73 0,99 0,89 -0,66 0,27 -0,98 0,29 

F3 -0,27 0,99 -0,01 1,23 0,24 1,13 0,27 0,76 -0,28 1,19 

S 

trvání 60 17 51 20 52 24 48 16 47 18 

F1 1,68 0,80 0,19 0,69 -0,49 0,38 -0,02 0,51 -0,96 0,29 

F2 -0,24 0,32 0,65 0,63 1,45 0,57 -0,70 0,30 -1,13 0,30 

F3 -0,28 1,11 -0,29 0,91 0,24 0,95 -0,04 0,63 -0,14 0,79 

P 

trvání 70 20 59 25 62 32 56 17 60 31 

F1 1,65 0,77 0,13 0,60 -0,66 0,35 -0,06 0,46 -1,02 0,25 

F2 -0,23 0,31 0,61 0,61 1,51 0,57 -0,76 0,28 -1,04 0,37 

F3 -0,29 1,37 0,42 0,81 0,54 0,69 0,01 1,11 -0,11 0,74 

            

Mluvčí Z8          

            
Z8 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 47 14 39 11 36 16 36 15 36 15 

F1 1,32 0,91 0,09 0,80 -0,56 0,52 -0,03 0,50 -0,68 0,38 

F2 -0,17 0,38 0,52 0,68 1,18 0,73 -0,64 0,44 -0,84 0,57 

F3 -0,04 1,09 0,15 0,78 0,55 1,08 -0,60 0,78 0,05 1,02 

S 

trvání 55 17 50 17 51 22 46 20 46 12 

F1 1,53 0,61 0,22 0,86 -0,54 0,53 -0,01 0,56 -0,78 0,39 

F2 -0,23 0,58 0,54 0,70 1,49 0,60 -0,66 0,39 -1,05 0,46 

F3 -0,13 0,88 0,33 0,56 0,52 1,11 -0,51 0,70 -0,37 0,74 

P 

trvání 63 19 65 29 51 26 48 23 55 23 

F1 1,36 0,86 0,12 0,69 -0,72 0,55 -0,22 0,48 -1,06 0,22 

F2 -0,20 0,41 0,52 0,68 1,20 0,81 -0,71 0,43 -1,02 0,48 

F3 -0,24 0,92 0,38 0,42 0,55 1,75 -0,39 0,63 -0,34 0,73 

            



 

 

Mluvčí Z9          

            
Z9 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 54 15 45 14 42 13 47 16 44 13 

F1 1,41 0,70 0,01 0,59 -0,43 0,85 -0,13 0,37 -0,81 0,40 

F2 -0,28 0,62 0,59 0,70 1,21 0,68 -0,70 0,35 -0,74 0,45 

F3 -0,14 0,92 -0,01 1,41 0,16 0,77 0,13 0,81 0,23 1,27 

S 

trvání 58 15 50 18 52 19 50 22 52 23 

F1 1,66 0,73 0,19 0,72 -0,47 0,73 -0,12 0,32 -0,91 0,32 

F2 -0,36 0,60 0,56 0,72 1,28 0,65 -0,73 0,38 -0,88 0,58 

F3 -0,42 0,81 0,04 0,87 -0,05 0,86 0,03 0,92 0,05 1,13 

P 

trvání 65 24 57 25 55 16 56 27 56 34 

F1 1,27 0,61 0,21 0,82 -0,59 0,70 -0,29 0,38 -1,00 0,35 

F2 -0,33 0,60 0,61 0,66 1,38 0,68 -0,78 0,37 -0,84 0,61 

F3 -0,49 1,17 0,16 0,72 0,00 1,25 0,28 0,74 0,02 1,04 

            

Mluvčí M1          

            
M1 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 47 11 43 15 37 15 41 14 36 14 

F1 1,24 0,58 0,18 0,66 -0,65 0,69 0,05 0,53 -0,98 0,26 

F2 -0,29 0,42 0,54 0,80 1,15 0,80 -0,58 0,40 -0,68 0,41 

F3 0,04 0,95 0,08 1,07 -0,64 0,90 -0,34 0,96 -0,46 0,64 

S 

trvání 64 28 61 30 52 24 57 30 55 36 

F1 1,15 0,58 0,21 0,61 -0,71 0,53 0,00 0,41 -1,06 0,18 

F2 -0,36 0,41 0,49 0,50 1,34 0,69 -0,80 0,45 -0,94 0,53 

F3 0,10 0,80 -0,05 0,59 -0,40 1,23 -0,34 0,99 -0,51 0,54 

P 

trvání 92 36 81 36 79 43 80 49 76 40 

F1 1,82 0,66 0,38 0,68 -0,70 0,48 0,10 0,48 -0,95 0,23 

F2 -0,23 0,48 0,80 0,45 1,54 0,40 -0,91 0,44 -1,03 0,52 

F3 0,84 0,92 0,83 0,56 0,23 1,28 0,28 1,18 0,36 0,89 

            

Mluvčí M2          

            
M2 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 47 11 37 10 36 11 39 7 40 11 

F1 1,45 0,63 0,11 0,57 -0,78 0,62 0,03 0,46 -0,75 0,31 

F2 -0,16 0,47 0,44 0,43 1,25 0,48 -0,55 0,43 -0,85 0,43 

F3 -0,51 1,53 -0,26 1,45 -0,05 1,00 0,07 0,86 0,10 0,97 

S 

trvání 64 13 52 15 51 15 51 11 53 13 

F1 1,35 0,54 -0,03 0,56 -0,88 0,54 0,05 0,39 -0,91 0,34 

F2 -0,40 0,36 0,44 0,48 1,59 0,63 -0,68 0,40 -1,07 0,41 

F3 -0,05 0,92 -0,27 0,89 -0,14 1,08 0,00 0,78 0,00 0,86 

P 

trvání 85 21 69 18 66 20 68 18 73 25 

F1 1,75 0,80 0,24 0,51 -0,83 0,33 0,05 0,44 -0,85 0,38 

F2 -0,29 0,28 0,57 0,50 1,60 0,50 -0,77 0,42 -1,12 0,40 

F3 0,24 1,42 0,46 0,47 -0,02 0,74 0,16 0,74 0,27 0,52 

            



 

 

Mluvčí M3          

            
M3 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 46 13 40 12 36 10 39 10 39 16 

F1 0,90 0,79 0,04 0,77 -0,41 0,66 0,17 0,82 -0,93 0,33 

F2 -0,37 0,45 0,53 0,79 1,30 1,00 -0,60 0,39 -0,65 0,30 

F3 -0,62 0,65 0,03 0,76 0,51 1,48 -0,05 0,65 0,24 1,08 

S 

trvání 62 25 53 20 55 33 56 39 51 21 

F1 1,17 1,02 0,16 0,84 -0,25 0,59 0,46 0,76 -0,72 0,45 

F2 -0,43 0,46 0,40 0,65 1,25 0,82 -0,53 0,35 -0,88 0,35 

F3 -0,36 1,01 -0,18 0,55 -0,02 1,18 -0,02 0,94 -0,31 0,64 

P 

trvání 82 43 69 29 68 40 63 38 71 43 

F1 1,08 0,97 0,10 0,85 -0,56 0,66 -0,03 0,95 -1,06 0,53 

F2 -0,34 0,51 0,47 0,67 1,68 0,66 -0,60 0,39 -1,04 0,43 

F3 -0,64 0,78 -0,10 0,54 0,42 1,19 0,81 1,10 0,28 1,23 

            

Mluvčí M4          

            
M4 a smodch e smodch i smodch o smodch u smodch 

R 

trvání 48 11 40 11 43 17 42 14 34 9 

F1 0,61 1,08 0,03 0,68 -0,62 0,62 -0,22 0,67 -0,91 0,38 

F2 -0,22 0,56 0,47 0,79 1,15 1,06 -0,54 0,62 -0,56 0,58 

F3 0,26 0,91 0,33 1,14 0,27 1,25 -0,64 0,74 -0,64 0,62 

S 

trvání 60 17 52 19 56 21 55 31 48 18 

F1 1,59 1,04 0,41 0,72 -0,37 0,78 0,10 0,63 -0,67 0,42 

F2 -0,30 0,67 0,43 0,78 1,31 0,98 -0,57 0,55 -0,82 0,56 

F3 0,34 0,77 0,15 0,93 0,10 0,91 -0,37 0,99 -0,42 0,92 

P 

trvání 60 16 63 28 62 22 59 22 61 26 

F1 1,18 1,14 -0,03 0,74 -0,36 0,68 0,03 0,64 -0,67 0,48 

F2 -0,18 0,63 0,29 0,39 1,04 0,96 -0,74 0,61 -0,78 0,52 

F3 0,78 1,02 0,20 0,77 0,28 1,02 -0,31 0,74 -0,49 1,09 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

Příloha 3          

Výsledky t-testů porovnávajících trvání a hodnoty prvních tří   

formantů mezi třemi úrovněmi artikulačního tempa   

            

Byly provedeny t-testy pro korelovaná měření.     

            

t ― hodnota t statistiky         

p ― pravděpodobnost        

a (19) ― v závorce počet stupňů volnosti pro daný vokál a daného mluvčího 

R-S ― srovnání rychlého a středního tempa     

S-P ― srovnání středního a pomalého tempa     

R-P ― srovnání rychlého a pomalého tempa     

            

            

            

            

            

            

            

Mluvčí Z1          

            

Z1 a (19) e (19) i (19) o (19) u (19) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 6,299 < 0,001 5,867 < 0,001 3,829 < 0,001 3,391 < 0,05 4,295 < 0,001 

F1 3,669 < 0,001 3,122 < 0,05 0,083 0,93 0,687 0,50 2,253 < 0,05 

F2 0,224 0,83 1,062 0,30 1,574 0,13 3,326 < 0,05 4,123 < 0,001 

F3 3,133 < 0,05 2,486 < 0,05 2,963 < 0,05 2,106 < 0,05 0,034 0,97 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 5,854 < 0,001 5,069 < 0,001 3,253 < 0,05 1,056 0,30 3,959 < 0,001 

F1 1,659 0,11 1,387 0,18 0,672 0,51 1,258 0,22 0,190 0,85 

F2 2,525 < 0,05 1,301 0,21 3,263 < 0,05 3,156 < 0,05 4,834 < 0,001 

F3 0,728 0,48 3,312 < 0,05 2,803 < 0,05 0,236 0,82 0,471 0,64 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 6,961 < 0,001 5,901 < 0,001 5,673 < 0,001 11,317 < 0,001 6,456 < 0,001 

F1 4,873 < 0,001 2,592 < 0,05 0,413 0,68 1,808 0,09 2,253 < 0,05 

F2 2,029 0,06 2,519 < 0,05 4,340 < 0,001 6,461 < 0,001 7,718 < 0,001 

F3 2,280 < 0,05 0,869 0,40 0,339 0,74 1,805 0,09 0,481 0,64 

            

            

            

            

            

            



 

 

 
           

Mluvčí Z2          

            
Z2 a (19) e (19) i (19) o (19) u (19) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 5,020 < 0,001 2,203 < 0,05 3,781 < 0,05 4,878 < 0,001 2,651 < 0,05 

F1 3,171 < 0,05 0,435 0,67 4,070 < 0,001 3,089 < 0,05 2,832 < 0,05 

F2 2,345 < 0,05 1,255 0,22 1,628 0,12 4,078 < 0,001 1,497 0,15 

F3 1,842 0,08 0,880 0,39 1,631 0,12 0,239 0,81 0,319 0,75 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 2,683 < 0,05 4,051 < 0,001 3,707 < 0,05 5,268 < 0,001 1,973 0,06 

F1 1,976 0,06 3,730 < 0,05 0,232 0,82 3,587 < 0,05 1,075 0,30 

F2 0,552 0,59 1,748 0,10 2,612 < 0,05 0,303 0,77 1,933 0,07 

F3 1,572 0,13 0,618 0,54 0,293 0,77 0,422 0,68 0,151 0,88 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 6,987 < 0,001 5,711 < 0,001 4,597 < 0,001 7,739 < 0,001 3,480 < 0,05 

F1 5,979 < 0,001 2,397 < 0,05 3,341 < 0,05 0,154 0,88 4,091 < 0,001 

F2 2,063 < 0,05 0,306 0,76 3,361 < 0,05 4,436 < 0,001 3,766 < 0,05 

F3 3,502 < 0,05 1,077 0,30 1,006 0,33 0,670 0,51 0,120 0,91 

            

Mluvčí Z3          

            
Z3 a (19) e (19) i (18) o (19) u (18) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 3,699 < 0,05 4,106 < 0,001 4,322 < 0,001 2,613 < 0,05 2,627 < 0,05 

F1 0,342 0,74 0,137 0,89 0,285 0,78 2,716 < 0,05 0,501 0,62 

F2 5,193 < 0,001 1,018 0,32 1,933 0,07 3,525 < 0,05 4,831 < 0,001 

F3 1,068 0,30 0,538 0,60 0,502 0,62 1,349 0,19 0,528 0,60 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 7,195 < 0,001 9,124 < 0,001 4,094 < 0,001 5,567 < 0,001 4,112 < 0,001 

F1 0,073 0,94 1,109 0,28 0,518 0,61 0,753 0,46 3,271 < 0,05 

F2 0,115 0,91 0,440 0,66 3,094 < 0,05 0,006 1,00 2,081 < 0,05 

F3 2,023 0,06 0,237 0,81 1,472 0,16 2,466 < 0,05 1,012 0,32 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 7,531 < 0,001 8,543 < 0,001 5,186 < 0,001 4,491 < 0,001 4,499 < 0,001 

F1 0,236 0,82 1,131 0,27 0,576 0,57 2,632 < 0,05 2,253 < 0,05 

F2 5,134 < 0,001 1,449 0,16 4,120 < 0,001 3,646 < 0,05 4,207 < 0,001 

F3 1,746 0,10 1,140 0,27 1,671 0,11 0,686 0,50 0,821 0,42 

            

Mluvčí Z4          

            
Z4 a (19) e (19) i (19) o (19) u (19) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 5,740 < 0,001 3,341 < 0,05 4,702 < 0,001 4,610 < 0,001 4,580 < 0,001 

F1 0,166 0,87 1,567 0,13 0,535 0,60 0,157 0,88 1,707 0,10 

F2 1,195 0,25 0,395 0,70 2,427 < 0,05 0,695 0,50 1,034 0,31 

F3 2,055 < 0,05 0,401 0,69 0,776 0,45 2,455 < 0,05 5,322 < 0,001 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 7,381 < 0,001 6,540 < 0,001 7,435 < 0,001 5,348 < 0,001 5,544 < 0,001 

F1 4,504 < 0,001 1,922 0,07 0,160 0,87 0,759 0,46 0,300 0,77 



 

 

F2 1,800 0,09 1,621 0,12 2,011 0,06 3,436 < 0,05 3,885 < 0,001 

F3 0,633 0,53 0,094 0,93 1,095 0,29 0,926 0,37 1,112 0,28 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 12,583 < 0,001 10,254 < 0,001 8,071 < 0,001 9,198 < 0,001 6,056 < 0,001 

F1 2,394 < 0,05 2,585 < 0,05 0,513 0,61 0,650 0,52 2,058 0,05 

F2 1,992 0,06 0,179 0,86 3,472 < 0,05 3,655 < 0,05 2,914 < 0,05 

F3 0,889 0,39 0,275 0,79 0,088 0,93 2,821 < 0,05 2,461 < 0,05 

          

Mluvčí Z5          

            
Z5 a (19) e (19) i (19) o (19) u (19) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 5,484 < 0,001 4,761 < 0,001 6,215 < 0,001 5,854 < 0,001 5,102 < 0,001 

F1 0,367 0,72 3,414 < 0,05 0,179 0,86 4,486 < 0,001 0,704 0,49 

F2 0,599 0,56 2,218 < 0,05 1,372 0,19 4,371 < 0,001 1,209 0,24 

F3 3,332 < 0,05 3,401 < 0,05 0,626 0,54 3,308 < 0,05 0,992 0,33 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 5,403 < 0,001 5,762 < 0,001 3,445 < 0,05 3,903 < 0,001 5,239 < 0,001 

F1 2,848 < 0,05 0,439 0,67 1,366 0,19 0,022 0,98 1,696 0,11 

F2 2,296 < 0,05 0,032 0,97 0,828 0,42 2,581 < 0,05 4,401 < 0,001 

F3 3,496 < 0,05 3,114 < 0,05 0,118 0,91 0,921 0,37 1,523 0,14 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 6,532 < 0,001 7,914 < 0,001 6,869 < 0,001 6,738 < 0,001 6,914 < 0,001 

F1 3,300 < 0,05 3,276 < 0,05 1,050 0,31 3,992 < 0,001 0,336 0,74 

F2 1,015 0,32 2,021 0,06 1,550 0,14 4,592 < 0,001 5,102 < 0,001 

F3 0,875 0,39 0,303 0,77 0,341 0,74 1,252 0,23 0,516 0,61 

            

Mluvčí Z6          

            
Z6 a (19) e (19) i (19) o (19) u (19) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 7,031 < 0,001 3,240 < 0,05 2,905 < 0,05 3,077 < 0,05 3,655 < 0,05 

F1 1,906 0,07 2,191 < 0,05 0,884 0,39 2,141 < 0,05 0,598 0,56 

F2 0,601 0,56 0,109 0,91 2,086 < 0,05 2,425 < 0,05 2,926 < 0,05 

F3 0,927 0,37 1,301 0,21 0,856 0,40 1,514 0,15 3,005 < 0,05 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 3,016 < 0,05 2,473 < 0,05 2,927 < 0,05 0,984 0,34 1,406 0,18 

F1 0,093 0,93 1,475 0,16 2,082 < 0,05 1,378 0,18 3,691 < 0,05 

F2 0,645 0,53 0,865 0,40 3,366 < 0,05 0,539 0,60 1,538 0,14 

F3 1,084 0,29 1,340 0,20 0,873 0,39 0,780 0,44 0,362 0,72 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 7,176 < 0,001 5,850 < 0,001 4,488 < 0,001 5,414 < 0,001 3,613 < 0,05 

F1 1,651 0,12 1,107 0,28 2,501 < 0,05 0,928 0,36 3,763 < 0,001 

F2 0,040 0,97 0,811 0,43 3,683 < 0,05 4,282 < 0,001 3,502 < 0,05 

F3 0,180 0,86 0,017 0,99 1,987 0,06 2,235 < 0,05 2,309 < 0,05 

            

          

          

          

Mluvčí Z7          



 

 

            
Z7 a (19) e (19) i (19) o (19) u (19) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 5,691 < 0,001 3,819 < 0,001 2,981 < 0,05 3,656 < 0,05 2,706 < 0,05 

F1 6,127 < 0,001 2,364 < 0,05 1,160 0,26 1,613 0,12 0,587 0,56 

F2 2,905 < 0,05 0,005 1,00 3,033 < 0,05 1,834 0,08 2,543 < 0,05 

F3 0,035 0,97 1,044 0,31 0,023 0,98 2,116 < 0,05 0,850 0,41 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 2,627 < 0,05 2,733 < 0,05 1,826 0,08 3,225 < 0,05 2,667 < 0,05 

F1 0,186 0,85 0,615 0,55 2,669 < 0,05 0,455 0,65 0,973 0,34 

F2 0,190 0,85 0,437 0,67 0,739 0,47 1,490 0,15 1,623 0,12 

F3 0,035 0,97 2,860 < 0,05 2,248 < 0,05 0,229 0,82 0,185 0,85 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 6,272 < 0,001 4,448 < 0,001 4,286 < 0,001 5,377 < 0,001 3,376 < 0,05 

F1 4,114 < 0,001 1,375 0,19 1,310 0,21 1,493 0,15 2,082 0,06 

F2 1,511 0,15 0,314 0,76 3,125 < 0,05 2,291 < 0,05 0,786 0,44 

F3 0,050 0,96 1,590 0,13 1,392 0,18 1,143 0,27 0,802 0,43 

Mluvčí Z8          

            
Z8 a (19) e (19) i (17) o (19) u (19) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 2,903 < 0,05 5,245 < 0,001 5,501 < 0,001 2,787 < 0,05 5,251 < 0,001 

F1 1,113 0,28 0,859 0,40 0,257 0,80 0,201 0,84 1,239 0,23 

F2 0,715 0,48 0,201 0,84 3,134 < 0,05 0,405 0,69 3,549 < 0,05 

F3 0,542 0,59 1,277 0,22 0,174 0,86 0,483 0,63 1,459 0,16 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 2,697 < 0,05 3,811 < 0,05 0,020 0,98 1,435 0,17 2,590 < 0,05 

F1 0,737 0,47 0,838 0,41 2,263 < 0,05 2,077 0,06 3,343 < 0,05 

F2 0,382 0,71 0,251 0,80 3,257 < 0,05 1,381 0,18 0,427 0,67 

F3 0,887 0,39 0,459 0,65 0,136 0,89 0,824 0,42 0,208 0,84 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 5,082 < 0,001 5,043 < 0,001 4,122 < 0,001 3,069 < 0,05 6,247 < 0,001 

F1 0,261 0,80 0,255 0,80 1,525 0,15 1,899 0,07 4,727 < 0,001 

F2 0,727 0,48 0,038 0,97 0,086 0,93 1,883 0,08 2,411 < 0,05 

F3 0,903 0,38 1,685 0,11 0,013 0,99 1,249 0,23 1,286 0,21 

            

Mluvčí Z9          

            
Z9 a (19) e (19) i (19) o (19) u (19) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 2,235 < 0,05 1,799 0,09 3,289 < 0,05 0,842 0,41 1,967 0,06 

F1 1,688 0,11 1,942 0,07 0,419 0,68 0,025 0,98 2,759 < 0,05 

F2 2,200 < 0,05 0,565 0,58 1,931 0,07 0,605 0,55 2,448 < 0,05 

F3 2,675 < 0,05 0,224 0,83 2,022 0,06 0,896 0,38 0,631 0,54 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 2,573 < 0,05 2,515 < 0,05 1,516 0,15 1,769 0,09 0,953 0,35 

F1 4,147 < 0,001 0,195 0,85 1,438 0,17 1,870 0,08 1,436 0,17 

F2 0,892 0,38 0,903 0,38 1,660 0,11 1,830 0,08 1,167 0,26 

F3 0,252 0,80 0,637 0,53 0,203 0,84 2,411 < 0,05 0,155 0,88 

R-   t p t p t p t p t p 



 

 

P trvání 3,134 < 0,05 2,617 < 0,05 4,322 < 0,05 1,627 0,12 1,670 0,11 

F1 1,281 0,22 1,445 0,16 1,521 0,14 2,292 < 0,05 2,751 < 0,05 

F2 1,463 0,16 0,208 0,84 3,328 < 0,05 2,096 < 0,05 1,601 0,13 

F3 1,389 0,18 0,520 0,61 0,693 0,50 1,222 0,24 0,951 0,35 

            

Mluvčí M1          

            
M1 a (19) e (19) i (17) o (19) u (18) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 3,474 < 0,05 3,353 < 0,05 5,026 < 0,001 2,738 < 0,05 2,931 < 0,05 

F1 1,038 0,31 0,326 0,75 1,127 0,28 0,522 0,61 1,051 0,31 

F2 1,000 0,33 0,394 0,70 2,125 < 0,05 2,923 < 0,05 4,349 < 0,001 

F3 0,375 0,71 0,451 0,66 1,067 0,30 0,021 0,98 0,552 0,59 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 5,002 < 0,001 3,836 < 0,001 5,556 < 0,001 4,467 < 0,001 7,400 < 0,001 

F1 7,894 < 0,001 1,575 0,13 0,166 0,87 1,297 0,21 2,784 < 0,05 

F2 1,926 0,07 6,662 < 0,001 2,198 < 0,05 2,247 < 0,05 0,875 0,39 

F3 4,194 < 0,001 7,490 < 0,001 2,384 < 0,05 2,975 < 0,05 5,034 < 0,001 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 6,630 < 0,001 5,756 < 0,001 6,281 < 0,001 3,821 < 0,001 5,391 < 0,001 

F1 6,088 < 0,001 1,579 0,13 0,515 0,61 0,428 0,67 0,553 0,59 

F2 1,747 0,10 2,495 < 0,05 3,541 < 0,05 4,482 < 0,001 4,309 < 0,001 

F3 3,747 < 0,001 2,949 < 0,05 3,253 < 0,05 2,333 < 0,05 4,006 < 0,001 

          

Mluvčí M2          

            
M2 a (19) e (19) i (19) o (19) u (19) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 6,026 < 0,001 4,963 < 0,001 5,168 < 0,001 6,443 < 0,001 7,820 < 0,001 

F1 0,555 0,59 1,459 0,16 1,266 0,22 0,347 0,73 2,842 < 0,05 

F2 4,478 < 0,001 0,018 0,99 3,221 < 0,05 2,349 < 0,05 2,658 < 0,05 

F3 1,297 0,21 0,023 0,98 0,340 0,74 0,451 0,66 0,520 0,61 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 6,202 < 0,001 4,963 < 0,001 6,148 < 0,001 3,923 < 0,001 5,452 < 0,001 

F1 2,995 < 0,05 3,563 < 0,05 0,805 0,43 0,003 1,00 0,755 0,46 

F2 2,626 < 0,05 2,371 < 0,05 0,132 0,90 1,426 0,17 0,697 0,49 

F3 0,771 0,45 3,830 < 0,001 0,618 0,54 1,081 0,29 1,733 0,10 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 9,721 < 0,001 9,953 < 0,001 7,619 < 0,001 7,115 < 0,001 8,251 < 0,001 

F1 1,462 0,16 1,277 0,22 0,445 0,66 0,169 0,87 1,428 0,17 

F2 2,232 < 0,05 2,491 < 0,05 4,575 < 0,001 3,262 < 0,05 2,760 < 0,05 

F3 2,275 < 0,05 2,290 < 0,05 0,122 0,90 0,465 0,65 1,039 0,31 

            

Mluvčí M3          

            
M3 a (19) e (19) i (17) o (19) u (18) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 2,889 < 0,05 3,934 < 0,001 2,710 < 0,05 2,017 0,06 3,531 < 0,05 

F1 0,949 0,35 0,831 0,42 0,956 0,35 2,086 < 0,05 1,767 0,09 

F2 0,821 0,42 1,761 0,09 0,435 0,67 1,052 0,31 3,828 < 0,001 



 

 

F3 1,170 0,26 1,714 0,10 1,544 0,14 0,180 0,86 2,633 < 0,05 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 4,147 < 0,001 5,721 < 0,001 4,054 < 0,001 2,840 < 0,05 3,572 < 0,05 

F1 0,387 0,70 0,377 0,71 2,308 < 0,05 2,819 < 0,05 3,455 < 0,05 

F2 1,457 0,16 1,064 0,30 2,812 < 0,05 1,513 0,15 2,127 < 0,05 

F3 1,049 0,31 0,638 0,53 2,018 0,06 3,073 < 0,05 2,692 < 0,05 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 3,723 < 0,001 5,835 < 0,001 3,881 < 0,001 2,960 < 0,05 4,064 < 0,001 

F1 0,823 0,42 0,247 0,81 0,745 0,47 0,964 0,35 0,904 0,38 

F2 0,669 0,51 0,707 0,49 2,008 0,06 0,049 0,96 4,826 < 0,001 

F3 0,103 0,92 1,038 0,31 0,251 0,80 3,039 < 0,05 0,135 0,89 

            

Mluvčí M4          

            
M4 a (19) e (19) i (18) o (17) u (18) 

R-
S 

  t p t p t p t p t p 

trvání 3,638 < 0,05 3,331 < 0,05 3,398 < 0,05 2,374 < 0,05 3,601 < 0,05 

F1 4,497 < 0,001 2,999 < 0,05 1,301 0,21 1,932 0,07 1,737 0,10 

F2 0,680 0,50 0,423 0,68 1,113 0,28 0,338 0,74 3,256 < 0,05 

F3 0,761 0,46 0,896 0,38 0,672 0,51 1,805 0,09 1,326 0,20 

S-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 0,079 0,94 2,357 < 0,05 3,112 < 0,05 1,045 0,31 3,680 < 0,05 

F1 1,886 0,07 2,653 < 0,05 0,117 0,91 0,538 0,60 0,055 0,96 

F2 1,564 0,13 1,186 0,25 1,365 0,19 1,998 0,06 0,508 0,62 

F3 1,853 0,08 0,206 0,84 0,745 0,47 0,326 0,75 0,395 0,70 

R-
P 

  t p t p t p t p t p 

trvání 3,452 < 0,05 4,301 < 0,001 4,379 < 0,001 4,943 < 0,001 4,997 < 0,001 

F1 2,152 < 0,05 0,333 0,74 1,726 0,10 1,397 0,18 2,585 < 0,05 

F2 0,413 0,68 1,329 0,20 0,601 0,56 2,379 < 0,05 2,367 < 0,05 

F3 2,481 < 0,05 0,593 0,56 0,020 0,98 1,617 0,12 0,696 0,50 

 


