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Oponentský  posudek bakalářské práce

Předložená bakalářská práce je studie ze styčné oblasti zvukového plánu jazykového systému, 
fonetiky a fonologie. Názorně ukazuje, že fonologická kompetence k osvojení výslovnosti 
srovnatelné s výslovnosti rodilých mluvčích sama o sobě nestačí; je třeba ji doplnit osvojením 
řady nefonologických rysů. Volba předmětu výzkumu, výslovnost neznělých explozív /p/, /t/ 
a /k/ u českých studentů angličtiny, vychází ze zkušenosti, že ačkoliv aspirace anglických 
explozív není  distinktivní rys, nedostatečný přídech je rodilými mluvčími vnímán jako cizí 
přízvuk a stěžuje porozumění. Bylo by zajímavé zkoumat, pokud už to nebylo provedeno, zda 
mají podobné důsledky i jiné výslovnostní návyky ovlivněné interferencí mateřštiny, např. 
nedostatečná distinkce mezi jasným a temným /l/.

Výzkum byl proveden na základě osvědčené metodologie spočívající v měření hodnot 
nástupu hlasivkového tónu (voice onset time VOT) s následným statistickým vyhodnocením 
všech výsledků. Tyto hodnoty byly měřeny u skupiny 10 studentů a 10 studentek prvního 
ročníku anglistiky, kteří přečetli krátký text, z něhož byly pořízeny dvě nahrávky: na začátku 
prvního a na začátku druhého semestru povinného dvousemestrálního kurzu fonetiky a 
fonologie. Aspekty, na které se autorka soustředila, zahrnují 1. aspiraci explozív v pěti
pozicích (přízvučné počáteční part, car; přízvučné jiné než počáteční attempt; nepřízvučné 
před samohláskou criticized; po /s/ v přízvučné počáteční space a jiné než počáteční pozici 
experience) a jejich srovnání s hodnotami rodilých mluvčích; 2. účinek výuky fonetiky v 
prvním semestru, tj. zda jsou hodnoty VOT signifikantně vyšší v druhé než v první nahrávce; 
3. rozdíly v naměřených hodnotách mezi studenty a studentkami; 4. rozdíly v aspiraci 
jednotlivých explozív.

Měření ukázala, že studenti aspirují v přízvučných slabikách kromě po /s/, avšak méně 
než rodilí mluvčí. K signifikantní zlepšení došlo nejen ve skupině jako celku, ale i jednotlivě: 
9 mluvčím z 20 kurz fonetiky pomohl přiblížit se úrovni rodilých mluvčích. Srovnání 
výsledků studentek a studentů ukázalo, že většího zlepšení výslovnosti explozív dosáhly 
studentky, neboť v první nahrávce byly jejich hodnoty VOT nižší než hodnoty studentů, 
kdežto v druhé nahrávce byly srovnatelné.V měření podle místa artikulace explozív byly v 
první nahrávce relativně nízké hodnoty /p/ oproti vyšším  u /t/ a /k/, v druhé nahrávce byl 
zaznamenán rozdíl i mezi /t/ a /k/, přičemž u všech explozív byly hodnoty naměřené v druhé 
nahrávce signifikantně vyšší. Při hodnocení těchto výsledků autorka náležitě upozorňuje na 
faktory, které mohou jejich spolehlivost zpochybnit. Především výzkum nebyl zároveň 
proveden na kontrolní skupině. K zlepšení mohla přispět motivace, studium anglistiky jako 
takové, styk s rodilými mluvčími, nikoliv samotné absolvování fonetické výuky. V 
podmínkách studia anglistiky je ovšem velmi obtížné sestavit srovnatelnou skupinu, která by 
výuku fonetiky neabsolvovala. Výsledky se týkají jen výslovnosti na úrovni slova, nikoliv na 
úrovni frází a vět, a nebyl zkoumán vliv tempa. Vedle těchto aspektů autorka navrhuje dále 
zkoumat, proč se signifikantně zlepšili jen někteří studenti (jejich schopnosti, délku a způsob 
studia angličtiny aj.).
K práci mám tyto dotazy: 
Věděli účastníci výzkumu, na co je zaměřen, a bylo výuce neznělých explozív věnováno více 
času a péče než nácviku jiných výslovnostních jevů?
Jak se srovnávají názory o ztrátě schopnosti osvojit si rodilou výslovnost po nástupu puberty s 
výsledky provedeného výzkumu? 



Druhá nahrávka byla pořízena po prvním semestru. Autorka zmiňuje, že měla následovat 
ještě třetí po celém kurzu; proč nenásledovala?
Výskyt explozív byl zkoumán jen v pozicích před samohláskou; k měření explozív na konci 
slov (lip, hut, lack; lisp, last, cask) nebyla aplikovaná metodologie použitelná nebo se o 
aspiraci v této pozici vůbec neuvažuje? Aspirace koncového /t/ (mimo skupinu  /st/) jsem si 
všimla ve výslovnosti rodilé mluvčí. 

Chyby v angličtině jsou ojedinělé, např: s. 24: they all attended a weekly lectures and seminars in 
phonetics.  s. 28: none closure; s. 32: For large number of observances.

Závěr:
Bakalářská práce Andrea Pospíšilové uspokojivě splnila stanovený úkol. Autorka prokázala 
dobrou orientaci v odborné  literatuře a schopnost aplikovat náročnou metodologii vedoucí  v 
rámci daného úkolu k dosažení spolehlivých výsledků. V závislosti na průběhu  obhajoby ji 
předběžně klasifikuji známkou výbornou. 
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