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Posudek vedoucího práce 

na bakalářskou práci Andrey Pospíšilové 

Aspiration of English plosives in Czech students of English studies 

Bakalářská práce Andrey Pospíšilové se zabývá dobou nástupu hlasivkového tónu (voice onset 

time, VOT), potažmo aspirací fortisových exploziv ve výslovnosti českých studentů angličtiny. 

Z hlediska výběru tématu se jedná o vhodně formulovaný cíl, protože cizinecký přízvuk a 

snižování jeho míry ve výslovnosti je v současné době velmi aktuálním výzkumným tématem. 

Předkládaná bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretický úvod a samotný 

empirický výzkum. V prvním oddíle teoretické části autorka představuje artikulační a akustické 

vlastnosti exploziv; zabývá se také konceptem znělosti a napjatosti a vhodností jejich užití pro 

popis anglických obstruentů. Samostatný oddíl je věnován VOT, parametru, jenž efektivně 

rozlišuje mezi explozivami aspirovanými a neaspirovanými. Andrea Pospíšilová se věnuje 

faktorům, které hodnotu VOT mohou ovlivnit, včetně faktorů metodologických. V posledním 

oddíle autorka popisuje základní principy osvojování výslovnosti cizího jazyka. Zmiňuje klíčové 

vlivy na míru cizineckého přízvuku, shrnuje také některé výzkumy zabývající se účinkem 

explicitní výuky a nakonec stručně vyjmenovává nejznámější potíže Čechů ve výslovnosti 

angličtiny. První část empirické kapitoly představuje metodologické pozadí provedeného 

výzkumu: autorka nejprve popisuje řečový materiál a způsobu výběru analyzovaných hlásek; 

názorně ukazuje způsob ohraničení VOT, a to včetně případů problematických; vypočítává 

otázky, na něž výzkum hledá odpověď; a zevrubně popisuje použité statistické metody. 

Následující oddíl pak již postupně představuje výsledky analýz. Autorka porovnává VOT 

studentů na počátku jejich studia a po absolvování jednoho semestru kurzu fonetiky. Zabývá se 

rozdíly u jednotlivých mluvčích, vlivem pohlaví i místa artikulace jednotlivých exploziv. 

Za přínos předložené práce považuji důkladný popis relevantních jevů v teoretické části práce. 

Autorka prostudovala poměrně velké množství odborné literatury, včetně pramenů z posledních 

několika let. V empirické části jsou výsledky výzkumu prezentovány přehledným a 

systematickým způsobem a vhodně doprovázeny tabulkami či grafy. Za chvályhodný považuji 

velmi pečlivý přístup ke statistickému vyhodnocování: autorka vždy napřed ověřuje, zda je pro 

jednotlivé dílčí analýzy vhodné použití parametrického testu, či zda je kvůli nenormálnosti 

zkoumaného vzorku vhodnější použít neparametrickou verzi daného testu.  

Nedostatky předložené práce jsou drobné a často jde o záležitosti formulační; najdeme je 

především v úvodních kapitolách. Jako první zmíním koncepty znělosti a napjatosti. Autorka na 

str. 8 zmiňuje kombinaci znělosti s aspirací pro efektivnější rozlišení jednotlivých exploziv. Na 

téže stránce pak uvádí jako samostatnou vlastnost artikulační sílu. Z tohoto popisu není zcela 



zřejmé, že aspirace je ve skutečnosti projevem artikulační síly, respektive napjatosti. V některých 

pasážích by bylo vhodné čtenáři usnadnit čtení názornou ukázkou nebo polopatičtějším 

vysvětlením; to se týká například rozdílu mezi fonologickou a fonetickou znělostí (str. 8) nebo 

přítomnosti a nepřítomnosti aspirace v závislosti na předchozím /s/ (str. 13). 

V bodech pak uvádím některé další drobnosti: 

� Na str. 7 autorka porovnává použití rázu. V češtině správně uvádí výskyt rázu před 

iniciálními vokály, v angličtině pak jen jako variantu za jiné hlásky, což přesné není.  

� Zapisování výsledků – uvádět VOT v milisekundách se třemi desetinnými místy (viz např. 

str. 33) je nadbytečné, většinou se časové údaje zaokrouhlují na jedno desetinné místo; zápis 

statistických výsledků (od str. 36 dále), který Andrea Pospíšilová používá, není ve fonetice 

zcela standardní. 

� Na str. 41-42 autorka srovnává VOT u jednotlivých exploziv pomocí série t-testů; v tomto 

případě bylo možné provést vícefaktorovu analýzu rozptylu, případně její neparametrickou 

variantu. 

� Terminologická poznámka – bylo by vhodné sjednotit termín pro hlasivky, někde autorka 

používá vocal folds, někde dnes již zastaralé vocal cords. 

� Jazyková poznámka – úroveň angličtiny Andrey Pospíšilové je velmi dobrá, text je přehledný 

a srozumitelný. Práce však některé jazykové chybami přesto obsahuje, např. vocal folds... It... 

(str. 7), distinctions is neither... not (str. 10), the test suggest (str. 43) či what effect does the 

course has (str. 45). Je zřejmé, že se jedná spíše o chyby z nepozornosti. 

Na závěr zmíním jednu otázku, k níž by se autorka mohla při obhajobě vyjádřit. V diskusi na 

straně 45 je uvedeno řečové tempo jako možná vnější proměnná, jež mohla výsledky práce 

ovlivnit. Zajímalo by mě, jak by tento možný vliv vztáhla k výsledkům, které získala (tedy 

k vyšším hodnotám VOT po jednom semestru kurzu fonetiky). 

Předkládaná práce splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na bakalářskou práci. Je 

zřejmé, že autorka na její zpracování vynaložila mnoho úsilí. Mé výtky se týkají spíše drobností a 

nikoli provedení samotného výzkumu. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení  výborně. 
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