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Trvání hlásek ve víceslabičných slovech s českými analogy v angličtině českých mluvčích 

Diplomová práce Jana Růžka se zabývá temporální strukturou anglických slov, u nichž lze najít 

analogická slova i v češtině. Jejich temporální strukturu pak porovnává v angličtině rodilých a českých 

mluvčích. Výzkum cizineckého přízvuku v temporální oblasti, která se zároveň dotýká i pro 

komunikaci velmi důležitého řečového rytmu, je aktuální, a proto se jedná o dobře formulovaný cíl. 

Předkládaná diplomová práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. První teoretická kapitola se věnuje 

cizineckému přízvuku – který autor z pragmatických důvodů nazývá akcent – a faktorům, které jeho 

míru ovlivňují. Popisuje i hodnocení síly a akustické koreláty cizineckého přízvuku, především na 

suprasegmentální úrovni. V další kapitole se autor zabývá trváním hlásek, důkladně probírá faktory, 

které trvání hlásek ovlivňují, a věnuje se i trvání ve vztahu ke slovnímu přízvuku a k řečovému rytmu. 

Poslední krátká teoretická kapitola je nazvána Výzkum české angličtiny – ačkoli by bylo přesnější i 

název zúžit na suprasegmentální charakteristiky. 

Úvodní kapitoly představují povedené uvedení do problematiky cizineckého přízvuku a segmentálního 

trvání. Autor nastudoval relativně velké množství odborných zdrojů, při svém výkladu postupuje 

logicky a systematicky, klíčové aspekty problematiky popisuje jasně a zároveň bez přílišné obsáhlosti. 

Celkový velmi pozitivní dojem poněkud kazí ne úplně vzácně se vyskytující překlepy; zmíním jen 

takově izochronní jazyky (str. 29) či přejmenování druhého autora na Weenika (v textu i v seznamu 

referencí). Stejně tak je špatně zapsáno jméno Johna Wellse. Seznam referencí obecně je vypracován 

nedůsledně a ne zcela v souladu s normou APA: i časopisy jsou uváděny pomocí In:, jejich čísla a 

ročníky jsou někdy značeny jako Vol 59, No 2 a někdy jako 59(2) apod. Na straně 33 autor popisuje 

koncept p-centra a jeho formulace by neznalému čtenáři mohly naznačit, že jejich umístění v různých 

typech slabik je již prokázáno; výzkum v této oblasti však zdaleka není ukončen. 

Další kapitoly již popisují samotný experiment. Pátá kapitola se věnuje metodologickému pozadí 

výzkumu, v šesté jsou analyzovány výsledky. V první oblasti spatřuji pouze jediný, avšak závažný 

problém, a to v absenci odůvodnění výběru třinácti českých mluvčích (str. 38). Nejsou zmíněna žádná 

kritéria výběru a není ani jasné, zda mluvčí vykazovali podobnou míru cizineckého přízvuku. Jinak je 

sestavení vzorku a důvody pro vyřazování položek z materiálu popsáno důkladně. 

Přejdu k několika aspektům týkajícím se prezentace a interpretace výsledků. Autor odůvodňuje rozdíly 

v trvání intervokalických konsonantů ve slovech blockade (str. 48) a moments (str. 49) mezi rodilými a 

nerodilými mluvčími přiřazením konsonantu do slabičné kody u rodilých a do prétury u nerodilých 



mluvčích. To je jistě logické vysvětlení, avšak pro čtenáře neznalého různých způsobů sylabifikace a 

jejich předpokládaného vlivu na temporální strukturu tato argumentace nemůže být bez vysvětlení a 

odkazu na relevantní prameny pochopitelná.  

Autor výsledky komentuje střízlivě a je si vědom omezení, která kvalitativní výzkum představuje. 

Popis je opět systematický a čtivý, ačkoli i zde nacházíme drobné chyby. Občas se jedná o nejednotnost 

ve fonetickém přepisu ([g] i [ɡ], [š] i [ʃ]). Na straně 74 je u slova politicians chybně vyznačena jako 

přízvučná druhá slabika a tato chyba je zopakována i v diskusi (str. 83). Na straně 70 autor hovoří o 

vokálu [iː] jako marginálnějším, lépe by bylo použít adjektivum perifernější. 

Byl bych rád, kdyby se diplomant při obhajobě pokusil zodpovědět následující otázky týkající se jeho 

interpretace výsledků: 

• Na straně 53 autor popisuje delší trvání [k] ve slově discuss u české mluvčí a připisuje ho jeho 

příslušnosti ke druhé slabice slova. To však jistě platí i pro rodilou angličtinu. Mohl by autor důvod 

formulovat lépe? 

• Na straně 57 při popisu výsledků pro slovo controls autor navrhuje, že rodilá mluvčí mezi [t] a [r] 

vnímá slabičnou hranici. To nepovažuji za pravděpodobné a prosím diplomanta, aby se pokusil 

vysvětlit proč. Vysvětlení pak i může být důvodem zjištěných rozdílů v trvání těchto konsonantů u 

nerodilých mluvčích.  

Uzavírám, že Jan Růžek důkladně popsal relevantní poznatky v oblasti cizineckého přízvuku a 

temporálních vlastností hlásek a provedl zajímavou kvalitativní studii zaměřenou na aktuální 

výzkumné téma. Předkládaná diplomová práce Jana Růžka splňuje svým obsahem i rozsahem 

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

k obhajobě a navrhuji hodnocení  velmi dobře. 
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