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Posudek vedoucího práce 

na diplomovou práci Jana Růžka 

Trvání hlásek ve víceslabičných slovech s českými analogy  

v angličtině českých mluvčích 

 
Diplomová práce Jana Růžka řeší dílčí úkol v rámci rozsáhlé výzkumné problematiky 

temporálního uspořádání řeči. Zaměřuje se na řeč produkovanou nerodilými mluvčími, což 

umožňuje porovnávat interakci dvou jazykových systémů. Jak cizinecký přízvuk, tak 

temporální struktura řeči jsou v dnešní době aktuálními tématy a každý solidní příspěvek 

k jejich mapování je vítám. Studie Jana Růžka se jako takovýto užitečný příspěvek jeví. 

Předložená práce sestává ze sedmi číslovaných kapitol a přehledu použité literatury. 

Elektronická verze také obsahuje několik příloh, které ovšem nejsou nezbytnou součástí 

práce. Témata jednotlivých oddílů na sebe logicky navazují, stavba je přehledná a reflektuje 

prezentační konvence oboru. Struktura práce je také stručně představena v úvodu, kde je 

mimo jiné možno nalézt i cíle a obecnější vysvětlení motivace studie. 

Prezentace teoretického zázemí práce je zaměřena na cizinecký přízvuk jakožto lingvistický 

jev (s poznámkami k sociologickému aspektu problému), dále trváním řečových jednotek 

(zejména hlásek) a studiemi, které se mu věnovaly, a nakonec dosavadním výzkumem české 

angličtiny. Autor shromáždil odpovídající množství relevantní literatury a prokázal, že je 

schopen odborným textům nejen porozumět, ale také z nich vybírat podstatné a vybraná fakta 

hodnotit. V přehledu přístupů k interakci mezi mateřským a nově osvojovaným jazykem 

postupuje chronologicky a kromě vysvětlení stěžejních pojmů si všímá i kontroverzí (např. 

s 14 – význam vzájemné podobnosti prvků nebo s. 15 – koncept příznakovosti). 

S porozuměním komentuje návrh Munroa a Derwingové na rozlišování tří dimenzí 

cizineckého přízvuku: hloubky, srozumitelnosti a míry porozumění. Pro empirickou část 

diplomové práce má vysokou relevanci zejména oddíl 2.4 týkající se akustických korelátů 

akcentu jak v segmentální, tak suprasegmentální rovině. Na tento oddíl logicky navazuje 

pojednání o trvání hlásek, faktorech které jej ovlivňují a jeho podílu na rytmickém účinku 

řeči. Stručný přehled studií věnovaných českému přízvuku v angličtině teoretický úvod 

diplomové práce uzavírá. 

Popisu metodiky práce je podle dnešních zvyklostí dostatečně podrobný na to, aby byla studie 

replikovatelná. Kromě původu zvukových nahrávek je důkladně vysvětlen zejména postup při 

výběru materiálu. Je zřejmé, že autor byl pro tuto fázi výzkumu dobře připraven jak teoreticky 



(dobrá znalost mluvnických kategorií pro práci s lexémem), tak prakticky (ověřování 

frekvencí výskytu slov pomocí Českého národního korpusu). Je sympatické, že diplomant 

nezamlčuje problémy s výběrem slov (nestabilita slabičné struktury: s. 39 a znovu s. 41., 

dostatečné zastoupení v dostupných nahrávkách: s. 41, přítomnost koncovky nebo 

derivačního morfému: s. 42) a má odvahu je řešit někdy arbitrárním, ale vždy rozumným 

způsobem. 

Prezentace výsledků v šesté kapitole práce je přehledná a srozumitelná. Hned úvodní výčet 

lexikálních analogů v rámci anglických textu je velmi poučný (s. 44, 45). Je totiž užitečné 

vědět, jaké je v anglickém publicistickém textu zastoupení slov, která jsou českému uživateli 

známa z jeho domácího jazykového prostředí. Autor tuto část svých výsledků prezentuje 

poněkud skromně, jako by nedoceňoval její význam. Přitom ovšem nalezenou skupinu slov 

popisuje lingvisticky adekvátně, tj. podává informace, které jsou obvykle předmětem zájmu. 

Sdělnou hodnotu pro čtenářskou veřejnost poněkud snižuje fakt, že není uveden přesný rozsah 

textů, z nichž se vybíralo. Autor sice uvádí publikační zdroj, v němž je tento údaj možno 

dohledat, ovšem z hlediska čtenáře způsobuje absence údaje určité nepohodlí. 

Vzhledem k tomu, že studie je definována jako kvalitativní, autor nemusí využívat metod 

inferenční statistiky. O to důkladněji však musí pozorovat výsledné rozdíly v realizacích slov 

a uvažovat o detailech, které by mu umožnily formulovat hypotézy o působících faktorech. 

Jednotlivá slova jsou popisována systematicky a vzhledem k povaze práce i s návrhy 

interpretací výsledků. V diskusi výsledků (7. kapitola) autor shrnuje svá zjištění, vybírá 

zajímavé momenty a střízlivě je komentuje.  

V rámci obhajoby navrhuji, aby diplomant odpověděl na následující otázky:  

(1) Na s. 38 je mezi příklady internacionalismů uvedeno i slovo demokracie. Formulace textu 

by mohla čtenáře zavádět ohledně původu tohoto slova. Jaký vlastně je? 

(2) Na s. 42 je použit termín nastřelení hranic. Je součástí žargonu používaného v neformál-

ních rozhovorech. Mohl by autor danou skutečnost pojmenovat tak, aby lépe zapadala do 

odborného stylu? 

(3) Na s. 56 je „hodnota trvání explozívy ... ve skutečnosti hodnota dvou geminovaných ex-

plozív...“ Jaké doporučení pro tyto případy nalezneme v publikaci Machač a Skarnitzl, 2010?  

(4) Na s. 58 se píše o výslovnosti slova extreme s přízvukem na první slabice. Je to v případě 

rodilé mluvčí chyba nebo možná realizace? 

(5) Na s. 77 je použito sousloví kvantita veláry [k]. Proč není pro trvání vhodné používat 

termínu kvantita? Pro jaký jev je již tento termín rezervován? 

Položené otázky signalizují, že nemám zásadních námitek. Konstatuji, že diplomová práce 

Jana Růžka splnila svůj účel a svým obsahem i rozsahem vyhověla požadavkům kladeným na 

práce dané úrovně. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení  výborně. 

 

V Praze dne 28. 8. 2013                ............................................ 

                   doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 


