
                           

 
 
        
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

         Ústav anglického jazyka a didaktiky 
                                                                                        nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1                
                                             tel. 221619277 
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Oponentský osudek 
 
Bakalářská práce Jakuba Kaprála je experimentální studie, pracující s nahrávkami rodilých a nerodilých 
mluvčích pomocí sofistikovaných metod a techniky. Její cíl je shrnut v názvu práce – zjistit, zda a jakým 
způsobem se liší rytmus v uvedených třech jazykových varietách. Práce je rozdělena do pěti částí. Po 
úvodu následuje nejdelší, teoretická část o problematice jazykového rytmu a historii jeho výzkumu. Tato 
část dále obsahuje oddíly o rytmu v angličtině a slovenštině a jejich srovnání (vliv ortografie na rytmus 
2.5.1 se mi jeví jako přitažený za vlasy). Podle obsahu by zde měl být i oddíl Difficulties of foreign 
learners with English rhythm – v textu najdeme oddíl Difficulties of Slovak learners with English rhythm, 
kde se dočteme že “In order to have a perfect command of a foreign language, the task of acquiring its 
rhythm is indispensable.“ Navzdory kostrbaté angličtině je zřejmé, že autor se s literaturou o rytmu dobře 
obeznámil a dokáže si informace a údaje utřídit. Horší je to s výkladem technických pojmů a metod – 
stejně jako jiní před ním si neodpustí rovnice pro výpočet rPVI (str. 11), které jsou bez dalšího vysvětlení 
zcela zbytečné. Také si nejsem jist, zda výklad o systému vokálů, slabikách a přízvuku v angličtině a 
slovenštině je bez dalšího usouvztažnění s rytmem relevantní. Naopak bych uvítal více informací zejména 
o výzkumu anglického rytmu (2.3; vzhledem k tomu, že „There is not a more thoroughly studied and 
researched speech rhythm than the English one.“) – autor se spokojil se sedmi řádky.   

Teoretickou kapitolu nelogicky uzavírá oddíl Hypotheses and research questions. Hypotézy jsou 
součástí projektu a měly být uveden v kap. 3 Method a material.  Základní hypotézu, totiž předpoklad, že 
výsledky měření rytmu  odhalí typologický rozdíl mezi angličtinou a slovenštinou (resp. že angličtina 
bude stress-timed a slovenština syllable-timed), a vlasstně i druhou hypotéu (že slovenská angličtina bude 
někde uprostřed), problematizují informace v oddílu 2.4, ze kterých vyplývá, že slovenština byla postupně 
označována fonetiky jako mora-, stress- a syllable-timed. Není úplně zřejmé, proč se autor rozhodl pro 
poslední variantu (je to proto, že Beňušovy studie je nejpřesvědčivější nebo nejnovější?). Pokud jde o 
výběr mluvčích, zajímalo by mě, proč použil pouze jednoho rodilého mluvčího (a female BBC reporter), 
zatímco pro slovenštinu dva. U mluvčích reprezentujících slovenštinu nemohu najít, jakého jsou pohlaví 
(vzhledem k tomu, že britský mluvčí je žena). Pokud jde o slovenskou angličtinu není mi jasné, proč bylo 
nahráváno 25 osob a použity nahrávky jen 6 z nich - na základě čeho (jakých kritérií) byl výběr zúžen?  

V této a ve zbývajících dvou kapitolách, 4. Results and discussion a 5. General discussion and 
conclusion, mám výhrady k některých termínům a formálním aspektům. Na příklad výraz „mode“ 
v hypotézách (str. 22 a dále) je nestandardní a zavádějící, teprve z kontextu vyplyne, že se jím míní 
(native/non-native) L1 nebo L2.  Problém je v tom, že označení slovenských studentů angličtiny jako L2 
English speakers je nepřesné. Jsou to EFL speakers, a to je rozdíl, který by měl autor znát.  Dále autor 
opakovaně  zaměňuje název tabulek s popisem výsledků  – Tables 1 (str. 24) ,  4a, 4b (str. 27), ale i jinde 
(Tables 5, 7). To není možné. Formulace (str. 28) „In order to stabilize the results and give them higher 
transparency, we arbitrarily decided to apply filter to breath groups ...“ , která předznamenává oddíl 4.2 
Data after filtering, je znepokojující. Čekal bych nějaké zdůvodnění tohoto kroku a ne jen konstatování, 
že bylo provedeno arbitrárně. Na druhé straně oceňuji jinak věcný a logický postup při popisu dat a 
výsledků. Je sympatické, že autor se nesnaží kamuflovat, že závěry, které ze studie vyplývají, podporují 
hypotézy v lepším případě  jen částečně. I přesto považuji výsledky za cenné. Není to chyba projektu, dat 
nebo jejich zpracování, ale vyplývá to z teoretických nejasností, které v této oblasti fonetiky/fonologie 
zjevně panují. (Z teoretického popisu se zdá, že až na výjimky, jako je zmiňovaný Gimson (1975). se 

 



                           

nikdo příliš nezabývá rytmem z funkčního hlediska jako výrazovým prostředkem.)  Vzhledem k tomu, že 
lze vcelku bezpečně předpokládat, že rytmus angličtiny rodilého mluvčího, slovenské angličtiny a 
slovenštiny nebude totožný, řekl bych, že studie neověřuje ani tak, zda se tyto tři varianty liší, ale spíše to, 
zda použité metody měření jsou vůbec schopny tyto rozdíly postihnout.     
 Moje hlavní námitka (odhlédnu-li od některých problematických aspektu členění práce) se týká 
jazykové a formální stránky. V angličtině je značné množství chyba. Autor zápolí s kategorií určenosti -. 
členy se objevují, kde nemají, a naopak často chybí tam, kde by měly být (zejména na začátku věty, ale i 
jinde). V textu se vyskytuje řada formulací, které jsou na hranici srozumitelnosti (viz také poznámky 
dole) jako „Lehiste (1977) assigned the principle of isochrony a merely perceptual phenomenon.“ (str. 9), 
„Following the conception that the recordings of Slovak L2 speakers ought to display signs of transition 
from one language rhythm type to another, we propose another hypothesis“ (str. 22).  Vadí mi neshoda už 
v samotném anglickém a českém názvu práce. Odlišná presupozice anglického a českého znění vyvolává 
otázku, zda nedošlo k posunu v chápání cíle práce. Vadí mi nepřesnosti v obsahu (chybné číslování 
oddílů, název oddílu odlišný od názvu v textu), chybné odkazy v textu na oddíly atd. Namátkou jsem se 
díval i na citace a zjistil jsem, že např. Gass, S. M. & Selinker, L. (2008), ač uvedeni v bibliografii,  se 
v textu vůbec neobjevují. Přitom bibliografie je na bakalářskou práci mimořádně bohatá, byť s drobnými 
formálními nedostatky. Jinými slovy bakalářská práce měla být pečlivěji zpracována a zredigována, 
zvláště pokud ji autor chce  věnovat své přítelkyni.  
 
Dílčí poznámky:  
6 - Table of contents – chyba ve značení 2. oddílu  3. kapitoly (2x 3.1)  
11 – Overally – celkově?? 
16 – nejsem si jist, zda definice „Morae are the units which constitute the quality of syllable“ (nehledě na jazykové chyby) je 

přesná – mám za to, že móra jako jednotka zvukové kvantity by měla odpovídat délce krátké slabiky 
21 – only one factor ... shall be taken into accout – proč shall?  
23 – English as L2 language - pleonasmus 
24 – co znamená: In all the recordings, the dictionary forms (OALD1) of the words were preserved. ? 
27 – nerozumím, co znamená větza „non-native L2_ENG exceeds the boundaries set by native languages“ 
31 - which are in line with majority of research > which is in line with the majority of 
31 - Our hypotheses H1 and H2 (see section 2.6) – hypotézy jsou v oddílu 2.7 
31 - It is apparent from Figure 6, however, that not all the metrics succeeded in this task. > ...  confirmed this expectation 
32 - the Slovak L2 English has approached and slightly overreached the native accent. – overreached? nedává smysl 
33 - the findings or Ramus > of Ramus 
37 - The results of present study with combined with the values of Beňuš (2005) > The results of present study combined with 
38 - concise empirical studies have been missing – proč „concise“ (stručné)? 
38 - The research was based on two hypotheses (see section 3.3). – opět se autor netrefil – oddíl 3.3 v práci vůbec není 
38 - Only for six metrics out of nine – ...  – does non-native Slovak English maintain its intermediate position > In only six ... 

out of nine  
38 -  In case we overlook the small overlap  > Provided we disregard ... 
 

Hodnocení:  Jako pozitivum vidím dobře zvládnutou teoretickou i realizační stránku projektu, jako 
negativum vidím chyby a nepřesnosti ve zpracování.  

Závěr:  Předložená bakalářská práce splnila svůj cíl. Autor prokázal schopnost zpracovat náročný 
teoretický i praktický úkol.  Bohužel se přitom nevyvaroval četných jazykových a formálních nepřesností. 
Z tohoto důvodu předběžně hodnotím práci jako velmi dobrou.  
 
 
V Praze dne 17.6. 2014                           prof. PhDr. Aleš Klégr 
 
 
 
 
 


