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Vliv sexuální orientace mužů na vybrané akustické charakteristiky 
 

Bakalářská práce je zaměřena na porovnání řeči heterosexuálních a homosexuálních mužů. Snaží se 

vyvrátit stereotypní představy o jednotném řečovém projevu homosexuálů a potvrzuje vysokou 

řečovou variabilitu mezi jednotlivými mluvčími. Experimentální část je zaměřena na akustické rozdíly 

v produkci /s, š, ř/ v češtině. 

 

Úvodní kapitoly jsou zpracovány velice důkladně. Seznamují čtenáře s dosavadními poznatky 

o sexuální orientaci a základními informacemi o jazykové variaci. Dále shrnují historický výzkum 

jazyka a homosexuality. Následuje osvětlení rozdílů v produkci řeči mužů a žen a přehled studií, které 

se přímo zabývají fonetickými rysy homosexuální řeči. Příklady jsou doloženy velkým množstvím 

citací aktuální a převážně zahraniční literatury. 

 

Je dobré, že na str. 13 autor zdůrazňuje velký vliv komunikační situace (např. komunikace s ostatními 

homosexuály), experimentální část práce se zaměřuje na neutrální čtenou řeč. Na str. 19 v kapitole 1.4 

„Rozdíly mezi mužem a ženou v produkci řeči“ by bylo vhodné kromě základní frekvence F0 zmínit 

i rozdíly v hodnotách formantů. Na str. 21 by bylo zajímavé vzhledem k otázce automatického 

přiřazení genderové role narozenému dítěti uvést zmínku o speciálních případech neurčitého pohlaví 

uznávaných v Německu a Austrálii. 

 

Vůči této solidně zpracované první polovině práce působí praktická část nevyváženě. V metodě 

postrádám uvedení vzorkovací frekvence nahrávek, jejíž volba může silně ovlivnit měřené spektrální 

ukazatele. Jako nevhodné považuji kombinování různých nahrávacích prostor (výrazně se lišících 

mírou dozvuku a zajisté i úrovní šumu), což si ale autor v textu sám uvědomuje. Jako nevyužitý 

potenciál vidím chybějící analýzu trvání vybraných hlásek. Vzhledem k provedené práci, tedy 

existujícím záznamům a provedení jejich segmentace, by toto neměl být již problém. Přitom 

provedená rešerše v úvodu k takovému postupu přímo vybízí (viz str. 26). 

 

Na str. 29 nacházíme popis čtyř spektrálních momentů, což jsou jediné ukazatele, které byly v rámci 

práce analyzovány. Bylo by výrazně vhodnější uvést jejich definice jednoduchým vzorcem, případně 

doplnit význam ilustrativním obrázkem. Místo toho nacházíme nepřesné definice. Například spektrální 

těžiště jako „průměrnou frekvenci spektra“. Spektrum je komplexní funkce reálné frekvence, 

uvažujeme tedy amplitudovou a fázovou složku, rozsah frekvencí je předem pevně daný v závislosti 

na provedení spektrální analýzy, nikoliv na signálu samotném. Přesnější by tedy bylo hovořit 

o „váženém průměru frekvencí, kde váhy jsou velikosti amplitud spektra daného signálu“. Vyloženě 

nesrozumitelně působí věta „Spektrální těžiště bílého šumu o frekvenci 22050 Hz lze získat na základě 

Nyquistova vzorkovacího teorému, který následně vydělíme dvěma.“ Bílý šum nemůže mít jednu 

konkrétní frekvenci, uvedená frekvence se však nevztahuje ani ke spektrálnímu těžišti, jak vyplývá 

z následující věty („těžiště takového šumu má hodnotu 5512.5 Hz“). Autor tím tedy zjevně musel 

myslet vzorkovací frekvenci, což by ale bylo správné uvést. Druhá část věty však postup zatemňuje 

ještě více, Nyquistův teorém není možné dělit dvěma. Myšlena byla patrně hodnota hraniční 

frekvence, kterou lze na základě teorému vypočítat. 

 

Na str. 32 by bylo vhodné citovat příklady studií pro zmiňované jazyky (dánština, španělština a 

kantonština). 

 

U obrázků 1 až 7 (str. 35 a dále) postrádám vysvětlení použitého značení, konkrétně popis chybových 

úseček (error bars). Ty mohou mít mnoho významů a je nutné je alespoň na jednom místě v práci 

specifikovat. Může se jednat o konfidenční intervaly odhadu střední hodnoty dat, případně intervaly 

vymezené směrodatnými odchylkami, tedy udávající určité rozpětí samotných hodnot. V obou 

případech je nutné specifikovat hladinu významnosti. A nebo také mohou znázorňovat kvantilové 

rozpětí opět buď celých dat nebo jen odhadu jejich středu, v takovém případě je též nutné uvést 

hodnoty hraničních procent pro hledání kvantilů. 



Co se týče typografické stránky, čtenáře ruší neslabičné předložky na konci řádků. Práce obsahuje 

přijatelné množství drobných překlepů (nejastnost, Gaussovské křivky s velkým počátečním 

písmenem apod.). Na str. 25 by neměly být vloženy mezery u složených číselných výrazů vzniklých 

spojením číslovky psané číslicemi s jiným slovem („7 bodovou“ či „15 sekundový“). Jako závažnější 

problém však vnímám systematicky špatné používání interpunkce v souvětích napříč celou prací. 

Prakticky na každé stránce nalezneme jeden i více výskytů této chyby. Jako příklad uveďme: 

„Důvodem proč se tato studie zaměřuje také právě na výzkum sykavek jsou několikeré studie...“, nebo: 

„Hodnoty špičatosti udávají do jaké míry je tvar spektra kolem spektrálního těžiště odlišný...“ 

V některých případech chybějící čárky skutečně výrazně snižují srozumitelnost sdělení, jako například 

věta: „To znamená, že v jistých kulturách jsou vokály, které produkují ženy od sebe odlišnější než 

vokály, které produkují muži.“ 

 

Uzavírám, že předkládaná práce Jana Stobera zpracovává aktuální téma a splňuje svým obsahem 

i rozsahem požadavky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem práci 

doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře . 

 

K obhajobě vznáším následující dotazy: 

 
 Na obrázku 1 (str. 35) se nepřekrývají chybové úsečky skupin GAY a HET jak u /s/, tak v případě /ř/. 

Přesto použité post-hoc testy rozhodly o statisticky významné odlišnosti pouze v případě /s/. 

Specifikujte prosím konkrétně význam použitých chybových úseček a vysvětlete, proč jejich nulový 

průnik nutně neznamená statisticky významný rozdíl. 

 

 Str. 36: je zřejmé, že spektrální těžiště mluvčích M01 a M02 leží výrazně níže a může tak významně 

ovlivnit statistické porovnání homosexuální a heterosexuální skupiny. Jak dopadne výsledek 

statistického testu, pokud jsou z dat vyjmuti mluvčí M01, M02, M04, M05 a M11 (nahraní v prostředí 

mimo studio)? 

 

 V diskusi na str. 43 přiznáváte úskalí, že přestože mohli mluvčí dobrovolně své nahrávky zrušit poté, co 

se dozvěděli účel experimentu, je možné, že přesto byly odpovědi o sexuální orientaci zkreslené. 

Vzhledem k tomu, že někteří mohou zatajení své skutečné sexuální orientaci vnímat jako společensky 

přijatelnější, odstoupení by mohli chápat jako nepříjemné upozornění na skutečnost a raději zvolí 

pohodlnou cestu „mystifikace“. Existují postupy, jak zvláště u větších výzkumných vzorků respondenty 

tohoto strachu zbavit? 
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