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Posudek vedoucího práce 
na bakalářskou práci Jana Stobera 

Vliv sexuální orientace mužů na vybrané akustické charakteristiky 

Bakalářská práce Jana Stobera představuje první moderní sociofoneticky zaměřenou kvalifikační práci 

a první sociofonetický výzkum prováděný na češtině obecně. Autor zkoumá rozdíly ve výslovnosti 

šumových hlásek u hetero- a homosexuálních mluvčích pomocí spektrálních momentů. Z hlediska 

výběru tématu se tedy jedná o zajímavý a zároveň i aktuální výzkumný úkol. 

Práce je dle konvencí fonetického výzkumu členěna na úvodní a empirickou část. První kapitola čtenáři 

poskytuje sociologické i fonetické uvedení do zkoumané problematiky. Jan Stober se věnuje 

homosexualitě a sexuální orientaci obecně i jejímu vztahu k řečovému chování, rozdíly mezi muži a 

ženami v řečové produkci vztahuje k maskulinitě a femininitě a popisuje doposud dokumentované 

způsoby manifestace sexuální orientace v řeči. Závěrečný oddíl úvodní kapitoly se věnuje akustickým 

vlastnostem hlásek [s š ř], které autor ve svém studii zkoumal, a spektrálním momentům, pomocí nichž 

rozdíly mezi hláskami analyzoval. Druhá kapitola představuje metodologické pozadí práce: autor 

popisuje vzorek účastníků a řečový materiál, který mluvčí četli, způsob nahrávání a zpracování dat, 

včetně segmentačních konvencí, které jsou pro zkoumání spektrálních momentů šumových hlásek 

nejvhodnější. Ve třetí kapitole Jan Stober prezentuje výsledky své studie a postupuje pro každý 

spektrální moment od celkových vztahů k individuálním tendencím. Protože hypotézy vycházející 

převážně ze zahraniční literatury nebyly potvrzeny, snaží se autor ve čtvrté kapitole Diskuse najít pro 

tento nesoulad vysvětlení. Zaměřuje se přitom zejména na tzv. homosexuální řeč obecně a na 

potenciální osvojování homosexuálních rysů v řeči. 

Předložená bakalářská práce je zajímavou, v českém prostředí tematicky ojedinělou studií. Za velmi 

zdařilé považuji především pasáže v úvodní kapitole a v diskusi představující ukotvení foneticky 

orientovaného výzkumu do sociologie a sociolingvistiky, psychologie i do širšího pozadí týkajícího se 

sexuální identity a orientace. Je zřejmé, že autor prostudoval velké množství odborných pramenů 

týkajících se jak sociálních, tak jazykových a řečových aspektů homosexuality. Práce je napsána 

poutavým a přesto odborným stylem, kvalitě textu však bohužel do jisté míry ubírá velmi časté špatné 

používání interpunkce (jde zejména o absenci čárky na konci, někdy i na začátku vedlejší věty, což 

někdy vede k obtížně srozumitelným větám) a občasné překlepy. 

Další připomínky se týkají několika věcných i formálních aspektů. K věcným patří např. to, že ve třetí 

kapitole není uvedeno, jaký typ posthoc testu byl prováděn, nebo terminologické popletení (vokalický 



trakt, str. 19). Domnívám se, že v tab. 1 na str. 46 je očekávané vnímání řeči u heterosexuálů napsáno 

obráceně. Z formálního hlediska zmíním, kromě jazykových chyb, absenci odkazů na přílohy E a F 

v textu, přičemž zejména výsledky posthoc testů v příloze F pro čtenáře mohly být zajímavé. U obr. 4 

je pak uveden chybný popisek (obrázek se týká sešikmení a ne rozptylu). 

Rád bych, aby se Jan Stober při obhajobě vyjádřil k následujícím otázkám: 

 Mohou být výsledky ovlivněny tím, že autor analyzoval znělou i neznělou variantu /ř/? 

 Autor správně zdůrazňuje, že homosexuální mluvčí nemusí vykazovat stereotypní řečové 

chování spojované s homosexuály, a tedy že i zkoumaný vzorek pravděpodobně takové mluvčí 

zahrnuje. Zajímalo by mě, jak by své mluvčí percepčně hodnotil: u kolika rysy tzv. 

homosexuální řeči nachází? 

Na závěr konstatuji, že předkládaná práce Jana Stobera splňuje požadavky kladené na bakalářskou 

práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  

velmi  dobře . 
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