Abstrakt
Tato práce hledá souvislost mezi intonačním rozpětím a přívětivostí,
která je podle Pětifaktorového modelu považována za jednu ze složek
osobnosti. Jelikož zkoumání projevů osobnostních rysů v hlase není
ve fonetickém výzkumu příliš běžné, je v teoretické části popsán současný stav poznání v oblasti postojů, popisu osobnosti a prvních dojmů v hodnocení osobnosti. Představeny jsou především studie, které
se týkají působení řeči. Jádrem práce je experiment, v němž je porovnáván vliv tří úrovní intonačního rozpětí (komprimovaná, normální
a expandovaná) na hodnocení přívětivosti u 15 českých mluvčí. Percepčního testu se účastnilo 41 respondentů Intonačnímu rozpětí je
věnována samostatná kapitola, která se zaměřuje především na problematická místa popisu. Statistická analýza neprokázala významné
rozdíly mezi úrovněmi rozpětí, podrobnější rozbor se tak zaměřil na
odhalení rušivých proměnných a popis slabších trendů.
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Abstract
The purpose of the current study is to establish the relationship between pitch range and agreeableness which is viewed as one of the
personality traits according to the Big Five model. As the focus on
the manifestation of personality traits in speech is not very common in
phonetic research, the introductory chapters review the currents state
of knowledge in the field of attitudes, personality and first impressions. Emphasis is put on studies that are concerned with the effects
of speech. Central to the present study is the experiment where the
influence of three levels of pitch range (compressed, normal and expanded) on the agreeableness of 15 Czech speakers was assessed by
41 participants. A full chapter is devoted to the discussion of pitch
range, highlighting problematic areas in the description. Statistical
analysis did not prove there to be significant differences between the
pitch range levels. Closer examination of the data thus focused on
identifying the extraneous variables and on describing the less discernible trends.
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