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Diplomantka L. Brušáková si ve své práci klade otázku, zda řečová vada může ovlivňovat postoj 

posluchačů k mluvčímu s touto řečovou vadou. Jedná se o tematiku aktuální, z oblasti, která je velmi 

citlivá.  

Název práce zní Postoje posluchačů vůči mluvčím s vybranými řečovými vadami. Neuvažovala 

autorka o tom, že by v názvu užila neutrální předložku k („postoj k“)? Předložka vůči již v sobě může 

nést negativní konotace.
1
 Dále, nebylo by vhodné místo o vybraných řečových vadách (plurál) hovořit 

přímo o sigmatismu, jemuž se autorka věnuje? 
 

Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a empirickou. 

První kapitola se věnuje vymezení sociolingvistiky a sociofonetiky. Pozn. Podle jiného zdroje (Helbig, 

1991)
2
 použil poprvé termín “sociolingvistika” v r. 1952 H. C. Curry, ovšem termín se ujal až po r. 1964,  kdy D. Hymes 

(kterého zmiňuje autorka citující Neustupného z r. 2002) vydal sborník studií z této oblasti. 

Kapitola 1.1.2 je nazvána Sociolingvistika v Čechách. Jaký je stav sociolingvistiky na Moravě a ve Slezsku? 

Důležitý je oddíl věnovaný faktorům, které jsou zdrojem jazykové variability. Zde prosím o 

upřesnění: V jakém smyslu jsou užity pojmy pohlaví a gender (viz 3. okruh faktorů na str. 14) a na 

základě kterého zdroje jsou tyto okruhy uvedeny? (str. 14)? 
 

Druhá kapitola se zabývá konceptem postoje. Po jeho obecném vymezení se diplomantka soustředí 

na postoj k jazyku a s ním související otázku standardu, normy a odchylek od normy. Autorka správně 

upozorňuje, že komunikující osoby si odchýlení se od normy ne vždy uvědomují a také že ne všechny 

odchylky jsou vnímány stejným způsobem. Nastolené teze dokládá výsledky experimentů založených 

převážně na angličtině. 

Diplomantka věnuje samostatný oddíl také problému standardu, spisovného jazyka a kodifikace, a to 

pro české prostředí (2.2.1). Výklad je v této části spíše povrchní a poněkud nevyvážený – převažují 

citace téhož, nikoli neutrálního zdroje (Cvrček, 2006). 

Autorka jednou větou upozorňuje na přínos F. Daneše pro českou lingvistiku v otázce postojů (str. 

25), ovšem nevěnuje mu žádný další prostor. Ve zmíněném oddílu 2.2.1 pouze zmiňuje Danešem 

formulovaná kritéria užívaná při procesu kodifikace (str. 19–20). (Z textu není zcela zřejmé, v čem spočívá 

hierarchičnost těchto kritérií.) 
 

Metodologickým otázkám výzkumu postojů se věnuje třetí kapitola. Autorka například uvádí různé 

přístupy ke kategorizaci okruhů/vlastností, které autoři při zkoumání postojů vymezují (kap. 3.2). 

Obsáhlou (cca 6,5 stran) a důkladně zpracovanou částí je kap. 3.3, v níž autorka přináší výsledky 

dalších zahraničních výzkumů. Kromě vlastních výsledků si všímá i metodologické stránky 

experimentů a kriticky se zamýšlí nad možnými limity či nedostatky předkládaných experimentů. Je 

otázkou, zda termín Accentedness Index je vhodné překládat jako index přízvučnosti (str. 33). 

V prvních kapitolách autorka prokázala dobrý přehled zejména zahraniční literatury a z dalšího textu 

je zřejmé, že načerpané znalosti dokázala zužitkovat při sestavování vlastního experimentu. 
 

Čtvrtá kapitola se zabývá řečovými vadami. L. Brušáková dokládá na výsledcích výzkumu z r. 1989, 

že sigmatismus – vada sykavek, kterým se diplomantka ve vlastním experimentu zabývá, je spolu 

s vadami kmitavých hlásek nejrozšířenější. Jak autorka píše, tabulku s daty převzala z publikace 

Palkové (Palková, 1994). Neuvádí však data kompletní, některé hlásky/skupiny hlásek a údaje k nim 

z původní tabulky vynechává; na tuto skutečnost však neupozorňuje.  

Autorka také uvádí artikulační, akustické a percepční vlastnosti jednotlivých českých hlásek 

zahrnutých mezi sykavky, resp. polosykavky. Artikulaci dokládá i obrázky, jejichž popisky říkají, že se 

                                                             
1
 Srov. Svozilová, N. a kol. (2005): Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha: Academia. 

2
 Helbig, G. (1991): Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha: Academia. 
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jedná o palatogramy a postavení rtů (obrázek 3, 4, 6, 7 na str. 42–47). Co dalšího uvedené obrázky 

ukazují a proč autorka upozorňuje právě (jen) na palatogram a postavení rtů? Z jakého důvodu zapisuje 

autorka afrikáty – znělé protějšky c a č – jako [dz] [dž] (např. str. 41, 43)? 
 

Kapitola 5 Metoda zahajuje experimentální část práce. Autorka si stanovila nulovou hypotézu H0 

Sigmatismus nemá vliv na vnímání a hodnocení mluvčích a dále dvě pracovní hypotézy (str. 48).  

Hypotézu se rozhodla testovat na základě percepčního testu, který by obsahoval položky se 

sigmatismem a k nim v páru položky modifikované, u nichž by byl sigmatismus odstraněn. Podrobně 

informuje o postupném výběru nahrávek a vytváření testových položek. 

Vedlejším, avšak zajímavým výsledkem, je srovnání hodnocení míry sigmatismu u výchozího 

souboru nahrávek čteného textu z Pražského fonetického korpusu u dvou skupin hodnotitelů, a to 

pracovníků Fonetického ústavu a studentů oboru fonetika. Je nutné uvádět procentuální počty mluvčích se 

sigmatismem s přesností na setiny (tab. 6, str. 49, tab. 7, str. 51)? 

Co se týká struktury výkladu, je poněkud matoucí, když autorka v kap. 5.2.1 hovoří o výchozí 

skupině 261 mluvčích, zmiňuje zúžení výběru na 39 mluvčích, poté se opět vrací ke skupině 261 

mluvčích. V závěru této kapitoly uvede bez dalšího komentáře tabulku s 8 mluvčími, kteří byli nakonec 

vybráni k provedení vlastního experimentu (str. 51). Jak autorka dospěla k 8 mluvčím, vysvětluje až 

v další kapitole 5.2.2. Jakým způsobem bylo vytvořeno náhodné pořadí, ve kterém autorka mluvčí poslouchala? 

V tabulce je poněkud podezřelé pořadí 11, 13, 15–20, 34–38.  
Autorka pro experiment zvolila čtený text (vytvořený P. Janotou a Z. Palkovou, uvedení autorů JV). V tab. 10 

(str. 53) je uveden tento text spolu s označením výskytu sykavek. Pro všechny sykavky je zaznamenána 

pozice “v rámci jednotlivých přízvukových taktů” (iniciální, mediální, finální). Jaká byla kritéria pro 

určení této pozice? Např. pro obě sykavky [s] [z] ve větě Babička se zeptala Petra. je uvedeno, že se 

jedná o pozici mediální. Co se týká terminologie, autorka používá sousloví přízvukový takt; v textu 

Palkové a kol. (2004)
3
 bylo doporučeno užívat termín mluvní takt. 

Autorka vybrala jako mluvčí rovnoměrně 4 muže a 4 ženy. Z hlediska etického je otázkou, zda je 

vhodné použít zcela anonymní kódy až pro těchto 8 mluvčích. Původní kódy, které autorka uvádí u 

výchozí skupiny 261 mluvčích (viz také data v elektronické příloze), nejsou zcela anonymní a jsou 

určeny pro interní práci. K anonymizaci viz také níže. 

Z výchozího textu vybrala autorka pro následnou práci dvě promluvy: Já musím napsat větu 

(zkráceno původní souvětí) a Neboj se, dám pozor na auta. Každá z těchto promluv tvořila 

v poslechovém testu samostatnou položku. Autorka píše, že promluva Já musím napsat větu byla 

v rámci položky zopakována, tj. zazněla 2x (na rozdíl od promluvy Neboj se, dám pozor na auta). 

Tento fakt pouze konstatuje, ale nijak nezdůvodňuje (str. 54), ani ho dál v interpretaci výsledků nebere 

v úvahu. Přitom promluvy tak nejsou testovány za stejných podmínek, dojem posluchače může být 

opakováním výrazně ovlivněn. 

Autorka výše uvedené dvě promluvy získala od všech 8 vybraných mluvčích. Poté přistoupila 

k modifikaci těchto originálních promluv a to tak, že postižené sykavky nahradila ortofonickými 

realizacemi z promluv jiných mluvčích. Pro demonstraci odkazuje na spektrogram daného segmentu 

před substitucí a po ní (obr. 8 a 9 na str. 56). Je pro demonstraci zajímavý také oscilogram? 

Autorka uvádí, že při substituci bylo třeba ošetřit zejména předěly mezi sykavkou a okolím, vždy 

bylo třeba přizpůsobit amplitudu a důležité bylo také trvání segmentu. Mohla by autorka ještě 

podrobněji popsat způsob výběru mluvčích pro substituci? A v rámci vybraných mluvčích – jaký byl 

postup pro výběr konkrétních segmentů? Pocházel segment z téže promluvy a téhož okolí jako 

nahrazovaný segment, nebo našel-li se vhodný segment, byl použit na co největší počet pozic? 

Autorka tak získala 8 originálních promluv a k nim do páru 8 modifikovaných promluv. Byla 

autorka sama s percepčním dojmem modifikovaných nahrávek spokojena? Cílem modifikace bylo 

odstranit rušivost (způsobenou sigmatismem). Je otázkou, do jaké míry se to skutečně podařilo nebo 

jestli manipulací nevznikla rušivost jiná (srov. např. páry F1-1, F1-2, F2-1). 

Je zřejmé, že diplomantka je dobře obeznámena se způsobem sestavování percepčních testů, má 

např. velmi vhodně formulována kritéria pro řazení položek v testu (viz také názorné tab. 12 a 13). 

                                                             
3
 Palková, Z. a kol. (2004): Stabilizace některých termínů pro fonetický popis češtiny v závislosti na nových výsledcích výzkumu. In: T. Duběda (Ed.) Sborník 

z Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004 
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Oproti tomu percepční test jako celek je zahalen tajemstvím. Dozvídáme se, že 32 cílových položek 

tvořilo cca 1/3 percepčního testu, zbylých 60 položek sloužilo k odvedení pozornosti posluchače od 

záměru experimentu. Je dosti zarážející, že některým detailům věnuje autorka velkou pozornost, ovšem 

některé aspekty zcela opomíjí. K těmto „výplňkovým“ položkám se dozvídáme pouze to, že jde o 

„zvukový materiál související s obdobně zaměřeným výzkumem další studentky Fonetiky na FF UK, se 

kterou jsme si takto navzájem vypomohly“ (str. 60). Více se o vlastním zvukovém materiálu celého 

percepčního testu nedozvíme z textu nic. Přitom celkový kontext testu má zcela nepochybně vliv na 

posluchačské hodnocení. Jde o stejné promluvy, ale sledující jiný cíl? Jde také o čtené texty? atd. 

Čtenář je pouze odkázán na elektronickou přílohu práce, kde je uvedena zvuková podoba konečné 

verze percepčního testu. Percepční test je v příloze uveden ve formátu MP3, nikoli ve formátu wav, jak 

je obvyklé. V jaké formátu byl test zadáván? 

Popis struktury poslechového testu je v určitých bodech také poněkud nejasný. Např. to, co se myslí 

„všemi typy testových otázek“, které jsou zmíněny v souvislosti se zácvičnými položkami (str. 59), je 

objasněno až o 5 stran později (str. 64). 

Prostřednictvím sedmibodové škály měli respondenti zodpovězením zadaného dotazu ohodnotit 

mluvčího. K názornosti přispívá uvedení konkrétní grafické podoby dotazů (str. 61–62).  

Dotazy pocházely ze dvou okruhů, a to okruhu „sociální status“ a okruhu „společenská přitažlivost“, 

ke každému okruhu byly sestaveny 4 dotazy (str. 60). V textu není přímo uvedeno, do jaké míry byly 

okruhy, resp. dotazy, testovány rovnoměrně a zda byla nějaká kritéria pro kombinování dotazů.  

Až z tabulky 15 na str. 72 (tedy o 12 stran později) plyne, že okruhy byly testovány rovnoměrně a) 

v rámci všech mluvčích (každý mluvčí byl hodnocen právě jednou v rámci okruhu 1, resp. okruhu 2), b) v rámci 

testovaných promluv (promluva 1 byla testována 4x v okruhu 1, resp. 2, totéž platí pro promluvu 2). Proč není 

rovnoměrnost dodržena také vezmeme-li v úvahu pohlaví mluvčích? (U žen byla promluva 1 testována 

v rámci okruhu 1 třikrát, v rámci okruhu 2 jednou, u mužů je poměr logicky obrácený, tj. 1:3.). 
Počet výskytů jednotlivých dotazů si může čtenář sám ověřit v testovém formuláři, jehož finální 

podoba je uvedena v příloze. 

Testování probíhalo individuálně, jednotlivé sezení trvalo cca 45 minut, celkový počet respondentů 

je 42. Přestože se o oslovování respondentů a zadávání testů dělila diplomantka s kolegyní (viz str. 60), 

je zřejmé, že se jednalo o časově velmi náročnou část experimentu. 

V příloze jsou uvedeny naskenované dotazníky všech 42 mluvčích. Je třeba ocenit uvádění 

zdrojových dat, je však toto nejlepší forma? Nebyla by dostačující tabulka s přepsanými údaji? Opět je 

totiž třeba nastolit otázku anonymizace. Na dotaznících, které obsahují i úvodní část, v níž respondent 

hodnotil sebe sama, (a také v názvu příslušného souboru) je uveden čtyřpísmenný kód – čtenáře 

napadne, že se patrně jedná o kombinaci vzniklou z křestního jména a příjmení. Z rukou psaných 

poznámek je často zřejmé, zda daný respondent byla žena, nebo muž.  
 

Kapitola 6 přináší výsledky experimentu, a to nejdříve v rámci všech mluvčích (podkap. 6.1). Úvod 

ke kapitole je mírně zavádějící. Autorka hovoří o následujících grafech a v nich užitých barvách (str. 

66), v prvním grafu se však uvedené barvy nevztahují k rozdílům v hodnocení, nýbrž k pohlaví (graf 2, 

str. 67). Taktéž by pro popisky grafů bylo vhodné použít jinou formulaci než „rozdíl kladný“, „rozdíl 

0“, „rozdíl záporný“ (grafy 2–5), neboť ve vlastním textu se s těmito formulacemi pracuje omezeně a 

čtenář si musí neustále připomínat, co od čeho bylo odečítáno a co daný rozdíl fakticky znamená. 

Do popisků grafů a tabulek  se také vloudil překlep „reposndentů“, který se (patrně kopírováním) 

systematicky opakuje ve všech svých výskytech (grafy 2–5, tab. 15, 16 atd.). 

U grafu 2 je další překlep („všcihni“). U grafu 5 se patrně nejedná o „ženy“, ale o všechny mluvčí.  

Autorka sleduje, zda se v rámci páru originální promluva – modifikovaná promluva projeví rozdíl 

v hodnocení posluchači. Uvádí, že v rámci všech mluvčích se na základě párového t-testu potvrdilo, že 

„zamaskování sigmatismu vedlo k lepšímu hodnocení mluvčích“ (str. 70). Jaká byla hladina 

významnosti? A ze kterých údajů se pro výpočet t-testu vycházelo? (Z průměrného rozdílu testovaných 

párů položek, ze všech získaných soudů…?) 

Autorka také uvádí, že „lze říci, že výsledky hodnocení mluvčích – žen více odpovídají naší 

hypotéze H1“. Ověřovala, zda je rozdíl v hodnocení mluvčích žen a mluvčích mužů statisticky 

významný? 
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V tab. 15 (str. 72) je u údajů průměrného bodového zisku nestejný počet desetinných míst, chybějí 

údaje o směrodatné odchylce (tyto výtky se týkají i dalších tabulek, případně vlastního textu). 

Červeně by patrně měl být v tab. 15 označen údaj „rozdíl záporný“ i u promluvy F1-V1. Je však 

rozdíl 1 respondenta relevantní rozdíl? (K relevantnosti rozdílu viz také níže.) 
 

V dílčích oddílech uvádí autorka výsledky samostatně pro skupinu žen a v rámci ní pro jednotlivé 

mluvčí, podobně postupuje následně i pro skupinu mužů. U každého mluvčího je uveden konkrétní 

dotaz vztahující se k dané promluvě. Získané údaje jsou systematicky uváděny vždy v tabulce a 

grafech. Když autorka pracuje s bodovým ziskem, resp. s rozdílem bodových zisků, který rozdíl 

považuje autorka za významný? Je např. rozdíl 0,02 bodu (F1-V1) relevantní? (V textu a grafech kap. 

6.2) je průměrný bodový zisk uváděn dokonce s přesností na tisíciny.) 

Autorka upozorňuje zejména na případy, které odpovídají hypotéze H1. Jak plyne už i z předchozích 

výkladů, nejsou však řídké případy, kdy je originální položka hodnocena lépe než položka 

modifikovaná. 
 

Obdobným způsobem uvádí autorka výsledky v kap. 6.2, zde je nahlíží z hlediska okruhů „sociální 

status“ vs. „společenská přitažlivost“. Diplomantka uvádí, že výsledky „potvrzují hypotézu H2“, ovšem 

významnost rozdílu v hodnocení patrně statisticky neověřovala. Grafy týkající se bodového zisku pro 

jednotlivé okruhy, resp. dotazy, jsou uváděny v páru – průměrné bodové hodnocení a celkový bodový zisk (graf 29+30, graf 

33+34). Vzhledem k tomu, že výsledné grafické zobrazení je u daného páru grafů logicky shodné, bylo by dostačující uvést 
pouze jeden z grafů. 

 

Samostatný oddíl není bohužel věnován hodnocení promluvy 1 proti promluvě 2 (viz také výše 

opakování promluvy 1 v rámci položky), ani není nijak brán v úvahu fakt, že v promluvě 1 byly 

testovány 2 sykavky neznělé, tj. [s], a v promluvě 2 sykavka neznělá i znělá, tj. [s, z]. 
 

V závěrečných dvou kapitolách autorka shrnuje získané výsledky, uvádí, jakým směrem by bylo 

vhodné experiment rozšířit (zvýšení počtu mluvčích, další typy textů) a zamýšlí se nad dalšími aspekty, 

které mohly ovlivnit výsledky (např. převaha respondentů – žen, barva hlasu mluvčího). Pozn. Nabízí se 

otázka, zda mluvčí F2 měla být do experimentu vůbec zařazena, když „její výslovnost je celkově nestandardní“ (str. 97) a 

autorka si toho byla vědoma. 
 

Až na jednotlivá místa (viz výše) je výklad jasný a zvolený styl odpovídá odborné práci. Pozn. 

Autorka by se měla zaměřit na správné užití zájmena svůj (např. str. 9, 10, 29) – v některých místech by 

mohlo dojít až k nedorozumění (str. 10), a na interpunkci (zejména psaní čárky v souvětích). 
 

Co se týká technicko-grafické stránky diplomové práce, k poznámkám uvedeným průběžně v textu 

bych dodala, že Obsah má hezkou grafickou podobu, závěrečný Seznam obrázků, tabulek, grafů a 

příloh je zpracován pečlivě (druhý řádek by snad bylo lépe odsadit) a v Bibliografii je dodržen jednotný 

formát. Práce obsahuje spíše menší množství jednotlivých překlepů, je však třeba upozornit na chyby, 

které se systematicky opakují: ponechání neslabičné předložky na konci řádku, psaní značky % spolu 

s číslicí bez mezery, na některých místech textu a v některých tabulkách používání desetinné tečky 

místo desetinné čárky.  
 

Závěrem konstatuji, že práce Lenky Brušákové splňuje všechny náležitosti kladené na diplomovou 

práci. Svým experimentem otevřela problematiku, které bude zajisté vhodné věnovat v českém 

prostředí větší pozornost než doposud. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

 
                                                                                                                PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. 

Hostivice 7. září 2014 

 


