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Postoje posluchačů vůči mluvčím s vybranými  
řečovými vadami 

 
Logopedické vady vykazuje nemalé procento české populace. I v dnešní, někdy až přehnaně 
liberální a veškeré hodnoty relativizující společnosti zůstává atypická výslovnost hlásek 
problémem, který není radno zlehčovat. Může totiž negativně ovlivnit různé životní příležitosti 
nositele vady. Není ovšem známo, jak velké je toto riziko, a pozornost, která je logopedii 
věnována, se tak řídí intuicemi, případně arbitrárními administrativními zásahy. Zodpovědný 
přístup však vyžaduje rigorózní uchopení problematiky, tedy její zkoumání podle současných 
zásad empirického výzkumu. K takovémuto vývoji situace by měla přispět diplomová práce 
Lenky Brušákové. Týká se reakcí posluchačů na spárované řečové podněty, v nichž sledovanou 
proměnnou je sigmatismus, tedy jedna z nejrozšířenějších logopedických vad u nás. 

Obsah práce je přehledný a naznačuje logickou stavbu. Kromě úvodu a závěru se práce 
skládá ze sedmi oddílů dále ještě vnitřně členěných, seznamu použité literatury, příloh a 
povinných formálních složek jako je třeba dvoujazyčný abstrakt nebo prohlášení diplomanta. 
Řazení jednotlivých oddílů odpovídá současným postupům při prezentaci empirického 
výzkumu.  

V přehledu odborné literatury se diplomantka nejprve zabývá místem sociolingvistiky, 
respektive sociofonetiky v rámci humanitních vědních oborů. Jde o tematiku zajímavou a dobře 
zpracovanou, avšak prostor, který je jí věnován, je značný a chybí explicitní propojení s cílem 
práce. Např. na s. 17 nahoře mohlo být k bodům 4 a 5 Thomasovy klasifikace výzkumných 
oblastí poznamenáno, že právě ty se týkají předkládané práce. Dalším tématem přehledu 
odborné literatury jsou postoje. Zde už je autorčino širší pojetí problematiky namístě. Navíc se 
zde správně objevují reference k výzkumnému úkolu práce (s. 22 uprostřed). V rámci obhajoby 
bude nutno prodiskutovat časté užívání termínu postoj k jazyku. Co se tímto termínem opravdu 
myslí? V čem tkví jeho problematičnost? Jaká by byla opravdu náplň tohoto termínu, kdyby 
byl přímočaře sémanticky motivovaný? Celkově je přehled odborné literatury v kapitolách 2, 3 
a 4 poměrně čtivý, místy však příliš obšírný (popis sykavek s. 41 až 45) a chybí v něm 
provázanost (např. studie Ryanové a Carranzy zmíněná na s. 29 a 34) – jako by autorka tvořila 
mozaiku a neviděla souvislost jednotlivých složek, a především jejich vztah k diplomovému 
úkolu. Chvályhodné je však rozhodně množství prostudované literatury. Navíc je zřejmé, že ji 
diplomantka četla s pochopením a nebála se některé v ní obsažené skutečnosti kriticky hodnotit.  



Pátá kapitola zahajuje vlastní empirickou sondu. Autorka nejprve jasně formuluje 
hypotézy, přičemž nezapomíná ani na hypotézu nulovou, poté se věnuje materiálu, 
respondentům a testové proceduře. Podrobně popsaná metodika výzkumu odpovídá dnešním 
konvencím ve smyslu konkrétnosti: je dostatečně určitá na to, aby bylo možno výzkum beze 
zbytku replikovat. Zejména výběru a zpracování testových položek se autorka věnuje velice 
důkladně a popisuje dokonce i způsob kódování položek. Místy by však přece jen měla volit 
úspornější styl vyjadřování. 

Prezentace výsledků v šesté kapitole je srozumitelná, i když opět poněkud rozvleklá (viz 
např. velké množství výsečových grafů s poměrně triviální informací). Autorka správně 
postupuje od celkových průměrných hodnot, které nesou informaci s relevancí pro stanovené 
hypotézy, k detailnějšímu pohledu na sebraná data. Bylo by vhodné více nalezených rozdílů 
ověřit statistickými inferenčními testy. Při obhajobě by diplomantka měla jmenovat základní 
test, který se používá při zjišťování významnosti rozdílů v četnostech. 

Čtyřstránková diskuse je v porovnání s ostatními částmi práce spíše stručnější, ale lze ji 
vcelku hodnotit jako adekvátní. Zabývá se možnými vysvětleními nalezených vztahů, poctivě 
pojednává o případných omezeních provedené studie a snaží se navrhnout zlepšení pro budoucí 
výzkum. Opět pro účely obhajoby by bylo vhodné vysvětlit pomocí zavedené fonetické 
terminologie, co je míněno spojením vhodná nestrnulá intonace (s. 97). 

Práce je psána odborným stylem, který ale občas sklouzává k popularizačním postupům: 
Než se ovšem dostaneme přímo k našemu výzkumu… (s. 9); Poznatky, které nám sociofonetika 
přináší… (s. 17); Ryanová a Carranza vymysleli pro účely měření postojů k jazyku škálu o 
7stupních…(s. 29 – jedná se o běžnou sedmibodovou škálu se dvěma pojmenovanými extrémy, 
tedy nic vymyšleného); uvedení výsledku t-testu bez hodnoty kritéria a s odkazem na 
pravděpodobnost chyby I. druhu pod čarou (s. 70); formát grafů (průběžně). Celkově je ovšem 
jazyková úroveň je dobrá, s minimem překlepů (některé jsou ovšem velmi nápadné – v mnoha 
grafech se např. výraz respondentů vyskytuje v podobě reposndentů). Na s. 12 se v poznámce 
5 vyskytl příklad nekonzistentního odkazování na zdroje. Formátování práce nevykazuje 
závažné prohřešky, možná kromě poslední věty před obr. 8, s. 56 nebo příliš úzké tabulky 
na s. 58 a chybějící vodící mřížky v grafu 7. 

Konstatuji tedy, že diplomová práce Lenky Brušákové splnila svůj účel a svým obsahem 
i rozsahem vyhověla požadavkům kladeným na diplomové práce magisterského studia. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  
velmi dobře. 

 

V Praze dne 31. 8. 2014                ............................................ 
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