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Posudek vedoucího práce 
na bakalářskou práci Lenky Tranové 

The Voicing Contrast in Vietnamese English 

Bakalářská práce Lenky Tranové zkoumá realizaci znělostního kontrastu v angličtině mluvčích 

vietnamského původu. Protože cizinecký přízvuk a různé výslovnostní rysy, které k němu mohou 

přispívat, jsou v dnešním světě velmi aktuální, jedná se o vhodně zvolené výzkumné téma. Zaměření na 

vietnamskou angličtinu je v českém prostředí navíc poměrně ojedinělé. 

Předkládaná bakalářská práce je členěna dle konvencí empirického výzkumu a obsahuje čtyři hlavní 

kapitoly. V úvodní kapitole autorka představuje systém anglických konsonantů se zaměřením na 

explozivy a jejich znělost z hlediska fonologického i fonetického. Samostatný oddíl je pak věnován 

době nástupu hlasivkového tónu (VOT) a různým aspektům spojeným s měřením a používáním VOT. 

Druhá tematicky odlišná část úvodní kapitoly stručně popisuje základní aspekty osvojování zvukové 

stránky cizího jazyka, vybrané poznatky o vietnamské angličtině a především realizaci exploziv 

v iniciální pozici. 

K teoretické kapitole mám několik výhrad. V takovýchto úvodních pasážích je zvykem vždy 

postupovat od obecného ke konkrétnějšímu popisu. Z tohoto hlediska působí nesystematicky oddíl 2.7 

zaměřený na osvojování výslovnosti cizího jazyka, který začíná obecnými vztahy a tendencemi, 

pokračuje dvěma pododdíly (2.7.1 a 2.7.2), u nichž není zřejmé, proč by mělo být vhodné je rozlišovat 

(věnují se témuž jevu, v téže situaci, tedy osvojování VOT v cizím jazyce), dále se zaměřuje na obecný 

princip equivalence classification, v pododdílu 2.7.4, který je nepříliš transparentně nazván Foreign 

Accents, se autorka opět vrací k osvojování VOT v cizím jazyce, aby se v pododdílu 2.7.5 věnovala 

dalšímu obecnému principu, příznakovosti. 

Úvodní kapitola obsahuje i dílčí nepřesnosti ve foneticko-fonologickém popisu. Například v oddílu 

2.4.2 autorka píše o prevoicing a uvádí, že iniciální znělé explozivy jsou realizovány jako znělé, 

zatímco v předchozím oddílu právě iniciální pozici zmiňuje jako tu, v níž v angličtině dochází ke ztrátě 

znělosti. Na str. 16 se uvádí, že kladné hodnoty VOT se nevyskytují např. v případech, kdy neznělé 

explozivě předchází /s/. Znamená to opravdu, že v takovém případě je VOT záporná? Na následující 

stránce je pak napsáno, že long-lag plosives (tedy ty, které byly výše identifikovány jako aspirované) 

mají vysoké hodnoty VOT, 0–35 ms, což neodpovídá skutečnosti: toto je rozsah pro short-lag plosives, 

neaspirované. Na str. 25 jsou vietnamské hlásky /t, tʰ, n, l/ nesprávně popsány jako labial dental.  



Z jazykového hlediska došlo v práci k výraznému zlepšení, ačkoli se čtenář s chybami či neobratnými 

formulacemi stále setká: namátkou vybírám classifies accents using VOT in unvoiced stop (str. 19); 

první dvě věty oddílu 2.5.4 říkají prakticky totéž; that they utilizes (str. 20); absence členů, např. 

opakovaně voicing contrast na straně 24; český slovosled (Slightly positive VOT characterizes 

voiceless t; str. 27); comprise of (str. 28). 

Empirická část předložené bakalářské práce začíná popisem metodologického pozadí: autorka se 

věnuje výběru a různým charakteristikám analyzovaných mluvčích, dále pak způsobu pořízení, 

zpracování a segmentace nahrávek, výběr cílových hlásek a extrakci hodnot VOT. U výběru hlásek 

není zcela jasné, co znamená main stress position (str. 31) a jaké jiné přízvučné pozice oproti tomu by 

měly existovat. V závěrečném oddílu metodické kapitoly jsou představeny hypotézy studie. 

Další kapitola již postupně prezentuje výsledky výzkumu. Autorka postupuje od obecných vztahů ke 

konkrétnějším analýzám, popis výsledků je dobře strukturovaný a z věcného hlediska obsahuje jen 

drobné chyby či nepřesnosti. U obrázku 4.2 není uvedeno vyhodnocení statistické významnosti, přitom 

právě významnost rozdílu VOT mezi jednotlivými místy artikulace by bylo zajímavé. Poté, co se 

úvodní kapitola věnovala rozdílu mezi fonologickou a fonetickou znělostí, na čtenáře může působit 

zvláštně, když se při popisu výsledků setká s frázemi jako effect of voicing on VOT (str. 35) – 

specifikace by byla velmi vhodná. V textu se opět místy vyskytují jazykové chyby nebo překlepy, např. 

předposlední věta na str. 36; a highly significant results (str. 40); values ... which we recorder (str. 42); 

further research is necessary to assure these results (str. 43); obtížně srozumitelná je např. věta pod 

obrázkem 4.6 nebo – kvůli chybějící čárce – věta začínající Firstly, the analysis compared VOT (str. 43). 

Na závěr konstatuji, že předkládaná práce Lenky Tranové splňuje i přes některé problematické aspekty 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji 

k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení  v e l m i   d o b ř e. 
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