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Posudek oponenta 
na diplomovou práci Petry Bartošové 

Tempo řeči v jevištní češtině ve dvou obdobích s větším časovým odstupem 

Diplomová práce Petry Bartošové se zabývá tempem řeči a jeho změnami, které ilustruje pomocí 

srovnání záznamů divadelních představení ze 70. let minulého století a z počátku tohoto století. Ačkoli 

se s všeobecným dojmem zrychlování okolního světa včetně řečových projevů často setkáváme, 

empirické ověření tohoto dojmu představuje spíše ojedinělý počin. Z tematického hlediska je proto 

diplomová práce velmi zajímavá a aktuální. 

Předkládaná práce je tradičně rozčleněna na teoretickou a empirickou část. Po úvodní kapitole, v níž 

autorka popisuje motivaci a základní charakteristiky svého výzkumu, se v několika kapitolách věnuje 

temporální struktuře řeči. První z nich se zabývá tempem, jeho definicí a rozdílem mezi objektivním a 

subjektivním tempem. Další kapitola je nazvaná Klasifikace tempa řeči a postupně se věnuje velikosti 

jednotek, v nichž je možné tempo zkoumat, a způsobům vyjádření tempa. Tyto dva oddíly jsou 

nazvány Typy tempa řeči a Druhy tempa řeči, což považuji za dosti netransparentní, ačkoli autorka na 

tuto skutečnost na straně 17 upozorňuje; věřím, že by bylo možné nalézt názvy vhodnější. Čtvrtá 

kapitola popisuje různé faktory, které řečové tempo mohou ovlivňovat. Pátá kapitola je zaměřena na 

pauzy, které samozřejmě s tempem řeči úzce souvisí. Následující kapitola se věnuje jednotkám měření 

tempa, tedy rozlišuje mezi hláskovým a slabičným tempem apod. Toto je popis, který jsem očekával (a 

postrádal) již v oddílu 3.2 (výše zmíněné Druhy tempa řeči); ocenil bych proto alespoň křížový odkaz, 

že se tomuto klíčovému aspektu řečového tempa bude věnovat šestá kapitola. Sedmá kapitola shrnuje 

výzkumy týkající se tempa řeči v češtině; za užitečnou považuji tabulku (str. 34–35), která kromě 

naměřených hodnot stručně charakterizuje i zkoumané mluvčí a řečový materiál. 

Teoretickou část diplomové práce považuji za zdařilé uvedení do tématiky tempa řeči. Popis je čtivý a 

ačkoli obsahuje pasáže, které by se daly považovat za mísení stylů, zároveň jej výrazně oživují a dělají 

ho pro čtenáře poutavějším. Petra Bartošová prostudovala poměrně vysoké množství odborné literatury 

(ačkoli seznam použité literatury obsahuje i zdroje citované sekundárně) a obsahové chyby jsou řídké 

(např. na str. 26 jsou chybně smíšeny dva typy pauz podle Vaissièrové, 1983: 54): pauzy hezitační, 

související s nutností nádechu). 

Jak je již uvedeno výše, text by mohl být efektivněji provázán křížovými odkazy. Některé citované 

výzkumy by bylo vhodné komentovat, čehož by autorka jistě byla schopna. Například při uvádění 

různých definic tempa (str. 10–13) se občas zmíní o zajímavém aspektu, který by stálo za to rozvést, 

avšak nedělá to (jako příklad uvádím vlivu lidské psychiky na tempo). Někdy si jednotlivé definice 

částečně či úplně odporují, což autorka opět nekomentuje (např. pojetí tempa jako mimojazykového 



jevu dle Balkó vs. pojetí jako funkčního prostředku jazykového systému dle Zimy). Stejně tak by stály 

za komentář různé přístupy k subjektivnímu dělení tempa, které je u citovaných pramenů (zejména 

Mistrík a Bartošek) jistě ovlivněno cílovou skupinou, o níž (a k níž) autoři hovoří. Diplomantka se 

několikrát vyjadřuje k variabilitě tempa; zde postrádám odkaz na koncept lokálního artikulačního 

tempa (LAR; např. Volín a Skarnitzl, 2007; Volín, 2009; v poslední době také Weingartová, 2015).  

Empirická část práce začíná stanovením cílů a formulací hypotéz v osmé kapitole a pokračuje popisem 

metodického pozadí provedené studie v kapitole deváté, nazvané Metodologie. Autorka nejprve 

definuje promluvový úsek jakožto cílovou jednotku analýzy a hraniční hodnoty trvání pauz. 

Představení metodických aspektů práce pokračuje v kapitole desáté (Materiál), která kromě detailního 

popisu materiálu z obou srovnávaných období a jeho zpracování obsahuje i popis statistického 

zpracování, především pomocí lineárních smíšených modelů. Účelnost rozdělení metodologického 

popisu do dvou kapitol není zřejmé, zvláště když se nejedná o striktně odlišné aspekty práce. Například 

na straně 42 v 9. kapitole se autorka zmiňuje o překryvech mezi replikami mluvčích a je zřejmé, že se 

z metodického hlediska jedná o jev, který může významně ovlivnit prováděné analýzy. Čtenář tak 

může očekávat, že právě zde bude popsán způsob zacházení s překryvy; ten však nachází až na straně 

46 v kapitole 10. Celkově však metodický popis považuji za dostatečný a pečlivý. 

V následující kapitole jsou již prezentovány výsledky výzkumu. Diplomantka postupně představuje 

výsledky pro artikulační tempo a mluvní tempo modifikované, v logickém sledu se věnuje jednotlivým 

faktorům, tedy vlivu fixních i náhodných proměnných. Výsledky jsou doprovázeny ilustrativními 

krabicovými grafy a ověřením statistické významnosti rozdílů pomocí LME. Popisu výsledků AT a 

MTM není příliš co vytýkat. Zmíním jen vcelku zbytečnou repetitivnost úvodních pasáží (srov. str. 52 a 

61, odd. 11.1.1.2 a 11.2.1.2) a poněkud nadsazenou interpretaci jednoho konkrétního výsledku, kdy 

autorka hovoří u změny MTM průměrně o 0,59 sl/s jako o zvýšení již skoro o 1 sl/s (str. 70). 

Samostatný oddíl (11.3) se věnuje poměru pauz a artikulované řeči; není mi však jasné, proč 

diplomantka jako jediný faktor zvolila typ textu (monolog, dialog, monologický dialog) a nikoli 

období, z nichž repliky pocházely, tedy hlavní předmět zájmu její diplomové práce. Závěrečný oddíl 

výsledků přehledně shrnuje hlavní naměřené hodnoty. 

Dvanáctá kapitola předložené práce (Diskuse) poskytuje shrnutí výsledků a komentáře. Je sympatické, 

že autorka zmiňuje i svůj subjektivní dojem z analýzy replik, který je v souladu s hlavním zjištěním 

práce, totiž že ke zrychlení v novějších inscenacích oproti starším nedošlo. Dále navrhuje možné 

důvody, proč se očekávaný rozdíl v řečovém tempu neprojevil. Podrobněji diplomantka rozebírá 

zjištěný rozdíl řečového tempa v závislosti na typu textu: monologické dialogy, definované jako repliky 

dialogické povahy obsahující více než 50 slabik, se ukázaly jako mírně rychlejší. Rád bych Petru 

Bartošovu poprosil, aby u obhajoby blíže vysvětlila motivaci vyčlenění monologických dialogů, 

zejména pak hranice 50 slabik. V závěru diskusní kapitoly jsou zjištěné hodnoty tempa řeči srovnány 

s dosavadními výzkumy na češtině (ač se samozřejmě jedná o projevy odlišné povahy). 

Zbývá vyjádření k formálním aspektům práce. Jak jsem již uvedl výše, práce je psána čtivým jazykem. 

Obsahuje však občasné překlepy, např. prozodické roviny řeč (str. 10), Isle Lehistová namísto Ilse (str. 



10), Pfitziger namísto Pfitzinger (str. 18). Jazykové chyby se týkají téměř výhradně používání čárek 

(např. hned v prvním odstavci úvodu chybí tři čárky; někde naopak čárky přebývají, např. první věta 

druhého odstavce na straně 32, třetí věta oddílu 9.2 nebo druhá věta oddílu 10.5.1). Místy se čtenář 

setká i s formulačními neobratnostmi (např. V jevištním projevu je přítomnost členění nevyhnutelně 

přítomno; str. 39) a ve výsledcích s chybným odkazem na tabulky či obrázky: v polovině strany 60 se 

odkazuje na tabulku 8 namísto tabulky 14, v oddílu 11.3 jsou odkazy na jednotlivé obrázky posunuté. 

Na str. 48 je zmíněn balíček lme4 bez odkazu na jeho autory, kteří jsou uvedeni pouze v seznamu 

referencí, naopak článek Rolfa Carlsona (1991) uvedený v referencích není v textu citován vůbec. 

Uzavírám, že předkládaná diplomová práce Petry Bartošové splňuje svým obsahem i rozsahem 

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

k obhajobě a navrhuji hodnocení  velmi dobře . 
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