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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá problematikou tempa řeči. V teoretické části práce je nastíněna 

problematika výzkumu tempa řeči. Jsou zde definovány druhy tempa (AT a MTM) v práci 

zkoumané a faktory, které tempo řeči ovlivňují. Praktická část práce si klade za cíl zjistit, 

zda se zrychlilo tempo řeči na jevišti a zda je ovlivněno typem textu (monologem, 

dialogem a monologickým dialogem). Jako materiál byly použity nahrávky ze čtyř 

divadelních inscenací (Lakomec z roku 1972 a 2004 a Naši furianti z roku 1979 a 2006). 

Nesledujeme tedy průběžné změny v daném časovém období, nýbrž porovnáváme dvě 

dvojice inscenací stejného dramatického textu, realizované s jednorázovým odstupem 

přibližně třiceti let. Jako hlavní metoda pro statistické vyhodnocení výsledků získaných 

měřením tempa řeči byl použit lineární smíšený model. Výsledky ukazují, že se ani 

artikulační, ani modifikované mluvní tempo ve sledovaných inscenacích v zásadě 

nezměnilo. Rozdíly s jistou statistickou signifikancí se naopak ukázaly při porovnávání 

tempa v textech různého typu, konkrétně v texech s různou délkou replik. Rozdíly se týkají 

především tempa artikulačního, méně už modifikovaného tempa mluvního.  

Klíčová slova  
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Abstract  

The diploma thesis deals with the issue of speech rate. The theoretical part briefly 

describes the investigation of speech tempo. It defines the types of tempo examined in this 

study (articulation rate and modified speaking rate) and factors that influence the tempo of 

speech. The practical part of the thesis aims to ascertain whether speech rate on the stage 

has increased and whether it is influenced by the type of text (monologue, dialogue, 

monological dialogue). The material consists of four theatre productions (Lakomec from 

1972 and 2004 and Naši furianti from 1979 and 2006). Therefore we do not investigate 

gradual changes within the given periods, but instead compare two pairs of productions of 

the same dramatic text, realized with a time interval of approximately 30 years. A linear 

mixed-effects model was used as the main method for statistical evaluation of results 

gathered by measuring the speech rate.  The results show that neither articulation rate nor 

modified speaking rate changed significantly in the observed productions. Differences with 

some statistical significance were obtained for comparison of tempo in texts of differing 

type, specifically in texts of different line lengths. The results relate especially to 

articulation rate, lesser to modified speaking rate. 

Key words 

speech rate, speaking tempo, articulation rate, speech on the stage, Czech, linear-mixed 

model 
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1 Úvod 

V dnešní době se neustále hovoří o tom, že se vše zrychluje, vše je uspěchané. Každý 

někam utíká… Hovoří se také o tom, že se zrychlilo tempo mluvy. Jak řekl již Mistrík 

(1976) ekonomie řeči je slohotvorným činitelem moderní doby. Dle něj se veřejná řečová 

komunikace snaží najít způsoby, jak komunikovat více ekonomicky, úsporně. Bartošek 

(2000) k tomu dodává, že právě proto se zvyšuje i průměrné mluvní tempo českých 

veřejných komunikátů a to hlavně komunikátů věcných. Palková a kolegyně (2003, s. 38) 

uvádějí, že: „Obecný pocit spěchu, který patří k charakteristickým symptomům současného 

života, se promítá i do řečové komunikace. Konstatování, že „čeština se zrychlila“, 

v podstatě registruje skutečnost, že mluvčí častěji než dříve tvoří řeč překotně a své 

myšlenky formulují více zkratkovitě.“ Polemizují ale s tím, zda by se tento trend měl 

promítat i do komunikátů veřejných. Také Veroňková (2012) uvádí, že se mluvní tempo 

v médiích zrychluje a dokládá to na jednotlivých hodnotách naměřeného tempa 

v dřívějších dobách a dnes.  

Je ale možné, aby se něco takového stalo také v řeči jevištní? Řeč na jevišti je přece jenom 

specifický útvar, který se musí řídit určitými pravidly (akustika prostoru, pečlivější 

výslovnost,…), a který si musí udržet jisté standardy. Na druhou stranu ale můžeme také 

předpokládat, že jevištní projev, který představuje imitaci mluvené řeči, by měl do určité 

míry odrážet stav přijatelný pro publikum své doby. Širším tématem, k němuž práce 

směřuje, je tedy otázka, zda se tempo řeči v češtině v posledních desetiletích zrychlilo, jak 

se o tom zmiňují odborné i laické komentáře k různým typům mluvených projevů.  

Materiál práce je složen ze dvou dramat ve dvou různých provedeních s časovým 

odstupem přibližně 30 let. Nejedná se o kontinuální výzkum tempa řeči v uvedeném 

období, ale o srovnání realizace dvou dramatických textů s tímto časovým odstupem. První 

zkoumanou hrou jsou Naši furianti, kteří byli inscenováni v letech 1979 a 2006, a druhým 

dílem Lakomec z roku 1972 a 2004. Bude se tedy tato všeobecná tendence zrychlování řeči 

projevovat také v těchto čtyřech inscenacích? 

V práci se nejprve zabýváme obecnými předpoklady týkajícími se tempa řeči. Po nich 

následuje zpracování materiálu a jeho statistická analýza. Výsledky práce jsou 

interpretovány v diskusi.  
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2 Pojem tempa řeči  

2.1 Základní informace o tempu řeči 

V naší realitě se jistě převážná většina jevů udává v nějakém čase, má nějaký časový 

rozměr, trvání, ať již hovoříme o rozpadu částic, buněk, o nutnosti jít si nakoupit či o času 

stráveném nad psaním diplomové práce. Pokud hovoříme o tempu, budeme mluvit 

o časovém trvání v poměru k nějakým jednotkám. Tempem řeči pak obecně rozumíme 

rychlost promluvy. Lze ho vyjádřit jako úsek promluvy vyprodukovaný za nějakou 

časovou jednotku, poměr mezi jednotkou promluvy a jednotkou času. Vztah jazykových 

jednotek vyjádřených v dimenzi časové bývá sledován jako součást suprasegmentální, 

prozodické roviny řeč, tedy v rovině nadřazené trvání samotných hlásek. Isle Lehistová 

(1970) dokonce vyčleňuje tempo jako trvání na úrovni věty a staví ho do opozice s trváním 

na úrovni slova, kterému již neříká tempo, ale kvantita. 

Tempo řeči můžeme sledovat minimálně ze dvou úhlů pohledu. Za prvé se můžeme dívat 

na hledisko produkce řeči, tedy mluvčího a zadruhé můžeme zkoumat percepci řeči 

u recipienta sdělení. Jak uvádí Vaissiérová (1983, s. 53, překlad autorky práce):  „Všichni 

mluvčí, nehledě na jejich specifický jazyk, jsou vybaveni stejným produkčním a percepčním 

aparátem, a tudíž mají i stejné schopnosti a musí čelit stejným fyziologickým omezením“. 

Tento fakt se jistě do suprasegmentální roviny nějak promítat bude. Vždy budeme mít jako 

lidé nějaký společný základ. Nejvyšší možné tempo, které budeme schopni vyprodukovat, 

bude nižší než to, které budeme schopni vnímat (Laver, 1994). Velmi názorný příklad 

najdeme u lidí se zrakovým postižením. Syntetizovanou řeč pro převod psaného textu často 

poslouchají v takovém tempu, že necvičené ucho by mělo velké problémy rozeznat, co 

bylo řečeno. Pro ně to však problémem není, ač toto tempo je daleko vyšší, než na jaké 

jsme zvyklí a než by byl člověk schopen vyprodukovat. 

Přístup „stejného fyziologického základu“ má uplatnění také z hlediska řečové syntézy 

a řečového rozpoznávání. Je téměř nemožné, aby dva mluvčí řekli stejnou sekvenci zvuků 

tak, aby byly v časové doméně identické, stejně jako se to pravděpodobně nepovede 

jednomu mluvčímu ve dvou různých řečových situacích. Existují ovšem určité podobnosti, 

které se dají pokládat za základ časování řeči v tom a onom jazyce a které budou pro 

všechny mluvčí podobné. Interpretace těchto konzistentních vzorců je velmi přínosná 

například pro rozvoj rozpoznávačů řeči. Nejen o to, ale obecně o výzkum temporálních 

charakteristik řeči se velkou měrou zasloužil například Nick Campbell (1999). Na základě 
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staršího modelu Klattova vytvořil vícevrstevný model časování řeči, jež zahrnuje 

fyziologicky motivované inherentní charakteristiky trvání i kognitivně motivované 

prozodické struktury na úrovni slabiky. Naprosto zásadní věcí, kterou Cambell uvedl je, že 

zrychlování tempa, bude vždy znamenat určité zkracování, které ovšem má svou hranici. 

Hlásky se ve slabikách chovají tak, že vzájemně vyrovnávají své trvání, aby dobře zapadly 

do slabičného rámce. Roli zde dle Campbella hrají dva klíčové pojmy – akomodace 

a elasticita, které dovolují prodlužování a zkracování segmentů. Nicméně každá hláska má 

nějaké minimální trvání, pod které při zkracování již jít nelze (Klatt, 1979, citováno dle 

Campbell, 1999). Znamenalo by to totiž, že hláska vypadne úplně a nebude vnímána. 

Tempo se ovšem nebude lišit pouze v rámci jednotlivých mluvčích nebo v rámci 

opakování promluvy jedním mluvčím, tempo variuje i samo v rámci jedné promluvy. 

„Variabilita tempa řeči pramení z akustických vlastností řeči a lingvistické interpretace 

promluvy“ (Francis, Nusbaum, 1996, s. 1537, překlad autorky práce). Aby posluchač 

dokázal rozpoznat fonetickou strukturu promluvy, musí přesně zaměřit svá fonetická 

rozhodnutí, která nabyl z vlastní pozice mluvčího, navzdory tempu, které může být někdy 

i velmi rychlé. To má poté vliv na koartikulaci hlásek, tedy na určité překrývání se v řeči 

i ve spektrálních vzorcích. Pokud se zvýší tempo, tento překryv může být ještě větší. 

Nicméně náš mozek je tento fakt stejně schopen zachytit, neboť si tento rámec 

normalizuje. Normalizace probíhá velmi rychle a efektivně a pomáhá posluchači udržet 

fonetické informace v paměti navzdory změnám tempa. Není to ovšem jenom otázka 

temporální složky řeči. Normalizujeme si například také řeč jednotlivých mluvčích, jejich 

vokálních charakteristik. Tento proces je v mnoha studiích vnímán jako pasivní, 

automatický, Francis a Nusbaum (1996) však ukázali, že je to proces percepčně aktivní. 

Pokud se totiž zvedla variabilita, ať už mluvčího, tempa, či kontextu, zvýšil se čas 

rozpoznání podnětů, což vypovídá o jisté kognitivní aktivitě. 

Také česká literatura nabízí různé definice tempa. Hála (1958) rozumí mluvním tempem 

rozložení složek řeči v čase, tedy „rychlost, jakou pronášíme buď mluvní projev jakožto 

celek, anebo jednotlivé jeho oddíly, popřípadě věty“ (Hála 1958, s. 109).  Hála (1962) dále 

uvádí, že tato kvantitativní či časová modulace, agogika řeči, či tempo nebo spád řeči, není 

založena pouze na fyziologickém podkladě, ale je ovlivňována také lidskou psychikou. 

Mistrík (1976) definuje tempo řeči jako „rychlost, kterou se realizuje ústní jazykový 

projev“ nebo také stupeň rychlosti, který si uvědomujeme tam, „kde se jevy měří časem“ 

(Mistrík, 1976, s. 79). Jan Sabol (1976) ho definuje jako „prozodickou vlastnost danou 
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časovou modulací artikulačního proudu“ (Sabol 1976, s. 17). Dle Bartoška (2000), který 

zkoumal mluvní tempo v televizi a v rozhlase, má tempo několik funkcí – „slouží 

k delimitaci suprasegmentálních jednotek a složek vyšších celků (promluv), je prostředkem 

jazykové ekonomie a má významné hodnoty stylové (stylizační): charakterizuje žánr, typ 

mluvčího (zejména typ moderátora) a stanici“ (Bartošek, 2000, s. 78). Jestli tempo samo 

o sobě slouží k delimitaci, o tom by se dalo jistě polemizovat. 

Tempo jako takové je velmi těžké uchopit. Proto se mnoho autorů nepouští do jeho 

obecných definic a raději se věnují konkrétním výzkumům měření tempa. Otázkou je také 

jeho stabilita v jazykovém systému. Například intonace má svůj zaběhnutý průběh, má 

tedy několik vzorců (melodémů), které dodržujeme a které dokážou rozlišit význam 

sdělení. U tempa ovšem nic takto zjevného nenajdeme. Zdena Palková (1994) uvádí, že 

mluvní tempo patří mezi aspekty modifikace zvuku souvislé řeči, „které nejsou tak 

stabilní, aby se staly přímo součástí jazykového systému“ (Palková, 1994, s. 317). Tempo 

ale patří k prostředkům časového členění řeči a může se společně s dalšími faktory podílet 

na segmentaci souvislé řeči na menší jednotky. Může také učinit naši promluvu 

příznakovou – například pomoci jejímu emocionálnímu zabarvení. Stejný názor zastává 

i Mistrík (1976), který tvrdí, že tempo „nepřebírá nikdy gramatické funkce, uplatňuje se 

jen jako potenciálně stylizační prostředek“ (Mistrík, 1976, s. 79). Ilona Balkó (2003) řadí 

tempo mezi jevy paralingvistické, tedy takové, které plní spíše mimojazykové funkce 

a dodává, že tempo je prostředek „méně stabilní než ostatní prozodické prostředky“ 

(Balkó, 2003, s. 8). Stabilní je tempo dle Balkó z hlediska funkcí stylových (tedy například 

tím způsobem, že slavnostní, odborné projevy nebo části obsahově důležitější či složitější 

se budou přednášet pomaleji).  

Zima (1959) považuje tempo jak za funkční prostředek jazykového systému, tak i za 

prostředek situačně podmíněný, užívaný nad rámcem věty. Tempo řadí do jazykového 

systému z toho důvodu, že v mluvené řeči do určité míry zastupuje prostředky gramatické, 

které přispívají k organizaci a hierarchizaci psaného projevu. Je tedy „pomocným 

syntaktickým prostředkem“ (Zima, 1959, s. 109), jímž se vyjadřují hlavně nadvětné vztahy. 

V druhém případě působí tempo řeči pouze jako modulační prostředek promluvy, vázaný 

vždy k situaci projevu. Zároveň Zima poskytuje dělení prozodických rysů češtiny. Jako 

první vyděluje skupinu prostředků, které jsou schopny rozlišovat základní charakter věty 

(melodie) a jako druhou skupinu těch, kteří tuto schopnost nemají. Právě sem spadá mluvní 

tempo a také dynamika promluvy. Na rozdíl od skupiny první mají tyto jevy větší rozsah 
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působení, mohou být společné pro nadvětné celky. Rozdíly mluvního tempa mohou být 

sice vázány na hranice vět, ovšem nemusí tomu tak být ve všech případech. 

Laver (1994) řadí plynulost projevu a tempo řeči mezi faktory nelingvistické, které však 

mohou signalizovat jak paralingvistické informace o emocionálním stavu mluvčího, či jeho 

postojích, tak informace extralingvistické týkající se mluvčího identity či osobnosti. 

2.2 Objektivní a subjektivní tempo řeči 

Důležitým aspektem, který je třeba v rámci výkladu o tempu zmínit, je rozdíl mezi 

objektivním a subjektivním tempem řeči. Objektivně měřené tempo totiž nemusí 

korespondovat s tempem, které vnímá posluchač subjektivně. Dojem tempa je velmi 

náchylný ke zkreslení způsobenému subjektivním hodnocením či cílem posluchače. Jak 

uvádí Laver (1994, s. 524, překlad autorky práce): „Percepce tempa je silně vázána na 

očekávání segmentálních a suprasegmentálních temporálních vzorců typických pro 

posluchačovu vlastní fonologickou zkušenost“. Proto nemusí být plně objektivní, pokud 

má posluchač hodnotit tempo řeči s jiným nářečím či u jazyka cizího, protože do nich bude 

nejspíše promítat své naučené temporální vzorce. 

Tedy můžeme naměřit tempo velmi vysoké, ovšem subjektivně se nám může zdát jako 

naprosto normální, střední. To uvádí například Veroňková a Janoušková (2000). V jednom 

svém starším nepublikovaném výzkumu zjistily, že posluchači označovali tempo řeči 

moderátorů televizních zpráv jako střední, ač naměřily hodnoty přes 6 sl/s. Veroňková 

(2012) pak dělí tempo z tohoto hlediska do tří kategorií na tempo zamýšlené, subjektivní 

a objektivní. Zamýšlené tempo je regulováno mluvčím a tím, zda chce právě hovořit 

pomaleji či rychleji. Subjektivní tempo vnímáme a hodnotíme jako posluchači a objektivní 

tempo je vyjadřováno číselně na základě měření. 

Skutečnost, že i v mateřském jazyce můžeme naměřit tempo velmi vysoké, ovšem 

subjektivně se nám může zdát jako naprosto normální, střední, uvádí například Veroňková 

a Janoušková (2000). V jednom svém starším nepublikovaném výzkumu zjistily, že 

posluchači označovali tempo řeči moderátorů televizních zpráv jako střední, ač naměřily 

hodnoty přes 6 sl/s. Veroňková (2012) pak dělí tempo z tohoto hlediska do tří kategorií na 

tempo zamýšlené, subjektivní a objektivní. Zamýšlené tempo je regulováno mluvčím a tím, 

zda chce právě hovořit pomaleji či rychleji. Subjektivní tempo vnímáme a hodnotíme jako 

posluchači a objektivní tempo je vyjadřováno číselně na základě měření. 
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Pro subjektivní vnímání tempa řeči je důležitá hlavně celková srozumitelnost projevu, 

která je podmíněná některými dalšími hlasovými kvalitami (jako je výška a síla hlasu), 

vhodným frázováním a délkou pauz. Nezanedbatelné jistě bude také neverbální chování 

mluvčího, znalost tématu i mnoho dalších faktorů. Posluchač vnímá rozdílné tempo řeči 

u jednotlivých mluvčích z hlediska většího celku. Kromě sluchové percepce může hrát roli 

i percepce zraková a navíc bude zřejmě záviset i na tom, jak máme tempo řeči vnitřně 

nastavené my sami – tedy mluvčí s rychlým tempem řeči bude rychlé tempo u jiného 

mluvčího posuzovat mnohem benevolentněji než mluvčí s tempem pomalým. 

Vzniká otázka, jak rozdíly subjektivně kategorizovat. Např. Laver (1994) uvádí, že je 

dostačující dělení na tři stupně tempa – střední, vysoké a pomalé a na dva typy změn tempa 

– zpomalování a zrychlování. 

Rozlišení tří stupňů je patrně nejčastější. Např. již Mistrík (1976) hovoří o třech stupních 

rychlosti tempa z hlediska jejich stylizačního využití. Jako první vyčleňuje tempo vysoké, 

konvenční, jako druhé tempo mírné přednesové a jako poslední zdrženlivé, důrazné tempo.  

Bartošek (2000) vyčleňuje pro svůj popis mluvní tempo rychlé (vysoké), střední (mírné, 

neutrální, základní) a pomalé (nízké). 

Naopak podrobnější klasifikací se zabýval například Petr Zima (1959). Dochází k závěru, 

že nestačí binární rozdělení na rychlé a pomalé tempo. Posluchač potřebuje ještě 

minimálně třetí stupeň pro vyjádření tempa normálního, běžného, neutrálního. Posluchači 

se pak liší ve vyjadřování různých odchylek od tohoto středu. Zima ve svém výzkumu 

použil na měření rychlosti vnímaného tempa klasickou pětistupňovou škálu (viz tabulka 1). 

1 2 3 4 5 

Extrémně pomalé 

tempo 

Pomalé tempo Neutrální tempo Rychlé tempo Extrémně rychlé 

tempo 
Tabulka 1 - Stupně tempa řeči dle Zimy (1959) 

Rozdíly v subjektivních poslechových stupních pak zhruba odpovídaly i rozdílům 

v absolutní rychlosti promluvy, ovšem pouze v rámci jednoho konkrétního mluvčího. 

Pokud byly do poslechu zařazeni i mluvčí jiní, toto hodnocení se již mohlo měnit. Tedy 

stejné absolutní hodnoty trvání mluvčího A mohly být hodnoceny jako rychlé, ač u jiného 

mluvčího byly hodnoceny jako normální, vzhledem k jeho vlastnímu temporálnímu 

nastavení. Balkó (2003) v komentáři k Zimově článku dodává, že „recipient krajně rychlé 

a krajně pomalé tempo vymezuje na základě svých možností obsahovou stránku sdělení 

zachytit v plné šíři a je-li pochopení smyslu sdělení ohroženo deformací hlásek, jejich 
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vynecháváním nebo potlačením celých slabik, je pro něho nepřijatelné“ (Balkó, 2003, 

s. 11-12). Zima dále tvrdí, že na subjektivní vnímání rychlosti úseku řeči má vliv 

i rychlost, se kterou jsou vysloveny úseky sousední. Posluchač je vždy s daným úsekem 

porovnává. To se neděje pouze v rámci jednoho mluvčího - pokud je promluva dialogická, 

na posluchače bude zřejmě působit i tempo mluvčího předcházejícího. 

2.2.1 Hodnocení z hlediska komunikační situace 

Tempo má podstatný vliv na úspěšnost mluvené komunikace, a proto se mu věnují 

i výklady směřující k problematice rétoriky. Negativní subjektivní hodnocení až 

nemožnost porozumění může nastat jak při tempu příliš vysokém, tak při tempu pro 

posluchače příliš nízkém. Může se ale stát, že tempo řeči bude naprosto optimální 

a v normálu, ovšem posluchač stejně nemusí být schopen dešifrovat obsah. To může nastat 

při nulovém rozpětí mluvního tempa, kdy mluvčí používá stále stejné tempo v průběhu 

celé promluvy a nijak ho nemění. Taková mluva se pak stává monotónní až strojová a pro 

posluchače může být těžké udržet pozornost a následkem toho i dešifrovat obsah sdělení. 

Aneb jak uvádí prakticky z pohledu řečníka již Quintilianus ve svých Základech rétoriky: 

„Nesmíme také nechat slova splynout dohromady přílišnou hbitostí, tím se ztrácí 

rozčlenění a city, někdy jsou i slova připravena o část své podoby. Opačnou chybou je 

přílišná pomalost, neboť je přiznáním, jak je pro řečníka těžké na něco přijít. Loudavost 

uspává pozornost a ne bez významu je také to, že okrádá o čas stanovený k mluvení. Jazyk 

nechť je hbitý, ne však upospíchaný, uměřený, ne však pomalý“ (Quintilianus, 1985, 

s. 525).  

Také Hála (1958) upozorňuje na škodlivost vysokého tempa v promluvě. Je vždy nutné, 

aby pro posluchače byla dodržena srozumitelnost, nicméně pomocí tempa můžeme 

posluchači vnímání projevu usnadnit či naopak velmi znesnadnit. Pokud je naše tempo 

moc rychlé, má posluchač málo času na dešifrování promluvy, pokud je naopak moc 

pomalé, má času přebytek. Obě situace mohou vést k ochabnutí pozornosti, a to obzvlášť 

v případě, pokud velmi pomalu vyslovujeme věci známé. Mistrík (1976) se zabývá otázkou 

stylizace projevu pomocí tempa – stylizujícím prvkem je podle něj právě velikost prostoru, 

které slovo v promluvě dostane. „Čím se slovu přidělí v textu větší prostor, tím více se jeho 

význam zdůrazní, tím větší důležitost se mu připíše a naopak“ (Mistrík, 1976, s. 80). Nebo 

spíše ve formulaci Palkové (v osobním rozhovoru): „tím více pozornosti slovo upoutá“. 

Tedy tam, kde leží jádro obsahu, bychom měli zvolit mírnější tempo. Důležitá je ovšem 

dynamika projevu, neočekávané, neprediktabilní změny tempa také znásobují sílu výrazu. 
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Stejnou sílu pak skrývá dle Mistríka zpomalení i zrychlení tempa. Slova se zrychlením 

stávají dynamičtější, projev se stává intenzivnějším. Důležitý je hlavně přechod a interval, 

ne absolutní hodnota tempa. Stylistika tempa se, stejně jako u ostatních stylistických 

prvků, dle Mistríka skrývá hlavně ve změnách, střídání, momentech překvapení 

a disharmonii s normou projevu. Velké zrychlení tempa ovšem může vést také k tomu, že 

se posluchač v projevu úplně ztratí, proto bychom si na přílišné zrychlování tempa měli 

dávat jako mluvčí náležitý pozor. Stejně tak Romportl (1958) uvádí, že se tempo v průběhu 

projevu neustále mění, ovšem v mezích pro osobu typických, dle obsahu projevu i citového 

zaujetí mluvčího. Smutný a vážný obsah projevu, stejně jako podobná nálada mluvčího 

způsobí zvolnění tempa, naopak radostný obsah vyvolá jeho zrychlení. 

Bartošek (2000) uvádí, že pro češtinu je vnímatelných maximálně 500 slov za minutu, na 

druhé straně jsou na hranici eufoničnosti pomalé projevy s tempem řeči 100 slov za 

minutu. 
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3 Klasifikace tempa řeči  

3.1 Typy tempa řeči 

Při popisu mluvených komunikátů vzniká potřeba všímat si rozdílů v tempu na základě 

obecnějších hledisek, než je kvantitativní časové vyjádření samo o sobě.  V literatuře lze 

najít více způsobů takového třídění, které zde souhrnně označujeme jako typy tempa (na 

rozdíl od druhů tempa, jimž je věnována další kapitola). Jde většinou o rozdíl ve velikosti 

jednotek, v nichž tempo sledujeme, nebo o závislost na vlastnostech mluvčích a jejich 

skupin. Uvedeme jen několik příkladů z české lingvistické literatury.   

Hála (1958) rozeznává mluvní tempo celkové, dílčí, větné a slovní, dle toho na jak velký 

celek řeči se zaměřujeme. Celkové tempo záleží dle Hály hlavně na individuálních 

zvyklostech mluvčího a na tempu národním – jižanské národy mají dle autora rychlejší 

tempo mluvy než národy severské. Dílčí mluvní tempo dle Hály mluvčí reguluje vědomě 

a používá ho k upoutání pozornosti posluchačů, větné tempo řadí autor jako poddruh tempa 

dílčího – jedná se o zdůraznění věty nebo několika vět po sobě jdoucích pomocí zpomalení 

tempa a zvýšením síly hlasu i tónu. Naopak u pasáží nevýznamných dochází ke zrychlení, 

zeslabení a poklesnutí tónu hlasu – Hála (1958) ale zdůrazňuje, že pokud snížíme sílu i tón 

hlasu, celkově se velmi sníží srozumitelnost, proto bychom, obzvlášť při veřejných 

projevech, neměli ještě zvyšovat tempo, aby se srozumitelnost zachovala. Slovní tempo se 

dle Hály mění hlavně u frekventovaných slov, u kterých dochází k velkému množství 

deformací – například vynechávání hlásek v konsonantických shlucích. Na každou 

vyslovenou hlásku bychom měli mít dostatek času pro její artikulaci a tomuto úkonu 

bychom měli přizpůsobit i své tempo. A to platí několikanásobně právě v řeči divadelní, 

při které musíme také počítat s tím, že mluvíme na větší prostor, který sám o sobě vyžaduje 

určité zpomalení tempa. 

Ve svých dalších pracích (Hála, 1962, Hála, Sovák, 1962; Hála, 1975) dělí již autor tempo 

na osobní a věcné. Osobní tempo je podmíněno individuálními zvyklostmi a osobnostními 

rysy mluvčího, věcné pak záleží na závažnosti obsahu projevu, postoji mluvčího vůči 

tomuto obsahu a na prostředí promluvy. 

Bartošek (2000) se dívá na dělení tempa z několika různých aspektů. Vedle rozdílu 

v rychlosti (citováno výše) vyčleňuje tempo funkční, osobní, národní a objektivní 

a subjektivní. Do funkčního tempa pak řadí tempo stylové, žánrové, věcné a eufonické. 

Osobní tempo je dle autora závislé na typu osobnosti a psychosomatickém stavu mluvčího. 
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Užitečné dělení představuje také rozlišování lokálního a globálního tempa, všímá si ho 

například Pfitziger (1998), Fant (1991) a v rámci české lingvistiky zejména Veroňková 

(2012). Pokud sledujeme tempo na delším řečovém úseku, hovoříme o tempu globálním. 

Pokud zkoumáme úseky krátké, jedná se o tempo lokální.  

3.2 Druhy tempa řeči  

Pro vyjádření základní vlastnosti tempa jakožto relace mezi jednotkou jazyka a trváním je 

východiskem při jeho objektivním měření vztah mezi zvukem a pauzami. Základní je 

dělení na tempo artikulační a tempo mluvní. Tempo artikulační (AT), jak napovídá i jeho 

název, zahrnuje pouze trvání artikulované řeči. „Definuje se jako počet vyprodukovaných 

jednotek (často hlásek nebo fonémů, ale také slabik, mor nebo slov) za jednotku času“ 

(Koreman, 2006, s. 582, překlad autorky práce). Nejsou tedy do něj započítány žádné 

pauzy, kromě závěrových fází explozivních hlásek. Jak uvádí Veroňková (2012), obvykle 

se měří na kratších úsecích řeči, protože bývá často pohlíženo na jeho variabilitu a změny 

lokálního charakteru, jež mohou být v delších úsecích zastřeny. Samozřejmě ho lze využít 

i k měření úseků delších. Laver (1994) do artikulačního tempa zahrnuje také nelingvistický 

řečový materiál jako vyplněné pauzy a prodlužované slabiky. To, zda se budou tyto zvuky 

do artikulačního tempa započítávat či ne, záleží však vždy na konkrétním výzkumu. 

S pauzami je naopak počítáno v tempu mluvním. Pro češtinu byl proveden pokus sjednotit 

klasifikaci tempa řeči s přihlédnutím k pauzám včetně terminologie (Palková a kol., 2004). 

Vedle tempa artikulačního (viz výše) se v rámci mluvního tempa rozlišuje ještě mluvní 

tempo celkové (MTC) a mluvní tempo modifikované (MTM). Do celkového mluvního 

tempa je zahrnuto trvání veškerých pauz obsažených v projevu. Modifikované mluvní 

tempo naopak některé pauzy z měření vylučuje. Které pauzy to budou a jakým způsobem 

budou vyloučeny, si určuje výzkumník sám dle záměrů svého výzkumu. Takto bychom 

také mohli najít další podtypy MTM. Autor si buď rozdělí pauzy na jednotlivé typy (viz 

níže) a některé z analýzy vyloučí nebo do analýzy nezapočítá ty, které přesáhnou určené 

trvání. V takovém případě má pak autor více možností - buď čas trvání pauzy vyloučí 

úplně (např. Sedláková, 1989), nebo započítá jejich stanovenou část a vynechá přesah 

(např. Janíková, 2001; Balkó, 2003). 
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4 Faktory ovlivňující tempo řeči 

Tempo řeči nevystupuje v promluvě izolovaně, je ovlivněno mnoha různými subjektivními 

i objektivními faktory. Naše práce se nezaměřuje přímo na problematiku ovlivňování 

tempa různými jevy, ovšem vždy je nutné vědět, jaké proměnné jsou ve hře. Proto alespoň 

stručně uvedeme faktory, které tempo mohou ovlivnit. Informace dostupné v literatuře se 

zakládají většinou na empirickém výzkumu, který sleduje vliv konkrétních jevů jednotlivě. 

Několik autorů však tuto problematiku sledovalo komplexněji a snažilo se rozdělit 

ovlivňující faktory do určitých skupin. Z jejich pohledu zde vycházíme. 

Podrobně se rozdělením faktorů zabývá ve své disertační práci Trouvain (2003). Zdroje 

variace tempa řeči dělí na extralingvistické (řízené individualitou mluvčího), 

paralingvistické (podmíněné situací nebo vnitřním stavem mluvčího) a lingvistické (závislé 

na tom, jak je jazyk použit v interakci a jak je jím vyjádřena verbální informace). Mezi 

extralingvistické faktory řadí obvyklé tempo mluvčího, věk, pohlaví, původ, jazykovou 

zdatnost či řečové a sluchové vady a akustické podmínky okolí, či úroveň znalosti jazyka. 

Do paralingvistických faktorů řadí autor emoce, stres, komunikačního partnera a také 

komunikační dovednost a postoj mluvčího. Do lingvistických faktorů pak dle Trouvaina 

spadá proces plánování řeči, opozice mluvenost – psanost, faktor dialogičnosti, zachování 

důležitých informací a variaci tempa na ose hypo a hyperartikulace. Autor ve své práci 

shrnul všechny faktory do následujícího schématu (Obr. 1). 

 

Obrázek 1 - Faktory ovlivňující tempo řeči (Trouvain, 2003, s. 24) 

Balkó (2003) dělí faktory podmiňující časovou charakteristiku řeči podobným způsobem 

do tří skupin – na faktory individuální (subjektivní), nadindividuální (objektivní) a jazykové 
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(sociokulturní). Do faktorů individuální povahy řadí individuální zvyklosti mluvčího, 

vycházející z jeho psychických vlastností, tedy hlavně temperament, vztah mluvčího 

k obsahu sdělení, emocionalitu, gestikulaci a trému. Jako méně podstatné řadí autorka do 

této skupiny faktory pohlaví, věku, motivovanost mluvčího, míru jeho jazykové 

kompetence, kognitivní základ a citový vztah k posluchači. Mezi faktory nadindividuální 

povahy řadí Balkó přítomnost adresáta sdělení, jeho aktivitu či pasivitu (následně tedy 

monologičnost a dialogičnost projevu) i samotnou osobnost posluchače, dále připravenost 

řečníka k projevu, dostatek času na plánování, časovou ohraničenost projevu, jeho žánr, 

situaci při přednesu, prostředí, zamýšlenou funkci a samotné téma projevu. 

U nepřipravených projevů řadí autorka do této skupiny faktorů, kromě samotného faktu 

nepřipravenosti a improvizovanosti také časový stres a sociální roli mluvčího i posluchače. 

Mezi faktory sociokulturní a jazykové řadí Balkó typ jazyka a jeho morfologickou 

strukturu, rytmickou charakteristiku, jevy prozodické a souvislost mluvního tempa 

a temperamentu národa.  

Je nutno si povšimnout, že hranice mezi jednotlivými kategoriemi nejsou v tomto rozdělení 

zřetelně dány, někdy ani nejsou vzájemně distinktivní. Například kategorie faktorů 

nadindividuální povahy obsahuje faktory, které v našem pohledu spadají spíše do kategorie 

individuální (připravenost řečníka, jeho sociální role). Uvedené dělení dokládá skutečnost, 

že klasifikace na základě velké (a takto nehomogenní) skupiny faktorů má vždy jen 

přibližnou platnost, a je s tím třeba při eventuální aplikaci počítat.   

V rámci naší práce rozdělujeme faktory do tří skupin – vliv individuality mluvčího, vliv 

komunikační situace a vliv stavby textu. 

4.1 Vliv individuality mluvčího 

Dle Hály (1958) je tempo řeči ovlivněno postojem mluvčího k obsahu sdělení nebo účelem 

tohoto sdělení. Pokud budeme hovořit o věci pro nás závažné, na které nám záleží, své 

tempo přirozeně zpomalíme. Vliv na něj má ovšem i povaha člověka a jeho nálada – to vše 

se může dít vědomě i nevědomě. Sedláková (1989, v pozdějších pracích Dankovičová) 

ovšem naopak uvádí, že individuální mluvní tempo mluvčích je v češtině velmi podobné 

a nijak výrazně se mezi jednotlivými osobami neliší.  

Malécot a kolegové (1972) zkoumali vícero faktorů ovlivňujících tempo řeči ve 

francouzštině (emocionální stav mluvčího, postoj vůči posluchači,…). Tempo však 

ovlivňoval pouze věk a zaměstnání mluvčího. Rozdíly ovšem nebyly u různých věkových 
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skupin příliš výrazné. U mluvčích mladých (20-29 let) naměřil Malécot tempo 5,95 sl/s, 

u střední věkové skupiny (30 – 49 let) to bylo 5,65, sl/s a u skupiny straších (50 – 69 let) 

5,52 sl/s. Mezi ženami a muži byl rozdíl pouze v tom, že ženy měly v mezipauzových 

úsecích variabilnější tempo než muži. Stupeň formality, postoj mluvčího, téma 

a emocionální stav nebyl v Malécotově studii signifikantní pro rozlišení tempa.  

Faktor pohlaví a věku zkoumali mimo jiné ve své studii na angličtině a čínštině také Yuan 

a kolegové (2006). V jejich výzkumu se ukázalo, že starší lidé tíhnou k pomalejšímu tempu 

a vykazují větší variabilitu v délce mezipauzových úseků. Dále se ukázalo, že muži zde 

hovořili rychleji než ženy, tento rozdíl, ač byl statisticky signifikantní, byl ovšem velmi 

malý (rozdíl dosáhl 2%). Na tyto faktory se ve svém výzkumu zaměřili i Jacewiczová 

a kolegové (2010) v americké angličtině. V jejich výzkumu se ukázalo, že mladí dospělí 

(20-34 let) měli průkazně rychlejší artikulační tempo čteného projevu než ostatní věkové 

skupiny, naopak lidé nad 66 let měli tempo nejpomalejší. Dále zjistili, že muži měli 

rychlejší artikulační tempo ve spontánním projevu než ženy. Quené (2005) ve svém 

výzkumu holandštiny zjistil, že starší mluvčí mají signifikantně delší trvání slabik a tedy 

pomalejší tempo než mluvčí mladí. Dokonce na nizozemštině vypočítal, že s každým 

rokem naroste trvání slabiky o 0,5 ms. Rozdíl v průměrném trvání slabiky (ASD) 

u 25letého a 65letého člověka je zhruba 9%. Také se v jeho výzkumu ukázalo, že měli 

muži vyšší tempo než ženy. Nicméně oba tyto vlivy jsou dle autora zanedbatelné, pokud 

vezmeme v potaz délku mezipauzových úseků ve slabikách, jež pokládá za hlavní faktor 

ovlivňující tempo řeči. 

4.2 Vliv aspektů závislých na komunikační situaci  

Další z často zkoumaných faktorů bývá stupeň připravenosti projevu. To zkoumal např. 

Barik (1977), který ukázal na angličtině a francouzštině, že tempo je sice ovlivněno 

připraveností či nepřipraveností promluvy, ovšem ne přímo úměrně. V jeho výzkumu 

zjistil velmi zajímavý fakt - v připravené promluvě bylo mluvní tempo vysoké a artikulační 

naopak nízké, zatímco v projevu nepřipraveném, spontánním bylo vyšší tempo artikulační 

a nižší tempo mluvní. Tento inverzní vztah se promítl jak v angličtině, tak ve 

francouzštině. Tedy pokud měl projev nejvyšší mluvní tempo, měl také jedno z nejnižších 

artikulačních a naopak. Barik zkoumal také podíl pauz obsažených v promluvě. 

V připravených projevech se jich vyskytovalo daleko méně (minimum bylo 20% času 

u přednášky ve francouzštině) než v projevech nepřipravených, ve kterých tvořili až 45% 

celkového času u spontánní řeči v angličtině. Také například Lehtonen (1979), Butcher 
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(1981) a Strangert (1993)(citováno dle Dankovičová 1998) ukázali, že mluvní tempo je 

vyšší ve spontánní řeči než ve čtené. 

McAllister a kolegové (1994) zkoumali rozdíly tempa jednotlivých vyslovených slov 

novozélandské angličtiny v monolozích a dialozích u 24 mluvčích.  K tomuto výzkumu viz 

ještě dále. Autoři se zmiňují o tom, že tempo je ovlivněno přítomností komunikačního 

partnera a také faktem, jak moc onoho partnera známe. Tedy pokud je nám posluchač 

dobře známý, můžeme trvání slov zkracovat spíše než s posluchačem neznámým 

(McAllister et al. 1991, citováno dle ibid).  

Tempo řeči v závislosti na vztahu komunikačních partnerů zkoumal i Yuan a kolegové 

(2006). Z výzkumu vychází, že v angličtině a čínštině, pokud mluvčí posluchače neznal, 

používal delší mezipauzové úseky, ovšem s nižším tempem řeči. 

P. Zima (1959) zkoumal rozdíly tempa plynoucí z monologických a dialogických situací v 

češtině. Z jeho výsledků vyplývá, že rozdíl monologických a dialogických promluv je dán 

hlavně tím, že v dialozích dochází k rychlému střídání jednotlivých stupňů tempa 

(extrémně pomalé, pomalé, normální, rychlé a extrémně rychlé tempo). Navíc rychlé 

střídání replik partnerů rozhovoru umožňuje posluchači jednotlivé rozdíly tempa lépe 

rozeznat a hodnotit. V monologu oproti tomu dle Zimy probíhají změny tempa daleko 

plynuleji a proto pro posluchačovo ucho daleko nenápadněji.  

Black (1950)(citováno dle Balkó, 2003) uvádí mezi faktory ovlivňující tempo řeči také 

velikost místnosti a ozvěnu v ní. Pokud jsme ve velkém prostoru, nebo v místnosti se 

zhoršenými akustickými podmínkami, musíme tomu přizpůsobit i své tempo řeči, pokud 

chceme, aby nám bylo rozumět. Musíme tedy tempo naší řeči snížit tak, aby obsáhla celý 

prostor. Tento málokdy sledovaný faktor připomínáme kvůli materiálu zkoumaném v naší 

práci, který je tímto faktem jistě ovlivněn. Nahrávky byly pořizovány v prostorech 

Národního a Vinohradského divadla, tedy na opravdu velkých scénách v Čechách. 

Na tempo řeči může mít vliv i žánr projevu, jak zjistily ve svém experimentu na češtině 

například Veroňková a Janoušková (2004, citováno dle Veroňková, 2012). Autorky 

analyzovaly celkem šest typů projevů od deseti mluvčích – tři projevy nečtené (pohádka 

dle obrázků, představení se a projev na vybrané téma) a tři projevy čtené (dialog, úryvek 

z beletrie a čtený text na vybrané téma). V jejich výzkumu se ukázalo, že téměř u všech 

mluvčích měla nejnižší tempo pohádka a nejvyšší vlastní představení se mluvčího. Dle 
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výzkumu angličtiny a čínštiny Yuna a kolegů (2006) je tempo řeči významně ovlivněno 

také tématem sdělení. 

4.3 Vliv stavby textu 

Jak bylo řečeno, McAllister a kolegové (1994) zkoumali rozdíly tempa jednotlivých 

vyslovených slov novozélandské angličtiny v monolozích a dialozích u 24 mluvčích. 

Vycházeli z předpokladů, že tempo řeči je ovlivněno blízkostí syntaktických hranic nebo 

pauz, předvídatelností, opakováním a asociativním kontextem. Ve svém výzkumu měřili 

autoři čtyřikrát trvání opakovaného slova a to jak v situaci dialogické (s neznámým 

posluchačem), tak v situaci monologické. Při prvním vyslovení slova bylo jeho trvání 

přibližně stejně dlouhé nehledě na to, zda byl přítomen komunikační partner či nebyl. 

V monologu pak bylo slovo signifikantně zkráceno až při jeho čtvrtém opakování. 

V dialogu bylo naopak slovo zkráceno hned v opakování druhém a nijak se již 

nezkracovalo dále. To podporuje názor, že existuje minimální trvání slova, pod které již jít 

nelze (Klatt, 1979, citováno dle ibid).  

Dalším aspektem ovlivňujícím tempo řeči, může být počet slabik, který obsahuje 

přízvukový takt. Čím vyšší je počet slabik v taktu, tím nižší je čas artikulace jednotlivých 

slabik. Dle Sabola by tento fakt mohl souviset mimo jiné s tím, že ve víceslabičných 

slovech se významy kódované morfémy rozprostírají na daleko větší ploše, než je tomu 

například u slov jednoslabičných. Budeme je tedy moci i lépe dešifrovat, než slova 

s menším počtem slabik (Sabol 1976, s. 20).  

Samostatnou problematiku ve vztahu k tempu představuje rytmický charakter jazyka, 

tj. rozdíl mezi jazyky taktově a slabičně izochronními (stress-timed vs. syllable timed).  

Toto prozodické rozdělení jazyků podle chování rytmické struktury zavedl Pike (1945). 

Podle něj jazyky taktově izochronní tíhnou spíše k tomu, aby měly stejné trvání mezi 

jednotlivými přízvučnými slabikami, tedy aby jednotlivé takty měly stejné trvání. Slabičně 

izochronní jazyky naopak tíhnou k vyrovnávání trvání všech slabik, tedy přízvučných 

i nepřízvučných. Lze tedy očekávat, že některé temporální charakteristiky se v nich budou 

prosazovat jinak.  

Již Pike však upozorňoval na to, že jazyky vždy jeden z těchto principů upřednostňují, ne 

že se dogmaticky řídí pouze jedním. To se potvrdilo například i ve výzkumu Dankovičové 

(1999), zaměřeném hlavně na češtinu. Autorka zjistila, že artikulační tempo ve slově roste 
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s vyšším počtem slabik v něm obsažených, jak v češtině (jazyce s charakteristikou spíše 

slabičně izochronní), tak v angličtině (jazyce taktově izochronním). 

Při sledování tempa řeči se rytmická charakteristika jazyka může projevit především tam, 

kde sledujeme vyrovnanost trvání slabik uvnitř vyšších rytmických jednotek, zejména 

mluvních taktů.  

Proces temporálního vyrovnávání jednotek stojících v lineární návaznosti za sebou se 

neodehrává pouze na úrovni taktů. Bez ohledu na rytmický typ jazyka může mít na tempo 

vliv také délka strukturně vyšších celků (promluvový úsek, viz níže). Bártková (1991, 

citováno dle Dankovičová 1998) ukázala na francouzštině, že jsou slabiky produkovány 

rychleji v delších řečových úsecích než v kratších.  

Ve studii Malécota a kolegů (1972), kteří zkoumali francouzštinu, se projevilo, že se krátké 

mezipauzové úseky od průměrného artikulačního tempa odchylovaly dvakrát častěji než 

úseky dlouhé.  

Také ve studii Queného (2005) se ukázalo, že tempo řeči holandštiny je významně 

ovlivněno délkou mezipauzových úseků. Mluvčí dle autora používají v delších frázích 

kratší průměrné trvání slabiky (ASD) a tudíž vyšší artikulační tempo řeči. Délku 

mezipauzového úseku považuje autor za hlavní faktor ovlivňující tempo řeči. Naopak ve 

studii Jacewiczové a kolegů (2010), která přímo srovnává data Queného, se ukázalo, že 

v americké angličtině byly kratší úseky vysloveny rychlejším artikulačním tempem než 

úseky delší (Jacewicz, et al. 2010). Výsledky tedy byly zcela opačné.  

Výzkum Gunnara Fanta a kolegů (1991), kteří zkoumali švédštinu, ukázal, že tempo 

ovlivňují zároveň fonologické i syntaktické jevy. Záleželo hlavně na relativní hustotě 

přízvučných slabik, přítomnosti hranic hlavních vět a na tom, zda byla slova v měřeném 

úseku plnovýznamová či funkční. Ve své studii také objevili určitý běžný vzorec tempa 

řeči v rámci věty – na jejím začátku je průměrné trvání fonému nižší a v průběhu věty 

postupně stoupá.  

Také Dankovičová (1999) zjistila v češtině i angličtině, že je tempo řeči ovlivněno 

intonační frází.  Formulovala i princip, který se v rámci intonační fráze objevoval. Směrem 

k jejímu konci docházelo k postupnému zpomalování. Výsledky tedy korelují s výsledky 

výzkumu Fantova (ibid) stejně jako fakt, že i v jejím výzkumu byly intonační fráze, které 

obsahovaly pouze plnovýznamová slova, vysloveny nižším AT než fráze obsahující pouze 

slova funkční. 
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Shieldsová a Balota (1991) zkoumali v americké angličtině vliv opakování a asociativního 

kontextu na tempo řeči jednotlivých slov. V jejich práci se ukázalo, že průměrné trvání 

cílového slova bylo nejkratší, pokud se toto slovo vyslovilo opakovaně. Delší bylo 

sémanticky asociované slovo (s dříve proneseným slovem ve stejné větě) a největší trvání 

mělo slovo, které nebylo nijak vázáno na předchozí kontext. 
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5 Pauzy  

Pokud se věnujeme problematice tempa řeči, musíme brát v úvahu také pauzy, protože 

„mohou odrážet mentální procesy zapojené do tvorby textu, stejně jako mohou reflektovat 

strukturu textu samotného“ (Wichmann, 2000, s. 38).  

Jacqueline Vaissièrová (1983) ve výkladu o univerzálních rysech prozodických vlastností 

řeči uvádí pauzy na prvním místě svého přehledu. „Akustická analýza produkce řeči 

ukazuje, že mluvčí vkládají do své promluvy velké množství pauz. Studie naznačují, že 

poměr artikulovaných částí k celkovému času promluvy se signifikantně mezi různými 

jazyky neliší“ (Vaissiére, 1983, s. 53, překlad autorky práce). 

Rozlišuje pak dva základní typy pauz, které odlišuje motivace jejich vzniku. Za primární 

typ s (univerzální) jazykovou funkcí segmentovat text považuje pauzy na hranici 

významových celků, frází a vět. Jazyky se vzájemně podobají i trváním těchto pauz. 

Druhým zdrojem jsou pauzy hezitační, související s nutností nádechu. Do této kategorie 

řadí veškeré pauzy, které nejsou funkční, tedy zaplněné i nezaplněné (viz dále). 

Na použití, trvání i frekvenci pauz obou těchto typů má vliv velký počet různých faktorů, 

jako je tempo, styl projevu, věk a zkušenost řečníka, emocionalita projevu a řada dalších. 

Vaissiérová poznamenává, že při rychlém tempu se pauzy zkracují (s odkazem na Grosjean 

and Collins, 1979).  

Rozlišení obou základních typů pauz a ohled k faktorům, které jejich použití ovlivňují, 

nacházíme pak opakovaně i v podrobnějších klasifikacích. Jednotliví autoři si třídění pauz 

většinou přizpůsobují potřebám svého výzkumu. Uvedeme několik příkladů, zejména těch, 

kde východiskem byl materiál češtiny.   

5.1 Druhy pauz 

Hála v publikaci Technika mluveného projevu (1958) definuje pauzu jako činitele členění 

souvislé řeči. Pokládá ji za úplné přerušení mluvního proudu, tedy za úsek bez zvuku. 

Autor dělí pauzy na fyziologické, potřebné k nádechu a chvilce odpočinku mluvidel a na 

pauzy mluvně funkční, kterými je projev záměrně modifikován. Mluvně-funkční pauzy dělí 

dále na pauzy logické, syntaktické, při kterých se řeč člení za účelem zvýšení zřetelnosti 

nebo lepší přehlednosti textu a na pauzy citové, emfatické, které se používají při potřebě 

zdůraznění určité jednotky. 
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Romportl (1958) vyčleňuje pauzu jako prostředek členění a modulace souvislé řeči. Autor 

uvádí, že sice jediným rozměrem pauzy, je její trvání, ovšem je velmi závislé na dalších 

faktorech. Jako první uvádí právě tempo řeči. Pokud snížíme tempo, trvání pauz se obvykle 

prodlouží a pokud ho naopak zvýšíme, pauzy se zkrátí. Toto se ovšem neprojeví pouze na 

objektivně měřitelném trvání pauzy, ale také na vnímání její délky posluchačem. 

Subjektivní vnímání délky pauzy ovlivňuje ale ještě více to, zda se pauza nachází za 

melodickým předělem ukončujícím větu. V takovém místě totiž budeme pauzu 

automaticky očekávat a hodnotit ji jako výraznou. Autor pak dle sluchové percepce dělí 

pauzy na velmi kratičké, pauzy normální kratší a pauzy relativně dlouhé. Ve svých 

Základech fonetiky (1985) pak Romportl mluví o pauze jako „o přerušení plynulého toku 

řeči … kterým se člení souvislá řeč v menší jednotky“ (Romportl 1985, s. 118). Zdůrazňuje 

také, že umístění pauzy může mít vliv na změnu významu sdělení a že počet a délka pauz 

výrazně ovlivňuje tempo mluvy. 

Vosikovská (1958) ve své diplomové práci klasifikovala pauzy v češtině na základě trvání. 

Celkem vyčlenila šest druhů pauz – jako první vyčleňuje pauzy nulové, „které sice nebyly 

přístrojem zaznamenány jako přerušení řeči, ale které vzbuzují akustický dojem pausy. Ten 

je vyvolán především tím, že pausy doprovází intonační útvar, který se obvykle vyskytuje 

u pauz delších“ (Vosikovská, 1958, s. 17). Další skupinou jsou pauzy krátké v rozmezí 10 

až 500ms, pauzy střední s trváním 501-1000ms, pauzy dlouhé (1001-1500ms), pauzy delší 

(1501-2001ms) a pauzy velmi dlouhé (2001-2005ms). Velmi zajímavé jsou zde pauzy 

nulové, které se objevují i v našem materiálu. Protože se ale naše práce nezaměřuje přímo 

na problematiku pauz, ale na problematiku tempa řeči, takové pauzy jsou značeny pouze 

jako předěly mezi promluvovými úseky (viz níže). 

Délky pauz si všímala také Goldman-Eislerová (1972).  Pauzy klasifikovala dvojím 

způsobem – podle struktury věty a podle trvání. Sledovala pauzy mezivětné, mezi 

jednotlivými větami v souvětí, i pauzy v rámci jedné věty. Jako minimální trvání pauzy 

ustanovila čas 250ms a vyčlenila pauzy do kategorií právě po krocích po 250ms.  

Müllerová a Nekvapil (1986, s. 105) definují pauzu jako: „jisté přerušení proudu řeči 

u mluvčího identifikovatelné posluchačem“. Jako hlavní zde berou hledisko příjemce 

promluvy – tedy to, jak posluchač promluvu vnímá a rozumí jí. Vycházejí ze stanoviska, 

že vnímání pauz je věc do značné míry individuální – tam kde někdo bude vnímat pauzu, 

jiný ji vnímat nemusí; kde bude pro jednoho pauza dlouhá, pro druhého může být krátká. 

Müllerová a Nekvapil (1986) ve své studii používají dvojí dělení pauz. Jako první 
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klasifikují pauzy z hlediska průběhu na zaplněné a nezaplněné (parajazykovými zvuky), 

viz dále Caldognettová. Druhé dělení sleduje funkci pauz v textu a rozlišuje pauzy 

syntaktické, formulační, důrazové a kontaktové. 

Za základní typ považují autoři pauzy syntaktické, typ, „který se podílí na členění textu na 

minimální syntakticko-sémantické jednotky. … klíčovou úlohu zřejmě má při tom 

syntaktická fráze (jako nejmenší jednotka plánování řeči), kterou pauza může vyznačovat 

nejen uvnitř větného celku, ale – v souhlase s lineárním umístěním syntaktické fráze – i na 

konci větných a souvětných celků“ (Müllerová, Nekvapil, 1986, s. 110). Tyto pauzy tedy 

spolu s melodickým průběhem řeči signalizují syntaktické předěly a vyskytují se tedy vždy 

mezi nějakými syntaktickými jednotkami. Druhým typem jsou pauzy formulační, které 

jsou typické obzvlášť pro spontánní projev. Mluvčí si jimi dává čas na přesnou formulaci 

obsahu svého sdělení a posluchač má naopak čas informace zpracovat. Mohou se 

vyskytovat kdekoli – nehledě na smysl textu i syntax a často bývají zaplněné hezitačními 

zvuky. Negativní vliv hezitací na posluchače zde neberou v úvahu, (k tomu dále viz 

Balkó). Dalším typem podle Müllerové a Nekvapila, jsou pauzy důrazové, které pomáhají 

zdůraznění určitého slova v řečovém proudu, a pauzy kontaktové, které se vyskytují po 

výrazech typu: že ano, že, a po otázkách. Tyto kategorie ovšem nejsou mezi sebou 

neprostupné a mohou se vzájemně překrývat.  

Tuto klasifikaci aplikoval v praxi Havlík (2001), který zkoumal výskyt pauz v kázáních. 

Nejvíce se v jeho výzkumu vyskytovaly pauzy syntaktické a hned po nich důrazové, které 

přispívají k hierarchizaci promluvy, dále následovaly pauzy formulační. Toto pořadí je 

nicméně poněkud sporné, protože dle autora šlo často špatně rozhodnout, zda jsou pauzy 

důrazové či formulační. Kontaktové pauzy se v tomto typu promluvy objevovaly pouze 

výjimečně. 

Sedláková ve své diplomové práci dělí pauzy především podle jejich účinku na 

komunikační plynulost projevu, tedy do značné míry ze zorného úhlu posluchače. 

Rozlišuje (Sedláková, 1989, s. 29): 

 Pauzy rušivé 

o Tématické 

o Nelogické 

 Nesprávně umístěné 

 Správně umístěné, ale s nadměrným trváním 

 Pauzy nerušivé 

o Logické 
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Hlavní dva typy představují pauzy rušivé a nerušivé, dle toho, zda pauza narušuje dojem 

plynulého navazování a vyjadřování myšlenek či nikoli. Pauzy nerušivé autorka 

charakterizuje jako logické, tedy umístěné na správném místě textové stavby a mající 

přiměřené trvání, které neporušuje dojem plynulosti projevu. Pauzy rušivé pak dělí do 

dvou podskupin. První z nich jsou pauzy tématické, při nichž se přeruší téma rozhovoru;  

vznikají, než mluvčí vůbec začne mluvit nebo již v průběhu řeči, nastane-li delší pauza 

mezi jednotlivými myšlenkami téhož mluvčího. Výsledkem je jakási roztříštěnost projevu. 

Naopak pauzy nelogické porušují spíše dojem plynulosti vyjadřování myšlenek, tedy spíše 

formu projevu. Projevují se dvojím způsobem – buď jsou nesprávně umístěné, nebo jsou 

umístěné správně, avšak mají přílišné trvání. Tohoto rozdělení pauz využívá Sedláková 

k výpočtu modifikovaných druhů tempa postupným vynecháváním jednotlivých druhů 

pauz. Veroňková (2004) v komentáři k práci Sedlákové však konstatuje, že tento přístup 

záleží převážně na subjektivním dojmu autorky a již například neřeší, co způsobilo 

přerušení formy, ani autorka nespecifikuje, co vlastně znamená přílišné trvání pauzy. 

Caldognettová, Zmarich a Ferrero (1997, s. 779) přijímají za základní klasifikaci dělení na 

pauzy zaplněné (hezitace, spojky, abnormálně protažené vokály a dysfluence) a nezaplněné 

(okamžiky ticha, či nádechu)(viz i Müllerová a Nekvapil, 1986). Vyčleňují také fonetické 

řetězce, které považují za sled fonetických segmentů, ohraničený nevyplněnými pauzami, 

a artikulační řetězce, které jsou ohraničené jak pauzami nevyplněnými, tak i vyplněnými. 

Pojem celkový text pak zahrnuje všechny tyto kategorie najednou. Ve svém výzkumu 

následně měří v jednotkách sl/s artikulační tempo z artikulačních řetězců, mluvní tempo 

z fonetických řetězců, míru plynulosti z celkového textu a slovní tempo jako počet slov 

dělený časem artikulačního řetězce. Tento poněkud odlišný pohled na problematiku je 

podstatný zejména z hlediska analýzy materiálu. Později konstatuje Dankovičová (1998), 

že pojem pauzy je běžně používán právě pro tyto dva typy pauz, zaplněné a nezaplněné. 

Při výzkumu tempa řeči jsou pak buďto oba zahrnuty do skupiny jedné, nebo se pracuje 

pouze s pauzami nezaplněnými.  

Balkó (2003) si i ve své disertační práci všímá pauz z hlediska trvání a rozděluje je na 

pauzy absolutní (s neomezenou délkou) a pauzy relativní (s krátkým přerušením proudu 

řeči). Zmiňuje také pauzu potencionální (fakultativní/ nezávaznou), „která je chápaná jako 

možné přerušení řeči, kterou si účastníci komunikace uvědomují především na hranicích 

promluvových úseků“ (Balkó, 2003, s. 43). Co se ovšem myslí krátkým přerušením řeči, 

však jak sama uvádí, není v odborné literatuře konkretizováno a ani autorka se o definici 
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nepokouší. Ve svém experimentu s vnímáním krátkých pauz pak rozděluje krátké pauzy 

(100-200ms) na „rematické (stojící před jádrem výpovědi), rektifikační (po užití nesprávné 

nebo nevhodné jednotky nebo spojení), kompletační (pokud mluvčí v průběhu produkce 

nabude dojmu, že elipsa některého výrazu by mohla způsobit neporozumění)“ (Balkó, 

2003, s. 95). 

Balkó (2003) na více místech sleduje účinek pauzy na komunikaci. Mezi jiným konstatuje: 

„Z hlediska hodnocení projevu posluchačem jsou za příčinu snížení efektu vnímání 

a porozumění sdělení považovány především pauzy hezitační, jejichž neúměrná délka 

oprávněně vyvolává v recipientovi dojem, že má mluvčí potíže s plánováním, že není 

dostatečně připravený, zkušený. Hezitační pauzy komplikují porozumění tím, že posluchač 

ztrácí orientaci v obsahu promluvy“ (Balkó, 2003, s. 13). 

5.2 Interakce mezi tempem řeči a pauzami 

Vztah mezi výskytem či trváním pauz a tempem řeči je často zmiňován, ovšem spíše 

v dílčích poznámkách. Názory autorů nejsou jednotné. Janíková uvádí ve své práci jako 

obecnou zkušenost: „Požádáme-li mluvčího, aby mluvil pomaleji, obvykle vyslovuje stejně 

rychle, jen začne dělat větší pauzy“ (Janíková, 2005, s. 128). Podle některých autorů (např. 

Miller et al, 1984) nemají pauzy jednoznačný vliv na vnímání tempa, mnoho autorů 

naopak jejich vliv potvrzuje. Již jsme citovali názor, že rychlejší tempo vede k omezení 

výskytu a délky pauz (viz Vaissiére, 1983). Podle Butchera (1981, citováno dle 

Dankovičová 1998) pomalé tempo řeči ovlivňuje především frekvence pauz; jejich trvání 

a artikulační tempo moc měněno nebývá. Normální mluvní tempo využívá naopak malé 

množství pauz, které ale mají dlouhé trvání, odolné vůči redukci. Rychlé mluvní tempo je 

způsobeno právě zkrácením těchto pauz a zvýšením artikulačního tempa. 

Podle P. Zimy má na subjektivní vnímání rozdílů v rychlosti tempa řeči v promluvě kromě 

změn absolutních hodnot tempa vliv i délka pauz, bez rozlišení jejich typu. Tento vztah dle 

Zimy není však lineární. Jako posluchači v promluvě zřejmě rozlišujeme pauzy na dlouhé 

a krátké. Zima ve svém výzkumu zkracoval trvání pauz v promluvě a zjistil, že pro 

dosažení změny v hodnocení mezi kategoriemi pauza dlouhá – pauza krátká musela být 

pauza zkrácena téměř o 50 %  svého trvání (Zima, 1959).  

Na hodnocení tempa řeči z pohledu posluchače hraje velkou roli vhodné umístění pauz 

a jejich frekvence. Dle výzkumu Ilony Balkó (1999) jsou příjemně „vnímány projevy s více 

pauzami, jimiž se řeč modifikuje a které dovolují posluchači nad smyslem textu se 
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zamyslet, respektive dávají mu čas na sluchově-sémantickou percepci“ (Balkó, 1999, 

s. 43). Naopak mluvčímu poskytují pauzy a volné tempo ve spontánní řeči čas na výběr 

lexikálních jednotek, které ve své promluvě použije, nejen na jejich reflexi, ale také na 

případnou opravu.  

  



 

32 
 

6 Jednotky měření tempa řeči 

Způsob měření tempa řeči závisí jednak na cílech práce a jednak na dostupné přehrávací 

a měřicí technice. Tempo bylo spíše ve starších etapách fonetického výzkumu měřeno jako 

počet slov vyslovených za určitou jednotku času, nejčastěji jednu minutu. Tento způsob 

měření byl vhodný zejména pro texty s delším rozsahem. Takto vznikla jednotka: počet 

slov za minutu (word per minute – WPM). Tato jednotka byla používána například 

Grosjeanem a Collinsovou (1979), Fantem (1991), ale i Yuanem a kolegy v roce 2006. 

WPM se ovšem zdá být nepraktické vzhledem k rozdílné délce slov, která se mění 

v závislosti na slovotvorbě a morfologii, která je v češtině velmi poznamenána flexí 

(Balkó, 2003). Složité je poté v rámci této jednotky i porovnávání jednotlivých jazyků.  

Mezi další pojetí měření tempa, patří vyjádření počtu hlásek v určitém úseku, nejčastěji 

slově. Jednalo se o takzvané indexy tempa, které se získávají mechanickým dělením úseku 

počtem hlásek v něm obsažených. Takto se pak zjistil aritmetický průměr trvání hlásek. 

Tento způsob ovšem nerespektuje různé trvání jednotlivých hlásek ani procesy asimilační, 

které trvání jednotlivých hlásek ovlivňují, na což upozorňoval již Zima (1959). Podobným 

způsobem je měření hláskového tempa (average phone duration – APD), tedy počtu hlásek 

vyslovených za vteřinu. Tento přístup ovšem bývá častější u studií, které se zabývají 

artikulací hlásek a její přesností nebo také pokud zkoumáme tempo lokální. 

Pfitzinger (1998) ve své práci zkoumal lokální tempo jako kombinaci tempa hláskového 

a slabičného. Stanovil novou jednotku měření – percepční lokální tempo (perceptual local 

speech rate - PLSR), které je kombinací výše zmíněných jednotek. Dle jeho výsledků je 

vnímané tempo z 54% založeno na tempu slabičném a ze 46% na tempu hláskovém. 

Lineární kombinace těchto jednotek pro odhadování lokálního tempa řeči tedy koreluje 

lépe s tempem vnímaným v percepčním testu než se samotným slabičným nebo hláskovým 

tempem. 

Častým východiskem při sledování tempa řeči je tzv. tempo slabičné, zjišťované jako 

průměrné trvání slabiky za jednotku času (average syllable duration – ASD, Quené, 2005). 

Základem výpočtu je obvykle počet slabik za sekundu. Použití slabičného základu má řadu 

předností. Slabika je nejmenší reálnou jednotkou souvislé řeči a stavební složkou vyšších 

prozodických celků. Je podstatná pro popis většiny prozodických jevů, včetně rytmických 

charakteristik. Slabičné tempo je také dobře použitelné při mezijazykovém srovnávání, 

protože slabika je součástí popisu většiny jazyků bez velkých rozdílů v pojetí pojmu.  
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Slabičné tempo je asi nejčastější způsob pro vyjádření tempa řeči a nalezneme ho v popisu 

různých jazyků,  v pracích četných zahraničních i českých autorů (např. Malécot a kol., 

1972; Laver, 1994; Jacewiczová a kol., 2010; Palková, 1994; Dankovičová, 1997; Balkó, 

2003; Rubovičová, 2014,…). 

Ve starších textech bývá slabičné  tempo uvedeno někdy jako počet slabik vyslovených za 

minutu (Romportl, 1958; Zima, 1959; Bartošek, 1991), zřejmě při práci s delšími texty 

a ve  snaze omezit vliv zkreslení při málo přesné technice měření. Obě jednotky lze mezi 

sebou bez problému převádět, jedná se pouze o jiný přepočet.  
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7 Hodnoty tempa naměřené v češtině 

Tato práce se zabývá srovnáním tempa řeči na jevišti v 70. letech 20. století a na počátku 

21. století. Neklade si širší srovnávací cíle. Nicméně zde ještě uvedeme alespoň rámcový 

přehled výsledků z dostupných studií zabývajících se tempem řeči v češtině v různé době 

a v různých typech materiálu. Dává možnost naznačit, zda a jak se tempo případně 

zrychluje jinde než na jevišti. 

Studie v tabulce jsou řazeny chronologicky, teoreticky by tedy na počátku měly být 

hodnoty nejnižší. Nicméně tempo řeči ovlivňuje velké množství faktorů (viz výše) 

a jelikož tyto studie mají často jinou oblast zkoumání (spontánní projevy neprofesionálních 

mluvčích až zpravodajské relace mluvčích profesionálních), nejsou všechny hodnoty plně 

srovnatelné. Tempo řeči může například více ovlivnit žánr projevu než období, ve kterém 

bylo měřeno. Nutno podotknout, že v některých polích nejsou uvedeny všechny hodnoty – 

je tomu tak v případech, kdy tato data ve studiích uvedena nebyla. Zkratky použité 

v tabulce jsou následující – př. vs. npř.monolog – v prvním případě je to monolog předem 

připravený a v druhém nepřipravený. Janíková (2005) ve svém výzkumu použila čtený 

uměle sestavený fonetický text, odtud zkratka fon. Rubovičová pak zkoumala konsekutivní 

tlumočení. 

Výzkumu tempa v češtině se hojně věnovala také Jana Dankovičová. Nicméně hlavním 

odvětvím jejího pozdějšího výzkumu byla variabilita tempa v rámci promluvy a hodnoty 

tempa z jejích studií se tak většinou vážou k úrovni taktů. Všechny ostatní studie uvedené 

v tabulce však používají jednotky vyšší, proto jsme se rozhodli zařadit hodnoty pouze 

z diplomové práce Dankovičové (Sedlákové) z roku 1989. 

autor studie rok druh projevu počet mluvčí 
MTC 

[sl/s] 

AT 

[sl/s] 

Romportl 1958 spontánní projevy 19 různí, slezskopolská nářečí 3,9 5,0 

Bartošek  1974 rozhlasové vysílání 5 muži 5,4   

Palková* 1987     
profesionální a 

neprofesionální mluvčí 
4,9   

Sedláková 1989 npř. monolog 20 8 mužů, 12 žen, studenti VŠ 3,0 5,4 

Bartošek 1995 

přímá rozhlasová 

sportovní reportáž 
6 muži 5,6   

čtené zprávy 13 muži 5,1   

čtené zprávy 9 ženy 4,8   

čtená publicistika 7 2 ženy, 5 mužů 5,4   

spontánní 

publicistika 
13 muži 4,3   
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rozhlasová četba 

beletrie 
8 textů 7 mužů 3,9   

Balkó 1999 
čtení 

9 studentky VŠ 
4,7 8,5 

npř. monolog 3,8 7,9 

Bartošek** 2000 čtená publicistika 8 3 muži, 5 žen 5,3   

Balkó 2001 zprávy o počasí 9 moderátoři z TV 5,6 6,2 

Skalský *** 2002 
sportovní komentáře 

 
sportovní moderátoři TV 5,7   

sportovní komentáře 
 

sportovní moderátoři rozhlas 2,3   

Balkó 2003 

čtení 

22 studenti VŠ (ženy i muži) 

4,9 5,8 

npř. monolog 4,3 5,2 

popis ženy 3,7 4,9 

popis bytu 3,8 4,9 

Hánová 2005 př. monolog 3 studentky VŠ 3,9 5,3 

Janíková 2005 

představení se 

5 studentky VŠ 

4,6   

čtení fon. textu 4,3   

čtení beletrie 4,3   

čtení monologu 4,7   

npř. monolog 4,5   

pohádka 3,3   

Palková 2003 
rozhlasové 

zpravodajství 
11 moderátoři z rozhlasu 6,2   

Marek 2003 př. monolog 10 studenti VŠ (ženy i muži)   5,8 

Šrajerová 2003 př. monolog 10 6 žen, 4 muži studenti VŠ 4,3   

Veroňková-

Janíková 
2004 

představení se 

10 6 žen, 4 muži studenti VŠ 

4,7   

čtení beletrie 4,5   

čtení monologu 4,7   

npř. monolog 4,5   

pohádka 3,4   

Klimešová 2009 
rozhlasové 

zpravodajství 

9 ženy 5,8 6,2 

10 muži 5,9 6,4 

Veroňková 2012 
TV zpravodajství 

12 

projevů 
3 ženy, 3 muži 5,9   

př. monolog 18 ženy - studentky VŠ 4,4   

Rubovičová 2014 

čtení přednášky 

4 
2 profes. tlumočnice, 2 

studentky 

4,6 5,6 

př. monolog 4,2 5,4 

kons. tlumočení 3,8 4,9 

Tabulka 2 - Hodnoty tempa naměřené v ČJ 

*citováno dle Palková (1994, p.318) 

** Bartošek (2000) uvádí i hodnoty naměřené v r. 1995, ty jsou již v tabulce zahrnuty 

***citováno dle Balkó (2003) 
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8 Cíle práce 

Bylo řečeno, že širším rámcem problematiky, k němuž chce tato práce přispět, je sledování 

změn tempa řeči v průběhu delšího časového období. V popisech současné češtiny je 

opakován (často intuitivní) názor, že tempo řeči se zrychlilo. Konkrétní výsledky, které by 

umožnily srovnání v delším časovém úseku, se opírají především o čtené projevy, 

materiály ze spontánní řeči pocházejí až z poslední doby.  

Řeč na jevišti má převážně charakter dialogu a snaží se působit jako spontánní projev.  

V práci vycházíme z představy, že tempo řeči na jevišti se do určité míry přizpůsobuje 

„vkusu“ publika a mohlo by tedy částečně reflektovat změnu obecného úzu. Proti tomu 

naopak stojí skutečnost, že komunikační situace, kterou představuje divadlo, má (trvale 

platná) specifická omezení, jako je ohled k prostoru, k charakteru textu, ke struktuře 

inscenace v jejím komplexu a další.  

Prvním cílem práce je získat relevantní objem empirických dat, na jejichž základě by bylo 

možno toto dilema zodpovědět konkrétněji.  

Materiálem jsou dramatické texty, které byly realizovány na jevišti podobné velikosti 

s časovým odstupem přibližně 30 let. Na základě výběru vzájemně si odpovídajících replik 

několika různých postav obou inscenací lze získat určité charakteristiky tempa řeči 

a porovnat případnou změnu.  

S tímto záměrem formulujeme hypotézy:  

a) Artikulační i modifikované mluvní tempo v celkovém materiálu bude pomalejší ve 

starším období než v mladším. 

b) Rozdíly individuálního tempa mezi postavami jedné inscenace budou menší, než rozdíly 

tempa mezi mluvčími týchž rolí v časově vzdálených inscenacích.  

Jedním z faktorů, u něhož se předpokládá relace k tempu, je rozdíl délky textu, který 

mluvčí realizuje bez přerušení. Do jisté míry s tím souvisí i dichotomie monolog/dialog.  

V materiálu jevištního projevu může být oporou pro pohled na tuto otázku právě rozdíl 

v délce replik. Zde formulujeme jako hypotézu: 

c)  Tempo řeči je ovlivněno délkou replik. 
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     Materiál jevištní řeči umožňuje získat popisné údaje, které mohou vhodně doplnit 

soubor poznatků o tempu v jiných mluvních situacích.  

Dalším cílem, který si práce klade, je prezentace údajů o průměrném tempu 28 mluvčích, 

jejichž řeč je základem našeho výzkumu.   
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9 Metodologie 

9.1 Obecná východiska přijatá pro zpracování materiálu 

9.1.1 Volba jednotky textu pro základní měření 

Přijímáme jako skutečnost, že tempo řeči je variabilní a je ovlivňováno větším množstvím 

různých faktorů. Možnosti v podrobnosti popisu záleží mezi jiným na tom, jaký úsek textu 

zvolíme jako výchozí (nejmenší) úsek měření. Materiálem, v němž chceme tempo 

sledovat, jsou projevy několika osob, převážně projevy dialogické, v různých variantách 

(fiktivní) komunikace; repliky mají nestejnou délku.  

Jako vhodný výchozí úsek měření volíme tzv. promluvový úsek (v mezinárodní 

terminologii často prosodic phrase  (v přehledu viz Hirst-DiCristo, 1998), intonation 

phrase (v přehledu viz Jun, 2005),  nebo také tone unit (v reálných analýzách delších textů 

viz Brazil, 1997)). Pro popis češtiny formuloval tuto jednotku včetně termínu Fr. Daneš 

(1957). 

Promluvový úsek má několik vlastností žádoucích pro naši analýzu. Je to jednotka 

zvukově celistvá, má určitou (relativní) oporu ve vztahu k jazykové struktuře textu, je 

pravděpodobné, že se objeví u všech mluvčích a má přijatelnou (a vymezitelnou) 

variabilitu svého rozměru. „Promluvový úsek je skupina taktů (v krajním případě takt 

jediný), kterou uživatel jazyka pociťuje jako sounáležející intonační celek, a to nejčastěji 

na základě zvukové charakteristiky její hranice“ (Palková, 1994, s. 162 - 163).   

Promluvový úsek je jednotka primárně zvuková, má však těsnou vazbu k syntaktické 

a sémantické struktuře věty. V krajních případech může být úsekem jediné slovo nebo 

naopak celá věta.  Obvyklá je situace, že jedna věta obsahuje promluvových úseků několik.  

Promluvový úsek „jako prostředek segmentace souvislé řeči může upozornit na hierarchii 

vztahů mezi sousedícími větnými členy“ (Palková, 1994, s. 163).  Ve formulaci Danešově: 

„Čím volnější je spojení dvou sousedních výrazů, tím více „se nabízí“ k umístění předělu.“ 

(Daneš, 1957, s. 17) V novějším výzkumu podrobněji Palková (2006). 

Tendence ke zvukovému členění textu na promluvové úseky vzniká ve čteném textu při 

délce 9 – 11 slabik (Daneš, 1957, s. 14), případně 4 a více taktů (Palková 1974, v přehledu 

2006). Dle výsledků Palkové (1957) ovšem ve čteném textu převažují úseky dvoutaktové 

a třítaktové. „Úseky jednotaktové a čtyřtaktové jsou záležitostí okrajovou, míra jejich 

použití u jednotlivých mluvčích je záležitostí individuální“ (Palková, 1974, s. 43). Úseky 
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s více než čtyřmi se objevují pouze výjimečně. Ke stejným výsledkům došla i Balkó 

(2003) -  v jejím výzkumu se objevilo nejvíce úseků dvou (37,8%) a třítaktových (28,2%). 

V tomto výzkumu, který zahrnoval i projevy spontánně mluvené, se objevilo také velké 

množství úseků jednotaktových (11,58%), které souvisejí s improvizovaností projevu 

a jistou formulační nejistotou (jedná se převážně o výrazy typu „noó, no tak,…“).  

Členění souvislého textu na promluvové úseky představuje relevantní faktor v produkci 

i percepci řeči. Pro mluvčího je promluvový úsek často základním krokem aktuální řečové 

produkce, úsek opřený o myšlenkovou souvislost. Pro posluchače je členění na úseky 

kvalitou, která často určuje interpretaci sdělení, a vždy ovlivňuje jeho přehlednost. 

V jevištním projevu je přítomnost členění nevyhnutelně přítomno.  

Pro náš výzkum je třeba dodat, že se ukázal i vztah úsekového členění (tzv. frázování) 

a tempa řeči. Dankovičová (1997) nalezla v rámci intonační fráze (promluvového úseku) 

jistý systematický model artikulačního tempa – zpomalování na posledním slově intonační 

fráze. Balkó (2003) zjistila, že trvání taktů v jejím materiálu bylo závislé na délce intonační 

fráze. Čím více taktů bylo v úseku, tím kratší bylo jejich trvání.  

9.1.2 Stanovení limitu pro zacházení s pauzami 

Pro analýzu materiálu je důležité vhodně stanovit limity pro určování pauz. Pro výpočet 

artikulačního tempa je nutné nastavit minimální trvání pauzy a pro výpočet mluvního 

tempa modifikovaného maximální trvání pauzy.  

„Při nastavení příliš vysokého minimálního trvání pauzy bude artikulační tempo nižší, než 

kdyby bylo toto trvání minima kratší“ (Dankovičová, 1998, překlad autorky práce). Tedy 

pokud budeme za pauzu pokládat úsek kratší, zvýší se frekvence pauz. Vyeliminujeme tím 

čas, který bychom museli započítávat v artikulačním tempu do času mluvených úseků, 

a který by tak artikulační tempo celkově zpomalil. 

Jak již bylo řečeno Goldman-Eislerová (1972) vyčleňuje pro svou instrumentální analýzu 

tempa řeči minimální trvání pauzy 250 ms. Pauzy pod touto hodnotou považuje za 

okamžiky, ve kterých je pouze třeba přenastavit mluvidla do další artikulační pozice, nebo 

je pokládá za zpomalovací efekt, či dobu potřebnou na vyslovení dvou exploziv vedle 

sebe. Je nutno poznamenat, že v automatické analýze řeči se dlouhé pauzy identifikují 

daleko lépe, a není třeba je definovat žádnými dalšími ukazateli kromě trvání. Naopak 

krátké pauzy mohou záviset na více faktorech, které již není jednoduché do modelu 

zabudovat. Tento přístup byl přebírán množstvím autorů, avšak Heike, Kowal a O´Connell 
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(1983) ve své studii vysvětlují, proč je tato hranice nastavena příliš vysoko. Dle autorů 

Goldman-Eislerová nezohlednila ve svém výzkumu dva důležité fonotaktické jevy – 

koartikulaci a asimilaci místa artikulace v konsonantických shlucích uvnitř jedné slabiky 

i přes její hranici. 

Grosjean a Collinsová (1979) tuto hranici snížili na 200 ms, tuto hodnotu přebírá 

v Čechách Hánová (2005). Rubovičová (2014) ve své diplomové práci používá minimální 

trvání pauzy na 150 ms. Ještě nižší hodnotu nalezneme u Dankovičové (1998), která ji 

stanovuje na 130ms. Vzhledem k povaze zkoumaného materiálu a jeho subjektivně 

vysokému tempu a rychlému střídání replik jsme se rozhodli stanovit minimální trvání 

pauzy v našem výzkumu na 130ms stejně jako Dankovičová. Pokud se na začátku 

označeného úseku objevila hláska, která má závěrovou fázi tichou (neznělé explozivy 

a afrikáty a rázy před vokály), hranice úseku byla umístěna 40 – 70ms před onu hlásku dle 

doporučení z publikace Machače a Skarnitzla (2009). 

Druhou otázkou je maximální trvání pauzy v projevu. Nenastavíme-li horní hranici pauzy, 

hrozí tím zkreslení hodnoty mluvního tempa. Ve spontánní řeči to může nastat například 

„‘mlčením‘, které má již hodnotu jazykového znaku a nelze je proto považovat za pauzu“ 

(Balkó, 2003). Balkó ve svém výzkumu určila hranici 2500 ms, nad kterou nebyl čas pauzy 

započítáván. Pokud pauza překročila toto trvání, nebyla do mluvního tempa započítána 

v plném rozsahu, ale byla místo ní započítána právě hodnota 2500 ms. Limit pauz, které 

nebudou započítávány do modifikovaného mluvního tempa, není pevně stanoven 

a většinou si ho určuje výzkumník sám dle zkoumaného materiálu. Nicméně Rubovičová 

(2014), ostatně stejně jako již dříve Janíková (2004), uvádí, že ve většině studií, ve kterých 

byla materiálem čeština, je limit určen na 1500 ms (viz např. Janíková, 2005; Hánová, 

2005).     

Horní hranici trvání pauzy jsme tedy dle všeobecného doporučení a předběžného 

průzkumu materiálu nastavili na 1500 ms. Pauzy nad touto hranicí totiž o tempu řeči 

postavy mnoho neprozradí. V jevištní řeči se často setkáváme s tím, že režisér herci určí, 

aby v určitém místě udělal větší pauzu, či se pauza prodlouží kvůli smíchu publika a herec 

může pokračovat v promluvě, až když publikum utichne. Dalšími případy jsou například 

situace, kdy se postava musí přemístit v rámci scény a svou promluvu začít až na určeném 

místě, či pokud se sama začne smát. Z tohoto důvodu nebudou pauzy delší než 1500 ms do 

výzkumu započítány.  
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Otázkou je, jak s takovouto pauzou nakládat dále. První možností je celou pauzu vyloučit, 

stejně jako postupovala ve své práci Sedláková (1989). Tento přístup kritizuje Veroňková-

Janíková v roce 2004. Lze uvažovat také o započítání průměrného trvání pauzy postavy. 

Třetí možností je započítat 1500 ms a vynechat přesah. V naší práci jsme zvolili právě tuto 

možnost, ke které se přiklání řada dalších autorů (Janíková, 2004, 2005; Balkó, 2003). 

Důvody k volbě tohoto řešení shrnuje dobře Janíková: „Jeden mluvčí bude mít pauzy 

v délce pod limitní hodnotou, např.: 1,490 s 1,485 s ..., druhý mluvčí nad limitní hodnotou: 

1,510 s 1,515 s. Dojem tempa z hlediska trvání pauz bude u obou mluvčích obdobný, 

ovšem my bychom pauzy u prvního mluvčího zachovali a u druhého ne – výsledné 

vypočtené tempo by nebylo srovnatelné“ (Janíková, 2005, s. 129). 

9.2 Metodologie práce 

V naší práci budeme analyzovat hodnoty tempa artikulačního a mluvního modifikovaného. 

AT bude počítáno na základě promluvových úseků a pro MTM bude základní jednotkou 

replika postavy. S ohledem na současnou fonetickou praxi českou i světovou, budeme 

v práci používat jako jednotku měření počet slabik za vteřinu (sl/s). 

Prvním měřeným tempem je tempo artikulační (AT). Nebudou do něj započítávány pauzy 

v řeči, hezitační zvuky, ani „zvuky přitakávací“, které v rámci této práce definujeme jako 

zvuky slovní i neslovní povahy, které postava používá, aby udržela kontakt s druhou 

postavou v dialogu, zatímco tato druhá postava mluví a na tyto zvuky významně nereaguje. 

Jedná se často o zvuky typu „ano, no, hmm,…“, které jsou v proudu řeči často i velmi 

špatně rozlišitelné. Artikulační tempo bude počítáno z jednotlivých promluvových úseků 

vybrané postavy jako počet slabik dělený trváním úseku.  

Druhým sledovaným druhem je mluvní tempo modifikované (MTM). Bude počítáno 

z replik jednotlivých postav zahrnující pauzy, které nepřesáhnou trvání 1500 ms (viz výše). 

Pokud pauza tento čas překročí, započítá se za ni pouze 1500 ms, a tak se alespoň částečně 

zachová její delší  rozsah trvání. Hodnota MTM je získána jako poměr počtu slabik 

v replice k jejímu trvání. 

Za repliku postavy pro výpočet MTM přijímáme úsek promluvy, který nebude přerušen 

řečí druhé postavy. Pokud bude řeč jedné postavy přerušena řečí druhé postavy, bude se 

toto přerušení počítat jako konec repliky postavy první. Výjimku budou tvořit případy, kdy 

druhá postava použije pouze zvuky přitakávací, hezitační (viz výše) – tedy ty, kterými 

pouze udržuje kontakt s mluvčím, ale významově důležité nejsou, či pokud její promluva 
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bude pouze „podkresem“ promluvy postavy první, která na ni nebude slovně reagovat. 

V takovém případě replika přerušena nebude a skončí teprve, až druhá postava převezme 

slovo.  

Pauza mezi výměnou řeči v dialogu (začne-li mluvit druhá postava) se bude započítávat do 

repliky postavy následující, protože vyjadřuje reakční dobu postavy druhé, a ovlivňuje ji 

tedy více než postava první. Takové pauzy ovšem nenajdeme před každou replikou. 

V našem materiálu se často stává, že postava začíná mluvit ještě do konce repliky postavy 

předcházející, nebo na ni rovnou navazuje. Do analýzy nejsou zahrnuty pauzy na samém 

začátku analyzované scény z důvodu větších předělů mezi jednotlivými scénami dramatu. 

Vlastností, o níž lze soudit, že může ovlivnit tempo dialogické řeči, je délka textu v replice.  

Vedle artikulačního a mluvního tempa budeme proto sledovat lokální tempo dvou variant 

replik, které budou sice dialogické povahy, ale budou se lišit délkou. Typ MD 

(monologický dialog) zahrnuje repliky, které budou mít 50 a více slabik. U tohoto typu lze 

očekávat vliv potenciálních pauz a určitou pravidelnost temporálních proporcí. Typ D 

(čistý dialog) je častější a zahrnuje repliky kratší než 50 slabik. 

Budeme sledovat i tempo v klasickém monologu (M), ovšem na základě omezeného 

materiálu,  protože v našich inscenacích bylo takových případů málo.  

Toto rozdělení nazýváme v analýzách jako Typ textu, proměnnou, která nabývá tří úrovní 

členění (D, MD, M). V rámci tohoto rozdělení, a tedy na materiálu jednotlivých replik, 

bude zkoumán také podíl pauz v jednotlivých typech textu. 
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10  Materiál 

10.1 Volba materiálu 

Materiál použitý v práci je vybrán ze dvou dramat ve dvou různých provedeních s časovým 

odstupem zhruba 30 let. Jedná se tedy o 4 inscenace. První dvojici tvoří představení 

Lakomec od Moliéra, kterého režíroval v roce 1972 Jaroslav Dudek v překladu 

E. A. Saudka v divadle na Vinohradech a Lakomec z roku 2004 inscenovaný Michalem 

Dočekalem v překladu V. Mikeše v Národním divadle. Pro tyto inscenace byl bohužel 

použit jiný překlad díla, přesto hra i jednotlivé scény jsou stejné a zachován význam 

i vyznění dramatu. Ač postavy občas neříkají totožný text, tyto situace a stejně tak 

i nahrávky jsou relativně dobře srovnatelné.  

Druhou dvojici pro naši analýzu tvoří dvě inscenace Našich furiantů od Ladislava 

Stroupežnického, obě realizované v Národním divadle. Starší verzí je známá inscenace 

v režii Miroslava Macháčka z roku 1979 a verzi novější režíroval Jan Antonín Pitínský 

v roce 2004 (naše nahrávka pochází z roku 2006). 

10.2  Rozsah materiálu 

K analýze bylo použito celkově 1076 replik, obsahujících 6532 promluvových úseků, 

složených z 27874 slabik. Tabulky 3 a 4 znázorňují obsazení rolí v jednotlivých 

inscenacích. U každého z mluvčích je také uveden počet analyzovaných slabik 

a v posledním řádku tabulky je uveden celkový počet slabik, který byl pro analýzu 

inscenace použit. 

Lakomec 

role 1972 

počet 

slabik 2004 

počet 

slabik 

Harpagon Miloš Kopecký 3033 Boris Rösner 2249 

Frosina Jiřina Bohdalová 1247 Eva Salzmannová 1364 

Kleant Jaromír Hanzlík 673 Alexandr Rašilov ml. 1180 

Eliška Daniela Kolářová 353 Hana Ševčíková 842 

Valér Jaroslav Kepka 1102 David Matásek 1472 

Mariana Stanislava Bartošová 190 Jana Janěková ml. 486 

Celkový počet slabik v inscenaci 6598   7593 

Tabulka 3- Obsazení rolí a počet analyzovaných slabik – Lakomec 
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Naši furianti 

role 1979 

počet 

slabik 2006 

počet 

slabik 

Dubský Jiří Vala 903 Jiří Štěpnička 962 

Bušek Josef Somr 1371 Miroslav Donutil 1366 

Habršperk Josef Kemr  1050 David Prachař 1132 

Bláha Luděk Munzar 1069 Ondřej Pavelka 974 

Dědeček Dubský  Bedřich Prokoš 808 Josef Vinklář 1128 

Markýtka Jana Hlaváčová 327 Jaromíra Mílová 572 

Dubská Blažena Holišová 715 Johanna Tesařová 687 

Krystýna Taťjana Medvecká 335 Gabriela Pyšná 284 

Celkový počet slabik v inscenaci 6578   7105 

Tabulka 4 - Obsazení rolí a počet analyzovaných slabik - Naši furianti 

Celkem je tedy v materiálu zastoupeno 14 různých mluvčích z každého časového období, 

dohromady tedy 28 osob. K analýze jsme vybrali hlavní postavy představení a případně ty 

vedlejší postavy, které měli větší objem textu v obou inscenacích. Také jsme se snažili 

dodržet přibližně stejný počet mužů a žen v rámci představení. Nicméně ženské postavy 

nedostaly v analyzovaných dramatech takový prostor jako postavy mužské. Z tohoto 

důvodu nebylo možné získat vyvážené množství materiálu od obou pohlaví. U AT 

analyzujeme tedy 4817 promluvových úseků mužských představitelů rolí a 1715 úseků od 

ženských představitelek. V rámci MTM bylo zkoumáno 761 replik mužů a 315 replik žen. 

Vždy bylo dbáno na to, aby v obou inscenacích jedné hry byly zahrnuty stejné ucelené 

scény, proto mají textové soubory k rozboru nestejný počet slabik. Analyzované scény 

byly vybrány tak, aby v nich vystupovaly převážně postavy určené k analýze a příliš do 

nich nezasahovaly osoby neanalyzované.  

Jak jsme již uvedli, jedná se převážně o dialogy. Čistě monologické pasáže se v těchto 

dvou dramatech objevují pouze u čtyř postav. V Lakomci nalezneme dva monology 

u postavy Harpagona. Naši furianti obsahují monology tří postav – dědečka, Buška 

a Markýtky. Monology dědečka a Markýtky jsou občasně přerušovány replikami jiných 

postav, na které analyzované postavy reagují. U dědečka se tak děje obzvláště v inscenaci 

z roku 1979 a u Markýtky v obou případech. Zpracování monologických pasáží textů se 

řídilo stejnými pravidly, jako zpracování dialogů (viz definice repliky v oddílu 7.2). K 

výpočtu MTM monologické pasáže, kterou by teoreticky měla tvořit jediná replika, je tedy 

pro dědečka a Markýtku použito replik více. 

Nacházela-li se v analyzované scéně postava, která nebyla vybrána k rozboru, nebyla její 

řeč transkribována. Takové situace jsme nalezli hlavně u Našich furiantů, kdy do dialogů 
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vstupovalo občasnými replikami větší množství postav. Pokud na ně analyzovaná postava 

nereagovala a dále pokračovala ve své promluvě, trvání promluvy neanalyzované postavy 

se započítalo do času pauzy postavy analyzované. Reagovala-li ovšem analyzovaná 

postava, úsek promluvy postavy neanalyzované byl označen jako replika postavy jiné (viz 

popis transkripce níže). Konkrétně, jako replika byla označena ta promluva neanalyzované 

postavy, která byla buď zanesena ve scénáři, nebo na kterou analyzovaná postava slovně 

reagovala. 

10.3  Zpracování materiálu 

V první fázi jsme měli k dispozici nahrávky všech představení na DVD. Videonahrávky 

jsme převedli na soubory zvukové se vzorkovací frekvencí 44100 Hz a bitovou hloubkou 

32 bitů. Zvukové nahrávky jsme dále upravovali v programu Audacity. Nejprve byly 

vybrány odpovídající pasáže z her a poté vystřiženy jednotlivé scény, které v práci 

analyzujeme.  

Otázkou je kvalita nahrávek pořízených na jevišti. Je jasné, že se nemůže rovnat 

nahrávkám studiovým a bude oproti nim mít pro určité druhy analýzy řeči (například 

výzkum formantové struktury) jisté nevýhody. Tempo řeči tyto fakty zásadně neovlivní, 

nicméně je třeba stanovit, jak s nimi bude nakládáno. Některé nahrávky obsahují větší 

množství šumu a vzhledem k tomu, že jsou pořízeny ve velkém prostoru, objevuje se 

v nich také dozvuk místnosti. Obecně se ve spontánní řeči, a tedy i v našem materiálu, 

který ji napodobuje, stává, že mluvčí chvílemi hovoří přímo přes sebe, nebo se částečně 

překrývá konec repliky postavy první a začátek repliky druhé postavy. 

U nahrávek s velkým množstvím šumu, který ztěžoval samotné zpracování materiálu, byl 

částečně odstraněn v programu Audacity pomocí efektu Noise Reduction. Nastaveny byly 

hodnoty Noise reduction (dB): 12, Sensitivity: 6 a Frequency smoothing (bands): 0. Jsme 

si vědomi, že tato funkce může data poškodit, pokud jde o analýzu formantů. Vzhledem 

k záměrům výzkumu však nebylo nejdůležitější dodržet vysokou kvalitu spektrogramu, ale 

zachovat srozumitelnost projevu. 

Dozvuk místnosti není započítáván do času promluvy postavy a hranice úseku, za kterým 

se dozvuk objevil, je umístěna před ním. Určitou analogii lze nalézt při segmentaci 

finálních vokalických hlásek a kritéria formantové struktury dle doporučení Skarnitzla 

a Machače (2009). Při segmentaci na promluvové úseky jsme se v případech dozvuku 
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drželi konce formantové struktury (nebyla-li příliš poškozena šumem), nebo hlediska 

sluchového, neboť tento rozdíl byl reflektován také zvukově.  

V otázce překryvu řeči více postav jsme postupovali následovně. Pokud byla ve scénáři 

zanesena řeč obou postav, nebo pokud na sebe postavy vzájemně reagovaly, 

transkribovány byly promluvy obou postav. K určení hranic jednotlivých úseků zde bylo 

užito hlediska sluchového. Spektrogram v takovýchto případech neumožňoval přesné 

určení hranic úseků. Hovořila-li ovšem postava jedna a mluva postavy druhé byla pouze 

jejím „podkresem“, zanesena byla promluva postavy „vedoucí“ (viz také definice repliky 

v oddílu 7.2).  

10.4  Určování úseků v analýze 

Hranice promluvového úseku je charakterizována několika zvukovými jevy. Nejlépe je 

hranice úseku vnímána při spojení pauzy s charakteristickým melodickým průběhem. 

V tomto případě vzniká zcela zřetelná hranice, která nám bez jakýchkoli pochybností 

jednotlivé úseky rozdělí. Promluvový úsek je ale také určen pouze melodickými 

polokadencemi bez nutnosti pauzy, změnou rytmu promluvy či tempa řeči (Palková, 1994). 

Ne vždy je ovšem hranice úseku zřejmá, ač se držíme výše uvedených zvukových signálů. 

V nejednoznačných případech byla promluva segmentována především dle rytmického 

dojmu dělení jednotlivých taktů. To se stávalo hlavně u skupin citoslovcí, či krátkých 

přitakávacích zvuků typu „no“, které se uskupovaly v promluvě za sebou. Sporné případy 

byly konzultovány s vedoucí práce. 

10.5  Transkripce 

Materiál byl transkribován s použitím kanonické formy výslovnosti, přičemž hlavním 

kritériem přepisu bylo dodržení počtu slabik, které mluvčí skutečně vyslovil. Jestliže 

například mluvčí vyslovil slovo prosím zkresleně tak, že zazněla pouze slabika /sim/, 

přepsáno bylo slovo v této formě. Byla-li výslovnost nepřesná, ale dojem dvouslabičnosti 

zůstal zachován, zapsána byla plná forma. 

Samostatnou pozornost je nutno věnovat také hezitačním zvukům, včetně preglotalizací. 

Jelikož se mluva jeviště snaží odrážet určité mechanismy mluvy přirozené, využívá ve svůj 

prospěch v některých případech hezitační zvuky zcela funkčně.  

V našem materiálu rozlišujeme dva typy hezitací. Prvním typem jsou hezitace funkční, 

které jsou hercem používány cíleně. Využívá jich k tomu, aby navodil dojem hledání 
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správného slova postavou, kterou ztvárňuje. Mluvčí tedy vědomě ovlivňuje jejich výskyt 

i trvání. Hezitace funkční se tím přibližují „mluveným úsekům“ a budou tedy stejně jako 

ostatní text postavy transkribovány.  

Druhým typem jsou hezitace nefunkční, necílené. Objevují se v okamžicích, kdy herec 

váhá nad naučeným textem. Nejsou tedy funkční z hlediska postavy. Hezitace nefunkční 

budou zařazeny do trvání pauzy a nebudou započítány do artikulačního tempa mluvčího. 

V těchto případech se tedy bude jednat o pauzy zaplněné (viz oddíl 5.1). Do této kategorie  

budou zařazovány také další jevy neslovní povahy (smích či pláč postavy).  

10.5.1 Formální zpracování sledovaných jevů 

K nahrávkám jsme vypracovali textgridy v programu Praat (Boersma, Weenink, 2013). Pro 

každou analyzovanou postavu scény, byla vytvořena jedna vrstva. Kromě běžného přepisu 

textu jsou při transkripci použity značky uvedené v tabulce 5. Tento systém zápisu 

umožňuje následné automatické rozlišení hranic promluvových úseků a replik a reflektuje 

také rozdělení dialogů (D, MD, viz oddíl 7.2). Jednotlivé značky byly vybrány tak, aby byl 

jejich zápis co nejjednodušší vzhledem k rozložení české klávesnice. Ukázka transkripce je 

vyobrazena na obrázku 2. 

@ Replika jiné postavy 

< Pauza s trváním pod 1500ms 

> Pauza s trváním nad 1500ms 

* „monologická pasáž“ v dialogu 

E Hezitace funkční 

Tabulka 5 - Značky v transkripci 

 

Obrázek 2 - Ukázka transkribované nahrávky 

V několika případech bylo nutno vynechat část repliky analyzované postavy. Bylo to 

tehdy, když ani po opakovaném poslechu a nahlédnutí do scénáře nebylo rozumět, co 
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postava říká. Jejich seznam společně s trváním uvádí tabulka 6. Takové případy byly 

označeny jako replika jiné postavy a neovlivňují tedy trvání řečových úseků ani pauz 

postavy. Jejich omezený rozsah nemůže ovlivnit výsledky. 

nahrávka postava trvání (s) 

H+F_1_b Harpagon 1,05 

H+F_1_b Harpagon 0,57 

H+K+E_1_b harpagon 0,65 

dedeček_79 dědeček 0,53 

bus_Dub_Hab Bláha a Habršperk 0,7 

bus_Dub_Hab Bláha 0,5 

bus_Dub_Hab Bláha 0,7 

bus_Dub_Hab_b Bláha 3,03 

bus_Dub_Hab_b Bláha 1,73 

Tabulka 6 - Pasáže vynechané z analýzy 

10.6  Metody použité při zpracování dat 

Pro získání základních statistických údajů z materiálu jsme vytvořili skripty, jejichž 

pomocí bylo získáno trvání jednotlivých promluvových úseků a replik. K výpočtu poměru 

pauz a řeči v replikách jsme vytvořili skript, který umožňuje zjistit trvání artikulované řeči 

v replice. Veškerá data byla převedena do tabulek v programu Excel. 

Ke zjištění počtu slabik v jednotlivých úsecích (pro výpočet AT) a replikách (pro výpočet 

MTM) jsme v platformě NetBeans vytvořili program Slabikovac1, který slabiky spočetl 

automaticky. 

Ze získaných údajů byly v tabulce vypočítány hodnoty AT, MTM a poměru pauz 

v replikách pro každý promluvový úsek, či repliku postavy. 

Pro složitější statistické analýzy a k vykreslení grafů jsme použili statistický program R (R 

Core Team (2015). K ověření hypotéz A) a C) jsme použili lineární smíšený model a ke 

zjištění poměru pauz v replice byl zvolen Kruskall-Wallis test, tedy neparametrická 

varianta jednofaktorové ANOVY pro nezávislá měření. Hypotéza B) byla ověřena pomocí 

Ftestu, který porovnává rozptyly skupin. 

10.6.1 Lineární smíšený model 

K zjišťování vlivu jednotlivých kategorií na tempo řeči používáme v práci lineární smíšený 

model (balíček lme4). Obecně velkou výhodou lineárních modelů je to, že jsou jednoduše 

interpretovatelné. Jejich pomocí můžeme odhalit souvislost mezi určitými jevy. „Důležité 

je však uvědomit si, že vazba mezi proměnnými neznamená kauzalitu. Nelze tak na 

základě této analýzy jednoduše říct, že jedna věc způsobuje druhou. Vztah může být klidně 
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zcela opačný, obě proměnné se mohou ovlivňovat navzájem, anebo být ovlivněny zcela 

jinou proměnnou v pozadí“ (Bořil, 2015a). V běžném lineárním modelu jsou zaneseny 

proměnné fixní a obecná chybová proměnná „ε“ (general error term), která není nijak blíže 

specifikována. „Pomocí lineárního modelu v podstatě rozdělujeme svět na věci, kterým 

nějak rozumíme nebo které jsou nějakým způsobem systematické (fixní efekty); a věci, které 

nemůžeme kontrolovat nebo kterým nerozumíme (ε)“(Winter, 2013, s. 3, překlad autorky 

práce).  

S bližší specifikací proměnných v pozadí pracuje právě model smíšený (mixed-effect), ve 

kterém jsou nastavovány proměnné fixní (fixed) i náhodné (random). Náhodné proměnné 

pak vlastně specifikují „ε“, ukazují, na co by si dle naší úvahy měl model dávat pozor, 

neboli to, jaké další proměnné mohou data nějakým způsobem ovlivnit. Od fixních 

proměnných očekáváme systematický vliv na data. Jsou to proměnné, které „‘vyčerpávají 

zkoumanou populaci‘ nebo které vyčerpávají ‚úrovně faktoru‘“(Winter, 2013). Dobrý 

příklad fixního faktoru je kategorie pohlaví. Ta nabývá dvou hodnot, úrovní – žena a muž. 

Máme-li ve výzkumu zastoupeny obě tyto kategorie, vyčerpáme tím všechny její možnosti 

(úrovně). Náhodné proměnné mají naopak na data vliv nesystematický, nepředvídatelný. 

Nejsou kategorií, která by nabývala pouze několika málo ohraničených hodnot. Ve 

výzkumu budeme mít vždy zastoupenu pouze určitou část hodnot této kategorie. Jako 

náhodnou proměnnou můžeme určit například kategorii osoby. Tempo řeči může být 

ovlivněno individualitou člověka, nikdy ale nebudeme moci testovat tempo všech lidí, 

nikdy tedy nevyčerpáme všechny úrovně této kategorie. 

Tento model tedy porovnává střední hodnoty skupin, sestavené z námi určených 

proměnných. Na stejná data bychom mohli použít například ANOVU. ANOVA nám 

ovšem určí pouze to, zda má daný faktor na data vliv, či nemá. Lineární model dokáže 

navíc číselně vyjádřit rozdíl mezi jednotlivými skupinami, tedy rozdíl mezi jednotlivými 

úrovněmi všech zadaných faktorů. 

Důležité hodnoty pro náš výzkum, které lineární smíšený model vypočítá, se nazývají 

„intercept“. Česká terminologie pro problematiku lineárních modelů nebyla doposud 

stanovena. Pro tuto práci ho tedy nazvěme jako „vztažný koeficient“. Toto číslo totiž 

odpovídá jedné kombinaci hodnot fixních faktorů (v R prvních dle abecedy), a vzhledem 

k této hodnotě jsou pak vztaženy formou dalších koeficientů rozdíly pro další 

možné úrovně fixních faktorů. Tyto další koeficienty nazývá model jako slope, přibližně 

tedy jako sklon. Konkrétně znamenají odchylku, průměrný rozdíl zobrazované skupiny od 
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vztažného koeficientu. Vztažný koeficient (intercept) je tedy v podstatě průměrem hodnot 

pro vybranou kombinaci fixních faktorů. Pomocí hodnot sklonu pro jednotlivé faktory je 

možno dopočítat intercept pro všechny kombinace skupin (viz např. tabulka 10 níže) 

a následně zjistit  také posun hodnot jednotlivých úrovní proměnných vzhledem k hodnotě 

vztažné. 

Co se týče zjištění signifikance výsledků, není u smíšených modelů zjištění p-hodnot tak 

přímočaré jako u modelů „čistě“ lineárních. Jelikož se tyto modely nepoužívají po dlouhá 

desetiletí, neexistuje jeden ideální způsob zjišťování p-hodnoty, který by vyhovoval všem 

autorům. V naší studii se tedy budeme řídit doporučením Wintera (2013) a p-hodnotu 

budeme zjišťovat přes Likelihood Ratio Test. Budeme porovnávat redukovaný model bez 

zkoumaného faktoru s modelem obsahujícím faktory všechny. 

K otázce signifikance výsledků se dále váže rozdělení smíšeného modelu na intercept-only 

model a random-slopes a random intercept model. Ani zde nenalézáme českou 

terminologii. V intercept-only modelu se počítá vliv fixních proměnných na ty náhodné 

souhrnně. Tedy vypočítá se průměr hodnoty pro daný faktor ze všech jeho úrovní 

najednou. Random slopes a random intercept model počítá s tím, že se jednotlivé hodnoty 

interceptu u každé z úrovní náhodných proměnných liší. Tedy nesledujeme celkový trend 

všech úrovní dohromady, ale to, jak jednotlivé fixní proměnné ovlivňují každou úroveň 

faktoru náhodného zvlášť. Na příkladu našeho výzkumu – zkoumáme jak období a typ 

textu ovlivnilo tempo u jednotlivých postav a her. Tento model bývá statisticky přesnější. 

„Simulacemi se ukazuje, že intercept-only models jsou antikonzervativní, mají vyšší 

riziko chyby 1. druhu, takže z nich lezou častěji nesprávně signifikantní výsledky. Je tedy 

lákavé pokušení najít „signifikantní objev,“ nicméně s větší pravděpodobností to bude jen 

omyl“(Bořil, 2015b). Tento model tedy použijeme k ověření p-hodnot. 

10.6.1.1 Nastavení lineárního smíšeného modelu použité v práci 
V našem výzkumu budeme testovat artikulační a mluvní modifikované tempo v závislosti 

na kategoriích: období, typ textu, pohlaví, postava a hra. Jako fixní proměnné byly 

nastaveny kategorie období, typ textu, pohlaví. Pohlaví je jasný fixní efekt (viz výše). 

U faktorů období a typ textu by to mohlo být složitější.  Nicméně v našem výzkumu jsme 

si pro ně stanovili zcela jasné kategorie (úrovně). Pro rozlišení období používáme 

kategorie starší (S) a mladší (M) a typ textu nabývá hodnot monolog (M), dialog (D) 

a monologický dialog (MD). Všechny tyto kategorie jsme v našem výzkumu vyčerpali, 
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navíc očekáváme, že na naše data budou mít vliv. Rozhodli jsme se tedy i tyto proměnné 

nastavit jako fixní.  

Faktory postava a hra (Lakomec a Naši furianti) jsme nastavili jako náhodné. Zaprvé moc 

nedokážeme předvídat, jaký efekt na data mají a za druhé mají daleko více úrovní.  

Z nespočtu možných dramat jsme k analýze vybraly pouze tyto dvě, ve kterých vystupuje 

více postav, než je zahrnuto do našeho výzkumu.  

Random slopes a random intercept modely, pomocí kterých budeme ověřovat statistickou 

významnost, se doporučují použít pouze pro fixní proměnné, které jsou důležité pro 

interpretaci výsledků studie. Proto jsme se rozhodli, že jejich pomocí nebudeme testovat 

efekt pohlaví, který není přímou součástí naší studie. Jako faktor, který na data může mít 

vliv, je ho ovšem dobré mít pod kontrolou a tedy ho do modelu zahrnout.  

Do modelu pro AT budeme zadávat formou tabulky hodnoty AT všech promluvových 

úseků všech analyzovaných postav a pro MTM hodnoty ze všech replik. Do tohoto modelu 

nebudeme tedy zadávat pouze hodnoty zprůměrované. AT a MTM jsou jediné numerické 

proměnné, které jsou do modelu vkládány. Ostatní proměnné jsou nominální. 

Pro správné fungování modelu, je nutné vkládat data s normálním rozdělením. Naše data 

ovšem normálně rozdělená nejsou, proto jsme je museli nejprve normalizovat. Použili jsme 

převodní vztah y=log(x+4). Hodnoty (vztažný koeficient a odchylky od něj), které nám 

model vypočítal, bylo tedy třeba převést zpět pomocí vzorce x = exp(y)-4. V  datech se 

také objevilo několik okrajových hodnot (outliers), která příliš nevypovídají o tempu 

osoby, ale jsou pouze jakousi odchylkou. Například se ve vyhrocené mluvní situaci 

objevilo tempo až 14 sl/s. Jednalo se o úsek s jedním taktem, složeným ze dvou velmi 

rychlých slabik. Dojem dvou slabik si ovšem zachoval a tudíž byl transkribován v plné 

formě. Z tohoto důvodu jsme v R odebrali 1‰ hodnot pomocí kvantilů a funkce subset a 

pracovali s tímto výběrem. U AT jsme tak odstranili celkem 8 hodnot a u MTM 2 hodnoty. 

Pomocné soubory statistických dat, podpůrné skripty používané v práci a  soubor 

zvukových textgridů  jsou pro potřeby posuzovatelů práce uloženy v archivu FÚ.  
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11 Výsledky 

11.1 Artikulační tempo 

Cílem práce bylo především porovnat tempo řeči na jevišti v dnešní době a v období 70. let 

20. století. Na obrázku 3 je vyobrazen krabicový graf hodnot artikulačního tempa vlevo 

v období mladším (M) a vpravo ve starším (S). U všech krabicových grafů použitých 

v práci značí střední tlustá čára hodnotu mediánu, krabice tvoří interval 25% až 75% 

hodnot, tedy rozpětí mezikvartilové (IQR), přerušovaná čára (tzv. „vousy“) zobrazuje 

vzdálenější hodnoty, které sahají maximálně do hranice 1,5 IQR a odlehlé hodnoty 

(outliers) jsou značeny jako o. Do programu R, který grafy i následující tabulky vyobrazil, 

byly vkládány všechny hodnoty AT v jednotlivých promluvových úsecích (6532 hodnot). 

 

Obrázek 3 - AT v závislosti na období 

vlevo bíle M – mladší období, vpravo šedě S – starší období 

Tabulka 7 ukazuje postupně hodnoty mediánu artikulačního tempa v období mladším (M) 

a starším (S). Následuje ho interval spolehlivosti mediánu s hladinou významnosti α=0,05, 

který udává, že 95% výběrových souborů ze souboru základního bude ležet v tomto 

intervalu. Naopak 5% intervalů správnou střední hodnotu obsahovat nebude. Medián jsme 

se rozhodli uvádět v tabulkách na prvním místě, protože nám vzhledem k vysokým 

okrajovým hodnotám připadá správnější než prostý průměr. Průměr hodnot je uveden ve 

sloupci dalším. Zbylé sloupce jsou různé ukazatele variability. První z nich je směrodatná 

odchylka (sd) od průměru, která je druhou odmocninou rozptylu a vychází v jednotkách 

měření. Následuje ji variační rozpětí, jež je prostým rozdílem mezi nejvyšší a nejnižší 

hodnotou AT ve skupině. Posledním ukazatelem variability je rozpětí percentilové, které 
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zahrnuje 80% hodnot AT, konkrétně interval bez 10% nejvyšších a nejnižších hodnot. 

Nebere tak v potaz odlehlé krajní hodnoty. Veškeré číselné údaje jsou v jednotkách slabiky 

za sekundu. 

AT dle období 

 období medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

M 5,04 4,96 5,12 5,19 1,85 14,08 4,69 

S 5,07 4,98 5,15 5,19 1,82 14,04 4,69 
Tabulka 7 - AT v závislosti na období 

výsledky v jednotkách sl/s, M - mladší období, S – starší období, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, 

perc.rozp – percentilové rozpětí 

 

Obrázek 4 ukazuje podrobnější analýzu, tedy AT v interakci s obdobím a hrou. Zde již 

určitý rozdíl vidět můžeme, ovšem větší rozdíly jsou spíše mezi jednotlivými hrami než 

mezi obdobím jejich realizace. Numerické hodnoty těchto skupin jsou zobrazeny v tabulce 

8. 

 

Obrázek 4 - AT v závislosti na období a hře  

bílá (M) ve dvojicích vlevo značí období mladší, šedá (S) starší období 

 

AT v závislosti na hře a období 

hra  období medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

Lakomec M 5,56 5,46 5,68 5,64 1,94 14,08 4,67 

Lakomec S 5,28 5,17 5,38 5,39 1,88 14,04 4,69 

Naši furianti M 4,55 4,46 4,68 4,73 1,64 10,78 4,68 

Naši furianti S 4,85 4,72 4,99 5,00 1,74 10,65 4,68 
Tabulka 8 -  AT v závislosti na hře a období 

výsledky v jednotkách sl/s, M - mladší období, S – starší období, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, 

perc. rozp – percentilové rozpětí 
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Obrázky 5 a 6 ukazují krabicové grafy jednotlivých postav z různých období. Pro větší 

přehlednost jsou rozděleny dle jednotlivých her. Jak můžeme vidět například u Buška nebo 

u Markýtky v Našich furiantech, některé postavy se ve starší a novější verzi svým tempem 

liší. Celkově se ovšem tyto hodnoty příliš neliší. Navíc u těchto dvou postav měl rychlejší 

artikulační tempo herec ze staršího období. V Lakomci naopak Harpagon z dnešní doby má 

rychlejší AT než Harpagon starší. Ovšem u postavy Kleanta se to zdá být naopak. Stejnými 

proměnnými se zabývají také tabulky 9 a 10. 

 

Obrázek 5 - AT v závislosti na postavě a období – Naši furianti  

bílá (M) ve dvojicích vlevo značí období mladší, šedá (S) starší období 
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Obrázek 6 - AT v závislosti na postavě a období – Lakomec 

bílá (M) ve dvojicích vlevo značí období mladší, šedá (S) starší období 

 

Naši furianti AT 

postava  období medián 

Int. spol. 

mediánu, α = 

0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

Bláha  M 4,72 4,45 5,17 4,98 1,79 7,91 4,23 

Bláha  S 6,05 5,78 6,31 5,84 1,88 10,45 4,26 

Bušek M 4,86 4,58 5,06 4,98 1,77 9,88 4,30 

Bušek S 4,81 4,58 5,09 5,05 1,79 10,65 4,29 

Dědeček M 4,50 4,30 4,68 4,65 1,38 7,66 4,31 

Dědeček S 4,73 4,36 4,88 4,69 1,30 7,54 4,25 

Dubská  M 4,23 3,98 4,46 4,44 1,53 6,52 4,27 

Dubská  S 4,17 3,99 4,43 4,39 1,64 10,29 4,26 

Dubský  M 4,25 4,02 4,69 4,47 1,62 8,74 4,24 

Dubský  S 4,67 4,30 5,07 4,76 1,69 9,31 4,25 

Habršperk  M 5,05 4,83 5,34 5,13 1,63 12,51 4,32 

Habršperk  S 4,66 4,44 5,04 4,88 1,73 8,87 4,29 

Krystýna M 4,66 3,95 5,21 4,55 1,44 6,70 3,98 

Krystýna S 4,52 3,98 4,89 4,51 1,37 6,37 3,87 

Markýtka M 4,03 3,53 4,35 4,09 1,33 6,04 4,25 

Markýtka S 5,73 5,20 6,15 5,69 1,50 8,12 4,09 
Tabulka 9 – AT Naši furianti dle postavy a období 

výsledky v jednotkách sl/s, M - mladší období, S – starší období, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, 

perc. rozp – percentilové rozpětí 
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Lakomec AT 

postava  období medián 

Int. spol. 

mediánu, α = 

0,05 průměr sd  var.rozp perc.rozp 

Eliška M 5,21 4,99 5,53 5,26 1,64 8,46 4,76 

Eliška  S 5,54 4,93 6,08 5,52 1,87 8,74 4,87 

Frosina M 5,46 5,03 5,71 5,53 1,84 12,51 4,89 

Frosina S 5,12 4,90 5,49 5,31 1,80 8,57 4,86 

Harpagon M 5,90 5,73 6,25 6,04 2,12 12,17 4,89 

Harpagon S 5,04 4,89 5,19 5,22 1,91 14,04 4,90 

Kleant M 4,79 4,44 5,05 4,92 1,88 9,58 4,87 

Kleant S 5,70 5,28 6,05 5,69 1,83 8,75 4,79 

Mariana M 5,87 5,37 6,45 6,04 1,58 8,03 4,55 

Mariana S 5,86 5,30 6,24 5,91 1,66 8,04 4,21 

Valér M 6,02 5,72 6,21 5,90 1,81 8,80 4,89 

Valér S 5,64 5,34 5,89 5,67 1,86 9,36 4,91 
Tabulka 10 – AT Lakomec - dle postavy a období  

výsledky v jednotkách sl/s, M - mladší období, S – starší období, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, 

perc. rozp – percentilové rozpětí 
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Obrázek 7 ukazuje AT v závislosti na délce replik, tedy na našem rozdělení typu textu – 

monolog, dialog a monologický dialog. V této interakci již můžeme vidět určité rozdíly. 

Liší se hlavně monologický dialog, tedy dialog s replikou delší než 50 slabik. Číselné údaje 

zobrazuje tabulka 11. 

 

Obrázek 7 - AT v závislosti na typu textu  

D - dialog, M – monolog, MD – monologický dialog 

 

AT v závislosti na typu textu 

typ textu medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

D 4,92 4,84 5,01 5,07 1,87 14,08 4,70 

M 4,69 4,53 4,82 4,88 1,69 11,45 4,64 

MD 5,45 5,34 5,52 5,47 1,80 14,04 4,70 
Tabulka 11 - AT v závislosti na typu textu 

výsledky v jednotkách sl/s, D – dialog, M – monolog, MD – monologický dialog, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – 

variační rozpětí, perc. rozp – percentilové rozpětí 
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Interakce proměnných typ textu a období je zobrazena na obrázku 8 a v tabulce 12. Ve 

dvojici vlevo je vždy zobrazena mladší inscenace (M) a vpravo inscenace starší (S). 

Jednotlivé typy textu jsou seřazeny abecedně – tedy první dvojici tvoří dialog (D), druhou 

monolog (M) a třetí monologický dialog (MD). 

 

Obrázek 8 – AT v závislosti na typu textu a období  

první údaj - bílá (M) ve dvojicích vlevo značí období mladší, šedá (S) starší období; údaj za tečkou D - dialog, M – 

monolog, MD – monologický dialog 

 

AT v závislosti na typu textu a období 

typ textu  období medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

D mladší 4,89 4,78 5,00 5,05 1,89 14,08 4,68 

D starší 4,98 4,84 5,09 5,09 1,85 11,80 4,69 

M mladší 4,54 4,40 4,71 4,78 1,68 10,76 4,63 

M starší 4,82 4,66 5,02 5,00 1,70 11,45 4,63 

MD mladší 5,55 5,46 5,69 5,58 1,79 10,99 4,68 

MD starší 5,29 5,13 5,44 5,37 1,80 14,04 4,68 
Tabulka 12 - AT v závislosti na období a typu textu 

výsledky v jednotkách sl/s, D – dialog, M – monolog, MD – monologický dialog, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – 

variační rozpětí, perc. rozp – percentilové rozpětí 
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Na okraj zařazujeme také v obrázku 9 a tabulce 13 AT v závislosti na pohlaví. Je ovšem 

nutno dodat, že tyto dvě skupiny nejsou početně vyrovnané.  

 

Obrázek 9-  AT v závislosti na pohlaví 

Tabulka 7 zobrazuje stejné proměnné, tentokrát v závislosti na jednotlivých typech textu. 

Všimněme si zde velkého rozdílu v mediánu monologického dialogu oproti monologu 

a dialogu. 

AT v závislosti na pohlaví 

pohlaví medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

muž 5,09 5,03 5,16 5,24 1,86 14,93 4,70 

žena 4,93 4,84 5,03 5,06 1,75 12,83 4,68 
Tabulka 13 - AT dle pohlaví  

výsledky v jednotkách sl/s, D – dialog, M – monolog, MD – monologický dialog, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – 

variační rozpětí, perc. rozp – percentilové rozpětí 

 

11.1.1 Lineární smíšený model 

11.1.1.1 Intercept-only model 
Do modelu byly vloženy logaritmované hodnoty AT všech promluvových úseků všech 

postav s výjimkou 1‰ krajních hodnot (celkově 6524 hodnot). Pro artikulační tempo byl 

model nastaven pomocí vzorce: ATlog ~ období + typ textu + pohlaví + (1|postava) 

+ (1|hra). Artikulační tempo se tedy zkoumalo v závislosti na fixních proměnných – období 

(starší, mladší), typu textu (monolog, dialog a monologický dialog) a pohlaví (muž, žena) 
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a náhodných proměnných – postava (14 analyzovaných postav) a hra (Lakomec a Naši 

furianti).  

Hodnota AT pro starší období je oproti období mladšímu průměrně nižší o 0,02 sl/s, 

χ2(1)= 0,2597, p=0,6103. AT v námi zkoumaných hrách z dnešní doby se tedy zrychlilo 

pouze o 0,02 sl/s. Dle p-hodnoty tento výsledek není statisticky signifikantní.  

Závislost AT na typu textu vykazuje velmi nízkou p-hodnotu, rozdíl tedy můžeme pokládat 

za statisticky signifikantní - χ2(2)= 41,963, p=7,724e-10. Monolog má nejnižší průměrnou 

hodnotu AT, hodnoty ostatních úrovní tohoto faktoru tedy budeme vztahovat vůči němu. 

Oproti monologu se AT dialogu zvýší o 0,04 sl/s a AT monologického dialogu se zvýší 

o 0,35 sl/s. Liší se tedy obzvlášť monologický dialog. 

Faktor pohlaví ovlivňuje AT snížením jeho hodnoty u žen oproti mužům o 0,18 sl/s, 

χ2(1)= 1,1165, p=0,2907. P-hodnota je vysoká, takže se výsledek nedá pokládat za 

statisticky signifikantní.   

Jakým způsobem jsme získali hodnoty rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi faktorů, je 

zobrazeno v tabulce 8. Hodnoty v tabulce nepochází přímo z modelu, jelikož se do něj 

vkládala data normalizovaná. Nejprve je tedy bylo nutno převést zpět. Pracovali jsme se 

třemi proměnnými, z nichž období a pohlaví nabývaly dvou úrovní a typ textu tří úrovní. 

Kombinací všech úrovní faktorů jsme tedy získali celkem 12 skupin (sloupec 1). Druhý 

sloupec zobrazuje průměrnou hodnotu AT pro kombinaci jednotlivých úrovní všech 

faktorů. Sloupce další označují výpočet hodnot pro jednotlivé úrovně každé proměnné 

zvlášť. Získali jsme je zprůměrováním všech hodnot jednotlivých úrovní sledovaného 

faktoru. Konkrétně pro starší období jsme tedy vypočítali průměr prvních 6 hodnot ve 

sloupci průměr a pro období mladší jsme zprůměrovali posledních šest hodnot. Poslední 

hodnota uvádí průměrný rozdíl těchto dvou hodnot. Podobně jsme postupovali také 

u faktoru pohlaví a typ textu. U typu textu jsme ovšem průměrovali pouze 3 hodnoty 

a rozdíl mezi skupinami je zobrazen v posledních dvou řádcích tohoto sloupce. 
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skupiny AT Průměr (sl/s) období (sl/s) pohlaví (sl/s) typ textu (sl/s) 

Starší/M/Žena 4,73 Starší 4,95 MUŽ 5,05 M 4,83 

Starší/D/Žena 4,77 Mladší 4,97 ŽENA 4,87 D 4,87 

Starší/MD/Žena 5,07 St. - Ml. -0,02 Muž - Žena 0,18 MD 5,18 

Starší/M/Muž 4,90 
    

D-M 0,04 

Starší/D/Muž 4,95 
    

D-MD 0,35 

Starší/MD/Muž 5,25 
      

Mladší/M/Žena 4,75 
      

Mladší/D/Žena 4,79 
      

Mladší/MD/Žena 5,10 
      

Mladší/M/Muž 4,92 
      

Mladší/D/Muž 4,97 
      

Mladší/MD/Muž 5,28 
      

Tabulka 14 - Průměry jednotlivých kombinací úrovní fixních faktorů pro AT a souhrnné hodnoty vlivu jednotlivých 

úrovní v rámci faktoru  

M – monolog, D – dialog,  MD – monologický dialog 

 

11.1.1.2 Random slopes a random intercept model 
Model pro to, jak období a typ textu ovlivňují náhodné proměnné, byl nastaven jako: 

ATlog ~ období + typ textu + pohlaví + (1+období+typ textu|postava) + (1+období+typ 

textu|hra). Oproti intercept-only modelu byly přidány faktory období a typ textu ke každé 

náhodné proměnné, jedná se pouze o rozdílné nastavení modelu, analyzovaná data 

zůstávají stejná. Pomocí tohoto modelu ověřujeme statistickou signifikanci faktorů 

důležitých pro interpretaci výsledků výzkumu. 

Pokud se podíváme na faktor období dle random slopes modelu, zjistíme, že ovlivňuje AT 

χ2(1)= 0,2621, p=0,6087. Výsledek tedy stále není statisticky signifikantní a p-hodnota se 

téměř nezměnila. Typ textu ovlivňuje AT χ2(2)= 6,365, p=0,04148. P-hodnota je sice 

oproti intercept-only modelu výrazně vyšší, výsledek však zůstal statisticky signifikantní. 

11.2 Mluvní tempo modifikované 

Obrázek 10 ukazuje hodnoty mluvního modifikovaného tempa pro jednotlivá období. 

Stejně jako u AT se jedná o krabicový graf, porovnávající hodnoty MTM vlevo v období 

mladším (M) a vpravo ve starším (S). Střední tlustá čára označuje hodnotu mediánu, 

krabice tvoří interval 25% až 75% hodnot, tedy rozpětí mezikvartilové (IQR), přerušovaná 

čára (tzv. „vousy“) zobrazuje vzdálenější hodnoty, které sahají maximálně do hranice 1,5 

IQR. Odlehlé hodnoty (outliers) jsou označeny jako o. Ke zpracování grafů a tabulek 

týkajících mluvního tempa modifikovaného byly v programu R vkládány všechny hodnoty 

MTM všech replik postav (1076 hodnot). V grafu můžeme vidět malý rozdíl obou období, 

kdy starší hry mají medián položený nepatrně níže. 
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Obrázek 10 - MTM v závislosti na období 

vlevo bíle M – mladší období, vpravo šedě S – starší období 

 

Tabulka 15 ukazuje postupně hodnoty mediánu MTM v období mladším (M) a starším (S), 

intervalu spolehlivosti mediánu s hladinou významnosti α=0,05, průměru MTM, jeho 

směrodatné odchylky (sd), variačního rozpětí a rozpětí percentilového (podrobnější 

vysvětlení jednotlivých údajů viz oddíl 9.1). Veškeré číselné údaje vychází v jednotkách 

slabiky za sekundu. 

MTM dle období 

 období medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

M 3,75 3,61 3,89 3,87 1,49 11,00 3,67 

S 3,64 3,50 3,77 3,79 1,53 8,88 3,63 
Tabulka 15 - MTM v závislosti na období  

výsledky v jednotkách sl/s, M - mladší období, S – starší období, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, 

perc.rozp – percentilové rozpětí 

 

Obrázek 11 ukazuje hodnoty MTM podrobněji v závislosti na kombinaci faktorů období 

a hrách. MTM různých období se příliš neliší, spíše se opět odlišuje tempo jednotlivých 

dramat. Číselné údaje vypovídající o této interakci jsou v tabulce 16. 
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Obrázek 11 - MTM v závislosti na období a hře  

bílá (M) ve dvojicích vlevo značí období mladší, šedá (S) starší období 

 

MTM v závislosti na hře a období 

hra  období medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

Lakomec M 3,89 3,72 4,07 4,00 1,65 11,00 3,67 

Lakomec S 3,93 3,68 4,20 4,09 1,66 8,82 3,62 

Naši furianti M 3,58 3,45 3,77 3,71 1,26 6,01 3,55 

Naši furianti S 3,50 3,29 3,65 3,57 1,40 7,66 3,63 
Tabulka 16 – MTM v závislosti na hře a období  

výsledky v jednotkách sl/s, M - mladší období, S – starší období, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, 

perc. rozp – percentilové rozpětí 
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Obrázek 10 zobrazuje hodnoty MTM jednotlivých postav Našich furiantů. Zdá se, že 

v případě MTM jsou jeho hodnoty více variabilní, než tomu bylo u AT. Větší rozdíly 

můžeme vidět například opět u Markýtky i Buška (v mezikvartilovém rozpětí), ale také 

například u Habršperka, u kterého se zdály hodnoty AT více vyrovnané. V obrázku 11 jsou 

vykresleny stejné proměnné na materiálu Lakomce. Více se tu pomocí MTM vyčleňují 

postavy Mariany a Valéra, zatímco u tempa artikulačního se tyto hodnoty zdály být 

podobnější. Naopak u postavy Harpagona se zdá být MTM v jednotlivých obdobích 

podobnější než AT.  

 

Obrázek 12 -  MTM v závislosti na postavě a období – Naši furianti  
bílá (M) ve dvojicích vlevo značí období mladší, šedá (S) starší období 
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Obrázek 13 - MTM v závislosti na postavě a období – Lakomec 

bílá (M) ve dvojicích vlevo značí období mladší, šedá (S) starší období 

 

Tabulky 17 a 18 zobrazují tutéž interakci faktorů. Na tomto místě je nutný jistý komentář. 

Podíváme-li se na hodnoty intervalu spolehlivosti dědečka z nové verze Našich furiantů 

(tab. 17), jsou označeny jako NA. Je to způsobeno tím, že u této postavy byl zpracován 

pouze monolog, do kterého jí nebylo nijak výrazně zasahováno (pouze jednou). MTM tedy 

obsahuje pouze dvě hodnoty. K výpočtu intervalu spolehlivosti je ovšem zapotřebí 

nejméně osm hodnot, proto tuto hodnotu není možné u postavy „mladšího dědečka“ uvést. 

Dědeček z verze starší byl přerušován několikrát a tedy sloupec jeho hodnot MTM 

obsahuje více položek. U ostatních postav, u kterých se objevil monolog, bylo analyzováno 

více typů textu. Ze stejného důvodu nejsou u postavy dědečka příliš vypovídající ani 

ukazatele variability. 
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Naši furianti MTM 

postava  bdobí medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

Bláha  M 3,69 3,36 4,09 3,74 0,94 3,54 3,11 

Bláha  S 3,77 3,43 4,77 3,99 1,48 6,18 3,31 

Bušek M 3,88 3,35 4,44 4,03 1,52 5,81 3,38 

Bušek S 3,95 3,61 4,27 4,06 1,57 7,18 3,47 

Dědeček M *3,14 *NA *NA *3,14 *0,41 *0,58 *0,58 

Dědeček S 3,21 2,49 4,24 3,28 0,83 2,64 2,64 

Dubská  M 4,24 2,77 3,61 3,31 1,02 4,25 3,03 

Dubská  S 2,87 2,56 3,37 2,91 1,19 5,65 2,72 

Dubský  M 3,51 2,96 3,91 3,44 1,19 5,38 3,18 

Dubský  S 3,38 2,52 4,16 3,32 1,35 5,04 2,78 

Habršperk  M 4,34 3,74 4,77 4,27 1,24 5,70 2,73 

Habršperk  S 3,49 3,19 3,99 3,61 1,25 5,91 3,50 

Krystýna M 3,16 2,32 3,55 3,12 0,97 3,41 2,73 

Krystýna S 2,94 2,29 3,43 2,84 0,95 3,47 2,33 

Markýtka M 2,64 2,24 3,33 2,69 0,68 2,55 1,66 

Markýtka S 3,55 2,80 4,41 3,62 1,18 4,35 1,61 
Tabulka 17 – MTM Naši furianti - dle postavy a období  

výsledky v jednotkách sl/s, M - mladší období, S – starší období, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, 

perc. rozp – percentilové rozpětí 

*malé množství hodnot potřebných k výpočtu 

 

Lakomec MTM 

postava  bdobí medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd  var.rozp perc.rozp 

Eliška M 3,36 3,15 3,93 3,50 1,58 7,54 3,76 

Eliška  S 4,20 3,02 5,18 4,08 1,79 7,31 3,65 

Frosina M 3,98 3,57 4,59 4,06 1,14 4,84 3,45 

Frosina S 3,75 3,35 4,34 4,03 1,39 7,40 3,04 

Harpagon M 4,18 3,78 4,45 4,45 1,88 10,00 3,79 

Harpagon S 4,09 3,64 4,34 4,31 1,70 7,53 3,67 

Kleant M 2,76 2,25 3,75 3,00 1,31 5,71 3,23 

Kleant S 3,05 2,37 3,81 3,01 1,35 6,21 2,61 

Mariana M 4,67 3,82 5,08 4,35 1,43 6,11 3,73 

Mariana S 3,31 1,53 5,77 3,50 1,74 5,22 3,67 

Valér M 4,26 3,60 4,62 4,05 1,38 5,81 3,48 

Valér S 4,80 4,01 5,55 4,92 1,26 5,50 2,58 
Tabulka 18 - MTM Lakomec - dle postavy a období 

výsledky v jednotkách sl/s, M - mladší období, S – starší období, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, 

perc. rozp – percentilové rozpětí 
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Na obrázku 14 můžeme vidět, jak se liší MTM v závislosti na typu textu – tedy dialogu, 

monologu a monologickém dialogu. Monolog byl, co se týče MTM, zřejmě nejméně 

variabilní. Pod obrázkem se nalézá tabulka 19 zkoumající stejné hodnoty. 

 

Obrázek 14- MTM v závislosti na typu textu 

D - dialog, M – monolog, MD – monologický dialog 

 

MTM v závislosti na typu textu 

typ textu medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

D 3,64 3,53 3,72 3,80 1,59 11,09 3,67 

M 3,39 2,84 3,61 3,32 0,91 4,72 2,64 

MD 4,11 3,93 4,34 4,13 0,89 4,60 3,52 
Tabulka 19 - MTM v závislosti na typu textu  

výsledky v jednotkách sl/s, D – dialog, M – monolog, MD – monologický dialog, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – 

variační rozpětí, perc. rozp – percentilové rozpětí 
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Jak se liší AT typu textu v různých obdobích, ukazuje obrázek 15 a tabulka 20. Ve dvojici 

vlevo je vždy zobrazena inscenace mladší (M), vpravo starší (S). Jednotlivé typy textu jsou 

seřazeny abecedně – tedy první dvojici tvoří dialog (D), druhou monolog (M) a třetí 

monologický dialog (MD). 

 

Obrázek 15 – MTM v závislosti na období a typu textu  

první údaj - bílá (M) ve dvojicích vlevo značí období mladší, šedá (S) starší období; údaj za tečkou D - dialog, M – 

monolog, MD – monologický dialog 

 

MTM v závislosti na typu textu a období 

typ textu  období medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

D M 3,69 3,53 3,82 3,85 1,56 11,00 3,67 

D S 3,59 3,39 3,69 3,74 1,63 8,88 3,63 

M M 2,84 2,51 3,72 2,99 0,74 2,55 1,39 

M S 3,39 2,88 4,24 3,56 0,96 3,86 2,64 

MD M 4,22 3,94 4,49 4,20 0,83 3,83 3,22 

MD S 4,01 3,73 4,36 4,07 0,94 4,60 3,52 
Tabulka 20 - MTM v závislosti na typu textu a období  

výsledky v jednotkách sl/s, D – dialog, M – monolog, MD – monologický dialog, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – 

variační rozpětí, perc. rozp – percentilové rozpětí 

 

Obrázek 17 zobrazuje rozdíl MTM mezi muži a ženami. Stejně jako u AT mají ženy 

medián o něco níže než muži, ovšem rozdíl je tu na první pohled vyšší než u AT. Také zde 

ovšem musíme připomenout, že rozsah hodnot skupin není stejný. Přesto můžeme 
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pozorovat, že by pohlaví mohlo mít na data nějaký vliv, a proto je vhodné zařadit ho mezi 

proměnné v lineárním smíšeném modelu. V tabulce 21 jsou hodnoty jednotlivých kategorií 

vyjádřeny numericky. 

 

Obrázek 16 - MTM v závislosti na pohlaví 

MTM v závislosti na pohlaví 

pohlaví medián int. spol. mediánu, α = 0,05 průměr sd var.rozp perc.rozp 

muž 3,79 3,69 3,94 3,94 1,55 11,09 3,66 

žena 3,46 3,33 3,57 3,57 1,39 8,79 3,52 
Tabulka 21- MTM dle pohlaví 

výsledky v jednotkách sl/s, D – dialog, M – monolog, MD – monologický dialog, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – 

variační rozpětí, perc. rozp – percentilové rozpětí 

 

11.2.1 Lineární smíšený model 

11.2.1.1 Intercept-only model 
Pro mluvní modifikované tempo byl model nastaven pomocí vzorce: MTMlog ~ období + 

typ textu + pohlaví + (1 | postava) + (1 | hra). MTM se tedy také zkoumalo v závislosti na 

fixních proměnných - období (starší, mladší), typu textu (monolog, dialog a monologický 

dialog) a pohlaví (muž, žena) a náhodných proměnných – postava (14 analyzovaných 

postav) a hra (Lakomec a Naši furianti). Do modelu byly vloženy logaritmované hodnoty 

MTM všech replik všech postav s výjimkou 1‰ krajních hodnot (1074 hodnot). 



 

70 
 

Průměrná hodnota MTM pro starší období oproti mladšímu je nižší o 0,05 sl/s, χ2(1)= 

0,4034, p=0,5253. Výsledek tedy není statisticky signifikantní. 

Proměnná typ textu ovlivňuje MTM χ2(2)= 9,0511, p=0,01083. Tento výsledek je tedy dle 

p-hodnoty statisticky signifikantní. Jako referenční hodnotu vezměme opět nejpomalejší 

monolog. Oproti monologu se MTM dialogu zvýší o 0,22 sl/s a MTM monologického 

dialogu se zvýší o 0,59 sl/s. Zde můžeme pozorovat zvýšení již skoro o 1 sl/s, což 

považujeme za významný posun.  

Faktor pohlaví ovlivňuje MTM u žen oproti mužům snížením jeho hodnoty o 0,32 sl/s, 

χ2(1)= 1,6455, p=0,1996. Výsledek dle p-hodnoty není statisticky signifikantní.  

Tabulka 22 zobrazuje průměrné hodnoty jednotlivých kombinací skupin pro MTM. 

V dalších sloupcích najdete souborné statistiky pro jednotlivé faktory. (Podrobnější popis 

hodnot zobrazených v tabulce viz oddíl 9.1.1.1) 

skupiny MTM 
Průměrné 

(sl/s) 
období (sl/s) pohlaví (sl/s) typ textu (sl/s) 

Starší/M/Žena 3,11 Starší 3,53 MUŽ 3,72 M 3,29 

Starší/D/Žena 3,32 Mladší 3,59 ŽENA 3,40 D 3,51 

Starší/MD/Žena 3,69 St. - Ml. -0,05 Muž - Žena 0,32 MD 3,88 

Starší/M/Muž 3,42 
    

D-M 0,22 

Starší/D/Muž 3,64 
    

D-MD 0,59 

Starší/MD/Muž 4,02 
      

Mladší/M/Žena 3,16 
      

Mladší/D/Žena 3,38 
      

Mladší/MD/Žena 3,74 
      

Mladší/M/Muž 3,47 
      

Mladší/D/Muž 3,69 
      

Mladší/MD/Muž 4,08 
      

        Tabulka 22 - Průměry jednotlivých kombinací úrovní fixních faktorů pro MTM a souhrnné hodnoty vlivu jednotlivých 

úrovní v rámci faktoru 

M – monolog, D – dialog,  MD – monologický dialog 

 

11.2.1.2 Random slopes a random intercept model 
Pro vliv období na náhodné proměnné u mluvního modifikovaného tempa byl nastaven 

vzorec:  MTMlog ~ období + typ textu + pohlaví + (1+období+typ textu|postava) 

+ (1+období+ typ textu|hra). Oproti intercept-only modelu byly přidány faktory období 

a typ textu ke každé náhodné proměnné, jedná se pouze o rozdílné nastavení modelu, 

analyzovaná data zůstávají stejná. Tento model používáme k ověření statistické 

signifikance faktorů důležitých pro interpretaci výsledků výzkumu. 
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Faktor období dle random slopes modelu ovlivňuje MTM χ2(1)= 0,1117, p=0,7382. 

Výsledek tedy stále není statisticky signifikantní. Typ textu ovlivňuje MTM χ2(2)= 3,7062, 

p=0,1568. P-hodnota se tedy oproti intercept-only modelu zvýšila přes mez α, takže 

výsledek již nemůžeme pokládat za statisticky signifikantní. Random slopes model tedy 

objevil odlišnost od modelu předchozího. 

11.3 Poměry pauz v jednotlivých typech textu 

Pro získání poměru pauzy a artikulované řeči v replikách jsme postupovali následovně. 

Pomocí samostatného skriptu jsme zjistili trvání řečové části repliky, tedy času, po nějž 

postava hovořila, a neobsahoval pauzy. Hodnoty trvání řeči v replice byly převedeny do 

tabulky Excel obsahující již hodnoty MTM a tedy i celkové trvání repliky včetně pauz. Pro 

zjištění trvání pauzy v rámci repliky jsme odečetli čas artikulované řeči od celkového 

trvání repliky. Tuto hodnotu jsme vydělili trváním celkového času repliky a získali tak 

poměr trvání pauzy a řečové části repliky.  

Obrázek 18 ukazuje histogram poměru pauz oproti řeči v jednotlivých replikách postav. 

Histogram je sloupcový graf, který je vhodný pro zobrazení spojitých numerických 

proměnných. Rozdělí je na navazující intervaly (kategorie) na ose x a vypočte a zobrazí 

četnost těchto intervalů (osa y), tedy počty položek v těchto kategoriích. Na ose x vidíme 

poměr pauzy vůči artikulované řeči v replice (0 značí, že se v replice žádná pauza 

neobjevila; 1 by čistě teoreticky znamenala pouze pauzu, což ovšem v našich datech 

možné není), osa y zobrazuje počet realizací jednotlivých poměrů. Jak můžeme vidět, 

největší část tvoří sloupec zobrazující pouze řeč, tedy žádnou pauzu v replice. Takových 

replik bylo přesně 270. Dále se podíváme, zda se tento poměr rozrůzní dle typu textu. 
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Obrázek 17 - Poměr pauz vůči artikulované řeči v replikách 

osa X - poměr pauzy a řeči rozdělený do intervalů; osa Y – zastoupení (četnost) v intervalech 

 

Obrázek 19 zobrazuje histogram pro monolog. Nenalézáme zde tak početné zastoupení 

pouze řečové části v replice (0% pauzy). Převažují hodnoty od 20 do 50%. 

 

Obrázek 18 - Poměr pauz vůči artikulované řeči v replikách v monolozích 

osa X - poměr pauzy a řeči rozdělený do intervalů; osa Y – zastoupení (četnost) v intervalech 

 

Na obrázku 20 vidíme histogram pro monologické dialogy. Ani v tomto typu textu nebyly 

„pauzy nulové“ téměř zastoupeny. Vrchol vidíme zhruba v intervalu od 15 do 30%. 
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Obrázek 19- Poměr pauz vůči artikulované řeči v replikách v monologických dialozích  

osa X - poměr pauzy a řeči rozdělený do intervalů; osa Y – zastoupení (četnost) v intervalech 

 

Obrázek 21 ukazuje histogram pro dialog. Graf se příliš nezměnil od celkového. Jak by se 

dalo předpokládat, převážná část replik, které neobsahují pauzy, se tedy vyskytuje 

v čistých dialozích (v krátkých replikách pod 50 slabik).  

 

Obrázek 20 - Poměr pauz vůči artikulované řeči v replikách – histogram  

osa X - poměr pauzy a řeči rozdělený do intervalů; osa Y – zastoupení (četnost) v intervalech 
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Na obrázku 22 je vykreslen koláčový graf stejných hodnot jako obrázek 21, rozdělený do 

skupin po 5% trvání pauz až do poměru 60%. Poměry nad 60% jsou zahrnuty do jedné 

skupiny, jelikož jejich zastoupení nebylo početné. Vidíme, že „nulové intervaly pauzy“ 

tvoří více než čtvrtinu všech případů. 

 

Obrázek 21 - Poměr pauz vůči artikulované řeči v replikách v dialogu - koláčový graf 

 

Tabulka 23 ukazuje průměrný podíl pauz vůči artikulované řeči v jednotlivých typech textu 

numericky. Jelikož je obzvlášť v dialozích velké množství nulových intervalů, které mohou 

ovlivnit průměr, uvedeme zvlášť také průměr a směrodatnou odchylku od průměru pro 

repliky bez nulových pauz (viz sloupec bez 0%). Zajímají nás totiž spíše situace, kdy se 

pauza v replice opravdu objevila. Následující test bude tedy vycházet z hodnot replik, ve 

kterých postava pauzu skutečně použila. 

  poměr pauz vůči řeči v replikách 

  s 0% bez 0% 

typ textu průměr sd průměr sd 

D 21,8% 20,3% 31,0% 17,3% 

M 31,5% 14,9% 34,0% 12,2% 

MD 22,8% 9,9% 23,0% 9,7% 

Tabulka 23 - Poměr pauz vůči artikulované řeči v replikách v různých typech textu  

D - dialog, M – monolog, MD – monologický dialog, sd – směrodatná odchylka 

 

K porovnání jednotlivých průměrů skupin jsme použili Kruskal-Wallis test. Tento test 

neobjevil statisticky signifikantní efekt typu textu na podíl pauz obsažený v replikách 

(Kruskal-Wallis chi-squared = 802, df = 801, p-value = 0,4834). Přesto můžeme vidět, že 
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je průměr poměru pauz vůči mluvenému slovu u monologického dialogu téměř o 10% 

nižší než u ostatních dvou typů textu. Tomuto rozdílu přičítáme jistou váhu. 

11.4  Testování hypotézy B 

Hypotéza B zní: Rozdíly individuálního tempa mezi postavami jedné inscenace budou 

menší, než rozdíly tempa mezi mluvčími týchž rolí v časově vzdálených inscenacích. 

K jejímu testování jsme se rozhodli použít F test, který testuje, zda mají výběry stejný 

rozptyl. H0 pro F test: rozptyly jsou shodné, H1: rozptyly se liší. V námi používaném 

statistickém programu R se F test počítá pomocí funkce var.test. Jako hodnoty jsme použili 

mediány jednotlivých postav (hodnoty viz tab. 9, 10, 17, 18). 

Pro zjištění výsledků jsme si museli rozdělit hlavní hypotézu na dvě dílčí hypotézy: 

1: starší období < starší a mladší dohromady 

2: mladší období < starší a mladší dohromady. 

Jedná se o tzv. multiple testing, tedy o opakované testy na stejných datech. V takovém 

případě je nutno snížit hranici α dle počtu testů na datech prováděných. My testujeme dvě 

„podhypotézy“, získáme tedy 2 výsledné p-hodnoty. V našem případě je tedy nutno 

α vydělit dvěma. Výsledná α jednotlivých testů tedy nebude 5%, ale 2,5%. Tedy pokud 

bychom chtěli přijmout H1, musely by být p-hodnoty dílčích testů nižší než 0,025. 

Pro AT vyšla p-hodnota dílčí hypotézy 1 p=0,8958 a u hypotézy 2 p=0,7803. Obě dvě 

p-hodnoty jsou příliš vysoké, u artikulačního tempa tedy nemůžeme zamítnout H0. 

Pro MTM vyšla p-hodnota dílčí hypotézy 1 p=0,8369 a u hypotézy 2 p=0,6889. Obě 

dvě p-hodnoty jsou příliš vysoké, ani u mluvního tempa modifikovaného tedy nemůžeme 

zamítnout H0. 

Pro oba zkoumané druhy tempa tedy nemůžeme zamítnout shodnost jejich rozptylů. 

Nemůžeme tedy potvrdit hypotézu B. 

11.5  Prezentace údajů o tempu řeči u jednotlivých mluvčích 

Níže uvedené tabulky shrnují souborně údaje o tempu řeči u všech 28 mluvčích. Tabulka 

24 uvádí hodnoty artikulačního tempa, tabulka 25 se zabývá mluvním tempem 

modifikovaným. Jako první je v tabulce uvedena hodnota mediánu z důvodu okrajových 

hodnot v souboru měření. Následuje ho interval spolehlivosti mediánu s hladinou 

významnosti α=0,05. Ten udává, že 95% výběrových souborů ze souboru základního bude 
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ležet v tomto intervalu. Naopak 5% intervalů správnou střední hodnotu obsahovat nebude. 

Následuje průměr hodnot. Zbylé sloupce zobrazují různé ukazatele variability. Směrodatná 

odchylka (sd) od průměru je druhou odmocninou rozptylu. Následuje ji variační rozpětí, 

jež je prostým rozdílem mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou tempa ve skupině. Posledním 

ukazatelem variability je rozpětí percentilové, které zahrnuje 80% hodnot, konkrétně 

interval bez 10% nejvyšších a nejnižších hodnot. Nebere tak v potaz odlehlé krajní 

hodnoty. Veškeré číselné údaje jsou v jednotkách slabiky za sekundu.  

AT (sl/s) 

inscenace postava medián 
int. spol. mediánu, α = 

0,05 
průměr sd var.rozp perc.rozp 

N
aš

i 
fu

ri
an

ti
 1

9
7
9

 

Bláha  6,05 5,78 6,31 5,84 1,88 10,45 4,26 

Bušek 4,81 4,58 5,09 5,05 1,79 10,65 4,29 

Dědeček 4,73 4,36 4,88 4,69 1,30 7,54 4,25 

Dubská  4,17 3,99 4,43 4,39 1,64 10,29 4,26 

Dubský  4,67 4,30 5,07 4,76 1,69 9,31 4,25 

Habršperk  4,66 4,44 5,04 4,88 1,73 8,87 4,29 

Krystýna 4,52 3,98 4,89 4,51 1,37 6,37 3,87 

Markýtka 5,73 5,20 6,15 5,69 1,50 8,12 4,09 

N
aš

i 
fu

ri
an

ti
 2

0
0
6
 

Bláha  4,72 4,45 5,17 4,98 1,79 7,91 4,23 

Bušek 4,86 4,58 5,06 4,98 1,77 9,88 4,30 

Dědeček 4,50 4,30 4,68 4,65 1,38 7,66 4,31 

Dubská  4,23 3,98 4,46 4,44 1,53 6,52 4,27 

Dubský  4,25 4,02 4,69 4,47 1,62 8,74 4,24 

Habršperk  5,05 4,83 5,34 5,13 1,63 12,51 4,32 

Krystýna 4,66 3,95 5,21 4,55 1,44 6,70 3,98 

Markýtka 4,03 3,53 4,35 4,09 1,33 6,04 4,25 

L
ak

o
m

ec
 1

9
7

2
 Eliška  5,54 4,93 6,08 5,52 1,87 8,74 4,87 

Frosina 5,12 4,90 5,49 5,31 1,80 8,57 4,86 

Harpagon 5,04 4,89 5,19 5,22 1,91 14,04 4,90 

Kleant 5,70 5,28 6,05 5,69 1,83 8,75 4,79 

Mariana 5,86 5,30 6,24 5,91 1,66 8,04 4,21 

Valér 5,64 5,34 5,89 5,67 1,86 9,36 4,91 

L
ak

o
m

ec
 2

0
0

4
 Eliška 5,21 4,99 5,53 5,26 1,64 8,46 4,76 

Frosina 5,46 5,03 5,71 5,53 1,84 12,51 4,89 

Harpagon 5,90 5,73 6,25 6,04 2,12 12,17 4,89 

Kleant 4,79 4,44 5,05 4,92 1,88 9,58 4,87 

Mariana 5,87 5,37 6,45 6,04 1,58 8,03 4,55 

Valér 6,02 5,72 6,21 5,90 1,81 8,80 4,89 

Tabulka 24 - AT analyzovaných mluvčích 

výsledky v jednotkách sl/s, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, perc. rozp – percentilové rozpětí 
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K analýze výsledků MTM postavy dědečka z Našich furiantů 2006 (v tabulce 25) jsme 

měli k dispozici velmi málo hodnot. U této postavy byl analyzován pouze monolog, který 

byl za celou dobu přerušen pouze jednou. U MTM této postavy tedy máme údaje pouze ze 

dvou velice dlouhých replik, což je pro zjištění některých hodnot nedostatečné. Pro úplnost 

tabulky je však i tato postava do analýzy MTM zanesena. 

 

MTM  (sl/s) 

inscenace postava medián 
int. spol. mediánu, α = 

0,05 
průměr sd var.rozp perc.rozp 

N
aš

i 
fu

ri
an

ti
 1

9
7
9

 

Bláha  3,77 3,43 4,77 3,99 1,48 6,18 3,31 

Bušek 3,95 3,61 4,27 4,06 1,57 7,18 3,47 

Dědeček 3,21 2,49 4,24 3,28 0,83 2,64 2,64 

Dubská  2,87 2,56 3,37 2,91 1,19 5,65 2,72 

Dubský  3,38 2,52 4,16 3,32 1,35 5,04 2,78 

Habršperk  3,49 3,19 3,99 3,61 1,25 5,91 3,50 

Krystýna 2,94 2,29 3,43 2,84 0,95 3,47 2,33 

Markýtka 3,55 2,80 4,41 3,62 1,18 4,35 1,61 

N
aš

i 
fu

ri
an

ti
 2

0
0
6

 

Bláha  3,69 3,36 4,09 3,74 0,94 3,54 3,11 

Bušek 3,88 3,35 4,44 4,03 1,52 5,81 3,38 

Dědeček *3,14 *NA *NA *3,14 *0,41 *0,58 *0,58 

Dubská  4,24 2,77 3,61 3,31 1,02 4,25 3,03 

Dubský  3,51 2,96 3,91 3,44 1,19 5,38 3,18 

Habršperk  4,34 3,74 4,77 4,27 1,24 5,70 2,73 

Krystýna 3,16 2,32 3,55 3,12 0,97 3,41 2,73 

Markýtka 2,64 2,24 3,33 2,69 0,68 2,55 1,66 

L
ak

o
m

ec
 1

9
7

2
 Eliška  4,20 3,02 5,18 4,08 1,79 7,31 3,65 

Frosina 3,75 3,35 4,34 4,03 1,39 7,40 3,04 

Harpagon 4,09 3,64 4,34 4,31 1,70 7,53 3,67 

Kleant 3,05 2,37 3,81 3,01 1,35 6,21 2,61 

Mariana 3,31 1,53 5,77 3,50 1,74 5,22 3,67 

Valér 4,80 4,01 5,55 4,92 1,26 5,50 2,58 

L
ak

o
m

ec
 2

0
0

4
 Eliška 3,36 3,15 3,93 3,50 1,58 7,54 3,76 

Frosina 3,98 3,57 4,59 4,06 1,14 4,84 3,45 

Harpagon 4,18 3,78 4,45 4,45 1,88 10,00 3,79 

Kleant 2,76 2,25 3,75 3,00 1,31 5,71 3,23 

Mariana 4,67 3,82 5,08 4,35 1,43 6,11 3,73 

Valér 4,26 3,60 4,62 4,05 1,38 5,81 3,48 

Tabulka 25 - MTM analyzovaných mluvčích  

výsledky v jednotkách sl/s, sd – směrodatná odchylka, var. rozp – variační rozpětí, perc. rozp – percentilové rozpětí 

*malé množství hodnot potřebných k výpočtu 

   



 

78 
 

12  Diskuse 

Jedním z hlavních cílů práce bylo zjistit, zda se tempo řeči na jevišti v dnešní době 

zrychlilo. Nejprve je třeba upozornit na omezenou platnost našich výsledků. Z našich dat 

samozřejmě nemůžeme udělat takto obecný závěr a můžeme mluvit pouze o změně tempa 

v námi zkoumaných inscenacích. Za druhé nemůžeme toto tvrzení plně zobecnit ani pro 

zkoumané inscenace. Každá jejich realizace se teoreticky může nepatrně lišit, což by se 

mohlo promítnout právě do roviny tempa řeči. Proto všechny prezentované výsledky 

budeme vždy interpretovat v rámci našeho výběrového souboru čtyř inscenací. 

Vzhledem k hlavní otázce práce nás nejvíce zajímal faktor období. Již z prvotních grafů je 

patrné, že k žádnému velkému posunu v námi zkoumaných inscenacích nedošlo. Spíše se 

lišilo tempo jednotlivých dramat a postav než inscenace starší a dnešní. Výsledky 

z lineárního smíšeného modelu, jak u tempa artikulačního, tak mluvního modifikovaného, 

potvrdily, že rozdíl mezi obdobími není statisticky signifikantní. Přesto však model objevil 

mezi obdobími nepatrný rozdíl. AT bylo tempo ve starší době pomalejší o 0,02 sl/s a MTM 

o 0,05 sl/s. To, že starší období nemá objektivně pomalejší tempo, zcela koreluje také se 

subjektivním dojmem získaným při zpracování materiálu. Ani při poslechu autorkou práce 

nebyl nápadný žádný rozdíl, dokonce v určitých okamžicích působily starší inscenace jako 

rychlejší než ty novější.  

Testování hypotézy B přineslo stejný výsledek. Rozdíly tempa nebyly větší mezi 

postavami v časově vzdálených inscenacích než mezi postavami v rámci inscenace jedné. 

Hypotézu B jsme tedy nemohli potvrdit. Stejně tak nemůžeme potvrdit ani hypotézu A. 

Artikulační ani modifikované mluvní tempo v námi zkoumaných inscenacích se dle  

statistických ukazatelů ani dle subjektivního dojmu autorky v obou časových obdobích 

neliší.   

Předpokládejme, že často opakovaný názor o rychlejším tempu běžně mluvené řeči ve 

srovnání s dřívějším stavem odpovídá skutečnosti. V tom případě výsledky naší analýzy 

vedou k závěru, že specifický útvar, kterým je jevištní řeč, tuto tendenci nepřejímá. 

Pokusíme se alespoň spekulovat, proč tomu tak je. Nedomníváme se, že by působil vliv 

nějaké tradiční představy o jevištní řeči. V prostředí češtiny taková tradice nepůsobí. 

Naopak již od poloviny minulého století je obecně proklamována snaha, aby řeč na jevišti 

byla „živá“ (viz např. Rektorisová, 1955). Soudíme, že hlavní vliv mají specifické 

požadavky na řeč, které jsou důsledkem jevištní mluvní situace: nutnost brát ohled na 
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srozumitelnost projevu, obsahovou i jazykovou složitost textu, ohled k prostoru, nutnost 

koordinace řečové složky s ostatními vrstvami jevištní struktury a další.  

Všechny analyzované inscenace se hrály na velkých scénách – Národní divadlo a Divadlo 

na Vinohradech. Herci museli reflektovat akustiku velkého jeviště, jinak by jim diváci 

nerozuměli. Při zrychlení tempa nad určitou mez by se jejich projev stal nesrozumitelným 

(viz Klatt, 1979, Campbell, 1999). Je tedy možné, že se tato horní hranice nastavila již 

v době starší a nebyl prostor k dalšímu zrychlování tempa na takto velké scéně. 

Určitý vliv může mít také pojetí inscenací v obou etapách. Lakomec i Naši furianti ze 

sedmdesátých let byli pojati se zřejmou snahou o moderní výraz. Tomu odpovídalo 

i herecké obsazení. I na dnešního posluchače působí obě inscenace „uvolněně“, s četnými 

aktualizacemi v řečové složce.  

Pojetí obou mladších inscenací v této tendenci dále nepokračuje. Zřetelná je snaha herců 

respektovat v projevu text dramatu, i když i zde mají herecké aktualizace své místo. Tento 

způsob zacházení s řečí obě dvojice inscenací navzájem přibližuje, což jistě může ovlivnit 

také rovinu temporální.  

Možné je také,  že časový odstup, který zde posuzujeme, není dostatečný.  

Hypotéza C se zabývala vlivem délky replik neboli typu textu na AT i MTM. Rozdíl mezi 

dialogem a monologem se projevil například ve studiích McAllistera a kol. (1994) a Zimy 

(1959). Pro účely našeho výzkumu byla vyčleněna ještě kategorie třetí – monologický 

dialog, tedy replika postavy v dialogu delší než 50 slabik. Na rozdíl od faktoru období jsme 

u typu textu mohli sledovat jistý posun již v prvotních grafech. Také medián AT 

u monologického dialogu byl téměř o 0,5 sl/s vyšší než u monologu a dialogu, u MTM byl 

rozdíl mezi těmito kategoriemi nižší (MD se lišil zhruba o 0,3 sl/s od dialogu). 

U artikulačního tempa byla v lineárním smíšeném modelu prokázána statistická 

signifikance vlivu typu textu na tempo (p=0,041). Nejnižší AT měl monolog, dialog byl 

o 0,04 sl/s rychlejší a monologický dialog byl rychlejší v průměru o 0,35 sl/s.  

U MTM se pomocí random-slopes modelu statistická signifikance nepotvrdila, oproti 

monologu byl ovšem dialog rychlejší o 0,22 sl/s a monologický dialog dokonce o 0,59 sl/s. 

Tento posun hodnotíme jako významný. Můžeme krátce uvažovat, že neuznání statistické 

signifikance oproti AT, ve kterém se vliv prokázal, může být způsobeno menším počtem 

dat (6524 položek u AT vs. 1074 u MT) nebo větším rozložením odchylek všech tří 
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skupin. U tempa artikulačního se odlišovala hlavně jedna skupina (MD) a M a D měly 

podobnou hodnotu, zatímco u MTM byl větší rozdíl mezi všemi typy textu. 

V rámci mluvního tempa modifikovaného jsme dále sledovali poměr pauz vůči 

mluvenému slovu v jednotlivých replikách. Zatímco monolog a dialog obsahovaly 

přibližně 70% mluveného slova na 30% pauz, monologický dialog vykazoval v průměru 

vyšší poměr artikulované řeči (77% vs. 23% pauz). Rozdíl v poměru pauz a řeči 

v replikách v závislosti na jednotlivých typech textu  se neprokázal jako statisticky 

signifikantní. 

Většina výsledků naznačuje, že se nejvíce odlišuje právě monologický dialog. Uvažujme 

krátce nad důvody. Monolog je pro herce odlišná mluvní situace než dialog. Na monolog je 

herec sám, nemá přímého partnera, který by na něj reagoval. To vyžaduje daleko větší 

míru připravenosti a promyšlenosti projevu. Obzvlášť z hlediska členění textu na různé 

myšlenkové fráze, reflektující „vnitřní střihy“, změny tématu, či změny postoje postavy 

vůči situaci. Ani v monologu ovšem není herec úplně sám, partnerem jsou mu vždy do jisté 

míry diváci, které může do promluvy zahrnout také přiznaně. Monolog může být i jistou 

formou vnitřního dialogu postavy, tedy situace, kdy postava hovoří sama se sebou (obě 

tyto situace viz Harpagon). 

Naopak dialog je z hlediska herce řekněme situací na hranici improvizovanosti. Přímo se 

do něho projevuje komunikační partner, konverzace se tak stává více bezprostřední. 

Partneři pro sebe mohou být živou inspirací. Dialog je tím daleko méně fixní útvar než 

monolog. Není to tak, že si herec „odříká svou repliku“, a tím je pro něj vše skončeno. 

Herec, který právě nemluví, podporuje do jisté míry mluvčího, udržuje jeho napětí 

a dotváří v těchto chvílích obraz své postavy. Vše se ovšem děje většinou velmi rychle.  

Nejvyšší tempo (AT i MTM) u monologického dialogu si vysvětlujeme takto. Jestliže chce 

jevištní řeč určitým způsobem reflektovat běžnou mluvenou řeč, musí také počítat 

s faktem, že si mluvčí v konverzaci mohou „skákat do řeči“. Monologický dialog je již 

poměrně dlouhý úsek promluvy jednoho mluvčího v rámci dialogu. Herec tedy nesmí 

mluvit tak pomalu, aby to vypadalo, že mu druhá postava může do řeči kdykoli vstoupit. 

Jednou ze strategií může být jistě také zrychlení tempa, což odpovídá našim výsledkům. 

V našem výzkumu bylo nejpomalejší tempo v monologu (AT i MTM). Jeho artikulační 

tempo se však příliš nelišilo od čistého dialogu. Větší rozdíl se ukázal až u modifikovaného 

tempa mluvního, které vypovídá o různém zacházení s pauzami. Ve více než čtvrtině 
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případů dialogických replik nepoužil mluvčí pauzu žádnou. Pokud se v dialogu ponechaly 

právě pauzy nulové, nejvyšší procento poměru pauz v promluvě jsme nalezli u monologu 

(31,5% vs. 21,8% u dialogu a 22,8% u monologického dialogu). 

Nemůžeme potvrdit ani hypotézu C. U artikulačního tempa vliv typu textu statisticky 

signifikantní je, u mluvního tempa modifikovaného není. Nemůžeme tedy potvrdit vliv 

typu textu (délky replik) na tempo řeči. 

Okrajově zkoumaným faktorem v naší práci bylo pohlaví. Jeho vliv na tempo řeči se 

neprokázal jako signifikantní ani u AT, ani u MTM. Přesto můžeme pozorovat jistý trend. 

Ženy z našeho výběrového vzorku mluvily pomalejším tempem než muži. U AT byl tento 

rozdíl 0,18 sl/s a u MTM o 0,32 sl/s. Nicméně musíme znovu dodat, že ač jsme se snažili 

dodržet přibližně stejný počet mužů a žen v představení, výsledné skupiny hodnot byly 

početně velmi nevyvážené (4817 promluvových úseků od mužů a 1715 od žen u AT; 761 

replik mužů a 315 replik žen u MTM). Ženské postavy nedostaly v těchto dramatech 

takový prostor jako postavy mužské a proto nebylo možné získat vyvážené množství 

materiálu. 

Dalším z cílů práce byla prezentace údajů o tempu řeči u všech 28 analyzovaných 

mluvčích. Nejprve se budeme zabývat interpretací výsledků tempa artikulačního, tedy 

tabulky 24. Jelikož nejsou příliš patrné rozdíly mezi mluvčími jednotlivých období, ale 

viditelné jsou hlavně rozdíly mezi jednotlivými dramaty, naše analýza bude posuzovat 

hlavně toto rozdělení. Pokud se podíváme na mediány i průměry AT postav, vidíme, že 

obecně bylo AT pomalejší v Našich furiantech než v Lakomci. Průměrný medián celého 

souboru osob vycházel na 5,06 sl/s (sd - 0,6 sl/s) a průměr z průměrů AT všech postav byl 

5,15 sl/s (sd 0,6 sl/s). Obecně tedy můžeme prohlásit, že Naši furianti mají hodnoty AT 

pod průměrem celého souboru a Lakomec nad průměrem. Co se týče ukazatelů variability, 

variační rozpětí reflektuje individuální odchylky, ústřelky jednotlivých postav, a je v celém 

souboru rozloženo vcelku rovnoměrně. Směrodatná odchylka také neukazuje žádné velké 

rozdíly. Percepční rozpětí, které zobrazuje variabilitu AT v intervalu 10 – 90% dat, 

vykazuje již jistý posun, opět v rámci rozdělení na jednotlivá dramata. Kromě hodnoty 

p. rozpětí AT Mariany (1972), bychom  mohli mezi dramatickými texty nastavit hranici 4,5 

sl/s. V Našich furiantech (NF) je tempo méně variabilní než v Lakomci – hodnoty 

percepčního rozpětí NF jsou nižší než 4,5 sl/s, hodnoty v Lakomci tuto hranici naopak 

překračují.  
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Pokud porovnáme průměrné hodnoty AT našich mluvčích s hodnotami tempa z dřívějších 

výzkumů (tab. 2), zjistíme, že hodnoty z našeho výzkumu patří k nejnižším. Srovnatelné 

jsou převážně s výsledky nepřipravených, spontánních projevů (viz např. Romportl, 1958; 

Balkó, 2003), což odpovídá záměru přiblížit řeč na jevišti řeči spontánně produkované. 

Stejně tak mluvní modifikované tempo, jež má v našem souboru průměrný medián 

i průměr shodně 3,7 sl/s (sd 0,6 sl/s), patří k nejnižším hodnotám v dosavadním výzkumu 

tempa v češtině. Musíme podotknout, že tabulka 2 uvádí mluvní tempo celkové, které 

zahrnuje celkové trvání pauz, takže výsledky nejsou zcela porovnatelné. Pokud bychom 

v našem výzkumu ponechali celkové trvání pauz, mluvní tempo by se tím jistě značně 

snížilo. Srovnatelné hodnoty mluvního tempa nacházíme opět u projevu spontánního. 

Hodnoty mluvního tempa modifikovaného v rámci 28 analyzovaných mluvčích nelze již 

tak jednoduše rozdělit dle jednotlivých dramat, jako tomu bylo u tempa artikulačního. 

Střední hodnoty MTM i hodnoty udávající variabilitu tempa postav jsou rozmístěny 

rovnoměrně, nehledě na jednotlivé hry. Pokud tedy zahrneme do analýzy tempa řeči také 

pauzy, mezi jednotlivými dramatickými texty neobjevíme již větší rozdíly.  
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13  Závěr (shrnutí) a perspektivy 

Diplomová práce si kladla za cíl porovnat rychlost tempa řeči ve dvou dramatech 

(Lakomec a Naši furianti) s časovým odstupem přibližně 30 let. Jedna z hypotéz práce 

předpokládala, že větší bude variabilita tempa mezi postavami týchž rolí z časově 

vzdálených inscenací, než mezi postavami v jedné inscenaci. Vycházeli jsme také 

z předpokladu, že se tempo řeči zrychlilo a že tento fakt bude reflektován v řeči na jevišti. 

Dále jsme sledovali jak typ textu – monolog, dialog a monologický dialog, ovlivní tempo 

řeči jednotlivých postav. 

V teoretické části jsme se zabývali postupně základními informacemi o tempu řeči, blíže 

jsme popsali rozdíl tempa objektivního a subjektivního, vydělili jsme různé typy a druhy 

tempa a podívali se na faktory, které mohou tempo ovlivnit. Nastínili jsme zde také 

problematiku pauz a jejich vztah k tempu řeči, následně jsme se zabývali jednotkami, které 

se používají k měření tempa. Následuje souhrnná kapitola výsledků měření tempa 

v češtině. Data jsou přehledně zpracována formou tabulky a seřazena chronologicky dle 

doby výzkumu. 

Praktická část práce nejprve nastiňuje cíle a zabývá se její metodologií. Její první část 

pojednává převážně o promluvovém úseku, který byl zvolen jako úsek pro měření AT 

v práci. Druhá část se pak věnuje problematice trvání pauzy, a to jak minimálnímu, tak 

maximálnímu. V práci byly zkoumány celkem dva typy tempa řeči. Prvním z nich bylo 

tempo artikulační (AT) a druhé modifikované tempo mluvní (MTM), do kterého nebyly 

započítávány pauzy nad 1500 ms.  

Definuje se zde také faktor typu textu (v závislosti na délce replik), v práci rovněž 

zkoumaný. A to tak, že rozdělujeme promluvy na monology, dialogy a monologické 

dialogy. Následuje kapitola zabývající se materiálem práce. Tím se staly čtyři inscenace 

dvou různých dramat – Lakomce a Našich furiantů. Pro výzkum tempa řeči bylo celkem 

použito 27874 slabik, tedy 6532 promluvových úseků a 1076 replik. Analyzovaný materiál 

byl tedy poměrně rozsáhlý.  

Pro účely analýzy materiálu v této práci autorka v rámci semináře Úvod do programování 

I. vytvořila program na automatické počítání slabik. Lze jej dohledat v archivu FÚ (pod 

názvem Slabikovac1). 
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Následuje kapitola, která se zabývá způsobem zpracování a analýzou dat. K extrakci dat 

jsme použili vlastní skripty přizpůsobené pro náš transkripční systém. Pro statistickou 

analýzu dat jsme používali program R a jako hlavní statistická analýza pro zjištění vlivu 

jednotlivých proměnných na tempo řeči byl použit lineární smíšený model, který se 

v dnešní době začíná používat velmi hojně. Kromě něj byl v práci použit k ověření 

hypotézy B Ftest a k porovnání průměrů poměru pauz v promluvě dle jednotlivých typů 

textu Kruskal-Wallis test. 

Poslední dvě kapitoly pojednávají o výsledcích analýz a snaží se je interpretovat. Období 

se v našem výběrovém vzorku neukázalo jako faktor, který by měl vliv na tempo řeči. Ani 

u tempa artikulačního, ani u mluvního modifikovaného nebylo prokázáno, že by se ve 

starším zkoumaném období mluvilo pomalejším tempem. Ukázal se ovšem vliv typu textu 

na tempo řeči. U tempa artikulačního byl rozdíl mezi skupinami monolog, dialog 

a monologický dialog statisticky signifikantní. U MTM se tento vliv statisticky neprokázal. 

Přesto model objevil zrychlení o 0,59 sl/s u monologického dialogu oproti monologu. 

Monologický dialog měl také nejvyšší poměr mluvené řeči vůči pauzám (77% vs. 23%). 

Ani rozdíl v podílu pauz a mluvené řeči mezi těmito třemi skupinami (M, D, MD) nebyl 

uznán jako statisticky signifikantní. Statisticky jsme nemohli potvrdit ani vliv faktoru 

pohlaví. AT mužů se ukázalo být o 0,18 sl/s a MTM o 0,32 sl/s rychlejší než u žen. 

Skupiny byly ovšem početně velmi nevyvážené. 

V práci jsme také uvedli souhrnnou tabulku středních hodnot a ukazatelů variability AT 

a MTM jednotlivých analyzovaných mluvčích. Tyto údaje mohou doplnit soubor poznatků 

o tempu češtiny v různých mluvních situacích. V případě našeho výzkumu z oblasti řeči na 

jevišti.  

Způsob zpracování problematiky tempa předložený v práci nevyčerpává ovšem všechny 

možnosti, o nichž lze na základě použitého zvukového materiálu uvažovat. Výsledky 

naznačují, že dalším krokem, který se nabízí, je sledování průběžné variability tempa ve 

stanoveném úseku promluvy, nejspíš v replice. Provedená analýza se zatím opírá 

o jednotku v délce promluvového úseku. Nebylo by obtížné rozšířit popis o vrstvu 

mluvního taktu a získat pro další srovnávání podrobnější charakteristiku textového 

základu.  V našem výzkumu byl zatím zcela ponechán stranou percepční účinek rozdílů 

v tempu na posluchače. Zde by východiskem pro percepční ověřování mohly být výsledky 

získané pro tři varianty textu podle délky repliky.  
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