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Oponentský posudek

Autorka si vybrala takové téma, které je důležité pro výslovnost jinojazyčných mluvčích bez 

ohledu na jejich mateřský jazyk. Globalizace – nebo ráz je pro češtinu typický, vyskytuje se i 

některých cizích jazycích, ale např. ve velmi podobné slovenštině omezeně a v ruštině také 

jen v některých pozicích. Autorka v úvodu správně uvádí, že správné české výslovnosti 

nebývá věnována při výuce češtiny dostatečná pozornost, tedy že v počátečních lekcích ano, 

ale později už značně méně. A podle mé vlastní zkušenosti, málokdy učitel ve třídě opravuje 

právě chybné vyslovení rázu, resp. jeho nevyslovení. 

V teoretické části autorka se nejprve věnuje globalizaci, jejímu vymezení a různým jejím 

podobám (hlasivková explozíva a třepená fonace). Pak píše o akvizici cizího jazyka, uvádí 

zde faktory lingvistické i faktory extralingvistické. V třetí kapitole mluví o rázu v češtině, o 

jeho užití a o faktorech, které ho ovlivňují. Cituje názory různých fonetiků, kdy je ráz nutný a 

kdy je naopak možno jej užít nebo nikoli. Ve 4. kapitole pak mluví o rázu v ruštině a o 

případech, kde ho můžeme slyšet.

V 5. kapitole rozvádí  pilotní studii, tedy zdůvodňuje studijní materiál, jak byl vybírán, 

jakými pravidly se řídila, kdo byli respondenti, jak dlouho se učili česky  a jaký byl jejich 

projev. Uvádí i věkový rozsah a rozdělení skupin podle pohlaví. Zmiňuje se pochopitelně i o 

nahrávací technice a o metodách sběru dat. Veškerá data pak pečlivě a po všech stránkách 

analyzuje. V 6. kapitole uvádí výsledky výzkumu. Nejprve nás seznámí se základním 

souborem, pak uvádí globální údaje, potom výsledky podle sledovaných parametrů a nakonec 

i to, jak se projevil u respondentů vliv jejich mateřského jazyka, tedy ruštiny a všímá si i

ruského přízvuku a jeho pozice, počtu slabik ve sledovaných dvojicích. Nakonec dochází 

k závěrům a zmiňuje se   i o  možných výhledech dalšího zkoumání.



Velice dobře je propracovaný výzkum, ze kterého se pak dochází k cenným výsledkům.  

Autorka dala skupině studentů přečíst souvislý text. Studenti předem nevěděli, o čem bude, a 

ani netušili, jaký jev se bude sledovat. Text byl sestaven velmi zajímavě, byl dějový a hodil 

by se dobře i k reprodukci a diskusi. Pokud text máte před sebou a nebudete vědět, o co se 

jedná, zarazí snad jenom dva  takové jakoby nelogické přechody – tedy rodilý Čech si všimne 

něčeho, co nenavazuje nebo není vysvětleno. Ovšem když si prostudujeme, jaký vědecký účel 

byl sledován, můžeme opravdu autorku pochválit. Zaměřila se na výslovnost rázu po 

neslabičných předložkách (jsou v češtině 4: k, s, v a z) , následuje-li slovo se samohláskou na 

začátku. Čech tam vždy ráz vysloví. Snad jakoby náhodou se každá z těchto předložek pojí 

s jiným pádem a všechny se vyslovují jako neznělé, i když dvě z nich jsou znělé. To je právě 

vliv rázu, který se pokládá za neznělý, a proto se v a z vyslovují nezněle, tedy z toho plyne, že 

není rozdíl ve výslovnosti předložek z a s. Z hlediska ruského mluvčího se autorka věnovala 

obzvláště slovům začínajícím samohláskou o, protože pro ruštinu platí pravidlo změny 

výslovnosti, tedy je-li na 1. slabice přízvuk nebo až na druhé nebo další, dochází pak 

k redukci.  Velmi přehledná a zajímavá je tabulka na s. 31, která uvádí všechny výskyty 

zkoumaných předložek s různými slovy. Celkem těch spojení bylo 59, skutečně rovnoměrně 

rozdělených, každý předložka byla užita s patnácti slovy (jen předložka k se 14). Jediná 

předložka v se může pojit se 2 pády, ale spojení s akuzativem zde bylo jen jediné – úterý.

Zkoumaných položek bylo tedy celkem  582, vše bylo zpracováno na základě přesných testů, 

jako chí-kvadrát, významnost rozdílů četnosti ap. Dochází k zajímavým závěrům, že u 

zkoumané skupiny nebyl rozdíl podle pohlaví, že vliv ruštiny se u většiny projevoval stejně, 

že některá spojení byla pro všechny obtížnější. Jednalo se hlavně a spojení se slovy 

začínajícím samohláskou ú nebo diftongem au nebo eu. Myslím, že vysvětlení je zde jasné: 

v ruštině dlouhé ú ani diftongy neexistují (ruština má ev nebo av).

To, co na práci nejvíce oceňuji, je  vytvoření zkoumaného materiálu, tedy aby se za daných 

podmínek (stejný počet jevů, stejný počet významových slov, z nichž polovina byla úplně 

nebo velice podobná ruštině a polovina se lexikálně lišila) a dále různé způsoby hodnocení 

jednotlivých jevů. 

Domnívám se, že zadaný materiál (text) by se dal použít i pro kteroukoli jinou skupinu a 

porovnat pak, zda nebo jak se výsledky budou lišit. A rovněž tak – to, co navrhuje autorka 

v závěru, že by se takto mohla zkoumat i výslovnost jiných nerodilých mluvčích.

    Měla bych dva dotazy: jakým způsobem se realizuje nevyslovení rázu po pauze. Autorka 

uvádí 13 výskytů,  z toho 7 u dvou mluvčích, čili to je situace velice okrajová. Naopak v 



citované literatuře v teoretické části jedna z autorek (Krivnova, Ščerbakova) uvádí zjištění, že

čím delší je pauza, tím méně  se vyskytuje ráz.

    Druhý dotaz: v závěru autorka píše,  že v její práci šlo o čtený text, že zajímavé by bylo 

také studovat mluvené projevy, tedy spontánní text, je to možné realizovat? Mluvčí nebudou 

mluvit stejnými větami,  neužijí stejná spojení. Jak by se to pak analyzovalo?

   V práci je jenom pár nedopatření = překlepů – na s. 9, 16, 30, 49 (mění zásadně význam, 

místo „po“ má být „před“ !!!).
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