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Bc. Jana Tolkunova si téma své diplomové práce zvolila z oblasti zvukové stránky řeči – 

jejím předmětem je realizace rázu u ruskojazyčných mluvčích v češtině. 

Glotalizace se v posledních zhruba dvaceti letech těší soustavnému zájmu badatelů.  

V poslední době je také jedním z aspektů, který je sledován v oblasti osvojování si druhého 

jazyka, a to také u mluvčích s mateřštinou češtinou. Ovšem poznatky o glotalizaci u 

cizojazyčných mluvčích v češtině vycházejí spíše z pedagogické praxe, chybí podrobnější 

materiálové zpracování. 

Diplomová práce Jany Tolkunové je tak prvním systematickým příspěvkem k danému 

tématu. 

Text práce je rozdělen na dvě části, teoretickou a empirickou. 

V teoretické části autorka nejdříve vymezuje pojem glotalizace a její typy. Spolu s tím  

osvětluje v českém prostředí běžný termín ráz, jehož pojetí bylo na základě výzkumů 

z posledního desetiletí upřesněno. Autorka přitom vychází z relevantní literatury, včetně 

zahraniční. Správně v této souvislosti upozorňuje, že při glotalizačních úkonech nelze od sebe 

jednotlivé typy realizací striktně oddělit a že v různých přístupech může být příslušný termín 

chápán různě (může pokrývat jinou oblast realizací), což s sebou nese důsledky při 

mezijazykovém srovnání a překladech. 

Zvláště je třeba vyzdvihnout kapitolu o rázu v ruštině. K vyhledávání zdrojů přistupovala 

autorka velmi aktivně. Podařilo se jí shromáždit cennou literaturu a vybrat to podstatné 

vztahující se k tématu práce a získané poznatky usouvztažnit. Dokládá, že v ruštině, v jazyce, 

pro který není používání rázu typické, se i o tomto jevu, či jevech, které lze za ráz v širším 

smyslu považovat, diskutuje, přinejmenším od 2. pol. 19. století. 

Vhodné je zařazení kapitoly o osvojování cizího jazyka, neboť realizace rázu přispívá 

k míře vnímání cizího akcentu u nerodilého mluvčího. Výsledky výzkumu J. Tolkunové tak 

mohou přinést užitečné poznatky i pro oblast pedagogickou. 

Mohla by autorka v této souvislosti specifikovat, jaké má ona sama zkušenosti 

s použitím/rozšířením rázu ve svém mateřském jazyce, tj. v ruštině, a při osvojování si 

češtiny?  

Na základě výsledků předchozí sondy se autorka v diplomové práci zaměřuje na realizaci 

rázu po neslabičných předložkách, tj. k, s, v, z. V empirické části nejprve představuje 

výzkumný materiál, kterým byl čtený text. K jeho sestavování přistupovala autorka velmi 

pečlivě, brala v úvahu nejrůznější aspekty, které by mohly užití rázu ovlivnit. 

Skupinu respondentů, kteří text nahráli, tvořili ruskojazyční studenti jazykové školy 

s dosavadní (intenzivní) výukou češtiny v trvání cca 9 měsíců. Mohla by autorka odpovědět 

na otázku, jestli tito studenti mají v rámci programu zařazena speciální výslovnostní cvičení, 

či zda je výslovnost součástí běžné výuky, a jestli nebyla nácviku rázu oproti jiným jevům 

věnována zvláštní pozornost? 

Dále autorka popisuje zpracování materiálu v programu Praat, softwaru vyvinutém 

speciálně pro fonetickou práci, a průběh vlastní analýzy, jež byla založena na percepci. Zde je 

třeba ocenit dvě věci: za prvé, že J. Tolkunova, ač oborem nefonetička, zvládla velmi dobře 



práci s uvedeným programem, a za druhé, že záznam variant na základě poslechu byl velmi 

přesný – ve velké míře se shodoval s percepcí rodilého mluvčího a obsahoval i poznámky 

týkající se jemných nuancí, např. částečné ztráty znělosti. 

Mohla by autorka ještě jednou shrnout, které otázky bylo třeba v průběhu percepční 

analýzy řešit a co pro ni samotnou bylo při poslechu nejobtížnější?  

Záznam percepční analýzy se všemi sledovanými aspekty prováděla autorka do tabulek 

Excel. Jedná se o „mravenčí“ práci, která vyžaduje trpělivost a soustředění, stejně jako 

následné zpracování výsledků, které přináší další, rozsáhlá kapitola. 

Nejdříve autorka uvádí globální výsledky pro celou skupinu a pro skupinu mužů a žen. 

K tomu: Autorka píše (str. 39) že „frekvence prosté realizace rázu se pohybuje od 0 do 50. 

V průměru na jednoho mluvčího se jedná o 26 realizací, což je 44 %“. V tomto případě je to 

ovšem poněkud zkratkovitá úvaha, neboť východiskem jsou absolutní hodnoty a základ, ze 

kterého se vychází, je u každého mluvčího jiný (47 až 56); uvedený průměr 44 % také 

nekoresponduje s průměrem uváděným hned na další stránce pro muže (48 %) a ženy (49 %). 

Na str. 60 v závěru jsou všechny údaje již jen v procentech a je zde uveden správný údaj 

49 %; naopak v závěru neodpovídají údaje 51 % a 52 %. 

Po globálních výsledcích autorka prezentuje údaje týkající se jednotlivých sledovaných 

parametrů, mezi něž patří např. počáteční vokál klíčového slova po předložce nebo počet jeho 

slabik. Statistickou významnost rozdílu mezi vzniklými skupinami ověřuje správně zvolenou 

statistickou metodou – chí-kvadrátem. Vždy jasně formuluje nulovou hypotézu a k ní 

hypotézy alternativní. Zde je třeba ocenit, že autorka správně pochopila princip této statistické 

metody, její aplikaci a interpretaci výsledných hodnot. Pro zjišťování role konkrétních faktorů 

je třeba postupně porovnávat všechny možné dvojice, což autorka činí systematicky a 

přehledně. Přínosné je také srovnávání získaných údajů z různých úhlů pohledu (prostá 

frekvence vs. celkově ortoepická realizace). Zajímavé je například, že znělost předložky jako 

taková nemá na frekvenci rázu vliv. Užitečné pro interpretaci výsledků jsou poznámky 

týkající se výskytů s neplynulostmi. 

Měla autorka u některého z parametrů soukromý předpoklad, který nakonec výsledky 

(ne)potvrdily? 

V závěrečné kapitole shrnuje autorka nejdůležitější výsledky a přehledně uvádí směry, 

kterými se může ubírat následující výzkum glotalizace u rusko- či obecně cizojazyčných 

mluvčích v češtině a které další aspekty je vhodné brát v úvahu. 

Při výkladu autorka postupuje systematicky a jednotně. Styl vyjadřování odpovídá 

odbornému textu (úvodní poděkování by mělo projít revizí, v anglickém abstraktu zůstal 

český výraz). Data jsou uvedena v přehledných tabulkách a výsledky jsou názorně ilustrovány 

v grafech. Pozn. V některých tabulkách zůstává desetinná tečka (např. str. 41, str. 43). Na str. 

40 mají dva grafy užité pro srovnání různou velikost, na str. 54 je graf zbytečně rozměrný.  

K připomínkám formálního charakteru dále patří neslabičná předložka na konci řádku (zvlášť 

viditelná je v nadpisu grafu na str. 54), rušivé jsou překlepy v nadpisech 2.1, 2.2. 

Diplomová práce Bc. Jany Tolkunové splňuje všechny náležitosti, které jsou kladeny na 

tuto klasifikační práci. Autorka při přípravě experimentu a zpracovávání výsledků prokázala 

příkladnou samostatnost a důkladnost. Její práce přináší důležité údaje týkající se užití rázu u 

ruskojazyčných mluvčích v češtině a zahajuje tak systematický výzkum s touto tématikou. 
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