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Sociophonetic study of dysfluent behaviour in native English speakers 

Renáta Longauerová se ve své bakalářské práci věnuje zkoumání dysfluentních jevů ve výslovnosti 

skupiny rodilých mluvčích angličtiny v závislosti na jejich věkové skupině a pohlaví. 

Bakalářská práce je dle současných konvencí členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická 

kapitola představuje hlavní aspekty dysfluentního řečového chování. Zabývá se dysfluencemi jakožto 

jevy měnícími proud řeči při její produkci, typy dysfluencí, faktory, které výskyt dysfluencí v souvislé 

řeči ovlivňují, a funkcemi dysfluencí v komunikačním procesu, včetně jejich vlivu na obraz mluvčího 

v mysli posluchače. Samostatný oddíl je věnován sociofonetice a sociálním faktorům, které se odrážejí 

v řeči jedince; autorka se věnuje především roli pohlaví a věku, faktorů, na jejichž vliv se ve svém 

výzkumu zaměřuje. V posledním oddílu jsou formulovány hypotézy opírající se o výzkumy shrnuté 

v oddílech předchozích. Úvodní kapitolu považuji za zdařilé představení tématiky. Popis je přehledný, 

logicky strukturovaný, i první pasáže věnované řečové produkci jsou provázány s hlavním tématem 

práce a jednotlivé oddíly jsou dobře provázané. 

Empirická část předložené bakalářské práce začíná popisem zkoumaného řečového materiálu. Renáta 

Longauerová využila možnosti spojit síly s Anetou Klánovou a během pobytu v Anglii společně 

pořídily nahrávky celkově od 32 mluvčích strukturovaných podle věku (ačkoli dělení je v tomto 

případě spíše umělé) a pohlaví. V metodické kapitole je dále popsán způsob kódování dysfluentních 

jevů, způsob porovnávání dysfluentního chování u jednotlivých skupin mluvčích a způsob statistického 

vyhodnocování zjištěných rozdílů. Metodický popis je přehledný a dostatečně úplný, což splňuje 

požadavek na replikovatelnost výzkumu. Ve čtvrté kapitole již autorka postupně představuje výsledky 

své studie. Nejprve se věnuje dysfluencím celkově, poté jednotlivým typům a také idiosynkratickým 

tendencím v používání dysfluentních jevů. Výsledky jsou částečně doplněny krabicovými grafy; 

grafického materiálu však mohlo být v práci víc, prezentace výsledků by byla čtenářsky příjemnější. 

Jinak je však popis výsledků logicky strukturovaný a přehledný (jedinou výjimkou je chybné číslování 

obrázků v oddílu 4.3), vybraná pozorování jsou doprovázena zhodnocením významnosti pomocí 

analýzy rozptylu a t-testů. V diskusi Renáta Longauerová výsledky shrnuje a interpretuje ve vztahu 

k hypotézám i ke studiím citovaným v úvodní kapitole. 



Závěrem konstatuji, že Renáta Longauerová ve své bakalářské práci realizovala kvalitní výzkum 

zaměřený na výskyt dysfluentních jevů v britské angličtině v závislosti na věku a pohlaví mluvčích. 

Práce je napsána čtivým a zároveň odborným jazykem, její jazyková úroveň je vysoká a chyby jsou jen 

drobného charakteru. Její práce splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na bakalářskou 

práci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně . 
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