
Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Fonetický ústav 

Mgr. Pavel Šturm 

Posudek oponenta práce 

na bakalářskou práci Alžběty Růžičkové 

Strategie maskování hlasu u českých mluvčích 

Bakalářská práce Alžběty Růžičkové se zaměřuje na způsoby, jakými čeští mluvčí maskují 
svůj hlas, když jsou k tomu vyzváni, což je využitelné ve forenzně fonetické praxi. Výběrem 
tématu navazuje na řadu výzkumných prací Fonetického ústavu, jehož členové se forenzní 
fonetice věnují. 

První dvě kapitoly uvádějí čtenáře do problematiky identifikace mluvčího (např. tzv. 
rekognice svědkem) a řečových charakteristik, jimiž se od sebe mluvčí odlišují (krátkodobých 
i dlouhodobých hodnot formantů, F0, spektrálního sklonu a dalších parametrů). Další dvě 
kapitoly pojednávají o způsobech změny hlasu mluvčího se zaměřením na maskování hlasu. 
Autorka zmiňuje nejčastější případy a popisuje některé výzkumy, které byly v této oblasti 
provedeny. Celá teoretická část je jasně strukturovaná a z hlediska tématu relevantní. Autorce 
lze možná vytknout, že kapitoly 1 a 2 jsou založeny pouze na dvou publikacích. Citování 
pramenů probíhá dle normy, avšak autorka systematicky referuje k publikaci Fonetická 

identifikace mluvčího jako Skarnitzl (2014), což je problematické ze tří důvodů. Zaprvé 
Skarnitzl není autorem knihy, jak mylně uvádí seznam referencí, nýbrž jejím editorem. S tím 
souvisí též to, že v editovaném sborníku je vhodnější referovat ke konkrétním kapitolám skrze 
jejich autory. Zatřetí nepostačuje, když autorka uvádí Skarnitzl (2014) bez bližšího určení 
strany či alespoň kapitoly; čtenář si pak nemůže ověřit citovanou informaci (to se týká i druhé 
knihy, Hollien, 2002). Např. tvrzení na s. 10: „výzkumy prokázaly, že známé hlasy jsou 
rozeznávány lépe než neznámé“ – kde to můžu v knize dohledat? Citování pramenů je jinak 
příkladné, jen by bylo vhodnější přechylovat příjmení autorek („Podle výzkumu Braun & 
Rezin (2015) se...“ apod.). Z jazykového hlediska je práce spíše nadstandardní, navíc prostá 
překlepů – jeden se nachází na s. 15 („ženskými hlas“), druhý v bibliografii („Accants“, s. 
61). 

Kapitola 6 popisuje metodu výzkumu a získání materiálu. Autorka využila nahrávky 80 
mluvčích z forenzní databáze, avšak neuvádí, o koho jde. Tato informace je přitom podstatná. 
Jde o studenty fonetiky či jazykových oborů? Jiných oborů? O úplně jiný vzorek populace? 
To by mohlo mít vliv na schopnosti maskování hlasu. Všech 80 mluvčích autorka podrobila 
poslechové analýze, 15 z nich akustické analýze a následně provedla dva percepční 
experimenty. Výsledky jsou srozumitelně a přehledně podány v kapitolách 7 a 8. Cílem 
poslechové analýzy bylo identifikovat jednotlivé způsoby maskování a dále určit přirozenost 
výsledku a obtížnost identifikace mluvčího během maskování, na základě čehož byly vybrány 
položky k akustické analýze a poslechovému testu. U tabulky 7-3 a grafů 7-5 a 7-6 chybí 
jednotky, ve kterých je počítána směrodatná odchylka. U formantové analýzy (vč. přílohy 2) 
není zřejmé, z kolika vokálů se vychází (mohlo to být 30 případů na vokál a mluvčího, nebo 
také tři.). Kapitola 8 je zcela nadbytečná – celých 10 stran by šlo přeměnit do jedné shrnující 



tabulky, neboť text pouze „verbalizuje“ tyto informace a čtenář bude mít jistě tendenci tuto 
sekci přeskakovat. Tabulka by dále lépe nabídla srovnání jednotlivých mluvčích. 

Bakalářská práce Alžběty Růžičkové představuje zdařilou studii, která navíc rozvíjí forenzní 
výzkum na Fonetickém ústavu. Výsledky praktické části jsou přesvědčivé a přínosné. 
Nedostatky práce (spíše formálního charakteru) nejsou pro celkové vyznění zásadní. 

V rámci obhajoby navrhuji, aby autorka odpověděla na následující otázky: 

• Věděli posluchači v prvním percepčním testu, že tam jsou též nemaskovaní mluvčí? 
Pokud ne, co by to znamenalo pro interpretaci výsledků? 

• Autorka uvádí (s. 38), že v maskovaném projevu se variabilita střední F0 u některých 
mluvčích zvýšila/snížila. Nemohlo by to být spojeno s tím, s jakou jednotkou autorka 
počítá? Se změnou variability totiž koreluje i změna střední hodnoty. 

• Percepční test zahrnoval stimuly s maskovaným hlasem. Když mluvčí používá např. 
nemodální fonaci, týká se to vždy celého stimulu?  

• Z jakého důvodu autorka operuje při rekognici mezi třemi mluvčími s kritériem 
úspěšnosti identifikace 50%? Je to nějaký významný bod? 

Na závěr konstatuji, že předkládaná práce Alžběty Růžičkové splňuje svým obsahem i 
rozsahem požadavky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  výborně až velmi dobře . 
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