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Strategie maskování hlasu u českých mluvčích 

Alžběta Růžičková se ve své bakalářské práci věnuje jednomu z klíčových témat forenzně fonetického 

výzkumu, úmyslným změnám hlasu. Práce je proto vysoce aktuální nejen z hlediska aktuálního 

výzkumného zaměření Fonetického ústavu FF UK. 

Bakalářská práce je členěna na teoretickou a empirickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. 

První z nich čtenáře uvádí do hlavních úloh identifikace mluvčího ve forenzní praxi, druhá se věnuje 

těm vlastnostem řečového signálu, které jsou charakteristické nezanedbatelnou mírou idiosynkra-

tičnosti a lze je proto využít při identifikaci mluvčích: vokalickým formantům, základní frekvenci, 

spektrálnímu sklonu, temporálním vlastnostem, dysfluentním jevům a vlastnostem konkrétní jazykové 

variety. Třetí kapitola se krátce zabývá modifikací řečového projevu a hlasu v závislosti na situačních 

faktorech, například při lhaní, ve stresu či při imitaci jiného mluvčího, čtvrtá kapitola je pak věnována 

již samotné tématice bakalářské práce, maskování hlasu. Alžběta Růžičková shrnuje dosavadní výzkum 

v této oblasti zejména s ohledem na parametry, které mluvčí nejčastěji mění, a postupně představuje 

studie zaměřené na fonační charakteristiky (zejména F0), napodobování jiné jazykové variety a užití 

cizího objektu v ústech; krátký oddíl se zmiňuje i o elektronickém maskování hlasu. Teoretická část 

bakalářské práce představuje kvalitní uvedení do zkoumané problematiky. Popis je přehledný, čtivý a 

zároveň dodržuje odbornou úroveň. 

Empirická část bakalářské práce Alžběty Růžičkové začíná krátkou uvádějící kapitolou a následuje 

popisem metodického pozadí výzkumu. Ten vychází z analýzy dvou typů nahrávek od 80 mužských 

mluvčích: čteného a maskovaného projevu. Autorka nejprve pečlivým poslechem porovnala oba typy 

nahrávek a zaznamenala způsoby, jichž mluvčí při maskování využívali, a vyhodnotila, nakolik je daný 

mluvčí v maskovaném projevu snadno rozpoznatelný a nakolik přirozeně jeho hlas zní. Výsledky vedly 

k výběru 15 mluvčích, kteří zněli přirozeně a jejichž hlas zároveň nebyl snadno rozpoznatelný. U 

těchto 15 mluvčích Alžběta Růžičková provedla ve čteném i maskovaném projevu porovnání 

vybraných akustických vlastností (konkrétně střední hodnota F0, frekvence prvních tří vokalických 

formantů, mluvní a artikulační tempo). Věty od stejných mluvčích byly základem pro sestavení 

percepčního testu, který autorka zadala 15 respondentům. Jejich úkolem bylo posuzovat přirozenost 



hlasu a pokusit se přiřadit původní projev k maskovanému projevu téhož mluvčího. V následující 

kapitole jsou postupně prezentovány výsledky studie, od poslechového vyhodnocení všech mluvčích 

přes akustické analýzy vybraných mluvčích a výsledky percepčních testů. Výsledky jsou doplněny 

tabulkami a (převážně) sloupcovými grafy, významnost rozdílů je posuzována pomocí t-testů. 

Diskutabilní je použití odlišného typu grafu v případě porovnání středních hodnot F0 (graf 7-5), 

zejména vzhledem ke grafu hned následujícímu, který srovnává směrodatné odchylky F0; jedná se o 

data stejné povahy. Legendy tabulek i obrázků by měly být propracovanější a především sjednocené: 

ne všude jsou uvedené jednotky (jakkoli mohou být jasné); u grafu 7-10 není v legendě vyznačeno, 

která barva odpovídá maskovaným a nemaskovaným projevům (informace je však samozřejmě 

zmíněna v textu). Samostatná kapitola je věnována shrnutí maskovacích strategií u 15 detailněji 

zkoumaných mluvčích; z povahy kapitoly je zde však text trochu repetitivní. V závěrečné kapitole 

autorka přehledně shrnuje hlavní zjištění svého výzkumu a porovnává je se studiemi citovanými 

v úvodních kapitolách a na základě dosažených výsledků navrhuje možná pokračování této výzkumné 

linie do budoucna. 

Rád bych Alžbětu Růžičkovou požádal, aby se u obhajoby pokusila – na základě provedené poslechové 

analýzy mluvčích – alespoň stručně vyjádřit ke konzistentnosti mluvčích při maskování. 

Závěrem konstatuji, že Alžběta Růžičková ve své bakalářské práci realizovala kvalitní a – jak 

z posudku jistě vyplývá – časově velmi náročný výzkum zahrnující detailní poslechovou analýzu, 

analýzu vybraných akustických parametrů i percepční ověření některých tendencí. Stojí za zmínku, že 

zadání práce obsahovalo analýzu 30 mluvčích a autorka analyzovala mluvčích 80; naopak percepční 

test měl být původně zadán 20 respondentům, kterých bylo jen 15. Poslechovou a následně i akustickou 

analýzu vyššího počtu mluvčích však považuji za cennější. Zmíním i to, že bakalářská práce je 

základem pro připravovaný článek. Zmíněné nedostatky jsou především formální povahy a nesnižují 

kvalitu předložené práce. 

Shrnuji, že bakalářská 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 . 
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