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1.    Teoretické základy problematiky 

1.1   Úvodem 

Zvukové jednotky na úrovni slova byly tradičně součástí popisu každého 
jazyka. Vzhledem k rozdílným vlastnostem popisovaných jazyků byly definovány 
velmi odlišně. V tradičním popisu se vymezení taktu často odvozuje od pojmu 
prominence, což je v mnoha jazycích vyhovující přístup. Vzhledem k tomu mohou 
být tyto jednotky definovány odlišnými způsobem s ohledem k hranicím slova. 
Některé příklady uvádí např. Hirst a Di Cristo (Hirst – Di Cristo 1998, s. 17-19). 
Pojem stopy podle Abercrombieho (Abercrombie 1964; citováno podle Hirst – Di 
Cristo 1998, s. 17-18) je definován jako sekvence slabik vždy začínající přízvučnou 
slabikou a obsahující všechny následující nepřízvučné slabiky. Tato jednotka je 
nezávislá na hranicích slov. Naproti tomu v popisu francouzštiny a italštiny je takt 
definován jako skupina slabik obsahující přízvučnou slabiku a všechny předcházející 
nepřízvučné slabiky (Di Cristo, Rossi; citováno podle Hirst – Di Cristo 1998, s. 18). 

Vztah zvukového slova (taktu) a slova lexikálního, zejména 
plnovýznamového, se jeví jako relevantní i v další literatuře. Nooteboom například 
zmiňuje některé projevy kooperativně motivované produkce řeči, jako je komprese 
redundantních slov (narozdíl od slov bez redundance) nebo výskyt signálů slovních 
hranic i v rychlé řeči (Nooteboom 1991b). Tyto jevy se úzce vážou přímo k jednotce 
slova. Nooteboom dokonce naznačuje možnost uvažovat jako základní jednotku 
temporální organizace řeči přímo slovo namísto taktu (Nooteboom 1991a). Tento 
přístup se zdá být odůvodněný i vzhledem k výsledkům studie zkoumající vliv 
akcentu a informační hodnoty slova (přítomnosti nové informace) na délku slov 
(Eefting – Nooteboom 1991). 

V češtině je situace zjednodušena existencí pevného slovního přízvuku na 
první slabice. Tím je zaručeno, že hranice diskutované jednotky se nemůže nacházet 
uvnitř slova a hranice taktu se mnohdy shoduje s hranicí slova. Tato jednotka se 
tradičních popisech nazývá přízvukový takt (v novějších pracech též mluvní takt). V 
této práci budu používat staršího zažitého termínu přízvukový takt. 

V tradičních popisech (viz např. Chlumský 1928, s. 152) bývá přízvukový 
takt odvozován od pojmu prominence. V češtině však doposud selhaly všechny 
pokusy o stanovení nějaké stabilní fyzikální vlastnosti signalizující prominenci (viz 
např. Janota – Palková 1974, s. 57-58, dále také Janota 1967; citováno podle 
Palková – Volín 2003, s. 1783), a to jak v rámci slabiky, tak relativně ve vztahu k 
okolním slabikám. Výsledky řady výzkumů naopak naznačují, že jednotku 
přízvukového taktu by v češtině bylo výhodnější vymezit na základě vnitřní koheze 
určované mimo jiné melodickým průběhem (viz např. Palková 1984, s. 185, Palková 
– Volín 2003, s. 1783). Vzhledem k tomu se stává velmi aktuálním tématem 
zkoumání melodických vlastností taktů. Současný výzkum se zabývá zjišťováním 
melodických vlastností, které mají funkci podporovat kohezi celku a vlastností 
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vedoucích k percepčnímu dojmu segmentace. Adekvátnost tohoto přístupu byla 
potvrzena také úspěšnou aplikací zjištěných zákonitostí v prozodické složce systémů 
syntézy řeči z psaného textu pro češtinu (viz např. Palková – Ptáček 1997, s. 75, 
Palková 2004a, s. 33-34). 

Výskyt více slov v rámci jednoho taktu je ve většině případů způsoben 
přítomností jednoslabičných slov, která zřídka tvoří sama takt. Popis tohoto druhu 
taktů (tzv. složených taktů) tvoří nedílnou součást suprasegmentálního popisu 
češtiny. Tradiční popisy se nezabývaly zvukovými vlastnostmi taktu jako lineární 
jednotky, pouze hledaly charakteristiku první slabiky jakožto nositele přízvuku. V 
těchto popisech se tedy nepředpokládalo, že se melodická podoba složených taktů 
nějak odlišuje od podoby jednoslovných taktů. V průběhu výzkumu, který se 
zaměřoval na popis zvukových vlastností taktu v jeho celku, však byly nalezeny i 
doklady, které naznačují existenci jistých rozdílů. Při použití programu pro syntézu 
řeči, který používal melodické vzorce náhodně vybrané z množiny předem zadaných 
souborů, bylo zjištěno, že některé z kontur použitelných pro jednoslovný takt 
nemohou být aplikovány na takt tvořený předložkou a následujícím slovem, nemá-li 
vznikat dojem, že předložka je „nepřízvučná“ (osobní informace Prof. Z. Palkové). 

Proto se jedním z podstatných úkolů ve výzkumu prozodické stavby češtiny 
stává nutnost doplnit informace o zvukové charakteristice taktu vzhledem k jeho 
složení. Zatím byly při popisu zvukové podoby taktu v češtině sledovány 
charakteristické vlastnosti melodie (tedy kontury F0). Tato práce se zaměřuje na 
porovnání melodických vlastností jednoslovného taktu s vlastnostmi složeného taktu 
obsahujícího jednoslabičné slovo. 

1.2   Odborná literatura 

V tomto oddílu uvedu ve stručnosti postoje v základních pracech, které se 
věnují popisu taktů, potažmo přízvuku v češtině. Další relevantní práce uvádím dle 
aktuální souvislosti v průběhu dalších kapitol. 

Josef Chlumský provedl na svou dobu poměrně rozsáhlé zpracování 
zvukového materiálu a na jeho základě uvádí řadu zjištění týkajících kvantity, 
přízvuku a melodie v češtině. V jeho popisu se objevuje i jednotka takt, která je 
vymezena jako slovo nebo těsně související skupina slov. Jeho vymezení se opírá o 
pojem přízvuku, který je v tomto popisu vlastně centrálním pojmem. Chlumský ve 
svém popisu klade přízvuk na první slabiku slova. Vzhledem k nedostatečným 
možnostem záznamu zvukového signálu v této době však docházelo i k významným 
vědeckým neshodám. Podle dokladů jiných vědců (Gauthiot – Vendryès 1900; 
citováno podle Chlumský 1928, s. 182-182) tak byla přítomnost českého přízvuku 
stanovena na druhé slabice. Toto chybné zacházení s pojmem českého přízvuku se 
Chlumský snažil uvést na pravou míru (Chlumský 1928, s. 183-187). 
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Také z toho důvodu se Chlumský věnoval podrobněji zkoumání přízvuku, 
jeho fyzikálních projevů a jeho vlivů na kvantitu hlásek a melodii. Došel k 
výsledkům, které ukazují znatelné prodlužování souhlásek (na začátku přízvučné 
slabiky) (Chlumský 1928, s.198-199). Prodlužování ani krácení samohlásek v 
souvislosti s přízvukem nebo jeho absencí zjištěno nebylo, ale byly odhaleny 
tendence k těmto procesům při spolupůsobení dalších příčin (zvláštní důraz na 
přízvuk – může způsobit prodloužení celé přízvučné slabiky (tzn. samohlásky i 
souhlásek), naopak nepřízvučná slabika na začátku slova nebo při nedbalé 
výslovnosti může být krácena) (Chlumský 1928, s. 92,101). Souvislost přízvuku s 
melodií Chlumský označil jako nezávislost. Přesto však pozoroval ve většině 
případů vyšší tón na slabice přízvučné. V určitých případech však připouští i 
variantu opačnou – nápadné snížení přízvučné slabiky oproti okolním slabikám. 
Tuto variantu však přesto považuje za méně běžnou, vyskytující se buď v 
emocionálně zabarvených výpovědích nebo ve výpovědích se zvláštním důrazem 
(Chlumský 1928, s. 209-210). 

V souvislosti s délkou slov (počtem slabik) Chlumský předpokládal tendenci 
ke krácení samohlásek ve víceslabičných slovech/taktech. Ještě výrazněji se 
projevuje tendence k prodlužování samohlásky v samostatně stojícím jednoslabičné 
slově (Chlumský 1928, s. 115-116). 

Chlumský český přízvuk definuje jako projev intenzity, charakterizovaný 
větším výdechovým tlakem a napětím mluvidel, než k jakému dochází u 
nepřízvučných slabik. Akusticky se podle jeho měření projevuje větší amplitudou 
všech součástí přízvučné slabiky, tedy nejen samohlásky, ale i souhlásek. Dojem 
přízvučnosti bývá podporován stoupnutím melodie, ale toto není nutné. Přízvuk je 
na melodii nezávislý. Co do změn kvantity, výrazně se objevují pouze u souhlásek. 
Vliv přízvuku na kvantitu samohlásek v češtině je nepatrný (Chlumský 1928, s. 210-
211). 

Stanislav Petřík takt definuje jako hláskový komplex, který v daném 
okamžiku mluvčí chápe jako významový celek (Petřík 1938, s. 84). Tím se liší od 
Chlumského, u nějž pojem taktu byl vymezen na základě souvislosti se zvukovou 
prominencí (přízvukem). Přízvuk je podle Petříka používán k rozlišení logického 
významu, zatímco melodie vyjadřuje city a odlišuje otázku od výpovědi (Petřík 
1938, s. 172). 

Milan Romportl pojmem přízvukový takt označuje seskupení několika slabik 
s jedním vrcholem. Uvádí, že v češtině se přízvuk nachází na začátku slova, a tedy 
také na začátku taktu. Český takt je tedy sestupný. V jiných jazycích tomu tak být 
nemusí, například ve francouzštině jsou takty vzestupné, ruštině se vyskytují takty 
obou typů, a navíc i takty obstupné. Romportl dále uvádí, že ve výjimečných 
případech může taktu předcházet i slovo bez přízvuku nebo se slabším přízvukem, 
takzvaná předrážka nebo předtaktí. Někteří autoři zařazují tento jev mezi obstupné 
takty (Romportl 1985, s. 112, 113). 
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Dále se Romportl zmiňuje o dynamických, melodických a temporálních 
prostředcích. Za základní dynamický prostředek bývá podle něj označován přízvuk. 
Fonetickou podstatou českého přízvuku je silový kontrast mezi přízvučnou slabikou 
a okolními nepřízvučnými slabikami. V jiných jazycích se setkáváme také s 
melodickým přízvukem. Romportl také upozorňuje na to, že silový rozdíl není 
jediným rysem, kterým je přízvuk charakterizován, a že se jazyky vzájemně liší i v 
tomto ohledu. V ruštině je například kromě intenzity přízvuk signalizován také 
znatelným prodloužením délky přízvučné slabiky (Romportl 1985, s. 113). 

Z hlediska zkoumání melodie se Romportl podrobně zabývá větnou melodií, 
kterou považuje z hlediska funkce za skladební prostředek. Zkoumáním slovní 
melodie se nezabývá zaprvé proto, že v mluvené řeči prakticky nelze slovo izolovat 
od kontextu, a jeho zkoumání se tím komplikuje. Dalším důvodem je, že slovní 
melodii v češtině nepovažuje za nositelku sémantické ani morfologické funkce, a její 
zkoumání tedy nepovažuje za důležité (Romportl 1951, s. 8). Romportl pro každý 
větný druh popisuje různé podoby melodického tvaru, jejich použití a platnost z 
hlediska citového zabarvení. Celkově shrnuje trojí funkci melodie: funkci 
signalizující ukončenost či neukončenost výpovědi, funkci určující platnost věty 
(tzn. určující větný druh) a funkci vyjadřující citové zabarvení (Romportl 1951, s. 
54-55). 

Stejný názor jako Chlumský z hlediska vymezení vyšších jednotek nad úrovní 
slabiky zastává i Bohuslav Hála. Slabiky jsou podle něj stmelovány do celků 
prostřednictvím intenzity hlasu vázané na jednu z nich. Tuto slabiku nazývá 
přízvučnou. Hála zde rozlišuje slovo jakožto jednotku významovou a takt, který je 
jednotkou rytmickou (Hála 1962, s. 297-298). 

Za hlavní zvukovou charakteristiku přízvuku Hála považuje zesílení sonority 
slabičného jádra, kromě tohoto znaku však uvažuje i o doprovodných znacích. Z 
fyziologického hlediska je přízvuk realizován zesílením výdechu a fonace a 
zvýrazněním artikulace. Místo přízvuku je podle něj v češtině na první slabice slova. 
Také Hálův názor na výšku přízvučné slabiky se shoduje s Chlumského popisem. 
Přízvučná slabika je popisována jako melodicky vyšší než nepřízvučné slabiky. 
Tento jev Hála vysvětluje na základě fyziologických principů (Hála 1962, s. 299). 
Obzvlášť výrazné stoupnutí lze podle Hály pozorovat při silném důraze. Dále Hála 
popisuje případy, kde se výška slabiky s intenzitou rozcházejí, tedy případy poklesu 
výšky tónu na přízvučné slabice. S Chlumským se shoduje v tom, že přízvučná 
slabika je charakterizována primárně intenzitou, a výška přízvučné slabiky je jevem 
nezávislým (Hála 1962, s. 300). Hála shrnuje fonetické vlastnosti českého přízvuku 
do těchto bodů: „1.Podstatou přízvuku je zesílení hlasu, dosažené zvětšením 
výdechového tlaku na hlasivky a zvýšením jejich elastičnosti. Samohlásky přízvučné 
slabiky převládají tedy sonoritou nad slabikami nepřízvučnými. 2. Zvýšení 
napjatosti v oblasti plic a hrtanu není však ojedinělé, dostavuje se také v průchodu 
nadhrtanovém, jmenovitě v dutině ústní. V důsledku toho artikulace bývá zesílena 
spolu se zdůrazněním určitých jejich složek a mírným prodloužením. Na vytváření 
přízvučnosti se tedy podílejí nejen samohlásky, ale i souhlásky. 3. Dojem větší síly 
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bývá podporován zvyšováním hrtanového tónu nebo alespoň uchováváním jeho 
výšky bez nápadnějšího klesání. 4. Mezi přízvukem a kvantitou samohlásek není v 
češtině zásadního vztahu.“ (Hála 1962, s. 303). Tímto vymezením zpřesňuje zjištění 
uváděná už Chlumským. Hála ještě dodává, že vnímání přízvuku je pouze relativní a 
síla přízvuku se tedy nedá vyjádřit absolutními hodnotami (Hála 1962, s. 303). 

Z hlediska silového průběhu popisuje Hála český takt jako sestupný neboli 
decrescendový. To je způsobeno pozicí přízvučné slabiky v čele taktu. Tento průběh 
srovnává s odlišnými průběhy taktu, se kterými se setkáváme v jiných jazycích. 
Pozici přízvuku klade pevně na první slabiku taktu, a to i v taktech složených – u 
předložkových spojení. V souvislosti s rytmickou podstatou taktu se Hála též 
zmiňuje o tendenci vyrovnávat délku taktů zvýšením tempa v taktech s vyšším 
počtem slabik. Tato tendence se podle něj může v některých případech stát důvodem 
k nesprávnému přízvukování předložkových spojení (Hála 1962, s. 309-311). 

Při popisu začleňování jednoslabičných slov do taktů Hála rozebírá jednotlivé 
případy; slova schopná nést přízvuk, která se začleňují do čela taktu (např. 
jednoslabičné předložky), příklonky, slova, která se mohou vyskytovat v obou 
pozicích. Dále se zmiňuje o postavení předklonném, které vzniká, když se 
jednoslabičné slovo octne před silovou slabikou následujícího taktu. Pojem 
předklonnosti jakožto principu objevujícího se u některých jednoslabičných slov a 
způsobujícího vlastně existenci vzestupných taktů v češtině Hála odmítá. Zavádí 
však termín předtaktí (nebo též taktová předrážka), který definuje jako samostatný 
takt odlišený tónově i silově od taktu následujícího. Podle Hály může být předtaktí 
tvořeno jedině jednoslabičným slovem (Hála 1962, s. 311-312, 315-316). 

Hála se zabývá také intonací. Tímto termínem označuje tónový průběh taktu, 
zatímco pro tónový průběh vět a mluvního projevu používá termín melodie věty. 
Jako základní intonační útvary rozlišuje intonaci klesavou, rovnou, stoupavou, 
stoupavo-klesavou, klesavo-stoupavou a průtažnou (nebo též cirkumflexovou). 
Intonaci klesavou, rovnou a stoupavo-klesavou považuje za různé obměny 
základního klesavého průběhu, stoupavou a klesavo stoupavou pak za obměny 
základního stoupavého průběhu. Intonaci průtažnou považuje za doklad o tom, že 
celková tónová tendence směřuje k melodii klesavé. V souvislosti s popisem 
melodických forem vyskytujících se v češtině Hála zmiňuje také o tzv. zvratné 
intonaci. Tímto termínem označuje důrazový jev, který se projevuje snížením 
přízvučné slabiky oproti ostatním slabikám (Hála 1962, s. 336-338). 

Velmi důkladný popis českého taktu a mluvního rytmu podala Jana 
Ondráčková. Ve své studii popisuje jednotlivé druhy taktů (sestupný, vzestupný, 
obstupný) a řadí češtinu mezi jazyky využívající takty sestupné. Ve svém popisu se 
zabývá také předrážkou. Ta je podle ní na jedné straně vymezena pauzou oddělující ji 
od předchozího taktu, a na druhé straně je charakterizována nápadně hlubším tónem 
a menší silou než následující slabika. Ondráčková však předrážku nepovažuje za 
součást následujícího taktu, protože dynamicko-melodický zlom, který se za ní 
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vyskytuje, se nevyskytuje ve skutečných taktech obstupných. Ondráčková předrážku 
považuje za zvláštní druh jednoslabičného taktu (Ondráčková 1954, s. 24-26, 150 -
51). Toto zařazení předrážky se také projevuje v jejím statistickém hodnocení 
frekvence výskytu taktů různé délky. 

Na základě statistického hodnocení rozsáhlého materiálu (50 000 taktů) 
Ondráčková stanovila frekvenci výskytu mluvních taktů různé délky. Celkově se 
nejčastěji vyskytují dvouslabičné, po nich tříslabičné. Čtyřslabičné takty se 
vyskytují již podstatně řidčeji, za nimi pak takty jednoslabičné. Ondráčková 
sledovala i rozdíl mezi členěním řeči přímé a nepřímé. Zde se objevil větší výskyt 
jednoslabičných taktů, které se v přímé řeči vyskytují častěji než takty čtyřslabičné. 
Ondráčková výsledky tohoto srovnání shrnuje jako tendenci přímé řeči tvořit kratší 
rytmické jednotky (Ondráčková 1954, s. 150-51). 

Ondráčková se také zabývala výzkumem přízvuku. Za důležité považuje 
rozlišit subjektivní dojem přízvučnosti od objektivních charakteristik, které lze měřit 
instrumentálně. Ondráčková prováděla měření pomocí přístroje pro záznam 
hlasitosti a také porovnávala spektra přízvučných a nepřízvučných samohlásek. 
Záznam hlasitosti odpovídal subjektivnímu dojmu přízvučnosti pouze v případě 
shodné specifické hlasitosti zkoumaných samohlásek (Ondráčková 1962, s. 81-84). 
Vzhledem k tomu lze hladinu intenzity zvuku považovat pouze za jednu složku 
přízvuku. Při výzkumech samohláskových spekter se zase projevila větší spektrální 
bohatost přízvučné samohlásky oproti samohlásce nepřízvučné. Na základě těchto 
zjištění považuje Ondráčková přízvuk za komplexní jev (Ondráčková 1962, s. 86-
87). 

Další příspěvek k popisu předrážky v češtině přinesla Zdena Palková. Na 
základě percepčního testu hodnotí, jaké okolnosti přispívají k tomu, aby bylo 
jednoslabičné slovo posluchači vnímáno jako předrážka. Dochází k závěru, že 
jedním z faktorů je významovost slova. Plnovýznamová slova hodnotí posluchači 
téměř bez výjimky jako přízvučná. Dalším jevem, který ovlivňuje hodnocení 
přízvučnosti slova, je rozdílné melodické umístění slova (výše nebo níže) vzhledem k 
následující přízvučné slabice. Třetím faktorem je přítomnost meziúsekového předělu 
(Palková 1966, s. 135, 138-139). 

Janota a Palková ve studii využívající percepční test dospěli k závěru, že 
vnímání přízvuku v češtině neodpovídá žádná stabilní fyzikální charakteristika 
(Janota – Palková 1974, s. 57-58), a to jak v rámci slabiky, tak relativně ve vztahu k 
okolním slabikám. V dalších výzkumech se Palková i další soustřeďuje na vymezení 
dalších vlastností, které mohou mít vliv na vnímání koheze přízvukových taktů. 
Jednou z charakteristik, která se ukazuje jako relevantní, je také melodický průběh 
(Palková 1984, s. 185). 
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1.3   Vymezení úkolu práce 

Diplomová práce se soustřeďuje na zkoumání melodických vlastností 
složených taktů, jejichž součástí je jedno jednoslabičné slovo. Klade si za cíl 
porovnat různé typy zařazení monosylab do textu a získat představu o tom, jak 
vypadají melodická schémata, která se u složených taktů vyskytují. 

Abychom mohli pracovat alespoň částečně s materiálem, v němž se můžeme 
opřít o určení přízvukových taktů v percepci běžného uživatele jazyka, vytvořili 
jsme texty, v nichž se nacházely dvojznačné řetězce slabik, z nichž jedna varianta 
vždy obsahuje jednoslovný takt, druhá takt s jednoslabičným slovem. Použitá 
monosylaba byla různého typu z hlediska jejich potenciálního začlenění do taktu. V 
tomto ohledu byl poněkud rozšířen původní úkol diplomové práce. Materiál byl 
uspořádán do percepčního testu, v němž posluchači na základě zvukové realizace 
rozhodovali o významu daného řetězce, a tím určili základní taktovou segmentaci. 
Analýza výsledků ukazuje použitelnost takového postupu (viz kapitola 2). 
Doplňující segmentace, která nemohla být určena v percepčním testu, byla 
provedena pomocí opakovaného poslechu s kontrolou dalšího posluchače (viz 
kapitola 3). 

Paralelně s tím byla provedena intonační analýza melodického průběhu 
testovaných úryvků (viz kapitola 4). Porovnání výsledků této analýzy a výsledků 
percepčního testu umožnilo popsat nejčastější kontury taktů s jednoslabičnými 
slovy, které se v materiálu objevily. Původní záměr použít pro ověření melodických 
schémat percepční test na bázi syntetického signálu nebylo možno z technických 
důvodů realizovat. Právě z toho důvodu byl zařazen výše zmíněný percepční test z 
materiálu přirozeného. 

V návaznosti na získaný popis schémat se v kapitole 5 pokouším o návrh 
systému melodické transkripce na úrovni taktů. Tento transkripční systém by měl 
být navržen tak, aby zachovával informace podstatné pro vnímání koheze slabik a 
jejich segmentace do přízvukových taktů. Navržený způsob vychází z transkripčního 
systému INTSINT a diskutována jsou hlavní omezení, na která při popisu daného 
materiálu narážíme. 

Diplomová práce byla zadávána v návaznosti na výzkum prováděný na FÚ 
FFUK v rámci projektů VZ MSM 0021620825 a GA ČR 405/05/0436. 
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2.    Percepční test 2.1   

Použité texty 

V textu, který obsahuje jednoslabičné slovo, není členění na takty 
jednoznačně textem určeno. Chceme-li zjistit vlastnosti jednoslabičných slov v 
rámci víceslabičných taktů, je nutno získat oporu v percepčním hodnocení 
konkrétních zvukových realizací, které monosylaba obsahují. Vhodným nástrojem 
může být poslechový test zaměřený na percepční hodnocení dvojznačných textů 
(řetězců slabik), u nichž je význam určen na základě alternativní segmentace slabik 
na přízvukové takty. 

Při vytváření takovéhoto testu byly použity 3 typy kontrastujících dvojic textů 
z hlediska struktury. Typ A tvoří řetězce slabik, které lze z významového hlediska 
považovat za 3slabičné slovo + 4slabičné slovo nebo za 3slabičné slovo následované 
příklonkou + 3slabičné slovo (vzhledem k předpokládané segmentaci na přízvukové 
takty budu tuto strukturu zkráceně označovat 3+4 vs. 4+3). Typ B tvoří řetězce, 
které mohou být považovány za jediné slovo (4slabičné/5slabičné) nebo za 
jednoslabičnou spojku nebo předložku následovanou 3slabičným/4slabičným 
slovem, ke kterému se ovšem z hlediska větné stavby předložka přímo nevztahuje 
(označováno 4 vs. 1př+3 / 5 vs. 1př+4). Typ C zahrnuje řetězce slabik, které mohou 
tvořit buď jediné slovo (4slabičné/5slabičné) nebo je lze považovat za 
plnovýznamové jednoslabičné slovo následované dalším 3slabičným/4slabičným 
slovem (označováno 4 vs. 1+3 / 5 vs. 1+4). V následující tabulce (tabulka 1) jsou 
uvedeny použité dvojznačné řetězce slabik v krátkém kontextu, který vyhovuje 
oběma možným významům. 

Tabulka 1 
 

Typ A 
3+4 vs. 4+3 

1. překvapil hobojový mistr překvapil ho bojový mistr 

2. ukázal mizející otvor ukázal mi zející otvor 

3. rodiče jídávali málo rodiče jí dávali málo 

4. většinou sedávají odděleně většinou se dávají odděleně 

5. pánové sestrojili podle pánové se strojili podle 
 



Typ B 
4 vs. 1př+3 

1. obraz bezvýrazně zbarvených obraz bez výrazně zbarvených 
2. říkat bezvýznamně znějící říkat bez významně znějící 
3. letěl nadstandardně vybaveným letěl nad standardně vybaveným 

4. nebyl podprůměrně vzrostlým nebyl pod průměrně vzrostlým 
5. zahájil předminule slíbeným zahájil před minule slíbeným 

5 vs. 1př+4 6. ; 

potkala ilegálního přistěhovalce potkala i legálního přistěhovalce 

7. opominula irelevantní údaje opominula i relevantní údaje 
 

Typ C 
4 vs. 1+3 

1. hledal půlměsíce v mešitě hledal půl měsíce v mešitě 

2. majitele tříbarevných papoušků majitele tří barevných papoušků 

3. obsahu třílitrových soudků obsahu tří litrových soudků 

výrobce dvoumetrových mečů                výrobce dvou metrových mečů 
tato převelice zajímavá                           tato pře velice zajímavá 
5 vs. 1+4 

4. 
5. 
6. 

snědl čtvrtkilového kraba snědl čtvrt kilového kraba 
7. cílem čtyřhodinových pořadů cílem čtyř hodinových pořadů 

Uvedené úryvky budu pro přehlednost označovat kódy sestavenými z velkého 
písmene (označujícího strukturní typ A, B nebo C), čísla (označujícího text v rámci 
typu) a malého písmene x nebo y, které označuje první nebo druhou variantu 
segmentace. Např. úryvek „nebyl pod průměrně vzrostlým“ bude označen kódem 
B4y. Seznam vět použitých při nahrávání spolu s odpovídajícími kódy úryvků je 
uveden v příloze 1. Jednotlivé varianty dané smyslem textu (tzn. variantu 
zamýšlenou jako celek bez monosylaba/variantu obsahující monosylabo) budu v 
textu dále označovat x/y. 

Z hlediska slovních druhů platí, že v řetězcích typu A jsou monosylaba 
tvořena zájmeny (osobními a zvratnými). V řetězcích typu B jsou použitými 
monosylaby spojky a předložky, přičemž předložky jsou následovány příslovcem a 
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přídavným jménem, která modifikují podstatné jméno, k němuž se předložka 
vztahuje. Předchází se tím situaci, kdy předložka spadá do jednoho taktu s 
podstatným jménem a stává se první slabikou taktu, tj. „bere na sebe přízvuk“. 
Jelikož bylo nutné zachovat u všech úryvků přibližně stejnou délku okolí 
zkoumaného úseku, podstatné jméno v úryvku již zahrnuto není. Z toho důvodu tvoří 
položky typu B syntakticky neúplný výraz. V řetězcích typu C jsou monosylaba 
tvořena číslovkami a v jednom případě podstatným jménem, a lze je tedy považovat 
za plnovýznamová slova. 

U všech typů dvojic vždy varianta y obsahuje jednoslabičné slovo v 
rozdílných pozicích. Podle tradičních představ bylo možné u každého ze 
strukturních typů předpokládat jisté (více či méně výrazné) tendence při jejich 
realizaci (viz např. Hála 1962, s. 310-312, Hála – Sovák 1962, s. 142-143, 147). 
Tedy u typu A lze očekávat jako častou variantu, že se jednoslabičné slovo stane 
poslední slabikou čtyřslabičného taktu, následovaného taktem tříslabičným. U typu B 
je dosti pravděpodobné, že bude jednoslabičná předložka či spojka realizována jako 
nepřízvučná předrážka, která se váže k následujícímu víceslabičnému slovu. V 
řetězcích typu C je jednoslabičné slovo plnovýznamové, a lze tedy připustit i 
možnost, že bude tvořit samostatný takt následovaný dalším víceslabičným taktem. 
Strukturně rozdílné typy dvojic měly za cíl zajistit co největší variabilitu realizací 
jednotlivých variant mluvčími. Mluvčí byli v konkrétních realizacích jednotlivých 
úryvků vedeni pouze snahou sdělit příslušné významy. 

Výše uvedené dvojznačné řetězce slabik v krátkém kontextu použitelném v 
obou variantách byly následně zapojeny do delších textů, které byly již specifické 
pro každý z možných významů řetězce. Tyto texty byly tvořeny několika větami, 
které měly za úkol učinit text pro mluvčího jednoznačným. Sledované řetězce slabik 
se v rámci věty nacházely v mediální pozici, aby byly pokud možno eliminovány 
výrazné melodické jevy signalizující zejména finální pozici v rámci výpovědi. Takto 
vytvořené významově souvislé texty byly rozděleny do tématicky a stylově 
jednotných skupin (krátké zprávy, komentáře, příběhy, „drby“) a uspořádány tak, 
aby podobně znějící sekvence co nejméně přitahovaly pozornost mluvčích. Konečná 
podoba textů určených ke čtení je uvedena v příloze 2. 

2.2   Výroba a zadání testů 

2.2.1 Mluvčí 

Nahráni byli celkem čtyři neškolení mluvčí. Budu je označovat iniciálami 
LK, MK, PM a OP. Mluvčí LK a PM byly ženy, mluvčí MK a OP muži. Věk 
mluvčích se pohyboval mezi 26 a 29 lety. Mluvčí MK byl vysokoškolsky vzdělán, 
mluvčí PM a OP byli vysokoškolští studenti a mluvčí LK měla středoškolské 
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vzdělání. Považuji za vhodné zmínit, že mluvčí LK měla vzhledem k předchozímu 
zaměstnání jistou mluvní praxi (v telemarketingu). Podrobnější informace o 
mluvčích jsou uvedeny v příloze 3. 

Každý mluvčí četl sadu všech textů dvakrát. Mluvčí měli za úkol v případě 
chyby v projevu (přeřeknutí, zakašlání apod.) přečíst znovu celou větu. Dále mluvčí 
dostali pokyn číst texty ve středně rychlém tempu. 

2.2.2 Nahrávání 

Nahrávání probíhalo v nahrávací místnosti FÚ FFUK. Záznam byl ukládán 
jako soubor .wav v počítači (technické parametry: mono, 16 bit, 44 000 kHz). 
Nahrávána byla obě čtení. V případech, kdy se v některém z textů u sledovaného 
úryvku v nadměrné míře účastnily temporální faktory (např. pauza, protažení 
slabiky) nebo se vyskytly opakované artikulační obtíže, které by mohly být 
nežádoucí při hodnocení v poslechovém testu, byl daný text nahrán znovu 
(„oprava“). 

2.2.3 Vytváření testů 

Z pořízených nahrávek byly vystříhány sledované úryvky pomocí programu 
Cool Edit 2000. V případě, že některý ze sledovaných úryvků nebyl vyhovující z 
hlediska zkoumaných vlastností (přítomnost pauzy či jiných výrazných 
temporálních faktorů, které by nežádoucím způsobem ovlivnily posluchače, 
artikulační obtíže mluvčího nebo technické problémy), byla použita vhodnější verze 
(z druhého nebo z opravného čtení). U některých nahrávek bylo třeba upravit 
hlasitost v programu Cool Edit 2000. Přehled použitých verzí pro jednotlivé úryvky a 
úprav hlasitosti je uveden v příloze 4. 

Z vystříhaných úryvků byly vytvořeny dva paralelní testy (MILI, OPE). 
Materiál byl rozdělen do dvou testů proto, že jediný test z celého materiálu by byl 
pro posluchače neúnosně dlouhý. V testu MILI jsou použity nahrávky namluvené 
mluvčími MK a LK. Test OPE je sestaven z položek namluvených mluvčími OP a 
PM. Každý test obsahuje 3 zácvičné položky (A, B, C; nebyly statisticky 
vyhodnocovány) a 76 číslovaných položek (byly následně statisticky 
vyhodnocovány). Zácvičné položky byly do testu zařazeny proto, aby si posluchači 
zvykli na rychlost střídání položek, jejich podobu a způsob záznamu odpovědí. 
Úryvky použité v zácvičných položkách se znovu objevují v rámci statisticky 
vyhodnocovaného souboru položek. 
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2.2.4 Podoba testů 

Test se skládá z položek tvořených písmenem/číslovkou na začátku (syntéza, 
zdroj: server FÚ) a zazněním daného řetězce slabik, které se následně ještě dvakrát 
opakuje. Trojí opakování sledovaného úryvku bylo zvoleno proto, aby měl 
posluchač dostatek času pro rozhodování. Mezi jednotlivými prvky položek jsou 
vloženy pauzy následujících délek: mezi písmenem/číslovkou a prvním zazněním 
úryvku pauza délky 1,5 s (nejkratší, protože úryvek ještě nezazněl a posluchač se 
zatím nerozhoduje), mezi jednotlivými opakováními úryvku pauza o délce 2 s (delší 
než první pauza, protože posluchač volí odpověď), na konci po posledním 
opakování pauza délky 3 s (nejdelší, protože posluchač musí učinit konečné 
rozhodnutí a svou odpověď zapsat). 

Položky jsou v testu řazeny tak, aby výsledné pořadí nepůsobilo rušivě a 
vzbuzovalo dojem náhodnosti. Toho bylo dosaženo tím, že: 

- tentýž text (řetězec slabik) se nikdy nevyskytuje vícekrát bezprostředně za 
sebou 

- stejná varianta řešení (položka se záměrem mluvčího x/y, dále budou 
označovány x-položka/y-položka) se vyskytuje maximálně 4x za sebou, a to 
pouze jednou v průběhu celého testu 

- položky namluvené stejným mluvčím se bezprostředně za sebou vyskytují 
nejvýše 3x 

Tabulka s pořadím položek v rámci testu je zařazena v příloze 5. Celková 
délka každého z testů je přibližně 19 minut. 

2.2.5 Posluchači 

Za účelem získání pokud možno homogenních dat byli jako posluchači 
vybráni studenti druhých a třetích ročníků Gymnázia Arabská. Posluchači byli ve 
věku od 17 do 19 let. Test MILI hodnotilo celkem 42 posluchačů (třídy 3.A a 3.B), 
test OPE hodnotilo 38 posluchačů (třídy 2.A a 3.C). U testu MILI tvořily ženy 76 
procent posluchačů, u testu OPE 54 procent posluchačů (tento údaj bere v úvahu 
pouze posluchače, kteří vyplnili v hlavičce jméno). Souhrnné údaje o posluchačích 
jsou uvedeny v příloze 6. Dodatečně bylo také ověřeno, že mateřským jazykem 
všech posluchačů je čeština. 
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2.2.6 Zadávání testů 

Test byl pokaždé zadáván buď celé třídě současně nebo postupně dvěma 
polovinám třídy. Test byl nahrán na kompaktním disku (CD) a přehráván v 
učebnách Gymnázia Arabská na CD přehrávači s reproduktory umístěnými 
symetricky v přední části místnosti. Kromě tohoto zdroje zvuku bylo v učebnách 
ticho (zavřená okna, vypnuté mobilní telefony). 

Každý z posluchačů obdržel jeden předtištěný formulář (2 listy), který 
obsahoval hlavičku, do které měly být vyplněny osobní údaje (jméno, rok narození), 
a dále všechny položky testu uvozené odpovídajícím písmenem/číslovkou. V levé 
části stránky byla u každé položky uvedena varianta x (jednoslovná), v pravé části 
varianta y (víceslovná, obsahující monosylaba). Vedle každé varianty bylo vytištěno 
prázdné políčko. Posluchači měli za úkol u každého úryvku rozhodnout, které z 
variant se záznam více přibližuje, a zaškrtnout políčko vedle této varianty. 
Posluchači měli také možnost v případě nejistoty položku označit otazníkem. 
Dostali však pokyn, že se vždy musí pro jednu z variant rozhodnout. Prázdný 
formulář pro percepční testy se nachází v příloze 7. 

Před zahájením přehrávání byli posluchači seznámeni s úkolem, který mají 
plnit, a se strukturou položek testu. Dále bylo požádáni o vyplnění záhlaví (což 
někteří z důvodu zachování anonymity stejně neučinili). 

2.3   Stručné ohodnocení výsledků testů 

2.3.1 Zpracování získaných dat 

Získané výsledky percepčních testů byly zpracovávány pomocí programu 
Microsoft Excel 2000. Tabulky se souhrnem získaných výsledků se nacházejí v 
příloze 8. Každá tabulka obsahuje sloupec s pořadovými čísly položek a sloupec s 
kódy položek. Dále je ve sloupci „correct“ u každé položky uveden záměr mluvčího, 
tzn. varianta, kterou mluvčí opravdu četl (tuto informaci lze pochopitelně zjistit i z 
kódu položky). Ve sloupci „většina“ je schématicky znázorněn převládající percepční 
dojem posluchačů: hodnocení X nebo Y značí vysokou shodu posluchačů (> 80 %) 
na dané variantě, hodnocení x nebo y značí shodu posluchačů větší než 60 % a 
hodnocení xy označuje nevyhraněné případy, u nichž se hodnocení obou variant 
pohybuje mezi 40 a 60 procenty. Vedlejší sloupec udává četnost hodnocení x v 
procentech, a tím tuto názornou informaci zpřesňuje. Sloupec „počet x“ udává 
absolutní počet hodnocení x (z počtu posluchačů daného testu). Poslední sloupec v 
levé souhrnné části tabulky udává v procentech počet správných hodnocení 
posluchačů (tzn. hodnocení shodných se záměrem mluvčího). 

16 



Ve sloupcích označených čísly jsou zapsána hodnocení jednotlivých 
posluchačů. Údaje o posluchačích lze podle těchto čísel vyhledat v příloze 6 (pokud 
je daný posluchač uvedl). Posluchačem zvolená varianta segmentace je označena x/y 
v souladu s použitým kódováním položek (x – varianta bez monosylaba, y – varianta 
s monosylabem). V následující tabulce 2 jsou uvedeny údaje ze souhrnné části 
tabulky výsledků pro oba testy. 

Tabulka 2 
 

   MILÍ OPE 
pořadí kód correct většina  % správně většina  % správně 
    % x počet x   % x počet x  

A A3ya y y 24,39 10 75,61 Y 13,16 5 86,84 
B Clxp X X 73,17 30 73,17 X 86,84 33 86,84 
C B1xa X X 92,68 38 92,68 X 84,21 32 84,21 
1 A1ya y Y 14,29 6 85,71 Y 2,63 1 97,37 
2 A5yp y y 30,95 13 69,05 y 34,21 13 65,79 
3 B7xp X X 66,67 28 66,67 X 71,05 27 71,05 
4 B2ya y X 78,57 33 21,43 x 73,68 28 26,32 
5 C4xa X X 92,86 39 92,86 X 92,11 35 92,11 
6 A3xp X x 54,76 23 54,76 y 31,58 12 31,58 
7 C7xa X x 47,62 20 47,62 x i 76,32 29 76,32 
8 B5ya y x 47,62 20 52,38 y 23,68 9 76,32 
9 A2xp X x 54,76 23 54,76 X 65,79 25 65,79 
10 C2yp y Y 2,38 1 97,62 x 47,37 18 52,63 
11 B1yp y Y 11,90 5 88,10 x 63,16 24 36,84 
12 C1ya y y 30,95 13 69,05 y 21,05 8 78,95 
13 C4yp y Y 4,76 2 95,24 y 26,32 10 73,68 
14 B3xa X X 97,62 41 97,62 X 81,58 31 81,58 
15 C3yp y Y 0,00 0 100,00 Y 118,42 7 81,58 
16 B7xa X X 69,05 29 69,05 X 92,11 35 92,11 
17 B6xp X X 76,19 32 76,19 x 42,11 16 42,11 
18 B4yp y Y 11,90 5 88,10 X 71,05 27 28,95 
19 A3xa X x 59,52 25 59,52 y 36,84 14 36,84 
20 B1ya y y 38,10 16 61,90 y 36,84 14 63,16 
21 B7ya y X 64,29 27 35,71 x 68,42 26 31,58 
22 A1xp X x 45,24 19 45,24 x 50,00 19 50,00 
23 A4xp X X 76,19 32 76,19 X 60,53 23 60,53 
24 B3ya y x 47,62 20 52,38 x 50,00 19 50,00 
25 A2xa X x 59,52 25 59,52 y 34,21 13 34,21 
26 C2xp X y 35,71 15 35,71 xy 55,26 21 55.26 
27 Clxp X y 33,33 14 33,33 x 65,79 25 65,79 
28 C5yp y y 21,43 9 78,57 Y ) 0,00 0 100,00 
29 A5ya y Y 19,05 8 80,95 y 28,95 11 71,05 
30 C6xa X x 57,14 24 57,14 X 78,95 30 78,95 
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 Y 14,29 xy 57,89 42,11 
 76,32 
 

31 
32 
33 

B5yp 
B2xa 
B6ya 

y 
X 
y 

X   95,24 
xy  45,24

6 
40 
19

85,71 
95,24 
54,76

x 76,32 
x 60,53

22 
29 
23 39,47 

 34 C7ya y y | 30,95 13 69,05 Y 118,42 7 81,58 
 35 B4xp X X 92,86 39 92,86 X 76,32 29 76,32 
 9,52 4 90,48 78,95 
 73,81 31 73,81 78,95 
 

36 
37 
38 

C3ya 
B5xp 
C6yp 

y 
X 
y 

Y 
X 
x 52,38 22 47,62 

y 21,05 
x 78,95 
y 34,21 

8 
30 
13 65,79 

 39 B3xp X x 42,86 18 42,86 X 84,21 32 84,21 
 40 C4ya y Y 0,00 0 100,00 Y 18,42 7 81,58 
 61,90 57,89 
 80,95 89,47 
 

41 
42 
43 

A5xa 
B2xp 
A1yp 

X 

X 
y 

x   61,90 
X   80,95 
Y    2,38

26 
34 
1 97,62 

xy 57,89 
X 89,47 
Y   2,63

22 
34 
1 97,37 

 44 B4xa X X 83,33 35 83,33 xy 52,63 20 52,63 
 45 B6xa X X 80,95 34 80,95 X 86,84 33 86,84 
 46 B7yp y Y|  2,38 1 97,62 xy| 50,00 19 50,00 
 97,37 
 76,32 
 

47 
48 
49 

A3ya 
B3yp 
C5xa 

y 
y 
X 

Y| 14,29 
y   26-19 
X   88,10 

6 
11 
37

85,71 
73,81 
88,10

Y | 2,63 
y 23-68 
X! 84,21

1 9 
32 

84,21 
 50 C1yp y Y 11,90 5 88,10 x 50,00 19 50,00 
 51 B1xp X x 42,86 18 42,86 x 44,74 17 44,74 
 Y 2,38 Y 15,79 84,21 
 65,79 
 

52 
53 
54 

A2yp 
A4xa 
B4ya 

y 
X 
y 

x   71,43 
y , 33,33

1 
30 
14

97,62 
71,43 
66,67

x 65,79 
Y 18,42

6 
25 
7 81,58 

 55 A3yp y y 33,33 14 66,67 Y 15,79 6 84,21 
 56 B5xa X X 64,29 27 64,29 X 68,42 26 68,42 
 63,16 
 

X   88,10 
X   92,86

x 63,16 
x 76,32 76,32 

 

57 
58 
59 

C3xa 
C7xp 
B6yp 

X 

X 
y Y 2,38 

37 
39 
1

88,10 
92,86 
97,62 Y 15,79

24 
29 
6 84,21 

 60 A4yp y x 42,86 18 57,14 Y 7,89 3 92,11 
 61 C5ya y y 26,19 11 73,81 Y 13,16 5 86,84 
 62 

63 
64 
65 

C3xp 
B1xa 
A1xa 
C6ya 

X 

X 

X 
y 

xy  42,86 
xy  45,24 
x   64,29 
y   33,33

18 
19 
27 
14

42,86 
45,24 
64,29 
66,67

x 71,05 
x 71,05 
xy 44,74 
Y 15,79

27 
27 
17 
6

71,05 
71,05 
44,74 
84,21 

 66 C4xp X X 64,29 27 64,29 X 76,32 29 76,32 
 67 A2ya y x 52,38 22 47,62 Y 5,26 2 94,74 
 94,74 
 89,47 
 

68 
69 
70 

C7yp 
C2ya 
C1xa 

y 
y 
X 

Y 11,90
Y 9,52
x   69,05

5 4 
29 

88,10 
90,48 
69,05

Y 5,26
Y

10,5

2 4 
29 

76,32 
 71 C5xp X X 100,00 42 100,00 X 84,21 32 84,21 
 72 A5xp X X 71,43 30 71,43 y 36,84 14 36,84 
 83,33 X 81,58 31 18,42 
 61,90 Y 15,79 84,21 
 

73 
74 
7$ 

B2yp 
A4ya 
(^6xp 

y 
y 
X 

Y   16,67 
y   38,10 
x   76,19

7 
16 
32 76,19 X 89,47

6 
34 89,47 
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2.3.2 Statistické hodnocení dat 

Průměrná četnost hodnocení x v procentech pro oba testy dohromady 
vychází na 47,15 %. Sledujeme-li tutéž průměrnou hodnotu u každého testu 
samostatně, vychází u testu MILI na 46,12 % a u testu OPE na 48,30 %. V tomto 
ohledu se tedy testy od sebe odlišují jen nepatrně. V obou případech se průměrné 
hodnocení pohybuje mírně pod hranicí 50 %, tj. ve prospěch varianty y. Toto 
posunutí průměrného hodnocení naznačuje nemotivovanou preferenci posluchačů 
pro variantu y. 

Vysvětlení tohoto jevu by mohla nabídnout hypotéza, že v kontrastující 
dvojici variant je to právě varianta y, která se vyznačuje nějakou specifickou 
melodickou vlastností (ozn. varianta y je příznaková). Proto mohli posluchači 
hodnotit y-položky s větší jistotou než bezpříznakové x-položky, které se vyznačují 
pouze absencí daného příznaku. K potvrzení této hypotézy by bylo zapotřebí tento 
melodický příznak nebo sadu jeho variant skutečně vymezit a následně jejich funkci 
ověřit pomocí dalších testů (nejlépe na syntetickém materiálu). O nalezení určitých 
melodických zákonitostí se budu snažit v kapitole 4. 

Jinou možnost vysvětlení představuje hypotéza, že posluchač má při 
posuzování krátkých řečových úryvků tendenci posuzovat je jako složený text, 
případně si všímá více detailů. Tato tendence byla již dříve pozorována při 
porovnávání výsledků poslechových testů obsahujících dvojznačné sekvence slabik 
obklopené buď krátkým nebo delším kontextem (viz Palková – Volín 2004, s. 53). Z 
výsledků provedených experimentů vyplynulo, že délka kontextu má významný vliv 
na úspěšnost rozpoznání správné varianty. Ze srovnání výsledků testu obsahujícího 
položky s delším kontextem a testu s položkami s krátkým kontextem byl při 
zkrácení kontextu patrný nárůst množství nevyhraněných a nesprávných hodnocení. 
Nárůst počtu inverzních hodnocení1 byl však mnohem výraznější u položek, které 
byly mluvčími realizovány jako jednoslovné, než u položek víceslovných. Při 
zkrácení kontextu u víceslovných položek se množství správných hodnocení také 
snížilo, ale spíše ve prospěch nevyhraněných hodnocení. Celkově se tedy tendence 
posluchačů posuzovat úryvky bez dostatečně dlouhého kontextu jako složený text 
zdá být dost výrazná. 

Další zkoumanou hodnotou byl průměrný počet správných hodnocení 
položek (tzn. hodnocení shodných se záměrem mluvčího). Pro test MILI vyšel 
průměr 71,49 %, pro test OPE 68,66 %. Posluchači testu MILI byli tedy při 
odhalování záměru mluvčích mírně úspěšnější než posluchači testu OPE, respektive 
mluvčí testu MILI2 byli úspěšnější při realizaci mluvního záměru. Tento výsledek 

1 Hodnocení položky jako opačné varianty, než byla ve skutečnosti použita; dále též ozn. inverze. 
2 V každém testu byla použita jiná dvojice mluvčích, viz oddíl 2.2.3. Zkoumáním vlivu jednotlivých mluvčích 
na výsledky percepčního tesu se zabývám dále v oddílu 2.3.4. 
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nelze přisoudit výlučně jedné z těchto skupin. Lze pouze hodnotit celkovou 
úspěšnost komplexního procesu přenosu informace mezi mluvčími a posluchači. 
Vzhledem k vypočteným výsledkům lze soudit, že ani v tomto ohledu se výsledky 
obou testů od sebe příliš výrazně neodlišují. 

Nyní je třeba upozornit na skutečnost, že při dalších výzkumech melodických 
vlastností taktů obsahujících monosylaba nebude primárním předmětem našeho 
zájmu správnost hodnocení položek ve smyslu shody se záměrem mluvčích, nýbrž 
již samotná shoda posluchačů na nějakém hodnocení položky. Tato shoda totiž 
vyjadřuje percepční dojem vyvolávaný danou realizací, bez ohledu na zdařilost 
realizace záměru mluvčího. U jednotlivých položek se hodnota shody v procentech 
rovná buď počtu správných hodnocení v procentech (pokud počet správných 
hodnocení dosáhl alespoň 50 procent) nebo jeho doplňku do 100 %. Tyto hodnoty 
nebudeme sledovat pro jednotlivé položky, použijeme je však k výpočtu průměrné 
shody pro skupiny položek. V následujících oddílech budeme tedy kromě průměrné 
správnosti hodnocení položek sledovat i průměrnou shodu posluchačů při 
hodnocení. Průměrný výsledek pro celý test MILI vychází 74,44 % a pro test OPE 
74,07 %. Tyto hodnoty pro oba testy jsou narozdíl od výše uvedených průměrů 
správných hodnocení téměř shodné, což lze snadno vysvětlit tím, že v testu OPE 
docházelo častěji k vyšším shodám posluchačů na nesprávném hodnocení (jak 
budeme pozorovat v oddílu 2.3.3). 

Dalším sledovaným parametrem statistického popisu dat byly odchylky 
hodnocení jednotlivých posluchačů od společně stanoveného průměru pro každou 
položku. Tabulka obsahující výpočty odchylek se nachází v příloze 9. Na základě 
dílčích odchylek (přesněji řečeno jejich absolutních hodnot) byly vypočteny 
průměrné odchylky pro každou položku. Průměrná odchylka vypočtená pro test 
MILI činí 33,38 % a pro test OPE 34,89 %. Průměrná odchylka v testu MILI 
odpovídá průměrné shodě přibližně 78,8 % posluchačů, průměrná odchylka v testu 
OPE odpovídá průměrné shodě přibližně 77,5 % posluchačů. Domnívám se, že u 
testu tohoto typu je možné výsledky považovat za poměrně přesvědčivé. 

2.3.3 Hodnocení položek podle shody posluchačů 

Podle míry, do jaké se posluchači shodli při hodnocení položek, můžeme 
položky rozdělit do několika skupin, kterými se budeme dále zabývat. Při této 
klasifikaci budeme pro větší přehlednost rozlišovat shody na variantě odpovídající 
záměru mluvčího a shody na nesprávné variantě. Celkové počty položek s danou 
shodou bez ohledu na správnost lze získat prostým sečtením počtu shod na 
správném řešení a počtu inverzí. 

Do skupiny velkých shod zařadíme položky, u nichž se posluchači na 
správném řešení shodli ve více než 80 %. Podskupinou této skupiny jsou 
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stoprocentní shody (v testu MILI se vyskytly tři, v testu OPE pouze jedna). Skupina 
běžných shod zahrnuje položky, u kterých se posluchači shodli na správném řešení v 
60 až 80 procentech. Dále vymezujeme skupinu nevyhraněných případů, kde byly 
obě varianty hodnoceny v rozmezí 40 a 60 procent. Poslední skupinou je skupina 
inverzí (tzn. položek, u nichž se posluchači shodli ve více než 60 % na řešení 
opačném, než byl záměr mluvčího). I zde lze uvažovat podskupinu výrazných inverzí 
(shoda větší než 80 %), která však obsahuje pouze jednu položku (v testu OPE). V 
následující tabulce 3 jsou uvedeny počty položek v jednotlivých sledovaných 
skupinách. Hodnoty jsou uvedeny ve třech sloupcích; nejdříve pro každý test 
samostatně a v pravém sloupci součet hodnot pro oba testy3. 

Tabulka 3 
 

   MILI OPE Celke
Velké shody 100% x-položky 1 0 1 

  y-položky 2 1 3 
 nad x-položky 10 9 19 
  y-položky 17 17 34 
  Velké shody celkem 30 27 57 
Běžné shody 60-80% x-položky 13 17 30 

  y-položky 11 9 20 
  Běžné shody celkem 24 26 50 
Nevyhraněné 40-60% x->xy 12 8 20 

  y->xy 6 5 11 
  Nevyhraněné celkem 18 13 31 

Inverze pod x->y 2 4 6 
  y->x 2 5 7 
 pod x->y 0 0 0 
  y->x 0 1 1 
  Inverze celkem 4 10 14 

Ve sloupcích této tabulky jsou uvedeny počty položek spadajících do 
uvedených skupin pro jednotlivé testy, v posledním sloupci pak součet pro oba testy. 
V každé skupině je zvlášť uveden počet x-položek a y-položek. Ve skupině inverzí 
tedy také rozlišujeme případy, kdy je varianta x hodnocena většinou posluchačů jako 
y (x->y), od případů, kdy je varianta y hodnocena jako x (y->x). 

3 Na základě některých ukazatelů hodnocených v oddílu 2.3.2 lze totiž předpokládat, že bude možno s testy 
MILI a OPE zacházet jako s jedním souborem výsledků (podrobněji viz oddíl 2.3.7). 
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Porovnáme-li počty x-položek a y-položek v rámci jednotlivých skupin, 
pozorujeme výraznou převahu y-položek ve skupině velkých shod (MILI: 11x, 19y; 
OPE: 9x, 18y). Tato tendence by se opět dala vysvětlit na základě hypotézy o 
příznakovosti varianty y (viz označení v oddílu 2.3.2). Podle zmíněné hypotézy 
existuje ve zvukové realizaci y-položek specifický příznak, jehož přítomnost 
posluchači umožní variantu snadno rozeznat. Dále je z tabulky patrné, že neutrální 
shodou 60 až 80 procent byly častěji hodnoceny x-položky než y-položky (MILI: 
13x, 11y; OPE: 17x, 9y). Také ve skupině nevyhraněných případů se častěji 
vyskytly x-položky (MILI: 12x, 6y; OPE: 8x, 5y). Ve skupině inverzí se neobjevila 
žádná výrazná tendence. 

V této tabulce lze také pozorovat rozdíly mezi výsledky testu MILI a OPE. V 
testu OPE bylo méně položek hodnoceno stoprocentní shodou a nevyhraněným 
hodnocením, a naopak se vyskytlo výrazně více inverzních hodnocení. Celkově lze 
shrnout, že u testu MILI byl proces přenosu informací mezi mluvčími a posluchači 
úspěšnější než u testu OPE. 

2.3.4 Porovnání vlivu mluvčích na hodnocení 

Vzhledem k tomu, že v každém testu byla kompletní sada úryvků namluvena 
dvěma mluvčími, se nabízí možnost porovnat mezi sebou výsledky těchto skupin. V 
rámci každého testu jsem položky rozdělila na dvě skupiny podle toho, kterým 
mluvčím byly namluveny. Výsledky jsem uspořádala do čtyř tabulek obsahujících 
stejné údaje jako tabulka 2 (viz výše) a navíc v pravém sloupci také údaj o shodě 
posluchačů. Každá z těchto tabulek obsahuje statistické údaje týkající se položek 
namluvených jedním z mluvčích. Položky jsou navíc v rámci každé tabulky 
rozděleny podle záměru mluvčího na dvě skupiny: x-položky (v horní části) a y-
položky (ve spodní části). Tyto tabulky jsou zařazeny v příloze 10. 

Tabulka 4 
 

%x Správn x-
položky 

á 
hodnocen 

í [%] 
průměr 

Shoda x-
položky 

poslucha
č y-

ů [%] 
průměr 

MK 

52,07 70,80 66,67 68,73 71,55 71,43 71,49 
LK 40,16 64,41 84,09 74,25 70,43 84,34 77,39 
OP 47,37 68,14 73,41 70,78 71,75 78,95 75,35 

49,24 65,79 67,31 66,55 70,50 75,07 72,79 PM 
47,15 67,30 72,99 70,15 71,05 77,47 74,26 
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Přehledová tabulka 4 uvádí rozdíly mezi mluvčími na základě vypočtených 
průměrů správných hodnocení x-položek a y-položek a průměrných hodnot shody 
posluchačů u x-položek a y-položek. Ve sloupci „% x“ je navíc uvedena četnost 
hodnocení x v procentech pro položky namluvené daným mluvčím. Ve spodním 
řádku jsou uvedeny vážené průměry hodnot pro všechny mluvčí4. 

Co se týče četnosti hodnocení položek řešením x v procentech, mluvčí PM a 
OP mají výsledky podobné a též blízké celkovému průměru. Od tohoto průměru se 
odchylují mluvčí MK, jehož položky byly častěji hodnoceny řešením x, a mluvčí 
LK, jejíž položky byly naopak výrazně častěji hodnoceny řešením y. Domnívám se, 
že tuto tendenci lze vysvětlit velmi výrazným přednesem mluvčí LK, a zejména 
velmi zdařilými realizacemi y-položek. Častější výskyt hodnocení x u položek 
namluvených mluvčím MK lze možná zčásti vysvětlit tím, že v porovnání s velmi 
výraznou realizací y-položek u mluvčí LK (ve stejném testu) byly méně výrazné 
realizace mluvčího MK posluchači vnímány s nejistotou nebo dokonce jako opačná 
varianta. 

Ještě zajímavější výsledky přináší srovnání počtu správných hodnocení x-
položek a y-položek v procentech. Vážený průměr pro oba testy ukazuje, že u y-
položek byla úspěšnost posluchačů téměř o 6 % vyšší než u x-položek. Naprosto 
největší úspěšnost zaznamenala skupina y-položek namluvených mluvčí LK (84,09 
%), další byla skupina y-položek namluvených mluvčím OP (73,41 %). Nejlepší 
průměrné hodnocení mezi x-položkami měla skupina namluvená mluvčím MK 
(70,80 %). U všech ostatních skupin se průměrný počet správných hodnocení 
pohyboval mezi 64 a 69 procenty. Lze předpokládat, že četnost správných 
hodnocení do jisté míry závisí na technice projevu daného mluvčího. 

Hodnoty průměrné shody posluchačů na určitých položkách hodnocení 
průměrné správnosti vhodně doplňují. Největší rozdíl mezi průměrnou shodou 
posluchačů a průměrným počtem správných hodnocení se objevil u mluvčí PM 
(6,23 %). Tento výsledek svědčí o poměrně hojném výskytu případů, u nichž se 
posluchači ve velkém počtu shodli na opačném řešení, než byl mluvní záměr. 
Naopak u mluvčího MK byl rozdíl mezi průměrnou shodou posluchačů a 
průměrným počtem správných hodnocení nejnižší, pouze 2,76 %, a svědčí spíše o 
velkém množství případů, kdy posluchači nebyli schopni zaujmout společné 
stanovisko (nevyhraněné případy). 

V následujícím grafu 1 je znázorněn průměrný počet správných hodnocení v 
procentech (spodní část sloupce) a průměrná shoda posluchačů (celý sloupec) u 
položek namluvených jednotlivými mluvčími. Z grafu je patrné, že oba mluvčí testu 
OPE mají výrazně větší rozdíl mezi množstvím správných hodnocení a průměrnou 

4 Nelze použít průměr průměrných výsledků, neboť hodnocení testů MILI a OPE se neúčastnil stejný počet 
posluchačů. 

23 



shodou. Toto zjištění vypovídá o množství případů inverzních hodnocení položek 
posluchači, zatímco nižší rozdíly u mluvčích testu MILI naznačují, že položky byly 
častěji hodnoceny nadpoloviční většinou v souladu se záměrem mluvčího nebo u 
nich nedošlo k velké shodě posluchačů. 
 

Průměrná správnost a shoda hodnocení u 

mluvčích 

 
 
 
      

 

        
        

Průměrná shoda 
Správná hodnocení
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76,00 
74,00 
72,00  
70,00 
68,00 
66,00 
64,00 
62,00 
60,00 

MK                   LK                    OP                   PM  

Graf 1 

2.3.5 Porovnání hodnocení u jednotlivých typů položek 

Obdobně, jako jsme v předchozím oddílu srovnávali hodnocení pro skupiny 
položek namluvených jednotlivými mluvčími, můžeme nyní porovnat hodnocení 
položek náležejících ke třem použitým strukturním typům (A, B, C). V příloze 11 se 
nachází tabulky obdobného formátu jako tabulky neutrality mluvčích (popsané v 
oddílu 2.3.4). V těchto tabulkách jsou však položky setříděny podle strukturního 
typu. 

Vypočtené průměry správných hodnocení x-položek a y-položek a průměr 
správných hodnocení všech položek pro jednotlivé typy jsem sestavila do následující 
přehledové tabulky (tabulka 5). V poslední části tabulky („Celkem“) jsou uvedeny 
vážené průměry správných hodnocení položek jednotlivých typů v obou testech. 
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Tabulka 5 
 

Správná hodnocení u jednotlivých typů [%] 

x MILI 
y 

průměr x OPE 
y

průměr Celkem x     
y

průměr

61,90 75,00 68,45 48,42 86,84 67,63 55,50 80,63 68,06 
72,28 68,54 70,41 72,56 50,38 61,47 72,41 59,91 66,16 
67,01 I 82,48 I   74,74 74,62 | 78,57 !   76,60 70,63 I 80,63 I   75,63 

A 
B 
C 

67,06 | 75,34 | 65,20 | 71,93 | 66,18 | 73,72 |   69,95 

Nejvyšší celkový průměr správných hodnocení v procentech měly položky 
typu C (75,63 %). V testu MILI se u tohoto typu navíc výrazněji projevil rozdíl mezi 
správným hodnocením x-položek (67,01 %) a y-položek (82,48 %). V testu OPE 
byly výsledky pro x-položky a y-položky podobné (x: 74,62 %, y: 78,57 %). U 
položek typu A se v obou testech výrazně projevila tendence ke správnému 
hodnocení u y-položek, kontrastující s nepříliš úspěšným hodnocením x-položek 
(MILI x: 61,90 %, y: 75,00 %, OPE x: 48,42 %, y: 86,84 %). Obzvlášť výrazná je 
tato tendence v testu OPE, kde rozdíl mezi počtem správných hodnocení x-položek a 
y-položek činí téměř 40 %. U položek typu B lze pozorovat poměrně vysoký průměr 
správných hodnocení x-položek (MILI: 72,28 %, OPE: 72,56 %) a nižší průměr 
správných hodnocení y-položek (MILI: 68,54 %, OPE: 50,38 %). Tento kontrast se 
opět výrazněji projevil v testu OPE. 

Pro lepší přehled lze údaje z předchozí tabulky znázornit pomocí sloupcových 
grafů. V grafech 2 a 3 je pro každý test zvlášť znázorněn počet správných hodnocení 
u x-položek a y-položek jednotlivých typů. Je zde vidět, že u obou testů získaly větší 
počet správných hodnocení y-položky typů A a C, zatímco u typu B posluchači 
hodnotili úspěšněji x-položky. Navíc je z grafů dobře patrné, že v testu MILI nebyl 
rozdíl mezi množstvím správně hodnocených x-položek a y-položek příliš výrazný, 
zatímco u testu OPE se průměrná úspěšnost rozpoznání x-položek a y-položek lišila 
značně (avšak pouze u položek typu A a B). 

Rozdíly mezi výsledky hodnocení jednotlivých typů evidentně souvisejí s 
tendencemi při jejich realizaci. V každém z typů má totiž monosylabo (vyskytující se 
ve variantě y) jiné postavení z hlediska větné stavby a nabízí tak mluvčím jiné 
možnosti při realizaci (tzn. zařazení monosylaba do taktového schématu). 
Zkoumáním konkrétních realizací z hlediska segmentace a zjišťováním vztahu mezi 
různými způsoby zařazení monosylaba do taktového schématu a výsledky 
hodnocení percepčního testu se budu podrobněji zabývat v kapitole 3. 
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Bylo by také na místě zhodnotit, jak se tyto výsledky vztahují k hypotéze o 
příznakovosti varianty y (zmíněné v oddílu 2.3.2). Z vážených průměrů správných 
hodnocení jednotlivých typů v obou testech je patrné, že nejsnáze se posluchačům 
určovaly y-položky u typů A a C. Zároveň můžeme pozorovat, že u typu A měli 
posluchači značné potíže s rozpoznáním x-položek, a výsledný rozdíl v úspěšnosti 
hodnocení variant x a y je tedy u typu A nejvýraznější. U typu C se rozdíl v 
úspěšnosti hodnocení jednotlivých variant objevuje také, avšak méně výrazně, a u 
typu B se dokonce projevuje opačná tendence. Pokud bychom tedy měli hledat 
nějakou specifickou melodickou vlastnost (nebo sadu jejích variant) odlišující v 
percepci posluchačů realizace varianty y od realizací varianty x, v prvé řadě bychom 
její nalezení mohli očekávat u položek typu A. 

Tabulka 6 
 

Shoda posluchačů u jednotlivých typů [%] 

x MILI 
y 

průměr x OPE 
y 

průměr C x elkem 
y 

průměr

62,86 75,48 69,17 61,58 86,84 74,21 62,25 80,88 71,56 
75,00 74,66 74,83 74,44 68,42 71,43 74,73 71,70 73,21 
72,79 82,82 77,81 74,62 78,57 76,60 73,66 80,80 77,23 

A 
B 
C 

70,22 77,65  70,21 77,94  70,21 77,79 74,00 
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V tabulce 6 jsou pro jednotlivé typy položek uvedeny vypočtené průměrné 
shody posluchačů při hodnocení x-položek a y-položek daného typu. V poslední 
části tabulky („Celkem“) jsou uvedeny vážené průměry shody posluchačů při 
hodnocení jednotlivých typů v obou testech. 

Již podle průměrného počtu správných hodnocení bylo možné předpokládat, 
že celkově nejvyšší průměrná shoda posluchačů vyjde u typu C (77,23 %). V rámci 
tohoto typu byla shoda vyšší u y-položek, v čemž výsledky odpovídají průměrným 
počtům správných hodnocení. Porovnáme-li rozdíly mezi počtem správných 
hodnocení a průměrnou shodou, pozorujeme největší rozdíl (téměř 6 %) u x-položek 
v testu MILI. U ostatních skupin v rámci typu C je rozdíl téměř nulový, což značí, 
že zde byly prakticky všechny položky hodnoceny nadpoloviční většinou v souladu 
se záměrem mluvčího. Zajímavé je, že v testu OPE tomu tak skutečně bylo u všech 
položek typu C. U typu A vyšla průměrná hodnota shody posluchačů nejnižší (71,56 
%) a počet správných hodnocení tedy převyšuje o 3,5 %. V rámci typu A byl rozdíl 
největší (přes 13 %) u skupiny x-položek v testu OPE, zatímco u ostatních skupin 
typu A byl tento rozdíl velice malý (tzn. většina položek v těchto byla správně 
rozpoznána nadpoloviční většinou posluchačů). U položek typu B vychází celkově 
nejvyšší rozdíl mezi průměrnou shodou a průměrným počtem správných hodnocení, 
což se projevuje zejména u x-položek, a to zvláště u x-položek v testu OPE (18,05 
%) . Tyto položky byly tedy nejčastěji hodnoceny s výraznou shodou na variantě 
neodpovídající záměru mluvčího. 

V následující tabulce 7 jsou uvedeny průměrné počty hodnocení x u 
jednotlivých typů položek. V pravém sloupci je vždy uveden vážený průměr těchto 
hodnocení pro oba testy. Z výsledků je zřejmé, že u položek typu A měli posluchači 
výraznou tendenci k hodnocení y a u položek B naopak k hodnocení x. Obě tyto 
tendence se v testu OPE se projevily o dost silněji. U položek typu C se objevila 
mírná tendence k hodnocení y, avšak pouze u testu MILI. 

Tabulka 7 
 

Průměrná četnost hodnocení x [%] 
    
 MILI OPE Oba testy 

A 43,45 30,79 37,44 
B 51,87 61,09 56,25 
C 42,26 48,03 45,00 

Všechny 
položky 46,6445,86 47,16 



Kromě souhrnných údajů o počtu správných hodnocení, velikosti shody a 
počtu hodnocení x v procentech jsem u jednotlivých typů porovnávala ještě 
průměrné odchylky hodnocení posluchačů (viz tabulka 8). Tento parametr ukazuje, 
do jaké míry se posluchači shodli při hodnocení položek daného strukturního typu. 

Tabulka 8 
 

Průměrné odchylky u jednotlivých typů [%] 
    

 MILI OPE Oba testy 
A 38,92 33,66 36,42 

B 33,38 37,99 35,57 
C 29,43 32,66 30,96 

Všechny 
položky 

33,91 34,77  

Nejnižší průměrná odchylka vyšla u typu C (30,96 %), u typů A a B byla 
odchylka přibližně o 5 procent vyšší. Zajímavé je, že průměrné odchylky pro typy A 
a B vyšly v každém z testů odlišně; zatímco v testu MILI byla největší odchylka u 
typu A (38,92 %) a u typu B byla odchylka zhruba o 5 procent nižší, v testu OPE 
nastala přesně opačná situace. Tento jev by snad mohl být vysvětlen individuálními 
návyky mluvčích při realizaci položek jednotlivých strukturních typů. 

V tomto kontextu by také bylo vhodné porovnat počty správných hodnocení 
x-položek a y-položek jednotlivých strukturních typů pro jednotlivé mluvčí. V tomto 
srovnání zvlášť dobře vyniknou rozdíly, které mají patrně příčinu v individuálních 
tendencích mluvčích při realizaci úryvků jednotlivých strukturních typů. 

Tabulka 9 
 

Správná hodnocení u jednotlivých typů [%] 

Mluvčí  

MK LK OP PM 

 

Ax 63,33 60,48 47,89 48,95 55,50 

Ay 72,38 77,62 88,95 84,74 80,63 

Bx 76,53            68,03            75,56            69,55 72,41 

By 49,32 87,76 52,63 48,12 59,91 

Cx 70,41 63,61 75,19 74,06 70,63 

Cy 79,93 85,03 83,08 74,06 80,63 
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Ve sloupcích tabulky 9 jsou shrnuty průměrné počty správných hodnocení 
jednotlivých variant strukturních typů vždy pro položky namluvené jedním z 
mluvčích. Poslední sloupec obsahuje vážené průměry těchto hodnocení pro oba testy 
(tzn. stejné údaje, jako jsou uvedeny v celkové části tabulky 5). Největší průměrný 
počet správných hodnocení získaly položky typu Ay namluvené mluvčím OP (88,95 
%). Počet správných hodnocení přes 80 % měly také položky typu By a Cy u mluvčí 
LK, položky typu Cy u mluvčího OP a položky typu Ay u mluvčí PM. Nízké 
průměrné počty správných hodnocení se naopak objevily u položek typu By 
namluvených mluvčím MK, u položek typu Ax u mluvčího OP a u položek typů Ax 
a By u mluvčí PM. U všech těchto skupin byl průměrný počet správných hodnocení 
pod 50 %. Údaje uvedené v tabulce 9 jsem pro názornost vyjádřila také pomocí 
sloupcového grafu (graf 4). 

 

Graf 4 

V tomto grafu představují sloupce stejné barvy množství správných 
hodnocení u položek jednotlivých strukturních typů. U každého typu jsou hodnoty 
pro varianty x a y znázorněny zvlášť; sloupce představující hodnoty pro y-položky 
jsou odlišeny šedým šrafováním. U hodnot pro typy A a C můžeme pozorovat u 
všech mluvčích stejné tendence v hodnocení jednotlivých variant – průměrné počty 
správných hodnocení jsou vždy vyšší u y-položek než u x-položek. Krajní případ 
tvoří mluvčí PM, u níž byly x-položky a y-položky typu C hodnoceny stejným 
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množstvím správných hodnocení. U položek typu B se u většiny mluvčích poměrně 
výrazně projevuje opačná tendence, tj. vyšší počty správných hodnocení u varianty x 
než u varianty y. Zde se výrazně odlišují průměrná hodnocení u mluvčí LK, u které 
jsou naopak (a tedy stejně jako u typů A a C) úspěšněji hodnoceny y-položky. 
V oddílu 3.3 se pokusíme uvést tyto tendence do souvislosti se způsoby segmentace 
textu používanými při realizaci různých strukturních typů jednotlivými mluvčími. 

V souladu s rozdělením položek do skupin podle shody posluchačů (viz oddíl 
2.3.3) uvádím v následující tabulce 10 pro jednotlivé typy počty položek s velkou 
shodou posluchačů, s běžnou shodou posluchačů, nevyhraněných případů a inverzí. 
V tabulce 11 následuje shrnutí těchto počtů pro oba testy. 

Tabulka 10 
 

 MILÍ  OPE  

Velké shody 

 

x-položky y-položky x-položky y-položky
(nad 80%) A 0 5 

Z 
5 0 8 

Z 
8

 B 6 6 1 5 2 7 
 C 5 8 4 8 
Velké shody celkem  11 19 9 18 

     

Běžné shody 

 

x-položky y-položky x-položky y-položky 

(60-80%)          1A 5 3 

13
30
Z 
8 

3 2 

12
27
Z 
5 

 B 5 3 8 6 3 9 

|C 3 5 8 4 

Běžné shody celkem 13 11 17 9 

     

Nevyhraněné 

 

x->xy y->xy x->xy y->xy 
(40-60%) A 5 2 

8 
24
Z 

7 

3 0 

12
26
Z 
3 

 B 3 3 6 3 3 6 
 C 4 1 2 2 
Nevyhraněné celkem 12 6 8 5 
     

Inverze 

 

x->y y->x x->y y->x 
(pod 40%)          1 A 0 0 

5 
18
Z 
0 

4 0 

4 
13
Z 
4 

 B 0 2 2 0 6 6 
 C 2 0 0 0 

Inverze celkem  2 2 
2 
4 4 6 

0 
10
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Porovnání hodnot v části velkých shod přináší obdobné výsledky jako shrnutí 
průměrů správných hodnocení v tabulce 5. Nejvíce případů velkých shod se 
vyskytuje u typu C. U typů A a C lze také pozorovat větší množství shod u y-
položek, zatímco u typu B mají naopak mírnou převahu x-položky. V testu OPE se u 
všech typů výrazněji projevuje rozdíl mezi x-položkami a y-položkami. Také ve 
skupině běžných shod se objevuje rozdíl v počtu x-položek a y-položek, a to 
zejména v testu OPE. Vyskytuje se zde více x-položek, a to hlavně u typu B. V testu 
OPE x-položky převažují i u typu C, zatímco v testu MILI je situace opačná. 

Zatímco v testu MILI je možné pozorovat významný rozdíl v množství 
nevyhraněných x-položek a y-položek u typů A a C, v testu OPE se tento rozdíl 
vyskytuje pouze u typu A. Zde je patrná výrazně větší nejistota při hodnocení x-
položek. U obou testů je také možné pozorovat, že nejvíce nevyhraněných y-položek 
se vyskytlo právě u typu B, jehož celkové výsledky naznačují silnou tendenci k 
hodnocení x. 

Skupina inverzí obsahuje jen malé množství položek. Jedinou výraznou 
tendencí je hodnocení y-položek jako x, ke kterému dochází výhradně u typu B. 
Inverze opačným směrem nastává naopak pouze u typů A a C, které mají celkově 
vyšší poměr hodnocení y. Tyto případy budou zajímavé při porovnání výsledků se 
zvukovou realizací. 

V následující tabulce 11 jsou ve skupinách podle shody posluchačů uvedeny 
souhrnné počty položek jednotlivých typů pro oba testy. V posledním sloupci je u 
každé skupiny procentuálně vyjádřeno množství zastoupených položek (z celkového 
počtu položek daného typu). Tento údaj nám umožňuje mezi sebou porovnat 
množství položek jednotlivých typů (neboť počty položek zastupujících jednotlivé 
typy nebyly shodné). 

Tabulka 11 
 

   Oba testy   

Velké shody  x-položky y-položky celkem v % 

(nad 80%) A 0 13 13 32,50 
 B 11 8 19 33,93 
 C 9 16 25 44,64 

Velké shody celkem 20 37 57 37,50 
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Běžné shody  x-položky y-položky celkem v % 

(60-80%) A 8 5 13 32,50 
 B 11 6 17 30,36 
 C 11 9 20 35,71 

Běžné shody celkem 30 20 50 32,89 

     

Nevyhraněné 

 

x->xy y->xy celkem v % 
(40-60%)             1 A 8                  2 10 25,00 

 B 6 6 12 21,43 
 C 6 3 9 16,07 

Nevyhraněné celkem 20 11 31 20,39 
     

Inverze 

 

x->y y->x celkem v % 
(pod 40%) A 4 0 4 10,00 

 B 0 8 8 14,29 
 C 2 0 2 3,57 

Inverze celkem  6 8 14 9,21 

Následující graf 5 přehledně znázorňuje rozvrstvení položek jednotlivých 
typů mezi uvedené skupiny dle shody posluchačů na správném řešení. V tomto grafu 
lze pozorovat u typu C lze vysoké hodnoty u velkých a běžných shod a výrazně nižší 
hodnoty u nevyhraněných položek a inverzí. Rozvrstvení u typů A a B jsou si 
poměrně podobná, přičemž u typu B jsou položky rozmístěny více rovnoměrně, tj. 
počet položek stejnoměrně klesá od skupiny s velkou shodou až ke skupině inverzí, 
které jsou u typu B zastoupeny nejpočetněji. U typu A je počet položek s velkou a 
běžnou zcela shodný, nevyhraněné položky jsou zastoupeny jen v nepatrně menším 
množství, avšak inverzí je již znatelně méně. 
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2.3.6 Neutralita textů 

V tomto oddílu se budeme zabývat neutralitou jednotlivých textů (tj. 
dvojznačných řetězců slabik). Narozdíl od předešlých dvou oddílů však nebudeme 
uvádět výsledné hodnoty pro všechny texty (vzhledem k velkému množství 
použitých textů), nýbrž pouze upozorníme na ty z nich, které nějakým způsobem 
vybočují z průměru. Vybrala jsem ty texty, u kterých se celkový průměr hodnocení x 
pro všechny položky s daným textem odchýlil od úrovně 50 % nejméně o 10 %. V 
tabulce 12 jsou pro položky náležející k těmto sedmi textům shrnuty četnosti 
hodnocení x v procentech v jednotlivých testech a v obou testech dohromady. 

Tabulka 12 
 

  MILI OPE Celkem 

pořadí      kód počet x % x počet x % x počet x % x 
A1 
překvapil hobojový mistr/překvapil ho bojový mistr 

64 A1xa 27 64,29 17 44,74 44 55 

22 A1x3 19 45,24 19 50,00 38 47,5 
1        I A1ya I         6 14,291        1 2,63 I       7 8,75 

43      I A1yB I         1 2,38 I        1 2,63 I       2 2,5 
  28,44 
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MILÍ OPE Celkem pořadí kód 

počet x % x počet x % x počet x I % x
A2 ukázal mizející otvor/ukázal mi zející otvor  

25 A2xa 25 59,52 13 34,21 38 47,5 
9 A2xp 23 54,76 25 65,79 48 60 

67 A2ya 22 52,38 2 5,26 24 30 
52 A2yp 1 2,38 6 15,79 7 8,75 

  36,56
A3 rodiče jídávali málo/rodiče jí dávali mál

o 
 

19 A3xa 25 59,52 14 36,84 39 48,75 
6 A3xp 23 54,76 12 31,5 35 43,75 

47 A3ya 6 14,29 1 2,63 7 8,75 
55 A3yp 14 33,33 6 15,79 20 25 

  31,56
B2 
říkat bezvýznamně znějící/říkat bez významn 

3 znějící 
 

32 
42 
4 
73 

B2xa 
B2xp 
B2ya 
B2yp 

40 
34 
33 
7 

95,24 
80,95 
78,57 
16,67

29 
34 
28 
31

76,32 
89,47 
73,68 
81,5

69     ; 
68     l 
61 38 

86,25 
85 
76,25 
47,5

  73,75
B7 
ope 

minula irelevantní údaje/opominula i releva
ntní 

údaje  

16 B7xa 29 69,05 35 92,11 64 80 
3 B7xp 28 66,67 27 71,05 55 68,75 

21 B7ya 27 64,29 26 68,42 53 66,25 
46 B7yp 1 2,38 19 50,00 20 25 

  60,00
C2 
majitel 

3 tříbarevných papoušků/majitele tří barevný
ch papou 

šků 

76 C2xa 21 50,00 21 55,26 42 52,5 
26 C2xp 15 35,71 21 55,26 36 45 
69 C2ya 4 9,52 4 10,53 8 10 
10 C2yp 1 2,38 18 47,37 19 23,75 

  32,81 
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  MILÍ OPE Celkem 

pořadí      kód počet x   | % x počet x  | % x počet x | % x 
C3 
obsahu třílitrových soudků/obsahu tří litrových soudků 

57 C3xa 37 88,10 24 63,16 61 76,25 
62 C3xp 18 42,86 27 71,05 45 56,25 
36 C3ya 4 9,52 8 21,05 12 15 
15 C3yp 0 0,00 7 18,42 7 8,75 

  39,06 

Není nijak překvapivé, že výsledný průměr nad 60 % se objevuje u textů 
náležejících k typu B (B2, B7), zatímco průměry pod 40 % u textů náležejících k 
typům A a C (A1, A2, A3, C2, C3). Výrazně vychýlené hodnocení těchto textů může 
být také způsobeno významovým hlediskem. 

2.3.7 Hodnocení výsledků testů 

Z výsledků testů MILI a OPE poměrně jasně vyplývá, že celkově měli 
posluchači větší jistotu při hodnocení y-položek. V obou testech se však projevily i 
specifické vlastnosti jednotlivých typů kontrastujících dvojic. U typu A posluchači 
ve velkém množství případů správně rozeznali variantu y, u x-položek si však byli 
při hodnocení mnohem méně jistí a častěji je zaměňovali za opačnou variantu. U 
typu B byly tendence přesně opačné, i když se projevily mnohem slaběji. Tedy 
realizace varianty x byly rozpoznávány správně ve větším množství případů než 
realizace y-položek. U typu C byly relativně úspěšně rozpoznávány obě varianty, 
ačkoli i zde byly výsledky mírně úspěšnější u varianty y. 

Testy MILI a OPE byly na sobě nezávislé jak z hlediska použitého materiálu, 
tak z hlediska zúčastněných posluchačů. Mezi výsledky jednotlivých testů se však 
žádné závažné rozdíly nevyskytly. Parametry popisované v oddílu 2.3.2 (zejména 
průměrný počet správných hodnocení a průměrná shoda posluchačů) jasně 
naznačují, že testy byly pro posluchače zhruba stejně náročné. Také v celkovém 
hodnocení položek podle shody posluchačů (viz tabulka 3) vycházely pro oba testy 
srovnatelné hodnoty. Na základě těchto vlastností se domnívám, že s výsledky obou 
testů lze zacházet jako s jediným souborem výsledků. 

Pozitivně lze také hodnotit skutečnost, že ani v rámci jednotlivých testů 
nedochází k výrazné nerovnováze mezi x-položkami a y-položkami. I přes lehkou 
asymetrii obou testů ve prospěch hodnocení y nelze výsledek považovat za 
nevyvážený; množství položek hodnocených y nepřesahuje v průměru 53 procent. 
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Jak bylo podrobně rozebráno v oddílu 2.3.3, v zastoupení x-položek a y-položek ve 
skupinách podle shody posluchačů lze také pozorovat jisté tendence (např. převahu 
y-položek ve skupině velkých shod). Je však patrné, že nedochází ke zjevným 
disproporcím zaviněným konstrukcí testu. Dobrým příkladem je malá skupina 
inverzí, která je nejcitlivějším ukazatelem případné nevyváženosti; i zde jsou 
zastoupeny oba směry záměny (x->y i y->x). 

V oddílu 2.3.5 lze navíc pozorovat, že i mnohé tendence na úrovni hodnocení 
strukturních typů (A, B, C) se projevily současně v obou testech. Vzhledem k 
rozdílnosti mluvčích použitých v jednotlivých testech se zde pochopitelně vyskytly i 
rozdíly, většinou však pouze v míře, do jaké se jednotlivé tendence v testech 
projevily. Tento jev považuji za pozitivní znak s ohledem na použitelnost testů a 
smysluplnost jejich výsledků. 
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3.    Hodnocení realizací z hlediska segmentace 

Z hlediska percepčního testu bylo možné u řetězců slabik hodnotit vždy jen 
jednu hranici taktu. V případech, kdy taktem není víceslabičné slovo, je nutné určit 
také druhou hranici taktu. Zkoumáním segmentačních schémat jednotlivých položek 
se budu zabývat v této kapitole. Jak bylo zmíněno v oddílu 2.1, způsob zařazení 
monosylaba do taktového schématu u jednotlivých úryvků lze do jisté míry 
předpokládat podle postavení monosylaba z hlediska větné stavby. Právě na základě 
tohoto kritéria byly stanoveny strukturní typy A, B a C. 

V řetězcích typu A jsou monosylaba tvořena zájmeny (osobními a zvratnými) 
a podle tradičních představ lze očekávat, že jednoslabičné slovo bude realizováno 
jako poslední slabika taktu (příklonka). V řetězcích typu B jsou použitými 
monosylaby spojky a předložky, které se ovšem syntakticky nevážou přímo k 
následujícímu slovu. V této situaci lze očekávat, že jednoslabičná předložka či 
spojka bude realizována jako nepřízvučná předrážka, která je první slabikou 
víceslabičného taktu. V řetězcích typu C jsou monosylaba tvořena číslovkami a v 
jednom případě podstatným jménem, a lze je tedy považovat za plnovýznamová 
slova. U tohoto typu tedy můžeme očekávat i takové realizace, ve kterých bude 
monosylabo přízvučné a bude tvořit samostatný takt následovaný dalším 
víceslabičným taktem. Tyto předpoklady jsou však pouze teoretické a je nutné 
zjistit, nakolik se jim skutečné realizace přibližují. 

3.1   Stanovení segmentace úryvků 

Určování segmentace řetězců slabik do přízvukových taktů jsem prováděla 
pomocí opakovaného poslechu jednotlivých úryvků. U sporných ukázek byla 
provedena kontrolní segmentace dalším posluchačem. I tento úkon by se teoreticky 
dal provést metodou percepčního testu, avšak vyžadoval by posluchače do jisté míry 
školené (tzn. znalé pojmů přízvukový takt, přízvuk...), zároveň však nezatížené 
jakýmkoli očekáváním (viz výše uvedené předpoklady). Navíc by takový test byl 
vzhledem k množství materiálu a náročnosti rozhodování pro posluchače patrně 
nesmírně obtížný. 

V tabulce 13 je u každé položky uveden text rozdělený pomocí svislých čar 
(|) na přízvukové takty. V případech, kdy se přízvuk nachází na jiné než první 
slabice taktu, je vyznačen apostrofem předcházejícím přízvučnou slabiku (‘). Ve 
sloupci typ segmentace je šedým písmem po levé straně uvedeno schématické 
označení předpokládaného způsobu zařazení monosylaba do taktového schématu (tj. 
varianta segmentace předpokládaná podle postavení monosylaba z hlediska větné 
stavby). Černým tučným písmem je pak vyznačena konkrétní realizace stanovená 
poslechem. Hodnota A je použita u případu, kdy jednoslabičné slovo spadá do 
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předchozího taktu a tvoří jeho poslední slabiku. Hodnota P značí případ, kdy je 
jednoslabičné slovo nepřízvučné a spadá do následujícího taktu (tj. tvoří předrážku) a 
hodnota S označuje situaci, kdy jednoslabičné slovo tvoří samostatný takt (tj. je 
přízvučné a za ním následuje další víceslabičný takt). Zbylé položky, u kterých 
stanovená segmentace na přízvukové takty obsahuje pouze víceslabičné takty s 
přízvukem na první slabice, neobsahující monosylabo jako poslední slabiku (tento 
případ by spadal pod hodnocení A), jsem označila x. Tímto hodnocením bude 
označena většina realizací varianty x, případně také některé netypické realizace 
varianty y. Případy, u kterých se hodnocení realizace liší od předpokládané hodnoty, 
jsem označila žlutým zabarvením buňky. Případy, u kterých segmentace řetězce 
slabik do taktů neodpovídá významovému hledisku (významové variantě, která měla 
být v daném případě mluvčím realizována), jsem označila oranžovým zabarvením 
buňky. 

Tabulka 13 
 

test pořadí kód text typ segmentace
MILÍ 1 A1ya překvapil ho | bojový | mis tr A A 
MILÍ 2 A5yp pánové se | strojili | podle A A 
MILÍ 3 B7xp opominula | irelevantní | údaje x x 
MILÍ 4 B2ya říkat bez | významně | znějící  A 
MILÍ 5 C4xa výrobce | dvoumetrových | mečů  x 
MILÍ 6 A3xp rodiče | jídávali | málo  x 
MILÍ 7 C7xa cílem | čtyřhodinových | pořadů  x 
MILÍ 8 B5ya zahájil | před 'minule | slíbeným  P 
MILÍ 9 A2xp ukázal | mizející | otvor  x 
MILÍ 10 C2yp majitele | tří | barevných | papoušků S S 
MILÍ 11 B1yp obraz | bez 'výrazně | zbarvených  P 
MILÍ 12 C1ya hledal | půl | měsíce | vmešitě S S 
MILÍ 13 C4yp výrobce | dvou | metrových | mečů S S 
MILÍ 14 B3xa letěl | nadstandardně | vybaveným  x 
MILÍ 15 C3yp obsahu | tří | litrových | soudků S S 
MILÍ 16 B7xa opominula | irelevantní | údaje  x 
MILÍ 17 B6xp potkala | ilegálního | přistěhovalce  x 
MILÍ 18 B4yp nebyl | pod | průměrně | vzrostlým  S 
MILÍ 19 A3xa rodiče | jídávali | málo  x 
MILÍ 20 B1ya obraz | bez 'výrazně | zbarvených  P 
MILÍ 21 B7ya opominula | i 'relevantní | údaje  P 
MILÍ 22 A1xp překvapil | hobojový | mis tr  x 
MILÍ 23 A4xp většinou | sedávají | odděleně  x 
MILÍ 24 B3ya letěl nad | standardně | vybaveným  A 
MILÍ 25 A2xa ukázal | mizející | otvor  x 
MILÍ 26 C2xp majitele | tříbarevných | papoušků  x 
MILÍ 27 C1xp hledal | půlměsíce | vmešitě  x 
MILÍ 28 C5yp tato | pře | velice | zajímavá S S 
MILÍ 29 A5ya pánové se | strojili | podle A A 
MILÍ 30 C6xa snědl | čtvrtkilového | kraba  x 
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test pořadí kód text typ segmentace 
MILÍ 31 B5yp zahájil | před 'minule | slíbeným P P 
MILÍ 32 B2xa říkat | bezvýznamně | znějící  x 
MILÍ 33 B6ya potkala | i 'legálního | přistěhovalce  P 
MILÍ 34 C7ya cílem čtyř | hodinových | pořadů S A 
MILÍ 35 B4xp nebyl | podprůměrně | vzrostlým  x 
MILÍ 36 C3ya obsahu | tří | litrových | soudků S S 
MILÍ 37 B5xp zahájil | předminule | slíbeným  x 
MILÍ 38 C6yp snědl | čtvrt | kilového | kraba S S 
MILÍ 39 B3xp letěl | nadstandardně | vybaveným  x 
MILÍ 40 C4ya výrobce | dvou | metrových | mečů S S 
MILÍ 41 A5xa pánové | sestrojili | podle  x 
MILÍ 42 B2xp říkat | bezvýznamně | znějící  x 
MILÍ 43 A1yp překvapil ho | bojový | mis tr A A 
MILÍ 44 B4xa nebyl | podprůměrně | vzrostlým  x 
MILÍ 45 B6xa potkala | ilegálního | přistěhovalce  x 
MILÍ 46 B7yp opominula | i 'relevantní | údaje  P 
MILÍ 47 A3ya rodiče jí | dávali | málo A A 
MILÍ 48 B3yp letěl nad | standardně | vybaveným  A 
MILÍ 49 C5xa tato | převelice | zajímavá  x 
MILÍ 50 C1yp hledal | půl | měsíce | vmešitě S S 
MILÍ 51 B1xp obraz | bezvýrazně | zbarvených  x 
MILÍ 52 A2yp ukázal mi | zející | otvor A A 
MILÍ 53 A4xa většinou | sedávají | odděleně  x 
MILÍ 54 B4ya nebyl pod | průměrně | vzrostlým  A 
MILÍ 55 A3yp rodiče jí | dávali | málo A A 
MILÍ 56 B5xa zahájil | předminule | slíbeným  x 
MILÍ 57 C3xa obsahu | třílitrových | soudků x x 
MILÍ 58 C7xp cílem | čtyřhodinových | pořadů x x 
MILÍ 59 B6yp potkala i | legálního | přistěhovalce P A 
MILÍ 60 A4yp většinou se | dávají | odděleně A A 
MILÍ 61 C5ya tato | pře | velice | zajímavá S S 
MILÍ 62 C3xp obsahu | třílitrových | soudků  x 
MILÍ 63 B1xa obraz | bezvýrazně | zbarvených  x 
MILÍ 64 A1xa překvapil | hobojový | mis tr  x 
MILÍ 65 C6ya snědl | čtvrt | kilového | kraba S S 
MILÍ 66 C4xp výrobce | dvoumetrových | mečů  x 
MILÍ 67 A2ya ukázal mi | zející | otvor A A 
MILÍ 68 C7yp cílem | čtyř | hodinových | pořadů S S 
MILÍ 69 C2ya majitele | tří | barevných | papoušků S S 
MILÍ 70 C1xa hledal | půlměsíce | vmešitě  x 
MILÍ 71 C5xp tato | převelice | zajímavá  x 
MILÍ 72 A5xp pánové | sestrojili | podle  x 
MILÍ 73 B2yp říkat | bez 'významně | znějící  P 
MILÍ 74 A4ya většinou se | dávají | odděleně A A 
MILÍ 75 C6xp snědl | čtvrtkilového | kraba  x 
MILÍ 76 C2xa majitele | tříbarevných | papoušků x x 
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Test pořadí kód text typ segmentace 
OPE 1 A1ya překvapil ho | bojový | mis tr A A 
OPE 2 A5yp pánové se | strojili | podle A A 
OPE 3 B7xp opominula | irelevantní | údaje x x 
OPE 4 B2ya říkat bez | významně | znějící  A 
OPE 5 C4xa výrobce | dvoumetrových | mečů  x 
OPE 6 A3xp rodiče | jídávali | málo  x 
OPE 7 C7xa cílem | čtyřhodinových | pořadů  x 
OPE 8 B5ya zahájil | před 'minule | slíbeným  P 
OPE 9 A2xp ukázal | mizející | otvor ______ x 
OPE 10 C2yp majitele | tříbarevných | papoušků S x 
OPE 11 B1yp obraz | bez 'výrazně | zbarvených  P 
OPE 12 C1ya hledal | půl | měsíce | vmešitě S S 
OPE 13 C4yp výrobce | dvou | metrových | mečů S S 
OPE 14 B3xa letěl | nadstandardně | vybaveným ______ x 
OPE 15 C3yp obsahu tří | litrových | soudků S A 
OPE 16 B7xa opominula | irelevantní | údaje x x 
OPE 17 B6xp potkala | i 'legálního | přistěhovalce x P 
OPE 18 B4yp nebyl pod | průměrně | vzrostlým  A 
OPE 19 A3xa rodiče jí | dávali | málo ___________  A 
OPE 20 B1ya obraz | bez 'výrazně | zbarvených  P 
OPE 21 B7ya opominula | i 'relevantní | údaje  P 
OPE 22 A1xp překvapil | hobojový | mis tr  x 
OPE 23 A4xp většinou | sedávají | odděleně x x 
OPE 24 B3ya letěl nad | standardně | vybaveným  A 
OPE 25 A2xa ukázal mi | zející | otvor x A 
OPE 26 C2xp majitele | tříbarevných | papoušků  x 
OPE 27 C1xp hledal | půlměsíce | vmešitě  x 
OPE 28 C5yp tato | pře | velice | zajímavá S S 
OPE 29 A5ya pánové se | strojili | podle A A 
OPE 30 C6xa snědl | čtvrtkilového | kraba  x 
OPE 31 B5yp zahájil | předminule | slíbeným  x 
OPE 32 B2xa říkat | bezvýznamně | znějící  x 
OPE 33 B6ya potkala i | legálního | přistěhovalce  A 
OPE 34 C7ya cílem | čtyř | hodinových | pořadů S S 
OPE 35 B4xp nebyl | podprůměrně | vzrostlým  x 
OPE 36 C3ya obsahu | tří | litrových | soudků S S 
OPE 37 B5xp zahájil | předminule | slíbeným  x 
OPE 38 C6yp snědl | čtvrt | kilového | kraba S S 
OPE 39 B3xp letěl | nadstandardně | vybaveným  x 
OPE 40 C4ya výrobce | dvou | metrových | mečů S S 
OPE 41 A5xa pánové | sestrojili | podle  x 
OPE 42 B2xp říkat | bezvýznamně | znějící  x 
OPE 43 A1yp překvapil ho | bojový | mis tr A A 
OPE 44 B4xa nebyl | podprůměrně | vzrostlým  x 
OPE 45 B6xa potkala | ilegálního | přistěhovalce  x 
OPE 46 B7yp opominula | i 'relevantní | údaje P P 
OPE 47 A3ya rodiče jí | dávali | málo A A 

40 



test pořadí kód text typ segmentace
OPE 48 B3yp letěl nad | standardně | vybaveným P A 
OPE 49 C5xa tato | převelice | zajímavá  x 
OPE 50 C1yp hledal | půl | měsíce | vmešitě S S 
OPE 51 B1xp obraz | bezvýrazně | zbarvených  x 
OPE 52 A2yp ukázal mi | zející | otvor A A 
OPE 53 A4xa většinou | sedávají | odděleně  x 
OPE 54 B4ya nebyl pod | průměrně | vzrostlým  A 
OPE 55 A3yp rodiče jí | dávali | málo A A 
OPE 56 B5xa zahájil | předminule | slíbeným  x 
OPE 57 C3xa obsahu | třílitrových | soudků  x 
OPE 58 C7xp cílem | čtyřhodinových | pořadů  x 
OPE 59 B6yp potkala i | legálního | přistěhovalce  A 
OPE 60 A4yp většinou se | dávají | odděleně A A 
OPE 61 C5ya tato | pře | velice | zajímavá S S 
OPE 62 C3xp obsahu | třílitrových | soudků  x 
OPE 63 B1xa obraz | bezvýrazně | zbarvených  x 
OPE 64 A1xa překvapil | hobojový | mis tr  x 
OPE 65 C6ya snědl | čtvrt | kilového | kraba S S 
OPE 66 C4xp výrobce | dvoumetrových | mečů x x 
OPE 67 A2ya ukázal mi | zející | otvor A A 
OPE 68 C7yp cílem čtyř | hodinových | pořadů S A 
OPE 69 C2ya majitele | tří | barevných | papoušků S S 
OPE 70 C1xa hledal | půlměsíce | vmešitě  x 
OPE 71 C5xp tato | převelice | zajímavá  x 
OPE 72 A5xp pánové | sestrojili | podle  x 
OPE 73 B2yp říkat | bezvýznamně | znějící  x 
OPE 74 A4ya většinou se | dávají | odděleně A A 
OPE 75 C6xp snědl | čtvrtkilového | kraba  x 
OPE 76 C2xa majitele | tříbarevných | papoušků X x 

V testu MILI se vyskytlo celkem 7 úryvků, které byly realizovány jinak, než 
podle předběžných očekávání. Pět z nich tvořily úryvky, kde bylo jednoslabičné 
slovo realizováno jako nepřízvučná poslední slabika náležející k předcházejícímu 
taktu, namísto očekávané realizace monosylaba jako předrážky. Soudím, že v řadě 
případů k tomu mohlo přispět relativně rychlé tempo řeči, které neumožnilo vznik 
percepčního dojmu předělu mezi prvním taktem a monosylabem. Ve všech těchto 
případech byla monosylaba tvořena spojkou nebo předložkou (nevázanou přímo k 
následujícímu slovu) a jejich realizace byly tedy dle očekávání nepřízvučné. 
Vzhledem k těmto okolnostem řetězec slabik vyvolal percepční dojem jednoho 
složeného taktu (s monosylabem na konci) následovaného jednoslovným 
víceslabičným taktem. 
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V jednom případě (MILI 18) bylo namísto očekávané realizace monosylaba 
jako předrážky monosylabo realizováno jako samostatný takt. V tomto úryvku 
můžeme pozorovat velmi rozvážné tempo a výrazné frázování, které napomáhá 
vzniku percepčního dojmu samostatného jednoslabičného taktu (i přesto, že 
monosylabo je zde tvořeno pouze předložkou). Zbylým případem je položka MILI 
34, u níž jednoslabičné slovo opět tvoří nepřízvučnou poslední slabiku složeného 
taktu. V tomto případě je monosylabo plnovýznamovým slovem (číslovkou), a podle 
předpokladu by mohlo tvořit samostatný takt. Tato tendence však zjevně není tak 
silná; při méně výrazném projevu může monosylabo ztratit přízvuk, a bude tak 
percepčně připojeno k předchozímu taktu. 

V testu OPE se vyskytlo dokonce 15 úryvků, u nichž stanovená segmentace 
nebyla v souladu s očekáváním. Z nich opět největší podíl (7) tvoří úryvky, ve 
kterých bylo jednoslabičné slovo realizováno jako nepřízvučná poslední slabika 
náležející k předcházejícímu taktu, namísto očekávané realizace monosylaba jako 
předrážky. Příčiny budou patrně stejné, jako u obdobného jevu v testu MILI. Také v 
tomto testu se vyskytly dva případy, kdy plnovýznamové jednoslabičné slovo ztrácí 
přízvuk a je připojeno k předchozímu taktu (OPE 15 a OPE 68). 

Zbylých šest položek tvoří položky, u kterých se realizovaná segmentace na 
přízvukové takty (stanovená poslechem) neshoduje s významovým hlediskem. 
Jedním z případů je situace, kdy první slabika víceslabičného slova (ve variantě x 
dvojznačného textu) ztrácí přízvuk a je percepčně připojena k předchozímu taktu. U 
použitých dvojznačných řetězců slabik pak nutně vyvolává dojem varianty y. Tento 
případ se týká položek OPE 19 a OPE 25 (obě byly namluveny mluvčím OP). 
Podobná situace nastává u položky OPE 17 namluvené mluvčí PM. Zde je 
jednoslovná varianta realizována tak, že budí dojem taktu obsahujícího předrážku 
(tzn. přízvuk je až na druhé slabice), a v posluchačích tak vyvolává dojem složeného 
taktu obsahujícího monosylabo (varianty y). 

Opačný případ tvoří položky 31 a 73 (obě namluvené mluvčí PM). V těchto 
realizacích varianty y (obsahující monosylabo - předložku) je jednoslabičné slovo 
realizováno jako přízvučné, a vyvolává percepční dojem jediného víceslabičného 
taktu neodlišitelného od varianty x. Obdobná situace nastává i u realizace položky 
10 (taktéž namluvena mluvčí PM). Zde je jednoslabičné slovo přízvučné, ale netvoří 
samostatný takt. Následující víceslabičné slovo totiž přízvuk postrádá a k 
monosylabu se připojuje. Vzhledem k dvojznačnosti řetězců slabik tak nutně 
vyvolává dojem jednoslovné varianty x. 

Zkoumáním souvislosti mezi použitím jednotlivých způsobů segmentace a 
výsledků získaných v percepčním testu se budeme zabývat v oddílu 3.3. 
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3.2   Tendence při realizaci položek 

3.2.1 Tendence při realizaci jednotlivých strukturních typů 

Při zkoumání, jaké tendence ve vztahu k očekávanému způsobu segmentace 
se u jednotlivých strukturních typů skutečně objevily, jsem sestavila pro každý typ 
souhrnnou tabulku. Pro typ A uvádím tabulku 14. Tabulka je tvořena pěti bloky 
vedle sebe, z nich každý zahrnuje všechny položky tvořené stejným řetězcem slabik 
namluvené každým mluvčím v obou variantách. Každý z těchto bloků obsahuje 
sloupce, které označují pořadí položky v testu a kód položky. Vedle nich je vždy 
šedým písmem uvedeno očekávané hodnocení a černým tučným písmem skutečně 
stanovený způsob segmentace. 

Tabulka 14 
 

Pol Kód Seg Pol Kód Seg Pol Kód Seg Pol Kód Seg Pol Kód Seg 
M64 A1xa      x M25 A2xa x x M19 A3xa x x M53 A4xa x x M41 A5xa x x 
064 A1xc<  x  x 025 A2xa x | 019 A3xa x| 053 A4xa x x 041  A5xa x x 
M22 A1xp  x  x M9   A2xp       x M6   A3xp       x M23 A4xp  x  x M72 A5xp x x 
022 A1xp       x 09   A2xp  x  x 06 . A3xp  ) x 023.A4xp  x A 072.A5xp  x.x 
M1 A1ya A A M67 A2ya A A M47 A3ya A A M74 A4ya A A M29 A5ya A A 
01 A1ya A A 067 A2ya A A 047 A3ya A A 074 A4ya A A 029 A5ya A A 

M43 A1yp A A M52 A2yp A A M55 A3yp A A M60 A4yp A A M2 A5yp A A 
043 A1yp A A 052 A2yp A A 05 A3yp A A 060 A4yp A A 02 A5yp A A 

U textů A1, A4 a A5 se ani jedna z realizací neodchýlila od předpokládaného 
způsobu segmentace (tj. realizace varianty x jako jednoslovného víceslabičného 
taktu a u varianty y připojení monosylaba k předcházejícímu taktu). U zbylých dvou 
textů se shodně vyskytuje vždy jeden případ záměny varianty x za realizaci 
monosylaba jako nepřízvučné poslední slabiky předcházejícího taktu. 

Je patrné, že tyto záměny segmentačních schémat jsou ve shodě s výsledky 
percepčního testu (převaha hodnocení y u typu A). Souvislostí použitých 
segmentačních schémat s výsledky percepčního testu se budeme podrobněji zabývat 
v oddílu 3.3. 
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Tabulka 15 

 

Kód Segl Pol   Kód Seg 
M32|B2xa[xjx 

M63jB1xa 
063 B1xc< 
M51 B1xp 
051 B1xp 
M20 B1ya 
O20 B1ya 
M11 B1yp 
OlíJBlyp 

073[B2yplPlx 

 

Kód [Segl Pol   Kód Seg 

M5|B5xa:xjx 
056 B5xa    x 

M35 B4xpIxIx 
X 

037 B5xpx x M8 
B5yaP P 08 B5ya 

P P 
M31 B5ypP P 
031[B5yplPlx 

 

Kód Seg 

M45|B6xa 
045 B6xa    x 
M17 B6xpx x 
017 B6xp P 

M33 B6ya P 
033 B6yq    A 
059 B6yplP|A 

 

Kód [Seg 
M16|B7xqx x 
016 B7xa|x[x 
M3 B7xpxjx 
03 B7xp x x 
M21 B7ya P P 

021 B7ya P P 
046[B7yp    P 

U typu B je z tabulky 15 patrné, že až na jedinou výjimku (OPE 17) tvořily 
realizace varianty x víceslabičný takt s přízvukem na první slabice. Naopak u 
položek varianty y se realizace dosti různily. Necelou polovinu (13 položek) tvořily 
případy, kdy bylo jednoslabičné slovo realizováno podle očekávání jako nepřízvučná 
předrážka. Téměř ve stejném počtu byly zastoupeny případy, kdy jednoslabičné 
slovo percepčně spadá do předchozího taktu. V jednom případě bylo jednoslabičné 
slovo realizováno jako samostatný takt. U zbylých dvou případů se vyskytla 
realizace, při které se jednoslabičné slovo stalo přízvučnou první slabikou 
víceslabičného taktu. Tyto případy tedy mohly v posluchačích snadno vyvolat dojem 
varianty x. 

Tabulka 16 
 

Pol Kód Se 
g 

Pol Kód Se 
g 

Pol Kód Se 
g 

Pol Kód Se 
g 

Pol Kód Se 
g 

Pol Kód Se 
g 

Pol Kód Se 
g 

M7 
0 

C1x 
a 

 X M7 
6 

C2x 
a 

 X M5 
7 

C3x) a    
x x 

M5 C4x 
a 

 X M4 
9

C5x 
a 

 X M3 
0 

C6x a    
x x 

M7 C7x a    
x 

X

070 C1x 
a 

 X 076 C2x 
a 

 X 057 C3x a    
x x 

05 C4x 
a 

 X 049 C5x 
a 

 X 030 C6x a    
x x 

07 C7x a    
x 

X

M2 
7 

C1x 
p 

 X M2 
6 

C2x 
p 

 X M6 
2 

C3x P    
x x 

M6 
6 

C4x 
p 

 X M7 
1 

C5x 
p 

 X M7 
5 

C6x P    
x x 

M5 
8 

C7x 
P

X

Pol Kód Seg
iyi14|B3xg X

014 B3xa    x
iyi39 B3xp    x
039 B3xp x x 

HM24 B3yaP"" 
024 B3yaP A

035 B4xp
A M54 B4ya

054 B4ya
M48 B3yP    A M18 B4yp M59 B6yp P A M46 B7ypJP]P
048|B3ypl  [A

Pol 
x x 
x x 
x x 
x x 
P P 
P P 
P P 
P 

032 B2xgx x 
M42 B2xp x x 
042 B2X]3JM( 
M4 B2ya P 
04 B2yaA 

M73 B2yp    P 

Pol
M44 B4xax x

044 B4xa X

M37 B5xp x x

P|A
|P|
A 
pjs

018[B4yp

Pol

X 

Pol 



027 C1x 
p 

 X 026 C2x 
p 

 X 062 C3x 
p 

 X 066 C4x 
p 

 X 071 C5x 
p 

 X 075 C6x 
p 

058 C7x 
p 

M1 
2 

C1y 
a 

S S M6 
9 

C2y 
a 

S S M3 
6 

C3y 
a 

S S M4 
0 

C4y 
a 

S S M6 
1 

C5y 
a 

S S M6 
5 

M3 
4 

C7y 
a 

012 C1y 
a 

S S 069 C2y 
a 

S S 036 C3y 
a 

S S 040 C4y 
a 

S S 061 C5y 
a 

S S 065

C6y 
a 

C6y 
a 

034 C7y 
a 

M5 
0 

C1y 
p 

S S M1 
0 

C2y 
p 

S S M1 
5 

C3y 
p 

S S M1 
3 

C4y 
p 

S S M2 
8 

C5y 
p 

S S M3 
8 

C6y 
p 

XX 

S 

S 

S 

S

M6 
8 

C7y 
p 

S X

A

 

S 

S050 C1y 
p 

S S 010 C2y 
p 

S X 015 C3y 
p   ISlA 

013 C4y 
p 

S S 028 C5y 
p 

S S 038 C6y 
p isls 

068 C7yl p    
S A 
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U typu C realizace varianty x opět ve všech případech tvořily víceslabičný 
takt s přízvukem na první slabice. U varianty y, u které byla očekávána realizace 
monosylaba jako samostatného taktu) bylo ve třech případech jednoslabičné slovo 
realizováno jako nepřízvučná poslední slabika předcházejícího taktu. V jednom 
případě bylo jednoslabičné slovo realizováno jako přízvučná první slabika 
víceslabičného taktu a z významového hlediska tedy vedlo k vnímání řetězce slabik 
jako jednoslovné varianty x. 

Obráceně můžeme samozřejmě zkoumat, jakou měrou jsou v jednotlivých 
typech segmentace zastoupeny položky jednotlivých strukturních typů. V následující 
tabulce (tabulka 17) jsou v řádcích pro x-položky a y-položky jednotlivých 
strukturních typů uvedeny počty položek realizovaných jednotlivými typy 
segmentace (A, P, S, x). 

Tabulka 17 
 

Realizovaný způsob segmentace 

 A P S x Celkem 
Ax 2   18 20 

Ay 20    20 

Bx  1  27 28 

By 12 13 1 2 28 

Cx    28 28 

Cy 3  24 1 28 

Celkem 37 14 25 76  

Jak je vidět z celkových součtů v dolním řádku, nejvíce zastoupeny byly 
položky s typem segmentace x. Pro jednoslovnou variantu textu (x) byl totiž ve 
všech strukturních typech předpokládán jen tento typ segmentace. Naopak položky 
obsahující monosylaba (varianta y) bylo možné realizovat více způsoby, a počty 
realizací každého z těchto způsobů jsou tedy nižší. Nejmenší počet položek byl 
realizován jako typ P (tj. realizace obsahující předrážku). 

Následující graf (graf 6) názorně ukazuje zastoupení položek jednotlivých 
strukturních typů ve skupinách tvořených položkami se stejným typem segmentace. 
Položky jednotlivých typů jsou v grafu vyznačeny odlišnými barvami, přičemž podíl 
položek varianty y je odlišen šedým šrafováním. 
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Graf 6 

Jak jsme pozorovali již v předchozí tabulce, celkově nejnižší zastoupení má 
skupina P (tzn. skupina realizací obsahujících předrážku). Tato skupina obsahuje 
pouze 14 položek, přičemž všechny jsou typu B. Skupina S (tzn. skupina realizací 
obsahující jednoslabičný takt) obsahuje 25 položek, z nichž 24 je typu Cy (tzn. 
varianta y položky typu C) a jedna je typu By. Skupinu A tvoří 20 položek typu Ay, 
12 položek typu By, tři položky typu Cy a dvě položky typu Ax. Skupina x obsahuje 
téměř všechny x-položky (od všech strukturních typů), dále dvě položky typu By a 
jednu položku typu Cy. 
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Pomineme-li skupinu x, nejpestřejší zastoupení strukturních typů se objevuje 
ve skupině A. Tento jev svědčí o tom, že realizace monosylaba jako poslední slabiky 
předcházejícího taktu je pro mluvčí velmi běžná. Díky tomu je tento způsob 
segmentace mnohdy využit i v situaci, kdy je na základě větné stavby očekáván jiný 
typ realizace. 

3.2.2 Tendence jednotlivých mluvčích 

Jak již bylo naznačeno v oddílu 2.3.5, rozdíly mezi výsledky testů MILI a 
OPE mohou být zčásti způsobeny individuálními mluvními návyky jednotlivých 
mluvčích. V tomto oddílu se pokusíme zjistit, jaké tendence při realizaci 
jednotlivých typů položek se u mluvčích vyskytly. Případnými souvislostmi s 
výsledky percepčního testu se budeme zabývat dále v oddílu 3.3. 

V následující tabulce 18 jsou pro každého mluvčího zaznamenány počty 
položek realizovaných jednotlivými způsoby segmentace, přičemž v každém sloupci 
jsou uvedeny hodnoty vždy pro položky s určitým očekávaným způsobem 
segmentace (A, P, S nebo x). V posledním sloupci je uveden součet všech realizací 
daného způsobu segmentace pro každého mluvčího. 

Tabulka 18 
 

 Očekávaný způsob segmentace  
 A P S x Celkem 

A 5 3 1  9 

P  4   4 

S   6  6 

MK 

x    19 19 

A 5          1          2          1 7 

P 1          4          1 4 

S  1 7  8 

LK 

x    19 19 

A 5 4  2 11 

P  3   3 

S   7  7 

OP 

x    17 17 

A 5 3 2  10 

P  2  1 3 

S   4  4 

PM 

x |          2          |          1          |          18 21 
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V tabulce 18 je vidět, že způsob segmentace A (tj. připojení monosylaba na 
konec předcházejícího taktu) mluvčí využívali častěji, než ostatní způsoby 
reprezentující variantu s monosylabem (y). Tento způsob segmentace se nejvíc 
vyskytoval u mluvčího OP (u 11 položek). Je zajímavé, že u dvou položek bylo toto 
schéma použito i přesto, že měla být v daném případě realizována varianta x. 

V této tabulce také můžeme zjistit, do jaké míry jednotliví mluvčí používali 
předpokládaná segmentační schémata. Například mluvčí LK kromě tří položek, 
které realizovala jinak než očekávaným způsobem s předrážkou, vždy použila 
předpokládaný způsob segmentace. Tento jev přičítám technice jejího projevu, která 
je patrně pozitivně ovlivněna předchozí mluvní praxí. Nejvyšší počet realizací 
odlišných od předpokládaného způsobu segmentace naopak najdeme u mluvčí PM. 
Tato mluvčí navíc několikrát použila takový způsob segmentace, který mohl vést k 
opačnému hodnocení položky z hlediska významu (např. u dvou položek, u kterých 
byla očekávána realizace monosylaba jako předrážky, mluvčí položila přízvuk na 
monosylabo místo na následující slabiku, a tím vytvořila dojem jednoslovného 
taktu). 

3.3   Vztah způsobu segmentace a výsledků percepčního testu 

Velký význam při hodnocení způsobů segmentace mají informace o vztahu 
mezi výsledky percepčního testu a jednotlivými segmentačními schématy. Průměrné 
výsledky percepčního testu pro položky realizované stejným způsobem segmentace 
vlastně vyjadřují dojem, jaký realizace daného schématu v posluchačích vyvolávají. 
Podle toho lze usuzovat, které ze způsobů segmentace umožňují posluchačům 
snadné stanovení použité varianty mluvního záměru (x/y), a které naopak vyvolávají 
při hodnocení nejistotu. 

V příloze 12 je uvedena tabulka, která obsahuje pro všechny položky údaje o 
segmentaci a průměrném počtu správných hodnocení (v pravém sloupci). U každé 
položky jsou také uvedeny počty hodnocení x a správných hodnocení (v souladu se 
záměrem mluvčího) a počet posluchačů, kteří položku hodnotili5. Tyto údaje jsou 
uvedeny z toho důvodu, aby mohl být pro libovolnou skupinu položek vypočten 
vážený průměr hodnocení. Položky jsou rozděleny do skupin podle realizovaného 
způsobu segmentace. 

V následujícím grafu (graf 7) je v procentech vyjádřen počet hodnocení x 
přidělených položkám, které byly realizovány jednotlivými způsoby segmentace. 
Vypočtené hodnoty jsou váženými průměry hodnocení pro jednotlivé zastoupené 
položky (položky testu MILI byly hodnoceny 42 posluchači, zatímco položky testu 
OPE pouze 38 posluchači). Je třeba si uvědomit, že v některých skupinách realizací 

Položky testu MILI hodnotilo 42 posluchačů, položky testu OPE 38 posluchačů. 
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jsou obsaženy i položky, u kterých se mluvní záměr rozcházel s použitým typem 
segmentace. 
 

Množství hodnocení x pro jednotlivé způsoby 

segmentace 

68,22  

    

    

37,06   

70,00 

60,00 

50,00  

40,00  

27,35 
30,00 

20,00 

10 00

     18,09     

0,00  A  P  S  x   

Způsob segmentace 

Graf 7 

Nejvyšší počet hodnocení x se podle očekávání vyskytuje u způsobu 
segmentace x. Naopak nejnižším počtem x byly hodnoceny položky realizované 
jako samostatný jednoslabičný takt (typ S). Položky realizované jako tento typ byly 
tedy posluchači hodnoceny s velkou jistotou jako řešení y. I položky ve skupině A 
byly hodnoceny dosti výraznou převahou jako řešení y. 

Vzhledem k tomu, že v oddílu 3.2.2 byly u jednotlivých mluvčích 
pozorovány mírně odlišné tendence při realizaci jednotlivých typů, mohlo by být 
zajímavé také sledovat, zda se tato skutečnost projevila ve výsledcích percepčního 
testu. V následujícím grafu 8 jsou znázorněny počty správných hodnocení 
přidělených skupinám položek využívajícím jednotlivá segmentační schémata. U 
každého způsobu segmentace jsou zobrazeny 4 sloupce, které reprezentují průměrné 
hodnoty pro položky namluvené jednotlivými mluvčími. Toto zobrazení umožňuje 
porovnat u jednotlivých segmentačních schémat množství správných hodnocení 
realizací daného schématu jednotlivými mluvčími. 
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Tento graf nijak nerozlišuje případy, kdy mluvčí použil určitý způsob 
segmentace v rozporu s významovým hlediskem. U těchto případů je (stejně jako u 
zbylých položek) uvažováno množství správných hodnocení vzhledem k původnímu 
mluvnímu záměru a nikoli např. počet správných řešení vzhledem k významu 
odpovídajícímu použitému segmentačnímu schématu6. Tento přístup by byl také 
oprávněný, získané výsledky jsou však téměř shodné. Jak je patrné z tabulky 13, v 
testu MILI se nevyskytuje ani jedna položka, u níž by způsob segmentace 
neodpovídal mluvnímu záměru. V testu OPE je to 6 položek (u mluvčího OP 2 
položky, u mluvčí PM 4 položky). Konkrétně by při použití tohoto přístupu došlo k 
nepatrnému nárůstu správných hodnocení u položek typu A mluvčího OP (na 70%) 
a k nárůstu správných hodnocení položek typu P a x u mluvčí PM (vždy cca o 5 %). 
Tyto změny jsou však při celkovém pohledu na situaci zanedbatelné. 
 

Správná hodnocení u jednotlivých způsobů segmentace 

1 VJVJjVJVJ  

yu,uu       

         

             

               

                  

                 

                 

                 

oU,UU 

70,00 f 
60,00 4 

 50,00 

40,00 4 

30,00 
20,00 
10,00                  

MK 
LK 
OP 
PM 

0,00 
AP                          S                          x 
Způsoby segmentace 

Graf 8 

V grafu 8 můžeme pozorovat, že úspěšnost mluvčích u realizací schémat S a x 
je poměrně vyrovnaná. Mluvčí MK a OP mají skóre správných hodnocení téměř 
shodná, mluvčí PM vždy mírně zaostává, pouze mluvčí LK je v případě schématu x 
překvapivě méně úspěšná než ostatní mluvčí (vezmeme-li v úvahu skutečnost, že 

6 U schémat A a S je hranice taktu procházející za monosylabem v rozporu s významovou variantou x, a lze je 
tedy považovat za schémata odpovídající variantě y. U schématu P je obdobný efekt vyvolán přízvukem 
realizovaným na slabice následující za monosylabem. 
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u ostatních způsobů segmentace je naopak úspěšnější). U položek typu A je vidět 
nápadně vyšší počty správných hodnocení pro mluvčí LK a PM. 

Nejvýrazněji vyniká segmentační typ P, u kterého byly položky většiny 
mluvčích hodnoceny velmi nízkými počty správných řešení (kolem 50 %), pouze u 
skupiny realizací typu P mluvčí LK se tato tendence neuplatnila. Tato skupina 
naopak získala celkově nejvyšší procento správných hodnocení (88,69 %). Tento jev 
jasně naznačuje, že některé vlastnosti testovaných položek jsou výrazně závislé na 
mluvčím. Vhodným postupem při dalším pokračování experimentu by tedy bylo 
také rozšíření skupiny mluvčích. 

Porovnáme-li celkovou úspěšnost jednotlivých segmentačních schémat, 
vychází nejvyšší počet správných hodnocení u typu S. Dalším v pořadí by byl typ A 
a typ x zastoupený největším množstvím položek. Tyto výsledky odpovídají 
průměrným počtům hodnocení x pozorovaným v grafu 7. 

Na základě výsledků odhalených v tomto oddílu lze předpokládat, že z 
hlediska melodických zákonitostí budou realizace schématu S nejvýrazněji 
kontrastovat se svými protějšky typu x. I u realizací typu A (alespoň u mluvčích LK 
a PM) byly výsledky poměrně úspěšné (ve smyslu shody posluchačů na významu 
daném použitým schématem). U typu P naopak celkové výsledky hodnocení 
působily téměř dojmem náhodnosti. Můžeme z nich však vydělit podskupinu 
realizací mluvčí LK, které byly naopak hodnoceny mimořádně přesně. 
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4.    Melodická analýza 

Zcela nezbytnou informací pro výzkum intonace jsou záznamy melodického 
průběhu zkoumaného materiálu. Výsledky percepčního testu podrobně rozebrané v 
kapitole 2 poskytují zde pouze zpětnou vazbu umožňující interpretaci těchto kontur 
a pochopení některých základních zákonitostí. V této kapitole se pokouším o 
nalezení základních melodických vlastností jednotlivých typů taktů a naznačení 
hlavních tendencí souvisejících se segmentací slov nebo jejich kohezí v rámci 
přízvukového taktu. 

4.1   Získání schématických informací o melodii 4.1.1 

Zpracování zvukového materiálu 

Vystříhané úryvky, které byly použity v percepčním testu, jsem nejprve 
zpracovávala pomocí programu Praat 4.3.02. Provedla jsem označkování (labelling) 
materiálu na třech rovinách (tiers): 

1. Segmentální rovina (hlásky): K popisu této roviny jsem použila 
upravenou českou transkripci. 

2. Rovina přízvukových taktů: Takty jsou označeny římskými číslicemi. 
3. Rovina výškových reprezentantů slabik (slabiky): Každá slabika je 

označena kombinací římské a arabské číslice. Římská číslice označuje takt, v němž 
se slabika nachází, a arabská číslice pořadí slabiky v taktu. Předrážka je označena 
písmenem p za číslicí označující pořadí slabiky (1p). 

Pro značkování roviny hlásek a taktů jsem přirozeně použila intervalové 
roviny a pro značkování reprezentantů slabik bodové roviny. 

Dále jsem v programu Praat 4.3.02 za použití skriptů7 pro každý úryvek 
vypočítala průběh základní frekvence (pitch), provedla jeho uhlazení na 10 Hz a 5 Hz 
a určila také průběh intenzity signálu. Úryvky spolu s těmito doplňujícími 
informacemi jsou uloženy v souborech s příponou .Collection ve složce 4. 
melodicka analyza\2. pitch a intenzita na disku CD-ROM přiloženém k této práci. 

7 Použila jsem vlastní skripty, které jsem vytvořila na základě skriptů používaných na FÚ. Zdrojové kódy 
těchto skriptů jsou k dispozici ve složce 4. melodicka analyza\0. skripty na disku CD-ROM přiloženém k 
této práci. Soubor read+kolekce+kontury.txt byl použit při výpočtu základní frekvence a intenzity signálu a 
vytváření souborů .Collection. Soubor read+kresleni+eps.txt byl použit k automatickému vytvoření 
souhrnných zobrazení oscilogramu, křivek melodie (v půltónech) a intenzity ve formátu .Prapic a .eps (určené 
pro tisk). V těchto zobrazeních byl pro každého mluvčího použit jiný výškový rozsah, vždy o šířce 15 půltónů 
(viz jednotlivé soubory ve formátu .Prapic). 
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4.1.2 Postup zkoumání průběhu základní frekvence 

Program Praat 4.3.02 umožňuje pomocí skriptů generovat souhrnné zobrazení 
označkovaného oscilogramu, obou křivek zobrazujících základní frekvenci (uhlazení 
na 10 a 5 Hz) a křivky zobrazující intenzitu. Tato zobrazení jsou pro všechny 
položky k dispozici ve složce 4. melodicka analyza\3. kreslení na disku CD-ROM 
přiloženém k této práci. 

Pro svůj výzkum jsem však použila schématizované kontury intonace. Tyto 
kontury jsou založeny na sekvenci výškových reprezentantů jednotlivých slabik, tzn. 
údajích vyznačených ve 3. rovině značkování v programu Praat. Hodnota 
reprezentující slabiku byla u melodicky stabilních slabik zvolena ze střední části 
slabičného jádra a u slabik s významnou změnou F0 z druhé třetiny jádra (pokud zde 
nedocházelo k významnému poklesu intenzity). Průběh melodie mezi stanovenými 
body byl lineárně interpolován. Tato metoda schématizace průběhu F0 je 
považována za percepčně odpovídající a byla při reprezentaci melodických kontur 
používána již v předchozích výzkumech (viz např. Palková – Volín 2003, s. 1784, 
Palková – Volín 2004, s. 49). Je třeba dodat, že rozličných přístupů existuje více (viz 
např. Mertens 1995, s. 229-230). V tomto modelu automatické stylizace slabika 
nemusí být primárně považována za představitele jediné hodnoty. Schématizace 
melodické kontury je zde založena na použití pravidel definujících minimální 
výškovou změnu za časový úsek a slabika tak může být rozdělena na více tónových 
segmentů. V různých variantách schématizace je vždy otázkou způsob ověření jejich 
percepční adekvátnosti. 

Grafické znázornění melodických kontur jsem vytvořila v programu 
Microsoft Excel 2000 tímto postupem: hodnoty základní frekvence v bodech 
reprezentujících slabiky jsem pomocí vzorce (x[st] = log2(y[Hz]/100).12) převedla na 
hodnotu v půltónech (semitones, st) a z těchto hodnot jsem vytvořila spojnicové 
grafy. Při výběru jednotky použité pro zobrazení melodických kontur jsem vzala v 
úvahu výzkumnou zprávu Francise Nolana (Nolan 2003, s. 774), podle které je 
jednotkou, která nejlépe vyjadřuje průběh melodie z hlediska intonační ekvivalence, 
právě půltón. Výškový rozsah grafů jsem vždy volila pokud možno 6 půltónů, ve 
výjimečných případech velkého výškového kolísání (v rámci zobrazovaného 
úryvku) jsem použila rozpětí až 10 půltónů. 

Je třeba uvést, že v některých případech došlo při výpočtu základní frekvence 
řečového signálu k chybám. V několika případech se chyba dala přičíst i mírné 
hlasové indispozici mluvčích (zejména PM), u kterých při produkci vokálů občas 
došlo k třepené fonaci. Tyto případy jsou v programu Praat označkovány vlnovkou 
pod odpovídajícím znakem hlásky (symbol IPA pro třepenou fonaci) a v tabulce 
programu Excel jsou hodnoty pro slabiky postižené třepenou fonací označeny 
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žlutým zabarvením buněk8. Vzhledem k tomu, že takto postižené slabiky většinou 
nebyly přímo v oblasti našeho zájmu (většinou se nacházely v posledním slově 
úryvku tvořícím pouze okolí sledovaného taktu), jsem tyto kontury mohla využít při 
porovnávání melodických jevů souvisejících s přítomností/absencí monosylab. Při 
některých dalších postupech, které zahrnovaly výpočet průměrných hodnot výšky, 
jsem však tato data v úvahu brát nemohla, neboť by to pravděpodobně způsobilo 
značné zkreslení celkového výsledku. V těchto případech se o rozsahu použitých a 
vynechaných dat zmíním podrobněji. 

Všechna grafická znázornění kontur reprezentujících jednotlivé položky testů 
uvádím v příloze 13. Grafy jsou uváděny v pořadí na základě kódů položek (viz 
kódování položek v oddílu 2.1, případně též příloha 1), přičemž pro každý kód za 
sebou následují v neměnném pořadí realizace jednotlivých mluvčích (MK, LK, OP, 
PM). Grafy jsou uspořádány ve dvou sloupcích tak, že v levém sloupci je vždy 
varianta x a vedle ní v pravém sloupci její protějšek (varianta y stejného kódu, 
realizovaná stejným mluvčím). Nad každým grafem je pro srovnání uveden také 
odpovídající text úryvku. 

Dále uvádím dva příklady srovnání grafického zobrazení průběhu F0 
získaného pomocí programu Praat a stylizované melodické kontury, kterou jsem 
vytvořila výše popsaným způsobem (viz obrázky 1, 2 a grafy 9, 10 na následujících 
stránkách). 

V prvním srovnání je zobrazen úryvek OPE 10. Obrázek 1 obsahuje 
označkovaný oscilogram úryvku, dvě uhlazení melodického průběhu a v dolní části 
průběh intenzity signálu. Je zjevné, že průběh melodie na obrázku v podstatných 
rysech odpovídá schématizované melodické kontuře v grafu 9. Vzhledem k tomu, že 
jsem pro zobrazení melodických průběhů programem Praat použila větší výškový 
rozsah než v grafu9, jeví se výškové změny v grafu mnohem výraznější než v 
melodickém průběhu na obrázku. Dále je možné pozorovat, že umístění bodů 
reprezentujících slabiky na časové ose v grafu kontury přibližně odpovídá vrcholům 
intenzitní křivky zobrazené ve spodní části obrázku. 

Na stránce 5 se nachází další dvojice tvořená obrázkem 2 a grafem 10, které 
zobrazují melodický průběh úryvku MILI 22. 

8 Toto značení úryvků obsahujících třepenou fonaci je použito v přílohách 13 a 14, a také v tabulce 19x níže. 
Tyto přílohy však byly z úsporných důvodů vytištěny černobíle, a označené buňky jsou tedy zabarveny šedě. 
9 Na obrázku vytvořeném programem Praat má zobrazené pásmo šířku 15 půltónů, zatímco v grafu melodické 
kontury pouze 8 půltónů. U většiny ostatních úryvků mají grafy rozsah dokonce pouhých 6 půltónů. 
Zobrazení programu Praat mají tu výhodu, že všechny úryvky jednotlivých mluvčích jsou zobrazeny ve 
stejném pásmu. Navíc pro všechny mluvčí bylo stanoveno stejně široké pásmo, takže je lze srovnávat i 
vzájemně. U melodických kontur bylo hlavním cílem dostatečně názorně zobrazit melodické změny, a proto 
bylo použito vždy co nejužší pásmo (minimálně 6 půltónů). 
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Obrázek 1 (nahoře), graf 9 – OPE 10 (dole) 
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Obrázek 2 (nahoře), graf 10 – MILI 22 (dole) 
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Dvojice zobrazení na obrázku 3 a v grafu 10 umožňuje srovnání reprezentace 
melodického průběhu pro úryvek MILI 22. Melodický průběh v zobrazení programu 
Praat se zdá být velice monotónní. Ze schématizované melodické kontury je ale též 
vidět, že výškové rozpětí úryvku jen mírně překračuje pouhé 2 půltóny. Charakter 
výškových změn je opět pro oba typy zobrazení srovnatelný; po rovném počátečním 
úseku zakončeném nepatrným snížením následuje mírné stoupání až k výškovému 
vrcholu. Za ním následuje prudší klesnutí a poslední slabika úryvku opět mírně 
stoupá. 

4.2   Zkoumání melodických rysů 

V tomto oddílu názorně předvedeme, jakým způsobem se od sebe mohou lišit 
melodické kontury realizací různých významových variant jedné položky 
namluvené stejným mluvčím. Jako dobré příklady jsem vybrala dvě dvojice, jejichž 
oba členové byli v percepčním testu hodnoceny ve velkém množství správným 
řešením. 

Vzhledem k velmi charakteristickým výsledkům realizací schématu S (viz 
oddíl 3.3) jsem jako příklad vybrala nejprve srovnání jedné realizace segmentačního 
schématu S s jejím protějškem (opačnou významovou variantou stejné položky 
namluvenou stejným mluvčím). První dvojici tvoří položky OPE 49 a OPE 61. 
Položka OPE 49, která je realizací schématu x byla hodnocena správným řešením u 
84,21 % posluchačů. Položka OPE 61 je realizací schématu S a byla správně 
hodnocena u 86,84 % posluchačů. Těmto položkám odpovídá text „tato převelice 
zajímavá/tato pře velice zajímavá“. 

Z kontur uvedených v grafu 11 je na první pohled patrné, že se navzájem liší 
nejvýrazněji hodnotou 3. slabiky, potažmo pak melodickými kroky, které jsou 
realizovány bezprostředně před touto slabikou a po ní. U schématu x tvoří první 3 
slabiky monotónní mírně klesající průběh, který je od 3. slabiky následovaný 
bábovkovitým melodickým průběhem10. Naproti tomu u schématu S dochází k 
výraznému stoupnutí mezi druhou a třetí slabikou. Tato slabika se dokonce stává 
nejvyšší slabikou celého úryvku. Následující slabika je opět výrazně nižší. Od této 
(čtvrté) slabiky dále můžeme pozorovat, že kontura také tvoří bábovkovitý tvar. 

10 Jako bábovkovitý označuji stoupavo-klesavý, eventuelně zaoblený (konkávní) melodický průběh. Pro 
klesavo-stoupavý (konvexní) průběh používám označení mísovitý tvar. Tyto pojmy používám i při popisu 
melodických průběhů s celkovým sklonem; potom jsou používány relativně vzhledem k linii 
stoupání/poklesu. 
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Graf 11 

Tento rozdíl melodických kontur odpovídá výrazně polarizovanému 
hodnocení jednotlivých položek v percepčním testu. Položka OPE 49 byla převahou 
posluchačů hodnocena jako varianta x, a byla tedy pociťována jako sekvence 
dvouslabičného a dvou čtyřslabičných taktů. Položka OPE 61 byla naopak 
hodnocena jako varianta obsahující za dvouslabičným taktem monosylabo 
realizované jako samostatný takt (segmentační schéma bylo stanoveno v kapitole 3). 
V tomto příkladu tedy můžeme pozorovat, že realizace jednoslabičného taktu se od 
první slabiky víceslabičného taktu liší především výrazným stoupnutím této slabiky. 

Jiným zajímavým příkladem, který umožňuje zkoumat vlastnosti 
segmentačního schématu P v porovnání se schématem x, je srovnání melodických 
kontur položek OPE 56 a OPE 08, které uvádím v grafu 12. Také tyto položky byly v 
percepčním testu hodnoceny s velkou shodou posluchačů na správné variantě z 
hlediska záměru mluvčího. Těmto položkám odpovídal text „zahájil předminule 
slíbeným/zahájil před minule slíbeným“. 

Pokud zanedbáme rozdíl ve směru výškového pohybu mezi první a druhou 
slabikou, kontury těchto dvou položek mají přibližně stejný tvar, a podstatně se od 
sebe odlišují až v hodnotách výšky páté slabiky. Zatímco u položky OPE 56 
(varianta x) tato slabika proti čtvrté slabice výrazně stoupá a další slabiky za ní 
vytvářejí bábovkovitý tvar, u položky OPE 08 (varianta y, schéma P) dochází 
naopak ke klesnutí páté slabiky, a teprve za ní se objevuje stoupání (potažmo 
melodické kontury tvarově srovnatelné s konturami položky OPE 56). Zdá se, že 
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melodické odlišení předrážky od běžné (přízvučné) první slabiky taktu souvisí s 
pozorovaným jevem dvojitého výškového poklesu11. 

 

Graf 12 

Jak je vidět, zkoumání dvojic realizací může poskytnout zajímavé názorné 
informace. Takovéto individuální srovnání by však bylo třeba provést pro mnohem 
větší skupinu případů, což považuji za příliš náročné. Rozhodla jsem se tedy, že pro 
pro získání základních informací o společných melodických vlastnostech použiji 
jinou metodu popsanou v následujícím oddílu. 

4.2.1 Obecné kontury 

Jako prostředek k nalezení společných vlastností více realizací jsem se 
rozhodla zkonstruovat jakousi obecnou konturu reprezentující skupinu položek se 
stejným segmentačním schématem a stejnou strukturou z hlediska délky taktů. V 
příloze 14 uvádím pro každé schéma tabulku obsahující všechny jeho realizace; u 
každé z nich je uveden počet správných hodnocení v procentech, označení 
předpokládaného a realizovaného způsobu segmentace, označení struktury 

11 První klesnutí výšky nastává na 4. slabice, která je realizována jako předrážka, a druhý pokles následuje na 
přízvučné slabice. 
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z hlediska délky taktů12, použitý text a dále hodnoty vyjadřující výšku jednotlivých 
slabik v půltónech. Položky, u kterých se vyskytuje třepená fonace, jsou vyznačeny 
žlutým zabarvením buněk. 

K vytvoření obecných kontur každého schématu jsem použila vždy pouze 
realizace, které byly v percepčním testu hodnoceny minimálně z 60 procent v 
souladu s významem odpovídajícím danému segmentačnímu schématu. Toto 
omezení mělo zajistit, aby výsledná obecná kontura obsahovala percepčně podstatné 
rysy daného schématu. Dále jsem při vytváření obecných kontur nepoužila položky, 
u kterých se vyskytla třepená fonace ovlivňující melodický průběh úryvku. Tyto 
položky by totiž mohly nežádoucím způsobem ovlivnit celkový průměr. V příloze 
15 uvádím pro každý typ tabulku obsahující položky vybrané v souladu s těmito 
podmínkami, rozdělené do skupin podle struktury z hlediska délek taktů (jednotlivé 
skupiny jsou barevně odlišené). V pravé části tabulky je pro každou položku 
uvedena hodnota minima (minimální výšková hodnota z celého úryvku) a následně 
pro každou slabiku vypočtený výškový rozdíl mezi danou slabikou a minimální 
hodnotou. 

Obecné kontury pro jednotlivé skupiny položek jsem pak získala vypočtením 
průměrného výškového rozdílu od minima pro jednotlivé slabiky. Vzhledem k tomu, 
že se můj výzkum soustřeďuje výhradně na melodickou stránku problematiky, v 
tomto výpočtu zanedbávám informace o časovém rozložení slabik (v různých 
realizacích) a vypočtené výškové body uvádím v rovnoměrných rozestupech. 
Vypočtené průměry hodnot pro jednotlivé slabiky jsou u každého schématu uvedeny 
v souhrnné tabulce v příloze 15. 

V příloze 16 uvádím pro každý způsob segmentace grafy znázorňující obecné 
kontury vytvořené pro všechna schémata délky taktů. V případech, kdy se od sebe 
schémata délky taktů odlišují pouze počtem slabik v posledním taktu, uvádím jeden 
graf obsahující všechny varianty a dále graf zobrazující jejich celkový průměr13. 

4.2.2 Popis melodických rysů segmentačních schémat 

Na základě pozorování zkonstruovaných obecných kontur (reprezentujících 
jednotlivá segmentační schémata) jsem pro každý způsob segmentace určila několik 
typických melodických rysů. Obecná kontura v sobě odráží významné tendence, 
které se projevují ve větším množství realizací daného schématu. Domnívám se 

12 Z důvodu zjednodušení je struktura položky označena třímístným nebo čtyřmístným číslem, případně je 
uvnitř čísla vloženo písmeno p. Číslice vyjadřují počet slabik v taktu, písmeno p značí předrážku. 
13 Některé z koncových slabik se nenacházejí u všech položek a průměr u těchto slabik tedy bere v úvahu 
jenom část položek. Nepřesnosti, ke kterým tímto přístupem mohlo dojít, se však týkají jenom slabik 
v posledním taktu. 
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tedy, že takto stanovené sady rysů mohou být výchozím bodem při popisu 
melodických vlastností jednotlivých schémat. 

Jak jsem uvedla v oddílu 4.2.1, k vytvoření obecných kontur každého 
schématu jsem použila vždy pouze realizace, které byly podle percepčního testu 
hodnoceny v souladu s významem odpovídajícím danému segmentačnímu 
schématu. Lze tedy předpokládat, že se jejich charakteristické melodické rysy 
nějakým způsobem podílejí na vzniku odpovídajícího percepčního dojmu. Je však 
třeba také dodat, že některé z obecných kontur byly vytvořeny na základě dosti 
malého počtu zastoupených melodických kontur14. Pozorování získaná z těchto 
kontur tedy nemusí platit univerzálně. V oddílu 4.2.4 budu ověřovat, nakolik jsou 
jednotlivé rysy pro požadovaný percepční dojem podstatné. V následujících 
odstavcích jsou popsány zjištěné rysy jednotlivých schémat. 

Segmentační schéma x – víceslabičný jednoslovný takt 

První slabika taktu obvykle výrazně klesá oproti předchozí slabice (poslední 
slabice předchozího taktu). Mezi první a druhou slabikou dochází ke stoupnutí, často 
jde o výraznou výškovou změnu. Zbytek slabik v taktu dále stoupá (se snižujícími se 
výškovými kroky) nebo zůstává zhruba na stejné výšce. Ke konci taktu (na poslední 
slabice) může dojít i k mírnému poklesu. Celková kontura slova má výraznou 
tendenci tvořit bábovkovitý tvar. 

Segmentační schéma A – takt n+1 

První slabika taktu obvykle začíná nízko15. Mezi první a druhou slabikou 
dochází k výraznému stoupnutí. Další slabika16 opět stoupá, ale již ne tak výrazně. 
Poslední slabika taktu tvořená monosylabem oproti předchozí slabice nápadně klesá. 
První slabika následujícího taktu vždy výrazně klesá. U většiny kontur se zdá, že 
tento výškový krok je výraznější než předchozí klesnutí na monosylabo. Stejně jako 
u jednoslovného víceslabičného taktu i zde tvoří celková kontura taktu bábovkovitý 
tvar. 

14 Položek zastupujících schéma A bylo 29, pro schéma P bylo použito 7 položek, pro schéma S 22 položek a 
schéma x zastupovalo 47 položek. V rámci každého schématu byly navíc položky rozděleny do menších 
skupin. 
15 Vzhledem k tomu, že se tento typ taktu nachází na začátku jednotlivých úryvků, nemohla jsem výšku první 
slabiky porovnat se slabikou předchozí. Ve vztahu k průměrnému minimu úryvků se však zdá, že výška první 
slabiky taktu se nachází v nižší části pásma. 
16 Tato podmínka se vztahuje pouze na takt 3+1 nebo delší. 
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Segmentační schéma P – takt s předrážkou 

První slabika taktu (předrážka) klesá oproti předchozí slabice. Druhá 
(přízvučná) slabika je ještě nižší, obvykle je nejnižší slabikou celého taktu. Kontury 
také naznačují, že výškový krok před předrážkou je výraznější než krok mezi 
předrážkou a přízvučnou slabikou. Za přízvučnou slabikou následuje ostré stoupnutí 
a zbytek taktu vytváří bábovkovitou konturu. 

Přestože nám percepční test nemohl poskytnout informace umožňující přímé 
srovnání tohoto schématu se schématem A, kdy nepřízvučné slovo spadá do 
předchozího taktu, na základě těchto pozorování se můžeme domnívat, že hlavním 
rozdílem odlišujícím tato dvě schémata (nebereme-li v úvahu temporální faktory) 
může být velikost výškového kroku před monosylabem a za ním. Pokud je tento 
krok menší před monosylabem, vznikne percepční dojem schématu A (složený takt 
n+1). V opačném případě bude monosylabo pociťováno jako předrážka. 

Segmentační schéma S – jednoslabičný takt 

Hlavním rysem jednoslabičného taktu je jeho vysoká poloha ve srovnání s 
okolím. Výška jednoslabičného taktu by měla být vyšší než výška předchozí slabiky. 
Ještě důležitější se mi však jeví následující výrazný pokles na první slabiku 
následujícího taktu. Další slabiky následujícího taktu mírně stoupají, což odpovídá 
popisu jednoslovného taktu. 

4.2.3 Shrnutí charakteristických melodických rysů 

Na základě výše popsaných vlastností segmentačních schémat se v tomto 
oddílu budu zabývat sestavením sad melodických rysů charakterizujících jednotlivá 
schémata. Pro ověření relevance těchto rysů budu dále v oddílu 4.2.4 u každého 
segmentačního schématu zkoumat větší skupinu reprezentativních zástupců, zda 
jsou u nich dané vlastnosti přítomny. 

Schéma x – jednoslovný víceslabičný takt 

Podmínka x1 – první slabika výrazně klesá oproti předchozí slabice 
Podmínka x2 – výrazné stoupnutí z první na druhou slabiku 
Podmínka x3 – další slabiky (kromě poslední slabiky taktu) neklesají 
Podmínka x4 – kontura slova je bábovkovitého tvaru 
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Schéma A – takt n+1 

Podmínka A1 – první slabika je nízko 
Podmínka A2 – výrazné stoupnutí z první na druhou slabiku 
Podmínka A317 – další slabiky (kromě poslední) stoupají se zkracujícími se kroky 
Podmínka A4 – poslední slabika klesá 
Podmínka A5 – první slabika následujícího taktu výrazně klesá 
Podmínka A6 – kontura slova je bábovkovitého tvaru 
Podmínka A7 – krok před poslední slabikou taktu n+1 je menší než krok před první 
slabikou následujícího taktu 

Schéma P – takt s předrážkou 

Podmínka P1 – první slabika klesá oproti předchozí slabice 
Podmínka P2 – druhá (přízvučná) slabika klesá, může být nejnižší z celého taktu 
Podmínka P3 – za přízvučnou slabikou následuje ostré stoupnutí 
Podmínka P4 – zbytek slova dále stoupá a vytváří typickou bábovkovitou konturu 
Podmínka P5 – krok před předrážkou je výraznější než krok mezi předrážkou a 
následující přízvučnou slabikou 

Schéma S – jednoslabičný takt 

Podmínka S1 – výška jednoslabičného taktu je vyšší než výška předchozí slabiky 
Podmínka S2 – následující slabika výrazně klesá 

Abych mohla systém podmínek využít k hodnocení skupiny položek, je třeba 
nejprve přesně vymezit význam některých formulací. Podmínky x1, A4, P1 a P2 
budu považovat za splněné, pokud slabika, která má klesat, má nižší výšku než 
předchozí slabika. Obdobně také podmínka S1 je splněna, pokud je daná slabika 
vyšší než předcházející slabika. Splnění podmínky A1 (první slabika je nízko) budu 
posuzovat podle polohy slabiky v melodickém pásmu úryvku (od výškového 
minima do maxima). Pokud se slabika nachází ve spodní polovině, považuji 
podmínku za splněnou. 

Podmínky x2, A2 a P3 (výrazné stoupnutí) jsem se rozhodla reprezentovat 
dvěma „podpodmínkami“. První z nich hodnotí, zda slabika stoupá, druhá 
specifikuje velikost výškového kroku. Jelikož nemám k dispozici dostatek informací 
k tomu, abych se mohla pokoušet objektivně stanovit požadovanou velikost 
„výrazného“ výškového kroku, ponechám tuto část podmínky definovanou vágně a 

Tato podmínka se vztahuje jen na takty 3+1 nebo delší. 
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při hodnocení jednotlivých položek se budu řídit svým vizuálním dojmem (srovnání 
výšky kroku s okolními kroky). U podmínek A5 a S2 (výrazné klesnutí) použiji 
stejný postup. Podmínky A7 a P5 vyjadřují vztah mezi dvěma výškovými kroky, a 
jejich porovnání je tedy objektivní. 

Podmínky x3 a A3 budu posuzovat také podle vizuálního dojmu. Při stoupání 
několika slabik lze připustit i mírný pokles jedné z nich, pokud je zachována celková 
stoupavá linie. Nejobtížnější bude pravděpodobně hodnocení u podmínek x4, A6 a 
P4 (bábovkovitý tvar kontury). I zde se budu řídit vizuálním dojmem. 

4.2.4 Ověření důležitosti popsaných melodických rysů 

V následujících čtyřech tabulkách (tabulky 19A, 19P, 19S a 19x) hodnotím u 
všech relevantních položek splnění jednotlivých podmínek vymezených v 
předchozím oddílu. Zkoumala jsem všechny položky, které byly v percepčním testu 
alespoň 60 procenty posluchačů hodnoceny variantou, která byla v souladu se 
segmentačním schématem. Mezi ně jsem tentokrát zahrnula i položky, u nichž se 
vyskytovala třepená fonace. Pokud byla tímto jevem zasažena přímo slabika, ke 
které se odvolává některá z podmínek, pak jsem splnění této podmínky 
nevyhodnocovala. Podmínku A3, která se vztahuje pouze na takty 3+1 nebo delší, 
jsem u taktů 2+1 také nevyhodnocovala. 

Každá z tabulek obsahuje všechny položky realizované jedním ze schémat. V 
prvním sloupci je uvedeno označení položek na základě pořadí v testu, v dalším 
sloupci je uvedeno množství správných hodnocení vzhledem k použitému 
segmentačnímu schématu (v procentech). V dalších sloupcích je pro jednotlivé 
podmínky (příslušného schématu) vyznačeno, zda jsou melodickým průběhem dané 
položky splněny (1) nebo nikoli (0). Pod každým sloupcem je v procentech uvedeno 
množství položek, které danou položku splnily. 

Tabulka 19 P 
 

položka %spr/seg P1 P2 P3a P3b P4 P5 
MILI 46 97,62 1 1 0 0 0 1 
MILI 11 88,10 1 1 1 1 1 1 
MILI 31 85,71 1      I    1     I    1    I    1     I    1     I    1 

MILI 73 
OPE 8 
OPE 20 

83,33 
76,32 
63,16 

1           1          1         1          1         0 
1      |    1     |    1    |    1     |    1          1 1     
0         1         0         1         0

MILI 20 61,90 1 0 1 1 1 0 
  100,00 71,43 85,71 71,43 85,71 57,14
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V tabulce 19 P vidíme, že podmínku P1 (klesnutí první slabiky oproti 
předchozí slabice) splnily všechny realizace taktu s předrážkou. Navíc podmínky 
P3a (stoupnutí za přízvučnou slabikou) a P4 (bábovkovitá kontura) byly splněny 
více než 85 % položek. Podmínky P2 (klesnutí mezi předrážkou a přízvučnou 
slabikou) a P3b (stoupnutí za přízvučnou slabikou je výrazné) splnilo přes 70 
procent položek. Specielně u tohoto schématu však musíme vzít v úvahu, že 
zastoupený vzorek realizací je velice malý. Těmto zjištěním tedy zatím nemůžeme 
přičítat obecnou platnost. 

Tabulka 19A 
 

položka %spr/seg A1 A2a A2b A3 A4 A5a A5b A6 A7 
MILÍ 43 97,62 1      I    0    I    0 1 1    I    1    I    1 0 1 
MILÍ 52 
MILÍ 59 
OPE 1 
OPE 43 

97,62 
97,62 
97,37 
97,37 

1           1         0 
0 1 . 0  

1 1       1 
1 . 1 . 1  

1 
0 
1 
1

1         1         1 
1         1.1 1    

1         0 
1.1.1 

1 
1 
1 
1

1 
1 
0 
1 

OPE 47 97,37 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
OPE 68 94,74 0 0 0 n/a 0 0 1 0 1 
OPE 67 1 1 0 1 1 0 
OPE 60 
MILÍ 1 

94,74 
92,11 
85,71 

1        1       1 
0          0         0 

1 
1 
1

1          1          1 1     
1          1

1 
1 
1

0 
1 
0 

MILÍ 47 85,71 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
OPE 52 84,21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OPE 55 
OPE 74 
OPE 59 

84,21 
84,21 
84,21 

1 1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1

1 
1 
1

1 
0 
0

1 
1 
1

1 
1 
1

1 
1 
1

1 
1 
1 

OPE 54 81,58 1 1 0 n/a 0 1 0 1 0 
OPE 15 81,58 1    I   1   I   1 0 1   I   1   I   1 1 1 
MILÍ 29 80,95 1    I   1   I   1 1 1     I    1     I    0 1 0 
OPE 48 76,32 1 1 1 n/a 1 1 1 1 1 
MILÍ 48 73,81 0 1 1 n/a 1 1 1 1 0 
OPE 29 71,05 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
MILÍ 34 69,05 0 0 0 n/a 0 1 1 0 1 
MILÍ 2 69,05 1 1 0 1 0 1 0 1 1 
MILÍ 54 66,67 1 1 1 n/a 1 1 1 1 1 
MILÍ 55 0 1 0 1 1 1 
OPE 25 
OPE 2 

66,67 
65,79 
65,79 

1        1       1 
1 , 1 , 1

1 
1 
1

1         0         0 
0,1,1

1 
1 
1

1 
1 
1 

OPE 19 63,16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
MILÍ 74 61,90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  75,86 86,21 62,07 91,30 75,86 93,10 72,41 89,66 72,41 
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Podle tabulky 19 A se zdá, že podmínka A5a (pokles slabiky následující za 
monosylabem) je pro takt typu n+1 velice charakteristická. Hodnocení přes 90 
procent má také podmínka A3 (u taktů delších než 3 slabiky výška před poslední 
slabikou stoupá), toto hodnocení se však vztahuje pouze na tyto delší takty. 
Hodnocení přes 80 procent měly ještě podmínky A6 (bábovkovitý tvar kontury) a 
A2a (stoupnutí po první slabice). 

Tabulka 19 S 
 

položka l%spr/seg S1 S2a S2b
OPE 28 100,00 1 1 1 
MILI 15 100,00 1 1 1 
MILI 40 100,00 0 1 1 

MILI 10 
MILI 13 
MILI 36 

97,62 
95,24 
90,48 

1           1          1 
0 1         0 
1 1       1

MILI 69 90,48 1 1 1 
OPE 69 89,47 1 1 0 
MILI 18 0 1 1 
MILI 50 
MILI 68 

88,10 
88,10 
88,10 

1        1       1 
1,1,1

OPE 61 86,84 1 1 1 
OPE 65 84,21 1 1 0 
OPE 34 1 1 1 
OPE 40 
OPE 12 
OPE 36 

81,58 
81,58 
78,95 
78,95 

1          0         0 
1        1       1 

1.1.1
MILI 28 78,57 1 1 0 
MILI 61 73,81 1 1 0 

OPE 13 
MILI 12 
MILI 65 

73,68 
69,05 
66,67 

0 
1 
1 

1 
1 
0 

0 
1 
0

  81,82 90,91 63,64

U položek schématu S splňovalo přes 90 procent realizací podmínku S2a 
(slabika za jednoslabičným taktem klesá). Podmínku S1 splnilo více než 80 procent 
realizací. 

Tabulka 19 x 
 

položka %spr/seg 
MILI 71      100,00 

MILI 14 ,    97,62 

x1a 
0 
1 

x1b 
0 
1 

x2a 
1 1 

x2b 
1 1 

x3 
1 1 

x4 
1 1 

MILI 32 |    95,24 1 1 1 1 1 1 
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MILÍ 35 92,86 1 1 1 0 1 0 
MILÍ 58 92,86 1 0 0 0 0 0 
MILÍ 5 92,86 1 1 1 1 1 1 
OPE 5 92,11 1 1 1 0 1 1 
OPE 16 92,11 0 0 1 1 1 1 
OPE 42 89,47 1 1 1 1 1 1 
OPE 75 89,47 1 1 1 1 1 1 
MILÍ 49 88,10 1 1 1 1 1 1 
MILÍ 57 88,10 0 0 1 0 1 1 
OPE 45 86,84 1 0 1 0 1 1 
OPE 39 84,21 1 1 1 1 1 1 
OPE 49 84,21 1 0 1 1 1 1 
OPE 71 84,21 1 1 0 0 1 0 
MILÍ 44 83,33 1 0 1 1 1 1 
OPE 73 81,58 1 1 1 1 1 1 
OPE 14 81,58 1 1 1 1 1 1 
MILÍ 42 80,95 1 1 1 0 0 1 
MILÍ 45 80,95 1 1 1 0 1 1 
OPE 30 78,95 1 0 1 1 1 1 
OPE 37 78,95 1 0 1 1 1 1 
OPE 35 76,32 1 1 1 1 1 1 
OPE 32 76,32 1 1 1 1 1 1 
OPE 70 76,32 1 0 1 0 0 0 
OPE 7 76,32 1 0 1 0 1 1 
OPE 66 76,32 1 1 1 1 1 1 
MILÍ 75 76,19 1 1 1 0 1 0 
MILÍ 17 76,19 1 1 1 1 1 1 
MILÍ 37 73,81 1 0 0 0 0 0 
MILÍ 72 71,43 0 0 0 0 0 0 
MILÍ 53 71,43 1 1 0 0 1 1 
OPE 63 71,05 1 1 1 1 1 1 
OPE 62 71,05 1 1 1 1 1 1 
MILÍ 70 69,05 1 0 1 1 1 1 
MILÍ 16 69,05 1 1 1 0 1 1 
OPE 56 68,42 1 0 1 1 1 1 
MILÍ 3 66,67 1 1 0 0 1 0 
OPE 9 65,79 1 1 1 1 1 1 
OPE 53 65,79 1 1 0 0 1 1 
MILÍ 64 64,29 1 1 1 1 1 1 
MILÍ 66 64,29 1 1 1 1 1 1 
MILÍ 56 64,29 1 0 1 1 1 1 
OPE 57 63,16 0 0 0 0 1 1 
MILÍ 41 61,90 1 1 1 1 1 0 
OPE 23 60,53 1 1 0 0 1 0 
OPE 27 76,32 n/a n/a 1 1 1 0 
OPE 3 76,19 1 1 0 0 1 0 
MILÍ 23 71,05 1 0 0 0 0 0 
OPE 58 65,79 1 1 1 1 n/a n/a 

| 90,0 64,0 78,4 58,8 88,0 74,0
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U realizací jednoslovného víceslabičného taktu se jako nejčastěji zastoupený 
rys ukázalo klesnutí první slabiky taktu proti předchozí slabice. Dále se výrazně 
projevila tendence taktů v průběhu neklesat. U necelých 80 procent realizací došlo 
po první slabice ke stoupnutí. U 74 procent realizací byla pozorována bábovkovitá 
melodická kontura taktu. 

4.3   Méně obvyklé melodické varianty 

V našem materiálu se zdá, že některé z výše popsaných melodických rysů 
opravdu jsou pro daná realizační schémata charakteristické. Tyto rysy však nemusí 
popisovat jediný možný způsob realizace. Lze předpokládat, že existují i podstatně 
odlišné varianty, které jednotlivá schémata úspěšně reprezentují. 

Jako příklad uvádím pozorování, které jsem provedla u schématu A. 
Soustředila jsem se na položky, jejichž kontura nesplňovala podmínku A7 (menší 
výškový krok před monosylabem než před první slabikou následujícího taktu). 
Kontury všech položek, které tuto podmínku nesplňovaly, uvádím v příloze 17. Jak 
se ukázalo, některé z těchto položek měly více společných vlastností. V grafu 13 
uvádím ukázku dvou z těchto kontur, z nichž každá je realizována jiným mluvčím 
(položky OPE 1 a MILI 29). Podobné kontury s velmi výrazným poklesem poslední 
slabiky taktu 3+1 měly i položky MILI 01 a MILI 67. 

Oproti předpokládaným vlastnostem popsaným v předchozích oddílech se 
tyto kontury odlišují zejména polohou monosylaba (poslední slabiky taktu 3+1). 
Před touto slabikou se vyskytuje výrazný výškový krok (také v porovnání s 
předchozími výškovými kroky), takže tato slabika je téměř na úrovni nejnižší 
slabiky úryvku. Místo následného výrazného klesnutí na první slabiku následujícího 
taktu zde pak pozorujeme jen zcela nepatrný výškový krok. 
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3,00 
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Graf 13 – OPE 1, MILI 29 
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Zajímavou skutečností však je, že když si odmyslíme bábovkovitou modulaci 
úseků kontury, znázorňující kohezi jednotlivých taktů (taktu 3+1 a následujícího 
tříslabičného taktu), linie celkového poklesu a následného stoupání těchto dvou 
taktů vytváří mísovitý tvar se zlomem na hranici mezi těmito takty (viz obrázek 3). 
Tímto pozorováním se potvrzují předchozí zjištění (viz např. Palková – Volín 2003, 
s.1384-1385) naznačující, že melodický průběh z poklesem uprostřed má negativní 
vliv na kohezi taktů. Tento příklad však zatím můžeme považovat za pouhý náznak 
obecnějšího uplatnění těchto principů. K ověření těchto domněnek by bylo zapotřebí 
provést např. percepční test využívající syntetický signál. 

 

Obrázek 3 

4.4   Shrnutí vlivu monosylab 

4.4.1 Srovnání jednoslovného taktu a taktu n+1 

Zřejmě nejvýraznějším rozdílem, kterého si můžeme povšimnout při srovnání 
jednoslovného víceslabičného taktu s taktem obsahujícím na konci s monosylabo, je 
výrazná tendence k poklesu poslední slabiky složeného taktu. Tento rozdíl lze také 
formulovat jako větší tendenci jednoslovných taktů tvořit spíše stoupavé průběhy 
bez významného poklesu na konci. Ostatní rysy se vyskytují podobně u obou 
schémat. 
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4.4.2 Srovnání jednoslovného taktu a taktu s předrážkou 

Takt s předrážkou se od běžného taktu s přízvukem na první slabice odlišuje 
velice výrazně. Zatímco u jednoslovného taktu byl jako nejobvyklejší průběh zjištěn 
bábovkovitý tvar s nejnižší první slabikou, takt s předrážkou je charakteristický 
mísovitým průběhem v počáteční části. Tento jev je vyvolán tím, že výška slabiky 
tvořící předrážku je obvykle vyšší než výška přízvučné slabiky. 

Je však třeba dodat, že v projevu mluvčích, které jsem nahrávala, nebyla 
předrážka zrovna častou realizací. V rámci mého materiálu tedy pro její zkoumání 
nebyl dostatečný počet realizací. Navíc výsledky hodnocení položek tohoto typu 
získané v percepčním testu naznačují, že právě tento typ realizace nemá příliš 
stabilní odezvu v percepci. Uvedená zjištění tedy zatím nelze považovat za 
dostatečně průkazná. 

4.4.3 Melodické vlastnosti jednoslabičného taktu 

V celkovém výsledku byl tento typ realizace monosylab rozeznán největším 
procentem posluchačů. Tento výsledek je možné přičíst výraznému výškovému 
odlišení jednoslabičného taktu od okolních slabik, díky němuž lze v řetězci slabik 
tento jev identifikovat pouze na základě srovnání s okolními slabikami. Melodické 
vlastnosti vedoucí k rozpoznání ostatních schémat jsou v tomto ohledu mnohem 
komplexnější. 
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5.    Návrh systému transkripce 

Jedním z cílů této práce bylo také navržení transkripčního systému, který by 
bylo možné použít pro zápis melodického průběhu řečového signálu. Takovýto zápis 
by měl v ideálním případě zachycovat melodické rysy na úrovni přízvukových taktů 
natolik přesně, aby uchovával informace podstatné pro vnímání koheze slabik a 
jejich segmentace do přízvukových taktů. 

5.1   Popis systému InTSInt 

Navržený systém vychází z univerzálního systému INTSINT18 (Hirst – 
DiCristo 1998, s. 10-14) upraveného pro účely popisu jednotek na úrovni 
přízvukového taktu. Systém INTSINT vyvinuli intonologové Daniel Hirst a Albert 
DiCristo s cílem vytvořit systém použitelný pro popis intonace libovolného jazyka. 
Tento systém se omezuje na popis melodie (základní frekvence) a nezahrnuje ostatní 
suprasegmentální vlastnosti (dynamiku a trvání). Základem popisu je sekvence 
statických „výškových“ bodů. Hodnota každého bodu je určena buď relativně 
(srovnáním s předchozím výškovým bodem) nebo globálně s ohledem na hlasový 
rozsah daného mluvčího. V následující tabulce jsou uvedeny symboly systému 
INTSINT spolu s vysvětlením jejich významu. 

Tabulka 20 
 

Hodnoty určené relativně 

T Stoupnutí 
i Klesnutí 
< Mírné stoupnutí (upstep) 

> Mírné klesnutí (downstep) 
-> Zachování stejné výšky 

Hodnoty určené globálně 

ft Nejvyšší tón (s ohledem na rozsah používaný mluvčím při řeči) 

li Nejnižší tón 

International Transcription System for Intonation 
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Přesnější rozlišení výškových bodů v rámci intonační jednotky autoři 
nepovažují za nutné. Za zásadní faktor pro percepci intonace považují právě výšku 
bodu relativně vůči předchozímu bodu. Vzhledem k tomu tento systém neumožňuje 
srovnání výšek bodů mezi různými intonačními jednotkami. 

5.2   Modifikace systému pro účely popisu taktů 

Pro účely zkoumání melodie v rámci přízvukových taktů jsem systém 
INTSINT modifikovala tak, aby byly patrné výškové změny již na úrovni slabik. 
Symbolem označujícím změnu výšky tedy nebudou označeny pouze přízvučné 
slabiky, nýbrž všechny slabiky. 

Vzhledem k tomu, že budu transkripci testovat (a používat) na úryvcích, které 
jsou vyňaty z celkového melodického kontextu výpovědi, a nemám ani v úmyslu 
jakkoli sledovat souvislost s celkovým melodickým průběhem výpovědi, nepovažuji 
za smysluplné používání symbolů pro nejvyšší a nejnižší tón ve smyslu výškového 
rozsahu mluvčího. Bude však nezbytné specifikovat význam symbolů pro relativní 
výškové změny. 

Při definování pěti symbolů pro výškové změny jsem nejprve vyšla z 
pozorování obvyklých melodických kroků vyskytujících se v melodických 
konturách. Symbolem ↑ pro stoupání jsem se rozhodla značit stoupnutí o více než 

1,8 půltónu. Symbol < pro mírný vzestup jsem použila u stoupání, které přesáhlo 
0,6 půltónu (a zároveň nepřesáhlo hranici 1,8 půltónu). Významy symbolů pro 
klesání a mírné klesání jsem definovala odpovídajícím způsobem jako výškové 
kroky v opačném směru. Zbylé výškové kroky v libovolném směru nepřesahující 0,6 
půltónu jsem označila symbolem →. Adekvátnost těchto definic a možnosti jejich 
dalšího upřesnění budu diskutovat dále. 

5.3   Možnosti a omezení navrženého systému 

Pomocí takto definovaného systému jsem přepsala všechny melodické 
kontury, které byly použity pro vytvoření obecných kontur popisovaných v oddílu 
4.2.119 ). Všechny tyto přepisy jsou uvedeny v příloze 18. U několika vybraných 
položek jsem se pokusila na základě přepisů určit segmentaci do přízvukových 
taktů. Abych se pokud možno vyhnula položkám s netypickou nebo nejednoznačnou 
konturou, zvolila jsem od každého schématu položky s vysokým procentem 
správných hodnocení v percepčním testu (většinou nad 80 procent). 

19 Tyto kontury byly vybrány na základě hodnocení položek v percepčním testu, přičemž nebyly použity 
realizace obsahující třepenou fonaci; podrobněji viz oddíl 4.2.1. 
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Postup bych intuitivně popsala takto: vyhledáním symbolů reprezentujících 

klesání (↓, >) jsem se snažila vymezit první slabiky taktů. V případech, kdy za sebou 
následovalo několik symbolů znázorňujících klesání, jsem za kandidáta na první 
slabiku taktu předběžně považovala poslední z nich. U předposledního symbolu v 
takovéto sekvenci jsem se pak snažila na základě porovnání velikosti a směru 
okolních výškových změn určit, zda se jedná o předrážku, samostatný jednoslabičný 
takt nebo klesající poslední slabiku víceslabičného taktu. V posledním kroku jsem 
předběžně vymezené přízvukové takty zkoumala z hlediska tvaru celkové kontury. 
Za vyhovující tvar jsem považovala bábovkovité kontury20, eventuelně také 
monotónní průběh (zvolna stoupající nebo klesající). V případech, kdy navržený takt 
měl z tohoto hlediska neodpovídající tvar, jsem se snažila najít jiný možný způsob 
segmentace. 

V případě absence symbolů reprezentujících klesání21 jakožto vhodných 
kandidátů na první slabiku taktu jsem vyhledala alespoň symboly znázorňující rovný 
průběh a dále jsem s nimi zacházela podle popisu v předchozím odstavci. 

Abych při určování segmentace pomocí těchto přepisů nebyla nechtěně 
ovlivněna jinými informacemi, použila jsem tabulku obsahující pouze přepisy 
vybraných položek22 seřazené podle pořadí položek v testech. 

5.3.1 Úspěšnost rozpoznávání segmentace na základě přepisu 

Ukázalo se, že při segmentaci řetězce slabik pouze podle popsaného 
melodického přepisu dochází k mnoha nejednoznačnostem. U velmi výrazných 
melodických průběhů byl výsledek správný, ale nastal i opačný jev: u menší části 
položek jsem segmentaci určila s jistotou, avšak nesprávně. 

Vyskytla se i množina silně monotónních úryvků, u kterých většina 
melodických změn byla pod rozlišovací schopností takto definovaného systému. S 
touto obtíží by bylo nutné se vyrovnat např. zavedením více pásem melodického 
rozsahu a upravením definic symbolů vzhledem k jednotlivým pásmům. 

20 V definovaném systému symbolů se tato kontura projevuje jako sekvence symbolů T < -^ > i nebo její 
libovolná část. Podrobněji platí, že některé znaky se mohou za sebou objevit vícekrát a některé z nich 
nemusejí být přítomny. Nezbytnou podmínkou však je, aby se jednotlivé symboly objevily pokud možno 
v uvedeném pořadí. 
21 např. u celkově stoupavého nebo silně monotónního průběhu 
22 bez uvedení údajů o segmentačním schématu, počtu slabik v taktech, typu a variantě úryvku 
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5.3.2 Diskuse 

Nejvíce problémů nastalo při odlišování předrážky od poslední slabiky 
předchozího taktu. Navržený systém rozlišuje pouze 2 úrovně výškového kroku, a často 
se tak stává, že v přepisu nejsou podstatné informace zachovány. V mnoha případech by 
zde k objasnění segmentace mohl pomoci pohled na melodický průběh v širším kontextu. 
Je možné, že transkripční systém má nevýhodu také v tom, že zanedbává temporální 
aspekty kontury, které mohou být při hodnocení tvaru křivek rozhodující. 

Řešení otázek souvisejících s rozpoznáním konkávnosti nebo konvexity křivek 
reprezentujících melodický průběh taktů na základě melodické transkripce by vyžadovalo 
delší čas ke stanovení nejvhodnějších definic použitých symbolů. Řešení by mohlo 
zahrnovat uzpůsobení systému takovým způsobem, aby se definice výškových kroků 
měnily na základě celkového charakteru úryvku. Úryvek obsahující velké melodické 
výkyvy by měl tedy jednotlivé symboly definované jako výraznější kroky, zatímco u 
monotónních úryvků by symboly byly přiřazovány jemnějším změnám výšky. Provedla 
jsem několik pokusů s rozdělením úryvků podle šířky pásma (tzn. rozdílu výškového 
maxima a minima úryvku), ale toto kritérium evidentně neodpovídalo charakteristice 
výšky kroku . 

Domnívám se, že tento úkon by bylo možné efektivně provádět s pomocí 
příslušného (nerozsegmentovaného) řetězce slabik. Za těchto podmínek je možné pomocí 
melodické transkripce rozlišit významové varianty (pokud jsou realizovány některým z 
odpovídajících segmentačních schémat). Jednoznačná slova tvořící okolí 
nejednoznačného jádra řetězce napomohou správně interpretovat některé sekvence 
symbolů jako takty a umožní v daném kontextu přiřadit význam23 zbylým symbolům. 

23 poslední slabika taktu, předrážka, samostatný takt nebo první slabika taktu 
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6.    Závěrečné shrnutí 

Výsledky diplomové práce rozděluji pro přehlednost do několika částí 
odpovídajících jednotlivým kapitolám. 

6.1    Percepční test 

Na základě získaného přirozeného materiálu byly vytvořeny dva percepční 
testy. Položky těchto testů byly tvořeny dvojznačnými řetězci slabik, u nichž byl 
význam určován na základě segmentace do přízvukových taktů. Jedna z variant 
dvojznačného textu vždy obsahovala jednoslabičné slovo (označována jako varianta 
y). Byly navrženy tři typy dvojznačných řetězců z hlediska potenciálního zařazení 
jednoslabičného slova do taktu (označovány A, B, C). Test byl poté předložen 
posluchačům a získaná hodnocení byla statisticky zpracovávána. 

Použité testy byly na sobě nezávislé jak z hlediska materiálu, tak z hlediska 
zúčastněných posluchačů. V kapitole 2 se však prokazuje, že v jejich výsledcích se 
objevují mnohé společné tendence. Srovnání průměrného počtu správných 
hodnocení a průměrné shody posluchačů v obou testech ukazují, že testy byly pro 
posluchače zhruba stejně náročné. Na základě těchto ukazatelů jsem považovala za 
přijatelné s výsledky obou testů dále zacházet jako s jediným souborem výsledků. 

V oddílu 2.3.5 lze podrobněji pozorovat, že i mnohé tendence na úrovni 
hodnocení strukturních typů (A, B, C) se projevily současně v obou testech. Je zde 
například patrné, že u obou testů získaly větší počet správných hodnocení y-položky 
typů A a C, zatímco u typu B posluchači hodnotili úspěšněji x-položky. Z těchto 
výsledků lze soudit, že rozdíly při hodnocení jednotlivých typů souvisejí s 
tendencemi při jejich realizaci (z hlediska způsobu zařazení monosylaba do 
taktového schématu). 

6.2    Segmentace 

V dalším průběhu práce byla u jednotlivých úryvků poslechem určena 
segmentace do přízvukových taktů. Kapitola 3 se zabývá sledováním tendencí 
jednotlivých typů položek (A, B, C) ve vztahu k očekávanému způsobu segmentace. 
Výsledky segmentace u realizací varianty s monosylabem jasně ukazují, že 
nejhojnější využití taktového schématu n+1 (monosylabo je připojeno na konec 
předchozího taktu). Tento způsob realizace monosylaba je pro mluvčí velmi běžný a 
je mnohdy využit i v situaci, kdy je na základě větné stavby očekáván jiný typ 
realizace. 
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V oddílu 3.3 jsou jednotlivé způsoby segmentace uvedeny do souvislosti s 
výsledky percepčního testu, a pro jednotlivá segmentační schémata tak můžeme 
hodnotit jejich „rozpoznatelnost“. V tomto smyslu se nejvýraznější výsledky 
objevily u realizace monosylaba jako samostatného taktu. Naopak u realizací 
monosylaba jako předrážky se (pro většinu případů) projevila v hodnocení výrazná 
nejistota. V kontrastu s tím se u skupiny realizací tohoto schématu jednou z mluvčí 
(LK) naopak vyskytly mimořádně přesná hodnocení. Tento jev naznačuje, že 
výsledky hodnocení v percepčním testu jsou silně závislé na projevu jednotlivých 
mluvčích. 

6.3    Zjištěné melodické zákonitosti 

V kapitole 4 byla na základě obecných kontur pro každé schéma stanovena 
sada charakteristických rysů (podmínek), které se jevily pro toto schéma jako 
percepčně podstatné. V oddílu 4.3.4 jsem zpětně ověřovala míru jejich skutečného 
zastoupení ve skupině všech relevantních realizací daného schématu. Některé ze 
stanovených rysů jsou v realizacích daných schémat přítomny u velkého procenta 
případů, a vzhledem k našemu materiálu je tedy lze považovat za charakteristické. 
Zvláště bábovkovitý tvar melodické kontury se konzistentně projevuje u všech 
schémat jako rys podporující kohezi celků. 

V oddílu 4.4 jsem se pokusila vymezit hlavní rozdíly melodických vlastností 
jednoslovných taktů a taktů obsahujících monosylabo. U typu n+1 se jako 
nejvýraznější rozdíl oproti jednoslovnému taktu jeví výrazný pokles poslední 
slabiky složeného taktu. Ostatní rysy se u složeného a jednoslovného taktu projevují 
obdobně. 

Zjištění týkající se vlastností taktu obsahujícího předrážku se sice jeví jako 
celkem konzistentní, ale vzhledem k malému množství zkoumaných realizací je 
zatím nelze považovat za přesvědčivá. V našem materiálu se projevuje, že takt s 
předrážkou je charakteristický mísovitým průběhem v počáteční části. Tím výrazně 
kontrastuje s typickým bábovkovitým průběhem charakteristickým pro jednoslovné 
takty. 

Melodické vlastnosti stanovené pro jednoslabičný takt se v porovnání s 
vlastnostmi ostatních typů taktů dají považovat za velmi snadno rozpoznatelné. V 
celkovém výsledku byl tento typ realizace monosylab rozeznáván největším 
procentem posluchačů. To je možné přičíst výraznému výškovému odlišení 
jednoslabičného taktu od okolních slabik, díky němuž lze v řetězci slabik tento jev 
identifikovat pouze na základě srovnání s okolními slabikami. Melodické vlastnosti 
umožňující rozpoznání ostatních schémat jsou v tomto ohledu mnohem 
komplexnější. 
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6.4    Návrh melodické transkripce 

V kapitole 5 jsem se pokusila o návrh transkripčního systému umožňujícího 
záznam melodického průběhu na úrovni taktů. Systém vychází z univerzálního 
systému INTSINT určeného pro přepis intonace. 

S využitím popisu melodických rysů jednotlivých typů taktů (získaném v 
předchozí kapitole) jsem se také pokusila ověřit, do jaké míry je navržený systém 
použitelný z hlediska zachování informací podstatných pro vnímání koheze slabik a 
jejich segmentace do přízvukových taktů. Zdá se, že při segmentaci dvojznačného 
řetězce slabik může být záznam melodie tímto transkripčním systémem pro určení 
segmentace postačující. V oddílu 5.3.2 jsou diskutována hlavní omezení tohoto 
systému a jsou navržena možná vylepšení systému. 
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Shrnutí 

Diplomová práce se soustřeďuje na zkoumání melodických vlastností 
složených taktů, tj. taktů, jejichž součástí je jednoslabičné slovo. Výchozím 
postupem je analýza melodického průběhu dvojznačných řetězců slabik, z nichž 
jedna varianta vždy obsahuje jednoslabičné slovo v různých pozicích a druhá 
varianta obsahuje pouze víceslabičná slova. Informace o melodickém průběhu jsou 
současně uváděna do souvislosti s výsledky poslechového testu, které poskytují 
zpětnou vazbu o percepčním dojmu daných realizací. Pomocí porovnání různých 
realizací práce směřuje k odhalení melodických schémat, která se u složených taktů 
vyskytují narozdíl od taktů jednoslovných. Součástí práce je také návrh systému 
melodické transkripce na úrovni taktů. 

Summary 

The diploma work focuses on investigating the melodic properties of 
compound stress-groups (i.e. polysyllabic stress-groups that include a monosyllabic 
word). The primary method is the analysis of melodic course in ambiguous syllable 
sequences. In each of these syllable sequences, one meaning alternative included a 
monosyllable in various positions and the other alternative was constituted by 
polysyllabic words only. The melodic course data are simultaneously correlated with 
the perception test results that provide a feedback on perception of individual 
instances. By comparing various instances of compound stress-groups the work 
pursues the detection of melodic patterns that occur in compound stress-groups 
unlike in simple stress-groups (formed by one word only). The work also contains a 
melodic transcription system design intended to retain melodic properties on the 
stress-group level. 


