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The Voicing Contrast in Vietnamese English 

Bakalářská práce Lenky Tranové zkoumá realizaci znělostního kontrastu v angličtině mluvčích 

vietnamského původu. Protože cizinecký přízvuk a různé výslovnostní rysy, které k němu mohou 

přispívat, jsou v dnešním světě velmi aktuální, jedná se o vhodně zvolené výzkumné téma. Zaměření na 

vietnamskou angličtinu je v českém prostředí navíc poměrně ojedinělé. 

Předkládaná bakalářská práce je členěna dle konvencí empirického výzkumu a obsahuje čtyři hlavní 

kapitoly. V úvodní kapitole autorka představuje systém anglických konsonantů se zaměřením na 

explozivy a jejich znělost z hlediska fonologického i fonetického. Samostatný oddíl je pak věnován 

době nástupu hlasivkového tónu (VOT) a různým aspektům spojeným s měřením a používáním VOT. 

Druhá tematicky odlišná část úvodní kapitoly stručně popisuje základní aspekty osvojování zvukové 

stránky cizího jazyka, vybrané poznatky o vietnamské angličtině a především realizaci exploziv 

v iniciální pozici. 

Ačkoli je teoretická kapitola navenek přehledně členěna, samotný text již přehledně nepůsobí, a to 

především kvůli dílčím nepřesnostem, neobratným formulacím a obecně velmi nízké jazykové úrovni 

textu. Zmíním jen několik příkladů. Zarážející je vyznění hned druhé věty úvodu, podle níž vietnamští 

mluvčí have vocabulary and grammar that cannot be orally communicated in an efficient manner (str. 

10). Na straně 11 jsou vedle sebe stavěny koncepty voicing, aspiration, and mainly VOT, jako by se 

jednalo o tři disjunktní koncepty; naopak z formulace na str. 20 (aspiration/VOT) by se zdálo, že se 

jedná o totéž. Značně fragmentovaně působí popis znělosti (oddíly 2.3 a 2.4), který je částečně 

repetitivní (totéž však platí např. i pro první odstavec oddílu 2.5) a částečně málo provázaný. Rád bych, 

aby autorka u obhajoby vysvětlila, případně poopravila název oddílu 2.5.3 (The Recognition of VOT). 

Výhrady mám i ke způsobu citování v úvodní části. Pro čtenáře není příjemné uvedení zdroje 

v závorkách, když se nachází v textu, např. (Dixit, 1997: 87) explains ... (str. 16). Především je však 

celá řada citací nepřesná, protože autorka často uvádí jen prvního autora studie (např. Lisker, 1964 je 

ve skutečnosti Lisker a Abramson, 1964; podobně Mikuteit, 2007; Zampini, 2008 a další). Některé 

zdroje jsou buď napsané chybně, nebo v seznamu referencí vůbec není uveden zdroj (např. Dixit, 1997 

na str. 16; James, 1996 na str. 23). 

Empirická část předložené bakalářské práce začíná popisem metodologického pozadí: autorka se 

věnuje výběru a různým charakteristikám analyzovaných mluvčích, dále pak způsobu pořízení a 



zpracování nahrávek a extrakci hodnot VOT. Na straně 32 autorka popisuje vytvoření nové vrstvy 

nazvané VOT a vyznačování cílových jevů v této vrstvě – tedy detaily z hlediska požadavku na 

replikovatelnost výzkumu velmi důležité – ale popis je bohužel značně nepřehledný a vlastně z něj 

význam značení v této vrstvě pro celou studii ani nevyplývá. V závěrečném oddílu metodické kapitoly 

jsou představeny hypotézy studie. Rád bych Lenku Tranovou požádal, aby u obhajoby vysvětlila 

motivaci pro stanovení hypotézy H3: očekávala, že se realizace znělostního kontrastu ve vietnamštině 

liší v závislosti na regionálním původu mluvčích? 

Další kapitola již postupně prezentuje výsledky. Autorka postupuje od obecných vztahů ke 

konkrétnějším analýzám, ale i zde popis trpí špatnou jazykovou úrovní textu. Jako příklad uvádím větu 

ze strany 35: The figure 4.1 below displays how VOT values (ms) change according to the move 

between the voiced and voiceless continuum is significant p < 0.001 based on equation: F(1,757) = 

393,37; pomineme-li agramatičnost celé věty, proč se hovoří o kontinuu, když se analýza týká dvou 

kategorií (znělých a neznělých hlásek)? Jinak je popis výsledků dobře strukturovaný a obsahuje jen 

drobné chyby. Například na straně 39 se autorka věnuje rozdílu mezi severo- a jihovietnamskými 

mluvčími a absenci rozdílu ve VOT dokládá celkovým vztahem analýzy rozptylu (ANOVA), namísto 

prozkoumání dílčích vztahů pomocí posthoc testu (absence rozdílu však samozřejmě platí). 

Bakalářskou práci uzavírá diskuse, v níž jsou shrnuty hlavní výsledky práce. 

Rád bych Lenku Tranovou požádal, aby se u obhajoby podrobněji vyjádřila k dílčí hypotéze týkající se 

absence aspirace po /s/: hypotéza H4 zní, že předpokládá zkrácení hodnot VOT ve spojeních /sp st sk/, 

a analýza hypotézu potvrdila. Vzhledem k tomu, že vietnamština neumožňuje slabičnou préturu 

složenou ze dvou obstruentů a tuto hypotézu tedy nelze stanovit například na základě pozitivního 

transferu, jaké obecně fonetické principy by mohly nahrávat tomu, že skutečně u exploziv následujících 

po /s/ bude hodnota VOT nižší než u exploziv samotných? 

Na závěr konstatuji, že předkládaná práce Lenky Tranové splňuje i přes problematické aspekty a 

zejména nízkou jazykovou úroveň požadavky kladené na bakalářskou práci. Vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji hodnocení  dobře. 

 

V Praze dne 31.8.2015 

                  ..................................................... 

 doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 

 Fonetický ústav FF UK 


