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Tempo řeči je důležitým aspektem veřejných projevů, mezi které řeč průvodců patří, neboť výrazně 

ovlivňuje srozumitelnost projevu a může být využito např. pro zdůraznění či naznačení hierarchie výpovědi. 

Ačkoli je tempo řeči předmětem trvalého zájmu badatelů, není zdaleka dostatečně zpracováno a získané 

poznatky je vhodné neustále ověřovat a doplňovat. Z těchto důvodů považuji vybrané téma za užitečné. 

 

Práce má tradiční členění na část teoretickou a praktickou. 

Ve výkladu autorka prochází jednotlivé parametry, které se váží k tempu řeči, a další aspekty související 

s tématem práce, jako mluvní styly apod. 

Podle publikace Palková a kol. (2004) uvádí autorka členění na tempa na mluvní tempo celkové, tempo 

mluvní modifikované a tempo artikulační (str. 11). V dalším odstavci hovoří o tempu mluvním podle Volína 

(2009) a zmiňuje, že v případě mluvního tempa lze určit „horní hranici délky pauzy, nad níž už se pauza 

nepočítá jako součást promluvy“ (str. 11). Prosím o objasnění a) zda se tyto dva uvedené pohledy na tempo 

liší, či zda zde lze nalézt nějaké paralely, b) jak byly tyto přístupy aplikovány v předkládané práci (str. 15). 

K tomu se váže další dotaz: Mohla by autorka upřesnit, jak zacházela s delšími pauzami a jestli stanovení 

hodnoty 1,5 s vycházela z nějakých podkladů? Cit. „jsou vynechány a samostatně sledovány pauzy delší než 

1,5 s“ (str. 15, k těmto pauzám také str. 24). Nabízí se více možností, a to nezapočítání a) celého trvání 

takovýchto pauz, b) jen části přesahující hodnotu 1,5 s, c) jen část přesahující hodnotu artikulační pauzy.  

V této souvislosti prosím o osvětlení vztahu parametrů „trvání ticha“ – „trvání pauz“ (tab. 1, str. 27, a 

ekvivalentní) a vymezení pojmů délka a trvání (např. str. 24).  

Tvrzení „normální pauzy jsou nutné akusticky, souvisejí s dýcháním“ (str. 13) vychází z uvedeného 

zdroje J. Tomana?   

Mohla by autorka dále objasnit vztah vymezení promluvového úseku (str. 17), kategorizace podle studie 

Janouškové a vyjádření „pro jednotlivé promluvové úseky [jsou] značeny pouze předěly na úrovní [sic!] 2 a 

výše” (str. 18). 
 

Pro popis relativních rozdílů mezi třemi vzorky téže nahrávky zavádí autorka „terminologickou jednotku“ 

– „oblouk“ a dále „termín tendence“ (str. 19). Nejen tuto formulaci, ale celkové pojetí tohoto oddílu 

nepovažuji za příliš šťastné. Snazšímu pochopení by přispělo zavedení čtyř souslovných termínů „vnější 

oblouk s klesavou tendencí“, „vnější oblouk se stoupavou tendencí“ a totéž pro „vnitřní“ oblouk, nejlépe 

spolu s jednoduchými schématy. Tím by také nevyvstaly otázky, jak se ve způsobu popisu odráží postavení 

třetího vzorku. Mimochodem a) na str. 28 patrně došlo k záměně vnější/vnitřní oblouk při popisu 

1. prohlídky mluvčího EC (vnější oblouk – 2. vzorek má nižší tempo, ale na str. 19 podle definice má být 

prostřední vyšší), b) při popisu 2. prohlídky téhož mluvčího se hovoří o „spodním“ oblouku, což by možná 

bylo intuitivnější pojmenování (str. 28). 

Pro tempo mezipauzového úseku by bylo vhodnější nalézt jiné pojmenování než „lokální tempo“, protože 

způsob měření vychází z jiného principu než „lokální tempo“ u H. Pfitzingera, který je v textu zmiňován (str. 

15–16). 
 

Ke struktuře: Výklad týkající se pauz by bylo vhodné spojit, nebo nějakým způsobem provázat. Takto se 

totiž hlavní kapitola týkající se pauz jeví jako neúplná, neboť na pauzy je nahlíženo víceméně pouze 

z hlediska rétorického (kap. 2.3 – str. 13, podkap. 2.5.6 – str. 17). 

Název oddílu „Veřejný projev jako podspecifikum mluvního stylu“ (str. 14) nepovažuji za vhodný, 

jelikož se zde směšují dvě různé věci – veřejný projev může být přednesen různým mluvním stylem. Tento 



oddíl navíc není nutné vyčleňovat, neboť se jedná o jediný oddíl (chybně číslovaný jako 2.4.2) krátké 

podkapitoly, jejíž název obsahuje překlep (2.4 mluvní styly). Nepovažuji za vhodný název podkapitoly 

„Popis mluvčích“ (str. 25). 

K dalším formálním nedostatkům souvisejícím se strukturou: za sebou následují dva oddíly oba číslované 

jako 2.5.6; dvě kapitoly obě číslované jako šesté: 6. Závěr a 6. Literatura; v Obsahu zůstala u kap. Literatura 

patrně nějakým automatickým zpracováním jedna položka bibliografie. Na str. 21 a 23 jsou tytéž poznámky 

pod stejným číslem. Grafy v příloze nejsou číslovány samostatně, ale kontinuálně v návaznosti na vlastní text 

práce. Na str. 24 odkazuje autorka na transkripční pravidla ToBI v kapitole Pojmy, v ní se však explicitně o 

těchto pravidlech nehovoří.  
 

Rozsah a hloubka práce s odbornou literaturou je přiměřená bakalářské práci. Postrádám však odkazy na 

materiálové studie k tempu řeči v češtině. S tím souvisí to, že autorka vůbec nemá ambice srovnat temporální 

charakteristiky svých „raritních“ nahrávek s výsledky předchozích studií. Dále se objevují chyby v odkazech 

a zpracování bibliografie: 

- V závěrečném seznamu chybí následující tři publikace, na něž se odkazuje z textu: Ohno a Fujisaki 

(1997) – str. 12, 16; Dankovičová – str. 15, 17; Janoušková (2007) – str. 18. 

- V textu je chybný odkaz na publikaci Palková a kol. (2004) – vypadl autor Volín (str. 11). 

- U publikace Havlíka chybí v závěrečném seznamu rok, v textu je uveden jednou rok 2001 (str. 13), 

jednou rok 2006 (str. 18) 

Dále: Není sjednocena forma odkazování – vyskytuje se střídavě s čárkou a bez čárky mezi příjmením 

autora a rokem vydání (např. str. 17), není sjednocen zápis u publikací s více autory, není sjednocen zápis 

křestního jmeno (plné jméno x iniciály). Jedná-li se o autorku cizí, měla by se v textu používat v přechýlené 

podobě – Rodero x Roderová (str. 11, 18), ve vlastním odkazu v podobě nepřechýlené. 
 

Praktická část začíná představením zvukového materiálu. Tím byla řeč zámeckých průvodců, který 

autorka sama pořídila. To je třeba náležitě ocenit, neboť je obtížné takovéto nahrávky získat. Vzhledem 

k omezené dostupnosti (na rozdíl například od nahrávek zpravodajství) jistě nebudou nahrávky této skupiny 

předmětem masového zpracování. Autorčino tvrzení, že řeči průvodců (historických budov) „nebyla […] 

zatím věnována žádná odborná pozornost“ a práce „tedy představuje také první nástin popisu tohoto 

projevu“ (Úvod, str. 8) je však dosti nadnesené. V repozitáři prací UK lze nalézt bakalářskou práci založenou 

taktéž na materiálů průvodců (Pecháčková, Veronika (2012):  Projev průvodce cestovního ruchu. Bakalářská 

práce. PedF UK v Praze.). 

Text výkladu charakterizuje sama autorka někdy jako „polopřipravený monolog“ (abstrakt), jindy jako 

projev spontánní (str. 20).  

Nahrávky byly pořízeny pomocí kvalitního přenosného zařízení (s výjimkou jednoho rozhovoru); v práci 

chybí údaje o vzorkovací frekvenci a další související parametry. Autorka pořídila velké množství materiálu 

a z něj promyšleně vybírala části k analýze, a to jak na úrovni jednotlivých prohlídek, tak v rámci příslušné 

prohlídky (str. 23). Experiment je založen na nahrávkách 4 mluvčích, od každého mluvčího byly 

analyzovány vždy 3 vzorky ze dvou prohlídek, každý vzorek o délce cca 500 slabik, čtenář si spočítá, že jde 

zhruba o 12 000 slabik (v práci bych uvítala častěji uvádět takovéto globální údaje). Kromě vlastního 

výkladu průvodců pořídila s mluvčími také rozhovory, které poskytly srovnávací materiál. Pozadí vzniku 

nahrávek je v textu dobře popsáno včetně aspektů, které brala autorka v úvahu a které svědčí o promyšlené 

přípravě této fáze experimentu. K tomu pouze: Na str. 21 čtení ztěžuje poněkud zkratkovitá vazba 

1. prohlídka – 1. patro; přimlouvala bych se za zcela anonymní kódování mluvčího. 

Je zřejmé, že autorka provedla pečlivou editaci a anotaci materiálu, při níž zanesla hranice hierarchicky 

uspořádaných jednotek od slabiky přes mluvní takty k úsekům o různé hloubce předělu podle kategorizace 

upravené pro češtinu J. Janouškovou (viz str. 18). Toto zpracování zvukového materiálu považuji za 

významný přínos práce, umožňující v budoucnu navázat a využít materiál pro další experimenty. 

Autorka přináší výsledky analýzy zejména artikulačního tempa a mluvního tempa (viz dotaz výše) – zde 

se soustředí zejména na srovnání trojice vzorků téže prohlídky, samostatně se věnuje pauzám a přináší údaje 



týkající se jednotek souvislé řeči (slabika, takt, (promluvový) úsek). Srovnává údaje vzorků výkladu a 

rozhovorů. Postupuje systematicky po jednotlivých mluvčích, poslední stručná kapitola je věnována srovnání 

všech mluvčích. Je zřejmé, že autorka musela prokázat píli a soustředění při zpracovávání velkého množství 

dat. Autorka si stanovuje hypotézy (str. 26), v textu však není jednoznačně uvedeno, jakým způsobem je 

ověřovala. 

Pro popis rozdílů si stanovila škálu, pomocí níž charakterizuje velikost kroku (str. 19). Je-li rozdíl mezi 

naměřenými hodnotami větší než jedna, je označen jako „velký krok“, rozdíl „v řádech desetin“ – „střední 

krok“, „v řádech setin“ – „malé zaokrouhlení [?]”. V tomto duchu se pak nese interpretace rozdílů hodnot: 

vzorek s artikulačním tempem 5,99 sl/s hodnotí jako “o něco pomalejší než průměr (6,00 sl/s), další vzorek 

s artik. tempem 6,02 sl/s tento průměr zase “mírně přesahuje (str. 27).  

Tento přístup je čistě formální, a z tohoto důvodu ho považuji za velmi problematický. Domnívám se, že 

autorka si je této problematičnosti vědoma (viz str. 19 poslední odstavec), neboť zdůrazňuje, že jde 

„výhradně“ o „popis daných jevů“, a že „číselná velikost rozdílu nereflektuje jeho velikost v percepci“. Je 

nepochybné, že objektivní a subjektivní údaje si ne vždy odpovídají, nicméně interpretace dat by se měla 

pohybovat v relacích korespondujících s percepcí. Významu percepce, tj. tomu „jak tento typ projevu 

vnímají posluchači“, přitom autorka věnuje jeden ze čtyř odstavců Závěru (str. 66) a na str. 12 cituje práci 

Queného (2007), podle něhož jsou posluchači schopni zaznamenat změnu tempa o velikosti 5 %. Jaké údaje 

bychom dostali při aplikaci tohoto zjištění na češtinu? 

Je škoda, že příloha či CD neobsahují zdrojová data. Takto je čtenář ochuzen např. o číselné údaje 

týkající se variability tempa v rámci promluvových úseků. Není zcela zřejmé, jak bylo počítáno „průměrné 

AT“ a „průměrné MT“ – zda jako podíl dvou hodnot, či jako průměr z více hodnot (tab. 1 pro mluvčího EC, 

str. 27, a ekvivalentní tabulky pro ostatní mluvčí). Matoucí je užití výrazu „průměr“/ „průměrné“. Tam, kde 

se patrně jedná opravdu o průměr, chybí údaj o směrodatné odchylce. Nejen, že se jedná o porušení 

zavedených standardů, ale autorka se tak ochuzuje o ukazatel variability, který ji zajímá.  

Nutno říci, že v tištěné podobě ztěžuje orientaci v této části obsahující výsledky fakt, že při grafickém 

zpracování (velikost a typ písma, odsazení řádků) se počítá s barevnými nadpisy. Ovšem stránky, které 

neobsahují grafy, byly tištěny černobíle, výsledné členění na podkapitoly a oddíly je nepřehledné (např. str. 

31 a jinde, na str. 60 zcela zaniká, že začíná velká podkapitola 4.2). Vzhledem ke zvolenému formátu jsou 

taktéž velmi nepřehledné tabulky týkající se pauz (tab. 3, str. 31, a ekvivalentní). Některé grafy a tabulky by 

si zasloužily podrobnější popisky, zejména popisky grafů v příloze jsou nedostatečné. 
 

Co se týká formální stránky, je bohužel nutné konstatovat, že práce obsahuje pravopisné, typografické, 

stylistické i jazykové nedostatky, jejichž množství překračuje míru, se kterou se v pracích tohoto typu počítá. 

Příklady jsou k dispozici v samostatném dokumentu. 
 

Přes uvedené výhrady splňuje předkládaná práce požadavky kladené na bakalářskou práci. Je třeba ocenit 

zejména shromáždění a pečlivou anotaci objemného zvukového materiálu, který bude možné využít 

v dalších experimentech. Získaná data k tempu řeči umožňují pokračovat a výzkum dál prohloubit. 
 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

Praha 17. června 2016                                                                                      PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.  

 

 

 


