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Bakalářská práce Kateřiny Hanušové je materiálová studie z problematiky, která má 

význam pro obecný popis fonetiky češtiny a je užitečná i z hlediska praktických aplikací. 

Tímto širším zázemím je výzkum temporálních aspektů jazyka v různých variantách řečové 

komunikace, zejména pak v řeči mluvené. K aktuálním tématům zde patří mezi jiným otázka 

stability v zacházení s tempem řeči u jednotlivého mluvčího. 

Srovnatelný materiál pro analýzu tempa při opakovaném výkonu mluvčího poskytují 

především čtené projevy.  Materiál spontánního nebo alespoň polospontánního charakteru lze 

získat obtížněji. Kateřina Hanušová využila svou zkušenost z průvodcovské praxe a učinila 

předmětem analýzy mluvený výklad průvodců turistických skupin při působení ve stabilním 

areálu. Z hlediska typu jsou to připravené mluvené projevy, realizované však v bezprostřední 

komunikační situaci, včetně neplánovaných aktualizací. Každý průvodce opakuje svůj výklad 

vícekrát, při zachování téhož věcného obsahu a do určité míry i slovní zásoby a gramatické 

stavby. Hanušová si vzala za úkol sledovat tempo řeči v těchto projevech a položila si otázku, 

zda se při opakování objeví podstatné změny temporálních charakteristik či nikoli.  Pro svou 

práci pořídila velmi hodnotný materiál, který je cenný už sám o sobě a může posloužit i pro 

řešení dalších cílů. 

Práce o rozsahu cca 60 stran textu (+ 3 přílohy) je uspořádána do šesti nestejně obsáhlých 

kapitol, které jsou dále podrobněji členěny, takže obsah poskytuje přehlednou informaci o 

struktuře výkladu.  Z věcného hlediska lze výklad rozdělit na dvě části, obvyklé u studií 

tohoto typu, na část teoretickou a empirickou. Popis vlastního materiálu, jeho analýzy a 

výsledků zabírá přibližně 2/3 práce.    

V teoretické části (kap. 1 a 2) diplomantka nejprve probírá pojem tempa jako součást 

komplexu temporálních řečových jevů a podrobněji se zaměřuje na aspekty potřebné později 

v empirické části (zejm. § 2. 2). Sleduje obvykle rozlišované typy tempa a způsoby jeho 

měření. Dotýká se, byť letmo, percepčního aspektu při posuzování tempa v reálných textech. 

K tomu se nepřímo váže i kapitolka věnovaná mluvním stylům (§2.4). Užitečný je samostatný 

oddíl věnovaný pauze (§ 2.3), jakožto jevu, s nímž je nutno při analýze tempa počítat. 

Poslední oddíl teoretické části (§2.5) uvádí přehled teoretických pojmů, s nimiž autorka dále 

při analýze svého materiálu pracuje. Částečně jde o aktuální upřesnění pojmů pro popis 

strukturních jednotek textu (slabika, takt, úsek), částečně jsou zaváděny pojmy pro popis 

temporálních proporcí zjištěných v materiálu, které chce autorka později používat. Tato část 

(§ 2.5.6 a 2.5.7) by mohla být, možná vhodněji, zařazena do následující kapitoly popisující už 

vlastní empirický výzkum (kap. 3).  Teoretická část celkově ukazuje, že se K. Hanušová 

orientuje v odborné literatuře, která souvisí s jejím tématem. Lze však litovat poměrně 

nedbalého zacházení s odkazy na použitou literaturu.  



Příklady: s. 11, nepřesná citace článku Palková & ost., 2004; s. 11 odkaz na práci Ohno & Fujisaki, (1997), v 

seznamu literatury je studie uvedena s obráceným pořadím jmen a odkaz na konferenci je neúplný; v textu jsou 

odkazy na články, které nejsou uvedeny v literatuře: s. 12 Visch, (1999); s. 15 a dále studie J. Dankovičové; s. 17 

Janota (1974), s. 18 J. Janoušková, (2007);  s. 23, chybí odkaz na program Praat. 

Pro diskusi při obhajobě navrhuji tvrzení na s. 14: „K tématice veřejných projevů se 

vyjadřují již antické rétorické příručky, jejichž tradice pokračuje až do současnosti, příručky 

zabývající se přímo fonetickými aspekty takových projevů jsou však spíše raritní.“ 

Materiál pro vlastní analýzu připravila autorka promyšleně, ve snaze získat ukázky pokud 

možno srovnatelné, přičemž si je vědoma různých faktorů, které srovnatelnost oslabují.  

Pořídila vzorky výkladu 4 mluvčích provádějících po stejné trase zámku Červená Lhota. Od 

každého z nich jsou zaznamenány dvě prohlídky ze stejného dne, které však nenásledovaly 

bezprostředně za sebou. Z jednotlivé prohlídky jsou analyzovány vždy tři věcně totožné části 

výkladu, každá o délce cca 500 slabik.  Vedle toho byly od mluvčích získány vzorky ze 

spontánních neformálních rozhovorů (rovněž minimálně 500 slabik). Celkový rozsah 

zpracovávaného materiálu přesahuje 14 000 slabik (viz s. 23). Jeho zvuková analýza zahrnuje 

vedle přepisu segmentů pomocí poloautomatického programu také časově náročné ruční 

určení vyšších jednotek (slabik, taktů a promluvových úseků). Oceňuji, že se tohoto úkolu 

Hanušová zhostila spolehlivě. Dobré je také zdůvodnění postupu při výběru vzorků, popis 

pořízení záznamů, řešení problémů při přepisu textu, při určování slabičných hranic, při 

zpracování pauz a také charakteristika mluvčích (§§ 3.2.1. – 3.2.4. a 3.3).  Pro získání údajů o 

trvání jednotek z analyzovaných záznamů a pro jejich převedení do programu Excel pořídila 

dva vlastní skripty. Méně důkladně jsou představeny proměnné, které byly jednak v materiálu 

měřeny, jednak následně počítány.  V rámci jejich výčtu v § 3.2.4 (s. 24) není např. jisté, jde-li o trvání či 

délku v charakteristikách sledujících strukturu jednotek textu; prospěl by i podrobnější komentář k práci 

s lokálním tempem.  

Výsledky měření jsou předmětem nejrozsáhlejší kapitoly 4 (s. 27 – 63). Konkrétní údaje 

zde uvedené (včetně přílohy 3) užitečným způsobem rozšiřují poznatky o individuálním 

tempu českých mluvčích v komunikační situaci tohoto typu. Pro každého mluvčího zvlášť 

jsou uvedeny tabulky hodnot zjištěných ve třech částech dvou prohlídek a v materiálu z 

dialogů. Sledováno je artikulační, mluvní a lokální tempo, dále podíl pauz a údaje o struktuře 

jednotek na pozadí promluvovému úseku. Porovnání dvou variant stejné části výkladu je 

názorné zejména v grafickém zobrazení lokálního tempa v příloze 3. Autorka v podrobném 

komentáři sleduje změny hodnot v jednotlivých částech jedné prohlídky a následně jejich 

průběh v obou prohlídkách za sebou. V závěrečném oddílu (§4.2) pak srovnává výsledky 

mluvčích navzájem.   

Uvedený popis výsledků vyžaduje poznámku.  Hanušová si ve svém komentáři všímá i 

velmi malých odlišností hodnot, a to na základě stupnice, kterou si k tomu účelu zavedla v § 

2.5.6. O jiné hodnocení nalezených rozdílů se nepokouší, viz str. 19: „Vzhledem k malému 

množství hodnot, které jsou zjištěny v rámci jednotlivých proměnných, nelze provést statistické 

hodnocení relevance jednotlivých výsledků, s výjimkou lokálního tempa“. Alespoň údaj o 

směrodatné odchylce k hodnotám komplexních průměrů by čtenář uvítal.  Na s. 61 je 

připomenuto lokální tempo jako charakteristika, u níž testy statistické významnosti 

nepotvrdily statistickou relevanci. O těchto testech však není v textu nikde zmínka. 

Krátké kapitoly 5 a 6 připojují diskusní komentář ve vztahu k vstupní hypotéze (Diskuse, 

s. 64-65) a  postřehy pro další práci (Závěr, s. 66). K. Hanušová posuzuje své výsledky 

střízlivě a někde až příliš úsporně.  
Např. bez komentáře zůstalo celkové srovnání temporálních charakteristik v prohlídkách a ve spontánním 

dialogu. - Občas mate příliš zkratkovitý výklad, např. s. 36: „Lokální tempo se u mluvčího JM téměř nemění a to 



ani v jednom vzorku ani v jedné verzi…“ Následuje popis a závěr: „Ani zde se tedy neprojevuje jednotná 

tendence k určitému průběhu tempa.“  Formulace si jakoby odporuje. 

Ve své analýze autorka vyhodnocuje získané výsledky především z hlediska podobnosti 

mezi mluvčími. Dochází k závěru, „ že temporální charakteristiky opakovaného projevu jsou 

pro mluvčí individuální“ (s. 64).  Pro diskusi v rámci obhajoby kladu dvě vzájemně 

související otázky: Co lze na základě výsledků práce říci o stabilitě sledovaných temporálních 

aspektů v rámci projevu jednotlivého mluvčího?   O které temporální charakteristice se 

autorka domnívá, že o jednotlivém mluvčím nejvíce vypovídá? 

 

Závěrem 

Předložená práce Kateřiny Hanušové Temporální charakteristiky v řeči průvodců při 

opakování textu splňuje svým obsahem i rozsahem požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Ukazuje schopnost diplomantky řešit zadaný úkol a přináší věrohodné empirické údaje užitečné 

pro popis češtiny. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře . 
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