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Vliv temporálních změn na vnímání kompetence mluvčího 

Diplomová práce Zuzany Berkovcové se věnuje problematice hodnocení mluvčího z hlediska 

osobnostních rysů, konkrétně kompetence jako podskupiny dimenze svědomitosti. Práce 

vychází z principů tzv. pětifaktorového modelu osobnosti a propojuje tedy fonetický výzkum 

s oblastí psychologie. 

Teoretická část nejprve představuje obecné hodnocení mluvčích na základě řečového projevu, 

kam spadají jednak globálnější charakteristiky (jazyk mluvčího, dialekt, cizinecký přízvuk), 

jednak lokální jazykové rysy narušující normální produkci (dysfluence, řečové vady). Autorka 

dále porovnává dva přístupy k pětifaktorovému modelu v psychologii osobnosti a vzhledem 

k tématu se zaměřuje na dimenzi svědomitosti. V oddílu 4.2 shrnuje studie, které zkoumají 

efekt manipulace určitého akustického parametru (např. F0) na hodnocení mluvčích 

v percepčních testech. Na základě toho v oddílu 4.3 formuluje hypotézy pro vlastní výzkum. 

Kapitola 5 popisuje metodu provedeného výzkumu. Autorka analyzuje stejný materiál jako 

autoři článku Berkovcová, Černikovská a Skarnitzl (2016). Experiment je popsán dostatečně 

podrobně, jediný problém představuje absence informací o provedených manipulacích – na  

s. 43 autorka uvádí příklad jedné položky, avšak není zřejmé, jak vypadaly položky zbývající 

(např. kolik bylo zrychlení a zkrácení v rámci položky? lišilo se to?) To by šlo vyřešit např. 

tabulkou v příloze. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 6 a jsou doprovázeny grafy a údaji o 

statistické analýze. Mluvčí, jejichž tempo bylo rozkolísáno manipulacemi signálu, byli 

hodnoceni hůře z hlediska vnímané kompetence než stejní mluvčí bez daných manipulací. 

Rozdíl se potvrdil jak u skupiny posluchačů-hispanistů, tak u posluchačů, kteří španělštinu 

neovládali, ovšem odlišnou měrou. Kapitola 7 shrnuje výsledky experimentu a při interpretaci 

se vrací k teoretickému pozadí práce, bohužel spíše letmo. 

Diplomová práce Zuzany Berkovcové představuje zdařilou studii s přesvědčivými výsledky a 

téměř příkladným popisem experimentu. Za velmi cennou považuji též teoretickou část práce, 

která je psána čtivě, přehledně a ve správné míře podrobnosti (např. bližší rozebrání 

důležitých studií, zhodnocení jejich přínosu a omezení). Jazyková úroveň je obecně vysoká. 

Nedostatky práce nejsou pro celkové vyznění zásadní. Několikrát vypadlo z textu slovo 

(„přístup značně kritizován“, s. 25, „jedná o kontrolované manipulace“, s. 35), některé 

formulace nejsou šťastné či jednoznačné („mluvčími byli mluvčí“, s. 18, „mimo jiných rysů“, 

s. 55, „méně přátelské a emocionálně stabilnější“, s. 39), dvakrát chybí ve větě čárka (s. 23, 

abstrakt). Věta „Hodnocení laických posluchačů blíže střední hodnotě oproti hispanistům je 

významné v případě původních (...) i manipulovaných položek“ na s. 50 mi nebyla úplně 

jasná. Na s. 56 se píše o přísnějším hodnocení „testovaných položek“, avšak to se ve 

skutečnosti týká jen položek manipulovaných. Autorka cituje použitou literaturu bez 

problémů (v seznamu však chybí publikace Palková, 1997). 



V rámci obhajoby navrhuji, aby autorka odpověděla na následující otázky: 

 Jak se liší termíny ISI a ITI? Který z nich by měl být užit na s. 46? 

 Z jakého důvodu byl vyroben pátý mluvčí konverzí pohlaví? Nebylo by průkaznější 

nahrát jednoho dalšího mluvčího? Co v tomto ohledu naznačuje graf na obr. 9? 

 Autorka prováděla manipulace pouze jedním směrem, tzn. zavedením nepravidelností 

do pravidelného projevu. Lze očekávat analogické výsledky pro opačný směr 

manipulace? Bylo by to k něčemu užitečné z hlediska interpretace výsledků? 

 Co bylo pro hodnocení důležitější, zrychlení nebo spíše zpomalení tempa? Může 

autorka říct něco víc o vybraných konkrétních položkách? 

Na závěr konstatuji, že předkládaná práce Zuzany Berkovcové splňuje svým obsahem i 

rozsahem požadavky kladené na diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  výborně  až velmi dobře . 
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