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Posudek vedoucího práce 

na diplomovou práci Zuzany Berkovcové 

Vliv temporálních změn na vnímání kompetence mluvčího 

Diplomová práce Zuzany Berkovcové se věnuje výzkumu na pomezí fonetiky a psychologie: zkoumá 

vliv manipulace řečového signálu, konkrétně mírného rozkolísání řečového tempa, na hodnocení 

osobnosti mluvčího. Z hlediska výzkumného zaměření Fonetického ústavu FF UK se jedná se o téma 

vysoce aktuální.  

Předložená diplomová práce je členěna dle současných konvencí empirického výzkumu a obsahuje šest 

hlavních kapitol. První tři kapitoly představují teoretické pozadí práce. V první z nich se autorka věnuje 

tomu, jak si lidé na základě řečového projevu jedince utvářejí úsudky o jeho povahových vlastnostech, a 

rozlišuje přitom globální a lokální vlastnosti řečového projevu. Následující kapitola čtenáře uvádí do 

problematiky empirického zachycování osobnostních tendencí pomocí pětifaktorového modelu 

osobnosti, a konkrétněji se zaměřuje na dimenzi svědomitosti, která jako jednu z podškál zahrnuje i 

kompetenci zkoumanou v předložené práci. Poslední kapitola teoretického úvodu popisuje studie, které 

analyzují hodnocení některého z osobnostních faktorů na základě řečového projevu mluvčích. 

Nejzajímavější je zde oddíl 4.2 zaměřený na vliv manipulací různých aspektů řečového signálu na tato 

hodnocení. Tento oddíl je následován shrnutím hypotéz předkládaného výzkumu.  

Teoretická část diplomové práce Zuzany Berkovcové je napsána čtivým a zároveň odborným jazykem. 

Jednotlivé pasáže a oddíly na sebe dobře navazují, citované studie jsou popisovány s vyšší (ale nikoli 

nadbytečnou) mírou detailu, než bývá v kvalifikačních pracích obvyklé; to čtenáři poskytuje mnohem 

lepší představu o problematice a efektivnější srovnání. Je třeba zmínit i to, že je teoretická část založena 

na vysokém počtu odborných pramenů. 

Empirická část předložené diplomové práce je do značné míry založena na již publikované studii, jejímž 

hlavním autorem byla právě diplomantka (Berkovcová, Černikovská a Skarnitzl, 2016), především pak 

vychází z téhož řečového materiálu, na což na straně 40 poukazuje. Pátá kapitola práce představuje její 

metodické aspekty: autorka popisuje řečový materiál španělských mluvčích, který sloužil jako základ 

pro manipulace simulující kolísání řečového tempa, sestavení a administraci percepčního testu i 

následnou analýzu výsledků. V šesté kapitole se čtenář již seznámí s výsledky výzkumu, které jsou zde 

zároveň komentovány. Ukázalo se, že na temporální fluktuace provedené na španělských nahrávkách 

jsou citliví nejen hispanisté, ale i posluchači, kteří španělštinu neznají. V sedmé kapitole, nazvané 

Obecná diskuze, diplomantka výsledky shrnuje a poučeně komentuje. Metodologický popis experimentu 

i prezentaci a diskusi výsledků považuji za příkladné. Výsledky jsou představeny vhodnou grafickou 



formou a doplněny statistickým vyhodnocením významnosti rozdílů; právě ve statistické analýze se 

práce mimochodem odlišuje od zmíněného publikovaného článku. 

Diplomovou práci Zuzany Berkovcové považuji za kvalitní empirickou studii, která se vyznačuje 

vysokou jazykovou úrovní a minimálním výskytem chyb či překlepů. Za zmínku stojí i to, že autorka 

pro sazbu využila LaTeX, a že elektronická podoba práce proto obsahuje efektivní odkazy na citované 

prameny v seznamu referencí. 

Rád bych diplomantku požádal, aby se při obhajobě vyjádřila k jednomu aspektu výsledků, který nebyl 

zcela „vytěžen“. Psycholingvistické výzkumy dokumentují předsudky proti mluvčím nestandardních 

variet či mluvčím s cizineckým přízvukem (viz oddíl 2.2.1 diplomové práce). Někdy se setkáme s názory, 

že tyto předsudky je třeba vykořenit a že pak bude mezilidská komunikace srozumitelnější a efektivnější. 

Jak by diplomantka na takové názory reagovala, když podle výsledků jejího výzkumu jsou na temporální 

manipulace citliví i posluchači, kteří nejsou obeznámeni s jazykem nahrávek? 

Uzavírám, že Zuzana Berkovcová jednoznačně prokázala schopnost realizovat vědecký výzkum; to 

ostatně potvrzuje i již publikovaná studie. Předložená diplomová práce proto splňuje svým obsahem i 

rozsahem požadavky kladené na magisterskou diplomovou práci. Vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení  výborně . 

V Praze dne 7. 6. 2017 
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