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Abstrakt 

 
Disertace Phonology of Masoretic Hebrew: Accents as Prosody (2017) [Prosodie akcentů ve fonologii 
masoretské hebrejštiny] vykládá tzv. akcenty tiberiadského zápisu jako vyznačování řečové prosodie. 
Tradičně se vysvětlují jako značky přízvukové, zpěvní nebo syntaktické. Jenže na přízvuky se kladou jen 
některé. Neodpovídají přesně ani hudebním realizacím, které více odrážejí místní tradice než zápis. 
Syntaktické výklady vycházejí z dělicích značek, ale mnoho různých značek jsou pojiče, žádné spoje 
nepřekračují hranice veršů, některá slova mají dvě různé značky a jednoduchým veršům často chybějí 
silnější děliče. Prosodický výklad vysvětluje jak tendenci klást značky na přízvuky, tak i proč vzniklo 
mnoho hudebních tradic, tak také proč značky často odpovídají syntaxi, ale někdy tomu tak není. 

Vychází se z obecné koncepce prosodických jednotek. Po jejich vztažení k masoretské hebrejštině se 
zřetel obrací k intonaci. Předchozí disertace Phonology of Masoretic Hebrew (2011) analyzovala siluk, 
atnach, segoltu, zakef, reviu (i mugraš a rozlišila zvláštní značku garša), gereš, geršajim, tevir, merchu 
(i kfulu), tifchu, tarchu a dechi. Disertace 2017 analyzovala (z tištěných vydání, rukopisů i autorovým 
programem) ole veJored, dargu, pazer, kadmu, paštu, majelu, mahpach, jetiv, šalšelet, munach, iluj, 
galgal, atnach hafuch, zarku (cinor), cinorit (včetně mecunarů), telišy (i karne fara) a všechny možné 
legarme (i neuznané). Koncepce intonací z r. 2011 nazvala ‚akcenty‘ melodémy a rozlišila melodémy 
frazální, které jsou kadenční a intonaci mohou obměnit, a melodémy intonační, které vyplňují fráze 
vlastními intonacemi. Disertace z r. 2017 na tuto koncepci navázala a ověřuje, zda se melodémy spojují 
do kontur, které dávají smysl. Vytvořila pětistupňovou osnovu, a to nelineární (citlivější na okrajích), a 
každému melodému přiřadila konturu, melodémům frazálním spíše obvyklou výšku a směr. Některé 
melodémy se liší rytmem či délkou, ale většinou je práce určuje intonacemi. 

Souvislé konfigurace melodémů se analyzují na excerpcích vybraných se zřetelem k možnému vlivu 
na význam. Poté se na třech dvojmo značených pasážích (dvě jsou Dekalogy) graficky zjišťuje, jak se 
jedna kontura liší od druhé. U dalšího textu, značeného jednak subsystémem Žalmů, Přísloví a Jóba 
(jakožto žalm 18), jednak většinovým subsystémem (ve 2S 22), se zkoumá, jak vycházejí rozdíly obou 
značení. Kontury nejsou totožné, ale viditelně podobné natolik, aby bylo možné chápat melodémy jako 
svébytné nositele intonace, pouze užívané v obou subsystémech jinak. Z hodnot jakožto symbolických 
stupňů zvýšení lze počítat průměr. Jiný autorův program účastníkům knihy Jób spočítal průměry, 
směrodatné odchylky a variační koeficienty. Každá z devíti postav vykazuje charakteristiky lehce 
odlišné. Týž program na knize Jonáš neshledal mezi poezií (Jon 2) a prózou rozdíly, jaké by byly 
významné. Je též méně pravděpodobné, že doporučená prosodie by rozlišovala žánry, byť by se snažila 
odlišovat mluvčí nebo emoce. 

Výzkum ukázal, že ‚akcenty‘ chápané jako melodémy tvoří dlouhé kontury, viditelně slučitelné 
s významy a emocemi. Další prověřování by se mělo konat akusticky a statisticky. 



Struktura disertace 
 
 

Anterior Matter 
Arrangement – obsah disertace, obsah přiloženého CD. 
 

Acronyms – zkratky a symboly užité obecně; stručný seznam hebrejské transkripce; seznam tzv. 
‚akcentů‘; analytické a zjednodušené značení intonací; výběr z fonologické transkripce. 
 

Approach je úvod vysvětlující podstatu zkoumaného problému, koncepci práce a užité metody. 
 

Between Accents and Melodemes 
From Syllable to Prosody otevírá téma prosodie nástinem fonologie slabiky a některými jejími 
segmentálními vlastnostmi, dokládanými v transkribovaných excerpcích. Na analýzu několika 
tzv. akcentů v předchozí disertaci navazuje analýzou všech ostatních.  
 

Combinations přidělí akcentům interpretace, jejichž kombinace ověřuje v různých typech textů. 
Vybraná místa jsou buďto typická, nebo ovlivňují význam, nebo obsahují interpretační problém. 
Dvojí značení několika pasáží je problém pro syntaktické výklady. Opakování stejné pasáže 
s různými typy značení je osvětluje otázku, jde-li o dva nezávislé systémy, či dvě verze jednoho. 
Statistické zpracování knih Job a Jonáš ukazuje, jak lze s intonacemi v datech dále pracovat. 
 

Conclusion 
Discussion hodnotí přínos práce analytický i metodický. 
 

To Do rozebírá konkrétně, co lze rozpracovat a v čem lze na výzkum navázat. 
 

References 
Seznam literatury, využité jak pro text ve svazku, tak pro texty v přílohách na CD. 
Připojen je zvláštní oddíl s bibliografickým soupisem k problému tzv. ambisylabicity. 

 
Práce neobsahuje rejstříky a spoléhá na možnosti vyhledávání v přiložené elektronické verzi. 
Součástí práce je CD s daty, programy napsanými autorem i programy třetích stran. 
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Téma a účel práce 
 Proč jsem k této práci přistoupil a jaké cíle jsem si kladl 
 

Tématem práce je interpretace tzv. přízvukových značek hebrejské Bible v tiberiadském systému 
značení. Úkolem bylo ověřit, zdali je možné vykládat tyto značky jako notaci řečové prosodie. 

Starověký text hebrejské Bible (TaNaCh čili ‚Tóra, Proroci a Spisy‘, zkráceně TN"K; odpovídá 
křesťanskému označení ‚Starý zákon‘) byl v raném středověku opatřován pomocnými značkami se 
zřejmým cílem konzervovat starobylý způsob přednášení tohoto textu i ve změněných podmínkách 
diaspory. Vynořilo se více systémů značení, které si navzájem konkurovaly, někdy se kombinovaly 
nebo inspirovaly a nakonec převážil jeden, dnes považovaný za standardní. V něm asi desítka značek 
fixuje vokály a několik dalších upravuje výslovnost konsonantů. Ty jsou studentům hebrejské Bible 
dobře známy. Několik desítek ostatních značek ale moderní čtenáři vesměs ignorují. Učebnice se 
spokojují s tvrzením, že se jimi značívaly přízvučné slabiky, zpěvavé melodie rituálního přednesu a 
syntax. Tyto výklady ale přijímám jen s obtížemi, a to z těchto důvodů:  

(1) Některé značky se umísťují na preturu přízvučné slabiky, některé na jinou slabiku, některé 
před slovo nebo za slovo s tím, že přízvuk zůstává neoznačený, některé se kladou na slabiky, které by 
sice byly přízvučné, kdyby slovo mělo přízvuk, ale v daném postavení by přízvuk mít nemělo, a 
přesto tam značka je. A většina konkurenčních systémů neklade značky na přízvuky vůbec. Je-li 
třeba označovat přízvuky, proč tiberiadský systém značí jen některé, a ne všechny? (Když už klade 
přízvuky i na slova patrně bez přízvuku.) 

(2) Různé synagogální tradice užívají různé melodie, někdy má značka více melodií, mezi kterými 
se vybere vhodná, někdy se jedna melodie užívá pro více značek. Téměř každé slovo ve všech 
knihách hebrejské Bible má vlastní značku. Některé knihy se ale v liturgii nečtou, tedy ani nezpívají, 
přesto mají stejné značky. Pokud by zdrojem všech národních variant byla jedna liturgie, musela by 
obsahovat i tyto celé knihy; pozdější tradice by byly zjednodušením. Přitom je známo, že liturgie má 
tendenci se spíše rozvíjet a přidávat, než chudnout a ubírat. (Taková změna by byla vysvětlitelná 
např. přechodem od karaitské liturgie citátů do různých rabbanitských ritů. Doloženo to není, avšak 
hudební výklad považuji za vážnějšího konkurenta prosodického výkladu než výklad syntaktický.) 

(3) Výklad, že značky představují různé syntaktické významy, vysvětluje různé úrovně dělení, ale 
selhává na úrovni spojování, pro niž existuje celá škála značek. Syntaktické konstrukce, které by 
měly být jasně spojeny, bývají ale značkami rozděleny, což je větší problém, než když se pojí, co by 
mělo být rozděleno. Dvě značky na jednom slově by měly vyjadřovat alternativní syntax, a to 
nevyjadřují. Syntax platí samozřejmě nejen uvnitř verše, ale také přes hranice verše. Značky se ale 
vždy omezují pouze na jediný verš. Další verš je nezávislý. Verše s málo členy nebývají vždy členěny 
nejsilnějšími děliči; ať tedy syntaktické či nikoli, členění není binární a neodpovídá syntaktickým 
stromům. (Ostatně základem značení se zdá opakování předělů daleko spíše než půlení.) 

Bohatství značek je nápadné již při otevření hebrejské Bible. Běžný čtenář nezvyklý na neznačené 
texty a nepovědomý zpěvavé tradice závisí na vokalických značkách a ostatní ignoruje. Vokalických 
značek je ale jen několik, a protože původní předčitatelé nepochybně znali hebrejštinu dobře, je 
zřejmé, že vokalickou oporu potřebovali méně ve srovnání s informacemi z onoho několikanásobně 
rozmanitějšího počtu ostatních značek. Ať tedy ony značky vyjadřují cokoli, sdělují něco, co bylo 
předmětem experimentování v různých systémech značení a dávným punktátorům stálo za nemalé 
úsilí. Už proto má cenu hledat původní smysl. 

Řečovou prosodií se rozumí intonace, časové členění, pauzy a důrazy, tedy rytmus, šířeji pak 
modulace přesahující hranice jednotlivých segmentů. Při poslechu jsme zvyklí vnímat prosodii jako 
informaci upřesňující sdělení textu ze spojených segmentů, při mluvení jsme naučeni tuto informaci 
do prosodie vkládat. Text bez prosodie je nepřirozený a může být až nesrozumitelný. Řečová 
prosodie je nositelem natolik důležité informace, zejména pro veřejný přednes, že by úsilí 
prozrazované užíváním různých systémů masoretských punktátorů vysvětlovala. Řečová prosodie (a 
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ovšem i hudební) užívá přízvučné slabiky jako body změn, ale není na nich závislá. To odpovídá 
poměru přízvučných a nepřízvučných umístění značek. Z řečové prosodie by se mohly vyvinout 
různé hudební prvky podle lokálních tradic diaspory. Řečová prosodie mj vyjadřuje syntax, protože 
napomáhá jejímu pochopení a do syntaktických prvků vkládá významy. Není ale na syntaktickém 
členění závislá a může se s ním rozcházet. Integruje vokativy, syntax nikoli. Prosodické členění 
může být popsáno obecně, podrobněji nebo i velmi jemně podle potřeby. To se zdá odpovídat vývoji 
jednodušších systémů, když patrně vlivem tiberiadské podrobnosti se přidávaly značky anebo se 
systém s tiberiadským kombinoval. Prosodické členění se týká všech mluvených textů (i zapsaných, 
ale určených pro hlasité čtení, které bylo ve starověku a ještě dlouho potom mnohem častější než 
dnes). Zpěvavý přednes se týká liturgie. V PMH I:213–214 zmiňuji případy textů jasně 
neliturgických, ba sekulárních, na které bylo také aplikováno toto značení, než se stalo příznačným 
jen pro text biblický. Zpěvavá notace by pro takové případy nedávala smysl; prosodická notace ano. 

Zájem o tzv. akcenty má ještě jeden důvod, a tím je již započatá práce na fonologii jazyka, 
užívaného raně středověkými komunitami pro studium i přednes Písma. Šlo o velmi konzervativní 
variantu hebrejštiny, která zachycovala pravděpodobně leccos ze staršího stavu, ale v komunitách 
diaspory bylo nutno tento jazyk přizpůsobovat možnostem populace. Již jen segmentální fonologie 
v prostředí, kde lze předpokládat lokální varianty, různé tradice, a to vše vyjadřované různými a 
různě přesnými grafickými prostředky, může dávat dosti složitý obraz. Jestliže tzv. akcenty 
zachycují prosodii předčítání spíše než zpěvu (jistě by tyto dvě polohy mohly sdílet cosi společného), 
jde o informaci svým způsobem jedinečnou, protože i moderní fonologie mívají s kategorizací 
prosodie obtíže. Pakliže se zde nabízí malý a dostatečný počet kategorií, o nichž lze předpokládat, že 
podmínky veřejné recitace je dostatečně protříbily, a konkurence několika grafických systémů 
tříbení jen zesílila, mohly by takové kategorie představovat podnět pro rozvoj prosodické fonologie. 

Možnostmi kombinace takovýchto prosodických prvků by se ovšem celkový obraz fonologie 
tohoto jazyka dále komplikoval. Ale fonologie je komplikovaný systém. Přirozenou matérií formy 
jazyka je zvuk, nikoli písemná podoba. Narozdíl od grafiky, která zjednodušuje a nezobrazí všechny 
vyjadřovací prostředky, zvukové vyjádření je komplexní, škála prvků a úrovní je bohatší a vzájemné 
vztahy složitější. Čím více informací o zvukovém vyjádření máme a uvažujeme, fonologie tím více 
přestává být záležitostí několika tabulek a vyžaduje prostředky zvládající vyšší komplexitu. 

Zkoumat fonologii masoretské hebrejštiny představuje metodologickou výzvu i bez akcentů. 
Pokud ovšem tzv. akcenty označovaly mluvní prosodii, manuální zpracování přestává stačit a 
z fonologie se stává technicky náročný, dlouhodobý výzkumný program. Tím se zabývala disertace 
PMH I a do tohoto kontextu nyní vstoupila disertace PMH II: Accents As Prosody. Proto souběžně 
s rozborem jednotlivých tzv. akcentů (započatým ostatně již v PMH I) se tato disertace věnovala i 
technické stránce metodiky, bez níž by ani prosodická fonologie, ani segmentální fonologie mapující 
vztahy mezi grafickými systémy a možnými dialekty nemohla prokazovat, že právě tato zkoumaná 
alternativa je pravděpodobnější než jiné, vykládající značky jako hudební nebo syntaktickou notaci. 

Disertace si stanovila za cíl pokusit se u každého tzv. akcentu odvodit pravděpodobný melodický 
průběh a zjistit, zdali tyto průběhy jsou kompatibilní v běžných kontextech. Výšková modulace byla 
pro počáteční sondu vybrána proto, že jednak představuje důležitou složku prosodie, jednak se 
vzájemná kompatibilita v kontextu (tj jak dobře se jednotky spojují dohromady) lépe zjišťuje podle 
výškových hodnot než podle rytmu, pauz a důrazů. Dalším cílem práce bylo vytvořit program, který 
by převedl data transliterovaného TN"K do transkripce blízké běžnému čtení a vybavené štítky (tagy) 
ke vkládání dalších informací, zejména akcentů. (Výraz ‚akcent‘ se v projektu PMH neužívá pro 
tiberiadské ani jiné značky, jen pro morfologicky využitý přízvuk. V souladu s výchozí domněnkou 
byl tedy pro značky a jejich předpokládaný obsah zvolen název melodém.) Výstup z tohoto programu 
má napomáhat podrobnějšímu soustavnému průzkumu kolokací melodémů a sloužit jako podklad 
generování dalších fonologických dat a ověřování pravděpodobnosti pomocí zvukové syntézy. Za 
tímto účelem byl vyvinut datový formát pro přepisování a programování zvukové stránky řeči. V této 
disertaci byl využit jen okrajově (jeho úplný popis je na CD), ale před programováním pro fázi 
experimentů a zvukových analýz musejí být transkripční systémy kompletní. 
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Obsah práce podrobně 
 Stručný obsah disertace s odkazy ke konkrétním pasážím 

 
 Approach neboli Úvod                [str. 23] 
 

Téma leží na křižovatce několika oborů, práce proto zahajuje podrobnějším vymezením směru, cílů 
a předem stanovených mezí výzkumu. Má být fonologický a technický, s vědomím historických 
souvislostí, ale nikoli historický ve vlastním smyslu, nemůže být muzikologický a pro specializované 
otázky statistiky, řečové syntézy a výpočetních technologií bude v pozdějších fázích potřebovat 
specialisty. Spolupráce v navazujících oblastech je vítaná, ale není předmětem této disertace. 

 
 A1  Accents Introduced       [24] 
 

‚Masoretská hebrejština‘ byl jazyk masoretů, pozdně starověkých a raně středověkých učenců, kteří 
jazyk ze starověku zděděných svatých Písem kodifikovali pro budoucí generace rozptýlené diaspory. 
‚Tiberiadským‘ se rozumí jedno ze značení, které tito učenci vyvinuli v Izraeli, a nejstarší dochované 
masoretsky značené rukopisy je obsahují v již zcela rozvinuté podobě. Systémů značení bylo více, 
tento převážil a moderní bádání o masoretských systémech je výhodné začít od něho. Nicméně nelze 
automaticky předpokládat, že každý ze systémů je grafikou odlišného dialektu. Je to možné, ale jde o 
výzkumnou otázku. Toto bádání tedy rozlišuje důsledně masoretský jazyk (který mohl a nemusel mít 
dialekty1) a tiberiadské značení (kterým se mohla značit jedna nebo více forem jazyka2). 

Běžný zápis v tiberiadském značení sestává z těchto pravidelných prvků:  
•  Z konsonantního textu, pocházejícího se starověku. Obsahoval vokalické náznaky pomocí 

konsonantů, ale nikoli explicitně vokály.  
•  Editační značky, zejm. odkazy na margo.  
•  Velké množství značek patrně z raného středověku (zřejmé dílo různých škol masoretů), z nichž:  

◦  několik vokalických značek doplňovalo starověké vokalické náznaky. (Vokalické značky nutno 
vnímat jako svědky nezávislé na vokalických náznacích, neboť pocházejí z jiné doby.) Provázejí je 
značky upřesňující výslovnost konsonantů a tyto dva druhy dávají celkem přesnou představu o 
segmentální podobě masoretské hebrejštiny, jak ji mínili zapsat masoretští učenci.3 Vokál se značil 
pod či nad preturou slabiky, případně pod či nad konsonantem vokalického náznaku.  

◦  Ke stejnému konsonantu nebo těsně za vokálem ve směru psaní se kladla jiná značka, pakliže se 
týkala slabiky. Některé takové značky se zjevně týkaly spíše celého slova a kladly se k prvnímu či 
poslednímu písmenu ve slově. Vokály tiberiadského značení se umísťovaly převážně pod 
konsonantní text. Značky onoho jiného druhu se psaly pod text nebo nad text. Jejich označení 
„přízvuky“ je matoucí: hebrejské teamim znamená ‚odstíny‘ (smyslové či významové) a s přízvukem 
souviset nemusejí, jak dokládají jiné systémy značení, kde obdobné značky se na přízvuky nekladou. 

Po tomto výkladu připojuji v disertaci argumenty sdružené do bodů (1) (2) (3) a rozepsané zde již 
v úvodu, proč hudební nebo syntaktický účel těchto značek nepovažuji za primárně míněný. 

Nezbytné je rovněž zmínit, že tiberiadské značky, zde nazývané podle uvažovaného významu jako 
melodémy, se v tiberiadsky proznačeném TN"K vyskytují ve dvou systémech. Menšinový systém byl 
důsledně užíván pro knihy Žalmů, Přísloví a pro většinu knihy Job (vyjma úvodu a závěru). Druhý 
systém byl užíván v ostatních knihách (a v prologu a epilogu Joba). Tato distribuce neodpovídá 
rozložení prózy a poezie, proto oba systémy označuji podle počtu knih (vcelku tradičně), menšinový 

                                                 
1
 Míra jazykové kompetence se předpokládá vysoká, ale přesné určení (rodilí a nerodilí mluvčí, L1/L2) se opomíjí. 

2 Doložena jsou smíšená značení a již v PMH I:63-64 se poukazuje na tiberiadský potenciál umožňovat alternativy. 
3 Tato opatrná formulace ponechává prostor možnosti, že tiberiadské značení záměrně pokrývalo více dialektů. 
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jako 3'k, většinový jako 21'k. Oba systémy užívají mnoho společných značek a mají některé zvláštní. 
Logika jejich řazení také byla zjevně poněkud odlišná. Na druhé straně však oba systémy sdílejí 
některé společné skladebné rysy. Ostatně už samo užití obou systémů souběžně ve dvou částech 
knihy Job, kompozičně odlišných, ale souvisejících, naznačuje, že společné rysy obou systémů byly 
známy přinejmenším prvním masoretům, kteří je takto využili.4 Ke společným rysům náleží, že oba 
systémy považují každý verš za samostatnou jednotku a nezabývají se souvislostmi mezi verši; že 
značí konec každého verše stejnou značkou, poslední slovo verše jinou značkou a velmi často také 
další značkou dělí verš na dvě části; že v těchto dvou částech lze dělit text na libovolný počet frází a 
uvnitř každé fráze na libovolný počet podfrází (systém 21'b má ještě o jednu úroveň vnoření navíc) a 
že zakončení těchto frází a podfrází signalizuje značka, která je často (ne vždy) zvláštní pro každý 
typ fráze. Většinu značek může předcházet různě dlouhá a rozmanitá sekvence značek, které žádné 
fráze nevytvářejí a představují jen jakési rozvinutí značky, s níž se pojí. (Neplatí to u několika značek 
známých jako solitéry.) Vedle rozvíjení jinými značkami mohou některé značky rozvíjet i samy sebe, 
tedy se zdvojovat. Systém 3'k může zakončení fráze signalizovat i dvěma různými značkami a verš 
na nejvyšší úrovni může dělit nejen na dvě, ale i na tři nebo čtyři části, a to výběrem několika druhů 
značek. Úrovně dělení bylo, co upoutalo hebraisty 17. stol., a stvořili obdobu šlechtické hierarchie. 
Císaři, králové, vévodové a pobočníci provázení služebníky pomáhají v parcelaci hebrejského verše 
rozumět typickým případům, ale v netypických zavádějí a v systému 3'k se toto schéma udržuje jen 
s obtížemi. Pouze třídění na děliče a pojiče (jakoby ‚šlechtu‘ a ‚služebnictvo‘) je udržitelné častěji a 
má i starší tradici. Dělení ale není jediným a možná ani hlavním rysem skladby značek. Důležité jsou 
i svébytné charakteristiky jednotlivých značek a jejich domén, pokud je tvoří. 

Tomu se ale věnují učebnice jen okrajově, pokud vůbec. Od 17. a 18. stol. v prezentaci tzv. akcentů 
nedošlo k významnějšímu posunu ani v gramatikách syntaxe a míra podrobnosti spíše klesá, jako by 
se toto téma nepovažovalo pro studenty za praktické.5 Proto vedle vlastní rekapitulace té látky jsem 
zařadil do úvodní expozice také odkazy na několik snadno dostupných zdrojů základního poučení. 
Jeden je názorný, jeden systematický a jeden souhrnný.6 Doplňují shrnutí, které odráží můj pohled 
na téma a které připravuje čtenáře na identifikaci ‚akcentů‘ s melodémy. Souhrn v závěrečné diskusi 
(C1b) sleduje právě to pojetí, které jsem uplatnil v tomto úvodním výkladu A1.7 

Přehlížení tohoto tématu odpovídá i přehled základní literatury, která je také nápadně nepočetná. 
Wickes 1881 a 1887 patrně otevřel téma tzv. akcentů moderní filologické hebraistice. Díky reedici 
obou svazků v roce 1970 je toto dílo stále dobře dostupné. Již uvedený Price 2010 často cituje práci 
Yeivin 1980, která se věnuje celé masoře. Pro studenta tzv. akcentů je důležitá nejen souhrnností, 
ale protože Yeivin věnuje pozornost i několika pomocným značkám, jež interpretaci akcentů mohou 
ovlivnit. Tato disertace se zabývá dělicí značkou | jen v nezbytné míře, kdežto značku |  z kapacitních 
důvodů musí ponechat zcela stranou a shromážděné excerpce na téma meteg nebo ga‘ya nevyužít.8

 

 
 A2  Applying Concepts and Methods     [30] 
 

Pokud se tiberiadské nesegmentální značky týkají výslovnosti, nutně se stávají tématem fonologie a 
jejich výklad bude diskutován v rámci teorie zvukových prostředků jak tohoto jazyka, tak také jazyků 
vůbec. Fonologický model tudíž vzniká souběžně již s výzkumem melodémů. Je koncipován obecně 
a vyznačuje se odklonem od mechanických sestavujících nebo evaluačních procedur, které vládnou 
fonologii posledních několik desetiletí. Procedurálnost je možným atributem prvku nebo struktury a 
každý výraz jakožto konfigurace prvků se sám může stát vzorovou strukturou, tedy paradigmatem. 

                                                 
4 Zdali tento smysl např. Aharon ben Ašer ještě znal, nebo už jen pasivně zdědil, neplyne z faktu, že jej reprodukoval. 
5 Bibliografická sonda v PMH II:28–29 pozn. 17 je pouze orientační, nebyla motivací a výzkum by měl smysl i bez ní. 
6 Helmut Richter 2004 (v esenci Breuer 1981); Price 2010; a Dotan 2007 v Encyclopedia Judaica, sv. 13. 
7 V práci připojuji odkazy na hudební výklady, i když nejsou tématem zkoumání a nemusí to být odkazy reprezentativní. 
8 Interpretace metegu neovlivňuje koncepci PMH II nijak zásadně, ale návazná fonologie by samozřejmě musela diskusi 
věnovanou té značce ve vědeckém diskurzu reflektovat. Prosodie nejsou jen intonace, to je pragmatické zúžení PMH II. 
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Nejnižší jednotkou je slabika, která slouží jako skladebná jednotka pro čtyři další vrstvy jednotek 
motivovaných střídavě fyziologicky a sémanticky. Sama slabika není homogenní, ale jako ve vyšších 
jednotkách lze i v ní identifikovat strukturu, prvky a prosodii. Mezi jednotkami, atributy a prvky ve 
více vrstvách vzniká samozřejmě složité předivo vztahů, které je obtížné až nemožné zpracovávat 
pouze mentální analýzou krátkých soupisů (jak bývalo možné provozovat fonologii v počátcích). Je 
nutno tvořit fonologické korpusy a jejich obsah analyzovat výpočetními postupy.9  

Nezbytným prvním krokem je však interpretace grafických prostředků jazyka zachovaného pouze 
písemně. Následné technologické postupy mají suplovat absenci rodilých mluvčích (i když později 
se bez korpusových prostředků asi neobejde žádná fonologie). Narozdíl od předchozích fonologií 
„tiberiadské hebrejštiny“ se tu tiberiadské značení neztotožňuje se zvukovými prvky, ale mapování 
grafémiky a fóniky (tj komplexu fonologie/fonetika) je pro PMH první výzkumný úkol. Část těchto 
prvků je tématem PMH II. Tomuto metodickému rozvrstvení odpovídají dvě vrstvy výzkumného 
datového formátu. První vrstvou je grafémická transkripce, která je v PMH II zásadní nástroj jak 
písemného, tak elektronického vyjádření. Je natolik přesná, aby dokázala vyjádřit i detaily zachycené 
v rukopisech, a na druhou stranu do té míry pružná, aby dokázala popsat specifikace a generalizace 
fonologického uvažování. Druhou vrstvou je transkripce zvukové stránky jazyka. Má podobné 
vlastnosti (tj schopnost generalizovat i specifikovat), ale v PMH II byla zatím využita jen okrajově. 
Právě rozmanitost záznamů masoretské hebrejštiny (dokonce i kdyby se nakonec prokázalo, že 
hypotéza prosodického výkladu tzv. akcentů byla iluzorní; stále by tu byla rozmanitost grafická) činí 
z tohoto jazyka ideální předmět zkoumání fonologickými metodami, které předpokládají složitost.10 

 
 Between Accents and Melodemes neboli Stať                    [34] 
 

Práce vychází prakticky výhradně z autorových excerpcí, sebraných buďto ještě pro PMH I a dosud 
nepoužitých, anebo nově shromážděných pro PMH II. V ověřovací části, která navazuje na část 
analytickou, jsou zdrojem jednak autorovy excerpce, jednak výstupy z autorových programů (jejichž 
napsání bylo součástí metodiky, programy tedy byly k dispozici až později po odladění a vliv výstupů 
se plně projevil až v ověřovací části11). Vše mimo hlavní výzkumnou linii disertace bylo odsunuto do 
přiloženého CD, takže práce má tuto strukturu: A – úvod, B – stať, C – závěr. 

Nejprve bylo nutno popsat, jaké vlastnosti základní jednotky uplatňované fonologie mají vliv na 
prosodii a konkrétně na melodémy. Podsekce B1 se tedy zabývá vlastnostmi slabiky, zejména vokály 
a některými konsonanty. (Navazuje v tom na systematické pojednání v PMH I, avšak nově a jen se 
zaměřením na prosodii.) Hlavní vlastností, na kterou se soustředil výzkum, jsou intonace ‚akcentů‘. 
Fonologicky nahlíženo nejde ještě o pauzální a intonační sledy, nýbrž jen o jejich komponenty, stopy 
a akcentové sledy. Vyššími celky se zabývá až podsekce B2, Combinations. Jde o vybrané excerpce, 
pasáže dvojmo punktované, jeden text ve dvou systémech a pokusy o statistickou analýzu. Jelikož 
nejde o fonologické vyhodnocení, ale pouze o interpretaci grafémiky (tedy o první krok výzkumu, viz 
výše), nebylo zatím nutno fonologicky klasifikovat, co jsou pauzální a co intonační sledy. 

 
 B1  From Syllable to Prosody aneb Stavební kameny   [35] 
 

Z nižších fonologických jednotek je intuitivní slabika. Ve slabikách jsou slyšitelnější vokály, naopak 
některé konsonanty lze rozpoznat jen v kontextu slabiky. Hlásky jsou ve slabice provázané a slabika 
se na ně nerozpadne ani při největším zpomalení. Součástí každé slabiky je prosodie. Slabika (nebo 

                                                 
9 Na přiloženém CD je navržena struktura tzv. datových skladů a zpracování tzv. dolováním dat. Data Warehousing a 
Data Mining jsou již zavedené technologie komerčního světa. Nejsou tématem disertace, nicméně datové formáty, které 
PMH užívá, jsou navrženy již s výhledem na potřebu experimentálního a komputačního ověřování hypotéz. 
10 Elegance jednoduchosti bývá známkou pravdy. Ale příliš často právě při výzkumu tzv. akcentů se označí za chybu, i co 
vybočí z jednoduché teorie (Wickes, Price 2010). Soudím, že tento postoj u masoretské hebrejštiny fungovat nebude. 
11 To je důvod, proč technickou přípravu dalších kroků jsem se snažil konat v předstihu, tedy ještě v rámci tohoto kroku. 
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mora slabiky) je základní časové kvantum i pro vyšší jednotky (stopy, pauzální a intonační sledy). 
Slabika i vyšší jednotky jsou modifikovatelné (hláskami a suprasegmentálními jevy). Modifikátory 
nejsou samostatné jednotky, nýbrž vlastnosti jednotek. Nosnou vrstvou slabiky je rezonance. Tu 
modifikují vrstva konsonanční a prosodická. (Konsonanční typicky na okrajích, prosodická typicky 
v jádru, ale není to tak nutně.) O slabice lze uvažovat, že v každém okamžiku          jsou přítomné 
všechny vrstvy      , i když fyzicky jde o jeden signál, modifikovaný z různých zdrojů. Naproti 
tomu členění slabiky napříč,    |    |   , jak je běžné (tedy podle převládající modifikace), je nepřesné, a 
následkem nemístné aplikace syntaktického stromu  , převzatého z lingvistiky, je zavádějící už 
jen vkládáním umělých hranic, kde žádné nejsou. Následkem toho vycházejí některé slabiky jako 
otevřené, ač jsou zavřené, protože rezonance čili slabika se mění uprostřed konsonantu, což teorie, 
která nezná jiné hranice než teoretické hranice hlásek, není schopna rozpoznat. Sekvenčnímu dělení 
slabiky se jeví semitské morfémy sestávající z vokálů jen jako přerušovaný řetězec s prázdnými místy 
pro konsonanty, které do nich zapadnou. Podle paralelního dělení však nejde o nespojitý řetězec, ale 
o spojitý morfém, který má být konsonanty jen modifikován. Iluze nespojitosti je více následek psaní 
plně hláskujícími abecedami než semitskými písmy a je to zejména důležité reflektovat při přepisech 
hebrejštiny latinkou, jak to z praktických důvodů činí PMH. Pro interpretaci masoretských značek je 
vhodné připustit, že pouhý výskyt vokalické značky poblíž konsonantického písmene nemusí nutně 
znamenat, že vokál je jádro slabiky, jak by tomu bylo např. v latince. Platí-li, že vokalická rezonance 
je v pozadí přítomna stále (aspoň v nastavení mluvidel, pokud nerezonují), vokalická značka může 
souviset s touto rezonancí a nemusí hrát úlohu ‚náhradního písmene‘. 

Rezonanční témbr (‚barva‘)12 pod konsonantem může ovlivňovat slabičné přičlenění konsonantu 
k předchozí či následující slabice, pokud se s ní barvou shoduje nebo se blíží. Protože se ale barva 
mění spojitě a konsonant může překrývat různé části přechodu ve spektru, různé slabičné členění lze 
stále vykládat jako realizační odstíny morfologicky téhož výrazu (např. [str. 42] JaeXZ:QuU v Iz 28, 
22, JaeXaeZQuU ve 2L 31,4 i nepravidelné JaeX:eZ:QuU v 2S 10,1113). Masoretské značení nemusí 
být nutně chybné, pokud nezaznamenalo úhledné slabiky, ale fonetické dění v aktuálním okamžiku. 

Z tohoto modelu slabiky plyne pro téma práce dvojí důsledek, (1) metodický: netřeba úzkostlivě 
počítat šwa a chatefy; (2) výzkumný: slabičné členění může ovlivňovat i tempo a důraz (a zpěv). 

Vedle struktury může slabika (jako jiné jednotky) obsahovat procesy a nutně obsahuje prosodii. 
Procesy netřeba předpokládat, stačí-li k pochopení struktura. Prosodie umožňuje slabice stávat se 
stavebním prvkem rytmických jednotek (stopa, akcentový sled) a intonačních jednotek (pauzální 
sled, intonační sled). Podrobnější výklad nespadá do tématu PMH II, ale je obsažen v textech na CD. 

Naproti tomu rozbor vokálů a konsonantů již byl proveden ve PMH I. Ve PMH II tedy před jejich 
užitím v transkripci zbývá doplnit a upřesnit některá zjištění PMH I. Týkají se hlásky šwa, prosté i 
kombinované, a také otevřených vokálů, které často podléhají redukcím v kvalitě i kvantitě. 

Obrázek vynořující se z citovaných dokladů (a z odkazů na PMH I) u otevřených vokálů rozlišuje 
krátké polootevřené a téměř otevřené (hláska transliterovaná ‹ae› s fonetickou hodnotou [�] až [æ], 
hláska ‹a› s hodnotou [�] až [Ǡ]) a dlouhou otevřenou (symbol ‹aa›), která nabývá zabarvení přední 
(v transkripci IPA [aː], ač názornější by bylo [æʑː ]) nebo střední až téměř zadní [ɑː]). Fonologický 
kontext a etymologie mohou témuž symbolu dát ovšem i hodnotu krátkého polootevřeného [Ǥ]. Šwa 
‹:› by takto zabíralo prostor výše pro středovou střední (tak se i foneticky přepisuje, [ə]), ale spíše šlo 
o velmi krátký vokál neurčitého témbru, který pravděpodobně neměl fonologickou hodnotu a jehož 
fonetickou hodnotu (hraničící s absencí) určoval kontext a mluvní styl. Symboly složené ze šwa a 
jiné vokalické značky se považují za alternativy, nikoli za ‚redukované vokály‘ (PMH I:146–160). 
Rozdíl mezi určitostí krátkého ‹a› [Ǡ] a redukovaného šwa byl důležitý proto, že krátké ‹a› mohlo být 
patrně využíváno jako náhrada faryngál a laryngál pro ty, jimž (v některých pozicích) zanikaly.14 

                                                 
12 Přes poněkud obrazný výraz jde o exaktní termín: poměr prvních tří energetických maxim ve spektru signálu řeči. 
13 Jiná možnost nepředpokladu chyby: Punktátor rukopisu L poskytl předčitateli alternativy JaeXaeZQuU, JaeXZ:QuU. 
14 PMH I se touto pomocnou hláskou (zv. patach furtivum) zabývalo zvlášť jako vokálem (s:125) a jako konsonantem 
(s:178). V PMH II bylo vhodné dát najevo, že se kloním více k furtivu jako alternativě než k furtivu zvýrazňujícímu [44]. 
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Z grafiky tiberiadských punktátorů se zdá, že vokál qamec ‹aa›/‹o› značený  ̞jim snad připadal jako 
vokál tvořený „hlouběji než patach“ ‹a› značený  ̠(pakliže lze předpokládat jakousi míru ikonicity, 
což se jeví jako pravděpodobné). Tvar moderního vokalického čtyřúhelníků poněkud zavádí, protože 
zadní samohlásky níže než [u] bývají zadnější, a [Ǥ] mohlo tedy docela dobře sdílet tento společný 
rys s [ɑː] (dokonce i [aː]), třebaže v grafice moderní fonetiky vycházejí velmi odlišně. Pro zkušené 
předčitatele bylo snadné poznat, kam náleželo nepřízvučné krátké ‹o› a kam v ostatních případech  
‹aa›. Tento vokál bylo patrně možné více prodloužit (kvůli přízvuku a možná i zpěvu), což by mohlo 
vysvětlovat jeho častý výskyt v tzv. pauzálních tvarech.15 

Dosavadní excerpce v PMH II (a dříve v PMH I) nepotvrdily v grafice rozpoznatelnou délku ve 
vokálech středových a zavřených. Vokalický systém se ze studia tiberiadské grafiky zatím jeví jako 
založený na kontrastech otevřenosti vs zavřenosti a předních vs zadních. Princip této grafiky se také 
nejeví jako fonologický. 

Konsonanty oproti PMH I byly v PMH II pojednány jen okrajově. Pozornost se zaměřila na několik 
jevů, které ovlivňují charakter slabiky jakožto základní zvukově-skladebné jednotky. Nejdůležitější a 
nejobecnější z nich je diplosylabismus, fonetický jev, který souvisí s rezonančním náhledem slabiky a 
spočívá v tom, že konsonant v přechodové zóně od jedné ke druhé slabice může zasahovat různě 
hluboko do jedné i do druhé slabiky současně. Fonologie vlivem abecedních transkripcí jej přiděluje 
jedné či druhé slabice, ale toto rozhodnutí nemusí vyhovovat každé struktuře. Pokus o reflektování 
diplosylabismu se ve fonologii nazývá ambisylabicita a ne všechny fonologie ji uznávají.16 Pro řešení 
šwa v masoretské hebrejštině je ale důležité s tímto fenoménem počítat. Transkripce potřebuje mít 
nástroj k rozlišení artikulační fáze konsonantu (byl vzat z Glossy, \ a /) a masoretská grafika zdá se 
cítila podobnou potřebu. Její značka dageš, tečka · uprostřed písmene konsonantu se obvykle chápe 
jako geminace, ale geminace je prodloužení, kdežto koncept \ a / prodloužení nevyžaduje: jde prostě 
o plynulé navázání na předešlý vokalický substrát a napojení do následujícího vokalického substrátu 
současně, což lze provést bez ohledu na trvání konsonantu. Takže ּל nemusí být dlouhé LL, ale právě 
tak dobře i krátké L! artikulované jako ..\L/ (ve fonologické transkripci Glossa).17 Následuje-li po 
konsonantu ..xy/ další konsonant, vzniká mezi nimi šwa,18 uvědomované či nevědomé, které grafika 
může psát či nemusí. Je-li onen další konsonant plozíva, přítomnost šwa prozradí spirantizace, a to i 
v případě, že šwa bylo přítomno minimálně nebo vůbec – protože spirantizace je sama dostatečným 
signálem vokalického předchůdce. Těsná souvislost dvojice výrazů měla tedy grafické vyjádření 
(foneticky takto interpretované), jež mohlo sloužit jako nápověda, zda melodémy dvou sousedních 
výrazů byly spojité, nebo s předělem. Obvykle se kryjí s tradiční kategorizací na děliče a pojiče, ale 
výjimečně tomu tak být nemusí. Pokud ovšem dageš neznamenal geminaci, ale rozhraničení slabik 
uprostřed konsonantu (tedy jev zahrnující geminaci, ale sám obecnější), značka ‹!› v písmeni může 
být signálem nikoli předělu, ale těsnějšího spojení (zkracujícího předchozí vokál). Některá užití 
dageše tomu nasvědčují. Zdůrazňující účinek dageše mohl mít vliv také na význam, [52], a u hlásek 
se zanikající výslovností mohl indikovat jejich přítomnost či nepřítomnost, [též 52]. Možno rovněž 
zvažovat, že zápis nemusí být konsistentní, což PMH II na příkladech naznačuje (např. ‹%› a ‹H!›), 
ačkoli nejprve je nutno hledat logiku a postupně přibírat do úvahy další parametry textu. Zejména 
nelze rezignovat na důslednost systému, aniž byl zvažován také význam, pro lektory jistě prvořadý. 

Slabika jako celek představuje jednotku s mnoha vlastnostmi relevantními pro výzkum prosodie, 
ale PMH II nemohla všechny pokrýt. Technologie výzkumu se širším záběrem je navržena na CD. 

Stopa jakožto jednotka rytmická představuje pro slabiku nejblíže nadřazené skladebné prostředí. 
Ani vlastnosti této jednotky nebylo možno v rámci tématu systematicky rozebírat a pozornost se jen 
krátce upřela na jev typický pro masoretskou hebrejštinu a úzce spojený s prosodií nejen rytmu, ale 
také intonací – tzv. pauzální tvary. Měly by se přesněji nazývat předpauzální, protože v nich zřejmě 

                                                 
15 Pozorování ohledně fonetických délek ostatních vokálů nakonec v PMH II využito nebylo, ale je důležité je evidovat 
pro možné budoucí testování syntetickým ozvučením, protože některé melodémy zdá se předpokládají určitou délku. 
16 Bibliografii k fonologické ambisylabicitě jsem v PMH II připojil na str. 157. 
17 Kdežto L! je grafémická transkripce AH#, která neinterpretovaný dageš přepisuje jako ! (takže LL je také L!). 
18 Nutnost šwa záleží na artikulačních zvyklostech jazyka. V angličtině by nutné nebylo, v češtině ano. 
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jde o kadenci před pauzou (skutečnou nebo virtuální), nicméně terminologie je vžitá. Představují 
plně přízvučné výrazy, jakých bývá v běžných textech menšina (texty obsahují ponejvíce kontextové 
tvary), a plná přízvučnost se v masoretské hebrejštině může projevit jiným místem přízvuku, jiným 
počtem slabik a pozměněnými vokály. Nikoli nepodobná situace je v angličtině, tam se však tvary 
tzv. citační shromažďují ve slovnících, ukáží se jako základní a student se většinu času učí zvykat na 
kontextové tvary a správně je tvořit. V hebrejštině je tomu naopak, což je problém pedagogický i 
teoretický. Student se naučí kontextové tvary, protože jich je v textu naprostá většina, a citační tvary 
pak zbývají jako těžko zdůvodnitelné zvláštnosti.19 Zejména je těžko vysvětlitelný posun přízvuku. 
Souběžně vyvíjená fonologie zavedla koncept tzv. prominentní stopy, která v masoretské hebrejštině 
má trochejský přízvuk, kdežto běžná stopa má jamb. Důležité je, že nositelem akcentu je tu stopa, 
nikoli pouze slabika, a redukce tedy mění vlastnosti redukované jednotky (jíž je stopa), ale nemění 
pozici akcentu. Na nižším stupni redukce, tedy v kontextu mimo kadenci, prominentní stopa změní 
přízvuk na jambický, může dojít k některým hláskovým změnám a přízvuk se oslabí, protože útvar 
připomíná běžnou stopu. Na vyšším stupni redukce se jambický přízvuk dál oslabí nebo úplně zmizí 
(což neznamená, že musí zmizet značka melodému) a může dojít k dalším hláskovým změnám. Ty 
se projevují jak změnou kvality, tak změnou délky, která se s kvalitou vokálů nejnápadněji spojuje ve 
třídě otevřených a polootevřených, jak ukázáno v úvodním oddíle kapitoly B1b. Na distribuci těchto 
pauzálních tvarů lze pozorovat (na základě vlastních excerpcí), že někdy jsou užity podvědomě, bez 
zřejmého záměru (nakolik lze usuzovat z rozboru některých míst: (i) [58nn]), jindy se jejich užití 
jeví jako záměrné (excerpce (ii) [60nn]) a ne vždy odpovídá tradičnímu odstupňování tzv. akcentů.20 
Motivem některých užití se zdá být spíše zpomalení tempa než důraz, pauza nebo kadence. (Ostatně 
v angličtině je situace podobná: Zpomalení se projeví užitím tvarů, které se více blíží slovníkovým.) 

Jednotkami nadřazenými stopě jsou pauzální a intonační sled. Jejich systematické zkoumání 
vyžaduje doplnit vstupní data a zpřesnit algoritmus programu, jehož výstupem je elektronický text, 
který byl jedním z podkladů tohoto výzkumu. Zatím však systematické zpracování těchto jednotek 
nemohlo být provedeno už proto, že zbývalo dokončit a ověřit interpretaci grafémů akcentových 
značek, a to je hlavním tématem této disertace. Akcenty vyložené jako melodémy pak budou moci 
(spolu s pauzálními tvary) tvořit jádro teorie rytmu a intonací fonologie masoretské hebrejštiny. 

Část melodémů již byla na základě excerpcí popsána v PMH I. Šlo o výběr motivovaný zejména 
záměrem ukázat, v čem spočívá melodématická interpretace tzv. akcentů. Negativním důsledkem 
bylo, že výběr se snažil o průřez spíše než systematické utřídění. Přestože po PMH I excerpční práce 
pokračovala, výpisy nepřinesly nic tak zásadně odlišného, aby již jednou zpracované melodémy bylo 
užitečné otevírat znovu, byť s novými doklady. Důležitější bylo zajistit zpracování všech ostatních, 
tak aby bylo možno se zabývat kombinacemi, které umožní celou hypotézu prověřovat. Rozložení 
mezi tyto dvě práce ale zároveň ztížilo potřebu zřetelně projevit systematičnost postupu. To je však 
na pováženou u hypotézy, která víceméně ruší kategorizaci „císaři, králové, ...“ atd. ze 17. stol. a 
nadto dva zřetelně odlišné systémy, tří knih a jednadvaceti knih, spojuje dohromady aspoň pro 
počáteční fázi výzkumu v jeden suprasystém. Metodickým úkolem tedy bylo poskytnout nové třídění 
melodémů, i když v této PMH II nemohlo být zcela dodrženo. Východiskem třídění byla kategorizace 
do osmi tvarových tříd, která odráží bazální předpoklad, že melodémy jsou ikonické značky [63]. To 
bylo připojeno za kategorizaci navrženou již v PMH I:231–234 na kohezní značky rudimentálního 
stádia,21 frazální značky primárního stádia, intonační značky sekundárního stádia a značky tří knih 
integrálního stádia. Poslední složkou takto vytvořeného kódu je pořadí (též motivované graficky). 
Tím vznikla poměrně flexibilní klasifikace, kterou lze přizpůsobit různým konfiguracím rejstříku 
melodémů podle výzkumných potřeb, jak popisuje [65]. 

  &oolae w:Jooraedh, <olJr>, je vhodným výchozím melodémem PMH II. Stoupání a klesání, jež 
má v názvu, odpovídá tvaru a s ohledem na způsob jeho užívání také dává smysl. V systému 3 knih 

                                                 
19 Ne každé slovo má doložený citační tvar (díky významu se některá slova těžko ocitnou na konci pauzálního sledu nebo 
dokonce v kadenci sledu intonačního) a ne u každého slova se tvar citační musí lišit od tvaru kontextového. 
20 V pozdější fázi sice přispěl Price 2006, ale vlastní morfologicky značená data budou k pokračování výzkumu nezbytná. 
21 Stádium uvažované v PMH I bylo historické, ale je to spekulace, protože žádné doklady o vývoji tohoto značení nejsou. 
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(3'k) značí náběh na vrchol a klesání první kadence ve verši. Stoupání k vrcholu přízvuk předchází a 
od přízvuku se zahajuje klesání.22 V tom má pozici obdobnou segoltě v systému 21'k. Cézuru blíže 
ke středu verše označuje atnach v obou systémech, ale v systému 3'k tak může učinit i pazer anebo 
r:via&, které melodicky patrně nejsou tak neutrální. Melodická určitost <olJr> nalézá protějšek také 
ve značení kadence poslední části verše pomocí r:via& mugraš, značky, která je také dvoudílná a 
zřejmě rovněž melodicky vyhraněná. Systém 3'k takto částem verše už na nejvyšší úrovni parcelace 
přiděluje melodické kontury a tím se liší od systému 21'k, který jak se jeví, konkretizuje své intonace 
až na nižších úrovních. Pozice, na nichž se <olJr> objevuje, i způsob poměrně častého dělení na <ol> 
a <Jr> nesvědčí pro to, že by šlo o syntaktickou značku, ani že by jako dělič byla silnější než atnach. 

|   meer:khaa l:gharmee, <mrLg>, přidává k <mr> v PMH I:254–256 jakožto nízkému poklesu 
značku | paasaeq, která pojicí značku povyšuje na dělič. Tato jednoduchá svislice možná kumuluje 
historii ze starších semitských písem, kterou masoreti asi ne úplně přeznačili, což by vysvětlovalo 
rozmanitost významů v textu: dělič slov, písmen a melodémů, aby nesplynuly v jedno (v rukopisech 
to bylo důležitější než v tisku); dělič významů v opozici. Tento prostý smysl ale nemůže mít, kde 
dělení by bylo nevhodné nebo proti gramatice. Tam lze uvažovat o melodické kadenci, modifikující 
melodém (<mr> nebo jiný), který sám o sobě kadenční zakončení neměl. Spojení <mr> s | jakožto 
<mrLg> se v běžných seznamech tzv. akcentů nerozpoznává jako zvláštní jednotka. Avšak hypotéza 
hledající v textu záznam doporučených intonací musí uvažovat všechny kombinace. Každý melodém 
lze modifikovat na ukončující (poklesem nebo stoupnutím melodie, prodloužením, pauzou apod.) a 
teprve kontexty prověří, zda takové rozšíření rejstříku melodémů je oprávněné. 

   dargaa, <dr>, lze chápat jako dvě <mr> nad sebou, což by dobře znázornilo pokles překračující 
střední pásmo, do něhož (tedy dovnitř písmen) se žádný melodém nezapisoval. Některé konfigurace 
ale naznačují, že <dr> mohlo znamenat více než pouhý přechod středního pásma. Jak jinak vysvětlit 
případy, kdy sekvence tímto melodémem začíná (např. po atnachu)? Pro první testování [str. 100] 
byla přidělena hodnota nižší vysoká–vyšší nízká, která sledovaným konfiguracím zatím vyhověla. 

|    dargaa l:gharmee, <drLg>, si lze snadno představit jako pokles z vyšší do nízké, <dr>, který 
má navíc platnost kadence, např. zakončený pauzou, změnou tempa, prodloužením slabik aj. Z 55 
zjištěných kandidátů na v tradičních systémech nerozpoznávané <drLg> jsou některé výskyty jasně 
<dr> + |, ale na mnohých se | dosti pravděpodobně mohl projevit intonačně. Namísto předpokladu 
více <xyLg> melodémů by se mohl | považovat za samostatný modulátor a kromě netradičních 
spojení jako <drLg> by se také tradiční, např. <mhLg>, mohly vykládat jen jako např. <mh> + |. 

  pazeer, <pz>, lze analyzovat jako jednu nebo dvě značky vyššího sestupu, ale důležité je mít na 
mysli, že tyto melodémy se mohou libovolněkrát opakovat. Pouhé sestupy, byť vyšší, by znamenaly, 
že nakonec by intonace klesla příliš.23 Navíc na sklon nelze v grafice rukopisů příliš spoléhat. Spíše 
se zdá rozumné chápat <pz> jako ukončení dílčí prosodické jednotky, která mohla mít i přirozený 
pokles, který se ale nějakým intonačním prostředkem zastavil (např. obratem vzhůru, což by ohlásil 
galgal, ale i virtuální pauzou apod.), přičemž jakožto supralineár by nebyl zcela v nízké poloze, ale 
jelikož v obou systémech (21'k i 3'k) členil nejnižší jednotky, sotva byl kadenční nebo antikadenční. 

Na konkrétních případech se probírají jednotlivé možnosti: Některé případy by lépe zněly jako 
klesavostoupavé, ale u mnoha lze uvažovat i o prostém klesání. Stoupnutí může být působeno také 
následujícím melodémem. Implikován by však měl být dojem uzavřenosti. Jenže prostý pokles by na 
některých místech působil rozpad sdělení. Tomu by mohlo čelit i zrušení poklesu v závěrečné fázi a 
stoupnutí by nevyžadovalo, nebo jen nepatrné. Sjednocující tvar by mohla být minikadence, která by 
mírný přirozený pokles ukončovala různými prostředky. Výstižnější by tedy byla grafika  . Otázkou 
zůstává, nakolik a v čem se pazer lišil od tzv. velkého pazeru (qarne phara, viz dále), jehož tvar byl \ / 
a který by podle dobových svědectví měl být silně důrazný. Předběžně přidělená hodnota pracuje u 
<pz> s mírným stoupnutím, jež v dosud testovaných konturách vyhovuje, ale může být nahrazeno. 

                                                 
22 Grafické znázorňování kontur jako na str. [68] a [69] jsem z technických důvodů nahradil slovními popisy, a k tomuto 
prostředku jsem se vrátil až pro modelování kombinací, kde byla grafika stěží nahraditelná. Výhodou slovních popisů 
byly pružně podané charakteristiky melodémů, jejichž určitější obrysy se mohly definovat až při vzájemné konfrontaci. 
23 Těsně předcházející melodém galgal by mohl pokles obracet zpět, ale v dostupných datech byl nalezen jen ve 3,7 %. 
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  qadhmaa, <qd>, je tu stejně jako azla považován za melodém stoupavý.24 Často užívaný tvar je 
intonační oblouk qadma–gereš, svou vysokou stoupavoklesavou melodií zdůrazňující i jednotlivá 
slova. <qd> bez oblouku může mít ostřejší vyznění, jehož pád vyznačí | a vznikne azla legarme. 

|   %azlaa l:gharmee, <azLg>, jakožto strmě stoupavoklesavá intonace může (ve 3'k) nahrazovat 
<olJr> u kratších sekvencí (typicky jedno slovo na počátku verše, 41×) anebo u delších sekvencí 
zakončovat řadu nižších frází s <pz> jako předzvěst kadence revia, cinor nebo dechi. Stoupání <az> 
se přirozeně pojí s mahpachem, jenž by vzestup mohl zahajovat; ne tedy <mhLg.qd>, ale <mh.azLg>. 

  pash7aa, <p$> neboli pašta má tvar jako <qd>, ale jiné umístění, jímž se ohlašuje zaqef, a <p$> 
tvarem potvrzuje, že supralineární umístění <zq> znamená antikadenci čili vysoké zakončení. Tato 
ohlašovací funkce, patrně dlouhé stoupání, byla asi důležitější než dělicí schopnost, neboť ač náleží 
k děličům, někdy se nalézá na tvarech, které by odděleny být neměly a asi v přirozené řeči ani nebyly. 
Jindy naopak se zdá, že důraz (v současné analýze tedy intonace) byla na <p$> vyšší než na <zq> 
(k němuž by musela mírně poklesnout, což je věrohodné, protože tak běžné antikadenční melodémy 
by neměly mít extrémní výšku). Vysoký vrchol na <p$> by tedy zařazení mezi děliče potvrzoval. Tyto 
případy také dokreslují oprávněnost tzv. sekundárních neboli intonačních melodémů (PMH I:231–
234). Frazální melodémy totiž nestačí na správnou anticipaci lektorem v případech, kdy je vhodné 
zdůraznit slovo uvnitř fráze, nikoli na jejím konci. (Ne vždy lze frázovat podle důrazů.) Dvojznačné 
případy jsou sekvence <p$> <p$>, které mohou značit jedno dlouhé stoupání, nebo dvě různá. 

  maaj:laa, <mj>, je z hlediska předložené hypotézy lehký vzestup před poklesem do cézury nebo 
na konci verše. Může nastat na jiném slově (tifcha, tarcha) nebo na stejném jako závěrečná kadence. 
Zdali <mj> je vlastně stejnoslovná tifcha, a pokud ano, podiv nad konjunktivností někdejšího děliče 
nemusí tato hypotéza řešit. (Ostatně tifcha je dělič ve 21'k, a stejného vzhledu tarcha ve 3'k, často se 
nalézající na obdobných místech, je pojič.) Z excerpcí vychází <mj> jako pojič (ve shodě s masorou) 
a ne vždy vyhovuje jako vedlejší přízvuk (jenž by se ovšem v zpomalené závěrečné kadenci uplatnil). 

  mahpaakh, <mh>, nemá tvar tak prvoplánově napovídající jako některé melodémy předchozí. 
Naštěstí <olJr> má první složku tvarově shodnou (ale supralineární) s významem stoupání a také 
stejný tvar jetiv, který alternuje s <p$> u krátkých sekvencí, je zřetelně stoupavý. Přesto je záhodno 
prozkoumat i možnost, kterou nelze tak snadno opřít o jiné analýzy. Excerpce se zdají vyhovovat 
klesání méně. Důležitá je ale i podpora existujícím spojením mahpach mecunar a mercha mecuneret. 
Jaký by mezi nimi byl rozdíl, kdyby obě byla klesání z předvrcholu? Pakliže je <mh> stoupání, oba 
složené melodémy nabízejí užitečně odlišné kontury: jedna z předvrcholu nízce stoupá, druhá klesá. 

Takové stoupání podporuje i mnoho excerpcí. Tvar jako by naznačoval nízký vzestup do omezené 
úrovně. Interpretovat tvary, byť by bylo jisté, že jsou ikonické (což tu jisté není, jen pravděpodobné), 
je ale věc ošidná. Nemůže napříč běžící linka dejme tomu značit počáteční pokles před stoupáním? 
V některých kolokacích předcházejí <mh> vysoké melodémy a naznačený počáteční pokles by byl 
věrohodnější. Gramatické spojení někdy ani neumožňuje tyto kolokace rozdělit, snad předpokladem 
nějakého předělu obsaženého v <mh>. Excerpce ale ukazují, že slovo s <mh> lze často považovat za 
důrazné, a takovou funkci by strmý přechod do <mh> mít mohl. Snad by tedy bylo možné uvažovat, 
že <mh> by na počátku mohlo obracet směr od vysokých. Jelikož se takové spojení nalézá dokonce i 
ve slabice jediného slova (Ez 20,31), v rámci této hypotézy se strmý zlom těžko vysvětluje. Naopak 
zcela přirozeně působí časté (11 463×) stoupání od <mh> k <p$>. 

|   m:huppakh l:gharmee, <mhLg>, je uznávaný celek. Nezřídka se ale jeví tak hladce zapadající 
do kontextu, až to zpochybňuje význam jeho | (vždy nutno zvažovat i <mh> + |). Svou povahou, jež 
plyne z předložené hypotézy, to jest krátký nízký vzestup ukončený kadencí, je obzvláště vhodný pro 
kratší finální úseky: kulminaci poslední třetiny 3'k verše, které bývají krátké (odpovídá stupni král), 
kulminaci krátké sekvence před 3'k cézurou (odpovídá stupni vévoda) a ohlašování konce řadové 
nižší sekvence 3'k (ve funkci pobočník).25 Excerpce ukazují, že zatím je lépe se zaměřit na intonace. 

  j:thiiv, <jt>, narozdíl od podobnosti s <mh> (která také neunikla pozornosti, [83]) se u většiny 
akcentuologů srovnává spíše s <p$>, kterou někdy u kratších sekvencí jakoby nahrazuje. Excerpce 
                                                 
24 V PMH II se užívá důsledně namísto „azla“ a zachovává se pouze azla legarme, nicméně je to opatření pouze formální. 
25 Už jen taková kumulace funkcí jediné značky by měla vést k otázce, zdali by to bylo praktické a nešlo-li o funkci jednu. 
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ukazují, že <jt>, obsahuje-li předěl, vnáší ho před sebe. To odpovídá i grafické pozici: <jt> je slovní 
melodém a píše se před slovo, jehož se týká. Také nezakončuje žádné pojiče, takže předěl před ním 
vychází přirozeně. 

  shalshaelaeth q:7annaa, <sh>, interpretuji jako tři <mh> nad sebou, a tedy strmý vzestup (přes 
tři pásma jako u <dr> v opačném směru).26 Sedm z osmi výskytů se nalézá mezi nízkým <mh> a 
nějakým vysokým (iluj nebo mecunar). Jeden se vymyká: Ž 65,2 (<sh> se tam ocitá mezi oněmi 
dvěma vysokými). [85] se pokouší interpretovat všechny výskyty, ale až syntetické modelování by 
mohlo takové úvahy podepřít reálnou zkušeností. (Datové formáty by tomu měly připravit cestu.) 

|   shalshaelaeth, <Sh>, odráží patrně, že častěji než strmě vystoupat a zůstat přichází potřeba 
takto vystoupat a vytvořit předěl, vlastně ostrý vrchol. K tomu dochází na samém začátku verše ve 
21'k a na začátku poslední třetiny verše ve 3'k. Je otázka, má-li smysl tyto dva různé výskyty rozlišit i 
formálně. V obou případech signalizuje užití <Sh> zúžení intonačního úseku, který např. ve 21'k na 
začátku verše ohraničovala zarqa a na druhém konci segolta (podle Yeivin 1980:90 dokonce masora 
tento úsek často nazývá „zarqa“ namísto vyššího, frazálního melodému segolta, jak by bylo možno 
čekat). Tuto jednotku tedy může nahradit <Sh> a lze soudit, že vzestup mohl být pociťován podobně 
důležitý jako zarqa, a | podobně jako segolta jen rámoval kadenci. Emocionální výpovědi se zdají být 
v souladu s tímto vyhroceným melodémem. Nicméně excerpovány jsou i výpovědi působící nepříliš 
emocionálně, a ty představují pro tento výklad problém. I některá poněkud schematická umístění se 
mohou obtížně zdůvodňovat prosodií, ale i hudbou. (Syntakticky se značení často rozchází jinde.) 

  muunax, <mn>, je velmi častý melodém. Z většiny výskytů by se mohlo zdát, že sloužil jako 
nespecifický pojič. Kde jej však nesou negativní částice, dokonce i zjevně velmi důrazné, tam jako by 
tato hypotéza selhávala, protože negativní částice snad ve všech jazycích mívají vysoký důraz. Také 
případy, kdy formální slovo nese frazální melodém a sdělné slovo nese <mn>, se obtížně zdůvodní, 
pakliže platí, že <mn> byl slabý pojič. V několika případech nesou <mn> pauzální tvary nebo v textu 
je zaznamenán předěl hláskovým značením. Je tedy možné, že <mn> bude muset být přehodnocen. 

Co však zatím vedlo k domněnce, že <mn> je intonačně nespecifický? Především jeho umísťování 
mezi dva související melodémy, přičemž jde o různé dvojice odlišných povah, anebo přidružování 
k rytmickým, melodickým či obsahovým celkům dosti různorodým. Pozorována byla ztráta <mn>, 
kde týž text se na jiném místě redukoval do méně melodémů. Těžko předpokládat, že <mn> mohl 
být současně vzestupný i sestupný, jak vyšší, tak nižší (to rozdělení zdá se zavedl systém 3'k). Někde 
jako by se následující melodém uplatňoval i na výraz s <mn>. Taková spojení dávají intonačně smysl 
za předpokladu, že <mn> vlastní intonaci neměl. S tím se ale ocitají v obtížně řešitelném rozporu 
dlouhé sekvence <mn> (měly být čteny monotónně? nebo měl lektor vyhledat, jakým melodémem 
končí? a co když končí frazálním? pak ani daleká anticipace nepomůže27) a také případy, kdy <mn> 
zaujme pozici vedlejšího přízvuku. Náhrada obecné značky | za <mn> nemá smysl, je-li <mn> 
podobně obecné. Nebyl by ani důvod zdvojovat <mn.mn> v jednom slově. Jaký by byl rozdíl mezi 
účinkem <mn> a lineou maqqef? Takže přestože rozmanitost melodémů, které mohou <mn> řídit, 
vyžaduje uvažovat o flexibilitě, nějakou inherentní melodii (možná ne vždy uplatňovanou) bude asi 
nutné předpokládat. Zatím bylo zvoleno provizorní řešení, že <mn> se výškou přizpůsobuje okolí, 
ale výpovědní hodnotu testování spojených kontur to snižuje; je to totéž jako <mn> vynechávat. 

|   muunax l:gharmee, <mnLg>, následkem obtíží s určením <mn> je také obtížně určitelné a 
sotva lze nyní očekávat více než nepřekvapivý úsudek, že <mnLg> je <mn> zakončené předělem. 

  &illuuj, <il>, je zřejmý zpřesňující doplněk systému 3'k, který z rozsahu <mn> vyčleňuje <il>, 
jenž jakožto supralineár naznačuje vyšší intonaci. Tento předpoklad vyhovuje souvýskytům <mn> a 
<il> a také tam, kde u kolokací lze hledat analogie. Vzhledem k četnosti <mn> tím systém 3'k dostal 
nástroj přesnější specifikace frazálních melodémů (ty rozrůznil i jinak), k nimž se oba připojují. 

                                                 
26 Jako u všech pokusů o interpretaci tvarů lze ‚vynalézt‘ různé jiné, ale čím obraznější, tím nejistější. (Ani opírat se o 
významy názvů by nebylo v mnoha případech užitečnější.) Bezpečnější je zakládat na analýze kontextů. Nicméně zde je 
jeden možná užitečný obraz: Pěší stoupání po strmém úbočí se obvykle děje po trase podobně klikaté. Pro jiný sr [90]. 
27 Lze jistě namítat, že punktované podklady slouží pro přípravu čtení, nikoli pro liturgii. Jenže tuto rabanitskou praxi 
zavedli karaité až v 16. stol. Do pravděpodobné doby vzniku punktace ji nelze v karaitském ritu promítat (PMH I:59 6). 
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|   &illuuj l:gharmee, <ilLg>, není tradičně rozpoznávaná jednotka, ale i ta musí být zvažována. 
Na některých místech těžko zdůvodnit | jinak než potřebou oddělit melodémy. Ale dokud se všechny 
možnosti promítnutí | do zvukového plánu neozkouší experimentálně, existence <ilLg> je nejistá. 

  galgal, <gl>, je zejména ve spojení s názvem („kruh“) vcelku názorný a cirkulární model může 
být rozvinutím modelu oblouku. Rozhodující jsou ale kontexty: Ty ukazují, že jak klesavostoupavá 
melodie, tak prostý pokles (‚dno‘ cirkulární představy) by zajistil, aby následující pazer nebo pazer 
gadol, <qp>, vycházel jako \/ resp. \/, aniž by případně splynul. Atnach hafuch se v tom tedy liší. 

  %atnaax haaphuukh, <ah>, někdy nerozlišovaný od <gl>, může více využít klesavostoupavost, 
pokud následujícímu <olJr> schází <ol>. Jinak jde o průběh podobný či stejný. Zřejmě jde vpodstatě 
o to, aby úsek od <cn> do <(ol)Jr> nesplynul v jednu zvýšenou nedělenou linii. <ah> se tedy nemusí 
nutně vázat na přízvuk podobně jako (ještě méně) <ol>. (Ostatně jambická nebo trochejská pozice 
přízvuku v prominentní stopě závisí nejen na řečových, ale i pragmatických faktorech; viz výše.) 

  zarqaa / cinnoor, <zr=cn>, je patrně jedno melodématické schéma užívané ve 21'k na uvedení 
segolty a ve 3'k na uvedení <olJr>, jejichž funkce je poněkud obdobná (pro <olJr> byla nalezena 
konkrétnější intonace než pro <sg>). Tento melodém zřejmě poněkud prodlužoval poslední slabiku 
slova (čímž vznikal lehký efekt předělu; projevoval se i v hláskovém značení) a počínaje tou slabikou 
tvořil před následujícím melodémem malý vrchol. Jeho pokles mohl být přesněji určen <gl> resp. 
<ah> v bodě zlomu a výstupu k <sg> resp. <(ol)Jr>. Pak před <sg> resp. na <olJr> klesl v kadenci. 

  cinnooriith, <ct>, má vlastně stejnou značku jako <cn> (uvádím tedy dvě grafické varianty), a 
není tudíž těžké usoudit na podobný intonační průběh, jen s tím rozdílem, že neohlašuje <sg> ani 
<olJr>, nýbrž jakýmsi předvrcholem modifikuje nízký vzestup <ct.mh> nebo nízký pokles <ct.mr> 
(oba viz níže). S jinými se (podle převzatých údajů) nevyskytuje, třebaže – z hlediska intonačního – 
sekvence jako např. <cn><mh> v Ž 24,10 lze považovat za obdobu <ct.mh> na jednom slově tam, 
kde přízvučnou slabiku s <mh> nebo <mr> nepředchází otevřená plně vokalická slabika téhož slova. 

  meer:khaa m:cunnaeraeth, <mrMc>, analyticky <ct.mr>, je zdůrazňující vrchol a pokles dolů 
hojně užívaný v žalmech. Ke zdůraznění napomáhá |, jenž může následovat. Tato vlastnost může 
být dnes užitečná při překládání a vykládání textu a jistě je potřebná i při zpěvu, kdy nelze spoléhat 
na přirozenou řečovou intuici. Zdali tento melodém byl přidán pro potřeby zpěvu, lze jen spekulovat 
(ale jeho kombinovanou povahu by bylo obtížné interpretovat jako čistě syntaktickou značku). 

  mahpaakh m:cunnar, <mhMc>, analyticky <ct.mh>, se užívá vedle Žalmů i v obou dalších 3'k 
knihách. Výhodný je, např. nemá-li intonace rychle klesnout k následnému <mh>. Také zdůrazňuje 
a také narušuje plynulost kontury, což může být žádoucí např. pro důraz kontrastivní. 

  t:liishaa g:dhoolaa, <Tl>, zřejmě za grafický základ měla kroužek, jehož umístění před slovem 
znamenalo dělicí význam a za slovem pojicí (viz <tl> níže). Podobný kroužek nad slovem nebo nad 
písmenem byl (a je dosud) odkazem na masoretskou poznámku na margu. To se muselo plést, není 
tedy divu, že ke kroužkům melodémů přibyla stopka ukazující na začátek slova: <Tl>, nebo na jeho 
konec: <tl>. V nejstarších rukopisech dle mých pozorování jsou tyto kroužky tak těsně přisedlé, že 
stopky vlastně nepotřebují (a asi nemají). Obě tlíšy, <Tl> i <tl>, jsou melodémy slovní, na slabiku se 
nevážou a obě zřejmě slouží jako ohraničující modulace vyšší kontury. Zjevně bylo modulátorem 
celé slovo, k němuž° se vyznačená kontura připojovala, nebo slovo, které konturu °zakončovalo. Ze 
značení hlásek plyne, že <Tl> byl dělicí melodém, ale patrně slabý (sr už Wickes 1887:116nn). Lze 
usuzovat na krátkou klesavou intonaci bez kadence (směr stopky se podobá asi neúmyslně) a platí 
to i na začátku verše a po <at> (ač následuje-li stoupání, je těžké to vyložit), kde se projeví jako dělič. 

  t:liishaa q:7annaa, <tl>, se jeví jako prvek obdobný <Tl> a graficky se původně odlišující pouze 
umístěním ve slově (jak ukazují některé hraniční, tiskem nenormalizované případy). Pro účely testů 
bude rozumným kompromisem vyšší střední nebo mírně vyšší a zatím bez pohybu, pro něž bylo 
málo přesvědčivých excerpcí. Je možné, že <tl> i <Tl> jsou spíše pauzami nebo změnami tempa. 

  qarnee phaaraa, <qp>, by se v souladu s funkcí měly nazývat paazeer gaadhool, <Pz>, jehož 
výraznější verzi nejspíš představovaly. Odpovídal by tomu patrně původnější grafém \ /, naznačující, 
že oproti běžnému <pz> tento mohl být zvýrazněn silnější antikadencí. Jako před <sg> a <olJr> bylo 
možné usadit pokles k jejich zvýraznění, tak i zde byl k dispozici <gl>. (Rozdíl <gl> oproti <ah> se 
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takto zdá potvrzován: <gl> jako prostý pokles by lépe odpovídal následující vyšší klesavostoupavosti 
<qp> a možná šlo o kombinovanou modulaci, např. tempem, hlasitostí, apod., s cílem zvýraznit, že 
přijde kontura <qp> jako výrazný moment.) 
 
 B2  Combinations        [98] 
 

Zásadní pro ověření reálnosti prosodické hypotézy je otázka, zdali jednotlivé melodémy lze spojovat 
do kontur, které mohou být souvislé, kde text mohl znít souvisle, a přerušené, kde se text dělil; a jež 
by výškovým rozložením odpovídaly tomu, co by bylo možno očekávat podle významu textu. 

Excerpcí bylo příliš mnoho, nutno bylo selektovat takové, na nichž by bylo možno představit celou 
věc stručně a reprezentativně. Zaměřil jsem se na kombinace typické; zvláštní ilustrováním nějaké 
specifické stránky; a názorně demonstrující, jak by se jednotlivé prvky mohly spojovat navzájem. 
Zatím jde (z již vyložených praktických důvodů) jen o prověřování melodických kontur, a to jenom 
graficky (syntetické ozvučení vyžaduje pokračovat v technické přípravě), ale postupně bude nutno 
přibírat další zvukové prvky (rytmus, časové členění, tempo, důrazy, pauzy), jelikož prosodické 
značky byly patrně komplexní. Melodické kontury tedy, i kdyby již v této fázi byly správné, je jistě 
nemohou zcela reprezentovat. 

Pro přesnější grafickou reprezentaci výsledných melodií jsem vytvořil pětistupňovou osnovu, která 
na lineární symbolickou devítistupňovou osu metajazyka Glossy mapuje pět symbolických stupňů 
grafémické transkripce nelineárně: nízká ‚i‘ je úzká (1), nižší střední ‚ii‘ je 2–3, střední ‚iii‘ je široká 
(4–6), vyšší střední ‚iv‘ je 7–8, vysoká je úzká (9). Takto mají hodnoty reflektovat předpokládanou 
citlivost předčitatele vůči okrajovým polohám. Odpovídá to předpokládanému způsobu čtení značek 
nad řádkou a pod řádkou, které se především vztahují k horním a dolním obratům, kdežto průchody 
bývají buďto značeny zhruba, nebo – častěji – plynou z kontextu. 

Za pomoci této stupnice i, ii, iii, iv, v (která předpokládám je pro zápis těchto grafémů intuitivnější 
než 1–9 v obecných intervalech Glossy) a s přibráním několika pomocných symbolů jsem se pokusil 
vyjádřit zvláštnosti každého melodému analyzovaného v PMH I a PMH II, především melodické, ale 
včetně jiných prosodických vlastností, pokud byly zjištěny jako charakteristické. 

Namísto systematického pořadí, vytvořeného na str. [63–64], jsem z důvodu rozdělení analýz 
mezi PMH I a II použil praktičtější pořadí zpracování, které vpodstatě odpovídá tabulce [62]. Začíná 
tzv. frazálními melodémy, u kterých nebylo možno použít výšky i–v. Čtyři základní se dělí na silné a 
slabé, konkluzivní (tj obvykle s kadencí) a nekonkluzivní (tj obvykle s antikadencí). Směr kadence 
může frazální melodém změnit, proto směrovka / nebo \ je jen pomocná, rozhoduje síla | nebo ||. 
Frazální melodémy mohou přizpůsobit svou pozici a východisko předcházejícímu melodému, tedy 
celé frázi, kterou zakončují. V menší míře to připouštím také u některých intonačních melodémů, 
ale tam to vyznačuji (symbolem ~). Z analýz vyplynulo, že některé melodémy patrně prodlužovaly 
slabiky a stopy. To vyznačuji symbolem .. (vypůjčeným z Glossy). Od prodloužení se liší vlastnost 
některých melodémů, že nastavují úroveň, která se podrží do dalšího pohybu. Značím to _. Některé 
melodémy tvořily nebo předpokládaly předěl za sebou, výjimečně před sebou. Předěl není totéž co 
kadence a jazyky užívají řadu zvukových prostředků, které se nezřídka mohou vzájemně v té funkci 
zastupovat. Tuto pozici vyznačuji ; pro případné pozdější zpracování a více se zabývám intonacemi. 

Výsledkem této metody je poměrně flexibilní soubor prvků schopných vzájemné interakce, to jest 
plynulého navazování v nevelkém rozmezí, které by mohlo odpovídat reálnému vnímání melodémů 
jako prosodických směrníků. Je však důležité, aby navazování nebylo flexibilní příliš; jinak by nebylo 
možné testovat, zda tzv. akcenty mohly být původně chápány právě takto. Proto při kontrolním 
spojování byl jeden úsek testu proveden s vyhlazováním (aby simuloval uvažované podmínky), jiný 
bez vyhlazování (aby diskontinuity byly v grafice ihned patrné, třebaže takto mechanicky se akcenty 
asi neuplatňovaly). K těmto formálním vlastnostem spojování se obrací první část excerpcí (B2b) a 
diskutuje se, nakolik hodnoty právě přidělené melodémům vyhovují možnostem textu. Pozornost se 
zaměřuje i na další formální vlastnosti, na rozdíl supralineární a sublineární, slovní postpozitivní a 
prepozitivní oproti slabičným a na přemísťování přízvuku (nebo jen melodického obratu?), aby dva 
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nesousedily těsně. Pozornost se věnuje i pauzálním tvarům a možným nepravidelnostem v přízvuku. 
Interpretaci pauzálních tvarů pomáhá hypotéza prominentní stopy. Interpretaci údajných odchylek 
v přízvukování pomáhá výklad akcentů jako melodémů: umístění značky slabičného melodému totiž 
nemusí nutně znamenat, že slabika je přízvučná. Ačkoli melodický obrat se provede na přízvučné 
slabice velmi přirozeně, není to jediná možnost a jazyky i reálná řeč mohou k tomu účelu také využít 
jiné slabiky. Excerpce k formální stránce spojování melodémů se také věnují otázce dvojího osazení. 
Nejjednodušší případ je, že jde o spojení dvou slov. Takových případů je málo, ale jistě byly vnímány 
a při přednesu zvukově interpretovány. Dva melodémy na jediném slově může být způsob, jednak 
jak toto slovo zdůraznit, jednak jak jeho čtení zpomalit. (Důvody k tomu mohou být různé, jak se i 
v textu dokládá konkrétními příklady. Protipříklady naznačují, že případy nejsou vyčerpávající. To 
však u metody vybraných excerpcí nepřekvapí. Proto byla navržena korpusová technologie; viz CD.) 

Příklady textů byly vybírány také se zřetelem na význam. Nejprve se poznamenává, že přirozená 
tendence starohebrejské věty frontalizovat významově důležitější prvky je patrně příčinou toho, že 
první děliče se zdají silnější a zejména ve 3'k se jim přiděluje určitější intonace (např. <olJr> oproti 
<sg>). Někde se však přízvuková schémata zdají poměrně formální: znamenají-li intonaci, pak se 
opakuje bez velkého zřetele na obsah i syntax. K tomu ovšem dochází také v přirozené mluvě. Jinde 
se naproti tomu jeví opakování intonačních schémat jako účelně využité a působivé. Snaha posoudit 
adekvátnost melodémů vůči významu však často (zejména v systému 21'k) končí u frazálních 
melodémů, které svou povahou zastírají (pro nás dnes, nikoli pro uživatele tehdy) rozhodující část 
intonace u větších celků (jichž je samozřejmě většina). Zpřesnit vztah melodémů k významu někdy 
pomáhají texty vyskytující se dvakrát či vícekrát a lišící se málo, nicméně v rozdělení do slov natolik, 
že nedovolují opakovat tutéž konfiguraci melodémů. Některá taková místa byla využita již k analýze 
melodémů a užívají se také pro posouzení role melodémů v konfiguracích. Opakovaná místa mají 
vesměs totožnou syntax, přesto byly některé změny melodémů vynuceny; to bylo předmětem studia. 
Dlužno však poznamenat, že případy, kdy se melodémy rozcházejí se syntaxí (někdy až dramaticky) 
jsou nečetné a většinou konfigurace melodémů a syntaktická struktura si odpovídají dobře. 

Jemné odstíny významu nutno hledat na kratších úsecích, mimo frazální melodémy. To je nejspíš 
účel, pro který byly doplněny intonační melodémy. Mohou nejen dokreslit význam uvnitř větných 
celků, ale někdy rozhodnout, jak chápat frazální melodém (např. <at>, jak ukazuje [108]), či spojení 
intonačního a frazálního ([109]). To však zatím nebylo pozorováno často a zevšeobecňovat by bylo 
unáhlené. Nalézt intonaci např. zjišťovací otázky je nesnadné, ocitá se totiž přirozeně na frazálním 
melodému, a je tím obtížnější, že antikadence v jiných významech (zejména pokračovacím) je častá. 

V některých případech by intonační výklad melodémů mohl mít vliv na výklad a překlad, ale ač je 
to (možná) atraktivní idea, překročit oblast ‚odstínů‘ (teamim) do významových implikací vyžaduje 
více podkladů, které by měly čelit silnějším námitkám, než autor hypotézy namítá sám sobě. Jako 
vcelku bezpečné ovlivnění významu lze vidět kontrastivní důraz, protože ten bývá v textu obsažen 
aspoň potenciálně, a je na překladateli, zda ho vezme v úvahu. Podobně je na tom členění na téma a 
réma. V narativech bývá identifikovatelné (přinejmenším za pomoci informační struktury hebrejské 
věty), ale bezkontextové pasáže jako v Příslovích by potřebovaly pomoc z výkladu akcentů častěji. 

Kapitola B2c [110] využívá možnosti zabývat se textem, jehož prosodické značení překračuje 
hranice veršů. Jde o výjimečné případy a je to o nich známo. Tyto nedlouhé úseky se psaly a tisknou 
s dvojnásobným počtem prosodických značek, které nedbají na hranice veršů, jak je vylíčeno např. 
v úvodu k PMH II; a navíc není pro nezkušeného čtenáře na první pohled zřejmé, která ze značek 
náleží ke které ze dvou verzí. (Mělo by to plynout z logiky značení, ale jednota v tom není, a třebaže 
jsem se snažil dospět k nejpravděpodobnější verzi, byl jsem nucen ji zdůvodnit malým ad hoc textově-
kritickým komentářem.) Celkově se tyto dva úseky (třetí je krátký) nápadně liší od ostatního textu a 
jakožto výjimky podporují úvodní tvrzení: značení nepřekračuje hranice veršů. Kde se o to masoreti 
pokusili, překročili své možnosti. Jejich úmysl, nakolik je známo, byl tyto úseky prezentovat jako dva 
typy textu: jeden k liturgickému poslechu, druhý ke studiu. To je snadné vyložit jako prosodický 
úkol: odlišit předčítání a pročítání. (Lze namítnout, že právě tak dobře to lze chápat jako úkol pro 
nadvětnou syntax. Na krátký úsek 1M 35,22 lze však takové syntaktické pojetí vztáhnout obtížně.) 
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Prosodické odlišnosti se v těchto dvou zadáních projevují také intonačně, což by mohlo potvrzovat 
výchozí hypotézu. Na některých místech vycházejí zdůrazněné hlavní body v předčítací liturgické 
verzi oproti zdůrazněným dílčím pojmům v pročítací studijní verzi. Obě verze Desatera, 2M 20,2-15 
i 5M 6,5-21 (ta byla narozdíl od 2M zpracována s překrývajícími se konturami) záměrně předem 
počítaly s mírným vyhlazováním na spojích melodémů, ale ty se řadily k sobě tak, že vyhlazování 
nebylo téměř potřeba. Kde tak bylo učiněno, je to v grafech označeno a komentováno. Některé ostré 
přechody namísto přizpůsobení by mohly bývaly být předěly. Zdali ano, to ověří až TTS syntéza. 

Kapitola B2d srovnává prakticky týž text ve 2S 22 punktovaný systémem 21'k a jakožto Ž 18 pak 
opět, a to v systému 3'k. Jde-li o dva nezávislé systémy, kontury by měly být nezávislé (tj i vizuálně 
velmi odlišné). Jde-li v obou případech o syntaktické značení, kontury (fiktivní z tohoto hlediska, 
nicméně svého druhu identifikátory akcentů) by měly být prakticky totožné, protože jde o týž text. 

Srovnávané kontury jsem tiskl paralelně a z metodických důvodů jsem tentokrát nevyhlazoval 
zlomy. Podkladové texty jsem redukoval na melodémy a k nim připojil překlad, který platil společně 
pro oba texty. (Obešel jsem tím potřebu textově-kritického komentáře, jaký jsem musel vytvořit pro 
Desatera.) Kontury se v obou systémech dosti podobají, ale ne natolik, aby je bylo možno považovat 
za jinak pojmenované, ale podstatou totožné syntaktické značky. Na druhé straně nezávislost 
systémů (zřejmá při pohledu do řádků s akcenty/melodémy) se neprojevila naprosto odlišnými 
křivkami. Právě naopak: odlišné melodémy vytvářejí podobné kontury. Křivky se zdají více odrážet 
význam, jak vyplyne ze sledování překladu. Grafy se tedy zatím jeví jako dobře slučitelné s výchozí 
hypotézou. Nepotvrdily však domněnku pocházející již z PMH I, že systém 3'k je novější fáze, 
vylepšující starší 21'k. V teoretickém rozboru se 3'k jeví jako pružnější, ne tak schematický systém, 
ač sestavený z mnoha stejných či podobných prvků jako 21'k. Tyto výhody ale podle grafů 2S 22 vs 
Ž 18 využívá 3'k jen na některých místech, kdežto na jiných vychází naopak 21'k jako citlivější. 
(Nutno však připomenout, že grafy nemohou nahradit poslech a že melodie nemohou nahradit 
další, zde dosud nereprezentované složky prosodie.) 

Kapitola B2e využila jinou vlastnost melodémových hodnot. Jakožto přírůstky k základní výšce 
mají smysluplnou nulovou hodnotu (viz o tom diskusi [131]: je to nulové zvýšení), a spadají tedy do 
poměrové škály a lze u nich počítat charakteristiky polohy a variability. Zvolil jsem aritmetický (a 
v několika označených případech vážený kvadratický a vážený harmonický) průměr, směrodatnou 
odchylku a variační koeficient. Několik koncepčních problémů užití těchto charakteristik diskutuji 
na str. [131]. Programem, který jsem napsal k analýze knihy Job a zobecnil pak na další úkoly, jsem 
agregoval hodnoty melodémů za každého participanta knihy Job, abych zjistil, zdali se potvrdí či 
vyvrátí možnost, že doporučená prosodie předpisovala způsob předčítání, který i zvukově dokázal 
rozlišovat participanty podle jejich celkové charakteristiky a případného vývoje. (Je zřejmé, že lektor 
nebyl herec a dramatizace sotva byla žádoucí. Ale zřetelné předčítání to dokáže i v náznacích a jde o 
známku kvality přednesu. To je důstojné zacházení s cenným textem, jaké lze v liturgii očekávat, ano 
i žádat.) Výsledky skutečně odlišily všech osm participantů knihy Job nejen charakteristikami 
polohy a variability (liší se zřejmě emocionalitou projevu), ale i dynamikou jejich vývoje v knize. 

Stejný program byl upraven pro knihu Jonáš a získány hodnoty rozdílů mezi prózou (Jon 1 a 3–4) 
a poezií (Jon 2). Rozdíly byly zjištěny, ale menší, a především hodnoty poezie neodpovídají ani 
přibližně hodnotám za 2S a Ž 18 (které se velmi liší i navzájem a právě hodnoty 2S, která je také 
značena systémem 21'k, se liší více). Sice podle očekávání je poezie nižší než celkový průměr TN"K, 
ale hodnoty variačních koeficientů okolo 50 % důvěru nezvyšují. (To platí i pro Joba, kde bylo třeba 
diskusí na [131] zdůvodnit, proč je přijímám.) Nepovažuji je za signifikantní také proto, že rozdíl 
mezi prózou a poezií není ostrý a je funkcí míry využití poetických prostředků (jichž je asi třicet, aniž 
by který z nich mohl žánr jednoznačně vyčlenit). V tehdejší a tamní kultuře navíc užití poezie nebylo 
estetickou vložkou, ale signálem vyšší propracovanosti textu (tedy často vyšší závažnosti sdělení), a 
prosodické hodnoty by se tedy více řídily obsahem než „poetickou mluvou“. Pokud by rozdíl mezi 
prózou a poezií měl být vyjádřen v nějaké liturgické instrukci, pak spíše bylo možno předpokládat, 
že zároveň se vymezí, které texty jsou jeden a které druhý žánr. (Tedy cosi jako dvojí punktace Joba. 
Ale posoudit, zda systém 3'b je vhodnější ke zpěvu než 21'b, přesahuje kapacitu projektu i autora.) 
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 Conclusion neboli Závěr                     [135]  
 C1  Discussion 
 

Nejprve se popisuje metoda: ověřování během souvislé četby, excerpce, ověřování v nejstarších 
masoretských rukopisech (z praktických důvodů byl počet rukopisů TN"K omezován a vyloučeny 
traktáty). Hledání fonologického modelu (již ve fázi PMH I) vyústilo v potřebu vytvořit a průběžně 
rozvíjet vlastní. Práce s daty vyžadovala především vyvinout a odladit formáty, jeden pro grafémiku, 
druhý pro zvukovou stránku. Adekvátní formáty usnadní využitelnost datových výstupů v dalších 
fázích projektu. V této fázi byla intenzivně využívána grafémika, kdežto fonologický formát, pouze 
když etablované transkripce nestačily. Excerpce z edic a rukopisů umožnily pro značky tzv. akcentů 
tiberiadského značení formulovat předběžné hodnoty melodémů a ty ověřovat v souvislém kontextu. 
Ukázalo se, že jsou použitelné. Další potvrzení nutno hledat pomocí akustické syntézy, historického 
výzkumu (víc rukopisů, více druhů značení, interpretovat dobová svědectví) a srovnávací fonologie. 

Kapitola C1a hodnotí koncepty, které bylo nutno z fonologie předeslat. Jde o rezonanční teorii 
slabiky, která na ni nahlíží jako na vrstvenou základní jednotku, nikoli jako složenou vyšší jednotku. 
Její aplikace na masoretskou hebrejštinu má dva důsledky: (a) šwa i chatefy je možné považovat za 
součásti slabik v rámci tzv. vokalické pretury; lze uvažovat i o vokalické kodě; (b) segmenty nemusí 
být zarovnané se slabičnou hranicí. Normálně ani nejsou. Tento jev nazývám diplosylabismus. Díky 
tomu se prosodie melodémů nekomplikuje počítáním šwa ani chatefů. K důsledkům, které pro PMH 
II nejsou přímo relevantní, patří semitské morfémy kontinuální (jelikož rezonance jsou kontinuální) 
a možnost chápat tzv. segolata jako monosylaba (pakliže se dvě vokalické značky vztahují k jedné 
slabice). Hojnost značení vokalických rezonancí lze vysvětlit potřebami zpěvu i náročné recitace, což 
se tématu PMH II týká. Vokály jako alternativy by svědčily o snaze pokrýt více potřeb či dialektů.  

Pro melodémy (C1b) byl nejprve vytvořen klasifikační systém. Nemohl být důsledně užit v PMH 
II, ale vzhledem k nevhodnosti barokního třídění by později scházel. Intonační hodnoty melodémů 
založené na hodnocení excerpcí v PMH I a II byly promítány na nelineární pětistupňovou osnovu 
citlivou k extrémům, aby simulovala předpokládaný účinek ikonických značek psaných nad řádek a 
pod řádek konsonantního textu. Na této sjednocující osnově bylo možno testovat, nakolik je možné 
takto definované melodémy kombinovat, aby vyhověly jak textu, tak tomu, co je o intonaci jakožto 
obecném jevu známo z jiných jazyků. Takto se melodémy kombinovaly do tvarů v souladu s popisem 
v úvodním A1: v cézurami děleném verši tvořily fráze a podfráze, ve kterých vždy poslední značka 
měla zvláštní význam (kadence u nejvyšších útvarů, prekurzory u nižších). Intonační melodémy 
konkretizovaly konturu mezi frazálními melodémy. Pauzy nebyly zatím předmětem zpracování. 

Dosazování do excerpovaných kombinací bralo v úvahu kontext jakožto první linii ochrany proti 
předčasnému zobecnění. Širší okolí citovaného místa nejednou pomohlo zpochybnit lákavé závěry. 
Přesto bylo možno uvést více případů, kdy prosodická interpretace melodémů měla vliv na význam. 

Druhá linie ochrany bylo dosazování do pasáží neexcerpovaných, ale významných jinak. Pasáže  
značené dvojmo ukázaly, že každá sekvence souběžného značení intonačně vyjadřovala, co bylo o 
nich tradováno: ta pro předčítání sdělovala, ta k pročítání rozebírala. Vyhlazování spojů bylo třeba 
jen mírné a nečetné. Další dvojice pasáží umožňovala porovnat týž text ve dvou systémech. Nebylo 
prováděno vyhlazování a nescházelo. Výsledek potvrdil, že oba systémy mají společný základ a jejich 
prosodie se liší málo. Znamená to, že hledat nejprve společné vlastnosti melodémů je oprávněné. Je-
li jeden systém starší než druhý, se zatím nepodařilo ověřit.  

Třetí linie ochrany bylo nevizuální testování: Základní statistická analýza knihy Job naznačila, že 
texty, kde přednašeč musí odlišovat více mluvčích, nesou patrně některé rozlišující charakteristiky. 
Jiné sondy naopak nepotvrdily nijak přesvědčivě rozdíl mezi prózou a poezií. 

Kapitola C1c zhodnotila přínos metodický. Především se ukázalo, že rukopisy poskytují obraz dost 
odlišný od tištěných vydání. Moderní edice, i když jsou diplomatické, nivelizují grafické jevy podle 
koncepcí etablovaných v pozdějších staletích. Pro re-interpretaci grafémiky je nezbytné analyzovat 
nejstarší masoretské rukopisy, přibrat další a sledovat, jak se v zacházení se značkami ovlivňovaly. 
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Analýza grafémických jevů vyžaduje pružný a přesný elektronický formát, který je schopný ke 
konkrétním jevům dodat kvantitativní údaje. Agregace těchto kvantitativních údajů mohou přinést 
další výsledky. Vyhodnocení údajů z rukopisů, kritických vydání a ze statistik datových souborů 
nutno interpretovat realistickou fonologií, která uvažuje zvukové struktury ve stavu, v jakém jsou, a 
nevymýšlí si postupy, jak k nim mozek došel nebo jak pozná, že jsou správné. (Tak, že se je naučil.) 

 
 C2  To Do                      [143] 
 

Seznam toho, co zbývá, se nejprve zabývá otázkou platnosti toho, co výsledky potvrdily či vyvrátily. 
Ať jsou konkrétní nedodělky, vady a technické dluhy jakékoli, první pozornost je nutno věnovat 
hledání toho, co se nazývá zavádějící faktor: případně přehlédnutá příčina korelací budících falešný 
dojem kauzality; zde např. usnadňující spojování do smysluplných kontur, aniž by šlo o prozodii. 

S tím úzce souvisí předpojatostní výchylka nenáhodného výběru (čili systematická chyba metody, 
‚bias‘). Výzkum nutno proto směrovat ke zpracování všech dostupných dat čili ke korpusu. (Korpus 
ve filologii živých jazyků je selekce. U malých rozsahů je korpusem dochovaný soubor. I ten roste 
zahrnováním formátů, náhledů, historických svědků, testů a hodnocení – neboli heterogenních, 
často konfliktních zdrojů, takže i historický korpus řeší selekci a evaluaci; viz diskusi o tom na CD.) 

Další výzkum se musí dále věnovat otevřeným vokálům a souhláskám, jež zřídka přijímají dageš, 
prominentní stopě a pauzálním tvarům. Žádoucí je zahrnout jiné punktovací systémy (včetně rkpp), 
testovat syntetickým ozvučením, uplatnit ‚data mining‘ a rozvíjet fonologický referenční rámec. CD 
navíc uvádí 6 konkrétních bodů, v nichž by se měly přepracovat programy, které posloužily PMH II. 

 
 References neboli Bibliografie                    [150] 
 

Soupis 201 položek (nepočítaje odkazy ani 25 položek k ambisylabicitě) zahrnuje zdroje primární a 
sekundární, konzultované jak pro tištěný text, tak pro texty na CD (ve kterých dílčí problémy PMH II 
rozpracovává autor hlouběji). O ambisylabicitě byla připojena zvláštní bibliografie, jelikož běžně 
dostupné soupisy často misreprezentují historii této otázky. Rejstříky nahrazuje PDF PMH II na CD. 

 
 

 
Čeho se podařilo dosáhnout 
 Zhodnocení dosažených výsledků 
 

Pomocí zmiňovaných metod se podařilo předběžně ověřit, že tiberiadské značky tzv. akcentů lze 
vykládat jako notaci řečové prosodie. Zpřesnění míry této možnosti je dosažitelné rozvinutím metod 
již uplatněných a přibráním dalších. Přivedení výzkumu do tohoto stádia bylo cílem práce. 

Vypracováním speciálních metod se získaly nástroje k širšímu použití. Grafémický text TN"K lze 
prohledávat bez programování jen pomocí regulárních výrazů, což v grafických formátech možné 
není nebo s obtížemi. Prohledávání lze usnadnit redukcí souboru na hledané jednotky, např. jenom 
na <štítky> nebo jen konsonanty apod. Ani to by grafické formáty tak jednoduše neumožnily. Hledat 
a počítat lze pomocí speciálních programů: jeden byl vytvořen, několikrát zobecňován a může být 
uzpůsobován dále (např. více funkcí může být zadáváno parametricky; zčásti to tak je). Takto 
získaná statistická data nelze, nakolik vím, obdržet jinak. Přitom algoritmy a kalkulace jsou takto 
dostupné reflexi a pod kontrolou, což programy třetích stran zřídka umožňují a ne v plném rozsahu. 

Ne všechny výstupy byly využívány ve stejné míře. Znění TN"K plné a <štítkové> bylo užíváno více, 
seznam slabik jen orientačně (přínosné však je, že bylo jednoduché a rychlé je vygenerovat), formát 
grafémický byl užíván intenzivně, zvukový okrajově. (Jakožto programovací jazyk bude důležitý při 
testování, ale již nyní se s pomocí Glossy dařilo stručně a přesně popsat jevy nepokryté fonetickými 



 19

transkripcemi.) Vlastní model fonologie pomáhá zpřesňovat pojmy a zasazovat zjištění do obecných 
souvislostí, což je u historického jazyka bez rodilých mluvčích důležitější než u živých jazyků. Navíc 
dovoluje nerezignovat na fonologii v konfrontaci s fonologiemi kladoucími otázky, jež si nekladu. 

 

 

 
Co bylo nutno odložit 
 Přiznání mezí, které se nepodařilo překonat 
 

Podařilo se zpracovat jen zlomek z více než osmi set excerpcí nashromážděných během let k tématu 
kombinace melodémů. Finální text z časových a kapacitních důvodů začlenil pouze takové, které již 
v excerptu byly přesvědčivě rozpracovány. Není to sice zcela náhodný filtr, ale exaktnější výběr si lze 
dobře představit. Nicméně vada tohoto výběru vlastně pomáhá (spolu s konturami Desater a Ž 18) 
omezovat možnou předpojatost autora. Korpusové metody by později měly tuto vadu eliminovat. 

Kapacitní důvody omezily zpracování excerpcí a literatury o dalších pomocných značkách, což je 
nedostatek vážnější. V PMH II jsem se jim věnoval aspoň v několika souvislostech, kde byla jejich 
potřeba největší, ale nevyvažuje to záhodnost věnovat se jim systematicky. Intonační model již v této 
fázi by tímto tématem byl zpřesněn a mělo by k tomu dojít, aspoň než se začne programovat syntéza. 

První zvuková podoba TN"K měla původně být výstupem aspoň v Glosse, ale k tomu nedošlo. Také 
nebyl vytvořen program na automatické vykreslování kontur (včetně alternativ v překryvu). Kontury 
jsem kreslil ručně a vnesl jsem bezděky do výstupů nestejnoměrnost na ose x tj do časového členění. 
Zatímco výškové rozložení na ose y dává názornou představu, vytratil se vzájemný poměr pauz a ani 
pohyby nevypovídají o strmosti a pozvolnosti, dokud si je čtenář nepromítne do textu, nebo lépe: do 
znění. Účel demonstrovat použitelnost prosodického modelu sice plní, ale užitek by mohl být vyšší. 

Programování mělo být více modulární (nejlépe objektové), protože hlavní konverzní program, 
zpočátku míněný jako jednorázový, dosáhl takové komplexity, že je obtížné v něm provádět úpravy. 
Volba programovacího jazyka (Perl) se teoreticky zdála rozumná, ale v praxi přinesla mnoho obtíží. 
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