Univerzita Karlova
Filozofická fakulta

Diplomová práce

Praha 2017

Bc. Zuzana Berkovcová

Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
Fonetický ústav

Diplomová práce

Bc. Zuzana Berkovcová
Vliv temporálních změn na vnímání kompetence mluvčího
The effect of temporal changes on evaluation of speaker
competence

Praha 2017

Vedoucí práce: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Poděkování:
Na tomto místě bych ráda poděkovala doc. Radkovi Skarnitzlovi za odborné
vedení této práce a za množství cenných a podnětných připomínek k tématu.
Dále děkuji Jonasovi, Petrovi a Lence, Kláře a mnohým dalším, kteří se mnou
sdíleli své zkušenosti a byli mi nápomocní při vzniku této práce. Neméně velký
dík patří mým rodičům, kteří mi byli po celá léta oporou na této dobrodružné
cestě studiem.

Prohlášení:
Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a výhradně
s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů.

V Praze, dne 11. května 2017

...............................
Zuzana Berkovcová

Abstrakt
Řečový projev jedince přenáší kromě lingvistického obsahu také celou
řadu informací, které jsou vlastní danému mluvčímu. Proto projev představuje velmi významnou součást identity jedince a má podstatný vliv
na jeho vnímání okolím. Tato studie si klade za cíl odhalit vztah mezi
temporální organizací výpovědí ve španělském jazyce a jejím dopadem
na hodnocení kompetence mluvčího. Výzkumným materiálem byly nahrávky čtyř rodilých mluvčích kastilské španělštiny; v části z nich byly
provedeny manipulace, které vedly k rozkolísání pravidelné temporální
struktury v jednotlivých výpovědích. Percepční test, obsahující pravidelné i modifikované položky, byl zadán dvaceti českým posluchačům,
kteří ovládají španělský jazyk na pokročilé úrovni a stejnému počtu
hodnotitelů, kteří se španělštinou nejsou obeznámeni. Percepční test
byl vytvořen na principech tzv. pětifaktorového modelu osobnosti. Hodnoceným osobnostním rysem byla kompetence mluvčího; ta se obecně
zabývá vztahem člověka k práci a povinnostem. Výsledky potvrdily významné rozdíly ve vnímání původních (plynulých) a manipulovaných
(kolísavých) položek. To se potvrdilo u obou skupin respondentů, přičemž posluchači obeznámení se španělštinou byli na temporální výkyvy
citlivější. Významné rozdíly v závislosti na pohlaví mluvčích nebyly prokázány.
Klíčová slova: kompetence, percepce řečového projevu, pětifaktorový
model osobnosti, španělština, temporální členění řeči

Abstract
In addition to linguistic content, the speech of a person transmits a whole
range of information that is inherent to the speaker. Therefore, speech
is a very important part of an individual’s identity and it has a significant influence on how his surroundings perceive him. The present study
aims to chart the effect of the temporal organization of Spanish utterances on the perception of speaker competence. The research material
were recordings of four native speakers of Castilian Spanish. In some of
them, manipulations were made in a way which destabilized the regular temporal structure of the utterances. A perception test, containing
both regular and modified items, was assigned to twenty Czech students
who command Spanish at an advanced level and the same number of
evaluators who are not familiar with the Spanish language. The perception test was based on the principles of the Big Five personality
traits model. The rated personality feature was the competence that
is generally associated with attitude to work and duties. The results
confirmed significant differences in the perception of the original (fluent) and manipulated (dysfluent) items. This was confirmed by both
groups of respondents. Moreover, students familiar with Spanish were
more perceptive of temporal fluctuations. Significant perceptual differences depending on the sex of the speakers were not established.
Keywords: Big Five personality traits, competence, perception of speech, Spanish, temporal patterning of speech
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1

Úvod
Kombinace moderního fonetického výzkumu a současných přístupů v psy-

chologii osobnosti aktuálně vzbuzuje ve vědeckých kruzích mnohem větší pozornost než v minulosti. Výzkumy systematicky hledají souvislosti mezi řečí
a její percepcí okolím a snaží se kvantifikovatelnými způsoby odhalit vztahy
mezi parametry mluvené řeči a dojmy o povahových rysech mluvčího, které vyvolávají v posluchačích. Takovéto dojmy nezřídka vedou k negativnímu nebo
stereotypnímu hodnocení osobnosti mluvčího či dokonce k jeho diskriminaci
(např. Edwards, 1999; Gluszek & Dovidio, 2010).
Cílem předložené práce je přispět k výzkumu v tomto odvětví (z prací vedených pod Fonetickým ústavem FF UK viz např. Bartůňková, 2014 nebo Volín,
Poesová & Skarnitzl, 2014). Zabýváme se temporálními změnami výpovědí
ve španělštině a jejich dopadem na vnímání kompetence mluvčího. Kompetence (v české literatuře také často nazývána synonymem způsobilost) je jeden
z podtypů osobnostního rysu svědomitost, který tvoří jeden z pěti pilířů pětifaktorového modelu osobnosti (viz Hřebíčková, 2010; 2011). Tento model stojí
v současnosti v popředí psychologie osobnosti. Samotnému výzkumu v naší
práci předchází teoretický úvod mapující dosavadní poznatky v oboru psychofonetiky - konkrétně vlivy různých aspektů řeči na percepci osobnostních kvalit
mluvčího.
V kapitole 2 se věnujeme rozsáhlému výzkumu o úsudcích o vlastnostech člověka vytvořených na základě jeho řečového projevu. Nejprve přinášíme
stručný vhled do obsáhlé problematiky idiosynkrasie v řeči (tj. prvků v řeči,
které mluvčího odlišují od ostatních) a tzv. indexových informací, které řečový
projev přenáší. Podkapitola 2.2 se již konkrétně věnuje vlivům určitých charakteristik řeči na její vnímání okolím. Tento oddíl jsme rozdělili na vlastnosti
řeči takzvaného globálního a lokálního charakteru. První ze jmenovaných pojednává o utváření postojů k mluvčím cizího jazyka nebo jeho nestandardních
či nerodilých variet. Bylo opakovaně prokázáno, že právě jedinci či celé skupiny mluvčích, v jejichž řeči je patrný cizinecký přízvuk nebo dokonce mluví
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úplně jiným jazykem či jeho variantou, čelí negativnějšímu hodnocení z hlediska osobnostních kvalit a někdy dokonce podléhají diskriminaci v situacích
všedního života (viz např. Purnell, Idsardi & Baugh, 1999; Dragojevic, Giles &
Watson, 2013; Dragojevic & Giles, 2016). Lokální vlastnosti řečového projevu
navazují na toto téma s ohledem na odlišnosti jedince od řeči ze statistického
hlediska normální. Odlištnostmi tedy míníme např. různé řečové vady, dysfluence v řečovém toku apod. V obou kategoriích, kromě jiného, shrnujeme
významné výzkumy dané problematiky. Následuje podkapitola 2.3, ve které se
zabýváme percepcí suprasegmentálních složek řeči s důrazem na pravidelnost
(zejména temporální), na její důležitost v komunikační situaci a věnujeme se
také dopadům jejího narušení v řeči na vnímání mluvčího posluchači.
Kapitola 3, pojednávající o pětifaktorovém modelu osobnosti, je více didaktická. Je orientována především na výklad základních psychologických pojmů
týkajících se psychologie osobnosti, vydělení dvou základních linií pětifaktorového modelu osobnosti, jejich popisem a srovnáním. Ve větší míře se věnujeme
dimenzi svědomitosti a jejím podškálám, z nichž je pro náš výzkum stěžejní
jedna z nich, a tou je kompetence.
Na výklad navazuje finální část teoretického úvodu (kapitola 4), ve které
jsou představeny vybrané práce aplikující pětifaktorový model osobnosti do fonetického výzkumu. Na základě jejich výsledků (a obecně výsledků dřívějších
prací zabývajících se postoji k mluvčím na základě jejich řečového projevu)
byly formulovány hypotézy k našemu výzkumu. Výzkumná část práce (kapitoly 5 a 6) si klade za cíl vyhodnotit vliv temporálních změn v řečovém projevu
na vnímání kompetence mluvčího. Testovaný materiál byl sestaven z množství
krátkých výpovědí ve španělském jazyce, na jejichž části byly provedeny manipulace temporálního členění (to znamená, že vybraná slova byla zrychlena
či zpomalena). Byla zde použita metoda spojitých masek (viz oddíl 2.2.1 této
práce; Lambert et al., 1960), jejímž principem je testování dvojic stejných položek od jednoho mluvčího, lišících se pouze v jednom sledovaném parametru.
Do hodnocení byly zapojeny dvě skupiny posluchačů; první z nich sestávala ze studentů s pokročilou znalostí španělštiny, zatímco studenti druhé
9

z nich tento jazyk neovládali. Po poslechu jednotlivých položek respondenti
na sedmistupňové Likertově škále zanášeli míru souhlasu, respektive nesouhlasu, s různými tvrzeními týkajícími se kompetence mluvčích. Tato tvrzení
byla, spolu s celým obsahem percepčního testu, založena na lexikálním a dotazníkovém přístupu pětifaktorového modelu osobnosti.
Analýza dat odhalila námi očekávaný fenomén, kterým bylo negativnější
hodnocení manipulovaných položek, a to oběma skupinami. Hodnotitelé ovládající španělský jazyk byli na změny v temporálním členění obecně citlivější
než respondenti druhé skupiny. Významné rozdíly v hodnocení různých pohlaví se nepotvrdilo. Kapitoly 7 a 8 přinášejí srovnání naší práce se studiemi
provedenými v minulosti a případné využití výsledků v budoucích výzkumech.
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2

Úsudky o povahových vlastnostech mluvčího
na základě řečového projevu

2.1

Indexové informace a idiosynkratické složky v řeči

Ve vědeckém prostředí je již všeobecně přijímáno, že řeč pronášená člověkem obsahuje kromě primárního lingvistického obsahu míněné výpovědi také
celou řadu charakteristik, které jsou vlastní danému mluvčímu. Jedná se například o emocionální zabarvení řeči, dialekt či přízvuk a v neposlední řadě
také další specifické jazykové prvky pojící se k osobnosti a povaze mluvčího
(Nygaard, 2005, s. 390).
Všechny tyto aspekty řeči přenáší o mluvčím informace, které můžeme souhrnně nazvat jako indexové. Ty se týkají různých vlastností mluvčího, poukazují (z angl. index) na různé jeho charakteristiky. Může se jednat o biologicky
podmíněné vlastnosti, jako je pohlaví, věk či fyzická konstituce mluvčího (např.
Monsen & Engebretson, 1977; Krauss, Freyberg & Morsella, 2002), krátkodobé
a přechodné indexové charakteristiky, jako je například emoční či zdravotní
stav mluvčího (např. Scherer, Banse et al., 1991; Ellgring & Scherer, 1996;
Gobl & Chasaide, 2003) nebo sociálně podmíněné charakteristiky, například
oblast původu mluvčího nebo jeho příslušnost k určité sociální skupině (např.
Labov, 1972; Sebastian & Ryan, 1985).
Složky řeči nám do určité míry také mohou napovědět, jestli je mluvčí
pravdomluvný (Ekman, Friesen & Scherer, 1976; Anolli & Ciceri, 1997). V neposlední řadě jsou vlastnosti řečového projevu spojovány s pojetím atraktivity,
vizuální přitažlivosti či úspěšnosti mluvčího (např. Zuckerman & Miyake, 1993;
Collins & Missing, 2003), z čehož plynou i četné snahy o jakési koncepce a trénink „úspěšných hlasů“ (Gutzeit, 2002, citováno v Imhof, 2010).
Takovéto větší či menší mírou idiosynkratické složky řeči na jednu stranu
zavádějí variace do akustického signálu, především ale přinášejí obrovské množství informací do kontextu v lidské komunikaci; viz např. Nygaard (2005),
Imhof (2010) nebo Belin et al. (2011). Řečový projev tak představuje význam-
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nou součást sociální identity jedince a zároveň výrazně ovlivňuje způsob, jakým
posluchači mluvčího vnímají (Edwards, 1999).

2.2

Hodnocení osobnosti na základě řečových projevů

Suma všech jazykových a nejazykových prvků tvoří v řeči nesmírně velkou
variabilnost. Řeč pronášená mluvčím tedy produkuje akustický signál, který
se vrství do různých rovin informací; od složité fonetické a fonologické struktury řeči až po obrovskou proměnlivost individuálního stylu a hlasu mluvčího.
Jinými slovy, řeč zastřešuje zamýšlenou zprávu mluvčího jak z hlediska roviny
lingvistické, tak i nelingvistické (indexové). Posluchač, na druhé straně, musí
nějakým způsobem takovéto vrstvy řeči rozuzlit a oddělit části signálu na ty,
které se vztahují právě ke struktuře lingvistické (tzn. co mluvčí řekl), a na ty,
které se vztahují ke stylu nebo identitě mluvčího (neboli, jak to mluvčí pronesl)
(Nygaard, 2005, s. 390).
Na základě řečového projevu si tedy lidé automaticky a velmi rychle vytvářejí (nutno podotknout, že nikoliv vždy přesné) úsudky o povahových vlastnostech mluvčího (viz např. Siegman, 1987; Knapp & Hall, 2002; Carney, Colvin
& Hall, 2007; McAleer, Todorov & Belin, 2014), a že proto - z obráceného
pohledu - může mít řečový projev jedince závažný a kvantifikovatelný vliv na
povahu jeho sociálních interakcí a na jeho život obecně.
Vlastnosti a rozdíly v řeči, které jsou nějakým způsobem, ať už pozitivním
či negativním, hodnoceny okolím, můžeme zobecnit na vlastnosti globálního
a lokálního charakteru. Do první jmenované skupiny můžeme zařadit rozdíly
mezi jednotlivými jazyky, odlišné akcenty v rámci jednoho jazyka a dále (v
současnosti intenzivně zkoumaný) cizinecký přízvuk. Do kategorie lokálních
rozdílností naopak spadají například řečové vady a rozličné typy dysfluencí
v řeči. V následujících oddílech přiblížíme vybrané studie, které se věnují hodnocení mluvčích s odlišnostmi spadajícími do obou řečených kategorií.
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2.2.1

Globální vlastnosti řečového projevu

Velké množství studií se zabývalo rozdíly v hodnocení mluvčích, kteří hovoří různými jazyky. Jednou z nich je i studie zabývající se hodnocení osobnosti francouzských a anglických mluvčích (Lambert et al., 1960). Wallace
Lambert a jeho kolegové přistupují k užití konkrétního jazyka jako k jednomu
z aspektů chování (tzn. určitých vnějších projevů prožívání) společnému množství jedinců, kteří jsou členy jednoho národa či kultury. Poslech daného jazyka
z tohoto hlediska pravděpodobně povede k podnícení zobecněného až stereotypního vnímání této skupiny. To znamená, že pokud posluchač uslyší hovořit
jedince daným jazykem, jeho reakce bude odrážet postoj k celé skupině, která
tento jazyk používá.
Ve své studii chtěli autoři stanovit důležitost mluvené řeči pro posluchače
tím, že analyzovali hodnotící postoje vůči mluvčím angličtiny a francouzštiny.
Aby minimalizovali vedlejší vlivy na úsudky posluchačů, jako je například obsahová stránka projevu, použili pro svůj výzkum zcela bilingvní mluvčí, kteří
přečetli stejný text v obou jazycích. Z tohoto hlediska je velmi důležité poznamenat, že se jedná o Lambertem založenou techniku spojitých masek (angl.
matched-guise technique), kdy posluchači posuzují dvojice položek, které pronáší právě jeden mluvčí a které se liší (v tomto případě) pouze zvoleným jazykem.
V otázce vlivu hlasu mluvčího na hodnocení posluchačem autoři vycházeli
ze studie amerických psychologů Josepha Licklidera a George Millera (1951,
s. 1070n, citováno v Lambert et al., 1960), která prokázala, že hodnocení
osobnosti pouze na základě kvality hlasu není v žádné míře spolehlivé. Experiment byl prováděn v Montréalu, tedy v místě, kde jsou mluvčí prakticky
rovnocenně vystavováni oběma jazykům a jejich vnímání mezi sebou by se
dalo přirovnat k pohledu na severní a jižanskou angličtinu v rámci Spojených
států (Lambert et al., 1960, s. 40). Respondenti nebyli dopředu informováni,
že jsou úseky, které uslyší, namluveny dvojjazyčnými mluvčími. Také je potřeba dodat, že respondenti byli mluvčími buď jednoho nebo druhého jazyka
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(tj. angličtina nebo francouzština), přičemž byla brána v potaz i míra znalosti
jazyka opačného.
Na základě svých dojmů z řeči poté posluchači hodnotili mluvčí na šestistupňové škále v několika kategoriích; jednalo se konkrétně o skupinu čtrnácti různých znaků osobnosti a vzhledu, pohybujících se od představ vzrůstu
a atraktivity mluvčího přes smysl pro humor, inteligenci a míru sebevědomí až
po laskavost a přátelskost.
Z dnešního hlediska je zajímavé, že v rámci metodologie se Lambertova
studie, provedena před desítkami let, podobá současným a velmi se rozvíjejícím interdisciplinárním přístupům, propojujícím v tomto konkrétním případě
lingvistiku a fonetiku s psychologií osobnosti. Výsledky experimentu prokázaly,
že anglicky mluvící posluchači výrazně favorizovali právě mluvčí svého jazyka,
a to v mnoha testovaných dimenzích; respondenti hodnotili mluvčí angličtiny
jako atraktivnější, inteligentnější a přívětivější, kromě jiného. Soudy francouzsky mluvících respondentů však překvapivě prokázaly pravý opak: nejenže favorizovali mluvčí anglického (tedy pasivnějšího) jazyka ve většině z testovaných dimenzí, ale dokonce hodnotili příslušníky své jazykové skupiny hůře než
anglicky mluvící posluchači.
V diskuzi se autoři článku tento fenomén pokusili objasnit. Jedno z možných vysvětlení mohl být nesprávný výběr testovaných dimenzí. Členové francouzsky mluvící komunity mohli považovat takovéto charakteristiky člověka
za málo vypovídající, protože jejich žebříček hodnot se mohl obracet jiným
směrem. Za zásadnější je však autory považován názor, že anglicky mluvící
komunita má v Québecu vyšší sociální status a silnější ekonomickou pozici.
Uživatelé angličtiny jsou proto pouze na základě jazyka automaticky vnímáni
například jako inteligentnější, ambicióznější a úspěšnější v mnoha ohledech života. Z lingvistického hlediska je tento poznatek pozoruhodný, zejména z toho
důvodu, že jednotlivé úseky anglického a francouzského textu pronášel jeden
a týž člověk.
Další kategorii výzkumu z hlediska globálních charakteristik odlišností v řeči
tvoří studie zkoumající rozdíly hodnocení mluvčích s různými akcenty v rámci
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jednoho jazyka (Purnell, Idsardi & Baugh, 1999; Dixon, Mahoney & Cocks,
2002).
Thomas Purnell a jeho kolegové se ve své práci zabývají rasovou diskriminací na poli trhu s nemovitostmi (angl. housing discrimination) ve Spojených
státech. Statistické údaje z tohoto odvětví dokazují, že Afroameričané jsou
pravidelně znevýhodňováni v uzavírání nájemních smluv či v dostupnosti bankovních půjček a hypoték. Obecně existují dva spouštěče úmyslné rasové diskriminace, a to konkrétně vizuální a auditivní (sluchový). První z nich logicky
vypovídá o barvě pleti potencionálního zákazníka, druhý se pojí ke vnímání
přízvuku v rámci jejich jazyka. Autoři článku se rozhodli zjistit, zda se diskriminace projeví pouze na základě poslechu řeči mluvčího, tedy bez toho, aby
měl obchodník vizuální kontakt se zájemcem.
Studie srovnávala tři různé dialekty angličtiny na území Spojených států:
afroamerickou variantu (African American Vernacular English), mexickou variantu (Chicano English), a standardní variantu americké angličtiny (Standard
American English). Tyto tři varianty angličtiny jsou tradičně spjaty s etnickými skupinami, které mají ve Spojených státech silnou základnu. Výsledky
experimentu dokázaly, že s každou z těchto variant angličtiny se pojí určité fonetické a fonologické parametry, které pak v celém spektru dialektů vytvářejí
jasné kontrasty a prominence.
Autoři si tedy položili otázku, zda-li použití pouze těchto fonetických vlastností v řeči vyvolává diskriminaci, a jestliže ano, které z parametrů to jsou.
Jinými slovy, výzkumníci se pokusili dokázat, zda-li je možné reflektovat rasu
nebo národnostní původ pouze z poslechu řeči a na základě tohoto úsudku
společensky znevýhodnit daného mluvčího. Ve studii bylo provedeno několik
jednotlivých experimentů na toto téma. Rádi bychom krátce přiblížili první
z nich.
Pro experiment byla stanovena nulová hypotéza, která předpokládala, že
varianta angličtiny nehraje významnou roli ve sjednání schůzky k pronájmu
bytu v určité lokalitě. Testovaná hypotéza naopak předpokládala, že existuje
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vztah mezi variantou angličtiny (a z toho vyplývajícím rasovým původem
mluvčího) a úspěšností ve sjednání dané schůzky.
Telefonní hovory s realitními makléři vedl osobně jeden z autorů studie,
který je afroamerického původu, a kromě této varianty angličtiny rovněž ovládá
i ostatní zmíněné výše. Skutečnost, že rozhovory vedl jeden a týž člověk, předešla nežádoucí variabilitě mezi různými mluvčími. Hovory byly vedeny s makléři
nabízejícími inzeráty v pěti různých oblastech San Francisca, lišícími se mimo
jiné rasovým složením jejich obyvatel. Volající v poměrně krátkých sekvencích
volal vždy třikrát na stejný inzerát a pro rozhovory použil pokaždé odlišnou
variantu. V úvodu každého rozhovoru vždy pronesl stejnou větu.
Výsledky jasně prokázaly vzorec potencionální diskriminace vázaný na určitou variantu angličtiny a oblast, kde byl nabízen byt k pronájmu, čímž byla
testovaná hypotéza potvrzena. V tradičně „bílých“ oblastech San Francisca
se mluvčímu používajícímu nestandardní variantu angličtiny nejméně dařilo
sjednat si závaznou schůzku. Kromě toho bylo poměrně překvapivě zjištěno,
že latinskoamerická varianta dopadla z hlediska procentuální úspěšnosti ještě
hůře než afroamerická, a to dokonce i v těch oblastech zájmu, kde počet hispánských obyvatel překračuje počet Afroameričanů. Autoři článku však v diskuzi
vyjádřili domněnku, že tento fenomén mohl být způsoben mluvčím, který například použil daný dialekt v přehnané míře nebo nepřirozené rovině. Tento
problém je bohužel poměrně častý a zároveň špatně kontrolovatelný u experimentů podobného typu. Experiment a jeho výsledky jsou v každém případě
velmi cennou ukázkou potencionální diskriminace v běžných životních situacích.
Třetí a poslední kategorií výzkumu v rámci globálních odlišností v řeči
tvoří studie zkoumající rozdíly hodnocení mluvčích s cizineckým přízvukem
(např. Cargile & Giles, 1997; Lindemann, 2003; Lev-Ari & Keysar, 2010). Tyto
a další studie téměř bez výjimky ukazují, že nestandardní akcent spolu s cizineckým přízvukem jsou spojovány s negativními stereotypy, předsudky či
dokonce diskriminací (shrnutí tohoto výzkumu přinášejí Gluszek & Dovidio,
2010; Collins & Clément, 2012; Lippi-Green, 2012). V následujících odstavcích,
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po vzoru předchozích kategorií, krátce přiblížíme studii Stephanie Lindemannové (2003), která se zabývá právě vlivem cizineckého přízvuku na hodnocení
osobnosti mluvčích.
V úvodu se autorka podobně jako ostatní zabývá četností negativních hodnocení vůči mluvčím s cizineckým přízvukem. Poznamenává ale, že negativní
postoje a společenská stigmatizace nejsou pravidlem ve všech případech, jak
se ukázalo ve studii Aarona Cargila a Howarda Gilese (1998, citováno v Lindemann, 2003). Podle výsledků jejich experimentu byli japonští mluvčí s patrným přízvukem v angličtině hodnoceni studenty v Californii na společenském
žebříčku úplně stejně jako mluvčí standardní varianty anglického jazyka. Jak
se tedy zdá, Japonci vykazují, (alespoň) mezi respondenty studie, poměrně
prestižní společenské postavení.
Tyto skutečnosti vedly autorku bilancovat nad dalšími faktory, které ovlivňují hodnocení osob s cizineckým přízvukem. Není totiž vždy jasné, na čem
všem - a především na jakém úhlu pohledu - tyto úsudky závisí, například,
vidí-li posluchač za cizineckým přízvukem populaci imigrantů (což by hodnotil
pravděpodobně negativně), nebo si pod ním představí zemi původu mluvčího
(což by vedlo spíše k pozitivnějšímu hodnocení). Další, a nikoliv poslední, problém v interpretaci úsudků může být v různorodých skupinách hodnotitelů,
jelikož se vztahy mezi nativními a nerodilými obyvateli různí z hlediska diachronického a diatopického.
Z tohoto důvodu je evaluace jazykových variant či přízvuků některými autory nahlížena jako součást širšího konceptu tzv. jazykové ideologie (angl. language ideology, viz např. Kroskrity, 2000, citováno v Lindemann, 2003). Pojem
jazykové ideologie zahrnuje představy, kterými posluchač sestavuje a obohacuje vnímání určitých jazykových variant a tyto pak aplikuje na lidi, události
a činnosti, které se s variantou spojují. Tyto dimenze v percepci se velmi liší,
stejně jako relevantnost různých sociálních kategorií v hodnocení, a tím se tedy
výrazně liší i pohledy na různé mluvčí jazyka. Lesley Milroyová (2000, citováno
v Lindemann, 2003) ve své studii dospěla k závěru, že ve Velké Británii je soci-
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ální členění definováno především společenskou třídou, zatímco ve Spojených
státech to je zejména rasový původ.
Korejský přízvuk angličtiny. který byl stěžejní pro autorčin výzkum, bude
podle předpokladů hodnocen studenty v Michiganu negativně z různých důvodů, mimo jiné i proto, že obyvatelé Michiganu nejsou s korejskou komunitou
příliš obeznámeni a často si Korejce pletou s Číňany.
Pro experiment bylo nahráno množství krátkých textů a mluvčími byli rodilí mluvčí angličtiny a nerodilí mluvčí původem z Koreje. Jako nejběžnější
identifikovaný projev cizineckého přízvuku se projevila (pro Asiaty typická)
problematika správné implementace fonémů /r/ a /l/. Respondenti percepčního testu, rodilí mluvčí angličtiny studující na Michiganské univerzitě, hodnotili osobnostní kvality a společenské postavení mluvčích (jak pozitivní, tak
negativní) na sedmistupňové škále. Hodnocené dimenze zahrnovaly mimo jiné
inteligenci, úspěšnost, přátelskost, z negativních to byly například lenivost,
neupřímnost a odtažitost. V dodatečných otázkách respondenti specifikovali,
zda-li by dotyčnou osobu přijali k vykonání úkolu, kterým bylo namluvit krátkou zprávu, jestli je její řeč příjemná na poslech a jak kvalitní je její projev
v anglickém jazyce. Po skončení testu byli respondenti dále dotázáni, jaká je
pravděpodobnost, že je daná osoba rodilým mluvčím angličtiny a také jaký je
její etnický původ.
Určení národnosti či etnického původu se ukázalo být pro respondenty
velmi obtížné. Zhruba polovina respondentů odhadla, že jsou mluvčí Asiaté,
určit korejský původ se však podařilo jen pár procentům. Tato skutečnost
vedla autorku k otázkám, zda-li nejsou takovéto výzkumy poněkud zavádějící.
Respondenti, kteří nevědí, odkud mluvčí pochází nebo dokonce věří, že jsou
odjinud, pak mohou na základě jazykové ideologie do hodnocení projektovat
postoje, které se sledované skupiny mluvčích vůbec netýkají.
V každém případě výsledky experimentu znovu prokázaly poměrně negativní hodnocení v případě nerodilých mluvčích ve srovnání s rodilými. Rodilí
mluvčí angličtiny byli jasně označeni jako dominantnější v ohledu společen-
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ského postavení a všech souvisejících dimenzí, v případě hodnocení kvalit jako
přátelský, nápomocný nebo sympatický se však neprokázal významný rozdíl.
2.2.2

Lokální vlastnosti řečového projevu

Analogicky můžeme o odlišném hodnocení mluvčího uvažovat nejen v případě cizího jazyka a nestandardních či nerodilých variet, tedy globálních vlastností řečového projevu, ale i v případě lokálně se projevujících jevů, které
řečový projev daného jedince nějakým způsobem odlišují od projevu (ze statistického hlediska) normálního. Jak již bylo naznačeno výše, mezi takovéto
lokální jevy můžeme řadit například řečové vady, neobvykle rychlé či pomalé
mluvní tempo nebo různé druhy dysfluencí (např. Myers et al., 2012).
Jako referenci k této problematice přiblížíme zajímavou studii Johna Van
Borsela a jeho kolegů (Van Borsel, Brepoels & De Coenne, 2011), týkající se
vlivu koktavosti na různé aspekty osobního života, především však na partnerský život a na hodnocení atraktivity jedince s touto vadou řeči. Subjekty
experimentu byli adolescenti a mladí dospělí ve vlámské části Belgie.
V úvodu studie jsou naznačeny sociální problémy v různých fázích života
spojené s koktavostí. Osoby s takovou vadou řeči mohou pociťovat její negativní
dopad na emocionální a sociální vývoj ve společnosti, což může vést až k nižší
kvalitě života. Obecně podléhají osoby s koktavostí stereotypnímu hodnocení.
Okolím jsou vnímáni jako nervózní, napjatí, bojácní a postrádající sebevědomí
(např. Hughes et al., 2010). Na základě dříve provedených výzkumů se i přesto
nemusí systematicky jevit, že by koktaví lidé měli vždy náročnější adolescentní
období z hlediska navazování kontaktu s vrstevníky nebo udržování přátelství.
Žádný z autorů si ale nekladl otázku, zda se dá tato pozitivní skutečnost generalizovat ve všech ohledech a jestli není koktavost stigmatizující okolností
v intimnějších sociálních vazbách, konkrétně v partnerských vztazích.
Cílem studie Johna Van Borsela a jeho týmu (2011) bylo odhalit, zda-li má
koktavost vliv na hodnocení atraktivity mluvčího a jestli bude mít tato vada
řeči negativní dopad na navazování partnerských vztahů.
Metoda výzkumu je oproti výše zmíněným studiím zcela odlišná. Subjek19

tům byla ukázána fotografie osoby opačného pohlaví zhruba stejné věkové kategorie. Ta byla doplněna krátkým verbálním popisem osoby, ve kterém se
zmínily kromě jiného i pozitivní a negativní vlastnosti osoby. Jedné polovině
respondentů bylo ve výčtu informací sděleno, že osoba na fotografii koktá,
druhá polovina respondentů tuto informaci neobdržela. Následně respondenti
hodnotili na škále od jedné do deseti atraktivitu člověka na obrázku. Vyplývá
z toho tedy, že respondenti vůbec nehodnotili řeč a její kvalitu jako takovou,
rozhodovali se pouze na základě slovního komentáře o celkové osobnosti poskytnutého třetí osobou. Celková hodnocení všech respondentů napříč věkovými
skupinami prokázala významný rozdíl ve vnímání atraktivity osob s vadou či
bez vady řeči, a to, jak bylo předpovídáno, v neprospěch koktavosti.
Ve druhém z experimentů, který se zakládal na dotazníkové metodě, autoři
mapovali případný zájem respondentů (odlišných od předchozího experimentu)
začít intimní či partnerský vztah s osobou, která trpí koktavostí. V této fázi
byla již do procesu zahrnuta audionahrávka, která obsahovala promluvu koktající osoby. Hodnotitelé si po jejím poslechu mohli udělat lepší představu o tom,
jaká je míra koktání v řeči a založit na této skutečnosti své soudy.
Zhruba 40 % respondentů připustilo, že by koktání bylo různou mírou negativní okolností v určitém navazování vztahu, ať už to byl například prvotní
počátek konverzace, pozvání na schůzku nebo vztah jako takový. Důvody byly
různorodé - nejčastěji respondenti zmiňovali problém v komunikaci s koktajícím člověkem, dále podrážděnost a netrpělivost v komunikační situaci s ním
a v neposlední řadě skutečnost, že jim koktání přijde nepřitažlivé. Někteří respondenti dokonce připustili, že nedokážou jasně zdůvodnit, proč mají problém
navázat vztah s osobou trpící koktavostí.
Oba dva provedené experimenty dokazují, že řečové vady, v tomto případě
koktavost, mohou výrazně ovlivnit celkové pojetí osobnosti a atraktivity osoby,
což může mít negativní dopad na sociální vývoj a emocionální prožívání člověka
v mnoha ohledech.
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2.3

Percepce suprasegmentálních vlastností a pravidelnost v řeči

Jeden z jasně lingvistických aspektů řeči sestává z prozodických (suprasegmentálních) vlastností řeči. Jsou to vlastnosti, které zahrnují či stojí nad
množstvím menších jazykových jednotek, jako jsou například slabiky. Jinými
slovy, jedná se o uspořádání zvukové formy jazyka nad segmentální vrstvou
(pro bližší výklad viz např. Palková, 1997).
Suprasegmentální vlastnosti jsou v mnoha ohledech rozhodující pro správné
pochopení obsahu řeči. Nejenže posluchačům pomáhají rozsegmentovat řečový
tok a usnadnit tím rozpoznávání jednotlivých řečových jednotek (Cutler, 2005),
ale velmi často také určují přímo význam slov (např. na základě umístění slovního přízvuku) či interpretaci celých vět. Jiné aspekty řeči jsou tradičně považovány za zcela nelingvistické. Charakteristiky řečového signálu v podobě
idiolektu mluvčího, emocionálního zabarvení hlasu nebo třeba jazykové varianty jsou vydělovány od roviny jazykového obsahu. Tyto prvky jsou sice rovněž informativní, ale v jiném slova smyslu - hodnotí vlastnosti nebo osobnost
mluvčího a dané komunikační prostředí (Nygaard, 2005, s. 392n).
Jedním z velmi důležitých aspektů řečového projevu obecně je jeho pravidelnost. Pravidelností máme na mysli stabilitu řečového toku, bez výrazných
a rušivých výkyvů a dysfluencí (především se tedy jedná o stabilitu rytmickou
a temporální). Z tohoto hlediska stojí za zmínku několik studií věnujících se
reakcím posluchače na řečový projev mluvčího v konverzační situaci. Jak ve své
studii tvrdí Laura Namy a její kolegové (Namy, Nygaard & Sauerteig, 2002),
posluchač monitoruje hlasový projev svého konverzačního partnera a modifikuje podle něj svou vlastní řečovou produkci, v důsledku čehož se v tomto
ohledu buď sladí nebo naopak neshodnou. V případě, že se řeč jednoho přizpůsobí druhému, vyšlou tímto pomyslný signál souhlasu a jakéhosi pozitivního
hodnocení situace. Nesoulad v řeči může naopak vést k určité propasti a sociálnímu odstupu mezi účastníky konverzace, a v důsledku toho dokonce až k vyjádření negativních postojů k osobnosti mluvčího (Shepard, Giles & Le Poire,
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2001). Tento vzorec můžeme aplikovat na různé aspekty řeči, nevyjímaje již
zmíněný rytmus nebo tempo, které je stěžejním ve výzkumu naší práce.
Jak shrnuje Volín (2010), rytmická a temporální pravidelnost řečového projevu se ukazuje jako důležitý indikátor „kvality“ mluvčího. Cit pro rytmus
a pravidelnost nejen v řeči je pro člověka vrozenou vlastností, a proto k pravidelnému uspořádání jevů kolem sebe přirozeně inklinuje (důkazem mohou být
děti snadno se učící rytmické říkanky či dav sportovních fanoušků skandujících
do rytmu). Při běžné komunikační situaci se jako klíčový aspekt jeví předvídatelnost: výzkumy ukazují, že percepce je do značné míry založena na opakovaném ověřování a potvrzování predikcí. Pokud je přicházející řečový signál
synchronizován s mozkovými vlnami, je tento proces bezproblémový a velmi
efektivní: dochází k tzv. neurální rezonanci (viz Grossberg, 2003; 2013). Pokud
je však temporální struktura výpovědi narušena, mozek se na ni nemůže „naladit“ (adaptovat) a je třeba signál rekonstruovat z krátkodobé paměti. Takové
procesy jsou pro mozek podstatně náročnější.
Percepce řeči je tedy relativně snadná, pokud je temporální uspořádání
vstupních řečových jednotek předvídatelné, zatímco v opačné situaci je zpracování řeči složitější. To dokazují i studie založené na měření kognitivní zátěže
spojené s vnímáním řeči: pokud je řeč z temporálního hlediska pravidelná, jsou
reakční doby posluchačů na cílové jednotky výrazně kratší (Quené & Port,
2005) a práh detekce řečových jednotek je nižší (Quené & Van Delft, 2010).
K podobným závěrům došli i Mitchell Sommers et al. (Sommers, Nygaard &
Pisoni, 1994), kteří ve své studii věnující se percepčním procesům řeči rovněž
potvrdili, že variabilita řečového tempa v rámci promluvy má vliv na identifikaci slov posluchači.
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3

Pětifaktorový model v psychologii osobnosti

3.1

Základní pojmy

Zkoumání lidské osobnosti patří k tradičním úlohám psychologie. Jako samostatná disciplína se psychologie osobnosti vydělila ve 30. letech 20. století
ze širšího okruhu sociální psychologie (Blatný, 2010, s. 11). Rozmanitost teorií
a metod výzkumu týkajících se psychologického popisu osobnosti je obrovská
a jednotlivé přístupy jsou buď poměrně stálé či se periodicky opakují v celé
moderní historii tohoto vědeckého odvětví. V užívání pojmu osobnost se však
psychologové překvapivě shodují. Je však natolik obsáhlý, že najít jedinou formální definici pojmu je ve skutečnosti velmi složité. Ze současnějších autorů
můžeme citovat např. Lawrence Pervina (1996, citováno v Blatný, 2010, s. 12),
který definuje osobnost jako „ty charakteristiky člověka, které jsou podkladem konzistentních vzorců chování, přičemž těmito charakteristikami člověka
se rozumí myšlenky, city a pozorovatelné (navenek vyjádřené) chování“.
Jako hlavní koncepty osobnostní psychologie byly v průběhu 40. let 20.
století etablovány takzvané rysy osobnosti a preferovanými metodami výzkumu
se staly posuzovací škály a dotazníky (Blatný, 2010, s. 12n). Rysy osobnosti
můžeme v obecném slova smyslu charakterizovat jako široké dispozice chovat
se určitým způsobem, které jsou hierarchicky organizovány od specifických
výpovědí až po obecné styly psychologického fungování (Pervin, 1996, citováno
v Blatný, 2010, s. 14). Rysy osobnosti pojaté tak, jak se s nimi pracuje v rámci
pětifaktorového modelu osobnosti přiblížíme v následujících odstavcích.
V posledních desetiletích se jako moderní přístup ke zkoumání rysů osobnosti výrazně prosazuje pětifaktorový model osobnosti, zejména Normanův
model „Big Five“ z roku 1963 (Norman, 1963; McCrae & Costa, 1987; Barrick & Mount, 1991; Hřebíčková, 1999; 2010; 2011). Tento model se týká pěti
základních rozměrů (dimenzí), které se v psychologii používají k popisu lidské osobnosti. Důležitou vlastností pětifaktorového modelu je skutečnost, že
se jedná o faktory ortogonální, tedy na sobě nezávislé.
Hřebíčková (2010, s. 43-69; 2011) popisuje cestu psychologického výzkumu
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k vymezení daných rozměrů, různé metodologické přístupy k práci s nimi a použití pětifaktorového modelu osobnosti v klinické a pedagogické praxi. V kapitolách 3.2 a 3.3 se opíráme o její výklad doplněný dalšími významnými výzkumy
z této oblasti psychologie.

3.2

Principy pětifaktorového modelu osobnosti

Popis vlastností osobnosti používáme v každodenní komunikaci - běžně
mluvíme o lidech bázlivých, přátelských, agresivních, extrovertních. Na rozdíl
od tohoto laického popisu vlastností se psychologové snažili systematicky, velmi
pečlivě a s použitím statistických postupů analyzovat a uspořádat všechny
vlastnosti (a dostupné výrazy k jejich popisu) do obecnějších a širších skupin.
Pojem psychická vlastnost osobnosti zároveň není z hlediska různých metodologických přístupů nahlížen jednotně. Jedno z hledisek uplatňuje deskriptivní
pojetí vlastností člověka, to znamená, že vyjadřuje ty charakteristiky člověka,
které jsou zobecnitelné na základě pozorovaného chování jedince, např. že označíme člověka za agresivního, pokud se v určitých situacích chová útočně (Hřebíčková, 2010, s. 43). Vlastnosti člověka lze ovšem také chápat jako vnitřní,
vrozené determinanty, za kterými stojí určité psychofyzické dispozice. V tomto
pojetí je tedy lidská vlastnost hypotetická konstrukce neboli vysouzená vnitřní
determinanta projevů lidského chování.
Dispozice jsou v psychologii chápány jako vrozené či získané připravenosti
jedince chovat se určitým způsobem (ibid., s. 43). Do úvodní terminologie
týkající se psychologie osobnosti je třeba zavést ještě jeden klíčový pojem,
a tím je osobnostní rys. Tento pojem je často užíván jako synonymum k již
zmíněnému pojmu dispozice, v druhé řadě je ale chápán také jako obecná
dimenze či rozměr osobnosti. Pro účely naší práce je relevantní druhé pojetí
osobnostního rysu, tedy jako dimenze osobnosti.
Dimenze osobnosti jsou odvozené z kvantifikovatelných údajů a použitelné
k měření chování různých jedinců. Dále jsou vymezeny dvěma krajními póly (v
jazyce to bývají antonyma, např. extraverze - introverze), přičemž lze každého
jedince umístit na kontinuu mezi tyto dva póly (ibid., s. 43).
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Rysový přístup značně kritizován z důvodu pří o tom, co vlastně rysy označují; zda-li se jedná o popis osobnosti jedince či zda rysy vysvětlují příčiny
chování a prožívání. Předmětem kontroverze byl i počet a význam vlastností
charakterizujících lidskou osobnost. Od 80. let 20. století však zájem o osobnostní rysy a jejich popis znovu vzrostl.
3.2.1

Lexikálně-taxonomický přístup

Poměrně velký počet badatelů se shoduje na tom, že lidskou osobnost vystihuje právě pět základních vlastností. Pro tuto skupinu se vžil termín „Big
Five“ (do češtiny tradičně překládán jako „velká pětka“). Zkoumání rysů podle
pětifaktorového modelu v sobě zahrnuje oba výše zmíněné výklady rysů, tj.
deskriptivní a dispoziční, proto se metodologie rozštěpila na takzvaně lexikálnětaxonomický a dispoziční přístup (Wiggins, 1997, citováno v Hřebíčková, 2010,
s. 44). Nejprve se budeme zabývat prvním ze jmenovaných, jímž je lexikální
(taxonomický) přístup.
Obecná lexikální hypotéza vychází z předpokladu, že nejpodstatnější individuální rozdíly v osobnosti jsou uchovány jako samostatné termíny ve většině
světových jazyků (Galton, 1884, citováno v Hřebíčková, 2010; dále např. Goldberg, 1993, s. 26). Čím markantnější jsou rozdíly, tím spíše jsou zachyceny
v jazyce jako samostatná slova. Jinými slovy, všechny relevantní rysy a odlišnosti v osobnosti člověka máme potřebu pojmenovat, a to znamená, že pro ně
máme existující slovo.
Už od konce 19. století se tedy badatelé na základě tohoto předpokladu
uchylovali k analýzám slovníku jako nástroje pro odhad počtu vlastností popisujících lidskou osobnost. Podstatou metody je nejprve ze slovníků vybrat
slova používaná pro popis osobnosti a následně je pomocí faktorových analýz
(zakládajících se na statistickém zpracování) utřídit do jednotlivých skupin.
Takto byly postupně odvozeny nejdůležitější dimenze, které tvoří pětifaktorovou strukturu popisu osobnosti. Je důležité podotknout, že např. Goldberg se
svým vymezením „velké pětky“ nesnažil o zredukování všech odlišností osobnosti pouze do pěti rozměrů, ale spíše chtěl zdůraznit, že pět definovaných
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dimenzí je základním popisným nástrojem osobnosti na abstraktní úrovni,
která v sobě skrývá mnoho dalších podskupin a charakteristik (Goldberg, 1993,
s. 27). Zároveň je potřeba dodat, že lexikální výzkumy potvrdily, že některé
z dimenzí mají větší důležitost, tím pádem si nejsou rovnocenné; v psychologii se mluví o tzv. robustnosti dimenzí. Warren Norman (1963) seřadil faktory
podle robustnosti a označil je římskými čísly. Pojmenoval je následovně (českou
terminologii přejímáme od Hřebíčkové, 1999; 2011):
I živost / extraverze (angl. extraversion)
II přívětivost (angl. agreeableness)
III svědomitost (angl. conscientiousness)
IV emocionální stabilita / neuroticismus (angl. neuroticism)
V kultura / intelekt / integrita / otevřenost vůči zkušenosti (angl. culture,
openness to experience)
Nejvíce diskutabilní je faktor V, což se odráží i v nejednotnosti jeho označení (kromě Normanova termínu kultura uvádíme i termíny intelekt, otevřenost
vůči zkušenosti, integrita, jež pocházejí od jiných autorů).
Po formulování obecné lexikální hypotézy Francisem Galtonem (1884, citováno v Hřebíčková, 2010) jeho pokračovatelé v jednotlivých jazycích nashromáždili tisíce slov, které jsou používány k popisu vlastností osobnosti. Podmínkou lexikální analýzy bylo použití slovníků s kodifikovanou formou jazyka.
Prvním krokem k sestavení inventáře spočívalo v vytvoření množiny všech
dostupných adjektiv popisujících lidské vlastnosti, stavy a vzhled. Seznamy
tedy obsahovaly i slova popisující časově ohraničené stavy (rozčilený), tělesné
symptomy či vzhled (hladový, baculatý), aktivity (křičící ), dále slova popisující
postoje (konzervativní ), sociální vlivy a role (bratrský), obecně hodnotící slova
(špatný) a podobně. Všechna tato vyjádření byla následně klasifikována do
příslušných skupin a jejich podkategorií. Takový postup měl jasně vymezená
pravidla a podílela se na něm větší skupina posuzovatelů. Kategorie obsahující
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slova k popisu dispozic se tímto způsobem v české lexikální studii zredukovala
z více než čtyř tisíc na necelé čtyři stovky (Hřebíčková, 2010, s. 46n).
Další redukcí bylo třeba zajistit jednodušší strukturu deskriptorů. To se
dělo pomocí statistické metody - faktorové analýzy. Výčet vybraných adjektiv se pak předložil několika stům osob, které na stupnicích zaznamenaly, do
jaké míry je samotné adjektiva vystihují. Následně se vlastnosti seskupily do
jednotlivých faktorů a definovaly se jejich póly (ibid., s. 47n).
Obsah dimenze živost/extraverze je i laikům poměrně známý a intuitivní;
na jednom pólu najdeme charakteristiky jako společenskost, snadná sociální
adaptace a výřečnost, na druhém se pak nachází pojmy typu ostýchavost,
samotářství, mlčenlivost apod., tedy typické vlastnosti introvertní osobnosti.
Emocionální stabilita je dimenze zastoupená vlastnostmi jako je stabilita, přiměřenost reakcí a vyrovnanost na jednom pólu a naopak přecitlivělost, kolísání
nálad a neklid na pólu druhém. Dimenze přívětivost, postihující vztahy k druhým, je charakterizována slovy dobrosrdečnost, přívětivost, snášenlivost versus
panovačnost, pomstychtivost nebo necitelnost. Nejdiskutabilnější je dimenze
intelekt neboli otevřenost vůči zkušenosti, kultura či imaginace. Na jednom
z pólů nacházíme vlastnosti typu zvídavost, tvořivost, kultivovanost, ale i nekonvenčnost, na druhém z nich pak netvořivost, nekulturnost a omezenost.
V dotazníkovém přístupu je pak tato dimenze obohacena o charakteristiky
jako je představivost, vnímavost, estetická citlivost s opačným pólem obsahujícím konzervativnost a konvenčnost. Pátou a poslední dimenzí je svědomitost,
která zachycuje vztah člověka k práci (ibid., s. 48n).
Jelikož je právě svědomitost (a konkrétněji její podškála kompetence) těžištěm našeho výzkumu, rádi bychom tento faktor v podkapitole 3.3 popsali
zevrubněji. Nejprve se ale v následujícím oddíle věnujeme druhé linii pojetí
pětifaktorového modelu, kterou je dispoziční přístup, a dále jeho srovnáním
s lexikálně-taxonomickým přístupem.
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3.2.2

Dispoziční (dotazníkový) přístup

Jak vyplývá z předchozího výkladu, lexikální přístupy v pětifaktorovém
modelu osobnosti usilují především o souvislý a hierarchický systém pojmenovávání osobnostních rysů v jednotlivých jazycích a dále vytvoření taxonomie
za použití kvantifikovatelných a statisticky podložených metod. Důležité jsou
proto pro tento přístup nejenom jazykové prostředky k vyjadřování vlastností
člověka, ale i postupy k vytvoření jednotlivých seznamů v jazycích a jejich
porovnávání mezi sebou.
Dispoziční přístup je v mnoha ohledech podobný lexikálnímu, úkolem je
však kromě popisu i vysvětlení rysů. Zatímco lexikální přístup pracuje pouze
se slovníkovými výrazy (zejména adjektivy), dispoziční přístup nabízí popisy
rysů většími jazykovými jednotkami, což dost dobře umožňuje zachytit podstatu jednotlivých rysů jako celků. Analýza faktorů pak probíhá na základě dotazníkových položek tvořených takovým způsobem (Hřebíčková, 2010, s. 52n).
Předními osobnostmi dispozičního přístupu jsou američtí psychologové Robert McCrae a Paul Costa (např. McCrae & Costa, 1987). Ti na základě svých
shlukových analýz vytvořili tři škály pojmenované neuroticismus (angl. neuroticism), extraverze (angl. extraversion) a otevřenost vůči zkušenosti (angl.
openness to experience; z toho tradiční zkratka NEO). Po zkombinování s předchozími lexikálními výzkumy a po provedení faktorových analýz dále doplnili škály o přívětivost (angl. agreeableness) a svědomitost (angl. conscientiousness). Vznikl tedy pětifaktorový model, který má velmi podobnou obsahovou strukturu jako modely založené na lexikálně-taxonomickém přístupu.
Každá ze škál se dále dělí na šest podškál (pro přehlednost viz tabulka 1;
terminologii a popisy přebíráme od Hřebíčkové, 2011, s. 97n). Otevřenost vůči
zkušenosti obsahuje subškály fantazie, estetické prožívání, prožívání, novátorské činnosti, ideje a hodnoty. Škálu přívětivosti můžeme formulovat podtypy
důvěra, upřímnost, altruismus, poddajnost, skromnost, jemnocit. Svědomitost
dělíme na způsobilost (kompetenci), pořádkumilovnost, zopovědnost, cílevědomost, disciplinovanost a rozvážnost. Podškály neuroticismu jsou úzkostnost,
hněvivost (hostilita), depresivnost, rozpačitost, impulzivnost a zranitelnost.
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Konečně pátý faktor extraverze autoři rozdělili do tříd vřelost, družnost, asertivita, aktivnost, vyhledávání vzrušení a pozitivní emoce.
Dotazníky založené na popsaných škálách a subškálách sloužili k nesčetným
výzkumům a porovnávácím studiím na základě posouzení sebe samého (sebeposouzení) a posouzení jinými lidmi (viz např. McCrae, Costa et al., 2000;
McCrae, Terracciano et al., 2005).
3.2.3

Srovnání lexikálního a dispozičního přístupu

Lexikálně-taxonomický a dispoziční (dotazníkový) přístup tvoří dva základní metodologické směry pětifaktorových modelů osobnosti. Ačkoliv jsou
si velmi podobné, zásadně se liší v cílech, kterých chtějí dosáhnout. Lexikální
přístup je odvozen z lexikálních studií (východiskem je tedy přirozený jazyk)
a usiluje o zevrubnou deskripci a hierarchizaci osobnostních rysů. Dispoziční
přístup je odvozen z analýzy dotazníkových položek a kromě popisu a pojmenování je zde stěžejní i vysvětlení rysů a jejich řazení do podškál. Cílem
tohoto přístupu je obsáhnout vnitřní dynamiku a zachytit celkové fungování
osobnosti.
Podobnosti a odlišnosti rovněž nalezneme i v použité terminologii obou
přístupů. Dispoziční přístup operuje s termínem neuroticismus (všimněme si
odvození názvu od negativního pólu faktoru), zatímco v lexikálním pojetí se
setkáme s termínem emocionální stabilita. Zásadnější rozdíl je ale v pojetí faktoru pátého, který je v dispoziční metodologii označován za otevřenost vůči
zkušenosti, zatímco z hlediska lexikálního je zařazen pod pojem intelekt, kultura či imaginace (Hřebíčková, 2010, s. 62n). Zároveň se v tomto případě do
určité míry liší i obsahové pojetí dimenze, které jsme naznačili v předchozích
podkapitolách.
Nezbytné je také dodat, že z povahy dispozičního přístupu vyplývá i mnohem širší rozměr využití v praxi. Dotazníkové analýzy jsou cenným materiálem pro srovnávání osobnostních rysů a jejich dynamikou napříč kulturami,
věkovými skupinami či pohlavími. Inventáře dotazníkového přístupu se rovněž
uplatnily ve formulování tzv. pětifaktorové teorie osobnosti (McCrae, Costa
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Název škály a podškály

neuroticismus

úzkostnost
hněvivost
depresivnost
rozpačitost
impulzivnost
zranitelnost

extraverze

vřelost
družnost
asertivita
aktivnost
vyhledání vzrušení
pozitivní emoce

otevřenost vůči zkušenosti

fantazie
estetické prožívání
prožívání
novátorské činnosti
ideje
hodnoty

přívětivost

důvěra
upřímnost
altruismus
poddajnost
skromnost
jemnocit

svědomitost

způsobilost
pořádkumilovnost
zodpovědnost
cílevědomost
disciplinovanost
rozvážnost

Tabulka 1: Škály a podškály pětifaktorového modelu osobnosti na základě dispozičního přístupu (česká terminologie; obsah tabulky převzat z Hřebíčkové, 2011, s.
97n).
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et al., 2000), která nakládá s pěti dimenzemi jako s bazálními tendencemi majícími biologický základ, rozvíjejícími se však různě, a to na základě prostředí,
kultury a životních plánů dané osoby.

3.3

Dimenze svědomitosti

Pro náš výzkum jsme zvolili faktor svědomitost, který je v lexikálně-taxonomickém
i dispozičním přístupu vymezen velmi podobně. Hřebíčková (2011, s. 11) v úvodním přehledu charakteristik obsažených v pětifaktorovém modelu (který kombinuje oba přístupy dohromady) popisuje dimenzi takto: „[Svědomitost] zjišťuje
míru motivace a vytrvalosti na cíl zaměřeného chování. Odlišuje spolehlivé a na
sebe náročné lidi od těch, kteří jsou lhostejní a nedbalí.“ Jedinci skórující na
této škále vysoko jsou charakterizováni adjektivy spolehlivý, pracovitý, přesný,
pořádkumilovný, zodpovědný, pečlivý. Jedinci skórující na škále nízko jsou popisováni slovy bezcílný, nedbalý, líný, nesvědomitý, chaotický, nevytrvalý.
Těžištěm dimenze svědomitosti je z hlediska osobnosti vztah k práci a vědomí povinnosti nebo naopak její odmítání a nedůslednost (ibid., s. 41). Je
důležité si uvědomit, že tato osobnostní kvalita nemapuje jen čistě vnitřní
osobnostní rysy a navenek projevené chování, ale zejména vztah k povinnostem vyplývajícím z chodu kolektivu a společnosti.
Lexikální pojetí pětifaktorového modelu přineslo kompletní zpracování přídavných jmen pojících se k dimenzi svědomitost. Kromě základních adjektiv
zmíněných v předchozím odstavci můžeme dále obohatit pozitivní pól této
dimenze o pojmy důkladný, důsledný, systematický, usilovný, houževnatý, snaživý, výkonný, práceschopný a podobně. Druhý pól pak zastupují přídavné
výrazy loudavý, nepozorný, laxní, nedůrazný, unáhlený, nesamostatný, nešetrný, váhavý, nevýkonný a mnoho dalších. Pokud lexikální přístup shrneme,
podstatou příznivého popisu svědomitosti jsou slova vyjadřující kladný vztah
k práci a pozitivní způsoby plnění úkolu, negativní pól pak kromě jejich opaku
reprezentují i slova vyjadřující emocionální labilitu; např. nestabilní, nestálý
a nejistý (ibid., s. 39-41).
V separátním zpracování taxonomie českých osobnostně relevantních slo31

ves (Hřebíčková et al., 1999) autoři vytvořili (paralelně k adjektivům) seznamy
sloves vhodných pro charakterizování a prožívání individua. Negativní pól dimenze obsahuje například slovesa lajdačit, flákat se, lenivět nebo ulejvat se. Na
opačném konci (ve slovesné taxonomii nazvaném jako ambice) figurují slovesa
jako perzekuovat, moralizovat, excelovat, dřít se, angažovat, aspirovat apod.
(Hřebíčková, 2011, s. 65-69).
Pokud se zaměříme na dispoziční přístup pětifaktorového modelu, klíčové
pro nás budou charakteristiky škál a podškál ve zpracování českých osobnostních inventářů (pro přehlednost viz tabulka 2; terminologii a popis přebíráme
od Hřebíčkové, 2011, s. 98). Svědomitost jako základní dimenze nese jednoduchý popis „do jaké míry plníme povinnosti“ (ibid., s. 98). Je to druh sebekontroly vztahující se k aktivnímu procesu plánování, organizování a realizace
úkolů. Osoby skórující vysoko na žebříčku svědomitosti jsou, jak už bylo zdůrazněno, pilné, ctižádostivé a vytrvalé. Přehnaná míra však může vést k pedantičnosti, přehnané pořádkumilovnosti nebo workoholismu (ibid., s. 104n).
První podškála svědomitosti nese název způsobilost (angl. competence). Je
charakterizována jako „připravenost a schopnost efektivně řešit úkoly“ (ibid.,
s. 98). Odkazuje k charakteristikám jako schopný, prozíravý a efektivní. Lidé,
kteří skórují na této subškále vysoko, jsou připraveni poradit si s úkoly, které
před nimi vyvstanou. Lidé s nízkým skóre způsobilosti se neumějí postavit
k práci a mají horší mínění o svých schopnostech. Právě na základě charakteristik této subškály jsme vypracovali položky percepčního testu v praktické
části naší práce.
K doplnění subškál svědomitosti stručně uvedeme všech pět zbývajících.
Subškála pořádkumilovnost odkazuje k systematičnosti a ke schopnosti mít
všechny věci na svém místě. Velmi vysoké skóre může značit nutkavou poruchu osobnosti. V podškále zodpovědnost figuruje svědomitost ve smyslu „řízený
svědomím“. Lidé dosahující vysokých hodnot zpravidla dodržují etické principy
a jsou věrni svým morálním závazkům. Negativní skóre naznačuje nespolehlivost; lidé s nízkým skóre většinou neberou povinnosti a principy vážně.
V podškále cílevědomost dosahují vysokého skóre lidé s tendencí zadávat
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Podškály svědomitosti

Stručná charakteristika

kompetence (způsobilost)
pořádkumilovnost

Připravenost a schopnost efektivně řešit úkoly.
Umění dobře si všechno zorganizovat,
postupovat metodicky.
Dodržování pravidel, spolehlivost.
Tendence zadávat si náročné úkoly a plnit je.
Schopnost motivovat se k dokončení úkolu a
odolávat rušivým vlivům.
Schopnost promýšlet si věci předem.

zodpovědnost
cílevědomost
disciplinovanost
rozvážnost

Tabulka 2: Šest podškál svědomitosti a jejich stručná charakteristika (česká terminologie; obsah tabulky převzat z Hřebíčkové, 2011, s. 98)

si náročné úkoly a pohotově je řešit, usilovně pracovat a plnit si vytyčené cíle.
Opakem bývají lidé apatičtí, líní, bez zájmů a konkrétních cílů. Další podtřída svědomitosti je označována pojmem disciplinovanost. Její charakteristikou je vysoká motivace k dokončení úkolu. Lidé postrádající tuto vlastnost
často úkoly odkládají a nemají chuť se k nim vracet. Často se nízké skóre
v disciplinovanosti zaměňuje s impulzivností, ačkoliv se dají tyto dvě kategorie
empiricky odlišit. Společné jim však je zeslabení sebekontroly.
Poslední subškála svědomitosti podle dispozičního přístupu je nazývána
rozvážnost. Lidé skórující vysoko na této subškále mají tendenci jednat rozvážně a promyšleně, jsou obezřetní ve svých krocích. Opačný pól pak nasvědčuje ukvapenému, nerozvážnému a zbrklému jednání (ibid., s. 105).
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4

Pětifaktorový model ve fonetickém výzkumu

4.1

Přehled studií

Ačkoliv jsou snahy o propojení řečového výzkumu s psychologií osobnosti (a
konkrétně s použitím pětifaktorového modelu) patrné již delší dobu (viz např.
na svou dobu velmi pokrokové výzkumy Davida Addingtona, 1968 nebo Charlese Aronovitche, 1976), rozsáhlejší zájem můžeme pozorovat až v posledních
několika letech.
Za zmínku stojí například studie, které se pokoušejí o automatické rozpoznávání osobnostních rysů z řeči. Tim Polzehl a kolegové (Polzehl, Möller &
Metze, 2010) porovnávali hodnocení posluchačů s automatickým klasifikátorem. Vzorky řeči posuzované respondenty byly nahrány profesionálním mluvčím, který obdržel pokyny, jak „sehrát“ různé rysy osobnosti. Takto bylo nahráno dohromady jedenáct vzorků; deset z nich odpovídalo vždy dvěma pólům
jednotlivých rysů Big Five modelu, jedenáctý představoval „normální“ projev
mluvčího. Tyto nahrávky byly součástí percepčního testu. Hodnotitelé neměli
možnost vidět mluvčího, jejich soudy se zakládaly pouze na poslechu nahrávek.
Autoři zakládali percepční test na pětifaktorovém modelu osobnosti, svými
analýzami výsledků si ale nezávisle utvořili i vlastní faktory osobnosti, které
pak porovnávali se strukturou faktorů v dispozičním přístupu a ověřili tak jejich validitu. Nakonec vytvořili a otestovali automatický klasifikátor za použití
velkého množství akustických parametrů.
Vyhodnocení klasifikátoru porovnávali s výsledky od posluchačů. Srovnáním dosáhli šedesátiprocentní shody, přičemž nejlepších výsledků bylo dosaženo u neuroticismu a extraverze. Z foneticky interpretovatelných parametrů
se jako nejužitečnější koreláty těchto dimenzí ukázaly parametry jako intonační rozpětí či rychlost melodických změn. Tato studie je mimořádně zajímavá i toho hlediska, že v současnosti je na poli řečových technologií patrná
snaha o automatické rozpoznávání (či naopak simulaci) indexových informací
v řeči, především věku, pohlaví, lidských emocí či vlastností osobnosti.
K podobným výzkumným záměrům svým dílem přispěla i další práce, která
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si rovněž kladla za cíl automatické predikce osobnostních rysů. Studie pochází
od dvojice autorů Gelareh Mohammadiové a Alessandra Vinciarelliho (2012).
Pro výzkum byly použity nahrávky ve francouzském jazyce, kterým respondenti nerozuměli, a nebyli proto ovlivněni obsahovou stránkou řeči. Akustická
data a lidmi přisuzovaná hodnocení pak, podobně jako v předchozí studii,
sloužila jako vstup pro automatické rozpoznávání rysů. Dobré výsledky byly
zjištěny - podobně jako u předchozí studie - při identifikaci extraverze a nejúspěšnějším prediktorem byla opět melodická variabilita spolu s nízkou četností
pauz. Zajímavé také je, že osoby s vyššími hodnotami vokalických formantů
byly hodnoceny jako méně přívětivé.
Linii výzkumů, které se snaží o automatické klasifikace nelingvistických
jevů v řeči, bychom nakonec rádi doplnili prací Françoise Mairesse a jeho kolegů (Mairesse et al., 2007), kteří provedli studii na automatické rozpoznávání
osobnostních rysů v konverzaci a textu. Autoři rovněž dospěli k závěru, že extraverze, následovaná neuroticismem a otevřeností vůči zkušenosti, jsou rysy,
které se rozpoznávají nebo naopak modelují nejlépe. Do výzkumu zahrnuli
intenzitu a základní frekvenci.
Skutečnost, že extraverze má opakovaně nejspolehlivější výsledky, ať už
v lidském či automatickém hodnocení, se mimo jiné potvrdila už v mnohem
starší studii: dvojice autorů Klaus Scherer a Ursula Schererová (1981) pracovali se stejnými parametry jako Mairesse et al. (2007). Z výsledků jejich studie
vyplynulo, že extrovertní mluvčí se projevují hlasitěji a s menším počtem hezitací. Na základě jejich pozorování dále shrnují, že právě extraverze je jediným
z pěti faktorů, které se dá v řeči spolehlivě manifestovat. Obdobné příklady
výzkumů dále ve své knize uvádí např. Polzehl (2015, 2. kapitola).

4.2

Manipulace jednoho akustického parametru

Pro účely naší studie jsou zajímavé především výzkumy, v nichž autoři provádějí manipulace vybraného akustického parametru a v percepčních testech
pak zjišťují, jestli se změna odrazila v hodnocení mluvčího posluchači. Jedná
o kontrolované manipulace a výsledné položky se tedy liší pouze v tomto jedi35

ném aspektu. Lze tak předpokládat, že případné zjištěné rozdíly v hodnocení
spárovaných položek (stejné věty v původní a manipulované podobě pronášeny
zpravidla stejným mluvčím) jsou způsobeny právě provedenou manipulací.
První takové pokusy sahají až do 70. let minulého století, kdy vědecký
tým Bruce Browna pomocí speciálně upraveného magnetofonu prováděl změny
akustických parametrů. Pomocí řečového analyzátoru a syntezátoru se autorům dařilo měnit tempo a hladinu základní frekvence. Posluchači pak modifikované nahrávky posuzovali z hlediska laskavosti a kompetence. Výsledky jejich
studií prokázaly, že větší intonační rozpětí se odráží v lepším skóre laskavosti
nebo že zvýšená hladina F0 u mužských hlasů způsobuje nižší skóre u laskavosti i kompetence. Z hlediska temporálních aspektů byli rychlejší mluvčí
hodnoceni jako kompetentnější, ale méně laskaví (Brown, Strong & Rencher,
1973; 1974; Smith et al., 1975).
Podobným způsobem manipuloval řečovými parametry i William Apple
a jeho kolegové (Apple, Streeter & Krauss, 1979), kteří zjistili, že muži s vyššími hlasy jsou posluchači vnímáni jako méně pravdomluvní, jako nervóznější
a slabší nebo že pomalejší tempo v posluchačích vzbuzuje dojem nižší plynulosti a mluvčí jsou hodnoceni jako méně pravdomluvní a méně přesvědčiví.
Z modernějších výzkumů na toto téma bychom se rádi zaměřili na práci
Margarete Imhofové (2010). Studie byla, podobně jako předchozí, založena na
hodnocení fyzických a osobnostních vlastností mluvčích, v jejichž řeči bylo
technicky manipulováno se základní frekvencí (byla buď uměle snížena, nebo
zvýšena). Autorka se ale kromě samotné manipulace s akustickým parametrem
zaměřila i na další velmi důležité aspekty, které provázejí (a často komplikují)
výzkumy podobného typu.
V úvodu je zajímavým způsobem rozděleno pojetí výzkumů mezi složkami
řeči a vnímáním osobnosti do dvou směrů. Rozdělení uvádíme zejména pro
srovnání a kontrast s naším pojetím v kapitole 2.2 o globálních a lokálních
vlastnostech řeči. Zatímco je náš pohled zaměřen na různé kategorie jevů v řeči,
jejichž dopad na hodnocení okolí se zkoumal, Imhofová se zaměřuje na motivaci
výzkumu a cíle, kterých chce dosáhnout.
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První z vydělených směrů psycholingvistických výzkumů dle Imhofové zkoumá míru přesnosti, s jakou posluchači správně identifikují charakteristiky mluvčího, tedy, do jaké míry z řeči spolehlivě odhadnou věk, pohlaví, původ, různé
osobnostní rysy (např. dominanci, přátelskost apod.) nebo emoční a jiné stavy
(např. úzkost, lhaní apod.). Opakovaně se například potvrzuje, že posluchači
jsou z řečového projevu (i v případě, že jsou mu vystaveni jen kratší dobu)
schopni odhadnout charakteristiky jako je pohlaví, věk a sociální postavení
s docela velkou přesností (např. Sebastian & Ryan, 1985). Podobně konzistentně je z projevu pravdivě vyvozována extraverze a dominance (Siegman,
1987). Z celkového hlediska ale soudy posluchačů vyvozené z nelingvistických
složek příliš nekorelují se zjištěným osobnostním typem mluvčího (Knapp &
Hall, 2002).
Druhý ze směrů se zabývá popisem stereotypních úsudků, které si lidé spojují s určitými vodítky v řeči (např. s nazalitou, hlasitostí atd.). Dá se říci,
že se autoři zaměření na tuto problematiku značně shodují na tom, jak jsou
jednotlivé vlastnosti řeči vykládány a jaké dojmy v posluchačích vyvolávají.
Obecně se má například za to, že percepce a interpretace emočních stavů je
často závislá na tempu a změnách frekvenčního rozsahu řeči. Stejná vodítka
v řeči nebo jejich kombinace však můžou být interpretována odlišně u různých
pohlaví (Addington, 1968). Dyšná fonace u žen tedy může vyvolávat představu
větší míry půvabu a ženskosti, stejný jev v mužské řeči ale namísto těchto vlastností vyvolá dojem nižšího věku.
Imhofová (2010) dále naráží na velmi důležitou věc v souvislosti s výzkumy
podobného typu. Vyjmenovává totiž problémy týkající se provedení experimentů, které menší či větší měrou limitují dosažené výsledky a zanáší do nich
nežádoucí faktory. Prvním z problémů je dekontextualizace a obsahová neúplnost řečových položek, které posluchači hodnotí. Dalším je skutečnost, že
ačkoliv se (i technicky manipulované) položky blíží přirozené řeči, dost často se
mění více než jeden parametr v řeči, což znesnadňuje nalezení jediné a správné
příčiny dosažených výsledků. Ve své studii proto Imhofová izolovala jeden parametr v řeči, konkrétně základní frekvenci, kterou následně počítačově mani37

pulovala. Tím zachovala všechny ostatní parametry beze změny a odbourala
tím jeden ze zmíněných problémů. Brala v potaz i možnou variabilitu výsledků
způsobenou pohlavím mluvčích a obsahovou stránkou promluv a posuzovala
je jako nezávislé proměnné.
Cílem jejího výzkumu byl tedy dopad jediného vodítka v řečovém projevu
(tím je základní frekvence) na hodnocení osobnostních rysů mluvčího. Jako
materiál k výzkumu posloužily tři texty s různou obsahovou stránkou, každý
z nich pronesený dvěma mluvčími, jednou ženou a jedním mužem. Obsahy
dvou z připravených textů byly mírně vedeny k vyvolání stereotypu spojeného
s určitým pohlavím (jeden z textů pojednával o opravě jízdního kola, druhý
o pečení koláče). Třetí text byl z tohoto hlediska neutrální. Oba mluvčí použili
stejné formulace a bylo dbáno na to, aby projev nebyl vnímán jako čtený, ale
aby zněl co nejpřirozeněji.
V nahrávkách mužského i ženského hlasu pak byla provedena manipulace
základní frekvence (zvýšením či snížením u všech nahrávek, dohromady jich
tedy vzniklo dvanáct). Obecně se kladl důraz na zachování všech ostatních
akustických a artikulačních kvalit v řeči obou mluvčích. Manipulace musela být
rovněž provedena tak, aby nevznikla například výrazná distorze ve formantech
a přirozenost hlasu tím nebyla narušena.
Respondenti percepčního testu odhadovali pohlaví, věk, výšku a váhu osoby,
stavbu těla (podle Kretschmerovy typologie) a atraktivitu mluvčího. Dále použili seznam bipolárních škál s adjektivy (tzn. pozitivních a negativních párů)
k ohodnocení osobnosti mluvčího. Adjektiva byla zvolena na základě pěti dimenzí „Big Five“ teorie.
Výsledky přinesly zajímavé poznatky. Hlasům s vyšší F0 a ženskému pohlaví byl obecně přiřazován nižší věk a menší vzrůst. Nižší F0 a mužské hlasy
navozovaly dojem většího vzrůstu, váhy a pyknické tělesné konstituce. Z tohoto přehledu můžeme vyvodit, že určité stereotypy z hlediska dichotomie
muž-žena se v hodnocení skutečně projevují. Co nás ale zajímá mnohem více
jsou hodnocení osobnosti podle pětifaktorového přístupu. Vyšší F0 u mluvčích
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byla obecně spojována s vyšším skóre u extraverze a otevřenosti, s nižším pak
u svědomitosti a emocionální stability.
Efekt pohlaví se projevil podobně: ženy byly hodnoceny jako extrovertnější
a otevřenější, ale méně přátelské a emocionálně stabilnější než muži. Obsahová
stránka rovněž v hodnocení sehrála roli. Mluvčím pronášejícím pasáže s neutrálním tématem byla připisována menší míra extraverze a otevřenosti, lépe se
však umístila v hodnocení svědomitosti.
Kromě zmíněných globálních změn, kterými se v tomto případě míní například celková změna základní frekvence, je možné provádět i změny lokálního charakteru. Volín, Poesová a Skarnitzl (2014) prováděli lokální temporální změny na nahrávkách čtrnácti profesionálních mluvčích angličtiny, a to
tak, že trvání přízvučných samohlásek (které v angličtině bývají výrazně delší
než samohlásky nepřízvučné) snížili na polovinu, zatímco trvání samohlásek
v nepřízvučných slabikách zdvojnásobili. Posluchači posuzovali původní a manipulované položky z hlediska faktoru emocionální stability (neuroticismu).
Výsledky ukazují, že mírné narušení temporální struktury vede ke statisticky
významně negativnějšímu hodnocení neuroticismu.

4.3

Hypotézy

V naší práci se zaměříme na vliv temporální organizace výpovědi na hodnocení osobnosti mluvčích. Oproti studii Volína et al. (2014) manipulace v této
studii nesimulují narušený řečový rytmus, ale kolísání tempa. Výsledky jejich
studie a obecně prací zabývajících se dopadem lidské řeči na osobnost mluvčího nám přinesly určitou představu o tom, jak budou pravděpodobně mluvčí
reagovat na lokální temporální změny v řečovém toku. Bereme-li v potaz, že
tyto změny vnesou do řeči více či méně vnímatelné dysfluence, narušíme tím
velmi důležitou součást řeči, kterou jsme se kromě jiného zabývali v teoretické
části, a tou je (v našem případě temporální) pravidelnost řečového projevu.
Předpokládáme tedy, že vnímaná nepravidelnost vyvolá v posluchačích negativnější dojmy a budou z hlediska osobnostních charakteristik takový projev
hodnotit hůře než řeč z percepčního hlediska pravidelnou.
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Sledovaným osobnostním rysem je vnímaná kompetence rodilých mluvčích
španělštiny u dvou skupin posluchačů - u studentů španělského jazyka a u posluchačů, kteří španělštinu neznají. Volba dvou skupin posluchačů lišících se
obeznámeností se španělštinou vycházela z hypotézy, že právě znalost cílového
jazyka může být zajímavým faktorem, který hodnocení respondentů ovlivní
(zčásti jako ve studii Mohammadi & Vinciarelli, 2012). Jinými slovy, naším
cílem je zjistit, zda posluchači, kteří se španělštinou zkušenosti nemají, budou
na změny tempa reagovat podobným způsobem jako posluchači, kteří s mluvenou španělštinou běžně přicházejí do styku a dále, zda-li bude mít pohlaví
mluvčích vliv na jejich úsudky.
Na základě výše zmíněného budeme v naší práci ověřovat následující hypotézy:
H0−1 : Rozdíly v hodnocení původních a temporálně manipulovaných položek nebudou nalezeny.
H1 : Posluchači budou z hlediska kompetence hodnotit manipulované položky, tedy ty, u kterých je patrné kolísavé tempo, negativněji.
H0−2 : Rozdílné hodnocení originálních i manipulovaných položek se projeví u obou skupin respondentů stejně.
H2 : Rozdílné hodnocení se projeví u obou zkoumaných skupin respondentů, avšak u hodnotitelů hovořících španělsky očekáváme větší citlivost
na provedené manipulace, a to z důvodů znalosti prozodické stavby španělštiny a porozumění významu testovaných výpovědí.
H0−3 : Pohlaví mluvčích neprokáže významné rozdíly v hodnocení posluchači.
H3 : Rozdíly v hodnocení se budou lišit v závislosti na pohlaví mluvčích.
Tato studie byla částečně publikována jako článek v lingvistickém periodiku
(Berkovcová, Černikovská & Skarnitzl, 2016); oddíly teoretické i experimentální části byly rozšířeny. Oddíly 5 a 6 naší práce jsou založeny na zpracování
totožného materiálu.
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5

Metoda

5.1

Materiál

Pro náš výzkum byly zpracovány nahrávky čtyř rodilých mluvčích kastilské španělštiny, kteří přečetli tutéž relaci španělských rozhlasových zpráv ze
stanice Radio Praga. Mluvčími byli dva muži a dvě ženy pocházející z různých
oblastí Španělska, žijící delší dobu v České republice (v době nahrávání se jejich
doba pobytu v ČR pohybovala zhruba od dvou do deseti let). Všichni mluvčí
mají vysokoškolský titul a jsou zaměstnáni jako soukromí či univerzitní lektoři španělského jazyka. Na základě různého regionálního původu se jednotliví
mluvčí jemně dialektálně lišili, případné rozdíly však byly patrné především
ve spontánním rozhovoru a neutrálním čteným projevem byly zcela smazány.
Znalost češtiny a jiných cizích jazyků u mluvčích dosahovala různých úrovní.
U obou žen a jednoho muže byla znalost českého jazyka základní (v obrázcích
v oddílu 6 označeni kódy F1, F2 a M1), u druhého muže (v obrázcích v oddílu
6 označen kódem M2) naopak velmi pokročilá. Jedna z žen (F2) je kuřačka
(což se v hlase skutečně odrazilo v podobě nižší základní frekvence a třepené
fonace), ostatní jsou nekuřáci. Veškeré nahrávky byly pořízeny v nahrávacím
studiu Fonetického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy za použití
kondenzátorového mikrofonu AKG C 4500 B-BC.
Z nahrávek rozhlasových zpráv byly vybrány úseky o délce 3-5 sekund,
přičemž byl kladen velký důraz na to, aby byly všechny tyto pasáže syntakticky a sémanticky celistvé. Po obsahové stránce byly vybírány věty neutrální,
většinou z oblasti politiky, kultury a regionálního dění v České republice (viz
Příloha 1). Vyvarovali jsme se všech pasáží, které by mohly svým obsahem
v hodnotitelech vyvolat jakékoliv emoce nebo je nasměrovat k přisouzení kladných či záporných charakteristik mluvčímu. Zároveň byly vybrány jen takové
úseky, které byly mluvčími proneseny bez chyb, dysfluencí či jiných rušivých
elementů. Z hlediska projevu byly pasáže proneseny nepříznakově, tj. nebyla
v nich patrná nervozita či jiné emoce.
Abychom rozšířili počet (a tím pádem variabilitu) hlasů, použili jsme v pro41

gramu Praat (Boersma & Weenink, 2015) možnost manipulace nastavení základní frekvence a formantů tak, že výsledný hlas vyvolával dojem opačného
pohlaví. Konkrétně se jedná o funkci Change gender, která kombinuje změny
vzorkovací frekvence s metodou PSOLA - více o ní níže; viz Moulines & Charpentier, 1990). Protože u takovýchto zásahů do originálního zvukového signálu
mohou vznikat nežádoucí a nepřirozeně znějící prvky, byl tímto způsobem
úspěšně vytvořen pouze jeden další, „mužský“ hlas. Ostatní hlasy se projevily
pro konverzi jako nevhodné, zejména kvůli přítomnosti třepené fonace. Celkově jsme tedy pracovali s pěti hlasy, třemi mužskými a dvěma ženskými. Pro
další práci jsme ze souvislého projevu vybrali množství položek, z nichž jsme
finálně zpracovali dohromady 35 testovacích položek.
Následné manipulace simulující kolísání mluvního tempa byly prováděny
rovněž v programu Praat za pomoci algoritmu PSOLA (Pitch-Synchronous
Overlap and Add; viz Moulines & Charpentier, 1990), který je široce využívaný ve zpracování digitálního signálu a velmi často (a úspěšně) aplikovaný
v percepčních experimentech podobného typu. Tato technika umožňuje měnit
základní frekvenci řeči (jak bylo zmíněno u simulace opačného pohlaví) i tempo
řeči, aniž by narušila identitu segmentu. Pracuje na principu rozdělení signálu
na menší, vzájemně se překrývající jednotky. Segmenty jsou pak buď vícekrát
reprodukovány (pro prodloužení signálu) nebo jsou naopak eliminovány (pro
simulaci kratšího trvání).
Tyto manipulace je nutné dělat pečlivě, jelikož je třeba v akustickém signálu
najít taková místa, kde je zachována modální fonace; to je částečně odvoditelné
i z názvu algoritmu - PS v názvu PSOLA odpovídá slovům pitch-synchronous,
což znamená, že dochází k úpravám celých (zpravidla dvou až čtyř) hlasivkových period. Nezbytným požadavkem takovýchto manipulací tedy je, aby
byla detekovatelná základní frekvence (F0). Manipulace jsme z tohoto důvodu
prováděli manuálně, vždy v závislosti na povaze konkrétní nahrávky. Cílem
manipulací bylo vytvořit pro posluchače reálně znějící, plynulé temporální výkyvy, tedy zrychlení či zpomalení menšího úseku ve výpovědi. Tyto úseky
odpovídaly celému slovu, popřípadě dvojici slov (např. předložka a podstatné
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jméno); příklad konkrétní manipulace položky ukazuje obrázek 1. Vyvarovali
jsme se změn pouhých částí slov, jelikož takový jev není v přirozené řečové
produkci běžný.
Míra manipulací byla poměrově různá v závislosti na charakteru nahrávky
a jednotlivých slov v ní či na přirozeném mluvním tempu mluvčího, průměrně
se ale jednalo o lokální zpomalení o 70 % (= koeficient 1,7 na obrázku 1)
a lokální zrychlení o 25 % (= koeficient 0,75) původního tempa.

Obrázek 1: Ukázka tvoření kolísavého tempa v programu Praat: zrychlování (tedy
snížení relativního trvání) a zpomalování (zvýšení relativního trvání) slov ve větě.
Převzato z Berkovcová, Černikovská & Skarnitzl (2016, s. 11).

Jednotlivé položky byly opakovaně a detailně hodnoceny a konzultovány
třemi posuzovateli; byli jimi autoři článku Berkovcová, Černikovská & Skarnitzl, 2016. Položky byly vybrány tak, aby výsledný akustický signál zněl pro
běžného posluchače naprosto přirozeně a aby v něm nebyl patrný jakýkoliv
umělý zásah. Stanovenou podmínkou bylo, aby manuálně vytvořené varianty
hypoteticky odpovídaly reálnému řečovému projevu zdravého člověka.
Manipulace jsme provedli u všech vybraných položek; vzniklo tedy kromě
35 původních i 35 manipulovaných položek. Obě skupiny pak sloužily jako
stimuly v percepčním testu, jehož cílem bylo ověřit vliv popsaných temporálních modifikací na hodnocení osobnosti mluvčích. Kontrolované manipulace
nahrávek nám umožnily využít tzv. techniku spojitých masek (matched-guise
technique; viz Lambert et al., 1960; Chromý, 2009; oddíl 2.2.1 této práce), kdy
posluchači posuzují dvojice položek, které se liší pouze sledovaným jevem (v
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našem případě jsou to provedené manipulace temporálního členění). Obecně
je tato metoda hojně využívána ve studiích podobného typu, tedy k výzkumu
a ověření postojů vůči mluvčím s určitým jevem v řečovém projevu, ať už se
jedná například o jevy podmíněné sociálně, regionálně nebo o idiosynkratické
charakteristiky

5.2

Percepční test a posluchači

Cílem percepčního testu bylo zjistit, jak výše popsané temporální manipulace ovlivňují vnímání mluvčího posluchači, konkrétněji, nakolik se bude lišit
hodnocení kompetence mluvčího (v pojetí pětifaktorového modelu osobnosti).
Obsahová stránka percepčního testu vycházela především z publikací zabývajících se pětifaktorovým modelem osobnosti (viz kapitoly 3.2.1, 3.2.2 a 3.3).
Vytvořili jsme seznam tvrzení vztahujících se ke kompetenci mluvčího. Tato
tvrzení byla formulována pomocí kladných a záporných adjektiv, které jsou klíčové pro tyto osobnostní charakteristiky (kladné např. svědomitý, ctižádostivý,
soběstačný, záporné např. laxní, nepozorný, nesvědomitý atd.) či pomocí činností, ze kterých tyto vlastnosti vyplývají (kladné např. efektivně řeší úkoly,
je připravený řešit nastalou situaci, záporné např. nezvládá dobře svou práci,
má potíže s plněním svých povinností ).
Percepční test obsahoval páry původních (n=35) a manipulovaných (n=35)
položek. Pseudonáhodné pořadí bylo stanoveno tak, aby původní a modifikované verze též výpovědi byly umístěny co nejdále od sebe. Pro ověření konzistence hodnocení posluchačů bylo 10 položek (5 původních a 5 manipulovaných)
zopakováno. Percepční test tedy celkově zahrnoval 80 položek. Ke každé dvojici
položek (původní a odpovídající manipulované) bylo přiřazeno stejné tvrzení;
to znamená, že případné pozorované rozdíly v hodnocení při párovém srovnání
skutečně vypovídají o vlivu provedené manipulace. Samotná hodnocení těchto
výroků byla respondenty vyznačována na bipolární sedmistupňové Likertově
škále, která se v podobných výzkumech v minulosti poměrně dobře osvědčila
(viz např. Norman, 2010; Volín, Poesová & Skarnitzl, 2014). Jak ukazují obrázky 2-5, prostředním bodem této škály je nula (odpovídající neutrálnímu
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hodnocení) a škála sahá od ‘- - -’ (‘vůbec nesouhlasím’) po ‘+++’ (‘naprosto
souhlasím’). Tvrzení byla formulována pozitivním (obr. 2, 3) i negativním (obr.
4, 5) způsobem.

Tato osoba je ve svém zaměstnání soběstačná a samostatná.
---

--

-

+

0

++

+++

Tato osoba je pohotová a rozhodná při řešení problému.
---

--

-

+

0

++

+++

Obrázek 2: Příklady formulací pozitivních tvrzení vztahujících se ke kompetenci za
pomoci adjektiv vyjadřujících povahové vlastnosti mluvčího.

Tento člověk efektivně řeší úkoly.
---

--

-

+

0

++

+++

Obrázek 3: Příklad formulace pozitivního tvrzení vztahujícího se ke kompetenci pomocí užití slovesa (činnosti) vyjadřující charakteristiku mluvčího.

Tato osoba je laxní a nesvědomitá.
---

--

-

+

0

++

+++

Obrázek 4: Příklad formulace negativního tvrzení vztahujícího se ke kompetenci za
pomoci adjektiv vyjadřujících povahové vlastnosti mluvčího.

Pro tohoto mluvčího je obtížné si zorganizovat čas a povinnosti.
---

--

-

+

0

++

+++

++

+++

Tento člověk nezvládá dobře svou práci.
---

--

-

+

0

Obrázek 5: Příklady formulací negativních tvrzení vztahujících se ke kompetenci
pomocí užití sloves (činností) vyjadřujících charakteristiku mluvčího. .
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Takto vytvořený percepční test byl zadán dvěma skupinám hodnotitelů
(pro přehledné shrnutí údajů o nich viz tabulka 3). První skupinu tvořilo celkem dvacet studentů hispanistiky na FF UK (z toho bylo šestnáct žen s průměrným věkem 25,4 let a čtyři muži s průměrným věkem 24 let). Všichni posluchači z této skupiny mají velmi pokročilou znalost španělského jazyka, dle
Evropského referenčního rámce na úrovni B2-C2. Respondenti studují jazyk
minimálně od začátku středoškolského studia (tj. 5-10 let v závislosti na typu
školy a věku posluchače). Drtivá většina z nich jsou absolventy bilingvních
gymnázií a mají za sebou též studijní pobyty ve španělsky mluvících zemích;
díky svému studiu a zkušenostem jsou vysoce motivováni, na jazyku průběžně
pracují a jeho používání je pro ně každodenní záležitostí.
Dále byl test zadán stejnému počtu osob (dvanácti ženám s průměrným
věkem 23 let a osmi mužům s průměrným věkem 25,5 let), které španělský jazyk
neovládají a při hodnocení se tedy řídily pouze zvukovou, nikoliv obsahovou
stránkou jazyka. Tato skupina respondentů byla tvořena bez výjimky studenty
vysokých škol hovořících minimálně jedním cizím jazykem (zpravidla anglicky)
na různě pokročilé úrovni.
Pro zjednodušení budeme první skupinu v následujícím popisu nazývat
„hispanisté“ a druhou skupinu „laičtí“ posluchači. Percepční test byl zadáván pomocí skriptu v programu Praat, a to individuálně v tiché místnosti do
uzavřených sluchátek Sennheiser HD-201.
Test byl sestaven do čtyř bloků po dvaceti položkách; mezi jednotlivé bloky
byla zařazena pauza, aby se u respondentů předešlo únavě. Respondenti slyšeli
každou položku dvakrát, s krátkým odstupem. Poté měli dostatek času (ISI
= 2 sekundy) na manuální zanesení hodnocení do tištěného formuláře (viz
Příloha 2; příloha obsahuje pro ilustraci pouze 40 položek z formuláře, zbytek
se opakuje). Celý test včetně instruktáže a pauz k odpočinku trval přibližně
40-45 minut. Každý z respondentů obdržel za svou účast finanční odměnu.
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skupina

počet
ženy muži

průměrný věk
ženy muži

hispanisté
laičtí

16
12

25,4
23

4
8

24
25,5

Tabulka 3: Informace o respondentech percepčního testu s ohledem na skupinu,
pohlaví a průměrný věk.

5.3

Zpracování výsledků

Zanesené odpovědi byly převedeny na číselnou škálu 1-7. Okrajový bod odpovídající slovnímu vyjádření „vůbec nesouhlasím“ byl označen číslem 1, zatímco opačný pól (slovně „naprosto souhlasím“) byl označen číslem 7. U negativně formulovaných tvrzení (např. Pro tohoto mluvčího je obtížné zorganizovat
si čas a povinnosti) bylo před vyhodnocením výsledků třeba změnit polaritu
hodnocení. Data byla nadále statisticky zpracována v programu R (R Development Core Team, v. 3.1.2, 2014). Protože analyzovaná data nejsou spojitá
(hodnotitelé zaznamenávali diskrétní hodnoty 1-7) a tedy ani normálně rozdělená, k ověření statistické významnosti rozdílů v hodnocení jsme využili Wilcoxonovův párový test shody středních hodnot a následně Kruskal-Wallisovu
neparametrickou analýzu rozptylu (Volín, 2007; Bořil & Weingartová, 2014).
Porovnávána byla vzájemně hodnocení původních a manipulovaných položek
mezi oběma skupinami respondentů a dále dílčí hodnocení jednotlivých mluvčích.

47

6

Výsledky a diskuze

6.1

Hodnocení originálních a modifikovaných nahrávek

Obrázek 6: Skóre kompetence mluvčího na základě původních a manipulovaných
nahrávek. Body zobrazují průměrné hodnoty daných skupin. Vousy zobrazují 95%
interval spolehlivosti odhadu průměrné hodnoty. Hodnocení na stupnici od 1 (nejnižší míra kompetence) do 7 (nejvyšší míra kompetence).

Celkové hodnocení původních a manipulovaných položek ukazuje obrázek
6. Průměrné hodnoty pro skupinu originálních nahrávek činí 4,85 a pro skupinu temporálně modifikovaných nahrávek 3,96; rozdíl mezi hodnocením obou
skupin dle Wilcoxonova párového testu je p < 0,001 a rozdíl je tedy vysoce
významný.
Je patrné, že vnímaná kompetence mluvčího byla temporálními manipulacemi negativně ovlivněna. Průměrné hodnocení původních nahrávek se podle
grafu blíží k číslu 5, které, jak bylo uvedeno výše, v dotazníku k percepčnímu
testu odpovídá hodnotě ‘+’ (nejnižší míra souhlasu s daným tvrzením). U manipulovaných nahrávek je tento průměr přibližně na čísle 4, které v dotazníku
odpovídá neutrální hodnotě.
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6.2

Porovnání dvou skupin posluchačů

Konkrétněji nás zajímalo, nakolik se v hodnocení španělských mluvčích liší
posluchači, kteří se španělštině věnují ve svém studiu (v grafech označeni jako
„hispanisté“), a posluchači, kteří se španělštinou zkušenosti nemají (v grafech
označeni jako „laici“). Průměr hodnot na hodnotící škále 1-7 u skupiny hispanistů je pro originální úseky roven 5,02, pro manipulované úseky pak 3,78.
U druhé skupiny posluchačů hodnoty dosáhly průměru 4,68 pro originální položky, 4,13 pro modifikované položky. Wilcoxonův párový test: p < 0,001 odhalil vysoce významné rozdíly v hodnocení pro obě skupiny respondentů. Na
základě uvedených výsledků zamítáme nulovou hypotézu H0−1 , která vylučuje
rozdíly v hodnocení původních a temporálně manipulovaných položek. Alternativní hypotéza H1 , která očekává horší hodnocení modifikovaných nahrávek,
byla potvrzena.

Obrázek 7: Hodnocení původních a manipulovaných nahrávek hispanisty a laiky.
Body zobrazují průměrné hodnoty daných skupin. Vousy zobrazují 95% interval
spolehlivosti odhadu průměrné hodnoty. Hodnocení na stupnici od 1 (nejnižší míra
kompetence) do 7 (nejvyšší míra kompetence).

Skupina respondentů disponující znalostí španělštiny ve srovnání se skupinou laiků hodnotila původní nahrávky pozitivněji a manipulované nahrávky
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negativněji (viz obrázek 7 ). Celkový rozdíl ve vnímání plynulých a kolísavých
položek je tedy pro hispanisty markantnější než pro laiky. Kruskal-Wallisova
ANOVA χ2 (1) = 38,2; p < 0,001 potvrzuje, že hispanisté hodnotili položky významně jinak než laičtí posluchači. Rozdíl mezi originálními a manipulovanými
nahrávkami je u hispanistů významně vyšší než u laiků.
Hodnocení laických posluchačů blíže střední hodnotě oproti hispanistům
je významné v případě původních (Wilcoxonův párový test: p < 0,001) i manipulovaných položek (Wilcoxonův párový test: p < 0,001). Z výsledků tedy
soudíme, že znalost prozodické stavby daného jazyka a cílového jazyka pravděpodobně ovlivňuje způsob, jakým posluchači posuzují osobnostní vlastnosti
mluvčích. Tímto zamítáme nulovou hypotézu H0−2 ve prospěch alternativní
hypotézy H2 .
Z obrázku 6 a 7 dále vyplývá, že hodnocení manipulovaných položek se pohybuje u obou skupin posluchačů okolo čísla 4. Tato hodnota na škále odpovídá
neutrálnímu bodu (v dotaznících byla značena jako 0), z čehož můžeme vyvodit několik závěrů. Položky s manipulací tempa jsou sice v relativním srovnání
s původními nahrávkami hodnoceny hůře, avšak z absolutního umístění hodnocení kolem středového bodu škály se kolísání tempa pro posluchače nezdá
úplně nepřijatelné; posluchači jsou v hodnocení poměrně tolerantní a vykazují
určitou rezistentnost v ohledu na nepřijatelnost projevu. Zároveň to svědčí
i o tom, že námi provedené temporální manipulace na posluchače nepůsobily
nijak nepřirozeně, tím pádem manipulované položky stále zněly jako reálná
řeč.
Dále jsme se pro bližší rozbor dosažených výsledků zobrazených v obrázku 7
uchýlili k analýzám hodnocení konkrétních párových položek, respektive jejich
rozdílům v průměrných hodnotách, a to u obou skupin posluchačů.
Histogram na obrázku 8 ukazuje průměrné rozdíly v hodnoceních originálních a manipulovaných položek u obou skupin hodnotitelů. Pro ilustraci,
průměrné hodnoty pro konkrétní párovou položku (originální vs. manipulovaná) u mluvčí F1 činil u skupiny hispanistů u originální 5,8 a u její manipulované verze 3,4. Rozdíl v jejich hodnocení se tedy rovná číslu 2,4. U skupiny
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Obrázek 8: Rozdíly v průměrných hodnoceních originálních a manipulovaných položek u obou skupin posluchačů (hispanisté a laici). Sloupce zobrazují počet pozorování
v jednotlivých hodnotách rozdílů.

laiků rozdíl průměrných hodnot u stejné položky u originální (=5,5) a manipulované varianty (=4,35) dosáhl hodnoty 1,15. Z obrázku 8 je tedy znovu
patrné, že hispanisté hodnotili rozdíly mezi originálními a temporálně modifikovanými vzorky kategoričtěji než laická skupina. Z hlediska počtu pozorování
jsme u hispanistů zaznamenali čtyřikrát rozdíly v průměrných hodnoceních,
které dosáhly hodnot 1,5-2, šestkrát rozdíly nabývající hodnot mezi 2 a 2,5
a jediný případ rozdílu většího než číslo 3. Všechny případy rozdílů v průměrných hodnocení párových položek u laické skupiny se pohybovaly mezi 0 a 1,5.
Zároveň je velmi dobře patrné, že případů, ve kterých laičtí posluchači nenašli
žádný nebo velmi malý rozdíl mezi originálními a modifikovanými položkami,
je několikanásobně více než u hispanistů (13 vs. 3). Tyto analýzy podpořily
platnost alternativní hypotézy H2 , která předpokládá, že hispanisté budou na
modifikace temporálního členění výpovědí citlivější.
Je potřeba dodat, že číselné výsledky rozdílů v obrázku 8 jsou absolutní.
Počet případů, kdy originální položky nabyly nižších průměrných hodnot v po51

suzování než položky manipulované, byl - v celkovém počtu a s ohledem na
hodnoty rozdílů - zanedbatelný. Jednalo se konkrétně o čtyři párové položky;
jedna se vyskytla u skupiny hispanistů v případě mluvčího M1, rozdíl průměrů
originální (=4,6) a modifikované (=5,05) činil -0,45, tři další případy nacházíme u skupiny laiků. U nich v hodnocení dvou párových položek u mluvčího
M2 s rozdíly průměrů originálních (=4,05; =4,8) a manipulovaných (=4,1;
=4,9) dosáhly hodnot -0,05 a -0,1, jedna další položka se vyskytla u mluvčího
M1 s rozdílem průměrů originální (=3,4) a manipulované položky(=3,45) nabývající hodnoty -0,05. Ve všech ostatních případech a u ostatních mluvčích
byly průměrné hodnoty originálních položek hodnoceny kladněji (dosahovaly
tedy vyšších čísel, tím pádem vyšší míry kompetence).

6.3

Hodnocení jednotlivých mluvčích

Dále jsme se zaměřili na hodnocení jednotlivých mluvčích. Z obrázku 9
je opět patrné horší hodnocení položek s temporálním kolísáním a zároveň
i kategoričtější hodnocení hispanistů oproti laickým posluchačům (úsečky spojující původní a manipulované položky konkrétního mluvčího jsou v levé části
obrázku strmější než napravo). Při bližším porovnání částí obrázku 9 si dále
můžeme všimnout, že skupina respondentů znalá španělštiny hodnotila především originální nahrávky všech mluvčích podobněji. To může být způsobeno
více faktory; jako pravděpodobný se jeví předpoklad, že skupina laických posluchačů se právě kvůli neznalosti obsahu či prozodické stavby španělštiny
orientuje více na celkový dojem z hlasu mluvčího, tedy například na barvu či
výšku hlasu, fonační nastavení apod. Tyto faktory v naší studii kontrolovány
nebyly.
Mluvčí ženského pohlaví jsou označeny jako F1 a F2 a mluvčí mužského
pohlaví M1 a M2; počítačově konvertovaný hlas označujeme F1-M. Respondenti hodnotili jednotlivé mluvčí F1, F2, M1 a M2 významně odlišně v závislosti na manipulaci (bez ohledu na hispanisty vs. laiky); Wilcoxonův párový
test ve všech případech p < 0,001, i u mluvčí F1-M, kde p = 0,005. Kromě
mluvčí F1-M byl rozdíl v hodnocení originálních a manipulovaných položek
52

Obrázek 9: Hodnocení původních a manipulovaných nahrávek hispanisty a laickými
posluchači, rozdělené podle jednotlivých mluvčích. Body zobrazují průměrné hodnoty daných skupin. Vousy zobrazují 95% interval spolehlivosti odhadu průměrné
hodnoty. Hodnocení na stupnici od 1 (nejnižší míra kompetence) do 7 (nejvyšší míra
kompetence).

významně vyšší u hispanistů. U F1-M byly rozdíly mezi dvěma skupinami položek podobné u hispanistů (0,96) i laiků (0,52) a tento rozdíl není statisticky
významný. Kruskal-Wallisova ANOVA (s faktorem respondent) pro mluvčí F1
χ2 (1) = 9,8; p = 0,002; pro mluvčí F2 χ2 (1) = 4,7; p = 0,03; pro mluvčího M1
χ2 (1) = 10,9; p = 0,001; pro mluvčího M2 χ2 (1) = 12,9; p < 0,001; pro F1-M
χ2 (1) = 2,7; p = 0,102.
Výsledky nenaznačují žádný systematický vliv pohlaví mluvčích, jen u laických posluchačů je patrná tendence k příznivějšímu hodnocení manipulovaných
položek u mužských mluvčích. Potvrzujeme tedy platnost nulové hypotézy
H0−3 ; alternativní hypotézu H3 zamítáme.
Poněkud odlišné je hodnocení mluvčího F1-M, tedy původně ženského
hlasu, který byl změněn na mužský. Ačkoli respondenti na základě osobních
rozhovorů po skončení testu tento umělý zásah většinou nezaznamenali, hodnocení tohoto hlasu z hlediska kompetence bylo horší, především u položek,
u nichž nebyly prováděny změny temporální struktury.
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7

Obecná diskuze
Celkově se ve výsledcích našeho experimentu potvrdil námi očekávaný feno-

mén: posluchači z hlediska kompetence posuzovali negativněji ty mluvčí, v jejichž projevu bylo zjevné narušení temporální struktury. Na základě výsledků
tak můžeme potvrdit, že pravidelnost se z hlediska temporálního a rytmického
členění jazyka řadí mezi takové parametry mluvené řeči, které mají výrazný
a měřitelný dopad na vnímání osobnosti mluvčího. K podobným závěrům dospěly i předchozí studie (např. Volín, 2010; Volín, Poesová & Skarnitzl, 2014),
které vyzdvihují úlohu předvídatelnosti v řeči, zahrnující i temporální pravidelnost, a řadí ji mezi významné složky umožňující správný a pozitivní průběh
komunikační situace.
Studie, ve kterých se pro posuzování povahových rysů mluvčího využil pro
posluchače nerodilý či pasivní jazyk, nejsou ojedinělé; v teoretické části naší
práce rozebíráme Lambertovu studii (Lambert et al., 1960), ve které byly zkoumány dojmy, které vyvolává francouzština a angličtina na posluchače, pro které
je jeden nebo druhý jazyk pasivnější. Existují ale také i studie, které záměrně
používají zcela neznámý jazyk, jehož posluchači nejsou schopni rozklíčovat lingvistický obsah a k hodnocení je vedou pouze dojmy ze zvukové stránky signálu
(Mohammadi & Vinciarelli, 2012).
V naší práci byly tyto metodologické přístupy zkombinovány: hodnocení
kompetence mluvčích prováděli jak posluchači, kteří disponovali znalostí jazyka výzkumného materiálu (a to na pokročilé úrovni), tak i mluvčí, kteří sice
věděli, o jaký jazyk se jedná (a zcela určitě by španělštinu sami poznali i bez
úvodní instruktáže k percepčnímu testu), ale blíže jazyk neznali a nebyli vůbec obeznámeni s obsahovou ani prozodickou rovinou řeči. V tomto ohledu je
potřeba zdůraznit, že jsme se nesnažili odhalit rozdílné hodnocení u sociálních
entit hovořících dvěma různými jazyky, jež spolu soužijí, jako tomu bylo v Lambertově práci. Podstatným pro nás byl zcela jiný záměr, a tím bylo porovnání
hodnocení se skupinou, pro kterou je jediným vodítkem zvuková rovina cizího
jazyka. Z našeho výběru respondentů dále vyplývá, že ani pro jednu skupinu
hodnotitelů španělština nebyla rodným jazykem. Výsledky hodnocení u sku54

piny španělských respondentů by mohly potencionálně přinést další zajímavé
srovnání a doplnění našeho výzkumu.
Ačkoliv posluchači obou skupin hodnotili jako méně kompetentní a svědomité ty mluvčí, v jejichž projevu bylo patrné kolísání tempa, skupina studentů
španělštiny prokázala větší homogenitu a zároveň výraznější rozdíl mezi kladnými hodnoceními u původních položek a zápornými hodnoceními u modifikovaných položek. To potvrzuje naší domněnku, že znalost prozodické a obsahové
stránky jazyka je pro hodnocení důležitá a umožnila posluchačům sledovat
nestandardní prozodické jevy lépe, na rozdíl od těch respondentů, kteří svůj
dojem nemohli opřít o lexikální a suprasegmentální podobu jazyka. Odlišnou
citlivost na fonetické detaily v cizím jazyce nepřímo dokládají dříve provedené
studie zaměřené na identifikaci mluvčího na základě řeči: schopnost rozpoznat
mluvčího hovořícího cizím jazykem se ukazuje jako nižší než v případě mluvčích, kteří hovoří stejným jazykem jako posluchači (viz např. Wester, 2012).
Ve studiích aplikujících pětifaktorový model na fonetický výzkum se opakovaně potvrdilo, že extraverze je nejspolehlivěji vyhodnocovaným a nejlépe
predikovatelným faktorem osobnosti v řeči. To samé platí i pro původní pětifaktorové (psychologické) přístupy, kde je extraverze označována za nejrobustnější ze všech osobnostních rysů; tento faktor byl potvrzen ve všech dosud
provedených lexikálních studiích (Hřebíčková, 1999, s. 9). Výzkumů věnujících se rysu svědomitosti (respektive kompetenci) je zřejmě z tohoto důvodu
mnohem méně. V teoretickém oddíle naší studie jsme přiblížili výzkumy, které
mimo jiných rysů posuzovali i kompetenci, a to v závislosti na míře intonačního rozpětí, hladiny F0 a mluvního tempa (Brown, Strong & Rencher, 1973;
1974; Smith et al., 1975). Faktor kompetence se ukázal být citlivý na manipulace mluvního tempa; v případě rychlejšího tempa byli mluvčí vnímání jako
kompetentnější, při snížení tempa se v hodnocení projevily opačné tendence
(Smith et al., 1975). V našem experimentu jsme se však, přes veškeré podobnosti se zmíněnou studií, soustředili na zcela jiné pojetí tempa jako takového
- nebyl kladen důraz na celkovou rychlost promluvy, ale na lokální zrychlení
nebo zpomalení jednotlivých slov čili na narušení celkové pravidelnosti v řeči.
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8

Závěr
Tato studie se snaží přispět ke zmapování vlivu temporální organizace řeči

na vnímání osobnostních vlastností člověka. Jádrem výzkumu je experiment,
který zkoumá vztahy mezi hodnocením posluchačů a úseky řeči s pravidelným
a kolísavým tempem. Jako materiál pro výzkum byly použity nahrávky čtyř rodilých mluvčích kastilské španělštiny, ve kterých byly provedeny manipulace,
které vedly k rozkolísání pravidelné temporální struktury. Původní a manipulované položky pak posloužily k sestavení percepčního testu, v němž posluchači zaznamenávali své hodnocení. Tvrzení ve formuláři percepčního testu
vycházela z teoretických základů pětifaktorového modelu osobnosti, který patří
v současné době k nejuznávanějším přístupům v psychologii osobnosti. Hodnoceným osobnostním rysem byla kompetence, která se v teorii pětifaktorového
modelu zabývá vztahem jedince k úkolům a efektivitou při jejich plnění. Kompetence představuje podškálu dimenze svědomitosti, která tvoří jeden z pěti
základních pilířů pětifaktorového modelu.
Test byl zadán čtyřiceti českým posluchačům stejné věkové skupiny; jedna
polovina z nich sestávala ze studentů španělského jazyka na pokročilé úrovni,
zatímco druhá polovina nebyla se španělským jazykem obeznámena. Výsledky
studie potvrdily hypotézu, která předpokládala, že obě skupiny posluchačů budou z hlediska kompetence hodnotit manipulované položky negativněji. U hispanistů se navíc prokázala větší citlivost na temporální manipulace a zároveň
přísnější hodnocení testovaných položek. To bylo s velkou pravděpodobností
způsobeno znalostí prozodické stavby španělštiny a také schopností porozumět
obsahu hodnocených vět.
Naše práce se zařadila do série výzkumů, které poskytují důkazy o tom, že
temporální stránka řeči - tedy její pravidelnost a rytmičnost, případně očekávatelně realizované zpomalování a zrychlování - představuje významný faktor
ovlivňující kvalitu mezilidské komunikace (Volín, 2010). Výchylky oproti pravidelnému temporálnímu uspořádání na posluchače působí negativně, a mohou
tak mluvčího znevýhodnit z hlediska vnímání jeho schopností a povahových
vlastností.
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Zajímavé výsledky by mohlo přinést srovnání hodnocení od českých posluchačů (ať už zdatných ve španělštině či nikoliv) s hodnoceními respondentů, pro
které je španělština rodným jazykem. Cennými výzkumy budou bezpochyby
i ty, které se pokusí odhalit i další aspekty řeči, které mohou stigmatizovat
mluvčího nebo naopak přispívat k úspěchu komunikačního procesu.
Stále se rozvíjející technické možnosti v oblasti počítačového zpracování
řečového signálu (např. morfovací nástroj STRAIGHT, Kawahara et al., 2008)
představují slibný směr, který umožní kvalitní manipulaci většího množství
akustických parametrů.
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Příloha 1: Zprávy z rozhlasové relace Radio Praga
El Ayuntamiento de Praga ha retrasado otra vez la inauguración del túnel
de Blanka, esta vez de forma indefinida. La apertura estaba esta vez programada para abril. La explicación oficial es que tras las inundaciones del año
pasado hay muchos cables dañados y otras estructuras que deben ser reemplazadas. El coste de las obras y el plazo para concluirlas no está claro. La
infraestructura, que ha costado hasta la fecha 1.340 millones de euros, debería
haber sido completada en 2011. Desde entonces se ha pospuesto en numerosas
ocasiones.
La organización Transparencia Internacional ha confirmado que el precio
de la construcción de ciclovías y rutas ciclistas no supera en Chequia los límites
de lo razonable. En promedio un kilómetro de ciclovía cuesta en el país 85.000
euros, lo que es comparable con otros países europeos. La organización internacional examinó los costes de 14 proyectos financiados por la Unión Europea
por valor de un total de 14,5 millones de euros. El análisis ha despejado las
dudas sobre si la corrupción encareció en Chequia este tipo de obras.
La Comisión Europea ha aceptado el compromiso del Gobierno checo de
terminar las modificaciones a la Ley de Servicio Civil. Poner en marcha esta
legislación es condición imprescindible para aprovechar los fondos europeos de
2014 a 2020. Este acuerdo queda confirmado por el intercambio de correspondencia entre el primer ministro checo y el presidente de la Comisión Europea.
El fin del invierno se acerca y con él la disminución de los casos de gripe. La
epidemia de esta dolencia, que alcanzó su punto álgido hace más o menos dos
semanas, ha empezado a retroceder, con el número de enfermos cayendo un
12%. Pese a ello, todas las regiones del país siguen en niveles de alerta. Según el
Laboratorio de Referencia Nacional, la disminución de los contagiados se debe
a las vacaciones de primavera, que han frenado la propagación entre niños y
jóvenes.
La República Checa invertirá algo más de 180 millones de euros en defensas
contra las inundaciones en los próximos cinco años. Ese es, al menos, el compromiso del ministro de Agricultura dentro de su programa anti-inundaciones

para el año 2020. Desde las devastadoras inundaciones de 2002, Chequia se ha
gastado más de 550 millones de euros en este tipo de medidas, de hecho sólo
durante este ejercicio se destinarán 36 millones de euros a dicho fin.
Un fuerte temporal con vientos de hasta 110 kilómetros por hora, azotó
este sábado el noreste de Bohemia. Especialmente en las zonas montañosas
el viento provocó la caída de árboles y tendidos eléctricos. El Instituto de
Hidrometeorología recomendó a los habitantes de esos territorios a que no
emprendan largas caminar por los bosques y montes locales.

Příloha 2: Formulář percepčního testu
Pozn. Pro ilustraci je uvedeno pouze prvních čtyřicet položek formuláře; ve
druhé polovině formuláře se tvrzení opakují.
Znalost španělštiny:

ANO NE

Pokaždé, když slyšíme mluvit nějakou osobu (dokonce i tehdy, když ji neznáme
a nevidíme), automaticky a podvědomě si utváříme subjektivní mínění
o její osobnosti, založené pouze na jejím hlase. Mluvčí na nás můžou působit
různě – například plaše, vzdělaně, neupřímně, unaveně, mladě, zmateně, atd.
Cílem tohoto percepčního testu jsou právě takováto hodnocení osobnosti na
základě hlasu mluvčího.
Uslyšíte krátké věty (či úryvky vět) od mluvčích španělského jazyka. Vaším
úkolem je na základě projevu mluvčího zhodnotit různé vlastnosti nebo
chování mluvčího. Hodnocení daného výroku týkajícího se mluvčího zapíšete
do formuláře, přičemž + + + znamená „naprosto souhlasím“ a - - - „vůbec
nesouhlasím“. Každou větu uslyšíte dvakrát, poté budete mít okamžik na zanesení odpovědi. Uslyšíte krátké zazvonění před každou další položkou. Po pěti
položkách zazní tento zvuk dvakrát. Po dvacáté, čtyřicáté a šedesáté položce
si můžete udělat krátkou pauzu.

1. Tento mluvčí je spolehlivý.
---

--

-

0

+

++

+++

+

++

+++

+

++

+++

2. Tento člověk efektivně řeší úkoly.
---

--

-

0

3. Tato osoba dělá unáhlená rozhodnutí.
---

--

-

0

4. Mluvčí je při práci často nepozorný.
---

--

-

0

+

++

+++

5. Tento mluvčí je vytrvalý a důsledný při plnění svých povinností.
---

--

-

0

+

++

+++

6. Tato osoba je ve svém zaměstnání soběstačná a samostatná.
---

--

-

0

+

++

+++

++

+++

+

++

+++

+

++

+++

7. Pro tohoto člověka je typická systematičnost.
---

--

-

0

+

8. Tento člověk má rád pořádek a pravidelnost.
---

--

-

0

9. Mluvčí je nesvědomitý a nepečlivý.
---

--

-

0

10. Tato osoba je pohotová a rozhodná při řešení problému.
---

--

-

0

+

++

+++

+

++

+++

+

++

+++

11. Tento člověk nezvládá dobře svou práci.
---

--

-

0

12. Tato osoba dělá vše na poslední chvíli.
---

--

-

0

13. Tento mluvčí je pilný a ctižádostivý.
---

--

-

0

+

++

+++

14. Pro tohoto mluvčího je typická dochvilnost a přesnost.
---

--

-

0

+

++

+++

++

+++

++

+++

15. Tento člověk plní své úkoly svědomitě a pečlivě.
---

--

-

0

+

16. Mluvčí je v zaměstnání nesvědomitý a lenivý.
---

--

-

0

+

17. Tento mluvčí je vždy připravený řešit nastalou situaci.
---

--

-

0

+

++

+++

+

++

+++

18. Mluvčí je výkonný ve své práci.
---

--

-

0

19. Pro tuto osobu je typická systematičnost a pečlivost.
---

--

-

0

+

++

+++

20. Tato osoba je ve svém oboru nekompetentní.
---

--

-

0

+

++

+++

0

+

++

+++

21. Tento mluvčí je cílevědomý.
---

--

-

22. Mluvčí nerad čelí problémům a novým výzvám.
---

--

-

0

+

++

+++

+

++

+++

+

++

+++

23. Tento člověk je chaotický a nepřesný.
---

--

-

0

24. Mluvčí je v zaměstnání úspěšný.
---

--

-

0

25. Na tuto osobu se pracovní kolektiv může spolehnout.
---

--

-

0

+

++

+++

++

+++

++

+++

26. Této osobě velmi vadí nepořádek a chaos.
---

--

-

0

+

27. Tento člověk je schopný řešit i náročné úkoly.
---

--

-

0

+

28. Tato osoba má potíže s plněním svých povinností.
---

--

-

0

+

++

+++

29. Tento mluvčí je vnitřně nespokojený, když se mu něco nepodaří.
---

--

-

0

+

++

+++

30. Pro tohoto mluvčího je obtížné si zorganizovat čas a povinnosti.
---

--

-

0

+

++

+++

31. Tento člověk je pilný a má pozitivní vztah k práci.
---

--

-

0

+

++

+++

+

++

+++

32. Tato osoba je laxní a nesvědomitá.
---

--

-

0

33. Tato osoba je ve svém zaměstnání soběstačná a samostatná.
---

--

-

0

+

++

+++

+

++

+++

34. Tato osoba dělá vše na poslední chvíli.
---

--

-

0

35. Tento člověk je vytrvalý v řešení profesních problémů.
---

--

-

0

+

++

+++

36. Mluvčí má v kolektivu pověst produktivního a výkonného pracovníka.
---

--

-

0

+

++

+++

++

+++

++

+++

37. Tento člověk plní své úkoly svědomitě a pečlivě.
---

--

-

0

+

38. Této osobě velmi vadí nepořádek a chaos.
---

--

-

0

+

39. Tento člověk přistupuje ke své práci zodpovědně.
---

--

-

0

+

++

+++

40. Pro tohoto mluvčího je typická dochvilnost a přesnost.
---

--

-

0

+

++

+++

