
22. ČESKO-NĚMECKÝ WORKSHOP O ŘEČOVÉ KOMUNIKACI

Ve dnech 25.–27. září 2014 pořádal Fonetický ústav Filozofické fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze již 22. pokračování česko-německého workshopu zaměřeného na lid-
skou řeč. Tento workshop má dlouhou a zajímavou historii, která stojí za zmínku — 
spolupráce s německými pracovišti začala velmi brzy po politických změnách roku 
1989 a první setkání bylo uspořádáno již v roce 1991. Workshop se kromě prvních tří 
ročníků konal v Praze a představoval každoroční možnost výměny zkušeností mezi 
českými a německými „řečaři“. Ve funkci hlavního organizátora působil Ústav radio-
techniky a elektroniky (později Ústav fotoniky a elektroniky) AV ČR, na organizaci 
se brzy začal podílet i Fonetický ústav FF UK. Dominantním zaměřením workshopu 
byla po dlouhá léta zejména technická stránka řeči, tedy řečová syntéza, automatické 
rozpoznávání řeči, automatické metody zpracování řečového signálu (například pro 
účely potlačení okolního šumu nebo sledování jednotlivých mluvčích v dialogu), hla-
sová konverze a podobně; toto zaměření odrážel i název těchto setkání: Czech-Ger-
man Workshop — Speech Processing. Workshopů se od počátků účastnili kolegové 
z Plzně, Brna a Liberce, z německých pracovišť vyslaly své zástupce technické obory 
z Drážďan a z Frankfurtu nad Mohanem. Workshop musel být zrušen pouze jednou, 
v roce 2002, kvůli katastrofálním povodním v Praze. Před několika lety začala orga-
nizace workshopů, a s ní i kvalita příspěvků bohužel upadat. V roce 2010, při jubilej-
ním 20. ročníku, se účastníci dohodli, že je třeba dosavadní formát workshopu vý-
razně změnit. Po krátkém (21.) setkání českých a německých partnerů v roce 2012, na 
němž kromě organizačních diskusí proběhly i odborné prezentace, se organizace ujal 
Fonetický ústav FF UK a zároveň zde byla dohodnuta dvouletá perioda workshopu.

22. ročník Česko-německého workshopu tak představuje obnovení dlouhé tradice 
společných setkání českých a německých odborníků zabývajících se lidskou řečí. 
Intenzivnější tematická rozrůzněnost se odráží i ve změněném jméně workshopu, 
v němž zpracování řeči nahradila šířeji pojatá řečová komunikace. Především však 
organizační tým kladl důraz na vyšší kvalitu prezentovaných studií: podmínkou při-
jetí bylo zaslání rozšířeného strukturovaného abstraktu obsahujícího i metodické 
pozadí a alespoň částečné výsledky výzkumu. Jsme velmi rádi, že se nový formát 
Česko-německého workshopu o řečové komunikaci setkal s velkým zájmem vědců 
z Německa i České republiky, a jsme také vděčni, že jeho organizace byla podpořena 
Česko-německým fondem budoucnosti.

Program workshopu byl velmi bohatý a obsahoval dvě vyzvané přednášky. První 
z nich pronesl jeden z nejvýznamnějších německých fonetiků současnosti, emeritní 
profesor univerzity v Kielu Klaus Kohler, na téma Elements of a Network of Commu
nicative Functions in Speech Interaction. Profesor Kohler v ní navrhl novou teorii in-
tonačního významu, která staví do popředí komunikativní funkce a až v druhém 
kroku s nimi asociuje formální lingvistické struktury. Dosavadní praxe ve fonetic-
kém a fonologickém výzkumu bývá opačná; je však zřejmé, že jsou to právě komu-
nikativní funkce, které pohánějí naše vzájemné interakce. Druhou vyzvanou před-
nášku pronesla profesorka z univerzity v Bielefeldu Petra Wagner na téma Research 
on Prominence in Phonetics and Speech Technology — Obstacles and Benefits Caused by its 
Terminological Vagueness. Profesorka Wagner ve své přednášce představila poslední 
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trendy ve výzkumu prominence: z lingvistického hlediska je jistě zajímavý vztah 
mezi prominencí a vnímaným rytmem, z hlediska technologického pak například 
schopnost automaticky modelovat výskyt prominentních úseků signálu pro dosažení 
přirozenější řečové syntézy. Obě hlavní přednášky byly pro účastníky velmi inspira-
tivní a podnítily zajímavou diskusi.

Dva a půl dne trvající vědecký program 22. ročníku Česko-německého workshopu 
o řečové komunikaci obsahoval v duchu tradic příspěvky z nejrůznějších oblastí řečo-
vých věd. Řeč byla analyzována z lingvisticko-fonetického i technického hlediska, po-
mocí metod akustických, artikulačních, komputačních i pomocí metod zobrazujících 
činnost mozku při řeči. Cílem zkoumání bylo několik jazyků, na úrovni segmentální 
i prozodické, v roli jazyka rodilého i cizího. Podrobnější informace — včetně sborníku 
abstraktů — lze nalézt na internetových stránkách workshopu: http://fu.ff.cuni.cz/
workshop2014/.

V každém případě můžeme říct, že 22. ročník Česko-německého workshopu o ře-
čové komunikaci byl jednoznačným úspěchem. Jsme rádi, že se nám podařilo důstojně 
navázat na dlouholetou tradici tohoto vědeckého setkávání, zefektivnit organizaci 
a zlepšit odbornou kvalitu workshopu, a především přilákat zajímavé osobnosti za-
bývající se lidskou řečí. Stejně jako mnozí účastníci se i my — organizátoři a členové 
Fonetického ústavu FF UK — těšíme na 23. konání workshopu v roce 2016.
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