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Odborná úroveň práce: 

☐ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující

Věcné chyby:

☐ téměř žádné   ☒ vzhledem k rozsahu přiměřený počet   ☐ méně podstatné četné   ☐ závažné

Zvolená metoda:

☐ původní a adekvátní   ☒ vhodně zvolená   ☐ nepříliš vhodná   ☐ nevhodně zvolená

Výsledky:

☐ originální   ☒ původní i převzaté   ☐ netriviální kompilace   ☐ citované z literatury   ☐ opsané

Rozsah práce:

☐ příliš velký   ☒ přiměřený tématu   ☐ dostatečný   ☐ nedostatečný

Použitá sekundární literatura (počet a výběr titulů):

☐ nadprůměrná (rozsahem nebo náročností) ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující

Grafická a formální úroveň:

☐ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující

Jazyková úroveň:

☐ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující

Tiskové chyby:

☐ téměř žádné   ☒ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   ☐ četné

Celková úroveň práce:

☐ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☒ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta (cca 100-200 slov)
Předložená bakalářská práce se věnuje chybovosti při odkazování do minulosti v žákovské angličtině. 
Konkrétně se zabývá chybami pokročilých španělských mluvčích, a to jak z hlediska formálního (t.j. 
morfologicky nesprávně utvořenými tvary), tak především funkčního (tedy vzájemnými záměnami 
slovesných časů). Data pro svůj výzkum autorka čerpala ze španělské části žákovského korpusu 
LINDSEI.
Silné stránky práce:
Práce předkládá analýzu chybovosti v žákovském jazyce založené na korpusovém materiálu. Autorka se 
poměrně úspěšně vypořádala s většinou připomínek v posudcích k již dříve odevzdané verzi verzi. 
Práce je doplněna o klíčovou metodologickou část i o popis temporálního systému ve španělštině v 
teoretické kapitole. Rovněž tak byla odstraněna řada formálních nedostatků (sjednocení bibliografie, 
interpunkce, české resumé) i gramatických chyb.
Slabé stránky práce:
I přes rozsáhlou redakci zůstává v práci přece jen několik jazykových nedostatků či neobratností (již 
dříve zmiňované pasivní konstrukce či spojovací výrazy, občasné chybování ve členech). V úvodní i 
závěrečné části zmiňovaný důraz na roli diskursu ve výuce cizho jazyka by rovněž mohl být o ještě o 
něco úžeji provázán s hlavní výzkumnou částí práce, jež primárně cílí na popis typů chyb, ale již méně 
na jejich možné příčiny plynoucí z volených výukových metod.
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze:

- Není součástí definice pokročilosti v CEFR i schopnost komunikace v rozličné šíři kontextů a v 
různých formách (str. 10)? 

- Proč jsou pro dokončení identifikace chyb („error identification process“) klíčové transkripty 
(str. 11)?

- str. 12: „According to Quirk (1985, pp. 452-475), time can be thought of as a line on which 
anything before the present moment is in the past“. Jak jinak lze nahlížet na koncept času ve 
vztahu ke gramatice? 

- Jak lze při taggování chyb odlišit chybné užití prézentního času při odkazech do minulosti od 
legitimního užití historického prézentu? 

- Pokud jeden z hlavních rozdílů mezi angličtinou a španělštinou spočívá v širším spektru funkcí 
prézenta v jazyce španělském, jak lze vysvětlit relativně nízkou chybovost v záměně perfektních 
tvarů za prézentní? 

- str. 38: „[…] talk rarely refers to communication acts“. V jakých případech sloveso talk 
(ne)odkazuje k mluvním aktům?

Další poznámky:

Práci 

☒ doporučuji    ☐ nedoporučuji    uznat jako bakalářskou.

Navrhuji hodnocení stupněm:

☐ výborně   ☒ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a

Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta: V Praze, dne 10. 6. 2018




