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1. Celková 

charakteristika 

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného 

cíle, logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 
5 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 

problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 

realizaci praktické části 
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3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 

srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 

závěrů práce 
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4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, 

interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
4 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost 

úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 
5 

6. Práce s odbornou 

literaturou 

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 

odpovídající úroveň citační praxe  
5 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

 

Ve své práci autorka zkoumá, jak rodilí i nerodilí mluvčí anglického jazyka vnímají angličtinu 

s ruským přízvukem. Po formální stránce práce splňuje všechny předepsané náležitosti. Po krátkém 

úvodu je rozdělena na část teoretickou a praktickou.  V teoretické části, která má rozsah 18 stran, 

autorka předkládá přehled různých studií pojednávajících o vnímání přízvuku a ukazuje stereotypy 

vyskytující se v ruské angličtině. V praktické části v rozsahu 27 stran popisuje vlastní výzkum. 

K výzkumu použila percepční dotazník, který je uveden v příloze práce. Dotazník zkoumal, jak je 

ruský přízvuk vnímán rodilými i nerodilými mluvčími anglického jazyka. Dotazník je založen na 

nahrávkách čteného textu, texty četlo sedm mluvčích s různými stupni ruského přízvuku. Závěr 

práce předkládá očekávaná zjištění (například že síla přízvuku ovlivňuje, jak je řeč vnímána 

druhými), avšak některé výsledky jsou možná méně očekávané (například že hodnocení rodilých 

mluvčích bylo více pozitivní než nerodilých mluvčích). Práce potvrzuje zjištění, které je v souladu 

s některými citovanými studiemi, že ruský přízvuk může být vnímán jako nepříjemný, avšak 

v některých případech se stalo, že jednotky silně ovlivněny přízvukem byly vnímány pozitivně. 

Autorka si je vědoma, že práce má jistá omezení (například omezený počet respondentů či jejich 

rozdílný původ a různá charakteristika), proto sama uvádí, že při dalším a širším výzkumu by 

mohly být výsledky odlišné. 

 

Práce je na velmi dobré jazykové úrovni, přehledná, splňuje předepsaná kritéria, vychází z poměrně 

velkého množství studií, otevírá další možnosti a směry výzkumu. Ze všech těchto důvodů 

hodnotím práci jako velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě. 
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 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 

znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 

 
Pokud by se autorka měla zabývat výzkumem dále, jakou metodu by zvolila? 

Dokázala by autorka již teď alespoň částečně předvídat, k jakým závěrům by další výzkum dospěl a 

proč? 

 

Práci tímto 
  

k obhajobě.
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 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


