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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 

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  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 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.  

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
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	Text1: Barbora Švecová
	Text7: Barbora Švecová si jako cíl své práce stanovuje průzkum a fonetickou analýzu mluveného projevu ženy středního věku původem z jihovýchodní asijské jazykové oblasti, která v současnosti žije ve Spojeném království. V teoretické části předkládá charakteristiku britského, amerického a filipínského přízvuku v angličtině a jejich srovnání se zaměřením na segmentální aspekty. Praktická část sestává z fonetické analýzy nahrávky mluveného projevu paní N., která zahrnuje jak spontánní mluvu, tak čtený text. Téma práce je vysoce relevantní, obzvlášť pro učitele angličtiny, a perspektivně nosné pro další rozšíření výzkumu. Oceňuji práci s autentickými nahrávkami, které vždy představují jistou výzvu při analýze. Rovněž teoretické zázemí práce je pojednáno v dostatečné šíři a je organicky propojenou s praktickou aplikací. Šíře teoretického záběru ale do určité míry odkrývá limity práce podobného rozsahu, kdy některé aspekty jako např. sociolingvistická interpretace, jsou nutně mimo její možnosti.  
	Text2: Between accents – phonetic analysis of Mrs N´s production
	Text3: Mgr. Kristýna Červinková Poesová
	Text4: 2020
	Text5: 66 stran včetně příloh
	Text8: Navrhuji, aby se autorka při diskusi vyjádřila k následujícímu: 1/ V abstraktu se objevují dvě poněkud tajemné formulace: "historická analýza" a fonetická analýza mluveného projevu se zaměřením na výslovnost. Mohla by autorka blíže vysvětlit, jak lze tyto dva koncepty přesně chápat v kontextu její práce?  2/ V úvodní části autorka ospravedlňuje zaměření se pouze na General American akcent tím, že se její informantka pohybovala v univerzitním prostředí, kde měla kontakt se vzdělanými Američany, kteří hovoří tímto akcentem. Může autorka přiblížit na čem zakládá tvrzení, že vzdělaní Američané používají (prakticky výhradně) tento akcent? 3/ Jaký z hlavních faktorů ovlivňujících osvojení akcentu se zdá autorce nejvíc prominentní v případě její informantky a proč tomu tak je?
	Text9: 24.8.2020
	Text6: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
	dd4: [4]
	dd3: [5]
	dd5: [5]
	dd6: [5]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10: Metodologicky přístup autorky vyniká promyšleností a důkladností a za daných parametrů neshledávám důvod ke kritice. Interpretační část by se jistě mohla pyšnit pronikavějším vhledem, nicméně na úrovni bakalářské práce nelze než snahu autorky ocenit. Závěr práce je velice kompetentním shrnutím dosažených výsledků, limitací a možných oblastí, o které by práce většího rozsahu mohla být analyticky rozšířena. Formulační úroveň práce je povětšinou odpovídající požadovanému standardu, ovšem trpí jednou nectností, kterou je občasné velmi volné nakládání s terminologií a významem obecně. Hned v úvodu se dozvídáme, že tématem (theme) a předmětem zkoumání (topic) práce je analýza konkrétního mluvního projevu. Pokud používáme tyto dva termíny v akademickém textu, je nutno dodržet jejich významové rozlišení, neboť v opačném případě se jedná o pouhou lexikální redundanci. Rovněž způsob, jakým autorka aplikuje např. termín spontánní mluva, není zcela standardní a jistě by pomohlo větší jasnosti hlavní pojmy definovat ještě předtím, než jsou aplikovány. Práci by rovněž prospěla mnohem pečlivější editace. Přes několik výše zmíněných výhrad se domnívám, že je předkládaná práce velice nápaditým a zdařilým pokusem analyticky pojmout téma pluri-akcentové reality užívání angličtiny jako cizího jazyka. Tímto ji tedy doporučuji k obhajobě.  


