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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 

4 

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 

4 

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 
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6. Práce s odbornou 
literaturou 

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

4 

 
Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
Barbora Švehlová ve své bakalářské práci zpracovala velmi originální téma - prostřednictvím 
fonetické analýzy dvou nahrávek (spontánní mluvy a čtení) se pokusila odhalit, který akcent 
v promluvě ženy středního věku, paní N, původem z jihovýchodní Asie, a v současnosti žijící ve 
Velké Británii, převažuje. V teoretické části se adekvátně a rovnoměrně zaobírá charakteristickými 
rysy čtyř akcentů, které měly na mluvu paní N v průběhu jejího života vliv. Naleznou se zde však i 
povrchně zpracované podkapitoly, jejichž provázanost s praktickou částí je pouze deklarována 
(např. sociolingvistické hledisko 1. 5) nebo jasná vazba chybí úplně (1. 6). V úvodní části nazvané 
Literature overview autorka neprokázala schopnost zhodnotit relevantní literaturu, je zde pouze 
výčet několika pramenů. Autoři jsou uváděni nekonzistentně, u některých jmen jsou uvedena jen 
příjmení, u některých jméno a příjmení, někdy je křestní jméno napsáno iniciálou. 
 
Při samotné analýze autorka pracovala s klíčovými slovy, ve kterých percepčně hodnotila výskyt 
vybraných segmentálních jevů. Tento metodologický postup byl zvolen vhodně vzhledem k cíli 
výzkumné části. Při formulaci závěrů by bylo však potřeba lépe dokládat některá vágní tvrzení, 
např. „Based on the amassed data, the GB pronunciation of vowels prevails“ nebo (2.10) „Overall 
the spontaneous speech section displayed more variation across accents than the text recording“ 
– na základě čeho byl zformulován tento závěr? Pracovala autorka se srovnatelnými skupinami 
výslovnostních jevů?  
 

                                                      
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. 



Po formulační stránce je práce na dobré úrovni, textu však chybí jazyková korektura a vyskytují se 
zde chyby (např. nadužívání předpřítomného času pro jasně ukončené aktivity, členy, předložkové 
vazby) či stylistická pochybení (např. hned v anotaci je redundance: The recording is analysed from 
the phonetic point of view with regard to pronunciation.) 
 
Přes všechny výhrady má předkládaná práce velký potenciál, především v oblasti „accent 
switching“, na které se autorka původně chtěla zaměřit a nahrát paní N. v různých interakcích.  
 
Témata a náměty k diskusi při obhajobě 
 

1. Na str. 38 autorka zmiňuje „tactile approach“, co přesně je tím míněno? 
2. Kdo byl druhý hodnotitel/hodnotitelka? Jakým způsobem hodnotil/a a jak se jeho/její 

výsledky shodovaly s autorčinými? 
3. Jak by autorka shrnula výhody a nevýhody nahrávání a sběru dat „na dálku“? 

 
 

Práci tímto doporučuji
 

nedoporučuji
 
k obhajobě.2 

 
Datum: 14. září 2020 
 
Podpis: 
 

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


