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Hodnocení bakalářské práce:   

Kritérium: Maximální 
počet bodů 

Získaný 
počet bodů 

Aktuálnost a přiměřenost tématu 10 10 

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 10 

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 10 

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 

jednotlivých kapitol 

10 9 

Přístup autora k řešení problematiky 10 10 

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 10 

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5 

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 7 

Jazyková úroveň práce 10 9 

Formální náležitosti práce 5 5 

Úroveň cizojazyčného resumé 5 5 

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5 

Celkem 100 95 



Výsledek kontroly práce systémem Theses.cz:  shody nenalezeny  

 

Výsledek kontroly práce systémem Turnitin:  shody nalezeny  

Celkem nalezena 2 % shod textu. Nalezené shody nemají vliv na původnost práce, práce je 

originální. 

Stručné verbální hodnocení:  

Téma bakalářské práce je velmi aktuální a nosné. V úvodu jsou jasně vymezeny cíle práce, 

které byly beze zbytku naplněny. V teoretické části autorka vymezuje vztah fonetiky a 

fonologie a jejich základní jednotky, popisuje a srovnává fonetické systémy anglického a 

ruského jazyka na úrovni segmentální i prozodické a v další části objasňuje příčiny 

výslovnostních chyb. Teoretická část je zpracována velmi podrobně, přehledně a pečlivě, 

jednotlivé jevy jsou vhodným způsobem shrnuty a porovnávány, což tvoří základ adekvátní 

reflexe možných výslovnostních chyb. Nedostatek teoretické části shledávám v nedostatečném 

uvádění citací, v nichž chybí uvedení konkrétní citované strany. Praktická část práce přináší 

podrobnou analýzu zvukové stránky čtených textů v ruském jazyce mluvčími anglického 

jazyka a v anglickém jazyce mluvčími ruského jazyka. Analýza je provedena velmi podrobně 

a přehledně, autorka identifikovala a vysvětlila problematické jevy ve výslovnosti těchto 

mluvčích. Veškerá zjištění vhodně sumarizovala a zobecnila. Praktická část je rovněž 

zpracována kvalitně, pouze v jejím úvodu bych uvítala podrobnější vysvětlení metodiky 

zpracování, zejména jakým způsobem probíhala analýza, a také objasnění významu červeně 

vyznačených částí slov či značek, včetně případu jejich přeškrtnutí, který čtenář chápe spíše jen 

intuitivně. Celkově je práce na velmi dobré úrovni a splňuje všechny požadavky kladené na 

bakalářskou práci. 

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Vysvětlete původ textů použitých k nahrávání. Byly to autentické texty, adaptované texty 

nebo zcela umělé texty zaměřené na dané výslovnostní jevy? 

2. Vysvětlete výběr respondentů pro dané šetření a uveďte, jaká byla úroveň komunikační 

kompetence respondentů v jednotlivých jazycích. 

3. Které zjištění bylo pro Vás nejvíce překvapující? 
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