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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): 


	dd2: [4]
	dd1: [5]
	Text1: Michal Farana
	Text7: Bakalářská práce Michala Farany se zabývá predikcí a užitím změny slovního přízvuku v angličtině českých rodilých mluvčích. Teoreticky se text opírá o popis systému slovního přízvuku, zejména pak  jeho změn a jejich prosodické funkce. Výzkum byl formován snahou prozkoumat schopnost českých mluvčích produkovat tyto změny v kontextu. Za tímto účelem byly analyzovány nahrávky čteného textu s kontextovým výskytem charakteristických příkladů slov se změnou přízvuku.

Z formulačního hlediska nemám k práci zásadních výhrad (snad jen k českému znění anotace, ve kterém chybí autorova jinak pečlivá editace - chybně užité přivlastňovací zájmeno v úvodní větě, pravopisná chyba u substantiva kontext, chybný tvar genitivu plurálu substantiva mluvčí a chybný tvar genitivu slovesného adjektiva obsahující). Až na občasné čechismy a drobné nepřesnosti úroveň textu převyšuje požadavky kladené na takovýto typ práce.

Jako hlavní klad práce hodnotím samostatnost při tvoření výzkumu a pracnost, kterou takový úkol přináší. Rovněž fakt, že v rámci výzkumu hodnotil poslechovou analýzu rodilý mluvčí, přispívá k přesvědčivosti samotných výsledků, byť ani jedna hypotéza není jasně potvrzena.
	Text2: Stress Shift in Czech English
	Text3: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
	Text4: 2016
	Text5: 55 stran, z toho 8 textových a jedna digitální příloha na CD
	Text8: Navrhuji, aby se autor při obhajobě vyjádřil k následujícím bodům:

1/ Jak konkrétně se projevuje pozitivní interference s mateřštinou v daném výzkumu? Vzhledem k zásadně odlišnému systému slovního a větného přízvuku v obou jazycích zní tento závěr poměrně překvapivě.

2/ Jak konkrétně by autor modifikoval svůj výzkum, aby výsledky vzhledem k hypotézám byly průkaznější?
S čímž souvisí další otázka:

3/ Dá se předpokládat, že by obě hypotézy byly za změněných kritérií jasněji potvrzeny, nebo výsledky spíše naznačují, že hypotézy by musely být stanoveny jinak?
	Text9: 13.1.2017
	Text6: PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
	dd4: [5]
	dd3: [4]
	dd5: [5]
	dd6: [4]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10: Kriticky je ovšem nutno nahlížet na dotazník, konkrétně na výběr respondentů. Pokud se autor rozhodl na jedné straně pro oborové univerzitní studenty, pro větší průkaznost výsledků by možná lépe posloužil druhý vzorek studentů, který se nevěnuje angličtině podobně dlouho jako první skupina, aby byla vytvořena výrazná protiváha. 

S tímto souvisí další problém, který představuje nejasná znalostní a dovednostní struktura vzorku respondentů. Hlavní informace, kterou v tomto ohledu čtenář má, se týká vlastního odhadu délky doby studia. Pro přesnější určení jazykové úrovně respondentů by bylo potřeba alespoň stručné testování v rámci dotazníku.

Což mě přivádí k poslední otázce: zabýval se autor alespoň okrajově kritériem úplného pochopení daného textu jako faktorem, který může spolurozhodovat o správném či chybném umístění přízvuku? Je možné, že lexikální neznalost mohla výsledky ovlivnit?


