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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená třetí verze bakalářské práce se zabývá vlastnostmi samohlásek v němčině ve srovnání 
s češtinou. Teoretická část popisuje vlastnosti německých a českých vokálů a jejich základní 
klasifikace. Nabízí se však otázka, zda teoretická část práce je důsledně srovnávací, jak 
diplomantka zdůrazňuje v názvu práce a v anotaci, nebo zda se jedná o prostý výčet jevů. Dle 
mého soudu se diplomantka omezuje bohužel jen na kusé poznámky, které v práci dostatečně 
nereflektuje.
Za nedostatek bakalářské práce považuji skutečnost, že v teoretické části práce není jasné, co 
bylo převzato z odborné literatury, co lze považovat za hodnocení či kritiku autorkou práce a 
autorčiny názory zcela samostatné. Tyto části práce nezohledňují základní metodiku zápisu 
bibliografických odkazů. 
Prvořadým cílem praktické části bylo zkoumat a blíže specifikovat jevy, které jsou pro české a 
německé mluvčí obtížné. V této části jsou prezentována cvičení vhodná pro nácvik samohlásek. 
Úvodní komentář 5 Forschung na straně 44 je nesrozumitelný, a tedy zcela neodpovídá 
požadavkům. Ani praktická část diplomové práce nevyústila v jasnou formulaci závěrů. Tato část 
postrádá adekvátní analýzu, vlastní stanoviska k řešeným problémům a postup, který byl při 
analýze uplatněn.
V textu lze najít velké množství chyb a jiných nepřesností, přestože bakalantka předkládá již třetí 
verzi bakalářské práce. V tomto smyslu formální stránka práce neodpovídá standardům. 



Otázky k obhajobě:

1. Jakou metodologii autorka práce zvolila? Postrádám interpretaci výsledků a vyhodnocení 
dat bakalářské práce. 

2. V praktické části autorka prezentuje cvičení vhodná pro nácvik obtížných vokálů. Pakliže 
autorka práce tato cvičení přebírá, postrádám bibliografickou referenci sloužící 
k identifikaci zdrojového materiálu (??)

3. Navrhněte další využití vaší práce.
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