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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:
Autorka se zabývá problematikou výslovnosti vokálů v češtině a němčině. Vychází z popisu vlastností 
vokálů v českém a německém vokalickém systému. Ve čtvrté kapitole pak uvádí cvičení vhodná pro 
nácvik výslovnosti problematických jevů s tím, že uvedená cvičení předložila i dvěma rodilým mluvčím. 
Na základě nahrávek pak sluchovou analýzou posoudila chyby při jejich realizaci. 
Práce nemá jasně formulovaný cíl práce, v závěru práce pak tudíž chybí reflexe, zda stanovený cíl byl 
dle autorky splněn a jakým způsobem. Při obhajobě práce je třeba toto doplnit. 
Posuzujeme-li celkové zpracování tématu, chybí práci výraznější vlastní hodnocení nahrávek a
vyvozování závěrů a porovnávání obou vokalických systémů. Jako nadbytečná se jeví kapitola o 
publikacích, aby mohla být návodem např. pro studenty pro orientaci v odborné dostupné literatuře, 
musela by být stanovena kritéria pro srovnávání. 
Formální stránka bakalářské práce vykazuje drobné nedostatky. Název v češtině stále neodpovídá 
zcela názvu v němčině. Autorka kombinuje dva způsoby citací. Internetové prameny jsou 
nedostatečně citované, chybí především název publikace a autor. V prohlášení je chybné zařazení 
práce, v práci je možno nalézt překlepy, jazykové chyby (např. s. 58, s. 17 aj.). Nepodařilo se bohužel 
vyloučit problémy s transkripčními  znaky.
Na přiloženém CD jsou uvedeny nahrávky obou mluvčích, však nejsou slyšitelné, což ovšem může být 
způsobeno chybou přehrávací techniky.

Otázka k obhajobě:

1. Uveďte cíl práce a zhodnoťte, zda byl splněn a do jaké míry. 
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