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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená bakalářské práce (předložena 13. 4. 2012 [podatelna Pedagogické fakulty UK v Praze, čís. 4021]) se 
zabývá rozdíly ve výslovnosti hlásek v němčině a v češtině.
Práce je psána v němčině, obsahuje tři hlavní kapitoly, je doplněna anotační kartou, obsahem, úvodem, závěrem, 
resumé v češtině, seznamem použité literatury a přílohami ilustračního charakteru. K práci je přiloženo CD.
Velmi solidně zpracované téma; výsledky analýzy jsou přehledně prezentovány a svědčí o nadhledu autora nad 
zkoumanými jednotlivostmi. Po obsahové stránce práce vypovídá o autorově schopnosti kultivovaně a reflektujícím 
způsobem prezentovat nejen metodologickou koncepci výzkumu, ale i výsledky analýzy. Po jazykové stránce je text
na velmi dobré úrovni (drobné chyby a formulační nepřesnosti se objevují na str. 6, 7, 10, 12, 13, 22, 36, 40, 47, 48, 
49, 50, 51, 52). Závěry bakalářské práce jsou podpořeny výzkumem provedeným formou akustické analýzy. 
Pečlivé resumé a úvodní kapitola zkoumající důsledky jazykové konvergence a divergence podtrhují celkový dojem 
z předložené práce jako práce odpovědně koncipované.

Otázky k obhajobě:

Prosím o konkrétní ověření pracovních hypotéz, jež autor vyhodnotil na základě zpracované analýzy.

V Praze dne 16. května 2012                                                                       PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.




