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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená bakalářská práce se věnuje problematice výslovnosti hlásek / l  d t / v češtině a 
němčině. Většina kvalifikačních prací řeší výslovnost klasicky problematických hlásek, jejichž 
nesprávná výslovnost může vést k neuskutečnění komunikačního záměru. Zkoumané souhlásky v 
bakalářské práci k takovýmto hláskám nepatří. Nemají zásadní distinktivní funkci, přesto se jejich 
výslovnost češtině a němčině v mnohém liší. V tom je předložená bakalářská práce velkým přínosem 
k řešené problematice. 

Autor uchopil řešení problému z hlediska sociologického, což mu umožnilo odůvodnit výběr 
právě těchto souhlásek. Obdobně by se daly zkoumat i další hlásky, jako např. / V dalších 
kapitolách se věnuje popisu realizace těchto souhlásek v češtině a němčině. V této části prokázal 
autor velmi dobrou orientaci v problematice a odborné literatuře. 

Významnou kapitolou je výzkum k uvedeným souhláskám. Autor realizoval nahrávky náhodně 
vybraných subjektů a tyto nahrávky pak analyzoval pomocí programu Praat. Již samotná práce s tímto 
programem předpokládá zvládnutí problematiky fonetiky a fonologie na poměrně vysoké úrovni. 

Formální stránka předložené práce odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce, 
vytknout lze snad jen drobnější chyby. Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako zdařilou 
a doporučuji ji k obhajobě. 

Autor by si měl k obhajobě připravit odpověď k následujícím otázkám: 

1. Vysvětlete, jakým způsobem jste se vyrovnával při zkoumání rozdílů ve výslovnosti u 
konsonantu /d/ s oslabením znělosti.

2. Jakým způsobem je možno využít výsledků Vaší práce pro studenty filologického studia 
němčiny jako cizího jazyka.

V Praze dne 9. května 2012                                                                  PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
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