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Jednou z předností předkládané bakalářské práce je jasně stanovený cíl – zjistit, zda zvýšení 
fonetického povědomí u studentů 1. ročníku anglického jazyka na PedF UK povede ke 
zlepšení jejich percepčních dovedností. Zkoumaný jev představuje rozpoznání 
znělosti/neznělosti anglických obstruentů ve finální pozici, konkrétně /t/ a /d/ v příčestích 
minulých a jednoslabičných podstatných jménech. Teoretická východiska tohoto fonetického 
výzkumu čerpají převážně z oblasti osvojování cizího jazyka (SLA – Second Language 
Acquisition) se zaměřením na percepci řeči. V teoretické části se autorovi podařilo výstižně 
popsat a analyzovat nejpodstatnější aspekty ve vztahu ke zvolenému tématu opírající se o 
výstupy zahraničních studií. Jedná se především o vysvětlení problémů nerodilých mluvčích v 
oblasti percepce zvukového systému cizího jazyka (ztráta univerzální percepční citlivosti, 
fonologické síto, percepční iluze). S tím úzce souvisí komplexní proces tvorby nových 
fonologických kategorií, který autor vhodně charakterizuje na základě dvou odlišných 
koncepcí (kontrastivní analýza a negativní transfer; Flegeho Speech learning model).  
 
V druhé části teorie je v přiměřeném rozsahu a s použitím odpovídající terminologie 
představen předmět výzkumného šetření, desonorizace finálních obstruentů. I přes úplnou 
ztrátu znělosti je identita anglických fonologicky znělých souhlásek rozpoznatelná na základě 
zachování rysu nenapjatosti (lenis character) a dále je signalizována délkou samohlásek (pre-
fortis shortening). Naopak v češtině je znělostní rozdíl zcela neutralizován. V závěru 
teoretické části je zformulováno pět hypotéz. U hypotézy č. 2 chybí odůvodnění stávající 
formulace; hypotézy 3 a 4 se částečně překrývají a mohly být sloučeny v jednu. Otázkou 
zůstává, zda pravidelný kontakt s rodilými mluvčími či poslech angličtiny prostřednictvím 
médií může ovlivnit zkoumanou vlastnost. Slyší-li český mluvčí vlivem negativního transferu 
z mateřštiny na konci slova lead hlásku [t] a u begged [kt], pomůže jim častější kontak s 
angličtinou bez kognitivního zpracování daného jevu začít vnímat finální hlásky správně? 
Vzhledem k zaměření práce mohl autor stručně shrnout hlavní závěry výzkumu týkajícího se 
účinnosti výslovnostní výuky v EFL kontextu.  
 
V praktické části je prezentován výzkumný design, který z metodologického hlediska splňuje 
veškeré požadavky kladené na tento typ výzkumu. V předvýzkumné fázi autor vytvořil a 
odpilotoval percepční test včetně krátkého dotazníku zaměřený na diskriminaci finálních 
alveolárních exploziv /t/ a /d/ v různých kontextech. Samotný výzkum realizovaný formou 
experimentu (technika „jedné skupiny před – po“ Chráska, 2008, s. 28) spočíval ve třech 
krocích: zadání pretestu, experimentální působení a posttest. Na administraci percepčních 
testů se podílela vedoucí práce, která zároveň zodpovídala za prezentaci a nácvik cílových 
jevů (desonorizace a krácení samohlásek) v rámci univerzitního kurzu Anglická fonetika a 



fonologie I. Získaná data byla zpracována v tabulkovém editoru Excel, statisticky ověřena a 
interpretována ve vztahu ke stanoveným hypotézám. 
 
Zatímco celková úroveň práce se vyznačuje vysokou kvalitou, poslední a zároveň stěžejní 
kapitola Results (s. 22–25) působí odbytým dojmem, jak po stránce grafické (různé velikosti 
grafů a tabulek bez popisků), tak i obsahové. U prvních dvou hypotéz autor vycházel pouze 
z dat sesbíraných v pretestu a nevyužil možnosti srovnání s druhou sadou výsledků. Došlo 
vlivem působení nezávisle proměnné ke změně v percepci zkoumaných hlásek? Na str. 25 
autorovi zřejmě došly síly úplně, rezignoval na vysvětlení deskriptorů L, H, P, N, které jsou 
pro nezasvěceného čtenáře nesrozumitelné; neuvedl výsledky jednotlivých slov nebo alespoň 
jednotlivých kategorií; nedozvíme se, zda zmiňované zhoršení ve slově loved bylo shledáno 
statisticky významné. Interpretace výsledků s ohledem na teoretická východiska či návrh 
navazujícího výzkumu chybí.  
 
Po jazykové stránce je práce na výborné úrovni, ojedinělé překlepy a chyby se vyskytují 
v poslední části (s. 23–25). Snazší orientaci v textu by pomohlo číslování kapitol a podkapitol. 
Diskuze k výsledkům by měla být součástí praktické části, výstupy celé práce by pak měly 
být shrnuty v závěru. 
 
Přes výše zmíněné výtky na předkládané práci oceňuji úsilí investované do realizace 
původního fonetického výzkumu a především samostatnost autora ve všech fázích řešení 
projektu. Bakalářskou práci Jakuba Kaňáka doporučuji k obhajobě a navrhuji předběžné 
hodnocení 2 (velmi dobře). Konečnou známku ponechávám na výsledky obhajoby. 
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