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Jak název napovídá, bakalářská práce A. Havránkové se zaobírá tématem vokalických systémů anglického a francouzského 
jazyka. V úvodní části nejsou uvedeny osobní důvody, jež vedly autorku k volbě tématu (letmo je naznačeno, ovšem až na s. 
23). Kap. 1 definuje vokály a nastiňuje hlavní rozdíly mezi vokály v angličtině a francouzštině, kap. 1.1 je věnována
anglickým vokálům, jež jsou detailně popisovány; kap. 1.1.3 se pak konkrétně zaměřuje na dvojhlásky, přičemž kap. 1.1 je 
na straně 12 ukončena citací, což obvykle nebývá doporučováno. Chybí zde skutečný závěr kapitoly, shrnutí, návaznost na 
následující kapitolu.

Kap. 1.2 vyjmenovává a popisuje francouzské vokály, přičemž je v potaz brána kupř. otevřenost/zavřenost slabiky a přízvuk., 
kap. 1.2.2 je zaměřena na nosovky, přičemž opět chybí návaznost, shrnutí, zhodnocení a okamžitě se přechází v kap. 1.3 
k polosamohláskách v angličtině a francouzštině a kap. 1.3.2 končí citací bez závěru. Chybí tu jakékoli shrnutí, zhodnocení 
teoretické části, či návaznost na část praktickou. Celá teoretická část, tj.  s. 3 -22 působí dojmem telefonního seznamu, má 
popisný charakter. V jednotlivých podkapitolách je popsán izolovaně např. systém polosamohlásek v angličtině a 
v následující podkapitole izolovaně systém polosamohlásek ve francouzštině, ale nedochází se k závěru, chybí zde skutečně 
porovnání, zhodnocení. 

Praktická část si za cíl kladla upozornit na a analyzovat konkrétní obtíže, které mají francouzští mluvčí při vyslovování 
vybraných anglických slov. Specifikována je metoda, výběr slov, popisován je vzorek respondentů, prezentovány jsou 
výsledky. V rámci obhajoby by autorka mohla upřesnit, komu, jakým čtenářům jsou její práce a výsledky výzkumu určeny, 
pokud analyzuje francouzské mluvčí, jak vyslovují anglická slova. Lze tyto výsledky nějakým způsobem využít v České 
republice? Pokud ano, jak?

Závěr práce neshrnuje poznatky, ke kterým autorka dospěla v teoretické části. V závěru jsou mimo jiné prezentována nejasná, 
matoucí tvrzení typu: „All three hypotheses were more or less confirmed. However, we cannot say that they were confirmed 
in 100% of the cases.“ Dále se domnívám, že v části, kde autorka hovoří o transferu a dvou možných příčinách, došlo 
k chybě: tvrzení autorky, že některá slova si ponechala téměř celou svou francouzskou výslovnost v angličtině se jeví jako 

nepřesné, pokud porovnáme: /´mʌs tæʃ, mə´stæʃ/  x [mustaʃ], protože zde ke změnám ve výslovnosti evidentně došlo 
také (viz. s. 33). V závěru rovněž autorka uvádí jako problém, že Francouzi často vyslovovali [r] v dvojhláskách. V rámci 

obhajoby by tedy mohla uvést na pravou míru, v kterých případech výslovnost [r] lze skutečně vnímat jako chybu s ohledem 
na různé geografické oblasti, kde je angličtina používána, např. General American English. 

Chválím četně využívání logických konektorů, četné citace jak ze anglicky, tak francouzsky i česky psané odborné literatury, 
použitou adekvátně tak, aby podpořila jimi autorka podpořila svá tvrzení,  čímž A. Havránková dokázala, že je schopna 
pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou. Nicméně u citací z francouzsky i česky psaných publikací chybí údaje 
o tom, kdo tyto pasáže překládal do angličtiny.

Z formálního hlediska je dále nutno vytknout následující: chyby v citační normě (např. s. 35, 36), banality typu „English and 
French are two different languages“ (s. 1), zbytečné opakování podst. jmen tam, kde šlo využít zájmen (např. s. 1, řádek 1 –
languages), kapitola začíná či končí citací (s. 1), chyby ve členech např. s. 1, 5, 13, 24, 33, 35, stylistické nedostatky ( s. 3), 
chyby v předložkách, např. s. 4, chyby v interpunkci (např. s. 5, 23), chybné použití zájmena the other – s. 8, chyby ve 
francouzských akcentech (s. 35), chybné použití zájmena its – s. 23.

I přes tyto nedostatky práci doporučuji k obhajobě. Celkově navrhuji předběžné hodnocení velmi dobře až dobře.
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