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Tématem předkládané bakalářské práce je srovnání vokalických systémů anglického (AJ) a 
francouzského jazyka (FJ). Teoretickou část tvoří výčet a popis jednotlivých samohlásek 
z obou inventářů. Autorka porovnává jednotlivé vokalické kvality v AJ a FJ, chybí však 
shrnutí hlavních rozdílů na konci každé podkapitoly. Některá tvrzení jsou nepřesná (např. str. 
7 – vždy počáteční formulace v prvních třech odstavcích). Úplný seznam ortografických 
reprezentací u každého vokálu je zbytečný, stačilo by vyjmenovat jen nejčastější 
korespondence. Tyto dlouhé a monotónní výčty značně ubírají práci na čtivosti. Zjištění v 
teoretické části mohla být efektivněji využita pro selekci slov do praktické části. 
 
Cílem praktické části bylo analyzovat nejčastější chyby ve výslovnosti samohlásek 
francouzských mluvčích anglického jazyka. Do výzkumného vzorku byla zařazena slova, 
která mají ve FJ protějšky, i ta, jejichž ekvivalenty Francouzi ve svém mateřské jazyce 
nenaleznou. Objem dat je nesmírně velký, obsahuje přes 2000 položek. Autorka podrobila 
nahrávky dvanácti rodilých mluvčích detailní analýze a výsledky zanesla do přehledných 
grafů a tabulek (transkripce vzorové výslovnosti; francouzský ekvivalent, existuje-li a jeho 
transkripce; klíčový zvuk a komentář k jeho výskytu). V těchto vyčerpávajících rozborech 
zabírajících téměř 150 stran příloh se nacházejí všechny relevantní informace o zkoumaných 
jevech. K potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz by býval stačil menší počet položek, 
které mohly být vybrány na základě srovnání vokalických systémů AJ a FJ. Izolovaná slova 
mohla být včleněna do krátkého textu, který by posluchači nahlas přečetli. Tím by byla 
zaručena větší přirozenost ústního projevu. Autorka se opravdu zbytečně nadřela při 
zpracovávání nasbíraných dat, ačkoliv téma práce si to nutně nevyžadovalo. Výsledky 
nepřinesly žádná revoluční zjištění, silný transfer byl prokázán ve všech očekávaných 
oblastech. Autorka by měla být opatrnější v interpretaci některých dat, např. nahrazování 
schwa r-ovým zvukem ve vybraných dvojhláskách je běžné v rámci americké angličtiny. 
 
Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni, nepočítáme-li občasné problémy s používáním 
členů a některé stylistické nepřesnosti. Práci Anny Havránkové doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení velmi dobře. 
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