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Tématem předkládané bakalářské práce je produkce hlásky /r/ v české angličtině. Prizmatem 
této hlásky autorka zkoumá míru negativního transferu z mateřského jazyka, kde je /r/ 
realizováno odlišně od jeho anglického protějšku. Produkce /r/ je řešena ve vztahu k dosažené 
jazykové úrovni českých mluvčích anglického jazyka, zohledněn je také věk, kdy se 
respondenti začali anglický jazyk učit. 
 
V teoretické části je uveden fonetický a fonologický popis zkoumané souhlásky zvlášť 
v anglickém a českém jazyce. Autorka dobře ovládá odbornou terminologii a výklad vhodně 
doplňuje grafickými prostředky (obrázek mluvidel, mapa roticity, tabulky, spektrogramy). V 
celkovém shrnutí na str. 18 je však nejpodstatnější rozdíl v realizaci českého a anglického /r/, 
který má důležitou vazbu na výzkumnou část práce, formulován poněkud vágně …both 
sounds are articulated at distinct places and in different ways. Tabulka 1 obsahuje nepřesný 
popisek, v tabulkách 3 a 4 je použit špatný symbol (alveolární švih místo post-alveolární 
aproximanty) a v tabulce 4 je uvedena chybná transkripce slova tree (str. 17). V závěru 
teoretické části jsou stručně okomentovány faktory ovlivňující proces osvojování zvukové 
stránky cizího jazyka. 
  
V praktické části práce je představen původní výzkum a jeho základní parametry včetně 
stanovení hypotéz, popisu kritérií výběru respondentů, přípravy testovacích materiálů, 
průběhu nahrávání a zpracování získaných dat. Autorku je nutné pochválit, že vedle hlasitého 
čtení využila pro sběr dat i popis obrázku generující semispontánní produkci, jež je ve 
fonetickém výzkumu vysoce ceněna. Nahrávky byly hodnoceny metodou poslechové analýzy 
a výsledky jsou uvedeny v přehledných grafech. Zatímco závěry týkající se vlivu věku na 
úroveň výslovnosti /r/ jsou neprůkazné, srovnání tří jazykových úrovní ukázalo, že u studentů, 
kteří dosáhli vyšší jazykové úrovně, se negativní transfer projevuje slaběji. Tato zjištění však 
nejsou ani v diskuzi, ani v závěru práce porovnána s domácími či zahraničními studiemi 
podobného zaměření. Tendence týkající se vyššího výskytu chybných realizací /r/ v iniciální 
pozici slov může být využita ve výukové praxi. K interpretaci uvedené na str. 27–28 bych 
ráda dodala, že zlepšení výslovnosti sledované hlásky v průběhu nahrávání spíše souvisí se 
změnou testovacího úkolu a menší nervozitou respondentů. 
 
Po jazykové i formální stránce je bakalářské práce Barbory Hodkové na dobré úrovni. Práci 
doporučuji k přijetí, navrhuji ji předběžně hodnotit výborně až velmi dobře a konečnou 
známku ponechat na výsledku obhajoby. 
 
 
V Nymburce 17. června 2013    Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 



 
Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následujícím bodům: 
 

• Proč autorka použila při hodnocení negativního transferu tři kritéria (str. 26) a při 
hodnocení hypotézy kritického období pětibodovou škálu (str. 28)? 
 

• Lingua Franca Core Jennifer Jenkinsové připouští vyslovovat /r/ téměř jakýmkoliv 
způsobem, jelikož odlišné realizace této hlásky nesnižují mezinárodní srozumitelnost. 
Podle této koncepce by tedy neměl být problém, když je hláska /r/ realizována 
českými mluvčími anglického jazyka jako vibranta. Co si autorka o tomto názoru 
myslí? 

 
 


