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Gabriela Novotná si vytýčila náročný cíl: vytvořit soubor anglických slov, jež čeští studenti nevyslovují 
správně, a klasifikovat důvody, které k nesprávné výslovnosti vedou. Ke kompletnímu naplnění tohoto 
cíle však nedošlo, pravděpodobně vlivem menšího soustředění na práci během pobytu autorky na 
zahraniční univerzitě.  Přes nedostatky je to práce zajímavá, a za předpokladu částečného 
přepracování a odstranění chyb by mohla být východiskem pro diplomní práci magisterskou.  
 
V části teoretické  je uveden přehled teoretických poznatků z poměrně rozsáhlého souboru teoretických 
pramenů a kategorizace výslovnostních chyb. Na nedotaženost práce v tomto ohledu ukazuje např. 
skutečnost, že k citaci autorů Daltona a Seidlhofer na str. 14 není v bibliografii uveden příslušný zdroj. 
Na str. 13 se objevuje u citace z díla A. Baker stránka x.  Záběr teorie je však, domnívám se, poněkud 
zbytečně široký: např. kapitola 6.2 není pro celkový záměr významně přínosná. Taktéž uvedení kap. 6.4 
v teoretické části je dle mého názoru omylem, jelikož obsahuje již velmi konkrétní data o autorčině 
výzkumu. 
 
Praktickou část – jež takto není označena – pravděpodobně tvoří kapitola 7 označená celkově jako 
diskuze, ovšem souvisí úzce s bodem  Preliminary analysis (6). Autorka v této části postihuje a třídí 
problémy ve výslovnosti, jak je u českých studentů různé pokročilosti a věku zaznamenala při observaci 
několika vyučovacích hodin a u pokročilých univerzitních studentů - u těchto pořídila nahrávky jejích 
čtení krátkého textu. Při sestavování tohoto textu se zaměřila na slova, jejichž chybnou výslovnost 
předpokládala. Stanovila si výskyt chybné výslovnosti téhož slova dvakrát jako základní frekvenci 
postačující k zařazení slova do seznamu. V prvním případě není však jasné, při jaké dovednosti 
k chybám docházelo. Zároveň je pravděpodobné, že některá méně frekventovaná slova (trough) byla 
studentům zcela neznámá, tudíž nelze říci, že jde jednoznačně o typickou chybu ve výslovnosti. 
 
Gabriela Novotná si dobře osvojila metajazyk odborné fonetické práce a velmi dobře ovládá fonetický 
přepis. Práce ovšem bohužel obsahuje gramatické chyby ve shodě v čísle (str. 15, 20, 29), v syntaxi - 
pořádku slov  (str. 8, 9, 12, 26, 27, 28), interpunkci (8, 25, 35), sloves.tvarech (This thesis will only dealt 
with, str. 15) a několik dalších drobnějších chyb a opomenutí. Vhodnější než zájmeno 1.os.pl  ve větách 
typu as we can see – str.23, we find out – str. 25 a jinde je užití trpného rodu.  Stránkování práce je 
chaotické v apendixu a na začátku práce – alespoň ve výtisku, který měla autorka posudku k dispozici, 
figuruje str. 6 před str. 5. Chybí podpis autorky v prohlášení o původu díla. Všechny tyto nedostatky 
svědčí o nevelké pečlivosti autorky při psaní této bakalářské práce. Jsou též hlavním důvodem níže 
uvedeného hodnocení. 
 
Bakalářskou práci přijímám, hodnotím otevřenou známkou 2 – 3 ( velmi dobře – dobře)  a doporučuji 
k obhajobě. Navrhuji upřesnit hodnocení dle průběhu a výsledku obhajoby. 
 
 
Praha, 6. září 2013                                                                                Mgr. Marie Bojarová 


