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Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl identifikovat slova, s jejichž výslovností mají 
čeští mluvčí anglického jazyka problémy bez ohledu na věk a jazykovou úroveň a odhalit 
důvody této silné rezistence vůči správné výslovnosti. Potenciál zvoleného tématu není 
zdaleka vyčerpán, jeho zpracování doprovází řada problémů a v mnoha ohledech je práce 
nedotažená. Výchozí soubor problematických slov byl získán na základě observací jedenácti 
hodin anglického jazyka různých jazykových úrovní a věkových skupin, během nichž autorka 
zaznamenávala slova, jež byla minimálně dvakrát nesprávně vyslovena. Jedná se tedy 
o poměrně malý vzorek, především stanovená frekvence výskytu chybné produkce je nízká. 
Pro zařazení slov do autorkou avizovaného manuálu či seznamu Commonly mispronounced 
words pro českou populaci je potřeba rozsáhlejšího sběru dat a komplexnější analýzy. 
Následným srovnáním s britskou standardní výslovností bylo stanoveno sedm kategorií podle 
chyb, které se na nesprávné produkci nejvíce podílejí. V navazující kapitole jsou jednotlivé 
jevy přispívající k výslovnostním obtížím popsány z fonetického hlediska s přihlédnutím 
k interferencím z mateřského jazyka. Praktická část je uzavřena mini-výzkumem mezi 
univerzitními studenty v podobě produkčního testu. 
 
Pracně a pečlivě sestavené tabulky problematických slov uvedené v přílohách (1A-D) doslova 
vybízejí k doplňujícím analýzám, které by poskytly hlubší vhled do zkoumané oblasti 
a umožnily formulaci původních hypotéz, jejichž ověření nemusí být nutně předmětem této 
práce. Procentuální vyjádření výskytu slov v jednotlivých kategoriích vedoucí k jejich 
seřazení od nejvíce po nejméně závažné autorka uvádí pouze ve třech případech. Další 
možnost představuje zjištění, u kolika slov byla nesprávná výslovnost zapříčiněna jednou, 
a u kolika kombinací dvou a více chyb. Nabízí se pak stanovení hypotézy, zda slova, v jejichž 
produkci se kumuluje více problémů, jsou vyslovována chybně častěji a jejich nápravě je pak 
potřeba věnovat více času ve výuce. Poslední nevyužitou možnost představuje identifikace 
těch lexikálních jednotek, které se objevují napříč vytvořenými seznamy včetně 1E (slova 
přejatá ze dvou zahraničních publikací). U nich lze uvažovat o vyšší pravděpodobnosti, že 
budou činit potíže většímu počtu studentů (např. youth se vyskytuje v 1B a 1C; butcher v 1A 
a 1E). Na závěr těchto metodologických výhrad považuji za nutné zmínit skutečnost, že 
autorka byla celý rok v zahraničí v rámci Erasmus programu, což se negativně promítlo na 
intenzitě konzultací. Za další, níže uvedené nedostatky již Gabriela Novotná nese plnou 
zodpovědnost a jsem si jista, že jim bylo možné předejít soustředěnějším studiem literatury a 
lepším time managmentem. 
 
Struktura práce se vyznačuje mírnou chaotičností, týká se to především zvoleného členění 
textu do kapitol. Po úvodu ihned následuje předvýzkum (Preliminary analysis), jehož součástí 
jsou přitom podkapitoly 6.2 a 6.3 patřící svým obsahem do teoretického úvodu. Kapitola 



Discussion je vyústěním předvýzkumného šetření a logicky tedy patří do Preliminary 
analysis, nicméně je uvedena samostatně na úrovni úvodu a závěru. Kapitola 6.2 souvisí se 
zvoleným tématem velmi okrajově, místo ní měla autorka tento prostor věnovat současnému 
výzkumu v dané oblasti (např. studie polské fonetičky Jolanty Szpyry-Kozlowské z roku 2012 
Mispronounced Lexical Items in Polish English of Advanced Learners; lehce dohledatelné 
online). Dále se domnívám se, že do kategorie Resemblence to Czech Words (7.1.3) patří 
mnohem více slov, než je uvedeno, namátkou například conversation, profile, vital, canal, 
economy.  
 
V práci se nachází poměrně mnoho pasáží, které jsou v daném kontextu irelevantní a působí 
dojmem dodatečného vložení (např. str. 12, 17, 19, 23, 24), několik nepřesných formulací 
(např. str. 8, 10, 22) a jazykové chyby (např. slovosled str. 8, 9, 26; předložky a členy str. 13, 
16, 20). Systém zvolených zkratek je podle mého názoru příliš komplikovaný a narušuje 
plynulost textu. Místo počátečních písmen bych doporučila ponechat delší části slov nebo celé 
názvy. V seznamech slov nejsou u transkripcí konzistentně značeny hlavní přízvuky. 
 
Bakalářskou práci Gabriely Novotné doporučuji k přijetí, navrhuji předběžné hodnocení velmi 
dobře až dobře (2–3) a konečnou známku nechávám na výsledku obhajoby. 
 
 
 
V Nymburce 7. 9. 2013       Kristýna Poesová 
 
 
Navrhuji, aby se autorka během obhajoby vyjádřila k následující otázce: 
 
Byla do seznamů zařazena všechna chybně vyslovená slova bez ohledu na typ promluvy a 
interakce (např. spontánní/semispontánní promluva, hlasité čtení)? Měla autorka nějakým 
způsobem ošetřeno, jestli studenti slovo neznají, a proto ho vyslovují špatně nebo se skutečně 
jedná o nesprávně naučenou výslovnost použitou při produkci známého slova? 
    


