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Téma předkládané bakalářské práce představuje výslovnostní jev úzce související s psanou podobou 
jazyka, tzv. nevyslovovaná nebo tichá písmena (silent letters – SL) v angličtině. I když existuje 
poměrně velké množství cvičení na výrazy se SL, jak v běžných učebnicích anglického jazyka, tak ve 
výslovnostních publikacích či na internetu, čeští mluvčí v této oblasti opakovaně chybují napříč všemi 
jazykovými úrovněmi. Ačkoliv práce není primárně didakticky zaměřená, její vznik byl motivován 
potřebou ukázat, že zdánlivé nepravidelnosti týkající se slov se SL podléhají určitému řádu a cílový 
jev lze systematicky trénovat. 
 
Logicky na sebe navazující a myšlenkově provázané podkapitoly teoretické části mají syntetický 
charakter. Autorce se podařilo shromáždit kusé informace o zkoumaném jevu, což vyžadovalo 
trpělivost a soustředěnou práci zejména při vyhledávání relevantních faktů v literatuře věnované 
historickému vývoji anglického jazyka. Autorka nejprve zasazuje SL do širšího kontextu; poukazuje 
na absenci jednoznačné definice SL (co je a co není SL, co můžeme považovat za SL a co za spřežku) 
a stručně zmiňuje historické pozadí vývoje SL (2.1 a 2.2). Těžištěm teoretické části je podkapitola 2.3, 
jež nabízí výčet jednotlivých SL, především souhlásek. U každého písmene se čtenář dozví, v jakém 
kontextu se nejčastěji objevuje a jaké jsou důvody jeho výskytu v uváděných příkladech. 
V následujících podkapitolách 2.5 a 2.6 jsou výstižně shrnuty argumenty vysvětlující existenci SL 
a nalezneme tam i úvahu o budoucnosti SL v anglickém pravopisu. Autorku je nutné pochválit za 
příkladnou samostatnost při procesu psaní práce a schopnost navrhnout a obhájit řešení vyvstanuvších 
problémů na základě důkladné znalosti dostupných pramenů.  
 
V praktické části jsou představeny výsledky menšího výzkumu zaměřeného na produkci výrazů se SL 
ve dvou jazykových skupinách studentů jednoho pražského gymnázia. Metodou poslechové analýzy 
autorka porovnala schopnost vyslovit slova se SL v 1. a 4. ročníku pomocí textu vytvořeného pro 
účely daného výzkumu. Jednotlivé kroky výzkumného šetření jsou pečlivě popsány včetně přehledné 
prezentace získaných dat a jejich interpretace. Hypotéza, že respondenti na vyšší jazykové úrovni 
budou chybovat méně, byla potvrzena. Nicméně rozdíl v počtu pochybení nebyl příliš vysoký 
a některá běžně používaná slova byla vyslovena s tichými písmeny v obou skupinách. Tyto výsledky 
nejsou překvapivé, jelikož v českém jazyce fenomén SL neexistuje a vztahy mezi hláskami a písmeny 
jsou pravidelné. Absence jasného rozdílu mezi jazykově méně a více pokročilými studenty a určitá 
rozmanitost výsledků do určité míry potvrzuje původní domněnku, že cílovému jevu se v hodinách 
angličtiny nevěnuje systematická pozornost. Autorka v diskuzi opakovaně apeluje na vyučující, aby se 
cílový jev procvičoval častěji a především aby byla pozornost studentů nasměrována ke skupinám 
slov, ve kterých se SL pravidelně vyskytují.  
 
Z jazykového a formálního hlediska je práce na vynikající úrovni. Bakalářskou práci Markéty 
Pospíšilové s radostí doporučuji k přijetí a navrhuji předběžné hodnocení výborně. 
 
V Nymburce 7. září 2014                              Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 
Navrhuji, aby se autorka během obhajoby své práce vyjádřila k následující otázce: 
Do jaké míry by vyučující a studenti měli být obeznámeni s důvody vzniku tichých písmen? 


