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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená práce se zabývá problematickými jevy ve výslovnosti pojmů náležejících ke
kognitivnímu přístupu k reáliím německy mluvících zemí z hlediska českých žáků. Autorka si
pro analýzu zvolila názvy německých měst.

Bakalářská práce je psána v německém jazyce, sestává se ze čtyř základních kapitol, je
doplněna úvodem a závěrem. V příloze je uveden seznam vybraných německých měst s jejich
zvukovým přepisem a také dotazník, který byl součástí výzkumné části práce.

Jako  výzkumnou  techniku  zvolila  bakalantka  zvukovou  analýzu  nahrávek,  které  byly
realizovány ve dvou skupinách studentů učících se německý jazyk čtyři a sedm let.  Výsledky
sluchové analýzy byly porovnávány s předpokládanými obtížemi specifikovanými v teoretické
části práce, kde jsou objasněny základní pojmy, relevantní zkoumané problematice. Dále se zde
věnuje  srovnávací  analýze  českého  a  německého  vokalického  a  konsonantického  systému.
Okrajově  se  zabývá  i  problematikou  slovního  přízvuku  a  koartikulace.  Celkově  lze  říci,  že
autorka podává solidní přehled rozdílů a společných prvků.
Praktický  přínos  předložené  bakalářské  práce  lze  spatřovat  především  v analýze  zvukových
nahrávek, jejíž výsledky mohou pomoci učitelům němčiny při eliminaci výslovnostních chyb.
Výsledky analýzy jsou uvedeny i v tabulkách. 



Formální  stránka  předložené  práce  splňuje  požadavky  kladené  na  bakalářskou  práci.
Připomínky lze mít k citacím a k seznamu bibliografických citací, které nejsou zcela sjednoceny. 
 Celkově práci však hodnotím pozitivně a především je třeba zdůraznit skutečnost, že je
psána v němčině, a že se autorka zabývala obtížným tématem, jakým oblast fonetiky a fonologie
bezpochyby je. Literaturu dokázala využít odpovídající způsobem. 

Otázky k obhajobě:
1. Uveďte, jakým způsobem byl tvořen výzkumný vzorek.
2. Specifikujte, jak lze výsledky Vaší bakalářské práce využít a jak by mohla být dále 

rozpracovávána.
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