
Anett Pankovicsová
Slovak English: rhotic or non-rhotic

Oponentský posudek na bakalářskou práci

Práce Anetty Pankovicsové se zabývá mírou roticity v angličtině u slovenských 
mluvčích. Rozsah práce je 35 stran a přílohy a práce je členěna obvyklým 
způsobem – na část teoretickou a na část praktickou. Přílohy obsahují text a 
dotazníky, které byly použity při zkoumání daného jevu, a CD s nahrávkami 
čteného textu slovenských mluvčích.

Teoretická část popisuje roticitu jako jeden z rozlišujících znaků anglického 
přízvuku a uvádí charakteristické vlastnosti britské a americké angličtiny. 
Dotýká se i historického vývoje a sociolingvistického rozměru tohoto jevu. 
Autorka v této části vychází z mnoha zdrojů, které se tématem zabývají, z čehož 
vyplývá, že autorčina znalost literatury na toto téma je poměrně rozsáhlá.

Praktická část předkládá metodu a průběh výzkumu, který autorka provedla u 
studentů ve věku 16-18 let a u učitelů angličtiny. Čtenáři poskytuje podrobný 
rozbor dat, která byla získána nahráváním čteného textu obsahujícího hlásku r 
v různých postvokalických pozicích, a dále rozbor dat získaných dotazníkem.
Autorka zde vychází ze tří hypotéz: výslovnost slovenských studentů angličtiny 
je spíše rotická, neroticita se vyskytuje spíše u slovenských učitelů angličtiny a 
výslovnost učitelů ovlivnuje výslovnost studentů. Bylo zjištěno, že studenti mají 
tendenci k rotickému přízvuku, u učitelů se projevují jak rotické tak nerotické 
tendence. Hypotéza, že výslovnost studentů je ovlivněna výslovností učitelů, se 
ukázala pravdivou jen v malé míře – studenti jsou více ovlivněni americkými 
médii.

Autorce se podařilo zpracovat dané téma přehledným způsobem, práce je na 
velmi dobré jazykové úrovni. I zjištěné výsledky zkoumání jsou zpracovány 
velmi přehledným způsobem, čtenář se v práci může dobře orientovat.

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně navrhuji známku výbornou.

Otázka k diskuzi při obhajobě: Zamýšlí autorka ve svém výzkumu pokračovat a 
pokud ano, co a jak konkrétně by ráda zkoumala? (Možnost dalšího výzkumu je 
zmíněna i v její práci.)
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