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Předkládaná bakalářská práce si klade za hlavní cíl zjistit míru roticity v mluvě vybraných 
slovenských mluvčích, konkrétně studentů SŠ a jejich vyučujících. Na první pohled přímočaré 
a nekomplikované téma autorka dále rozvíjí a v druhém sledu řeší, zda stupeň roticity závisí 
na pozici ve slově (finální a nefinální) a které faktory mohou ovlivňovat rozsah zkoumaného 
jevu. Práce ve všech ohledech splňuje požadavky kladené na tento typ práce; autorka vládne 
kultivovanou angličtinou, prokazuje dobrou orientaci v odborné literatuře, zvolila vhodnou 
metodologii k naplnění stanovených cílů a získaná data dokáže samostatně analyzovat 
a interpretovat. 
 
V logicky strukturované teoretické části je na roticitu správně nahlíženo jako na hlavní 
kritérium klasifikace anglických akcentů, detailněji je pak fenomén roticity zkoumán v rámci 
britské a americké standardní angličtiny. Autorka neopomíjí historické pozadí 
a sociolingvistický rozměr zkoumaného jevu. Oddíl 2.6.1 shrnuje současný výzkum 
zabývající se roticitou u nerodilých mluvčích, nicméně žádná z citovaných studií není 
z Evropy a autorka tak nemá možnost porovnat výsledky vlastního výzkumu s distribucí 
hlásky r u respondentů s podobným jazykovým pozadím. Je si autorka jistá, že se roticitou 
ve středoevropském prostoru nikdo nezabýval? 
 
V praktické části jsou jasně formulovány hypotézy, následuje pečlivý popis všech fází 
výzkumného šetření včetně tvorby textu a dotazníku, nahrávání respondentů a zpracovávání 
dat metodou poslechové analýzy. Přehlednosti textu napomáhají tabulky a grafy znázorňující 
výsledky analýz; tabulky s kompletními výsledky jsou k dispozici v příloze. Hypotéza, že 
produkce slovenských studentů bude téměř 100% rotická, byla potvrzena. U vyučujících 
dosáhla míra roticity 61 %. Zajímavé zjištění představuje fakt, že i přes jasnou převahu 
roticity v mluvě studentů data v několika případech naznačují rovněž vliv výslovnostního 
modelu představovaného vyučujícími. I když se jedná o dopad minimální, sledování této 
tendence by mohlo být řešeno v samostatném výzkumu. 
 
Z jazykového a formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Bakalářskou práci Anett 
Pankovicsové doporučuji k obhajobě a navrhuji předběžné hodnocení výborně. 
 
 
V Nymburce 8. září 2014                              Mgr. Kristýna Poesová, Ph.D. 
 
Navrhuji, aby se autorka při obhajobě vyjádřila k následující otázce: 
 
Čím může autorka podložit tvrzení o narůstající popularitě americké angličtiny (str. 23)? 


