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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.  

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
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	Text7: Bakalářská práce Michaely Friedlové se zabývá procesemsouvislé řeči zvaným asibilace, jak se vyskytuje v mluvenémprojevu rodilých a pokročilých nerodilých mluvčích anglickéhojazyka.Práce o rozsahu 49 stran je členěna obvyklým způsobem –obsahuje úvod, teoretickou část, praktickou část, závěr apřílohu. Teoretická část předkládá (pochopitelně že jenstručně) popis jevů, které se vyskytují v souvislé řeči, adále charakteristiku dané asibilace. Praktická část analyzujenahrávky nerodilých mluvčích, převážně českých a rakouskýchstudentů a srovnává je s mluveným projevem rodilých mluvčích.Autorka práce zjistila, že u rodilých mluvčí se zkoumaný jevvyskytuje o něco více. Z pedagogického hlediska je dle autorky
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	Text8: V závěru práce autorka nastiňuje i další možný výzkum v této oblasti a jeho modifikace. Jako jednu modifikaci autorka navrhuje, že v budoucím výzkumu by bylo vhodné, aby dialog s nerodilýmimluvčími byl alespoň částečně spontánní. Jak by toto, dleautorčina názoru, ovlivnilo výsledek zkoumání? 
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	Text10: důležité, aby si studenti angličtiny byli vědomi změn, kterése mohou vyskytnout v souvislé řeči, neboť některé jsoudůležité pro dorozumívací schopnosti. Autorka navrhuje, abybyli studenti při poslechových aktivitách upozorňováni naslova, v kterých dochází ke změně.Práce je psána v anglickém jazyce na velmi slušné jazykovéúrovni, přehledným způsobem a má všechny náležitostipožadované u bakalářské práce.


