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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): 


	dd2: [5]
	dd1: [5]
	Text1: Jan Vlček
	Text7: V předkládané práci se Jan Vlček zabývá vztahem percepce anglických vokálů a jejich produkce českými mluvčími. Teoreticky je text ukotven především v konfrontačním pojetí vokalických systémů a v tématu osvojování druhého jazyka. Praktická část popisuje tvorbu percepčního a produkčního testu a jeho výsledky a prezentuje analýzu takto získaných dat. Autor dochází k závěru, že respondenti obecně prokázaly percepční dovednosti na vyšší úrovni než dovednosti produkční a že přesná percepce nemusí znamenat přesnou produkci.

Na práci zejména oceňuji původní invenci, přehlednou prezentaci dat a pečlivé provedení výzkumu. Jako nejvýraznější pozitivní rys hodnotím praktický výstup s potencionálně univerzálním didaktickým využitím, t.j. nácvik výslovnosti anglické mixed vowel s pomocí výslovnosti "á" v jihozápadní části České republiky. Z hlediska hodnocení úspěšného a efektivního výukového nástroje tento výsledek výzkumu splňuje všechna kritéria: buduje novou znalost na staré, prezentuje neznámé na základě známého a využívá studentovy silné stránky přímou a jednoduchou metodou. Autorovi se zde daří dosáhnout ideálního stavu, kdy je výsledek akademické práce jednoduše použitelný v praxi.

Mé výhrady tedy směřují k relativně méně důležitým částem práce. 


	Text2: The Interrelation of L2 Segmental Perception and Production
	Text3: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
	Text4: 2016
	Text5: Stran 52, přílohy 4
	Text8: Navrhuji, aby se autor při obhajobě vyjádřil k následujícím bodům:

1/ Z jakého důvodu považoval autor za nutné, aby nahrávka byla v akcentu RP? 

2/ Jak by měl učitel angličtiny postupovat, aby percepční dovednosti pomáhaly zlepšovat produktivní dovednosti?

3/ Byl by autor schopen označit hlásku vyskytující se běžně v pražské výslovnosti češtiny, která by mohla být využita při výuce angličtiny?
	Text9: 15.5.2016
	Text6: PhDr. Klára Matuchová, Ph.D.
	dd4: [3]
	dd3: [4]
	dd5: [5]
	dd6: [4]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10: Z věcného hlediska by se dala zmínit např. příliš obecná formulace hlavního cíle - nejedná se tak úplně o respondenty z jihozápadu ČR, jako spíše z Klatov. Rovněž užití konceptu learning vs. acquisition není zcela konsistentní a jasně definované (viz např. str. 8 a 22).

Formulační úroveň práce trpí značnou nesourodostí, kdy se do akademického stylu až příliš často dostává hovorový registr (např. str. 8 "Each nationality has its own issues..."; str. 32 "Evaluating...was the first thing to do"; str. 44 "...it could do more harm than good"), nemluvě o neanglických či přímo chybných konstrukcích (str. 44 "...the results did not come up with anything contra-intuitive"). S tímto problémem je rovněž spojena formulační vágnost, která by se v práci tohoto typu neměla vyskytovat (např. nadužívání vágních premodifikací jako good, better, slightly).

Co se grafické stránky týče, je nutné zmínit opomenutí u kapitoly 4,5 a 6, které oproti zvyklostem nezačínají na samostatné stránce; rovněž seznam použité literatury poněkud alternativně nakládá s abecedním pořádkem.

Závěr práce působí, jako by autor sváděl boj s časem, který prohrává. Je škoda, že výsledky nejsou sumarizovány přesvědčivěji a v adekvátním akademickém stylu. Podobně vyznívá i anotace, pravděpodobně psaná jako jedna z posledních části, která znenadání končí téměř uprostřed myšlenky.


