
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATURY PedF UK 

Autor práce: 

Název práce: 

Vedoucí práce: 

Rok odevzdání: 

Rozsah práce: 

Posudek:    

Autor posudku: 

Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 
(0-5)1 

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.  
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2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 
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	Text7: Bakalářskou práci Jana Vlčka je nutno pochválit pro originálnost vybraného tématu (zejména jednoho aspektu, viz dále) - vztah percepce a produkce vybraných anglických vokálů v české angličtině zastoupené mluvčími z Klatovska. Přehledně členěná a strukturovaná teoretická část zahrnuje obecnou charakteristiku samohlásek, komparaci anglického a českého vokalického systému se zaměřením na zkoumané přední samohlásky /e/ a /æ/, představení hlavních percepčních modelů a stručnou zmínku o vztahu percepce a produkce. Poslední jmenované oblasti mohlo být věnováno více prostoru. Ve výzkumné části autor sleduje několik linií (možná až mnoho - celkem 5 hypotéz), z nichž nejzajímavější je předpokládaná podoba regionální realizace české hlásky /a:/, která je v jihozápadních Čechách vyslovována předněji a otevřeněji než v standardní češtině, s anglickou přední otevřenou hláskou /æ/. Na základě formantové analýzy byla existence "klatovského /a/" potvrzena. Pro ověření pozitivního transferu z mateřského (Čj) do cizího (Aj) jazyka v oblasti produkce anglického vokálu /æ/, kterou autor v závěru práce zmiňuje jako možnou výukovou metodu, by byl potřeba samostatný výzkum zahrnující kontrolní skupinu mluvčích standardní češtiny. 
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	Text8: Kdyby měl autor možnost výzkum zopakovat, postupoval by stejně nebo by některé prvky zvolené metodologie změnil, popř. jak?
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	Text10: V textu se nachází několik jazykových pochybení, překlepů a formálních nedostatků (např. jiné řádkování anotace, obsahu a zbytku práce, neodsazení hlavních kapitol na samostatné stránky). Jedná se však o drobnější nedostatky, které nezastiňují kvalitní zpracování nevšedního tématu.


