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 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 

 
5 
 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  
 

4 

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

 
4 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, interpunkce a 
stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
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5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost úpravy 
práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

 
5 
 6. Práce s odbornou 

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

 
4 

 
 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
 
Bakalářská práce studenta Jaroslava Pýchy je z pohledu Katedry anglického jazyka a literatury velmi originální - pokud 
je autorce oponentního posudku známo, dosud se žádná práce zpracovaná studenty na této katedře, a tudíž ani na 
PedFUK, nezabývala fonetikou anglického a španělského jazyka současně.  
Velmi rozsáhlá je část teoretická, ve které autor poměrně detailně představuje vokalický systém španělštiny v kontrastu 
k systému angličtiny. Čerpá z různých základních odborných prací, jak českých tak zahraničních, a poměrně velmi 
zevrubně popisuje rozdíly mezi oběma systémy. Kontrastní rozbor jej vede k formulování hypotézy týkající se 
předpokládaných obtížností španělských mluvčích s anglickou výslovností, konkrétně s délkou a redukcí samohlásek, s 
produkcí střední středové a dalších vokálů nemajících zastoupení ve španělštině, s externí epentezí apod. Tyto 
hypotézy následně  ověřuje a prokazuje ve svém menším výzkumném projektu, jehož popis, metoda a analýza 
výsledků jsou obsahem empirické části.  
Vlastní výzkum trpí drobnými nedostatky, kterých si je autor vědom: malý počet respondentů a tudíž nahrávek (u 
bakalářské práce však lze tolerovat), nesourodá skupina respondentů, z nichž část jsou studenty oboru anglický jazyk 
na univerzitách a lze tedy předpokládat jejich snahu vyvarovat se chybám) a dále zařazení mluvčích, jejichž mateřským 
jazykem je velmi pravděpodobně katalánština, nikoliv španělština.  Na druhou stranu je třeba ocenit, že autor celý 
výzkum sám koncipoval a snažil se o profesionální provedení. 

                                                 
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.  



Práce je napsána vynikající angličtinou zcela prostou chyb (až na tři nebo čtyři spíše překlepy), s perfektní fonetickou 
terminologií a perfektní stavbou vět. Tak vysoká úroveň odborného jazyka je u autorů bakalářských prací velmi vzácná.   
 
Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
 
 

• Neměla  by být zmínka o publikacích, které došly k závěrům stejným jako autor ve svém minivýzkumu, 
uvedena na jiném místě práce než v samotném závěru, např. již v úvodu práce či při stanovení hypotézy? 

• Nenašel autor více prací na toto téma, např. v univerzitní knihovně v Barceloně, kde pobýval? Je zjevné, že 
jich musely být publikovány minimálně desítky, ba pravděpodobně stovky.  

• Proč práce neobsahuje CD s nahrávkami mluvčích či alespoň s výběrem nahrávek? 
 

 
 
Práci tímto doporučuji k obhajobě. 
 
 
Datum: 16. 5. 2016 
 
 
Podpis: M. Bojarová 
 
 


