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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 3

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

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

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

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost úpravy 
práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 3

6. Práce s odbornou 
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, odpovídající úroveň 
citační praxe 3

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):

Tato práce si pravděpodobně vytkla příliš ambiciózní cíl, který vzhledem k velmi nízkému počtu účastníků výzkumu 
mohl jen těžko být splněn. Nicméně i tak jde o poměrně zdařilou bakalářskou práci. Autorka přebírá názor, že hudební 
sluch pozitivně ovlivňuje schopnost naučit se cizí jazyk. Sama pak svoji práci zužuje na otázku, zda studenti angličtiny, 
kteří se roky zabývají zpěvem, mají lepší výslovnost vybraných anglických fonémů než ti, kteří hrají delší dobu na 
nějaký hudební nástroj či naopak. Poměrně značnou pozornost věnuje v teoretické části popisu rozdílů mezi řečí a 
zpěvem a též až neúměrně velkou důležitost přikládá popisu různých pěveckých technik, při čemž tento oddíl sestává 
téměř výhradně z pasáží uvedených v několika publikacích, z nichž hlavní je publikace české autorky B. Morávkové 
Metodika zpěvu. Budiž K. Tošnarové přičteno k dobru, že tyto výňatky velmi dobře sama převedla do angličtiny. Tato 
teoretická část má, dle mého názoru, nedostatečný dopad na část praktickou a naopak. Pro výzkum si autorka zvolila 
za cíl sledovat výslovnost fonémů neexistujících v mateřském jazyce mluvčích, tedy v češtině, a to velární nosovku /ŋ/
a aspirované konzonanty /p/, /t/, /k/. Průzkumu se účastnilo 10 respondentů, 5 zpěváků a 5 hráčů na dechové hudební 
nástroje. Rozdíly mezi výslovností obou skupin jsou velmi malé a v podstatě hlavním zjištěním je fakt, že zpěváci 
významně častěji aspirují než hudebníci, kteří jsou nevýznamně úspěšnější ve výslovnosti /ŋ/, při čemž celková 
úspěšnost obou skupin je (odhad autorky posudku) někde kolem 40 %. Autorku posudku poněkud zaráží tak nízká 
úspěšnost výslovnosti u celé skupiny mluvčích, kteří se všichni učí angličtině více než 10 let. Toto však jen na okraj.

                                               
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 velmi dobrou angličtinou, která však není prosta chyb v užití členů, interpunkce i v syntaxi a lexiku. 
Celkově je chybných vyjádření nemnoho, přesto mohla být autorka pečlivější. Není vhodné užívat sloveso inspect a 
navíc následované čárkou ve spojení inspect whether (str. 7, 8, 29, 35, 41) namísto např. find out whether  atd. . Také 
nedodržení shody v čísle např. number of participant (str. 34), these factor (str. 43), changes occurs (str. 22) by
absolventka bakalářského studia neměla přehlédnout. Dál výtisk práce, který byl k dispozici k hodnocení, neobsahuje 
CD, ač je to v práci uvedeno.
Celkově práci hodnotím jako dobrou vzhledem k velmi solidní jazykové stránce s perfektním užitím odborných termínů 
a taktéž ke správnému postupu práce od hypotézy přes teorii k praktickému ověření a formulaci závěru.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:

 Není docela jasné, proč si autorka nezvolila jako kontrolní skupinu vůči zpěvákům studenty nezabývající se 
hudbou ani zpěvem, proč si při tak malém počtu respondentů zvolila rozdíl zpěváci vs. hráči na (dechový)
nástroj, když hlavním tématem práce je vliv pěveckých dovedností na anglickou výslovnost, jak zní její titul.

 Je v teoretické části zmíněn názor odborných publikací na to, zda a proč by měli být zpěváci lepší/horší než 
hudebníci? A zda jsou podle odborných prací lepší ve výslovnosti než ne-zpěváci.

 Proč věnovala v teoretické části poměrně velkou pozornost přehledu a popisu pěveckých technik a zároveň 
akustickým vlastnostem samohlásek ve zpěvu, když posléze výslovnost samohlásek dále nesleduje.

 Mohou být nahrávky pořízené na mobilní telefon dostatečně průkazné? 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.
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