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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená bakalářská práce o rozsahu 69 stran je psána v českém jazyce. Je členěna do šesti kapitol. K textu je 
připojen úvod a závěr, seznam použité sekundární literatury a anotační karta.
Autorka se ve své bakalářské práci věnuje problematice vybraných distinktivních rysů v němčině.
V teoretické části práce autorka analyzuje hláskový systém českého jazyka a hláskový systém jazyka německého. 
Přehlednou prezentací a následnou komparací těchto dvou systémů jsou nastíněny odlišnosti mezi češtinou a 
němčinou. Tuto část lze hodnotit pozitivně, neboť vhodně využívá české a zahraniční odborné prameny.
V praktické části se autorka zaměřila na zmapování znalostí distinktivních rysů u studentů, kteří studují německý 
jazyk se zaměřením na vzdělávání. Základní metodou, která byla při šetření použita, byla analýza zvukových 
nahrávek. Doplňkovou metodou byl vhodně zvolen dotazník, který zjišťoval nezávislé proměnné, a to např. pohlaví, 
věk, délku času stráveného v německy mluvící zemi, přítomnost rodilého mluvčího v rodině apod.
Práce je po stránce formální zpracována přehledně a svým rozsahem splňuje požadavky kladené na bakalářskou 
práci. Závěry, ke kterým studentka došla, je možné považovat za objektivní. Práce je vypracována pečlivě, drobné 
chyby se objevují výjimečně (s. 48, 64). Doporučuji důsledně uvádět celé použité pasáže přeložené z cizojazyčných 
zdrojů. Citáty z odborné literatury musí být vždy uvedeny i v originále: v textu český překlad a v poznámce pod 
čarou (nebo v poznámkovém aparátu) citát v němčině (s. 10, 27, 35).
Celkově hodnotím práci jako zdařilou.

Otázky k obhajobě:

1. Prosím, aby autorka zdůvodnila kritéria výběru lexikálních párů pro výzkumné šetření.
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