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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.  
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Denis Vaníček se ve své bakalářské práci zabývá fonetickým jevem intrusivního r v řeči rodilých mluvčích, 
konkrétně pak sociofonetickou variabilitou jeho výskytu.  
Teoreticky svůj text opírá především o koncepty souvislé řeči a sociofonetické variace; praktická část 
zkoumá pomocí percepční analýzy řeč rodilých mluvčích z několika anglicky mluvících zemí s přihlédnutím 
k jejich příslušnosti ke společenské třídě a stupni roticity. 
  
Na práci oceňuji její čtivost, vysokou úroveň ovládnutí angličtiny, vynalézavost při nacházení souvislostí a 
snahu postihnout zkoumané téma v celé jeho šíři. Posledně jmenovaný aspekt ovšem představuje i jistý 
problém, neboť rozsah bakalářské práce je natolik limitující, že šířeji pojaté lingvistické jevy jsou nezřídka 
prezentovány a prozkoumány nedostatečně zevrubně. Tento nedostatek se autorovi přímo vytknout nedá 
(pomineme-li statisticky zanedbatelný počet informantů), nicméně vysoce obecné a zhusta probádané 
téma intrusivního r těžko může nabídnout výzkumnou niku v kontextu tohoto typu akademické práce.  



Témata a náměty k diskusi p i 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): 

Čtenář se tedy nemůže ubránit občasnému dojmu nošení dříví do lesa (obzvlášť po přečtení závěru strany 
22 ve spojitosti s faktem, že se nepodařilo zajistit dostatečné množství rodilých mluvčích pro výzkum), 
nehledě na nesporné kvality jak teoretické diskuse, tak provedení výzkumu a analýzy dat. 
  
Závěrem se tedy dá říci, že jediný větší důvod ke kritice je počáteční volba tematického zaměření práce. 
Předložený text jinak nároky kladené naší katedrou na bakalářskou práci výrazně převyšuje a s radostí ho 
doporučuji k obhajobě.

Navrhuji, aby se autor při obhajobě vyjádřil k následujícímu: 
  
1/ Je autor přesvědčen, že práce s psaným textem výrazně neovlivnila výslovnost, přestože se výzkum 
podle definice zaměřoval na "informal conversational manner"? 
  
2/ Do jaké míry se v datech potenciálně projevuje rozdíl mezi respondenty, kteří pobývají souvisle mimo 
své rodiště (déle než) šest měsíců v jiné anglicky mluvící zemi a kteří pobývají např. v Praze? Může data 
ovlivňovat fakt, že respondent učí angličtinu jako cizí jazyk? 
  
3/ Autor při plánování výzkumu jistě nepočítal s nepříznivě nízkým počtem respondentů. Jak by svůj 
výzkum modifikoval, aby předešel dramatickému snížení kvantitativní výpovědní hodnoty svých dat? 
  
4/ Jak by se získaná data dala didakticky transformovat pro výuku angličtiny jako cizího jazyka?
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