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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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Předkládaná bakalářská práce zabývající se samohláskovým vázáním, konkrétně intrusivním r, v mluvě 
rodilých mluvčích je velmi zdařilá. V teorii je sledovaný jev vázání nahlížen z hlediska fonetického a 
sociofonetického, v praktické části se autor snaží zmapovat výskyt intrusivního r ve vztahu k regionální a 
společenské příslušnosti respondentů metodou percepční analýzy. Vzhledem k nesporným kvalitám práce 
(vynikající jazykový projev, suverénní ovládání akademického stylu a odborné terminologie, výstižné 
shrnutí kusých informací o sledovaném jevu, nápaditý výzkumný design) je škoda, že se autorovi 
nepodařilo zajistit větší množství dat a nebyl tak plně využit potenciál zvoleného tématu. Kdyby se 
podařilo obdržet polovinu nahrávek od 200 oslovených respondentů, bylo by možné získat přesnější 
představu o (ne)používání intrusivního r a vyvodit přesvědčivější závěry. Za nejzajímavější výsledek 
považuji tendenci, podle které se inrusivní r ve zkoumaném vzorku nejčastěji objevuje v australské 
angličtině. Práci s potěšením doporučuji k obhajobě a vyzdvihuji skutečnost, že autor pro získání dat udělal 
maximum.  

 



Témata a náměty k diskusi při 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

Jaký je autorův odhad týkající se výskytu intrusivního r v mluvě českých mluvčích anglického jazyka?  
  
Jaká doporučení by autor dal vyučujícím anglického jazyka ohledně (ne)výuky intrusivního r? 

  

Výrazy s nejčastěji vysloveným intrusivním r byla vysoce frekventovaná fráze "I saw it....", ustálené spojení 
"law and order", dále pak výrazy "vanilla ice" a "drawing". Jaké další výrazy byly vysloveny s intrusive r po 
slovech končících na schwa (kromě vanilla ice)? Šlo také o frekventovaná spojení? 

  

Jak si autor vysvětluje skutečnost, že ve větě "I saw Adam...." nikdo z respondentů nepoužil intrusive r?   
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