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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  
 

5 

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

 
5 
 4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu, interpunkce a 

stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 
 

5 
 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 

 
5 
  

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
 
Bakalářská práce studentky Anny Pirogové odpovídá všem nárokům na bakalářské práce na Katedře anglického 
jazyka a literatury a je třeba říci, že je ve všech aspektech do značné míry převyšuje. Autorka zaprvé jednoznačně 
prokazuje, že psaný anglický jazyk (včetně odborného jazyka oboru fonetiky a fonologie i metajazyka výzkumných 
prací) ovládá na vysoké úrovni, a zadruhé, že se naučila sepsat odbornou práci s kvalitami základního vědeckého 
přístupu. 
 
Je třeba vyzdvihnout i fakt, že autorka se podrobně zabývá i jazyky, jež (pokud je autorce posudku známo) 
nevystudovala a je schopna, na bázi vlastního porozumění obecné fonetice a fonologii, velmi dobře analyzovat jejich 
zvukovou stránku.  
 
Zkoumaný jev epenteze na základě vlastního studia velké řady odborných publikací českých i zahraničních v teoretické 
části podrobně představuje v kontextu fonetických systémů angličtiny, španělštiny i arabštiny.  
 
Její vlastní výzkum není rozsáhlý počtem subjektů (což je zcela pochopitelné vzhledem k počtu rodilých Arabů a 
Španělů studujících anglický jazyk v ČR), nicméně je důkladný a přináší výsledky potvrzující výsledky shledané 

                                                 
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.  



v zahraničních vědeckých pracích. 
 
Pokud jde o jazykovou stránku, jež je, jak řečeno, celkově vynikající, se v práci objevuje několik (cca dvě desítky) 
případů nesprávné interpunkce, vesměs nadbytečného nebo nedostatečného užití interpunkce, konkrétně čárky. Např. 
na str. 19 The element, which follows a peak is called  a coda“.  Lexikálně jde zřejmě o autorčin omyl z přehlédnutí na 
str. 13: „all of these languages, including Spanish, are direct ancestors of Latin“. Použití slova ancestors zcela mění 
věcný význam. V následující větě je chyba gramatická, naprosto ojedinělá v celé práci. 
 
V samotné české anotaci se vyskytuje chyba v morfologii češtiny („ v práce“), což lze omluvit tím, že Anna Pirogova 
zřejmě není rodilou českou mluvčí. Závažnější je použití termínu „mezinárodní jazyk“ jako překladu termínu 
„interlanguage“. Také není správné překládat anglický termín „sound“ slovem „zvuk“. 

V prohlášení o původu práce chybí autorčin podpis. 
 
 
 
 
 
 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 
Kromě použití termínu „mezinárodní jazyk“  a slova  „ancestors“ (viz výše) nemám žádné připomínky. Nicméně by bylo 
vhodné, aby se autorka při obhajobě k tomuto vyjádřila. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Práci tímto doporučuji k obhajobě.  
 
Dovoluji si dodat, že jde o mimořádně zdařilou práci, kterou nemohu hodnotit jinak než známkou 
Výborně. 
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