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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 se zabývá výskytem epenteze v mluvě nerodilých mluvčích, konkrétně 
arabských a španělských uživatelů anglického jazyka. V teoretické části autorka představuje zvukové 
systémy španělštiny, arabštiny a angličtiny, podrobně pak popisuje a srovnává jejich fonotaktiku. Okrajově 
jsou zmíněny i další oblasti vztahující se k tématu, např. osvojování druhého jazyka. Cílový jev - 
samohlásková epenteze - je nahlížen prizmatem současného výzkumu. V praktické části autorka ověřuje 
hypotézy vytvořené především na základě kontrastivní analýzy zkoumaných jazyků. Většina hypotéz byla 
potvrzena, i když explicitně to v práci uvedené není. Zajímavé zjištění se týká jedné strategie arabských 
mluvčích, kteří místo vložení samohlásky mezi dvě souhlásky v prétuře přesunuli druhou souhlásku do 
kody. Nutno podotknout, že počet respondentů byl velmi nízký, např. zjištění týkající se arabské angličtiny 
vycházejí z produkce pouze 5 mluvčích (u zbylých 4 z celkového počtu 9 se epenteze neobjevila). Při tak 
malém počtu měla mít  autorka lépe pod kontrolou výběr respondentů a jejich jazykovou úroveň. Obě 
části jsou logicky strukturovány, avšak existuje mezi nimi lehká disproporce (24 ku 10 stranám). 
 



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): 

Navržený výzkumný design je velmi zdařilý a pečlivě promyšlený. Neopomíjí otázky jako např. zda se 
epenteze vyskytuje mezi slovy, jaká převažuje kvalita epentetických hlásek a jestli je něčím ovlivněna, 
které poskytují zpřesňující informace o sledovaném tématu. Kvůli nedostatku dat nebylo však možné 
porozumět cílovému jevu tak komplexně, jak by si autorka zřejmě přála. 
  
Po jazykové stránce je práce na výborné úrovni, suverénní je i práce s odbornou literaturou. Je škoda, že 
se i přes upozornění autorce nepodařilo vyvarovat chyb v použití členů (např. str 38, 41, 44) a oblasti 
interpunkce. Drobné chyby se nacházejí v transkripčních symbolech (např. chybný symbol pro střední 
středovou napjatou samohlásku). Na str. 44 autorka nesprávně používá termín "letter" místo "sound". 
Hrubá terminologická chyba je pak v špatném překladu slova "interlanguage" v anotaci. 
 

Existují rozdíly v kvalitě epentetických hlásek mezi zkoumanými jazyky, popř. jaké? 
  
Epenteze je velmi důležitý jev z didaktického jazyka, zejména u španělštiny a arabštiny, jejichž slabičná 
struktura není tak komplexní jako v angličtině. Lze očekávat vkládání samohlásek za účelem rozbití 
obtížných souhláskových shluků v procesu osvojování angličtiny českými a ruskými mluvčími? 
 

25. 5. 2017


