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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá možným vlivem zvukové stránky latinského 

jazyka na jazyk německý. Jedná se o zajímavé a obtížné téma, které není v odborné literatuře 

dostatečně rozpracováno, i když jsou zkoumání v této oblasti pro zvukovou realizaci hlásek a 

uplatnění suprasegmentálních jevů v němčině velmi důležitá. 

Práce má logickou strukturu, v teoretické části je popsán historický vývoj latiny a její 

segmentální a suprasegmentální systém. Na základě těchto poznatků autor vytipoval možné 

vlivy latiny na němčinu v oblasti zvukové roviny. Výslovnost těchto jevů poté zkoumal na 

pěti vybraných nahrávkách rodilých mluvčích (jedná se o projevy poslanců Spolkového 

sněmu v Berlíně), přičemž je podrobně popsán způsob výběru těchto nahrávek. Lze říci, že 

autor vhodně zvolil typ promluv, díky čemuž bylo možné dostatečně zkoumat sledované jevy. 

Formální stránka předložené bakalářské práce odpovídá požadavkům, je zpracována 

pečlivě. Autor dokládá prostudování sekundární literatury citacemi s odkazy na prameny. 

Rozsah seznamu použité literatury je odpovídající tématu a svědčí o dobré orientaci autora 

v sekundární literatuře. Práce je psána v němčině. 

Celkově lze říci, že cíl bakalářské práce byl splněn a práce přispěla k řešení předmětné 

problematiky a lze tuto práci hodnotit jako nadstandardní pro úroveň bakalářské práce.  

Autor by měl při obhajobě odpovědět na následující otázky:  
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Otázky k obhajobě: 
 

1. Mají provedená zkoumání nějaký přímý vliv na vaše výslovnostní dovednosti? 

2. Uveďte, zda vidíte možnosti dalšího zkoumání tohoto tématu, v pozitivním případě 

pak je blíže rozveďte.  
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