
Posudek bakalářské práce 

          posudek vedoucího práce                                                                           oponentský posudek     

Studijní program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Název práce 
Der Zustand der Aussprachefertigkeiten der ausgewählten Vokale bei den Studenten am 
Anfang ihres Bachelorstudiums 

Autor/ka práce Petr Pokorný 

Vedoucí práce PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.  

Oponent/ka práce PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.  

Hodnocení práce 

Obsah práce 
odpovídá názvu 

práce 
odpovídá   

s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

neodpovídá názvu 
práce 

Struktura práce 
odpovídá zcela 

tématu 
odpovídá  

 s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

neodpovídá 
požadavkům 

Formální úprava 
odpovídá 

požadavkům 
odpovídá  

s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

neodpovídá 
požadavkům 

Citace v práci odpovídají normě 
odpovídají s 
připomínkou 

odpovídají  
s výhradou 

neodpovídají 

Přílohy práce  
vhodně doplňují 

téma 
netýkají se tématu 

jsou nevhodné k 
tématu 

nejsou v práci 
uvedeny 

Seznam literatury odpovídá tématu 
odpovídá 

 s připomínkou 
odpovídá s výhradou neodpovídá 

Počet stran práce 
odpovídá 

požadavkům 
odpovídá 

 s připomínkou 
odpovídá s výhradou 

neodpovídá 
požadavkům 

Celkové 
zpracování tématu 

odpovídá 
požadavkům  

odpovídá 
 s připomínkou 

odpovídá s výhradou neodpovídá 

Celkové hodnocení vyhověl/a nevyhověl/a 

Doporučení k obhajobě doporučuji nedoporučuji 

 
Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Dle zadání předložené bakalářské práce bylo jejím cílem zjistit stav výslovnostních dovedností 

vybraných německých vokálů u českých studentů v době zahájení bakalářského studia. 

Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. Nejprve autor představuje teoretická východiska 

zkoumané problematiky jako např. popis vokalického systému německého jazyka a jeho srovnání 

s vokalickým systémem českého jazyka, dosavadní stav poznání a využitou metodiku. V rámci 

prezentace výsledků studie autor uvádí, že českým studentům na počátku bakalářského studie činí 

problémy zejména zaokrouhlené vokály, dlouhé zavřené samohlásky, redukce a diftongy. 

S přístupem autora ke zpracování dané problematiky jsem v zásadě spokojen. Práce je i po 

formální stránce v pořádku (drobné nepřesnosti se objevují v úvodu práce, dále na str. 36, 37, 49). 

Autor pracuje s odpovídajícím množstvím českých i zahraničních zdrojů, jež jsou v práci 

citovány v souladu s normou. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě: 

V čem spatřujete aktuálnost Vašeho výzkumu a čím je Vaše práce přínosem? Můžete naznačit 

konkrétní směry dalšího výzkumu? 
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