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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?
V Praze dne 30. srpna 2017

Dalibor Zeman

