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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Předložená bakalářská práce autorky Veroniky Staré se zabývá vybranými prosodickými jevy. 

Dává si za cíl na základě vlastního výzkumu zjistit výslovnostní dovednosti některých jevů u 

studentů osmiletých gymnázií.  

Práce o rozsahu 87 stran je psána v německém jazyce. Je členěna do devíti kapitol. K textu je 

připojen úvod a závěr, seznam použité sekundární literatury, anotace a příloha. 

Již v úvodu práce (strana 9) si autorka stanovuje určitou hypotézu a snaží se na základě ověřování 

tuto hypotézu potvrdit, či vyvrátit. Vhodně na sebe navazující a myšlenkově provázané 

podkapitoly teoretické části mají syntetický charakter. Studentce se podařilo shromáždit 

relevantní informace o zkoumaném jevu, což vyžadovalo pečlivou práci při vyhledávání 

zásadních informací v sekundární literatuře. Teoretická část prezentuje termíny jako např. slovní 

přízvuk, větný přízvuk, rytmus a intonace v německém jazyce.  

V praktické části jsou zevrubně představeny výsledky výzkumu zaměřeného na percepční a 

produkční dovednosti studentů osmiletých gymnázií. Výzkumu se zúčastnilo 39 studentů, kteří se 

učí německý jazyk dva, pět a sedm let. Jednotlivé kroky výzkumného šetření jsou podrobně 

popsány včetně prezentace získaných dat a jejich interpretace. Hypotéza, že délka studia 

německého jazyka má vliv na výsledky měření, nebyla potvrzena.  

Formální úprava je na dobré úrovni. Gramatické aj. nepřesnosti se objevují na str. 8, 9, 11, 12, 13, 

14, 16, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 51, 55, 56, 72, 73.  



Celkově je vidět, že studentka přistoupila ke zvolenému tématu svědomitě. Vzhledem k výše 

uvedenému hodnocení doporučuji práci k obhajobě. 

 
Otázky k obhajobě: 

Čím si vysvětlujete skutečnost, že délka výuky němčiny nemá zásadní vliv na úspěšnost 

studentů? Bylo by možné detailněji specifikovat relevantní faktory? 
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