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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Předložená práce se zabývá stavem výslovnosti vybraných prosodických jevů u studentů 

osmiletých gymnázií. Autorka si stanovuje za cíl zjistit kromě výše uvedeného stavu i odpověď 

na otázku, zda délka studia německého jazyka má vliv na výsledky měření. I přes značnou 

obtížnost se autorka tématu zhostila velmi dobře. 

V teoretické části pojednává o prosodické rovině německého jazyka. Svá tvrzení 

dokládá vhodně citacemi z příslušné literatury.  

V praktické části bakalářské práce uvádí výsledky výzkumného šetření, jež realizovala 

ve školní praxi na gymnáziu u 39 studentů, kteří se liší délkou studia němčiny v rozsahu od 

dvou do sedmi let. Výzkum byl rozdělen do dvou částí, části percepční formou testu a části 

produkční formou analýzy nahrávek studentů. Kromě zjištění stavu výslovnostních dovedností 

sleduje i možnost vlivu délky studia na výslovnostní dovednosti, což nebylo prokázáno. 

Zjištěná data prezentuje v přehledných grafech a v podrobném popisu.  

Formální stránka předložené bakalářské práce odpovídá požadavkům s výjimkou 

občasných chyb (např. s. 42, s. 78 a další). Autorka dokládá prostudování sekundární literatury 

dostatečně citacemi s odkazy na prameny, i když není zcela sjednocen způsob uvádění jmen. 

Rozsah seznamu použité literatury je odpovídající tématu a vypovídá o dobré orientaci autorky 

v sekundární literatuře. Práce je psána v němčině. 

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

problematiky, odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce, a lze ji proto doporučit 



k obhajobě. Autorka by měla při obhajobě reagovat na připomínky v posudku a odpovědět na 

následující otázky:  

  
Otázka k obhajobě: 
 

1. Jak byste zhodnotila celkový stav výslovnostních dovedností prosodických jevů u 

zkoumaných studentů? 

2. Uveďte, jaké další faktory mohou ovlivňovat stav osvojení prosodické stránky 

němčiny, pokud nebyl prokázán vliv délky studia? 
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