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Stručné verbální hodnocení:  

Práce se zabývá aktuální problematikou srovnání ruského a českého fonetického systému. 

V úvodu si autorka stanovila v obecnější rovině cíl práce, který naplnila. Teoretická část 

přináší popis ruského a českého fonetického systému, teoretická část je však oproti praktické 

velmi rozsáhlá, obě části se proto jeví nevyrovnaně (cca 32 stran textu teoretické části oproti 5 

praktické), navíc kapitola o mluvidlech působí jaksi nadbytečně. Práce vychází sice 

z dostatečného počtu ruských a českých zdrojů, avšak lze konstatovat, že ruský systém je 

popisován především na základě publikací Oliveria a Spiridonova s některými odkazy na další 

zdroje, český systém je pak popisován téměř výhradně na základě zdrojů Palkové, Krčmové a 

Daneše, použité zdroje mohly být tedy rozmanitější a také aktuálnější. Teoretická část je 

zpracována poměrně přehledně. Praktická část pak uvádí výsledky srovnávací analýzy 

autorky, přičemž jsou porovnávány jednotlivé fonetické aspekty, mnohdy však ale pouze 

velmi obecně. Jistě by si mnohé jevy zasloužily daleko podrobnější porovnání, například 

funkční užití intonačních konstrukcí/kadencí, což zcela chybí. Také zobecnění zjištěných 

výsledků mohlo být daleko pečlivěji zpracováno, závěry práce jako takové shrnuté bohužel 

nejsou, závěr pouze konstatuje provedené. Po formální stránce je práce na poměrně dobré 

úrovni, styl odkazování je odpovídající, resumé mohlo být zpracováno rovněž podrobněji. I 

přes uvedené výtky práce splňuje všechny náležitosti, proto doporučuji k obhajobě. 

  

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Uveďte 3 hlavní rozdíly a 3 hlavní shody ruského a českého fonetického systému. 

2. V závěru uvádíte, že „podobnost najdeme ve výslovnosti některých hlásek [a] a [e]“. 

Vysvětlete prosím výslovnost těchto hlásek v ČJ a RJ v závislosti na jejich pozici ve 

slově. 
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