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 Posuzovaná oblast Zvažovaná kritéria Body 

(0-5)1 
1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod  

a zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 
3 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost  

a provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

3 

4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací, 

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

4 

5. Věcná správnost  
a přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost, 

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

2 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

4 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
 

Ačkoliv název předkládané diplomové práce odkazuje ke vztahu (ne)roticity a výuky výslovnosti, 

hlavní cíl je zakotven primárně v oblasti vnímání řeči (speech perception) – zjistit do jaké míry jsou 

dva vybrané anglické akcenty srozumitelné pro české posluchače (britská a americká angličtina). 

Autorku je nutno pochválit za výběr originálního tématu, které je potřebné zkoumat a výsledky 

implementovat do učitelské praxe, stejně tak i za vhodně zvolenou metodologii přejatou od 

kanadské dvojice M. Munroa a T. Derwingové (1995). Bohužel práce je v mnoha ohledech 

nedotažená a potenciál zvoleného tématu zůstává nevyužit. Autorku práce znám z vedení 

bakalářské práce a jsem přesvědčena, že bylo v jejích silách vyvarovat se následujícím výtkám. 

 

Jak již bylo řečeno, název práce je nepřesný a neodpovídá zkoumané oblasti srozumitelnosti 

(ne)roticity. S tím souvisí nadbytečné zařazení podkapitoly 1.6 „Teaching materials focusing on 

pronunciation differences do teoretické části“ – proč byly vybrány zrovna tyto tři učební materiály a 

jak jejich analýza z hlediska výuky rozdílů mezi britskou a americkou varietou souvisí s výzkumem 

prezentovaným v praktické části? Místo této podkapitoly bych očekávala mnohem důkladnější 

orientaci v současném výzkumu zaměřeném na srozumitelnost americké a britské variety 

nerodilými posluchači. Autorka definuje a popisuje klíčové termíny „intelligibility“ a 

„comprehensibility“ včetně odpovídajících výzkumných studií, ale ke zvolenému tématu 

nenalezneme v teorii žádný relevantní zdroj. Je vidět, že autorka neměla čas načíst, zanalyzovat a 
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znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



kriticky vyhodnotit potřebné zdroje (absence kritického zhodnocení chybí např. u části věnované 

ELF (1.4). Dále postrádám výstižné shrnutí poznatků nashromážděných v teorii a plynulý přechod k 

části praktické. Po odborné stránce je popis roticity v pořádku, avšak tento termín se vztahuje pouze 

k anglickým varietám; vztahovat roticitu k češtině a němčině je chybné a autorka s tímto termínem 

na několika místech nesprávně operuje. 

 

Co se týká praktické části, tak si autorka dle mého názoru zkomplikovala hodnocení dat tím, že u 

několika vět zařadila šum – tyto věty se ukázaly z hlediska srozumitelnosti jako obtížné. Čemu 

obtížnost přičítat, hluku nebo (ne)roticitě? Autorce bych dále doporučila více opatrnosti v tvrzeních 

vycházejících z provedených analýz, jelikož výsledky nejsou statisticky ověřeny. Kapitola o datech 

týkajících se respondentů není nijak vztažena k výsledkům analýz o srozumitelnosti a zařadila bych 

je spíš do kapitoly „Metoda“ (konkrétně 2.2.2). Chápu, že bylo jednodušší nahrát oba přízvuky 

samotnou autorkou – ale již tato skutečnost představuje jeden z faktorů ovlivňující výsledky – 

obeznámenost s českou angličtinou. Kvůli přirozenosti by bylo lepší hodnotit nahrávky od rodilých 

mluvčí. 

 

Interpretace studie A. Ludwigové v závěru je nevhodně použitá, její výzkum dokládá, že česká 

angličtina bude srozumitelnější pro české posluchače než produkce rodilých mluvčích (str. 27). 

Myslím si, že autorka toto zjištění nešikovně aplikuje na svůj výzkum: „When comparing the 

findings of the research with those from Ludwig’s study (2012)…, similar conclusions can be 

drawn if we consider that non-rhotic pronunciation represents a non-familiar accent to the 

respondents“. Jedná se o velké zjednodušení – (ne)roticita představuje pouze jeden z rozdílů mezi 

dvěma akcenty, další rysy mohou absenci roticity vyvážit. 

 

Po jazykové stránce je práce na výborné úrovni, chyby se objevují převážně v oblasti užívání členů. 

 

 

Témata a náměty k diskusi při obhajobě 
 

Když autorka pořizovala nahrávky pro poslechovou analýzu, byl rozdíl mezi britskou a americkou 

varietou pouze v (ne)přítomnosti roticity nebo důsledně aplikovala i další rozdíly? Byla percepce 

její produkce nějakým způsobem pilotována? 

 

Jako jeden z argumentů proti užívání ne-rotických akcentů ve výuce anglického jazyka autorka 

uvádí, že RP mluví jen malé procento mluvčích. Nicméně na území Británie a dalších anglicky 

mluvících zemích jsou oblasti, kde je ne-roticita používána a nejedná se o RP (mimochodem termín 

RP je již zastaralý). Jak se tedy s horší srozumitelností nerotických akcentů vypořádat v rámci 

výuky anglického jazyka? 

 

Práci tímto doporučuji
 

nedoporučuji
 

k obhajobě.2 
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