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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 

3 

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 

5 

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) 

3 

 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 
 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou výslovnosti, a to konkrétně roticitou 
v kontextu výuky anglického jazyka. Ihned v úvodu považuji za nutné zmínit, že v práci postrádám 
hlubší vhled i využití výsledků realizovaného šetření pro potřeby výuky výslovnosti, resp. 
implikace a doporučení, která z daných výsledků pro VAJ plynou či mohou plynout (tak, jak 

bylo diskutováno při společné konzultaci). 
 

Celkově je práce dobře strukturována a je psána hezkým kultivovaným jazykem. Téma, které autorka 

vybrala, je zajímavé a má potenciál poskytnout učitelům anglického jazyka zajímavý vhled do toho, 
jak studenti dokáží zprocesovat, a současně jak vnímají vybrané aspekty anglické výslovnosti. 
V úvodu práce autorka přehledně prezentuje strukturu práce a vlastní motivaci pro volbu tématu. 
 

K teoretické i praktické části práce bych však měla některé komentáře, z nichž mnohé jsme 
diskutovaly již při osobní či elektronických konzultacích, a které bud' nebyly reflektovány, nebo byly 

reflektovány pouze částečně. 
 

K teoretické části práce: 
- Postrádám zakotvení tématu do kontextu VAJ, tj. např. definice role výslovnosti v rámci VAJ, 

resp. rozvoje komunikační kompetence; role roticity v kontextu výuky výslovnosti; atp. 

                                                      
1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 
znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 



- Komunikační kompetence není bohužel správně definována, navíc definice je bez jakéhokoli 

odkazu k relevantním odbroným zdrojům. Absence této "znalosti" autorkou je pravděpodobně 
spojena s mým předešlým komentářem výše, a to (ne)schopností ukotvit výuku výslovnosti v cílích 
výuky cizích jazyků. 

- Kapitola 1.3 Approaches to pronunciation teaching svým názvem slibuje didaktické zaměření 
kapitoly na přístupy k výuce výslovnosti. Kapitola však není zaměřena na to "jak" výslovnost 
vučovat, ale spíše na "co" vyučovat, resp. se zaměřuje na klasifikaci světovývh angličtin, World 
Englishes - circles. 

- Kapitola 1.3.1 se zaměřuje na přístupy evropské a české, avšak opírá se pouze o dva zdroje, a to 
jeden programový a jeden kurikulární dokument. I když je tedy více o přístupech, tak operuje spíše 
s cíli výuky cizích jazyků. V RVP se však zabývá výslovností obecně, nenahlíží do oblasti 
očekávaných výstupů. 
- Kapitola 1.3.2 je v práci velmi důležitá, jelikož pojednává o kritériích výběru výslovnostního 
modelů pro výuku anglického jazyka. Bohužel při detailním nahlédnutí dané kapitoly čtenář zjistí, 
že se autorka opírá vpodstatě pouze o jeden zdroj, tj. jeden článek z roku 2008, který je za téměř deset 
let od jeho publikování např. na google schollar citován pouze pětkrát (lze tedy polemizovat o jeho 

stěžejní roli pro dané téma – v případě, že autorka odkazuje pouze na něj); článek je v této celé této 

kapitole parafrázován; z šesti kritérií v článku uvedených však v kapitole autorka prezntuje pouze 

pět; další odkazy v kapitole jsou odkazy z již zmíněného čláku – nabízí se tedy otázka („podezření“), 
zda autorka další zdroje studovala (některé jsou obtížně dosažitelné). Uvedené považuji za neštastné, 
jelikož zrovna u této kapitoly jsem upozorňovala (mimo jiné) na potřebu opřít se o vícero zdrojů. 
Dále pak v této kapitole autorka odkazuje k již zmíněným „tradičním přístupům“ – není jasné jakým. 

V neposlední řadě jsem již upozorňovala na existující výzkumy, kde studenti preferují i americkou 
výslovnost (ad str. 17). 

- Kapitola 1.3.3 představuje Pedagogická kritéria – ta rovněž stojí na stejném zdroji (viz výše), 
pracuje s již zmíněným šestým (původně vynechaným) kritériem. Opět obsahuje pouze odkazy na 
zdroje, které autor sám ve svém textu zmiňuje.  
Celkově se tedy v těchto dvou kapitolách asi nejvíce objevuje problém, který se prolíná celou 
teoretickou částí práce, a to (ne)schopnost autorky shromáždit relevantní počet zdrojů, analyticky 
s nimi pracovat, následně je syntetizovat do různých názorových proudů a ty prezentovat. 

- Kapitola 1.4 – ELF: tato kapitola zahrnuje řadu „kontroverzích“ úvah nad rolí ELF v rámci výuky 

cizích jazyků, např. že i NSs by měli přijmout některé aspekty ELF do své mluvy. Již při zpětné 
vazbě v průběhu konzultací jsem upozorňovala na to, že by bylo vhodné s tímto tvrzením bud‘ 
polemizovat, nebo - pokud ho autorka přijímá – ho zahrnout do kritérií výběru modelu výslovnosti a 
prolnout do diskusí v celé prací. 

ELF bývá považován za produkt, ne normu. 
- Kapitola 1.5 – Speech perceptions se nejprve velmi stručně věnuje top-down a bottom-up přístupům, 
což by bylo možno prohloubit, a to s oporou o rozvoj receptivních řečových dovedností a roli 
výslovnosti v rámci poslechu. Dále se tato kapitola zabývá tématem, které je pro tuto práci stěžejní, 
a to „intelligibility and comprehensibility“. Opět by bylo dobré opřít kapitolu o vícero zdrojů a 
následující podkapitolu 1.5.3 popisující vybrané souvisejícíc výzkumy pod tuto kapitolu zahrnout. 

- U teoretické části postrádám její závěr, jak jsem již upozorňovala při konzultacích – jekési shrnutí 

nejstěžejnějších myšlenek a přechod k praktické části práce. Přechod tak částečně tvoří kapitola 1.6, 
která se zabývá výukovými materiály, které jsou relevantní pro kontext, v němž byl výzkum 
realizován. 

- Na straně 30 se autorka odkazuje k „young learners“, tedy žákům mladšíh školního věku (stejně 
jako pak i v praktické části práce), avšak tuto věkovou skupinu nikterak nedefinuje a výzkum je 
nakonec realizován se studenty ve věku 16 až 19 let na úrovni B1. 
 

K praktické části práce: 
Praktická část zahrnuje cca polovinu předložené diplomové práce. Na str. 32 představuje autorka tři 
hypotézy, které se v rámci výzkumu následně snaží potvrdit či vyvrátit. U druhé hypotézy by bylo 
vhodné uvést jaké zdroje („various studies“) poukazují na zvýšený vliv rotické americké 
angličtina na žáky mladšího školního věku. A opět se zde musíme pozastavit nad „žáky mladšího 
školního věku“ v případě, že výzkum je realizován se středoškolskými studenty. Třetí hypotéza pak 
staví na tom, že nižší úroveň komunikační kompetence žáků ovlivňuje přístup k procesování mluvy 



žáky/studenty. Výzkum je však realizován se studenty na úrovni B1 – je tato považována za nižší 
úroveň komunikační kompetence? 

- V kapitole 2.2 jsou metody zaměňovaný za techniky sběru dat. 
- Při konzultacích jsem upozorňovala na pilotáž jako integrální součást výzkumu, tudíž potřebu 
zahrnout ji do práce: popsat, uvést její výsledky, a z nich vyplývající úpravy. 

- Na straně 36 i ve výsledkové části se píše o „šumu“, který byl dodán k vybraným nahrávkám 
využitým ve výzkumu. Vzhledme k cílům výzkumu to považuji nejen za nepotřebné, ale naopak až 
za data zkreslující – jak je evidentní např. z výsledků uvedených na str. 44 a 45. 
- Jak jsem již upozorňovala při konzultacích, nerozumím zcela tabulce 7.  

- Stejně tak jsem upozorňovala na nesrovnalosti/nejasnosti v tabulce 8. Úrovně studentů nejsou 
rovnoměrně rozložené, např. mezi úrovní C a D je mnohem větší rozdíl než mezi zbylými úrovněmi, 
jelikož úroveň C může zahrnovat studenty s dvěma dvojkami na vysvědčení, úroveň D může pak 
zahrnovat studenty se znamkami tři a čtyři. 
- Ve výsledkové části u většiny dat nejsou viditelná / chybí data. Pokud je tomu tak i v tištěné podobě 
práce, kterou jsem bohužel neviděla, je to opravdu problematické. 
- Graf 3 o vztahu úrovně AJ žáků a nesprávných (ne)rotických jednotek není v souladu s hypotézou, 

avšak vzhledem k tomu, že nejsou v DP spočítány statisticky významné rozdíly, není možno získaná 
data jasně interpretaovat. 
Graf 4 stejně tak neukazuje velký rozdíl, nevíme navíc zda je či není statisticky významě rozdílný. 
Grafy 5 a zejména graf 6 neukazují jasně vztah s úrovní komunikační kompetence studentů. Zdá se 
přirozené, že studenti se slabší úrovní komunikační komepetnce hůře slyšenému rozumí a přepisují a 

rovněž jejich subjektivní percepce obtížnosti porozumění slyšeným větám je vyšší. 
 

Celkově jsou interpretace a potvrzování či vyvracení hypotéz relativně ploché, i když musím ocenit, 
že oproti verzi předložené při konzultacích jde o značný posun. Je tudíž evidentní, že pokud by měla 
autorka více času, věřím, že by interpretace a triangulace získaných dat byly lepší. Sebraná data byla 
z velké míry kvantifikována, pokud by byly spočítány statisticky významné rozdily + následně data 
triangulována ‚kvalitativními kontextovými daty‘, bylo by to skvělé, jelikož při přípravě nástrojů 
sběru dat, ale i při samotném sběru a následné analýze dat odevdla autorka opravdu velké množství 
práce, což je potřeba ocenit. Stejně tak musím ocenit prohloubení diskuse a naznačení možností 
dalšího výzkumu. 
 

 
Témata a náměty k diskusi při obhajobě 
 

V rámci diskuse při obhajobě reflektujte komentáře z posudku, a to zejména ty zvýrazněné tučně. 

 

 

Práci tímto doporučuji
 

nedoporučuji
 

k obhajobě.2 

 

 

Datum: 6. srpna 2017 

 

 

Podpis: 

                                                      
2
 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 


