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 Mgr. Petra Pémová si pro svou diplomovou práci zvolila téma potřebné i aktuální, a sice 

analýzu mluvených projevů nerodilých mluvčích v češtině. Sledovala přesnost a plynulost 

projevu ruskojazyčných a anglickojazyčných mluvčích v konfrontaci s projevem rodilého 

mluvčího, a to formou případových studií.  

Diplomová práce má celkem 81 stran a četné přílohy; tvoří ji teoretická část, část 

praktická, závěr a dále následuje seznam literatury a rozsáhlé přílohy. 

 Diplomová práce Mgr. Petry Pémové má dobrou a logickou strukturu, která odpovídá 

zadání práce. Závěry jsou přesvědčivé a dokumentují, že se diplomantka ve zvolené 

problematice velmi dobře orientuje. 

 Při přípravě teoretické části diplomantka prostudovala dostupnou domácí i zahraniční 

literaturu a na základě tohoto studia vytvořila účelně stručnou, ale výstižnou kapitolu nazvanou 

Teoretická východiska. Je třeba konstatovat, že Mgr. Pémová se vyvarovala bezduchého 

kompilování materiálu a vytvořila svébytnou kapitolu, z níž jsou patrny vlastní názory 

diplomantky na danou problematiku. 

 V Empirické části výstižně popsala svůj výzkum a přesvědčivě formulovala závěry z 

vlastních zjištění. Nezáživnosti a zdlouhavosti tohoto popisu se vyhnula přesunutím 

zkoumaného materiálu do příloh, které tvoří pevnou součást diplomové práce. Je třeba 

konstatovat, že za touto kapitolou se skrývá objemné množství práce při pečlivém zpracování 

získaných údajů byť pouze z pěti případových studií. 

 Práce je psána kultivovaným jazykem a dokazuje, že diplomantka dobře ovládá český 

odborný styl. Jazykové nedostatky, chyby či písařské překlepy se vyskytují v míře minimální. 

 Diplomová práce Petry Pémové dokládá, že její autorka je schopná samostatné 

lingvistické práce. Výsledky práce budou jistě dobře využitelné nejen při diplomantčině vlastní 

pedagogické praxi, ale, v případě zveřejnění formou časopisecké studie, i pro pedagogickou 

práci dalších učitelů češtiny pro cizince. Zjištěná fakta mohou sloužit i dalšímu výzkumu 

lingvodidaktické problematiky oboru čeština pro cizince.  



 Vysoce oceňuji diplomantčin přístup k práci na diplomovém úkolu. Pravidelně svůj 

postup konzultovala s vedoucím své práce a zároveň projevovala i dostatek zdravé 

samostatnosti. Diplomový úkol tak splnila beze zbytku.  

Předložená diplomová práce Analýza českých mluvených projevů nerodilých mluvčích 

není plagiátem a splňuje všechny požadavky kladené Univerzitou Karlovou na kvalifikační 

práce svých absolventů, proto ji plně a rád doporučuji k obhajobě a navrhuji, aby byla 

ohodnocena známkou výborně.     
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