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Bakalářská práce Michaely Kokešové si klade za cíl zjistit vstupní úroveň výslovnostních 

dovedností u studentů v době zahájení bakalářského studia, tj. zabývá se stavem výslovnosti, 

s jakou studenti vstoupili na fakultu, po předchozí výuce němčiny na gymnáziu/obchodní 

akademii v délce sedmi až jedenácti let. Předmětem ověřování byla kvalita zvládnutí 

vybraných konsonantů na vzorku 20 respondentů. Na základě zevrubného popisu a následné 

komparace zvukové stránky, resp. konsonantického systému českého a německého jazyka, 

vybrala autorka fonetické jevy, které považovala vzhledem k jejich odlišnosti, či absenci 

v českém jazyce za problematické. Se způsobem ověřování a následnou sluchovou analýzou 

nahrávek přečteného textu lze souhlasit. Analyzovány byly pouze autorkou vybrané 

výslovností jevy, zúžené na výslovnost slov, ve kterých se vyskytují sledované konsonanty. 

 

 Při zpracování teoretické části práce se autorka opírá o odbornou literaturu, a to jak 

z oblasti fonetického systému českého jazyka, tak jazyka německého. Autorku lze pochválit 

za výběr odborné literatury a i její rozsah (celkem 22 titulů), přičemž ve výběru nechybí 

význační lingvisté, kteří se problematikou fonetiky a fonologie zabývali. Jako příklad lze uvést 

autora řady odborných publikací z této oblasti Milana Romportla.  

 Na základě studia odborné literatury, analýzy a komparace konsonantických systémů 

v obou jazycích došla autorka k premise, že zejména jevy, které se v češtině nevyskytují, 

mohou být zdrojem potíží při osvojování si výslovnostních návyků němčiny (BP s. 9). Lze se 

rovněž domnívat, že i jevy, které se v češtině vyskytují, ale při výslovnosti v němčině vykazují 

odlišnou artikulační bázi, resp. větší svalové napětí mluvidel a silnější slovní přízvuk, mohou 

být zdrojem závažných výslovnostních chyb (viz Maroušková, Schmidt, 2005). Autorka z textu 

k bližšímu výzkumnému šetření vybrala následující jevy:  Ich-Laut, Ach-Laut, Ang-Laut, němé 

„h“, aspirace u konsonantů „p“, „t“, „k“, asimilace u konsonantů „b“, „d“, „g“, „v“ a 

konsonantické „r“. 

 V praktické části bakalářské práce autorka popisuje způsob ověřování, blíže 

představuje vzorek respondentů a text, na kterém byla následně ověřována kvalita 

výslovnosti vybraných fonetických jevů u studentů bakalářského studia. Kromě kvality 

výslovnosti, jako vedlejší produkt, zkoumá autorka závislost kvality výslovnosti na předchozí 

délce studia němčiny. Pro kvalitu výslovnosti z textu vybraných 24 slov volí škálu: správnou, 

dobrou a chybnou. Sledovaný problematický jev je prezentován na nejméně dvou a nejvíce 

na pěti slovech.  

Na základě sluchové analýzy nahrávek autorka prokázala, že nejvíce problémů 

vykazovali studenti u hlásky Ang-Laut, ačkoli obdobná hláska se v češtině nachází (např. 

Manka, banka), dále problematickou se jevila hláska Ich-Laut, kdy studenti většinou vycházeli 



z artikulační báze českého „ch“ (x). Studenti chybovali rovněž u výslovnosti slov se silnou 

aspirací: „Wald“ a „April“. Ostatní jevy byly převážně zvládnuty na úrovni: správně, nebo 

dobře. Ověřování rovněž prokázalo, že délka studia nemá podstatný vliv na kvalitu 

výslovnosti (vybraných jevů). Z uvedených výsledků lze předpokládat, že kvalita výslovnosti 

je, více než na délce studia němčiny, závislá na učitelích, kteří kladou na nácvik správných 

výslovnostních návyků svých žáků důraz a obecně věnují výslovnosti pozornost, popř. na 

frekvenci využívání auditivních prostředků ve výuce, event. dalších (subjektivních) faktorech  

(předmětem dalšího výzkumu by mohlo být dotazníkové šetření). 

Bakalářská práce autorky Michaely Kokešové je psána česky, obsahuje abstrakt a 

klíčová slova v češtině i angličtině a závěr v češtině. Doplněna je 3 přílohami. Rozsah práce je 

67 stran včetně bibliografie, doplněna je grafy a tabulkami. Práce je psána pěknou češtinou, 

doplnit v textu by však bylo třeba stránky, např. u publikace Maroušková, Schmidt; na 

několika místech jsem si nebyla jista, zda bylo autorkou citováno z odborných pramenů, 

nebo se jednalo o vlastní teorii autorky.  

Práce je logicky uspořádána, teoretická část je zpracována na základě dostatečně 

reprezentativního vzorku odborné literatury (viz vyjádření výše). Na základě studia odborné 

literatury stanovený předpoklad, že studenti mohou chybovat u jevů v obou jazycích 

odlišných, se v praktické části na základě výzkumného šetření potvrdil. Kvantita a kvalita 

chybných jevů je dostatečně popsána a graficky znázorněna. 

  

Bakalářskou práci autorky Michaely Kokešové lze hodnotit jako velmi zdařilou a lze ji 

doporučit k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete, prosím, tvrzení, že pro německé konsonanty je charakteristická aspirace 

(BP s. 15). Vyjmenujte, pro které ano, pro které ne. 

2. Prosím, doložte na základě odborné literatury tezi, že: „Všeobecně se tvrdí, že tento 

typ hlásky „r“ je v němčině kratší než v češtině, počet kmitů je nižší“. (BP s. 22). 
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