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Assessment Criteria Scale Comments
1. Introduction is wel/ written, brief, Outstanding

interesting, and compelling. It Very good
motivates the work and provides a Acceptable
clear statement of the problern, It Somewhat deficient
places the problem in context. It Very deficient
presents and overview of the thesls.

2, Literature review is comprehensive and Outstanding Autorka se snažila o co nejširší pokrytí
com plete. It synthesizes a variety of Verygood zvolené problematiky a zahrnutí více
sources and provides context for the Acceptable hledisek, což je bezesporu velmi
research, It shows the author's Somewhat deficient vhodné, místy je však tato snaha
understanding of the most relevant Very deficient poněkud na úkor větší přehlednosti a
literature on the subject matter. skutečnému vhledu do daných témat.

3. The methodology chapter provides Outstanding Autorka si jako téma zvolila otázku
clear and thorough description of the Very good "souvztažnosti mezi hudebními
research methodology, It discusses Acceptable schopnostmi a výslovnostními
why and what methods were chosen Somewhat deficient dovednostmi v cizím jazyce", což
for research, The research Very deficient z hlediska podoby výzkumného
methodology is appropriate for the projektu klade nároky na přesahy do
identified research qusstlons. oblastí fonetiky a fonologie vhodně

uchopené po metodologické stránce -
výsledný projekt je zajímavým
propojením těchto rovin,

4, The resultsjdata are analyzed and Outstanding
interpreted effectively. The chapter Very good
ti es the theory with the findings. It Acceptable
addresses the applications and Somewhat deficient
implications of the research, It Very deficient
discusses strengths, weaknesses, and
limitations of the research,

5, The thesis shows critical and analytical Outstanding Zejména v teoretické části práce se
thinking about the area of study and Very good opakovaně objevují nevhodná tvrzení
the author's experti se in this area, Acceptable typu: "It is o time-proven iaa that.: "(s,

Somewhat deficient 4), ,Additiono/ly, the benefits of musica/



Ve!p{ deíiciant exposure. are Jm'r-feaching(
....teseatcivets are in unlson ... "'{s..10).

I

apod. snižujíCí! kvali:~UJIakademického
textl!JL

IV'teoretické části práce se autorka' pak
také ve snaze o co nejširší, zéběn v rárillld
rešerše-tématu mmohdy nl!J~měpotýká
s určitou nepřehlednestí a povrchností
u jednotlivých·téma,t,. tj. rillIéně'ovšem

I více prohleubit I'ogický vztah mez]
, vvbranvmi body:,
6..Tlhletext is onganizedl in a loglcal 0utstandiing Ulróta; nepňehledhost: a místy neadk,

rnannen. It řlows natl!Jlrally' amidts easy Ve~y'good tvrzení (Viz'vvše) - ovšernrjínak I
to f:01IoW'.Tnansitions, sumrnanies and! Ac:ceptablle jazyU:ov'ý,wroJev·velmil dobrrý'. I

conclusions exist alSappnaprlate ..The Somewhat deficient:
al!Jil:mor'demonstrates high qlUal,ity 'lJ.e'T'ij' deficient

I writiing skills and l!JlSesstandard
spellling,. grarnrnar, and' punctuation.

I

7. The thesis meets the.gemeral Outstiandin'g Vhodné zašaaenl všecrn příl0m a audio
requirernents [fcrrnatting, ehapters, v,erygood materiálu,
lemgth, division iinto sections, etc. 1.. Ac::ceptablle
Refterences: ane cited pn0@erly'wiitlttin Somewhas deficlent:
the text ano a compíete re,ference list V,erydeficiient
is provided.

I

Fiinal' Comments & ouestíons

Navrlttovaná známka: vy,IDorně

Autorrka si zvolila velmii zajíliTilevé téma zalbÝ,vajíd se v širrší roviné otázkou hl!J:dby'jako podpůnrrého prostřie:dku
pro vý,ulkl:langlické výsllovm;o6ťila v ugi rovině pal< rnožnou souvzttafmostíi mezi hudebnírilllli scbopnostmíi a
v,ýslovnostnímil dovednnstmi v' ciizím jaz.yce. Obě tyto rOllinY'jsol!J1c hlediska výulwciz.ího j;azy,kavelrrm'ipňínosné al
snaha o jejich uchopení a' prozk0wmámijednonol z'aspektů této probllema~iiky' je jedním z lIelký~h I<lamlůcelé
práce.
Na druhou stranu jsou tyto drvě rovimly,po teenetické stránce poněkud II.vícev.nst:evnaté" al jej!icfulvzáj:emný v·z:tah
nelze. v.idět jednoduše jak0' nadřazené a podřazené-téma, ale spíše-jako nadřazené téma a je:dno z mnohýcml
podtérnat či jinak 5CDl!Jrvisejídchtémat. Možná' právě z tohetodůvodu působf po teoretické stnánce místy měrně

, přehled mě, některá témata j;SOlU řešena jem povrchně a rrrizf tak, logická souvislost mezi jednotllvýrnl aspekty'
této problernatikv,
Velikou předmostíí práce j~ metodolbgická část: a zajímavál zjištění, ktená v. této souvislosti přrimáší- viz vyše" Na
druhou stranu s ohledem na oblast IIÝl!Jiky'ci\úlllOjazyka se nablz! o1áz'kal,jaR daná 1:jřšttěníliTilož'noimiterpretovat.
- viz ní~e'.

Otázkv;
S ohledem na Vaše zjištěl'l'í~ jak l!Jv.sterillIohlalv.ýsledl<y V'ašeh0 vÝ'2:l<uml!Jlz'ohlednit ve IIÝ,l!JCe,ci~ím:ojalZyka? Ji'ny,mi

I slovy Váš vÝ'l:kum se.nezaIDý'val vllvern hudl!Jv,ma vý,l!.IU:ucizího jazyka jako takového, ale spíše jste 2:jJš1Í0:vale
I vztalm mezi hudebnirm schoprrestrnf a výslCDvnCDstnímidoverínostmi v eizfrrr jazy~e - c.o tedy žáei, ktsř! mejsou
I těmito "schopnostmi t01ik vybaveni'?



I Na straně 16uvádíte, že otázka výuky výslovnosti je problematická, protože "výukové materiály (...) jsou
! zastaralé nebo intuitivní". Můžete uvést nějaké příklady takových nevhodných materiálů? Jaké byste naopak
; učitelům anglického jazyka .doporučila?

V teoretické části práce se zabýváte problematikou výslovnosti z historického hlediska a uvádíte některé z
metodických směrů. Jak byste v této souvislosti popsala a ohodnotila metodu The Si/ent Way ( Caleb Gatengo)
využívající speciální pomůcky pro nácvik výslovnosti ( tzv. "Fidels").
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