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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Předložená bakalářská práce o rozsahu 53 stran je psána v německém jazyce. Je rozdělena do 

devíti kapitol, některé z nich jsou pak dále vnitřně členěny. K textu je připojen úvod a závěr, 

seznam použité sekundární literatury, anotační karta a příloha. Jelikož je práce psána německy, 

doporučoval bych doplnění resumé v českém jazyce. 

Práce se věnuje problematice reklamního jazyka v deníku Bild. Zabývá se analýzou reklamních 

textů z hlediska formální struktury s tím, že se zaměřuje zejména na specifické jazykové 

prostředky vyskytující se v reklamních textech. V teoretické části se autorka opírá o relevantní 

vědeckou literaturu. Oceňuji, že při zpracování jednotlivých děl prokazuje schopnost korektní 

reprodukce textu a spojování poznatků do logického celku. V analytické části se autorka 

soustředí na využití slovních druhů a jejich zastoupení ve zkoumaných textech. 

Celkově je vidět, že autorka přistoupila ke zvolenému tématu svědomitě. Prokázala schopnost 

odborně pracovat, ovšem některé důležité aspekty při zpracování své bakalářské práce neujasnila 

či nedotáhla do konce. Bohužel získaná data blíže nezpracovává. V tomto ohledu by bylo možné 

provést např. dotazníkové šetření z hlediska porozumění reklamních sloganů. Dále postrádám 

české ekvivalenty získaných dokladů. Omezit se v rámci lingvistické interpretace pouze na 

zastoupení slovních druhů ve zkoumaných textech, není dle mého soudu dostačující. 

Formálně i obsahově odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, vytknout lze drobné 

gramatické, typografické a syntaktické nepřesnosti. 

 



 
Otázky k obhajobě: 

1. Charakterizujte vybrané reklamní slogany z hlediska idiomatičnosti a uveďte příklady. 

 

2. Které znaky typické pro ustálená spojení vykazují excerpovaná data? 
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