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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 

Bakalářská práce Lucie Berné je po obsahové stránce na velmi slušné úrovni. Autorka si 
zvolila vhodné téma, z jehož uchopení a zajímavého zpracování je zjevné, že je jí 
studovaná problematika velmi blízká. Text se vyznačuje jasnou, logickou strukturou. Je 
rozčleněn do pěti hlavních kapitol, přičemž jednotlivé povídky jsou interpretovány 
v rámci třech větších celků jako Ohlédnutí za dětstvím, Ohlédnutí za dospíváním a 
Ohlédnutí za mladou dospělostí. L. Berná vychází z bohatých zdrojů a vhodně je cituje. 
Formulace závěrů i závěry samotné odpovídají nárokům kladeným na bakalářskou 
práci.  
 
Celkovou úroveň bohužel snižují četné stylistické a gramatické chyby (vychýlení z větné 
vazby, nesprávný slovosled, chybná interpunkce, neshoda podmětu s přísudkem, 
pravopis tvarů osobního zájmena já, tvary přídavných jmen, které neodpovídají rodu 
podstatného jména, koncovky přídavných jmen apod.) – namátkou viz strany 18, 19, 21, 
31, 32, 33, 35, 38, 39, 41 ad. Práce s jazykem vykazuje znaky nedbalosti a neznalosti 
obzvláště při překládání vybraných pasáží románu do češtiny. Větu „Sofort erwachte das 
diffuse Gefühl von Bedrohung, das mich meine ganze Kindheit begleitet hat“ L. Berná 
překládá jako „Okamžitě ve mně vyhrkla difúze plná strachu [sic!], která mě doprovázela 



celé dětství.“; „bevor die heisse Bewerbungsphase begann“ – „dřív než začal přímí [sic!] 
nábor“; „Mama kann Bullen nicht leiden. Aber ich find dich trozdem janz nett.“ – 
„Maminka voli [sic!] nemá ráda, ale mě [sic!] nevadí.“  
Rovněž slovo „šváb“ není v celé práci ani jednou uvedeno v němčině správně.  
 
Poznámky k formátování: v prvním odstavci textu, či sekce textu nemá být (na rozdíl od 
ostatních odstavců) odsazen první řádek. Občas dochází k zaměňování pomlčky a 
spojovníku. Odstavce či citáty o délce 2–3 řádků se neodrážejí. Citáty podobné délky 
jsou v práci uvedeny různou velikostí písma a s odlišným řádkováním (srovnej např. s. 
23 a 24). 
Domnívám se, že není šťastné citovat a uvádět údaje, které jsou dostupné v běžných 
učebnicích (např. obšírně vysvětlovat, co je vypravěč, autor nebo retrospektivní 
vyprávění). Studující by měla předpokládat, že píše pro čtenáře v daném oboru alespoň 
trochu vzdělaného.  
 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Uveďte prosím na správnou míru následující překlady (opravte i německý přepis): 
 
Sofort erwachte das Diffuse Gefühl von Bedrohung, das mich meine ganze Kindheit 
begleitet hat. Big Brother is watching you. Ich wusste, das hiess nichts Gutes. 

 
Mama kann Bullen nicht leiden. Aber ich find dich trozdem janz nett. 

 
War ich zu den Pionieren noch freiwilig gegangen, wurde ich FDJ – Mitglied nur wegen des 
Platzes an der EOS, der Erweiterten Oberschule. Ich trat in die Deutsch – Sowjetische 
Freundschaft ein, und bevor die heisse Bewerbungsphase begann, gab ich mir einen Ruck und 
übernahm den Poste der FDJ – Sekretärin meiner Klasse. Wenn schon ans System verkauft, 
dann richtig. 

 
Die DDR in mir einfach nicht verschwunden, nur weil das land nicht mehr existiert. Was mich 
durch sie immer noch bestimmt, ist die Abwesenheit von Selbstverständlichkeit 
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