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Průběh obhajoby: Předložená BP vykazuje mnohé významové nepřesnosti a chyby v
oblasti terminologické („dějinná linka“ místo „dějová linka“,
„Demokratická německá republika“ místo „Německá demokratická
republika, dále s. 13, 17, 19, 20 ad.), faktografické (např.
spisovatelka nebyla emigrantkou, ale přesídlila oficiálně do
Rakouska poté, co se provdala za občana této země), stylisticko-
formulační a gramatické. Za nedostatek považuje oponentka rovněž
chybějící označení kapitol, takže se jen stěží dá rozlišit název
kapitoly a subkapitoly. Samotné názvy jednotlivých kapitol jsou
někdy formulačně matoucí, např. „Dějinná linka klíčových momentů
v románu Berg“, nebo „Vyrovnání se s minulostí určených postav
románu Berg“. Autorka práce je bohužel také nedůsledná v
používání kurzivy, kterou obvykle bývají označovány názvy děl, dále
v překladech citátů z románu. Vyskytují se také občasné překlepy a
chyby v interpunkci. Za málo profesionální považ

Za nejzávažnější negativní stránku této práce, předložené na Katedře
germanistiky, považuje oponentka shrnutí v německém jazyce. Je
velmi stručné, ale téměř každá věta vykazuje gramatické či
stylistické chyby. Absolventka bakalářského studia nemůže ukončit
studium s prezentací tak omezených znalosti studovaného jazyka.
Předpokládám, že došlo k nedopatření a studentka zveřejnila
počáteční verzi textu bez finální korektury.
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Práce nebyla doporučena k obhajobě studentka nevyhověla.
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