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Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Bc. Aneta Drázdová
Rok narození: 1993
Identifikační číslo studenta: 92869654

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy český jazyk — německý jazyk

Identifikační čísla studia: 560863

Název práce: Das Bild des Mannes in der zeitgenössischen deutschen Prosa am
Beispiel der Romane Die Erziehung des Mannes und Die Liebe der
Väter

Pracoviště práce: Katedra germanistiky (41-KG)
Jazyk práce: němčina
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.

Datum obhajoby: 09.09.2020 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 0x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 5x

Průběh obhajoby: Práce s jazykem vykazuje rysy nedbalosti a neznalosti. Dr.
Markvartová upozorňuje na neustálé přeskoky z času přítomného do
času minulého a obráceně a chybné nebo chybějící užití členů. Hrubé
jazykové chyby, které bych v magisterské práci nečekala, jsou často
banální a odpovídají mnohdy jazykové úrovni A2.

Struktura práce je neobyčejně chaotická, mnohdy není patrná
souvislost mezi jednotlivými kapitolami. V podkapitole Ich-Form je
pojednáno o fokalizaci, jazyce, charakteristice postav, nejrůznějších
tématech, motivech apod. Ke všem výše uvedeným složkám
literárního díla se však diplomantka opakovaně a navíc
nesystematicky vrací jak v rámci jedné kapitoly, tak větších celků.

Na první pohled nevyhovující je již samotný rozsah práce čítající
pouhých 47 stran, což je v případě diplomové práce
neakceptovatelné.

Práce nebyla doporučena k obhajobě studentka nevyhověla.
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Výsledek obhajoby: neprospěl/a (4)

Předseda komise: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. ............................

 Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. ............................

 PaedDr. Dagmar Švermová ............................

 PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. ............................
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