
Posudek bakalářské práce 

          posudek vedoucího práce                                                       oponentský posudek  X  

Studijní 
program Specializace v pedagogice 

Studijní obor Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Název práce Das Motiv "Heimat" im Roman Aus dem Sinn von Emma Braslavsky 

Autor/ka práce Aneta Křesinová 

Vedoucí práce Christiane Poimer, Mag. phil.  

Oponent/ka 
práce Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.  

Hodnocení práce 

Obsah práce 
odpovídá názvu 

práce X 
odpovídá   

s připomínkou 
odpovídá s 
výhradou 

neodpovídá 
názvu práce 

Struktura práce 
odpovídá zcela 

tématu X 
odpovídá  

 s připomínkou  
odpovídá s 
výhradou 

neodpovídá 
požadavkům 

Formální 
úprava 

odpovídá 
požadavkům 

odpovídá  
s připomínkou X 

odpovídá s 
výhradou 

neodpovídá 
požadavkům 

Citace v práci 
odpovídají 

normě 
odpovídají  

s připomínkou X 
odpovídají  
s výhradou 

neodpovídají 

Přílohy práce  
vhodně doplňují 

téma X 
netýkají se 

tématu 
jsou nevhodné k 

tématu 
nejsou v práci 

uvedeny  

Seznam 
literatury 

odpovídá tématu 
X 

odpovídá 
 s připomínkou 

odpovídá s 
výhradou 

neodpovídá 

Počet stran 
práce 

odpovídá 
požadavkům X 

odpovídá 
 s připomínkou 

odpovídá s 
výhradou 

neodpovídá 
požadavkům 

Celkové 
zpracování 
tématu 

odpovídá 
požadavkům  X 

odpovídá 
 s připomínkou 

odpovídá s 
výhradou 

neodpovídá 

Celkové hodnocení vyhověl/a X nevyhověl/a 

Doporučení k obhajobě Doporučuji X nedoporučuji 

 
Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 
Aneta Křesinová se ve své bakalářské práci zabývá motivem domova v románu Aus 
dem Sinn německé spisovatelky Emmy Braslavsky. Úvodní část je věnována nejen 
životu autorky, ale i vývoji česko-německých vztahů s důrazem na vysídlení sudetských 
Němců po druhé světové válce a jejich integraci ve východním Německu.  
 
Velmi oceňuji způsob, jakým se diplomantka dokázala vyrovnat s různými definicemi 
domova a identity (podle Kloseho, Bausingera, Flinika aj.) a následně je zapracovat do 
vlastního textu. Předložené informace interpretuje v patřičném kontextu (viz podkapitoly 
Tschechisch-deutsche Kurzgeschichte, Aussiedlung der Deutschen aus der 
Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg a Umsiedlerpolitik in der sowjetischen 
Besatzungszone). V analytických kapitolách postupuje svědomitě podle jednotlivých 
naratologických kategorií a nabízí rozbor soustředěný na kategorie času, prostoru, 



postavy, vypravěče aj. Práce tak získává přehlednou strukturu, která je ale místy 
zatížena až zbytečným úsilím převyprávět děj (viz kap. Inhaltsangaben s. 31-37). 
 
Předložená bakalářská práce (60 stran) splňuje požadovaný rozsah a obsahuje všechny 
požadované náležitosti. Je psána velmi pěknou němčinou – gramatické chyby a 
překlepy se vyskytují jen ojediněle (např. widmet sich viel auf, steht zu Kontrast mit, er 
trägt Brillen) – a odpovídá požadavkům odborného stylu. Výskyt několika málo 
neobratných formulací nijak nenarušuje plynulost čtení. Pouze na českém resumé je 
hodně znát, že autorka dlouho pracovala s převážně německými zdroji a psala 
v němčině. 
 
V práci se objevují menší pochybení technického rázu, která však výrazně nenarušují 
přehlednost a čitelnost. Výhrady mám k provedení citací: nejsou jednotné, názvy děl by 
měly být pro větší přehlednost vyznačeny kurzívou, studie je třeba přiřadit ke zdroji 
pomocí odkazu In.: …. (viz s. 21 a jinde). Citovat by se měl vždy původní zdroj, 
v opačném případě je lepší použít odkaz „Zitiert nach“ (srovnej s. 22). Poznámky pod 
čarou mají začínat velkým písmenem a končit tečkou (s. 28, 32). V seznamu použité 
literatury se nečíslují primární a sekundární zdroje jako podkapitoly.  
 
 
Otázky k obhajobě: 
 
 
Welche Rolle spielte bei der Aussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei 
Edvard Beneš?  
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