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Podrobnější hodnocení

Die Autorin beschäftigt sich in ihre Arbeit mit einem anspruchsvollen, interdisziplinären Thema, das die 
Bereiche Semiotik, Philosophie und Linguistik umfasst. Es geht um die Problematik von Sprache und 
Denken und die Autorin richtet ihr Interesse, aus dem Blickwinkel der strukturellen Linguistik, vor allem auf 
den Bereich der Syntax – konkret auf den Bau und die Bedeutung von Sätzen, die eine die 
außersprachliche Welt betreffende Information enthalten..

Zur Bearbeitung eines solch schwierigen Themas sind entsprechende Kenntnisse in den zuvor 
genannten Disziplinen vonnöten wie auch die Übertragung des  mathemathisch-logischen Ansatzes auf 
das Gebiet der Syntax eine schwierige Aufgabe darstellt

Im Besonderen behandelt die Autorin zunächst Ludwig Wittgensteins Leben und analysiert dann 
sein sprachphilosophisches Hauptwerk anhand von Sätzen zur Semiotik und Form der Sprache.. 

Die Arbeit umfasst 61 Seiten Text in tschechischer Sprache, während die Autorin das behandelte 
Werk, also den Tractatus auf Deutsch belässt und zitiert und so eine korrekte logisch-philosophische 
sowie semantisch-linguistische Analyse  der ausgewählten Sätze ermöglicht. Auch im Hinblick auf die 
graphische Bearbeitung und den sprachlichen Stil zeigt sich die Autorin ihrem Thema mehr als 
gewachsen. 



Otázky k obhajobě:

In welcher  Weise wurde Wittgensteins Werk kritisiert und ist es möglich, einzelne seiner Sätze zu 
bezweifeln oder zu widerlegen? 
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