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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená bakalářská práce si dává za cíl provést srovnání prostředků k vyjádření modality v originálním 
německém textu a jejich českého překladu. Práce je psána v němčině, obsahuje šest hlavních kapitol, je doplněna 
obsahem, úvodem, závěrem, resumé v češtině a seznamem použité literatury.
První část práce se zabývá definicí odborných pojmů na rovině morfologické, syntaktické a komunikativně-
pragmatické. Praktická část bakalářské práce porovnává modální slova s českým překladem. Struktura práce je 
logicky promyšlená a odpovídá v úvodu vytyčeným cílům.
Posluchačka se v práci opírá o relevantní studie a monografie, přičemž citované pasáže dle mého soudu nereflektuje 
dostatečně. Překvapuje, že základní pojem „Modalität“ definuje autorka podle Metzler Lexikon Sprache, v 
následujícím rozdělení modality na „fakultative Modalität“ a „allgemeine Modalität“ každou kategorii definuje podle 
jiného pramenu (Deth 1986 & Sommerfeld/Schreiber/Starke 1991). Nepůsobí to v kontextu koncepční a 
terminologické nejednotnosti současné německé lingvistiky nesystémově a asymetricky? Proč nepřihlíží k moderním 
zdrojům, resp. alespoň nedává do jasných souvislostí informace o modalitě z různých zdrojů komplexně?
Práce místy nerespektuje metody zápisu bibliografických odkazů (strana 8, 16, 17, 29). Za obsahově slabou část
považuji hlavní kapitolu věnovanou využití lingvistických testů podle G. Helbiga (1988), neboť autorka místy zcela 
chybně interpretuje operativní kritéria G. Helbiga. Práce postrádá podrobné vyhodnocení praktického výzkumu. 
V textu lze najít velké množství chyb a jiných nepřesností, které působí dojmem ledabylosti (strana 7, 8, 9, 12, 15, 
16, 29, 32, 36, 47, 48). 
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