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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená bakalářská práce o rozsahu 87 stran je psána v německém jazyce. Je členěna do osmi
hlavních kapitol. K textu je připojen úvod a závěr, seznam použité sekundární literatury, anotační
karta a tabulková příloha.
V teoretické části bakalářské práce se autorka zabývá definicí odborných pojmů jako např.
verbonominální vazba, funkční sloveso, plnovýznamové sloveso apod. Opírá se o relevantní
vědeckou literaturu. Oceňuji, že autorka při zpracování jednotlivých děl prokazuje schopnost
korektní reprodukce textu a spojování poznatků do logického celku.
Další část práce je zaměřena prakticky, a to na analýzu německých publicistických textů. Autorka
sleduje užití verbonominálních vazeb v německých publicistických textech (Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Bild), přičemž dochází k závěru, že užití verbonominálních vazeb v politické
i sportovní rubrice ve Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) dominovalo. Tímto potvrzuje
v úvodu stanovenou hypotézu, že FAZ se řadí k německým seriózním deníkům, jenž inklinuje
k užívání nominálního stylu.
Přestože je práce napsána ve velmi dobré němčině, objevují se gramatické a formální nepřesnosti
na str. 4, 7, 8, 40, 41, 47, 73 (aufgrund: str. 9, 10, 31; auf Grund: str. 71).
Celkově je vidět, že autorka přistoupila ke zvolenému tématu velmi svědomitě. Formálně i
obsahově odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

Otázky k obhajobě:

Při obhajobě práce prosím o rozvedení vyhodnocení hypotéz.
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