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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Předložená práce se zabývá zkoumáním stavu modifikačních částic v němčině ve 

srovnání s češtinou. I přes značnou obtížnost, kdy se jedná o ne zcela jasně definovanou oblast 

gramatiky, se autor tématu zhostil velmi dobře. 

Práce vykazuje logickou strukturu odpovídající tématu, kdy v teoretické části jsou 

definovány pojmy zásadní pro uchopení tématu a v dalších kapitole je pak analyzován obsah 

mluvnic německého jazyka z hlediska zkoumaných modifikačních částic. 

Těžištěm předložené bakalářské práce je pak zkoumání variant vybraných částic ve 

srovnání s jejich českými protějšky na základě korpusu InterCorp. V důsledku způsobu 

zpracování této části lze práci spatřovat jako přínos pro řešení dané problematiky. 

Formální stránce předložené bakalářské práce lze vytknout nedodržení některých 

formálních náležitostí pro bakalářské práce, tj. tisku po jedné straně (viz opatření děkana č. 

8/2015, čl. 8 odst. 2) nebo nepřesného uvedení seznamu bibliografických citací. Uvedené dílčí 

nedostatky však nesnižují odbornou úroveň předložené bakalářské práce. 

Autor dokládá prostudování sekundární literatury v dostatečné míře citacemi s odkazy 

na prameny. Rozsah seznamu použité literatury je odpovídající tématu a vypovídá o dobré 

orientaci autora v sekundární i primární literatuře vztahující se k tématu. Práce je psána 

v němčině. 

Celkově lze říci, že cíl bakalářské práce byl splněn a práce přispěla k řešení předmětné 

problematiky, odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce, a lze ji proto doporučit 



k obhajobě. Autor by měl při obhajobě reagovat na připomínky v posudku a odpovědět na 

následující otázku:  

  
Otázka k obhajobě: 
 

1. Uveďte, jaké vidíte možnosti využití zkoumané problematiky v praxi a jaké jsou dle 

Vašeho mínění možnosti dalšího výzkumu? 
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