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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Autor Michal Smrkovský se ve své bakalářské práci zabývá analýzou modifikačních částic. Téma 

práce je velmi aktuální, neboť relační a funkční ekvivalence částic patří k problémům, které jsou 

předmětem zkoumání současné kontrastní lingvistiky a komparatistiky u nás i v zahraničí. 

V teoretické části bakalářské práce autor zaměřuje pozornost na stav zkoumání modifikačních 

částic ve vybraných lingvistických dílech. Praktická část podrobně popisuje a analyzuje 

jednotlivé funkční varianty německých částic bloß, vielleicht a nun mal s ohledem na jejich české 

ekvivalenty, a to na základě paralelního synchronního korpusu InterCorp. Výsledky by byly jistě 

průkaznější, kdyby výzkum probíhal ve větší šíři a důkladně srovnal další částice, nicméně jako 

první vstup do problematiky lze i tuto část bakalářské práce hodnotit jako zdařilou. 

Formální úprava je na velmi dobré úrovni, drobné nepřesnosti se objevují na str. 6, 11, 14, 22, 23. 

Závěr: 

Autor přesvědčivě prokázal schopnost vědecky pracovat, srovnávat a kriticky posuzovat české a 

zahraniční literární zdroje. Domnívám se, že jen díky vysoké jazykové úrovni bylo možné, aby 

autor zpracoval tak složité téma. 
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