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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

Předložená bakalářská práce o rozsahu 49 stran je psána v německém jazyce. Je rozdělena do 

devíti kapitol, některé z nich jsou pak dále vnitřně členěny. K textu je připojen úvod a závěr, 

seznam použité sekundární literatury, anotační karta a příloha. 

Práce se věnuje vlivu latinských výslovnostních zásad na podobu německé zvukové stránky. 

V teoretické části bakalářské práce je popsán vývoj výslovnosti latinského jazyka v průběhu 

několika staletí, dále je na konkrétních příkladech specifikován potenciál vlivu latinských 

výslovnostních zásad. Autor důsledně přihlíží k údajům kodifikační normy Duden. V dalším, 

poměrně zdařilém pojednání je kladen důraz na porovnání získaných dat s údaji kodifikační 

normy k získání objektivního náhledu na skutečný stav zkoumané problematiky. 

Autor přesvědčivě prokázal schopnost vědecky pracovat. Celkově je vidět, že přistoupil ke 

zvolenému tématu svědomitě. Práce je napsána ve velmi dobré němčině, drobné gramatické 

nepřesnosti se objevují na str. 33, 36, 44. Formálně i obsahově odpovídá požadavkům kladeným 

na bakalářskou práci. 

 
Otázky k obhajobě: 

Při obhajobě práce prosím o vysvětlení termínu Fremdwort. 
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