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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Die von Veronika Blahynková vorgelegte Bakkalaureatsarbeit zum Thema „Phraseologismen in 
österreichischen publizistischen Texten“  bietet  einen eingehenden Überblick über den Begriff 
„Phraseologismus“ und die Klassifikation der Phraseologismen, wie sie von Burger und Fleischer 
vorgenommen  wurde.  Der  praktische  Teil,  in  dem  Blahynková  das  Vorkommen  von 
Phraseologismen  in  zwei  österreichischen  Tageszeitungen  untersucht,  wird  sehr  gut  mit  dem 
theoretischen Teil verbunden, zu dem es auch immer wieder Rückbezüge gibt. 
Die Studentin hat mit großer Präzision gearbeitet, ihre Ergebnisse sehr übersichtlich angeordnet 
und  in  einer  klaren  Sprache  niedergeschrieben.  Dass  sich  dabei  manchmal  kleinere 
orthographische (z.B. S. 23: „Eigennahmen“) bzw. grammatikalische Fehler (z.B. S. 8: „… habe 
ich mich entschieden,  sich mit  diesem Bereich zu beschäftigen“) einschleichen,  spielt bei der 
insgesamt beachtlichen Ausdrucksweise der Studierenden (auch die linguistischen Fachausdrücke 
betreffend) keine große Rolle.
Noch stärker hätte man in der Arbeit untersuchen können, weshalb die untersuchten Zeitungen 
einen Unterschied in der Häufigkeit des Gebrauchs einzelner Phraseologismen aufweisen (auch 
wenn dieser gering ist).



Otázky k obhajobě:

1. Lassen sich durch die unterschiedliche Häufigkeit der Verwendung einzelner 
Phraseologismen Rückschlüsse auf den generellen Stil  sowie die Leserschaft der 
untersuchten Zeitungen ziehen?

2. Welche weiteren Forschungsbereiche ergeben sich zu dem Thema? Wie könnte man die 
Arbeit zu einer Magisterarbeit ausbauen?
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