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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Bc. Veronika Blahynková si pro svou bakalářskou práci vybrala téma z oblasti lingvistiky. Cílem 
práce je zmapování frazeologismů v jazyce rakouské žurnalistiky.
Teoretická část se zabývá definicí a klasifikací frazeologismů. Za velmi přínosnou považuji 
praktickou část práce, která se věnuje analýze frazeologismů v denících Österreich a Der 
Standard. 
Bakalářská práce podává ucelenou charakteristiku zkoumaného materiálu, je přehledná a logicky 
strukturovaná. Bakalantka vhodně pracuje s odbornou literaturou, správně chápe a vysvětluje 
lingvistické termíny. Interpretace získaného materiálu je dostačující, přestože by bylo vhodné 
zaměřit se i na stylistické hodnocení daných jednotek. V každé kapitole je připojeno shrnutí, což 
považuji za přínosné. Po formální stránce má práce dobrou úroveň, doporučuji dodržovat 
jednotné formátování textu. Vyjadřovací úroveň autorky je − až na několik gramatických 
nejasností – velmi dobrá.
Hutné resumé (str. 67-72) a tabulky v příloze podtrhují celkový dojem z předložené bakalářské 
práce jako práce velmi pečlivě a odpovědně koncipované.



Otázky k obhajobě:

1. V rozpravě by autorka mohla charakterizovat zaměření rubrik Chronik, Kommentar, 
Thema etc.

2. Do jaké míry souvisí tendence užívat určité frazeologické jednotky s konkrétní novinovou 
rubrikou či tematickým celkem?

3. Navrhněte další konkrétní využití vaší práce.
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