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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená bakalářská práce se zabývá výzkumem stereotypů v německých a českých příslovích. Teoretická část 
práce uvádí správně teoretická východiska, přičemž autorka vychází zejména ze zkoumání sociologických a 
psychologických aspektů střetu dvou národů.
V praktické části jsou představeny výsledky ankety, která byla realizována za účelem zmapování stereotypních 
pohledů – tedy typických vlastností – mezi Čechy a Němci. Na základě excerpce zkoumaných dokladů ze dvou 
vícejazyčných děl dochází autorka k závěru, že každá vysoce hodnocená vlastnost se odráží v příslovích. 
Problematiku stereotypů v českých a německých příslovích se podle mého názoru nepodařilo propojit s oblastí 
germanistiky, která v tomto případě nabízela např. aplikaci poznatků z kontrastivní frazeologie. Překvapuje, že 
v seznamu literatury jsou zahrnuty především publikace ze zkoumání sociologických a psychologických aspektů. 
Nejsou v něm zahrnuty aktuální studie z oblasti germanistiky.
Přes výhrady uvedené výše je bakalářská práce zajímavě a přehledně zpracovaným počinem. V náročnosti tématu a 
úrovni zpracování splňuje nároky kladené na bakalářskou práci.

Otázky k obhajobě:

1. Do jaké míry jsou česká a německá přísloví uvedená v praktické části z formálního hlediska a z hlediska 
sémanticko-syntaktické stability ekvivalentní?

2. Prosím o podrobnější vyhodnocení hypotéz.
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