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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená bakalářská práce si dává za cíl přispět k výzkumu stereotypů v českých a německých 
příslovích. Téma je vzhledem k současným rozvinutým mobilitám aktuální.
Práce je psána v češtině, obsahuje čtyři základní kapitoly, je doplněna obsahem, úvodem, závěrem a 
resumé v němčině a seznamem použité literatury. 
Struktura práce je odpovídající stanovenému tématu práce. Autorka nejdříve v jednotlivých kapitolách 
definuje základní pojmy, jako jsou stereotyp a přísloví.
Přínosem práce je dotazníkové šetření, které proběhlo u 43 respondentů a přineslo určité poznatky o 
tom, jak jsou vnímány stereotypy u nás a u německy mluvících osob.
Autorka by se při obhajobě bakalářské práce mohla více zaměřit na vztah zjištěných stereotypů 
s vlastnostmi uváděnými v příslovích, neboť tento není z práce zcela zjevný.
Po formální stránce odpovídá předložená bakalářská práce normě, pouze vykazuje drobné formální 
chyby (překlepy), které ovšem výrazněji nesnižují výslednou hodnotu. 
Uváděný seznam bibliografických záznamů je pro bakalářskou práci dostatečný, pouze s formálními 
drobnými nedostatky.
Práci doporučuji k obhajobě.
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