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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

V teoretické  části  bakalářské  práce se autorka  podrobně zabývá vývojem česko-německého a
slovensko-německého bilingvismu. Zde je velmi přehledně pojednáváno o důležitých vývojových
etapách vzniku a vývoje česko-německé, resp. slovensko-německé dvojjazyčnosti.
Další  část  bakalářské  práce  je  zaměřena  prakticky,  a  to  na  výskyt  nejpoužívanějších  výrazů
německého  původu v češtině  a  slovenštině,  a  to  na  základě  dotazníkového  výzkumu  postojů
mladé generace k vybranému okruhu těchto lexikálněvariantních jevů. Dotazníkový výzkum byl
proveden pečlivě a jeho nálezy zpracovány přiměřeně a přehledně.

Otázky k obhajobě:

Mohla  by  studentka  uvést,  na  základě  jakého  pramene  či  pramenů  byly  definovány termíny
„aktiver  Wortschatz“  – „passiver  Wortschatz“?  Vysvětlení  těchto  pojmů je  bohužel  poněkud
nepřesné.

Na straně 51 není uveden bibliografický odkaz k identifikaci publikace. O jaký výzkum, resp.
východiska se studentka opírá?



Na straně 29 se uvádí, že slova jako např. gruntovat, pulírovat, píglovat jsou slova […] aus der
Gegenwartssprache  […],  zatímco  firhánek,  šporhelt,  píglovat jsou  slova  zastaralá.  Prosím  o
doložení tvrzení a specifikaci.

Závěr:
Přes drobné nepřesnosti je bakalářská práce zajímavě a přehledně zpracovaným počinem. Práce
je napsána ve velmi dobré němčině a jen díky vysoké jazykové úrovni bylo možné, aby autorka
zpracovala  tak  složité  téma.  Formálně  i  obsahově  odpovídá  požadavkům  kladeným  na
bakalářskou práci.
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