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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Předložená bakalářská práce se zabývá tvorbou hybridních složenin a jejich výskytem
v německém a českém periodiku. Jedná se o náročné lingvistické téma, které může přispět ke
zkoumání současného stavu němčiny.
Práce má logickou strukturu, v jejímž rámci je systematicky postupováno od obecného
ke konkrétnímu, v teoretické části je popsána tvorba složenin s důrazem na složeniny hybridní.
Na základě těchto poznatků autorka formulovala základní hypotézy pro analytickou část práce,
jejichž platnost pak v páté kapitole vyhodnocuje. Pro analýzu byly vhodně zvoleny dva
relativně souměřitelné časopisy.
Formální stránka předložené bakalářské práce odpovídá požadavkům, je zpracována
pečlivě. Autorka dokládá prostudování sekundární literatury citacemi s odkazy na prameny.
Rozsah seznamu použité literatury je odpovídající tématu a svědčí o dobré orientaci autorky
v sekundární literatuře. Drobnou výtku lze směřovat k nedostatečné citaci internetových zdrojů.
Práce je psána v češtině.
Celkově lze říci, že práce přispěla k řešení předmětné problematiky a že text splňuje
požadavky kladené na bakalářskou práci a lze ji tedy doporučit k obhajobě.
Autorka by měla při obhajobě odpovědět na následující otázku:
Uveďte, zda vidíte možnosti dalšího zkoumání tohoto tématu, v pozitivním případě pak je blíže
rozveďte.
V Praze dne 30. 8. 2018
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