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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 

Předložená bakalářská práce se zabývá některými aspekty neologického lexika z pozice německé 

lexikologie. Práce o rozsahu 89 stran má logickou strukturu. Je členěna do deseti hlavních 

kapitol. K textu je připojen úvod a závěr, seznam použité sekundární literatury, anotační karta a 

příloha. 

V teoretické části bakalářské práce se autor zabývá definicí odborného pojmu neologismus a 

zkoumá jeho role v německé slovní zásobě. V této části jsou detailně popsány změny ve slovní 

zásobě jako např. proces archaizace slov či přesun slov z periferie do jádra slovní zásoby a 

naopak. Pozornost je dále věnována příčinám přejímání cizích slov do němčiny a zohledněny 

jsou i možnosti jejich začlenění. Autor se opírá se o relevantní vědeckou literaturu. Oceňuji, že 

při zpracování jednotlivých děl prokazuje schopnost korektní reprodukce textu a spojování 

poznatků do logického celku.  

V analytické části zkoumá výskyt lexikálních neologismů v německých publicistických textech, a 

to v článcích německého deníku Die Zeit, u nichž existuje pravděpodobnost, že se jedná o 

neologické jednotky. Excerpovaná slova autor ověřuje ve třech slovnících neologismů a lexikální 

doklady popisuje z morfologického, sémantického, syntaktického a fonetického hlediska. Autor 

potvrzuje stanovenou hypotézu, že většinu zkoumaných slov budou tvořit substantiva. Také 

hypotéza, že většina neologismů budou slova přejatá z angličtiny, byla potvrzena. 

 



Formální stránka předložené bakalářské práce odpovídá požadavkům, vytknout lze jen drobné 

nepřesnosti. V této souvislosti překvapuje, že v téměř celé teoretické části autor pracuje zejména 

s dvěma prameny (Wanzeck, Schippan), doporučil bych zapracovat více zdrojů. Práci lze 

vytknout omezený počet excerpovaných dokladů, dále práce postrádá ověření stanovených 

hypotéz v sekundární literatuře. 

Celkově je vidět, že autor přistoupil ke zvolenému tématu velmi svědomitě. Formálně i obsahově 

odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 
Otázky k obhajobě: 

 

Při obhajobě práce prosím o rozvedení vyhodnocení hypotéz. 
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