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Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

Autorka ve své bakalářské práci úspěšně zpracovává velmi aktuální problematiku z oblasti lexikologie. Diskutabilní 
ovšem je, zda název práce vystihuje podstatu práce. Výsledky analýzy jsou přehledně prezentovány a svědčí o 
nadhledu studenta nad zkoumanými jednotlivostmi. 
Práce po formální stránce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. Pozitivně hodnotím přílohy, které byly 
vybrány přiměřeně k obsahu práce. Z formálního hlediska je nutno vytknout následující: (1) V teoretické části (v 
závěru kapitol 1, 2, 3, 4) postrádám vlastní komentář, který tvoří nezbytnou část každého oddílu. (2) Práce je 
vypracována velmi pečlivě, drobné chyby se objevují výjimečně (strana 1, 5, 10, 11, 18, 19, 44, 46, 48, 58, 60, 64).

Celkově hodnotím předloženou bakalářskou práci jako zdařilou.

Otázky k obhajobě:

Do jakých lingvistických oblastí zasahuje proces internacionalizace v jazyce německých médií. Lze vypozorovat 
určité trendy?
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