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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 
 

Předložená bakalářská práce o rozsahu 79 stran je psána v českém jazyce. Je členěna do dvou 

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

karta a tabulková příloha. 

Autorka si vytyčila za cíl zkoumat zkratková slova a zkratky na rovině teoretické, resp. porovnat 

frekvenci výskytu těchto jednotek v německých publicistických textech. 

V teoretické části bakalářské práce se autorka podrobně zabývá definicí pojmu zkratka vs. 

zkratkové slovo. Tuto část lze hodnotit pozitivně, neboť vhodně využívá české a zahraniční 

odborné prameny. V praktické části autorka porovnává četnost výskytu uvedených slovotvorných 

postupů. Pro tento výzkum si zvolila deník Frankfurter Allgemeine Zeitung a deník Bild. Za 

podnětnou považuji kapitolu 3.9 (str. 41-44), ve které studentka na základě analýz potvrzuje 

proces internacionalizace lexika.  

Doporučuji autorce práce důsledně užívat spisovný jazyk, uplatňování prostředků hovorových v 

odborném textu nepovažuji za vhodné. 

Závěr: 

Bakalářská práce je po stránce formální zpracována přehledně a svým rozsahem splňuje 

požadavky kladené na bakalářskou práci. Závěry, ke kterým studentka došla, je možné považovat 

za objektivní, i když se rozbor dokladů nevěnuje všem lingvistickým aspektům. Celkově 

hodnotím práci jako zdařilou. 



 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Charakterizujte jazykové prostředky internacionálního charakteru (kap. 3.9). Do jaké míry 

se projevují vyrovnávací tendence v plánu pojmenovacím, resp. vytváření německých 

protějšků k přejímkám z angličtiny? 
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