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Posudek vedoucího bakalářské práce

Jméno a příjmení studenta: Lucie Nešporová

Název bakalářské práce: Slovní zásoba tématu ošetřovatelství v rusko-českém 
porovnávacím plánu

Studijní obor:  B FJ-RJ

Titul, jméno a příjmení vedoucího práce:  PhDr. Hana Žofková, CSc.

Hodnocení bakalářské práce:

Kritérum: Maximální 
počet bodů

Získaný 
počet bodů

Aktuálnost a přiměřenost tématu 5 5

Formulace cílů a úroveň jejich naplnění 10 9

Vhodnost a přiměřenost metodiky zpracování 10 8

Vyváženost teoretické a praktické části, proporcionalita a návaznost 
jednotlivých kapitol

10 9

Přístup autora k řešení problematiky 10 9

Úroveň zobecnění a formulace závěrů 10 8

Reprezentativnost a rozsah použité literatury 5 5

Práce s odbornou literaturou a dodržování bibliografických norem 10 10

Jazyková úroveň práce 10 9

Formální náležitosti práce 5 5

Úroveň cizojazyčného resumé 5 5

Odborný přínos práce a možnost jejího praktického využití 5 5

Úroveň komunikace s vedoucím práce 5 4

Celkem 100 91

100 – 91 bodů výborně

90 – 77 bodů velmi dobře

76 – 60 bodů dobře

59 bodů a méně nevyhověl
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Stručné verbální hodnocení: 

Bakalářská práce je svým pojetím velice rozsáhlá, autorka se pokusila všestranně 
analyzovat terminologii ošetřovatelství ( lékařství) v porovnávacím rusko-českém plánu. 
Bylo možno zaměřit se na určité způsoby a nesnažit se za každou cenu obsáhnout 
všechny způsoby tvoření slov. Na základě zvoleného přístupu autorka tak 
nashromáždila velice zajímavý a bohatý materiál. Cenná je skutečnost, že analyzovaná 
slovní zásoba byla získána na základě vlastní exerpce diplomantky. V závěru práce jsou 
zajímavé tabulky a grafy, v nichž je porovnání jednotlivých způsobů tvoření slovní  
zásoby. Domnívám se, že by patřily spíše do závěru příslušných kapitol. Výsledky práce 
pak mohly být formulovány v souvislovti s cílem práce stručněji a precizněji. V příloze 
k bakalářské práce je obsáhlý slovníček termínů z oblasti ošetřovatelství (ale i 
lékařských termínů). Za nedostatek považuji, že stránky s přílohami (slovníček, texty, 
formuláře) již nejsou číslovány, přičemž jsou významnou praktickou součástí 
předkládané práce. Celkově má práce velmi dobrou úroveň.

Doporučené otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

1) S jakými problémy se diplomantka setkala při zpracování daného tématu.

2) Vzhledem k tomu, že dané téma bylo iniciováno právě autorkou, tak jaké byly představy 
před zpracováním a zda se nějakým způsobem měnily v průběhu sbírání materiálu. K čemu 
bude možno daný materiál využít?

Doporučuji práci k obhajobě: ANO

Navrhovaná klasifikace k obhajobě: výborně

Datum: 

Podpis vedoucího bakalářské práce: 
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