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Připomínky, výhrady, zdůvodnění: 

 
Předložená bakalářská práce si dává za cíl sestavit česko-německý a německo-český slovník termínů 
z matematické analýzy (i když explicitní vyjádření cíle v úvodu nenajdeme). Vznikl tak slovník, který 
bude důležitou pomůckou pro studenty i odborníky v oblasti matematické analýzy. Z lingvistického 
hlediska jsou překlady pojmů adekvátní, odborná lingvistická terminologie je užívána správně. 
 
Zatímco obsahově byl cíl naplněn bez výhrad, je formální stránka bakalářské práce problematická, 
neboť přestože např. obsah uvádí stránkování, ve skutečnosti práce očíslované stránky nemá.  
Seznam bibliografických záznamů není uváděn dle normy. Pomineme-li u tohoto seznamu stránku 
formální, je třeba autorovi vytknout, že neuvádí žádnou odbornou publikaci, která by se věnovala 
problematice lexikografie. Rovněž chybí odkaz na diplomovou práci Lucie Čepelíkové, a to přestože 
její práci autor hodnotí jako „důležitou oporu, zejména v oblasti strukturování práce“. 
Neobvyklým jevem je i pojmenování úvodu bakalářské práce jako „Předmluva“, text úvodu a závěru 
není psán jazykem odborným. 
Přesto je však třeba vyzdvihnout výrazný praktický přínos předložené bakalářské práce, kdy implicitně 
stanovený cíl byl jednoznačně splněn. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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