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 Kritérium hodnocení Hodnocení  
1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

10 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

10 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

10 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

10 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

10 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

10 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

10 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

  
 

Tomáš Joska 

Česko-německý německo-český slovník termínů z matematické analýzy 

Prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 



Poznámky 
Předložená bakalářská práce je příspěvkem k řešení velmi aktuální problematiky CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), tj. integrované výuky nejazykového předmětu, zde 
matematiky, a cizího jazyka, zde němčiny. Tento přístup je zhruba od poloviny devadesátých let 
předmětem výzkumu a pilotních projektů v celé řadě evropských zemí. 

Práce vznikla z podnětu autora, který byl inspirován zkušenostmi ze svých dvou aprobačních 
předmětů (matematika a německý jazyk) a ze semestrálního studijního pobytu na univerzitě 
v Německu.  

Bakalářská práce je zaměřena do praxe, jejím cílem je pomoci především studentům 
a učitelům, kteří se chtějí věnovat výuce matematiky v němčině. Hlavním výsledkem práce je 
vytvoření česko-německého překladového a výkladového slovníku a německo-českého 
překladového slovníku matematické terminologie z oblasti matematické analýzy. O potřebě 
takového slovníku není pochyb, podobný materiál v České republice chybí.   

Autor čerpal z rozmanitých zdrojů, především z učebnic a přednášek matematické analýzy 
v ČR a v Německu, encyklopedií, slovníků, internetových stránek, ale i z konzultací s odborníky 
v oblasti matematické analýzy. Výkladová část obsahuje definice nejdůležitějších termínů. Slovník 
je doplněn přehledem matematických symbolů používaných v matematické analýze zpracovávané 
ve slovníku. Kromě samotného slovníku jsou v práci přehledně uvedeny informace o struktuře 
slovníku, zvlášť pro každou část.  

Výkon autora je obdivuhodný. Je běžné, že na podobných tvůrčích počinech pracují celé týmy 
zkušených pracovníků řadu let. Autor si dokázal poradit jak s technickými otázkami při sestavování 
slovníku, tak i se specifiky souvisejícími s německou stavbou slov (hlavně s německým způsob 
skládání slov).  

Autor přistoupil k řešení úkolu velmi samostatně a zodpovědně. Použil vhodnou literaturu 
a informace z ní využil pro vyřešení úkolu, který si pro bakalářskou práci stanovil. Předložená práce 
splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou práci.  
 
Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 7.5.2013 


