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Posudek bakalářské práce 
 
Urbanová, Eva (2015): Fachwortschatz der Geschichtswissenschaften im Fokus. 
Lexikographische Erfassung in einem deutsch-tschechischen Fachwörterbuch. 
Ústav germánských studií FF UK v Praze, vedoucí: Martin Šemelík, Ph.D.  

Téma bakalářské práce Evy Urbanové je vzhledem k zaměření studia německého jazyka a 
literatury na ÚGS FF UK v Praze relevantní a vysoce aktuální. Práce má logickou strukturu, 
jednotlivé části na sebe logicky navazují. Použitá metodologie je zvolena přiléhavě. Autorka 
prokázala schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu (ta je ve srovnání s ostatními 
bakalářskými pracemi relativně rozsáhlá) a aplikovat ji při tvorbě vlastních (!) heslových statí. 
Úroveň zpracování tohoto materiálu je vysoká. Jazykové ztvárnění textu výrazně překonává 
standardy závěrečných prací, které jsou na ÚGS FF UK v současné době odevzdávány, a to včetně 
nejlepších prací diplomových. Text je v zásadě prost hrubých gramatických i lexikálních chyb, 
navíc je velmi podařený i po stránce stylistické, s čímž se u bakalářských prací lze setkat jen 
zcela výjimečně. Též z hlediska formálního je práce v pořádku. Poznámkový aparát je funkční a 
přiměřený, technika citačních norem byla beze zbytku zvládnuta. Layout, resp. grafická stránka 
práce působí kultivovaným dojmem.      

Závěr: Předložená práce je výsledkem dlouhodobého a soustředěného úsilí. V kontextu ostatních 
bakalářských prací se jedná o text velmi kvalitní, a to jak po stránce obsahové, tak jazykové. 
Oceňuji, že je práce založená na praktické terminografické zkušenosti. Její závěry jsou proto 
podložené praxí. Práci tak z mého pohledu vedoucího v zásadě není co vytknout. Z výše 
uvedených důvodů ji bez jakýchkoli připomínek DOPORUČUJI k obhajobě a navrhuji 
hodnocení "VÝBORNĚ" (1). Na okraj poznamenávám, že po příslušných úpravách by mohla být 
otištěna jako odborná studie v jednom z časopisů pro začínající lingvisty ("Ročenka KMF", 
"Jazykovědné aktuality").  

Jako body k diskuzi během obhajoby navrhuji tyto otázky: 

(a) Jakou roli hraje pro zpracovávané téma skutečnost, zda se jedná o slovník tištěný nebo 
elektronický? (b) Liší se v něčem terminologie historických věd od terminologie ostatních 
humanitních oborů? (c) V práci je letmo zmíněna problematika terminologických synonym. 
Mohla by autorka toto téma při obhajobě podrobněji rozvést? 

 
V Praze, dne 25.08.2015                                                                            
 
                                                                                                                           ..................................... 
                                                                                                                        Martin Šemelík, Ph.D.  


