Vyjádření školitele Mgr. Martiny Ptáčníkové k průběhu doktorského studia a
k disertační práci
„Pražská honorifikační urbanonyma v období 1945–1989 a jejich podíl
na formování identity socialistického velkoměsta“
předkládané v roce 2019 v Ústavu českého jazyka a komunikace
Doktorandka ve svém doktorském studiu řádně a bez problémů plnila všechny
studijní povinnosti, zúčastnila se několika konferencí v Česku a na Slovensku, vystoupila
před odbornou (v Jazykovědném sdružení ČR) i laickou (v rámci Týdne vědy a techniky
2016 a 2018) veřejností s přednáškami k tématu své disertace a uveřejnila řadu statí
(především v časopise Acta onomastica), které se staly základem několika kapitol její
disertační práce. Její koncepci, dílčí problémy i konečnou podobu konzultovala se
školitelem, musím však konstatovat, že ve všech fázích práce se u doktorandky
projevovala její samostatnost, pečlivost, bohatá znalost domácí i zahraniční odborné
literatury a její kritické zhodnocení i schopnost komplexně zanalyzovat urbanonymický
materiál.
Téma disertační práce autorka pojala interdisciplinárně – tak, jak by to u
onomastických prací mělo být – a plně při jeho zpracování využila svou specializaci
bohemistickou i historickou, opřenou o teoretické poznatky a metodologická východiska
moderního studia vlastních jmen. Struktura práce je promyšlená a zpracování tématu je
na vysoké odborné úrovni. Zkoumaný materiál (v této souvislosti oceňuji jak
doktorandčinu práci s archivními doklady, tak i vlastní sběr nestandardizovaných
pražských urbanonym, která představují nesmírně cenný pramen studia) jí poskytl
možnost plně prokázat svou vědeckou akribii. Jednotlivé kapitoly práce organicky
spojené do homogenního celku nabízejí syntetický pohled na pražská honorifikační
urbanonyma zkoumaného období a postihují dynamiku vývoje jejich systému.
Disertace je nesporným přínosem pro bádání onomastická, sociolingvistická,
historická a geografická, ale poskytuje východiska i pro další studia, např. městského
folkloru (to se týká kapitol věnovaných nestandardizovaným urbanonymům a vztahu

lidové etymologie a urbanonymie); měla by vyjít tiskem.
S potěšením konstatuji, že odpovídá všem požadavkům kladeným na disertační
práce a je vhodným podkladem k udělení titulu Ph.D. Předběžně ji tedy klasifikuji jako
prospěla.

V Praze dne 14. ledna 2020

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

