
Posudek bakalářské práce Kláry Lupoměské 

Názvy hokejových klubů v České republice 

 

Koncepce práce: B-C 

Téma práce je originální nejen v českém, ale i v mezinárodním měřítku. Problematice 

názvů sportovních klubů byla dosud jak u nás, tak v zahraničí věnována jen zcela minimální 

pozornost. Jde přitom o velmi specifickou a dynamickou součást propriálního systému, která 

systematickou analýzu nepochybně zasluhuje. 

Struktura práce je v zásadě (s níže uvedenou výhradou týkající se druhé kapitoly) dobře 

promyšlená. V úvodní teoretické kapitole autorka shrnuje problematiku chrématonym, 

charakterizuje jejich místo mezi ostatními proprii, a především se zabývá začleněním názvů 

sportovních organizací do chrématonymického subsystému. 

Následující kapitola je nazvána „Sebraný vzorek“. Jistě by splnila svůj účel, pokud by 

v ní autorka stručně představila a charakterizovala získaný materiál, případně by informovala 

o způsobu jeho sběru apod. Považuji však za problematické, že kapitola ve skutečnosti podává 

klasifikaci názvů jednotlivých klubů podle jednotlivých soutěží (Extraliga, Chance liga, 

Druhá liga, Krajská liga), kterých se konkrétní kluby účastní, aniž by význam takové 

klasifikace byl náležitě zdůvodněn. Z textu nikterak nevyplývá, že by se názvy klubů nějak 

charakteristicky odlišovaly podle toho, jaké soutěže se účastní (jak autorka navíc sama uvádí, 

kluby nezřídka přecházejí z jedné soutěže do druhé, některé jsou navíc zapojeny do dvou nebo 

více soutěží zároveň). Z lingvistického/onomastického hlediska se zařazení takovéto 

klasifikace nejeví jako opodstatněné. Za nerelevantní považuji i charakteristiku jednotlivých 

soutěží, které je věnována poměrně podrobná pozornost. Daná kapitola sice obsahuje (v rámci 

členění podle soutěží) i charakteristiku jednotlivých názvů hokejových klubů, ovšem ta je 

systematicky podána ve třetí kapitole. Mnohé údaje se proto zbytečně opakují. Z více důvodů 

by proto práci nepochybně prospělo, kdyby tato kapitola byla zcela vypuštěna nebo 

zredukována na minimum. 

Za zdařilou naopak považuji třetí kapitolu, která podává klasifikaci materiálu a tvoří 

těžiště práce. Vzhledem k tomu, že předmětem analýzy jsou víceslovné názvy s určitou 

(víceméně pravidelnou) strukturou, autorka zvolila členění názvů podle jejich jednotlivých 

složek. Představené členění je adekvátní a velmi instruktivní, navíc je doprovázeno 

přehledným a dobře propracovaným schématem. 

Kratší čtvrtá kapitola se stručně zabývá některými pravopisnými aspekty analyzovaného 

materiálu, konkrétně pak psaním velkých písmen. 

 

Metodologie a zpracování dat: B 

Pokud pomineme druhou kapitolu, jejíž zařazení do práce je značně sporné (viz výše), je 

třeba konstatovat, že zpracování dat je v zásadě na dobré úrovni a metodika práce je jasně 

vymezená. O některých konkrétních údajích lze mít sice určité pochybnosti, avšak jde pouze o 

několik málo jednotlivých případů: 

a) Název HC SKP Rapid autorka přičleňuje k pojmenováním obsahujícím 

chrématonymum Škoda s odůvodněním, že „Rapid je typ automobilu značky Škoda“. 

Vzhledem k tomu, že Rapid je velmi častý název sportovních klubů u nás i 

v zahraničí, nejeví se mi tato souvislost jako pravděpodobná. 



b) Má název sportovních klubů Jiskra skutečně přímou souvislost s pionýrskou 

organizací, jak autorka uvádí? Zpravidla přece nešlo o dětské sportovní kluby. 

c) Autorka uvádí, že název Lokomotiva má „hlavně symbolický význam, jde o družstvo, 

které pracuje jako stroj“. Takovou motivaci jistě nelze zcela vyloučit, ale nebyla 

v tomto případě důležitější skutečnost, že šlo původně o železničářské sportovní 

kluby? 

 

Práce s odbornou literaturou: B 

Autorka pracuje s relevantní odbornou literaturou týkající se chrématonym, zpravidla ji 

náležitě cituje a převzaté části textu jasně odlišuje. Vychází především ze starší klasifikace 

názvů sportovních klubů, která je k dispozici pro polštinu, vhodně ji modifikuje, a především 

přizpůsobuje současnému stavu. Citování literatury vykazuje na několika místech jisté 

nedostatky, např. na s. 8 se autorka odvolává na Šrámka, avšak odkaz na jeho práci v textu 

chybí, místo toho následuje odkaz na Garančovskou (2009). 

Formální úroveň práce: C 

Rozsah práce je přiměřený. Typografická úroveň je vyhovující, avšak jazyková stránka 

vykazuje na některých místech určité nedostatky; v textu se objevují chyby ve shodě přísudku 

s podmětem – železárny byli založeny (s. 39), pojmenování byly odvozena (s. 43) i další 

nedostatky jako chybějící slovesa, neobvyklé skloňování (pro obci místo pro obec – s. 45), 

nadbytečné interpunkční čárky, zásadnější překlepy ztěžující porozumění (bonomastika místo 

bionomastika – s. 8), odchylky od větné stavby (její povaha se částečně shoduje a částečně 

odlišuje od jiných tříd chrématonym – s. 50). 

 

Celkové hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 

 

V Praze 26. 8. 2020      PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D. 

         vedoucí práce 


