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1. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie pouţitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

 

     Diplomová práce je podrobnou studií etymologie názvů vybraných ryb a mihulí v českém 

jazyce a v jazycích východoslovanských. Pozornost je věnována především ruštině, 

ukrajinštině a běloruštině. Práce zpracovává v souvislostech vývoj pojmenování vybraných 

druhů ryb. Je zjevné, ţe zpracování textu bylo náročné zejména na vyhledávání a zpracování 

literárních pramenů.  Tato diplomová práce je příkladem vhodně skloubené tématiky 

lingvistické (etymologické) a zoologické (ichtyologické),  lze ji tudíţ hodnotit jako 

interdisciplinární. Etymologie názvů rybovitých obratlovců s ohledem na jednotlivé regiony 

přináší i zajímavé poznatky o historických znalostech místní ichtyofauny, ale také svým 

způsobem někdy naznačuje výskyt určitých druhů v jednotlivých tocích či povodích v 

minulosti.   

 

2. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodrţování předepsaného formálního členění kapitol, 

úroveň shromáţdění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

 

    Jazykový projev je dobrý, překlepů je v práci minimálně, citování pouţité literatury je 

uvedeno obvyklým způsobem, grafická úprava je kvalitní. Text je členěn přehledně a 

logicky. Počet pramenů pouţité literatury je vysoký a odpovídá pečlivosti i zájmu 

diplomatky. Kvalita příloh (tabulek) je dobrá, barevné obrázky by si ale rozhodně 

zaslouţily větší pečlivost (lepší kvalitu skenování), protoţe sniţují jinak velmi pěkný 

dojem z diplomové práce.     

 

 

3. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, moţný 

praktický přínos  silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

 

    Celkový dojem diplomové práce je velmi dobrý, práce je nejen skvělým kompilátem dané 

problematiky, ale autorka se pouští v některých případech i do vlastní interpretace poznatků a 

přináší úvahy i o vývoji názvů.  Aktivně pracovala s literárními prameny a výsledkem je 

čtivý, logicky členěný text, svědčící o tom, ţe  se autorka s danou problematikou dostatečně 

podrobně seznámila. Detailně je zpracován a diskutován původ jmen ryb odvozených z jejich 

morfologie, ekologie, etologie či dalších charakteristik. Názvy jsou rozděleny na jména 



homogenní a heterogenní, diskutována je i otázka binomického vernakulárního názvosloví.     

Po určitých úpravách  a doplněních lze doporučit nashromáţděné poznatky publikovat. 

Výsledky předloţené práce budou mít praktický význam  pro detailnější poznání vernakulární 

nomenklatury ichtyofauny  a přináší také nové poznatky z  její etymologie.    

 

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

1/ Jak byl prováděn výběr druhů, které jsou etymologicky v práci zpracovány?  

2/ Existuje v nějakém jazyce obdobná snaha po dvojslovných názvech ryb  jako je tomu 

v češtině? 

3/ Kterou publikaci v ruštině lze doporučit v případě, kdyţ bude potřeba nalézt „závazné“ 

názvy evropských ryb?  

4/ Objevuje se někdy ve východoslovanských jazycích vernakulární trinomická nomenklatura, 

která by odpovídala poddruhům?      

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

 

Předloţená diplomová práce neobsahuje ţádné zásadní nedostatky, lze konstatovat, ţe splňuje 

poţadavky kladené na tyto práce předkládané na Pedagogické fakultě UK Praha, Katedře 

biologie a environmentální výchovy, obsahuje nejen literární rešerši, ale svým komplexním 

zpracováním přináší i nové originální výsledky, myšlenky a pohledy na studovanou 

problematiku Diplomovou práci tudíţ  doporučuji   komisi k přijetí a navrhuji známku 

výborně. 
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