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

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

 

      Diplomová práce se zabývá tématem zvláště podstatným, a to komparací oficiálně 

uţívaných jmen ryb ve čtyřech slovanských jazycích ( čeština x  ruština, běloruština, 

ukrajinština), a jmen vernakulárních. Kandidátka vhodným způsobem vyuţila svých 

kompetencí, tedy znalosti rodilého mluvčího ruštiny a studenta biologie.  

 Otázka vzniku a transportu jmen organizmů z praslovanské jazykové oblasti je 

nedostatečně řešená a kvalifikovaný přínos k této otázce je neobyčejně cenný. 

 

 

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.): 

 

Veškeré poţadované parametry na práci tohoto typu jsou zde plněny, diplomová práce 

by jistě k případné publikaci ţádala lépe zpracované obrazové přílohy, mají-li být ovšem 

vůbec pouţity. 

 

 

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

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

 

    Celkový dojem z předloţené diplomové práce je pozitivní, praktickým přínosem by byla 

případná publikace, která by zpřístupnila získané poznatky. Publikaci posuzovatel ostatně 

doporučuje. Silnou stránkou je zde komplexní pohled, který práce na problematiku přináší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 

 

Má autorka představu,  zda a jak práci do budoucna rozšířit? 

 

5. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

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

 

Předloţená diplomová práce splňuje poţadavky na ni kladené.  

Diplomovou práci rozhodně doporučuji  komisi k přijetí a navrhuji známku  

výborně. 
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