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1. Cíl práce je v DP rozepsán velmi obšírně, obsahuje velké množství citací, čímž trochu ztrácí na úplné
    přehlednosti, nicméně lze s jistotou konstatovat, že cíl práce byl naplněn.                                                             

2. Jedná se o velmi rozsáhlou DP, která je složena z obsáhlé teoretické části, v níž je velké množství citací, dále i 
z obsáhlé praktické části. Citace jsou bezchybné, není vynechána zásadní publikace, přílohy jsou kvalitní, 
zajímavé a graficky zdařilé. V některých místech uváděných citací by bylo možné ještě více citované texty 
propojit a vyložit, aby celá práce získala na větší didaktičnosti.

3. Jazykový projev autora je na dobré úrovni, několika překlepům nebo opakování či vynechání slov se 
nevyhnul, ale nejsou to chyby zásadní, citace a odkazy jsou v pořádku, grafická úprava je velmi kvalitní, 
přílohy také. U přehlednosti a členění kapitol jsou v DP rezervy – někdy množství textu ubírá srozumitelnosti 
a přehlednosti.

4. DP je překvapivě rozsáhlá, je patrné, že se jedná o dlouhodobou činnost autora. Vzhledem k tomu, že si autor 
nekladl za cíl přinést originální myšlenky nebo odhalit konečná řešení a konkrétní závěry, lze konstatovat, že 
je DP zajímavým exkurzem do světa lingvistiky, etymologie a kultury. Celkově by práci ještě přidalo na 
kvalitě, kdyby byly v jednotlivých kapitolách jasněji formulovány cíle a závěry a kdyby byly jednotlivé 
(poměrně rozsáhlé) citace spojeny s autorovými komentáři, které by text velmi oživily a přidaly na originalitě.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
     
     V čem autora práce na DP zejména obohatila?

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: Výborně
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