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Diplomová práce Lukáš Nováka se svým obsahovým zpracováním jakož i strategií použitého
výzkumu značně liší od od většiny předkládaných diplomových prací na Katedře biologie
a environmentálních studií. Svým zaměřením jde o ojedinělé a náročné téma.

V teoretické části autor zevrubně pojednává o teorii původu a vzniku slov obecně. 
Popis vzniku slov obecně směřuje k hlavní, výzkumné části, zaměřené především na výsledky
získané z literatury a polemiku s nimi. Klasicky pojatá didaktická část se zpětnou vazbou
vyjádřenou žáky chybí. To zřejmě souvisí s obsáhlostí vlastní práce. 

Jazykový projev je na velmi dobré úrovni, což je jistě spojeno i s filologickou erudicí autora. 
Seznam citovaných autorů je uveden odděleně na monografie, články a internetové zdroje, za 
nedostatek považuji, že autoři nejsou citováni podle zvyklostí abecedně, což znesnadňuje 
čtenáři orientaci v textu. Objevují se i citace v textu, které nejsou uvedeny v seznamu 
literatury. Formální členění v zásadě odpovídá zvyklostem při psaní odborných prací, 
komentář ke stanoveným  hypotézám je však uveden již  diskusi a tím postrádá kapitola Závěr 
jasný formulační charakter. 

V teoretické části autor uvádí, že nomenklatura je obecně založena na některých  
charakteristických morfologických  znacích nebo jiných  znacích třeba  spojených s  
chováním živočicha. Předkládaná práce  poukazuje v rámci svého hlavního tématu—
terminologie na jednoduchost binomické nomenklatury anglickém jazyce. Jako příklad může 
sloužit taxon sekavcovitých (Cobitidae), kteří jsou si příbuzní zjevem a habitem ve smyslu 
chování v určitém prostředí. V angličtině začínají všechny  rodové názvy uvedené skupiny  
slovem Loach /leuč/ Pro srovnání, v češtině se  pod tímto pojmem sekavcovitých  nachází 
několik druhů (mřenka,. sekavec, sekavčík,  piskoř). To se však netýká pouze českého 
názvosloví ryb, ale českého zoologického názvosloví obecně. To je ve srovnání zejména s 
latinou nebo germánskými jazyky naprosto nesystematické a nelogické. V té souvislosti autor 
oponentského hodnocení poznamenává,, že diplomová práce Lukáše Nováka bude velkým 
přínosem, pokud bude ve vhodné formě publikována a dostane se do rukou učitelů. V 
souvislosti  s latinskými názvy ryb budou moci vysvětlovat mnoho jevů, které  se ve školách 
neučí a tak obohatí výklad dané látky.

1) Uvádíte: názvy endemických druhů jsou většinou místního původu. Vysvětlete to prosím, v 
souvislosti s definicí endemismu.
2) Jistě používáte své poznatky v oboru názvosloví v hodinách zoologie při výkladu. Jakým 
způsobem využíváte svých znalostí ve výuce zoologie (ryby). Neprodlužuje se tím čas na 
probrání látky o rybách?

I s přihlédnutím k vyjmenovaným nedostatkům považuji práci za výbornou a navrhuji ji 
k obhájení s prospěchem výborně
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