
Zápis 

z obhajoby disertační práce pana Mgr. Petra Kosa 

konané dne 10.6.2011 

téma práce „Bird Names in English: A Linguistic Analysis“ 

„Pojmenování ptáků v angličtině: lingvistická analýza“ 

Přítomní: prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. 

prof. PhDr. Aleš Klégr 

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc. 

doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. 

PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 

Předseda komise prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. zahájila obhajobu a představila přítomným 

kandidáta. 

Školitel představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho disertační prací. 

Kandidát seznámil přítomné se svou disertační prací. Sdělil zejména: 

- pojmenování ptáků jako lexikální pole

- zdroj pojmenování pro analýzu

- problematika výběru vzorku jmen

- druhy motivace v pojmenování

- problematika analýzy jmen

- obecné výsledky analýzy

Oponenti přednesli závěry svých posudků 

prof. PhDr. Jaroslav Peprník, CSc. 

- žargonová pojmenování zkreslují výsledné statistiky, oslabují jejich platnost

- klasifikace jsou přesvědčivé

- kritická připomínka ke koncepci – u lidových pojmenování se nedozvíme standardní

ekvivalenty 

- koncepce práce byla důsledně dodržena, kandidátův rozbor může být vzorem



prof. PhDr. Aleš Klégr 

- přínos práce – práce osvětluje jak je utvářeno názvosloví a nabízí jeho komplexní popis

- práce je srozumitelná

- námitka - vymezení morfologické motivace

- užití termínu „Corpus“ pro analyzovaný vzorek pojmenování

- vyřazení víceslovných pojmenování

- celkové hodnocení – práce zpracována výborně, dotažena do konce

Kandidát Petr Kos odpovídá na posudky oponentů 

- rozdá seznam lidových pojmenování a jejich standardních ekvivalentů

- onomatopoeia u Jack Bird – puštěn záznam

- souhlasí s komentářem k morfologické motivaci, uvádí citaci z Ullmanna

- k výběru pojmenování – řešil vše na úrovni jednoho lexému

Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta. Prof. PhDr. J. Peprník, CSc. je spokojen a již 

nemá další dotaz. Prof. PhDr. A. Klégr 

Diskuse: doc. PhDr. J. Čermák dále otevírá diskusi o použití termínu „corpus“ a  o morfologické 

motivaci. 

Předsedkyně komise uzavírá obhajobu. 

Vyhlášení výsledku tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Podpis předsedkyně komise 


