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Průběh obhajoby: 

Studentka prezentovala svoji práci, objasnila volbu tématu, seznámila komisi s literaturou, kterou 

využívala. Materiál získávala dotazníkovým šetřením, respondenty byli rodiče dětí, které se narodily v 

rozmezí let 2005 a 2010, celkem 120 dotazníků.  

Autorka práce zjistila, že při motivaci se kombinují důvody pro volbu jména. Ustupuje pojmenování na 

základě tradice. Zjistila, že chlapci jsou častěji pojmenováváni po otcích než děvčata po matkách.  

Rovněž se zabývala otázkou motivace volby jména a vzdělání matek. Zjistila, že matky se vzděláním bez 

maturity volí častěji jména česká a dbají více na tradice, matky se středním vzděláním s maturitou rovněž, 

ale ovlivňuje je i dobová móda, matky s vysokoškolským vzděláním dávají častěji jména cizí a 

neobvyklá, rozhoduje u nich i původ a význam jména, méně se ohlížejí na tradici rodiny. 

Svoji roli při volbě jmen dětí hraje i věk rodičů.  

Poslední část výzkumu porovnávala motivace pojmenovávání na venkově a ve městě – ve městě hraje 

větší roli móda.  

 

Vedoucí práce  

Studentka nejprve prezentuje teoretická východiska, charakterizuje problematiku, přináší základní 

informace o dosavadních výzkumech na dané téma. Práce s odbornou literaturou je na dobré úrovni, 



autorka si všímá stěžejních informací a je schopna s nimi dále pracovat v rámci svého vlastního 

dotazníkového šetření.  

Empirická část je založena na dotazníkové sondě, studentka analyzovala motivace k pojmenování 

potomků v současnosti. Počet respondentek je dostačující. Za velmi přínosnou považuji analýzu odpovědí 

v závislosti na charakteristice matek – respondentek, tj. věku, vzdělání a bydlišti. Získaná data jsou 

přehledně kvantifikována pomocí tabulek a grafů. 

Závěrečná interpretace získaných dat byla provedena odpovídajícím způsobem, autorka se zaměřila na 

shrnutí relevantních informací a zároveň okomentovala zajímavosti a údaje, které byly odlišné od 

výsledků dosavadních zkoumání. 

Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, vyskytují se pouze drobné stylizační 

nedostatky a odchylky od normy. Práce je přehledně členěná, práce s odbornou literaturou je rovněž 

adekvátní.  

Práce se zabývá aktuálním tématem, autorka vychází z vlastního výzkumu, který je náležitě zpracován. 

Interpretace získaných dat je dostačující. Studentka pečlivě zmapovala různé druhy motivací 

k pojmenování potomků, zhodnotila je ve vztahu k vhodně zvoleným proměnným. Svá zjištění 

zkonfrontovala s výsledky dosavadních šetření, zdůraznila některá nová relevantní fakta. Jelikož se jedná 

o oblast, která neustále podléhá vývojovým změnám, považuji práci za velmi přínosnou. 

 

Dotazy a připomínky vedoucího práce  

Pokuste se vysvětlit, proč u jmen chlapeckých volí rodiče častěji jméno českého původu, než je tomu u 

jmen dívčích.  

Na straně 38 uvádíte zjištěný údaj, že vysokoškolsky vzdělaní rodiče volí méně často jméno českého 

původu, než je tomu v ostatních skupinách. Jak si tento fakt vysvětlujete? 

Ještě jedna otázka týkající se českého původu jména – proč podle vás česká jména upřednostňují starší 

matky? 

Ve kterých bodech se rozchází vaše zjištění s výsledky dosavadních výzkumů? Kde spatřujete příčinu? 

Vyskytuje se podle vás tendence dávat jména, která jsou spojována s určitými kladnými vlastnostmi? 

Uveďte příklad ze současnosti či historie.  

Jak lze váš výzkum dále využít v praxi?  

  

Reakce autorky 

Vysokoškolsky vzdělaní rodiče často chtějí jména bez diakritiky a krátká, což si lze podle autorky 

vysvětlovat i tím, že by ryze české jméno bylo problematické pro cizince.  

Starší matky upřednostňují český charakter jmen (neznamená původ jména), protože mají nejspíš již 

srovnané hodnoty a nemají potřebu experimentovat. U chlapců bývá často silná rodinná tradice.  

Tendence dávat jména s ohledem na jeho původ a význam (kladné vlastnosti) posiluje, často ovšem také 

konotace, které s tím jménem rodiče mají spojené (Rudolf) – konotace a lidová etymologie hrají svoji roli. 



Výzkum prokazuje, že jména mající cizí charakter se objevují především na venkově. Jako příčinu vidí 

autorka různost výzkumů Knappové a její – někdy si rodiče myslí, že jméno má český či cizí charakter na 

základě svého pocitu, ne na základě skutečného původu jména. 

Jména dětí ve škole mohou napovědět něco o socio-ekonomické situaci rodiny. Téma lze použít i ve 

školní praxi k diskusím o jménech a o rodinné tradici.  

 

Oponentka práce 

Studentka nerozlišuje terminologicky výzkum a průzkum, validita závěrů je negativně ovlivněna malým a 

nevyváženým vzorkem respondentů. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Proč volíte opakované (a graficky odllišné) zobrazení jednoho výsledku (s. 27n)? 

S jakými předpoklady/hypotézami jste k práci přistupovala a proč nejsou v práci uvedeny?  

Mají matky opravdu plně svobodnou volbu při volbě jména potomků?  

 

Reakce autorky 

 

Autorka uvádí stejné údaje dvojím zobrazením pro přehlednost.  

Co se týče hypotéz, autorka vycházela z M. Knappové a chtěla ověřit informace z odborné literatury, 

nestanovila si hypotézy, ale dílčí cíle.  

Sama připouští, že si sice stanovila hledisko matky jako hodnotící, ale někdy rozhodoval o jménu otec.  

Termíny výzkum a průzkum užívá nevhodně jako synonyma.  
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