
Posudek vedoucí k bakalářské práci Vojtěcha Vaska  

„Distribuce předložek na, v a do u místních jmen v současné češtině“ 

 

Práce Vojtěcha Vaska představuje terénní výzkum toponomastické problematiky, konkrétně 

preference direktivních a lokálních předložek u různých místních jmen. Práce je postavena na 

kritice dosavadní odborné literatury věnované tomuto tématu, která v distribuci předložek 

nenachází nějaký podkladový systém vlastností toponym, který by distribuci předložek u 

jmen předurčoval. Autor výzkumem založeným na dotazníkovém průzkumu ve třech 

oblastech České republiky a v hlavním městě Praha dospívá k závěru, že takový systém 

různých sémantických, gramatických a faktických atributů je možné doložit, a vytváří tak 

poměrně silnou hypotézu pro návazný terénní onomastický výzkum.  

 

Předložená práce přináší původní výzkum a z hlediska metodologického je v globální rovině 

postavena validně: autor si nejprve vymezil obecnou sémantiku dvojic předložek v/do a 

na/na. Poté provedl rozsáhlou excerpci prvního dílu Profousových Místních jmen v Čechách a 

identifikoval celkem 1317 toponym, u nichž Profous uvedl používanou předložku nebo 

předložky (přehled obcí přinášejí tabulky v příloze práce). Autor poté sestavil systém 

atributů, které by mohly mít relevanci při volbě předložky u daného toponyma a jejich 

platnost ověřil při terénním výzkumu. Terénní výzkum byl založen na dotazníkovém 

průzkumu a v této části výzkumu se objevilo z metodologického hlediska nejvíce úskalí, která 

se mohla negativně promítnout do výsledků tohoto výzkumu. Při stavbě dotazníku došlo ke 

zkreslení tím, že vzorová dvojice vět v úvodu dotazníku (viz s. 28 práce) obsahovala 

toponymum pojící se s dvojicí v/do, která je častější a mohla mluvčí ovlivnit při volbě 

předložek v kritických větách v dotazníku. Je potom (v podstatě nezodpověditelnou) otázkou, 

co způsobilo, že v polovině získaných dotazníků se objevila pouze dvojice v/do a nikoliv 

na/na, a byly proto z procesu vyhodnocování vyloučeny. Tento a jiné poznatky (například 

problematičnost vyplňování dotazníku se skupinou starších respondentů) by mohly do 

budoucna vést ke zvážení, zda je metoda dotazníku pro tento typ výzkumu vhodná a zda by 

se reprezentativnější výsledky nezískaly observací či řízenými rozhovory. Je oceněníhodné, že 

většiny problémů u svého dotazníkového výzkumu si je autor vědom a v práci je komentuje a 

navrhuje, jak by bylo možné v návazném výzkumu postupovat jinak. 

 

Pokud jde o formální podobu textu, velice jsem – jak v průběhu tvorby práce, tak při čtení 

výsledného textu – oceňovala autorovu zřejmou snahu komponovat text v logické návaznosti 

myšlenek a argumentů a vyjadřovat se úsporně. Tato cenná vlastnost podle mého soudu 

svědčí již nyní o odborné zralosti autora. 

 

Bakalářská práce Vojtěcha Vaska přináší originální výzkum a prokazuje odborný potenciál 

autora, doporučuji ji proto k obhajobě s hodnocením výborně a po provedení návazného 

empirického výzkumu, jehož metodologie by byla pečlivěji promyšlená a který by – doufám – 

potvrdil naznačené tendence, také ke zveřejnění formou odborné studie. 
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