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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A-B 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A-B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 

 

Slovní komentář: 

 

 Autorka zpracovala velice náročný materiál a výsledkem je aktualizovaný seznam ulic Prahy 

6 s výkladem původu názvu, což je velkým přínosem v dané oblasti. Teoretická východiska byla 

popsána dostatečně, autorka pracovala s vhodnými zdroji. Bylo by vhodné upřesnit metodologii, 

především část věnovanou dotazníku – jaké otázky byly součástí dotazníku, jak byly odpovědi 

zachycovány, jaké byly cíle této části šetření.  

 Rovněž není zcela jasné, jak byly zařazovány názvy do skupiny Ostatní názvy (s. 164). Zde 

by bylo vhodné se vyjádřit k tomu, který typ názvů z hlediska motivace je zde uveden. Za 

přínosnou považuji analýzu z hlediska slovotvorby i součást věnovanou lidové etymologii.  

 

 



2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A-B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace B 

 

Slovní komentář: 

 

 Autorka dodržuje zásady odborného stylu, v práci se vyskytují pouze ojedinělé chyby 

v interpunkci a několik překlepů. Poznámkový aparát je zcela vyhovující.  

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

 Práce přináší aktualizovaný seznam ulic Prahy 6 včetně vysvětlení jejich pojmenování, což 

je výsledek zcela originální a přínosný. Zajímavé je i pojmenování o lidové etymologii týkající se 

některých názvů.  

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Upřesněte metodologii dotazníkového šetření. 

4.2 Které typy pojmenování byly zařazeny do kategorie Ostatní názvy? 

4.3 Nalezla jste ulice, které byly pojmenovány po žijící osobě?  

4.4 Liší se pojmenování ulic Prahy 6 významně od pojmenování ulic v jiných pražských 

čtvrtích?  

4.5 Navrhněte využití této práce ve výzkumu či školské praxi.  

 

 

5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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