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Průběh obhajoby: 

Studentka představila svoji práci. Zaměřila se na výzkum proměny názvů ulic a náměstí, dále zjišťovala 

neoficiální pojmenování ulic (dotazníkovou metodou). Charakterizovala zdroje materiálu a prezentovala 

jejich porovnání. Zjistila bohužel, že Pražský uličník je postačující, chybí v něm pouze jeden název. 

Zjistila pouze jednu novou informaci o oficiálních názvech (ulice Bílá). Vytvořila soupis několika desítek 

neofiiciálních pojmenování ulic, ta jsou spojena často s politicko-společenskou situací a s přejmenováním 

ulic v šedesátých letech.  

 

Vedoucí práce 

Autorka zvolila adekvátní cíle, metodologii a způsob sběru dat. Největším přínosem práce je uvedení 

neoficiálních názvů ulic a pokus o jejich interpretaci. Příliš rozsáhlé citace z Pražského uličníku. 

Formální náležitosti práce jsou dodrženy. 

 

Připomínky vedoucího práce 

4.1 Proč nejsou Vámi zjištěné další neoficiální názvy zařazeny do vlastní práce (str.199)? 

4.2 Uvědomují si respondenti původ neoficiálních názvů a jejich genezi? 

4.3 Zjistila jste chyby v oficiálních názvech a jednu ulici, která ve Vámi používaných 

dokumentech chybí. Budete s těmito informacemi dále pracovat? 

 

Reakce autorky 



Autorka nezařadila další neoficiální názvy přímo do práce, ale do příloh, pokud se nevztahovaly k Praze 

6, ale nechtěla zároveň, aby zůstaly nezaznamenány.  

Na znalost geneze se autorka přímo neptala, ale respondenti sami často vysvětlovali, proč se místu tak 

říká.  

Další plány s prací zatím nemá.  

 

Oponent práce 

 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.  

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

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

 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. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

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.  

 

Reakce autorky 

V dotaznících byly otázky zaměřené na znalost názvů, etymologii některých ulic, aby mohla zjišťovat, 

jestli nejsou rozdíly mezi generacemi. Získala 200 dotazníků, ale relevantních, se kterými bylo možno 

pracovat, bylo 120. Respondenty získávala kontakty přes známé.  

Autorka vymezila sedm kategorií pojmenování, to, co se do nich nehodilo, dala do Ostatní (motivované 

sportem, nejasná motivace apod.).  

Dříve bývaly ulice po živých osobnostech pojmenovány, dnes už ne, protože se dodržuje zákon.  

Rozdíly v pojmenování ulic Prahy 6 se od ostatních čtvrtí moc neliší, jen je pouze vyšší výskyt ulic podle 

poloh, nejsou ulice podle rostlin. 



Autorka charakterizovala další možnosti využití práce.  

 

Diskuse 

Dr. Janovec vznesl dotaz na charakteristiku respondentů.  

Autorka otázku adekvátně zodpověděla.  
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