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Průběh obhajoby: 

Autorka pohovořila o sběru materiálu pomístních jmen na Žďársku, pohovořila o motivaci a o tom, jak ji 

zpracovávala. Představila modelovou teorii.  

 

Vedoucí práce 
Předkládaná kvalifikační práce představuje významný onomastický příspěvek k postižení současného stavu vybrané skupiny 

toponym. 

Autorka má sklon k popularizujícímu vyprávění, nedodržuje vždy dikci výsostně odborného textu. Např. užité metody práce 

popisuje, ale ne vždy je pojmenovává. Zřetelně vymezuje cíl práce, rezignuje však na stanovení určitých předpokladů svých 

analýz. Vlastní práce nepřináší jen sebraný obsáhlý matriál, ale interpretuje ho i z lingvistického hlediska. 

Prezentované výsledky práce jdou nad rámec požadavků prací diplomových. 
 

Připomínky vedoucího práce 

 

V čem autorka spatřuje význam onomastických prací typu předkládané práce diplomové? 

Lze ve sledovaném regionu registrovat i toponyma nová, z nedávné doby či aktuální 

současnosti? Pokud ano, liší se nějak jejich lingvistická charakteristika od jmen starších? 

 

 

Reakce autorky 

Autorka se domnívá, že hlavní význam onomastických výzkumů tkví v registraci a zpracování jmen, aby 

zůstala zachována pro budoucí generace. Lidé se od krajiny vzdalují, tudíž některá pomístní jména se 

zapomínají. Modelová teorie ukazuje systém vlastních jmen, autorka využila modifikovanou teorii 

Pleskalové.  Podařilo se jí díky rozhovorům s místními respondenty zaznamenat i další pojmenování, 

především rybníků a nádrží.  



 

 

Oponent práce 

Formální stránka je výrazně slabší než obsahová, zejména stylisticky práce spíše připomíná novinové 

texty, což podporuje užívání publicistických konstrukcí,  nadměrné užívání ukazovacích zájmen a 

hovorových výrazů. Objevují se i interpunkční chyby – výběrově vyznačeno v textu práce.  

Práci považuji za pečlivě zpracovanou onomastickou práci, autorka sesbírala ohromný materiál. Chybí mi 

v práci podrobnější pasáže věnované metodologii. Na jednom místě autorka zaměňuje derivované a 

nederivované substantivum. K práci není možné přikládat volné přílohy (mapa, která zjevně už z práce 

vypadla). 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Prosím, aby autorka znovu pečlivě popsala metodologii sběru materiálu, dále jaké 

informace a proč se rozhodla u jednotlivých lexémů uvádět (koncepce slovníkové části 

zcela chybí) a na základě čeho vypracovávala významovou / motivační část – z práce jsem 

nepochopil, zda jde pouze o získávání informací z různých publikací, nebo zda tuto část 

vytvářela sama (a na základě čeho).  

Proč autorka upřednostňuje vlastní jméno Čáp jako motivaci pro pojmenování Čápových 

vrchů?  

Prosím dodat přílohovou mapu, která bude do práce napevno připevněna.  

 

Reakce autorky 

Autorka charakterizovala materiál, zdroje a prameny, metodologii, popsala koncepci hesla a způsoby 

stanovování motivace. Čápovy vrchy vidí jako analogii podle jiných antroponym, jež motivují názvy polí. 

Dodala ztracenou mapu, která byla do práce vlepena.  
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