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 Bc. Toma Nešev si pro svou diplomovou práci zvolil zajímavé a přitažlivé téma: vývoj 

urbanonymie jednoho z nejstarších měst v České republice Litoměřic. Litoměřice, město na 

rozhraní česko německého osídlení, se mohou chlubit dramatickými dějinami, které se 

přirozeně odrazily i v místní urbanonymii. 

 Posuzovaná diplomová práce má celkem 79 stran + jednu grafickou přílohu. Autor práci 

začíná stručným úvodem, v němž vysvětluje, jaký si zvolil cíl a jak při práci postupoval. 

Následuje vlastní výzkum, shrnutí poznatků – závěr a seznam literatury. Avizovaná strana 80 

s prameny k výzkumu v tištěné verzi, kterou jsem měl k dispozici, chybí. Dále dle obsahu mají 

následovat přílohy, ve skutečnosti to je příloha pouze jedna. 

 Diplomant prostudoval potřebnou teoretickou literaturu (postrádám zde však důležitý 

pramen, týkající se historie Litoměřic, jejich národnostního složení a jazykové situace, a sice 

knihu Kocánová, B. – Tomas, J. – Hrubá, M. – Kučera, K. – Hasilová, H.: Libri civitatis III. 

Městská kniha Litoměřic (1341)-1562, UJEP, Ústí nad Labem 2006), sestavil seznam 

urbanonym a nastínil vývoj jejich názvů, které se pokusil lingvisticky popsat, a zformuloval 

závěr.  

 Diplomová práce Bc. Tomy Neševa však strádá některými nedostatky. Především jsou 

dle mého názoru některé diplomantovy vývody příliš zjednodušující. Jazyková a národnostní 

situace v Litoměřicích byla totiž v průběhu historického vývoje velmi komplikovaná; nelze 

proto tvrdit, že po vzniku Československé republiky „je čeština již plně rehabilitována“ (s. 65), 

nelze ani bez přesných důkazů tvrdit, že v této době docházelo „k emigraci českých Němců“ 

(s. 66), atd. Je třeba si též uvědomit, že pomístní jméno nepodléhá jen ideologii, ale že v prvé 

řadě plní orientační funkci, která vede k tendenci po stabilitě pomístních jmen. 

 Diplomant ve své práci jasně neuvedl, které údaje převzal z literatury (Volková, J. – 

Marek, V.: Litoměřické ulice. Hostivice, Baron 2011) a které skutečně vyzkoumal v pramenech 

či při terénním výzkumu. 

 Lingvistická analýza urbanonym je velmi skromná, omezuje se pouze na některá 

konstatování, např. že se jedná o názvy jednoslovné, substantivní apod. Prosím o vysvětlení, co 

to jsou smíšená adjektiva skloňovaná podle vzoru otec (s. 66 i jinde). 



 Diplomová práce je psána převážně publicistickým stylem přecházejícím ve styl 

populárně naučný. O stylu odborném (a diplomová práce je slohovým útvarem přináležejícím 

ke stylu odbornému) nemůže být řeči. Z textu je patrné, že konečná podoba práce vznikla ve 

spěchu. Svědčí o tom nejen množství stylistických neobratností, ale především pravopisných 

chyb (interpunkce, shoda podmětu s přísudkem…). 

 Předložená diplomová práce Bc. Tomy Neševa Vývoj urbanonymie Litoměřic splňuje 

nároky kladené Univerzitou Karlovou na závěrečné práce svých absolventů, proto ji doporučuji 

k obhajobě. S ohledem na jazykové nedostatky ji navrhuji hodnotit známkou velmi dobře až 

dobře, a to podle průběhu obhajoby. 
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