
Posudek diplomové práce Tomy Necheva

Vývoj urbanonymie Litoměřic

Předložená diplomová práce si všímá tématu bezesporu aktuálního. Uliční 

názvosloví (urbanonyma) patří k těm skupinám vlastních jmen, jimž se v poslední 

době věnuje výrazná pozornost, ať už jde o analýzu jejich vzniku, historického vývoje 

a změn, jejich sledování po jazykověkulturní stránce, či o výzkum mimojazykových 

faktorů, které se na vytváření příslušného onymického systému spolupodílejí.

Hlavním úkolem práce bylo postihnout dynamiku uličního názvosloví v 

Litoměřicích, a to se zaměřením na jeho sémantickou motivaci a slovotvornou 

strukturu.

Při klasifikaci materiálu jakožto nezbytném předpokladu k získání přehledu o 

motivačních okruzích uplatňujících se při vzniku urbanonym a o užitých 

slovotvorných postupech bylo diplomantovi oporou Šmilauerovo sémantické třídění 

pomístních jmen a Dejmkova sémantická a slovotvorná klasifikace urbanonym. 

Vývoj uličního názvosloví zkoumané lokality měl být analyzován po 

jednotlivých etapách, jejichž vymezení je určeno okolnostmi, které se výrazně odrazily 

ve zkoumané urbanonymii, tj. důležitými mezníky ve vývoji města i celé společnosti. 

V zadání diplomové práce se předpokládalo, že kvantitativní změny ve využití 

jednotlivých motivačních okruhů a slovotvorných procesů budou ilustrovány grafy a 

všechny dílčí poznatky budou včleněny do závěrečného syntetického celku. 

Důležitou část práce tvoří abecední seznam jmen současných litoměřických 

ulic, náměstí a dalších veřejných prostranství s uvedením doby jejich vzniku, stručným 

výkladem jména a přehledem všech urbanonym, která současnému názvu předcházela, 

včetně (pokud to bude možné zjistit) časových údajů, kdy ke změně došlo. 

Jak se autorovi podařilo zadané úkoly splnit? Předesílám, že ne zcela 

rovnoměrně ve všech položkách. Kritické připomínky mám zejména k následujícímu:

Za ne zcela vhodný pokládám zvolený jazyk a styl práce. Přes značný posun 

v této oblasti v průběhu posledních let a přes diplomantovo vyjádření, které mi sdělil, 

totiž že jde o jeho specifický osobní styl a záměr, se domnívám, že zachování jistých 

„klasických“ zásad by bylo na místě. Autor se od vědecko-odborného stylu z mého 

pohledu až příliš odklání k prvkům narativnosti, žoviálnosti a ke stylu žurnalistickému. 

Např.: „Pár poznámek k materiálům, z kterých se tu bude čerpat, nebo které nám 

posloužili [sic!] při psaní, zdůrazňujeme jako inspirace.“, „hřbitov zplanýrován“, 

„Nyní pár slov k samotnému grafu.“ apod.

V textu postrádám obecnější pojednání o historii města a podrobnější 

charakteristiku vývoje jeho urbanonymie v jednotlivých etapách. Zcela pak chybí 



vysvětlení struktury heslového odstavce ve slovníkové části věnované výkladům 

urbanonym a vývoji pojmenování litoměřických ulic. Morfologická charakteristika 

urbanonym (některá autorova tvrzení by si zasloužila obsáhlejší diskusi a korekci) by 

měla být provedena přehledněji formou klasifikace, nikoliv stručným popisem v textu 

práce; kvalitě diplomové práce by prospělo i uvádění procentuálních poměrů 

jednotlivých urbanonymických morfologických typů v každém údobí vývoje 

litoměřické urbanonymie. 

Zařazení všech starších urbanonym k r. 1057, z něhož pochází nejstarší zmínka 

o Litoměřicích, nemůže obstát. Obecně lze sice předpokládat, že velká část toponym 

existovala již před rokem, v němž jsou poprvé písemně doložena (není-li v příslušném 

prameni explicitně uveden rok, kdy takto pojmenovaná lokalita pod daným jménem 

vznikla či byla příslušně přejmenována), není však možné posunout jejich vznik do 

minulosti k nějakému, byť pro danou lokalitu významnému roku.

Nerozumím autorovým úvahám nad jménem Rybáře. Lingvistická práce si 

vyžaduje odborné studium problému, nikoliv zaujetí stanoviska na základě „osobního 

jazykového pocitu“, u něhož se lze jen těžko vyhnout subjektivitě, avšak diplomantovo 

váhání, zda výše uvedené jméno zařadit do kategorie obyvatelských jmen či zda se tak 

nenazývalo místo, kde žili rybáři, je zbytečné – jestliže je nějaká lokalita pojmenována 

podle zaměstnání jejích obyvatel, jde vždy o jméno obyvatelské. Stejně tak 

jednoznačné je zařazení urbanonyma návrší Svobody. U tohoto jména je zcela zjevný 

honorifikační motiv pojmenování (v této souvislosti se nelze nepozastavit nad tím, že 

v práci věnované uličnímu názvosloví se nikde nehovoří o honorifikačních 

urbanonymech, ačkoliv se v litoměřické urbanonymii vyskytují a podrobně o nich 

pojednává literatura, kterou diplomant v seznamu použité literatury uvádí), abstraktum 

Svoboda zde naprosto jednoznačně plní honorifikační funkci, výraz návrší je pouhé 

druhové označení urbanonymického objektu a pro klasifikaci je irelevantní.

Pokládat sémantickou kategorii „rostlinná urbanonyma“ (diplomantův ne příliš

šťastný termín, mělo by se hovořit o urbanonymech motivovaných označením rostlin) 

na speciální sémantickou kategorii, která je pro litoměřickou urbanonymii výlučná, je 

mylné. Pokud by autor před vyslovením tohoto soudu jen letmo konfrontoval 

zkoumaný materiál s uličním názvoslovím jiných českých měst (což je nezbytný 

předpoklad pro to, aby si mohl být jistý, zda skutečně objevil něco nového), zjistil by, 

že jde o celkem běžnou motivaci, která je typická zejména pro novější vrstvu 

urbanonym.

Stejně tak nemohu souhlasit s tvrzením, že hlavním rysem litoměřických 

urbanonym je apolitičnost – vyvrací to samotný přehled uličního názvosloví zkoumané 

lokality v diplomové práci.



Z nevhodného vyjádření v heslovém odstavci věnovaném Palachově ulici by se 

mohlo zdát, že příslušný urbanonymický objekt byl takto pojmenován od 11. 8. 1948 

do 19. 1. 1969, ve skutečnosti jsou to data narození a úmrtí Jana Palacha. Jméno 

ruského města, podle něhož byla pojmenována Vladimirská ulice, není Vladiměř, ale 

Vladimir.

Formulace, že autorem zjištěné sémantické kategorie, do nichž se litoměřická 

urbanonyma řadí, „je možno aplikovat jako eventuální klasifikátor pro další podobné 

výzkumné práce“, působí (věřím, že nikoliv záměrně) až neskromně. Všechny 

motivační okruhy, které byly při vzniku zkoumaných jmen využity, jsou doloženy 

rovněž z dalších (nejen) českých lokalit a podrobně byly popsány v domácí i 

zahraniční odborné literatuře.

Podobně – jistě nezáměrně – vyznívá autorovo zhodnocení své práce na s. 77: 

„Musíme se vyznat, že se nám zde předložený výzkum velice zamlouvá, neboť nás 

přehledně a výstižně seznamuje s jednou z dílčích jazykovědných disciplín 

onomastiky. Nechrlí se tu na nás čtenáře příliš složitých vědeckých termínů, čímž se 

de facto usnadňuje pochopení textu, což je, domníváme se, klad. Obzvláště v dnešní 

době, kdy je vše zrychlené a informace musí být upravovány do podoby stručně, jasně 

a výstižně.“ Autorova snaha o přístupnost a jasnost jeho práce je jistě chvályhodná, 

přesto se však obávám, že pokud by si na tomto základě její čtenáři měli utvořit 

představu o nauce o vlastních jménech, neposloužilo by to onomastice k dobru.

V diplomové práci se bohužel vyskytují i pravopisné nedostatky – „čelní 

představitel“, „rektor Karlovy Univerzity“, „Garigue“, „ve Druhé světové válce“, 

„XX. Sjezdu KSSS“, vytvoření posesivního adjektiva „Volčiny“ z ženského příjmení 

Volková aj. Škoda, že autor neprovedl pečlivější korekturu svého textu.

K základní literatuře (osm publikací) ze zadání diplomové práce, kde

z pochopitelných důvodů nelze uvést všechny texty, s nimiž je nutno pracovat (řada 

otázek, při jejichž řešení je třeba opřít se o dosavadní poznatky odborníků, vyvstane až 

při analýze materiálu), přibylo v seznamu literatury pouze pět položek, což bohužel 

příliš nesvědčí o podrobném studiu relevantní literatury a důkladném propracování 

diplomové práce.

Celkově lze říci, že práci by prospělo více času na její prohloubení a odstranění 

nedostatků, jak vedoucí diplomové práce navrhoval. Oceňuji však aktuálnost 

zkoumané problematiky, autorův entusiasmus a snahu zařadit vznik a vývoj 

urbanonymie Litoměřic do širších historických, politických, společenských a 

kulturních souvislostí.

Po zvážení všech kladů a záporů konstatuji, že posuzovaná práce může být 

předmětem obhajoby, jejíž výsledek závisí vedle posudku vedoucího diplomové práce 



na oponentském posudku a průběhu obhajoby. Práci hodnotím jako  d o b r o u.

Ve Vídni dne 31. srpna 2015 PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.




