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1. CÍL PRÁCE: Cílem práce bylo sumarizovat a klasifikovat zoonyma užívaná při 

pojmenovávání domácích mazlíčků, pokusit se o výklad jejich původu a klasifikovat 
je podle zvolených kritérií sémantických i jazykových. Cíl práce byl splněn, autorka 
analyzuje celkem 143 zoonym. 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Práce je přehledně koncipována, teoretická část 

obsahuje vhodně zvolené informace z odborné onomastické literatury a z historie 
chovu zejména psů a koček souvisící s tématem práce. Východiskem praktické části 
jsou nejen informace z odborné literatury, ale především sdělení informátorů 
z dotazníkového šetření a jejich následná analýza.  
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Autorka nevhodně používá v odborném stylu slovo spousta, 
(s. 23, s. 35), vyjádření co se týče (s. 34), nevyhnula se neobratným vyjádřením, např. 
úvodu – což pokládáme za zajímavou část, v závěru – byly ošemetné i hypokoristické 
podoby, zaměňuje spojovník a pomlčku ve významu od – do. Není jasné, proč je 
Závěr jinak číslován nebo proč je u Praktické části ponechán prázdný list. Na s. 17 je 
pravopisně nesprávně uvedena zkratka ZOO, nacházíme také chyby v interpunkci, 
např. s. 8, 24, 27 atd.. 

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE: Práce přináší nová zjištění, postihuje 

také jistou módnost ve výběru jména pro domácího mazlíčka. Získané informace jsou 
věcně zhodnoceny, práce se může stát východiskem pro další zkoumání v daném 
oboru.  

 
5. OTÁZKY A P ŘIPOMÍNKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 
 

1. Považuje autorka za náležitou informaci na s. 40: Bohužel si autor nedal moc práce 
při výběru jména? 

2. Proč se autorka domnívala, že při výběru jména pro domácí zvíře budou převažovat 
jména domácího původu? 

 
6. NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

velmi dobře. 
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