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obeznamuje komisi se svým posudkem. Klade dvě otázky: je i vliv
na ruštinu srovnatelný s německým na češtinu? Jakými prostředky je
dosaženo vyrovnání s jazykovou normou? Navrhuje hodnocení
známkou 1. Oponentka obeznamuje komisi se svým posudkem. Ptá
se na údajnou neexistenci argotu v češtině a na změny na základě
mluvenosti na sociálních sítích. Kandidát reaguje na posudky: ohl.
argotu upozorňuje na to, že chybějí ve velké míře v bohemistice
aktuální práce, odpovídající slovní zásoby je v pracích o nespisovné
češtině, nebo pak se jedná o historické práce (30. léta). Lze porušit
funkční ekvivalenci, pokud si to vyžadují potřeby textu. Mat v
ruštině už není spojen s původními nositeli, má jisté aspekty prestiže,
jde o extrémní expresi. Co se týče vlivu na ruštinu, tak není nic, co
by mělo vliv na ruštinu tak, jako němčina na češtinu. Jistou roli hrají
turkické jazyky. Existuje názor, že do tatarského "jha" Slované tuto
slovní zásobu nepoužívali. Co se týká expresivity v rámci textu, tak
negativní exprese na úrovni normy se v textu zásadně nevyskytuje.
Používá se mat, slang atd.
Všeobecná diskuse: dr. Rajnochová se ptá na údajné sociální
skupiny, ve kterých obscénní lexikum už není obscénní. Kandidát
vysvětluje, že u mládeže či vojska to není používání na negativní
expresi, je to normální součást kódu, kdo ho nepoužívá, není členem
skupiny. Má to identifikační funkci, výplňková slova atd. Dr.
Rajnochová doplňuje, že v 90. letech to vypadalo, že obscénní
lexikum bude tak všeobecné, že ztratí svoje tabu. Doc. Giger se ptá
na obecnou češtinu jako prostředek lexikální. Vysvětluje se, že jde
vlastně o morfologii. Dr. Kosáková poznamenává, že hodnocení
obecné češtiny v literatuře se posunulo už dříve než v 60. letech.
Komise se poradí a shodne se na hodnocení 1 (výborně). Konec
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