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Tématem bakalářské práce Jany Šulcové je portugalský slang používaný v rámci internetové 

komunikace, zejména na chatu a internetových diskuzích. V českém prostředí se tomuto 

tématu doposud nikdo nevěnoval, nicméně se dá předpokládat, že práce na podobná témata 

budou přibývat vzhledem k rostoucí oblíbenosti těchto forem internetové komunikace. 

Z tohoto pohledu může předkládaná práce posloužit nejen po teoretické stránce, ale taky jako 

praktický průvodce internetové portugalštiny pro české studenty.  

 Práce je rozdělena na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. Dále obsahuje velmi 

stručný úvod, závěr, český i anglický abstrakt, portugalsky psané resumé, seznam použité 

literatury a pět poměrně obsáhlých příloh, které sestávají z kompletního souboru odpovědí na 

otázky autorčina dotazníku a analyzovaných vět z brazilské a portugalské internetové diskuse. 

V teoretické části se autorka nejprve zabývá obecně slovní zásobou a jejími částmi (slang, 

sociolekt), následně již přistupuje k charakteristice internetového slangu. Uvádí typické prvky 

pro tento jazyk, jako jsou např. zkracování slov, nadužívání zvukomalebných citoslovcí, častý 

výskyt anglicizmů. Nakonec ještě stručně charakterizuje dva podtypy internetového slangu – 

miguxês a leet. Dobrý dojem z této části práce kazí určité formální nedostatky, které přisuzuji 

chvatu při dokončování práce, např. v obsahu chybí uvedená příloha č. 3, na straně 12 se 

objevuje ručně dopsaný odkaz či nejednotnost písma v poznámkách pod čarou na str. 13.  

 Praktická část je rozdělena na dvě části. V první autorka analyzuje korpus textů, který 

sestavila z portugalského a brazilského chatu a brazilské internetové diskuze. Takto zvolený 

korpus jí dovolil srovnávat jak portugalský a brazilský internetový slang, tak jazyk 

brazilského chatu s internetovou diskuzí. Následně přistupuje k podrobnému rozboru textů 

z hlediska syntaktického, morfologického i lexikálního. Ukazuje se, že řada rysů je společná 

jak pro hovorový jazyk, tak pro internetový slang. V jazyku internetês se však objevuje i celá 

řada prvků typických pouze pro něj, např. reduplikace hlásek, vynechávání interpunkce, 

používání grafému k místo qu atd. V druhé části autorka shrnuje výsledky dotazníku, na nějž 

odpovědělo 147 respondentů, což je dostatečný počet, aby si bylo možné učinit určitou 

představu o některých charakteristických rysech internetového slangu. Podle očekávání 

nejvíce respondentů je brazilského původu a patří do věkové skupiny 19-25 let. V dotazníku 

se autorka dotazovala na používání určitých typických jevů objevujících se v internetovém 

jazyce. Odpovědi respondentů většinou potvrdily výsledky korpusové analýzy. V této části 

práce autorka uvádí také podle mého názoru užitečné seznamy všech nalezených zkratek 

v internetové komunikaci. Jako případný námět k diskuzi u obhajoby by mě zajímalo, jestli 

autorka vidí určité podobnosti mezi internetovým slangem v portugalštině a češtině.  

 Celkově práci hodnotím pozitivně jak pro její pečlivé formální zpracování, tak pro 

přehledné uchopení nového tématu, o kterém zatím neexistuje mnoho odborné literatury.  

 Vzhledem k výše řečenému konstatuji, že bakalářská práce Jany Šulcové splňuje 

všechny požadavky kladené na tento typ práce a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji 

předběžnou klasifikaci v rozmezí mezi známkami výborně a velmi dobře.  
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