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Jana Šulcová si jako téma své bakalářské práce zvolila internetový slang objevující se 

v internetových diskuzích a chatech jak na portugalských tak na brazilských webových 

stránkách. O aktuálnosti tohoto tématu není nejmenších pochyb; internetová komunikace je 

fenoménem dneška a zaslouží si dozajista samostatnou studii, kterou v kontextu české 

portugalistiky zatím postrádala.  

Práce je rozdělena do dvou základních částí. První z nich je teoretická, autorka se zde věnuje 

obecnému uvedení do problematiky studia lexika a jeho rozvrstvení s přihlédnutím 

k sociálním faktorům. Dále zde čtenáře seznámí s obecnými specifiky internetového jazyka a 

okrajově zmíní také dva konkrétní příklady specifických internetových jazyků (což by si 

zasloužilo další stručný komentář - existují i jiné internetové jazyky? Případně jaké?). Osobně 

se domnívám, že nebylo třeba pojímat úvod až tak obecně a vysvětlovat, co je lexikologie či 

slovní zásoba atd. Za dostačující bych považovala stručně vymezit slang ve vztahu k jiným 

jazykovým vrstvám (Portugalské dělení lexika dle sociálních kritérií, které autorka v práci 

uvedla na str. 8, je jediné existující? Kdo je jeho autorem?) a dále se podrobněji věnovat 

tomu, co je v rámci této problematiky skutečně nejasné, a to je portugalské chápání termínů 

gíria a calão. Toto však autorka zmínila jen velmi povšechně a z mého pohledu nedostatečně. 

Kapitolku charakterizující internetový jazyk pak považuji za velice zajímavou, nicméně 

poněkud nepřehlednou; kdyby v ní autorka seřadila informace podle typů jevů a nikoli podle 

autorů, z jejichž děl je čerpala, byla by kapitola mnohem srozumitelnější a systematičtější.  

Druhá část práce je praktická a vychází z autorčina vlastního výzkumu, který provedla 

v rámci internetových chatů a diskuzí na portugalských i brazilských webech. Autorka se v ní 

pokouší analyzovat internetový jazyk z hlediska nejen lexikologického, ale i syntaktického a 

morfologického a snaží se vyzdvihnout typické rysy tohoto jazyka. Tuto kapitolu pak 

doplňuje dotazníkem, ve kterém respondenti objasňují, které z autorkou zachycených výrazů 

sami užívají či považují za běžné.  

V prvé řadě velmi oceňuji, že se autorka pustila do vlastního výzkumu a snažila se i o jeho 

analýzu; její práce má tak mnohem větší výpovědní hodnotu, než kdyby čerpala pouze ze 

sekundárních pramenů. Stran vytvoření korpusu nepovažuji nicméně za úplně ideální, že se 

autorka rozhodla čerpat jak z portugalských tak z brazilských webů a že svou práci částečně 

staví na jejich srovnání. Ne že by srovnání portugalského a brazilského internetového slangu 

samo o sobě nebylo zajímavé; problém je spíše v tom, že se k němu autorka dostává jen 

okrajově a nahodile, což je logicky dáno obšírností tématu a limitovaným rozsahem 

bakalářské práce. Z práce navíc není patrné, kolik z celkového počtu 680 replik pochází 

z chatů brazilských a kolik z portugalských, což celé srovnání značně relativizuje. Kdyby si 

byla autorka zvolila pouze slang brazilský, bylo by to bohatě dostačující. Nicméně když už 

jsou tedy v práci zahrnuty oba slangy, bylo by zajímavé, kdyby mohla autorka provést jejich 

obšírnější srovnání alespoň u obhajoby. 

Stejně tak nepovažuji za nutné snažit se rozlišovat mezi jazykem chatu a jazykem 

internetových diskuzí. Autorka si opět klade za cíl srovnat tyto dva typy jazyka, ale toto 

srovnání se v práci objevuje opět jen okrajově a není z něj zcela patrné, zda zde skutečně 



můžeme najít nějaké zásadní lingvistické rozdíly. Navíc údaje uvedené v úvodní kapitole 3.1 

(tj. že je k dispozici 680 řádků replik z chatů a 134 příspěvků z internetové diskuze) 

naznačují, že autorka srovnává disproporční údaje a toto srovnání tudíž nebude úplně 

relevantní. 

V rámci komentáře typických jevů bych ocenila, kdyby se je autorka pokusila trošku více 

systematizovat – např. na str. 22 mluví o užití gerundia bez finitního tvaru slovesa, přičemž na 

str. 21 komentovala fenomén vynechávání slovesa, což mohla zařadit do stejné kapitoly. 

Obdobně na str. 22 mluví o postavení slovesa na začátku věty, aby na str. 23 komentovala 

jako samostatné téma neobvyklý slovosled. S tímto problémem souvisí i celá kapitola 3.1.2 

(Analýza jevů typických pro komunikaci na internetu), která nezapadá do struktury kapitoly 

(celá kapitola 3 se věnuje analýze jevů typických pro internetovou komunikaci) a dala by se 

bez problémů přerozdělit do zbývajících podkapitol (jevy lexikální, syntaktické či 

morfologické). 

Vzhledem k tomu, že je tato práce postavena na zkoumání nového a často velmi těžko 

dešifrovatelného lexika, bych ocenila, kdyby autorka všechny uvedené příklady důsledněji 

překládala do češtiny (včetně příkladů a zkratek uváděných již v teoretické kapitole). A je 

také škoda, že autorka v rámci přílohy místo přepisu všech chatů z těchto příkladů raději 

nevytvořila abecedně řazený slovníček s českými ekvivalenty, tak jako učinila v případě 

zkratek (byť je neseřadila v abecedním pořadí a tudíž se v tabulce na str. 38-39 neorientuje 

příliš snadno). Samozřejmě chápu, že sestavení slovníčku by bylo časově velmi náročné a 

není to nezbytná součást takového typu práce, nicméně tento slovníček by mohl být velmi 

užitečný jako základní studijní materiál pro obeznámení se s problematikou internetového 

slangu.  

Kapitolku věnovanou dotazníkům považuji za velmi podnětnou, jen je škoda, že se autorka 

místo citování jednotlivých odpovědí raději nepokusila uvést jejich stručnou syntézu a více se 

zaměřit na její srovnání s informacemi získanými z analýzy korpusu.  

Navzdory výše zmíněným komentářům a drobným výtkám však považuji práci za velmi 

zajímavě napsanou a přínosnou. Po formální stránce splňuje všechny potřebné náležitosti, jen 

občas dochází k drobným lapsům (jako je např. vynechání přílohy č. 3 v obsahu). Obsahuje i 

poměrně obšírnou bibliografii, se kterou autorka adekvátně pracuje (s výjimkou občasného ne 

úplně důsledného dodržování citační normy). Splňuje tak nároky kladené na bakalářskou 

práci a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji ji ohodnotit prozatím jako velmi dobrou.  
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