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Průběh obhajoby: Studentka představila svou práci. Autorka vycházela ze základní

literatury (Martincová, Staněk, Michalec). V práci charakterizovala
sociální sítě a komunikaci na nich, pak přistoupila k analýze
materiálu. Materiál sbírala sama i za pomoci externích
spolupracovníků, kteří zaznamenávali předopokládané
okazionalismy, autorka je následně filtrovala nevhodné jednotky
(slova, která se nejvila jako okazionalismy, a slova nonsensová, která
nedávala smysl). Slova charakterizovala podle způsobu tvoření a
slovnědruhové platnosti. 

Dotazy vedoucího:
Lexém práškovina vznikl pomocí přípony -ina, nebo -ovina? 
K módně užívanému slovu meme existuje i adaptovaná podoba
memy, která má i terminologický charakter a v jazyce se objevuje již
po delší dobu. Proč se autorka uchyluje k neadaptované podobě? 
Lexém chápuvíren si zaslouží podrobnější komentář, nelze pouze
prohlásit, že je o adaptovanou přejímku. 
Jak vnímá autorka rozdíl mezi vlastními okazionalismy a
potenciálními slovy vzhledem ke svému materiálu? 

Autorka upozornila na dvojí možnou motivaci slova práškovina. 
Termín "memes" používá pouze v této podobě, protože generačně se
slovo tak používá - vedoucí upozornil na problém užití v diskurech.
"Chapuvíren" - jde o slovo motivované holandštinou, užil ho
bilingvní člověk (česko-holandský původ), vyrůstající v ČR. 
Potenciální slova se v práci objevují, ale na úrovni svého poznání
není zatím schopna rozhodnout, zda jde opravdu o potenciální slovo,
dokumentovala na příkladu. 
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Dotazy oponentky:
Nezaměřovala jste se při získávání materiálu na tematické weby, ev.
diskuse na nich?
Jaké jsou podmínky adaptace okazionalismů do stabilního lexika?
Jaké jsou interference se zvukovou podobou okazionalizmů -
vzhledem k rysům mluvenosti komunikace na SS?

Autorka se primárně zaměřovala na živou komunikaci, ale využívala
i diskuse věnované přímo slovní zásobě. 
Podmínkou adaptace do stabilního lexika jde především o stabilizaci
významu a zájmu mluvčích o rozšíření. 
Mluvenost ovlivňují zvyklosti češtiny a frekvenci užití. 

Doc. Šmejkalová upozornila na překlepy, které se v práci objevují.
Dále ohodnotila kvalitu práce a doporučila práci k publikování. 

Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1. 
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