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Průběh obhajoby: Autorka představila svoji práci. Věnovala se slangu v oblasti divadla,

především herců a režisérů, byť si je vědoma, že se v něm projevuje i
slang dalších profesí. Teoreticky vychází především z prací J.
Hubáčka. Výsledkem byl výkladový slovník sestavený na základě
sběru materiálu (přímé dotazování herců, brainstorming, zúčastněné
pozorování, volné rozhovory). Slang v oblasti divadla je dynamický,
podléhá vývoji, liší se mírně v závislosti na regionech a generacích. 

Připomínky vedoucího: 
Zajímalo by mě pouze, podle kterých k ritérií autorka vybírala studie
ze sborníků z konferencí o slanzích a argotech, jež tvoří značnou část
teoretické základny práce.

Reakce autorky: 
Studie autorka vybírala 

Připomínky oponentky:
Užívá se v divadelním prostředí častěji nápověda nebo napověda? 
s. 46 – Používá se i chytit se i v jiném významu, tj. když se herec
„ztratí“? Je to stejné jako v hudebním slangu? Celkově tam vidím
více překryvů, ale zřejmě všechny pocházejí od divadelních
orchestrálních hráčů... např. palma, přesilovka, prosrat to...)
s. 76 – Paní, nesu vám psaní – autorka uvádí, že se možná jedná o
nový výraz. Nemůže být původem z nějaké konkrétní divadelní hry?
Já např. výraz znám, ale nevím odkud...
S tím souvisí i další otázka: Může se autorka zamyslet nad
možnostmi šíření divadelního slangu „ven“ z divadelního prostředí?
Srov. např. Hrdý Budžes (čurda), Vyprávění M. Donutila „Nahoď!“,
Hry z Divadla J. Cimrmana apod...
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S. 83 – „Tváříš se jako kráva na pastvě“ ve vyjádření O. Koska –
Zařadila by autorka tento výraz ke slangu? Jak by odlišovala slang od
okazionalismů, idiolektu apod.?

Reakce autorky: 
Autorka se nesetkala s výrazem "napověda" ani nikdo z respondentů,
u kterých se snažila existenci formy ověřit. 
Chytit se - používá se i pro význam "znovu navázat". 
Repliku "paní, nesu vám psaní." autorka nedohledala. 
Pokud se realita týká pouze divadelního prostředí, nemůže se
deslangizovat, ale některé výrazy mohou být známy prostřednictvím
kritik, textů o divadle apod. 
Výraz "tváříš se..." je slangismus, vnímá jej jako prostředek
"osobního slangu". To chápe jako prostředky, které daná osoba
používá pouze v rámci nějakého prostředí a po určitou dobu. Jde tedy
o jakousi podobu slangových okazionalismů. 

Dr. Sojka doporučuje publikování práce po určitých úpravách. 

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