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•  str. 17 - poslední věta prvního odstavce na této straně má znít: „Pronikání 

slangových výrazů mimo rámec jednotlivých slangových prostředí vede 

k tomu, …“, v úvodu kapitoly „Slangy v české beletrii“ je chybně užito 

vztažného zájmena „jež“ - čti: již. V posledním odstavci na této straně je 

znění třetí věty správně takto: „Lexikální jednotky (pův. slovotvorné 

postupy) typu ...“  

•  Str. 22 - chyba v interpunkci: „Ostatní, jako jsou názvy vlastností, jsou 

zastoupeny jen velmi zřídka, ve srovnání s celonárodní slovní zásobou 

není inventář přípon velký.“ 

•  Str. 27 - třetí odstavec: poslední věta nemá zahrnovat vsuvku: „dle mého 

názoru“ 

•  Str. 28 - chyba v interpunkci: „8. Značné množství výrazů užívaných 

pouze individuálně.“ 

•  Str. 32 - v předposledním odstavci a odstavci před ním se opakuje slovo 

„zde“, které by však mělo být v prvním případě ve správném znění „zda“, 

„tedy zda jeho vnímání a hodnocení …“ 

•  Str. 34 - opakování „které“, čti: „Do tabulky jsme záměrně zařadili 

kolonku, do níž studenti mohli uvést výrazy, které ...“  

•  Str. 42 - chyba v interpunkci, druhá věta v kapitole- „Shrnutí výsledků 

průzkumu prováděného na gymnáziu“, „ … rovněž slova přejatá z cizích 

jazyků …“ 

•  Str. 54 - druhý odstavec, čti: „ …, nejsou tedy čistě vázána na prostředí, 

…“, třetí odstavec: zkratka „tzn.“, správně: „tzv.“ 

•  Str. 57 - první odstavec, druhá, třetí a čtvrtá věta mají být zcela 

vynechány, v pátém odstavci chybí interpunkce: „(chyba v množství 

mezer) kterým jsou pojmenování pro jednotlivé známky a jednotlivé 

vyučovací předměty, …“, v šestém odstavci, v první větě chybí na konci 

prvního řádku předložka: „ v tvorbě“ 

 



•  Str. 58 - první odstavec: nadbytečná interpunkce: „že mezi četné 

slangismy používané žáky a studenty ve školním prostředí se řadí takové, 

…“, druhý odstavec: konec druhé věty: čti: „ zkratkových slov“, čtvrtá 

věta: čti: „ používání“, pátý odstavec: „Další skupinou, prostřednictvím 

které se zkoumaní respondenti vyjadřují, …“, na konci této věty – viz 

(bez tečky), nejedná se o zkratku, šestý odstavec: předposlední věta- 

interpunkce: „Používají se tedy, vztaženo na naši slangovou skupinu, ve 

všech, resp. většině školských zařízeních bez ohledu na místní platnost, 

tedy na lokalizaci, a bez ohledu na rozdílný věk …“ 

• Str. 105 - „ Seznam použitých zdrojů“ - literatura: „Jaklová, Alena“ není 

v této práci použita 


