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Průběh obhajoby: Autorka charakterizovala svoji práci. Pohybuje se v nohejbalovém

prostředí, proto se na jazyk tohoto prostředí zaměřila. Hlavní
metodou získávání byl dotazník, hlavním cílem nakonec zjistit
variabilitu slangové slovní zásoby. Teoreticky vycházela ze
základních prací věnovaných slangům. 

Připomínky vedoucího:
Lexémy jako áčko, béčko řadí autorka zároveň do zkratkových slov a
zároveň do zdrobnělin. Má to důvod, nebo jde o přehlédnutí? Kam
by je spíše zařadila? 
U názvů osob autorka uvádí možnost tvoření nulovou koncovkou, v
příkladech ale na ni není lexém. Může nějaké příklady uvést u
obhajoby? 
Co má autorka na mysli, pokud rozlišuje mezi obecně známým i a
problematickými výrazy? (s. 40)
V závěru se objevuje odstavec o sportovním slangu obecně.
Nemyslím, že je k němu málo literatury. Nicméně může autorka
vznášet obecné závěry o sportovním slangu, pokud analyzovala
nohejbalový? 
SIS upozorňuje na shodu s jinými dokumenty v 31 % práce. Ačkoliv
je mi jasné, že jde především o shodu s první (neobhájenou) verzí
práce, prosím, aby studentka doložila, které pasáže z původního
dokumentu přebrala. 
Jak vznikají deverbativní substantiva typu psaní? 

Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 2.
Které nevýhody autorka spatřuje při využití internetového dotazníku?
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Reakce autorky:
Lexémy áčko, béčko nepatří ani do jedné z uvedených skupin, jde o
derivaci. 
Pojmenování osob utvořené nulovou koncovkou v materiálu nebylo.
Za obecně známé výrazy považuje ty, které mají jediný význam,
problematické ty, které jsou výrazně polysémní. 
Při zobecňování se opírala o publikované práce Hubáčka věnované
sportovnímu slangu. 
Deverbatbativní substantiva jsou utvořena od slovesného kmene -
vedoucí upozornil na bezprostředně motivující pasivum.
Nevýhodou je neznámý respondent, který navíc nemusí odpovídat
pravdivě. Problematická je míra návratnosti. 
Z původní verze autorka převzala kapitoly 1, 2, 3, 4, které navíc
upravila. 

Připomínky oponenta:
Jak probíhalo ono „vlastní pozorování komunikace v nohejbalovém
prostředí“ (s. 30), na jehož základě autorka vytvořila korpus
potenciálních slangových výrazů? Jak dlouho probíhalo, při jakých
příležitostech, svědomím hráčů? 
Na s. 31 předkládá autorka výběr čtrnácti (možných) slangových
výrazů, jejichž zakotvenost a ustálenost se rozhodla prověřit
dotazníkovým šetřením. Volbu výrazů zdůvodňuje na prvním
místě tím, že se jí dané výrazy zdály „zajímavé“. V čem ale tato
zajímavost spočívá?  
V přehledu oněch čtrnácti sledovaných výrazů chybí vysvětlení
jejich významu. Pracovala autorka u každého výrazu se vstupní
představou o jeho významu? Otázku kladu i proto, že v
dotazníkovém šetření se u některých výrazů bjevily různé možnosti
významu.  
Na s. 30 autorka konstatuje, že některé nohejbalové výrazy se
shodují s výrazy z jiných sportů (logicky jde o volejbal, fotbal a
tenis). V dalším textu práce se však o této skutečnosti již nezmiňuje,
přestože z hlediska struktury nohejbalového slangu jde o otázku
podstatnou. Které ze sledovaných výrazů byly tedy převzaty z jiných
sportů? 
V Závěru autorka konstatuje značnou nestabilitu nohejbalového
slangu, ba dokonce píše, že „ani aktivní hráči nohejbalu často nevědí,
co daný slangový výraz znamená“ (s. 43). Otázka tedy zní, jak
autorka tyto výrazy hodnotí.
Jsou skutečně součástí nohejbalového slangu? 

Reakce autorky:
Respondenty autorka sledovala během běžných činností spojených s
nohejbalem, diskutovala o výrazech. Sledovaný klub o výzkumu
věděl. 
Zajímavost spočívá v tom, že výrazy nemají jednotný rys, autorku
nějakým způsobem po formální či významové stránce zaujaly. 
Na začátku výzkumu již autorka jistou představu o sémantice měla
vzhledem k účasti v prostředí.
Upozornila na různé výrazy, které se objevují i v jiných sportech. 
I jednotka, které všichni hráči nerozumějí, může být součástí slangu -
některé výrazy jsou jen v některých oddílech a mohou se rozšiřovat.

 

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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