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Průběh obhajoby: Bakaland představil svoji práci. V teoretické části práce podal

základní informace o hře, jejích pravidlech, informace o institucích a
soutěžích. V další teoretické kapitole podal výklad o rozvrstvení
slovní zásoby češtiny. V poslední části rozebral získaný materiál.
Cílem práce bylo dokázat, že molkky mají specifickou slovní zásobu
a zkompletovat lingvistické informace o této hře a podat celkový
přehled o hře.

Vedoucí práce konstatuje, že práce je v souladu se zásadami citační
etiky, což zapomněl v posudku zmínit.

Dotazy vedoucího:
Dle jakého principu autor zařadil stručné pojednání o čtyřech
slangolozích? Prací se sociolektickou tematikou vzniklo v českém
prostředí velké množství.
Kolik autor získal pro analýzu lexikálních jednotek?
Které jednotky autor považuje za slangismy a proč?

Reakce autora:
Autor vycházel z jiných prací, kde zrovna ti čtyři nebyli opomíjení,
navíc představují určitý průřez vývoje přemýšlení o slanzích.
Autor získal asi 150 jednotek.

Dotazy oponentky:
Mohl by autor uvést příklad termínu a slangového pojmenování
užívaných ve hře mölkky a charakterizovat rozdíl mezi nimi?
Jaká je reálná diferenciace výslovnosti [mølki] a [melki], jak můžou
mít fonologickou platnost segmenty, které v češtině nejsou fonémy?
Autor tuto diferenciaci zmiňuje na str. 37, výklad by si zasloužil
podrobnější situační kontext.
Proč je pojmenování Pohár Národů uváděno svelkým N? Jde o
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uzuální zápis, nebo o autorovu volbu?
Co myslí autor slovním spojením „velice stará slova“ (str. 19)?

Reakce autora:
Rozdíl mezi termínem a slangem demonstruje na příkladu - termín je
zóna pro odhod, které se užívá v oficiální komunikaci, při hře se
používá odhodiště, což považuje za slangismus. Slangismus je např.
jednoslovná varianta termínů.
Za velice stará slova považuje nejstarší slova češtiny.
Pohár Národů je uzuální zápis.

Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 3.

Výsledek obhajoby: dobře (3)

Předseda komise: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. ............................

 PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. ............................
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