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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie C 

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury B 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi C 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí C 

1.5 Interpretace výsledků C 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí C 

1.7 Logičnost výkladu B 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů B 

 

Slovní komentář: 

Studentka vytěžila respondenty prostřednictvím svého otce, jejich kolegy, to lze považovat za 

hraniční, avšak stále přijatelný přístup. Jinak je výběr zdrojových pracovišť v podstatě 

náhodný. Pracoviště nejsou nijak charakterizována, nejsou srovnána a data z nich vytěžená 

jsou i nadále traktována v podstatě separátně. Studentka se nepokouší najít zdroj odlišného 

tvoření slangismů. Na základě dotazníků sestavila slovník slangismů. Zařazení některých 

jednotek je však pochybné a zakládá se pouze na skutečnosti, že ani ona, ani vedoucí její BP 

se s daným výrazem předtím nesetkali. Takto subjektivizované hledisko je zavádějící, výrazy 

jako bažant, budík, fýzák, totálka, hexnšús, košilka (ve smyslu euroobal) nebo jogurťáky 

nelze zařadit mezi specifickou slovní zásobu zdravotnického slangu, částečně byly 

deslangizované, částečně jde o lidové pojmenování nebo o obecné označení zdravotní 

pomůcky. Rovněž latinský termín (casus socialis) nebo archaismy (čmýra, gicht) nelze zařadit 

mezi slangismy. 



 

Zařazení pasáže o BP realizovaných na PedF UK a týkajících se slangu považuji za zbytečné 

a účelové, s jejich metodologií a závěry studentka nadále nepracuje. Není rovněž jasné, proč 

je kapitola o metodologii dotazníku zařazena na začátek práce, vhodnější by bylo zařadit ji na 

začátek praktické části. Jako metodologicky pochybené hodnotím zařazení slangu 

nezdravotních pracovníků (str. 8.), ve slovníku se nezdravotní slangismy nadále nevyskytují. 

 

V kapitole 3.6 studentka nerozlišuje derivaci a univerbizaci, skládání a univerbizaci a opomíjí 

kombinaci několika slovotvorných postupů při tvorbě slangismů (fofrklacek). Celkově je 

slovotvorná kategorizace registrovaných slangismů nepřesná a povrchní. 

 

V kapitole 4.4. se studentka věnuje sémantické kategorizaci slangismů, přičemž v kap. 4.4.6 

chybně označuje názvy dějů jako názvy úkonů, což je zejména v kontextu lékařského 

prostředí zavádějící. 

 

Závěr práce je nedůsledný a neukončený, není jasné, v čem spočívá odvážnost slangismů ani 

co vyplývá ze shody slangismů registrovaných v obou zdravotnických zařízeních.   

 

2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 

 

 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu B 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy A 

2.4 Dodržení stylové normy A 

2.5 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 

 

Slovní komentář: 

Kapitoly 3.3.1.3 až 3.3.1.7 sestávají z jednoho několikařádkového odstavce, takto drobné 

členění nepřispívá k homogenitě textu BP. Objevily se drobné interpunkční nedostatky. 

 

 

3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 

 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ závěrečné kvalifikační práce v oboru 

Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Práce je v souladu se zásadami citační etiky. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Slovní komentář: 

 

4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 

 

4.1 Mohla byste specifikovat a doložit příklady nejčastější slovotvorné postupy při vzniku 



slangismů ve zdravotnickém prostředí? 

4.2 Jak odůvodňujete výskyt identického slangismu v obou zkoumaných zdravotnických 

zařízeních? 

4.3 Proveďte slovotvornou analýzu výrazu fofrklacek. 

 

 

Datum: 
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