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Průběh obhajoby: Studentka představila svoji práci. Zaměřila se na lékařský slang, na
základě dotazníku získávala ze dvou zdravotnických zařízení
slangové slovníky.

Dotazy vedoucího:
Autorka na základě chápání základních termínů dochází k vlastnímu
pojetí slangizmů. Toto pojetí není ovšem ve vztahu k materiálu zcela
zřejmé. Prosím, aby znovu vymezila své chápání termínu a vyjádřila
se, zda všechna slova, s nimiž pracuje, jsou skutečně slangizmy.
Zajímalo by mě, proč se autorka domnívá, že i vrátní, kuchařky a
uklízečky ovládají slang užívaný lékaři a sestrami k výkonu po
volání.
Skutečně jsou ve slangu pouze slova popisná? (s. 19)
Mohla by autorka blíže charakterizovat zkoumaná prostředí?
Jak chápe autorka rozdíl mezi zkracováním a mechanickým
krácením? (s. 23, příklady endo a sono).
Proč k charakteristice prací o slangu, jež byly na KČJ obhájeny,
využila pouze bakalářské práce?
Jeví se autorce po napsání práce dotazníková metoda jako
nejvhodnější pro výzkum slangu daného prostředí?

Za slangismus autorka považuje nespisovné slovo, které se používá
mezi pracovníky zaměstnaneckého zařízení. Může signalizovat vztah
zaměstnanců ke své práci.
Vrátní a jiní pracovníci lékařský slang nemusí znát, šlo o chybnou
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formulaci. Se slangem se setkávat ale mohou a mohli by ho
reflektovat a znát.
Ve slangu jsou nejen slova popisná, ale i metafory nebo slovotvorně
nemotivované přejímky.
Pražská poliklinika je velká - osm oddělení, pracují v ní ambulantní
zaměstanci (45 lidí), zabývají se i službami pro podniky, existuje 28
let, zajišťuje i preventivní programy. Nemocnice v Havlíčkově Brodě
je okresní nemocnice s 19 odděleními, pracuje zde asi 1200
zaměstnanců, byla založena v roce 1997.
Autorka si je vědoma toho, že udělala chybu - obě uvedené jednotky
jsou výsledkem zkracování, mechanické krácení se v materiálu
nevyskytlo.
Bakalářské práce autorka vybrala, protože leckteré využívaly také
lexikografické zpracování materiálu. K diplomovým pracem
zapomněla přihlédnout i z časových důvodů.
Dotazníková metoda se jí již nejeví jako nejjednodušší, nyní by
volila metodu řízeného dialogu. Oponentka doporučila i
nezúčastněné pozorování.

Dotazy oponentky:
Mohla byste specifikovat a doložit příklady nejčastější slovotvorné
postupy při vzniku slangismů ve zdravotnickém prostředí?
Jak odůvodňujete výskyt identického slangismu v obou zkoumaných
zdravotnických zařízeních?
Proveďte slovotvornou analýzu výrazu fofrklacek.

Reakce autorky
Nejčastejší slovotvorný postup je zkracování, autorka uvedla
nejčastější přípony a příklady derivátů z materiálu. Padly poznámky
k uvedeným příkladům.
Slangismy mohou vzniknout paralelně v obou zdravotnických
zařízeních, ale i přenosech jednotek při změně zaměstnání.
Vyjádřila se k jednotce fofrklacek. Proběhla k tomu diskuse.
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