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Posudek diplomové práce Andrey Hrubé 
Slovní zásoba internetové komunikace chovatelů domácích zvířat 

 
Diplomová práce je věnována slovní zásobě užívané v komunikaci mezi chovateli domácích 
zvířat vedené na sociálních sítích. Představuje tedy aktuální a pro lingvistickou analýzu nové 
téma. Úvodem chci vyzdvihnout, že je diplomantka vybrala zcela sama a také při sběru 
materiálu a ověřování jeho funkčnosti a znalosti mezi uživateli i mimo jejich okruh postupovala 
samostatně. V průběhu práce bylo patrné především autorčino značné zaujetí tématem 
chovatelství, někdy bohužel na úkor soustředění na odbornou lingvistickou práci. Lingvistický 
přínos práce spatřuji v sestavení slovníčku internetové komunikace chovatelů domácích zvířat 
a ve vymezení tzv. chovatelského plurálu, pro tuto komunikaci zřejmě charakteristického, 
záslužné je také zahrnutí frazémů. 
Tento posudek reflektuje druhou verzi diplomové práce, která vznikla přepracováním textu na 
základě posudku její první verze (napsaného 5. 6. 2020). 
 
1. Koncepce práce 
Diplomová práce má promyšlenou koncepci i strukturu zpracování tématu, obsahuje 
teoretickou a praktickou část: první je věnována pojmům z oblasti tvoření slov, vymezení 
slangu a komunikaci na internetu a sociálních sítích, druhá specifickým lexikálním prostředkům 
chovatelů domácích zvířat a jejich přijatelnosti. V práci je stanoven cíl, vyslovena hypotéza, ze 
které se vychází. V abstraktu se píše o popisu slovní zásoby a představení specifických 
jazykových prostředků, v úvodu (s. 7) se jako cíl uvádí zmapovat jazyk chovatelů na sociálních 
sítích, stanovit převládající slovotvorné postupy, představit sémantiku typických prostředků a 
sestavit chovatelský slovník. – V analýze se však neodlišují výrazy skutečně specifické jen pro 
chovatelský slang (žroutek, bobkostroj, senobus) a výrazy užívané i mimo něj (chovatelka, 
králíček, klučík, štěňátko). V textu práce se vyskytují obsahové nepřesnosti, viz např. 
klasifikace a interpretace adjektiv krásňoučký, kouzelňoučký jako adjektiva se zeslabujícím 
významem (jsou výrazně expresivní). Mezi nevlastními složeninami se (nerelevantně) uvádějí 
příslovečné spřežky (s. 12), u univerbizace (s. 13) se konstatuje slučování názvů ras psů (zlaťák) 
apod. Za irelevantní považuji také uvádění neustálených slovních spojení typu krásné morče 
(s. 14).  
Ačkoli práce obsahuje kapitoly relevantní tématu, jejich rozsah není vzhledem k závažnosti 
vyvážený, zejména v teoretické části; někdy je tematika vyjádřena velmi stručně, jinde naopak 
příliš podrobně (např. frazémy, s. 14–15), některé části či vyjádření jsou velmi obecné a 
irelevantní (s. 17: Slangem a jeho vymezením se zabývá mnoho lingvistů a lexikologů.). 
Dochází k opakování některých skutečností, např. konstatování o projevu jazykové kreativity 
s. 33, 35, 36 aj. Řada nedostatků se stále vyskytuje (po mém několikerém upozorňování) 
v užívání lingvistické terminologie, viz především záměna termínu (pojmu) koncovka a 
(slovotvorný) sufix (s. 42: koncovka -ovník; s. 34: Mluvčí vytváří novou kompozici a zároveň 
vybírá jinou koncovku než tu, která je obvyklá), kategorie a slovo (s. 8: Tato kategorie se 
odvozuje výhradně od podstatných jmen; s. 9: Tato kategorie byla ve výzkumu obsažena). Další 
příklady: 
s. 20: anglikanismy: autorka má jistě na mysli anglicismy (srov. ASCS: anglikanismus učení 
anglikánské církve, anglikánství) 
s. 34: Slovo retriever je anglicismus a je ortoepicky neadaptován v češtině. V češtině existuje 
adaptovaná varianta, retrívr. [rɪˈtriːvə], obdobně s. 41 (agility)  
– Autorka zaměňuje ortografickou a ortoepickou adaptaci. 
s. 35: yorkvava: Kompozice dvou názvů psích ras, čivavy a yorkšíra.  
– Nejde o kompozici, ale blend.  
s. 40: subjekt (chovatel) zabývá tím, co je základem slova  
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Nepřesné jsou některé výklady, viz např.  
s. 36: masňák – nositel vlastnosti (králík určený pro maso) 
s. 44: Základové slovo obradičkovat vzniklo od substantiva brada…   
– Logičtější je motivace substantivem bradička. 
Hodnocení: C 
 
2. Metodologie 
Diplomová práce využívá odpovídající metodické postupy: excerpci materiálu pro jazykovou 
analýzu z patnácti vybraných zájmových chovatelských webů a internetových stránek 
v průběhu tří měsíců 3x denně a dotazník testující znalost a přijatelnost zvoleného vzorku názvů 
uvnitř i vně zájmových skupin chovatelů. Pro celkovou charakteristiku komunikace chovatelů 
se dotazníková metoda osvědčila, diplomantka ji provedla pomocí vybrané metodiky 
samostatně a úspěšně – adekvátně nejprve dva týdny pretestovala, a ověřila si tak předpoklady 
vlastního dotazníkového šetření. Jeho výsledky pečlivě vyhodnotila a v textu práce 
prezentovala u každého lexému v podobě grafů názorně zaznamenávajících kvantitativní údaje. 
Zjištěná fakta v závěru práce jsou však formulována dost obecně a nereflektují omezení 
plynoucí z užité metodologie.  
Hodnocení: B 
 
3. Práce s odbornou literaturou 
Diplomová práce vychází z adekvátní lexikologické a stylistické literatury, její rozsah považuji 
za postačující, i když by jistě bylo možné jej rozšířit. Autorka pracuje s odbornou literaturou 
vesměs správně, a to v citacích v textu i v závěrečném seznamu. Citace a parafráze z odborné 
literatury jsou většinou pouze uváděny a zůstávají bez komentování. 
Hodnocení: B 
 
4. Formální úroveň práce 
Diplomová práce má přiměřený rozsah, text zahrnuje všechny náležitosti. Dodržována jsou 
pravidla způsobu citování a typografické úpravy. V textu jsou však pravopisné či gramatické 
chyby, objevují se i odchylky od pravidelné větné stavby či formulační neobratnosti. Viz např.: 
(interpunkce) 
s. 19 v nejtěžších momentech jako je nemoc nebo smrt mazlíčka.  
s. 39: jestli jde o samce nebo samici  
(syntaktická stavba):  
s. 46: v tomto případě se ale nejsou mluvčími matky, ale chovatelé,  
s. 49: podle poslední výzkumu Focus Agency  
(pravopis) 
s. 7: Facebookové stránky 
Hodnocení: C 
 
 
5. Celkové hodnocení 
Diplomová práce Andrey Hrubé splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji klasifikovat stupněm dobře.  
 
Praha 30. 8. 2020 
 
 
      doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 
       vedoucí diplomové práce 


