
Oponentský posudek magisterské diplomové práce Bc. Andrey Hrubé 

Slovní zásoba internetové komunikace chovatelů domácích zvířat 

 

1. Koncepce práce: 

Posudek se týká druhé verze diplomové práce Bc. Andrey Hrubé, která vznikla 

přepracováním původního textu na základě posudků z června 2020. 

Diplomová práce Bc. Andrey Hrubé je věnována popisu slovní zásoby, kterou užívají 

chovatelé domácích zvířat jako specifická zájmová skupina v rámci komunikace na sociálních 

sítích. Téma je nepochybně aktuální a zajímavé, neboť sběr daného materiálu a jeho popis 

mohou přispět k poznání inovací a aktuálních tendencí ve slovní zásobě, jež jsou spojeny 

s rozvojem digitální komunikace. 

Na začátku práce jsou formulovány dvě pracovní hypotézy (týkající se předpokládané 

expresivity ve vyjadřování a rozdílné přijatelnosti slangových slov podle 

příslušnosti/nepříslušnosti respondentů k dané zájmové skupině) a jsou stanoveny výzkumné 

cíle (popis jazyka, který chovatelé používají při komunikaci na sociálních sítích, určení 

převládajících slovotvorných postupů, popis sémantiky daných lexikálních jednotek, 

vytvoření slovníku jazyka chovatelů). Tyto cíle jsou ve svých základních rysech splněny, 

zároveň ale práce obsahuje různé nedostatky a nepřesnosti. 

Práce je standardním způsobem strukturována na část teoretickou a část praktickou, 

která je věnována analýze jazykového materiálu. Teoretická část se ve značné šíři zabývá 

způsoby obohacování slovní zásoby, vymezováním slangu, rysy komunikace na internetu 

apod. Výklad tak není vždy v plné míře propojen s následujícími analýzami. Na druhé straně 

by si důkladnější charakteristiku zasloužila povaha chovatelských webových stránek, z nichž 

byly získávány doklady. Materiálová část práce se skládá ze dvou odlišně pojatých kapitol. 

První z nich zahrnuje slovotvornou a sémantickou analýzu a klasifikaci excerpovaných 

lexikálních jednotek, druhá kapitola představuje dotazníkový průzkum týkající se přijatelnosti 

části získaných výrazů. Stručný závěr vcelku výstižně shrnuje obsah práce a načrtává některé 

možnosti dalšího zkoumání. 

Ve výkladu nacházíme určité terminologické nepřesnosti, mj. záměnu termínů 

slovotvorná přípona / slovotvorný sufix a koncovka („deminutivní koncovka“ ve slově hajzlík, 

s. 24). Omylem se také hovoří o ortoepii tam, kde jde o ortografii (s. 34). 

 

Hodnocení: C 



2. Metodologie a zpracování dat 

Celkově diplomová práce využívá adekvátní metodologické přístupy. Způsob sběru 

dat je v textu explicitně reflektován (s. 22). Autorka se zaměřila na vybrané webové a 

facebookové stránky a po dobu tří měsíců manuálně excerpovala lexikální jednotky. Počet 

nalezených „specifických lexémů“ (s. 22) sice není výrazně vysoký (111), ovšem nepochybně 

umožňuje vyvození relevantních závěrů. Přetrvává však (ve shodě s předchozí verzí práce) 

nedostatečná diferenciace výrazů, které lze pokládat za součást chovatelského slangu, a 

výrazů, které se sice v řeči chovatelů vyskytují, ale jsou součástí běžně užívané slovní zásoby. 

Platí to např. pro už zmíněný lexém hajzlík, jenž je (v jednom ze svých významů) prostě 

vyjádřením emocionálního postoje vůči nějaké bytosti, a rovněž pro další deminutiva 

(králíček, miminečko, pelíšek apod.). Dotazníkový průzkum byl nesporně připraven a 

zpracován pečlivě (včetně názorných grafů), výsledky ovšem jen potvrzují to, co bylo možno 

předpokládat. 

 

Hodnocení: B 

 

3. Práce s odbornou literaturou 

Autorka vychází z relevantní odborné literatury, zejména k problematice tvoření slov, 

rozvrstvení jazyka a slangů. Způsob citování a uvádění bibliografických údajů je náležitý. 

Odborná literatura ovšem slouží především jako zdroj poznatků, nedochází ke kritickému 

vyrovnávání se s ní. 

 

Hodnocení: B 

 

4. Formální úroveň práce 

Diplomová práce má dostatečný rozsah a obsahuje všechny požadované náležitosti. I když 

došlo k zlepšení jazykové složky práce, pravopisné a gramatické (syntaktické) nedostatky a 

rovněž neobratné formulace se v textu objevují (např.: „v nejtěžších momentech jako je 

nemoc nebo smrt mazlíčka“, s. 19). 

 

Hodnocení: C 

 



5. Celkové hodnocení 

Je možno konstatovat, že úprava přinesla určité zlepšení úrovně předloženého textu. 

Diplomová práce Bc. Andrey Hrubé splňuje nároky kladené na práce tohoto typu. Doporučuji 

ji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře. 

 

V Praze dne 2. září 2020 

 

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 

Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

FF UK 

 

 

 

 


