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Posudek diplomové práce Evy Hanzelkové  
Slovní zásoba videoher 

 
Diplomová práce Evy Hanzelkové je věnována slovní zásobě užívané v komunikaci týkající se 
videoher. Představuje aktuální a pro lingvistickou analýzu nové, u nás dosud blíže 
nezpracované téma. Diplomantka si toto téma i zdroje excerpce zvolila sama, videohry 
obsahově posuzovala samostatně, nemohla jsem jí v tom poskytnout žádné rady, protože je mi 
tato oblast zcela neznámá. Bohužel jsem ale neměla možnost diplomantce poradit ani při psaní 
práce, lingvistické aspekty, metody, analýzy jsme konzultovaly zcela minimálně. Na mé 
podněty z 10. 3. 2017 reagovala 29. 11. 2020. Poté jsem před odevzdáním práce 29. 12. 2020 
stihla pouze posoudit návrhy tematického třídění materiálu a zodpovědět několik dílčích otázek. 
Nikdy jsem tedy neměla možnost číst nejen celek, ale ani většinu částí diplomové práce. 
Úvodem svého posudku tedy konstatuji, že je tato skutečnost politováníhodná a že vedení 
diplomové práce tímto způsobem bylo pro mě bohužel spíše nevedením. Pokud by byl prostor 
prodiskutovat a posoudit mnohé aspekty práce, věřím, že by výsledek byl kvalitativně odlišný. 
Takto mohu celkově kladně ohodnotit jen autorčino značné zaujetí tématem videoher (které se 
v diplomové práci reflektuje v kapitole představující videohry, jejich vývoj a žánrovou 
klasifikaci), a to výrazně na úkor zaměření se na odbornou lingvistickou analýzu.  
 
1. Koncepce práce 
Diplomová práce obsahuje vedle úvodní a závěrečné části čtyři výkladové kapitoly, seznam 
literatury a přílohu s excerpovaným jazykovým materiálem. Cíl práce je obecně – a paradoxně 
nejsrozumitelněji – formulován v její anotaci: popsat jazyk videoherních hráčů z různých 
jazykových hledisek a stručně popsat slang hráčů. V textu práce se pak tento cíl spíše prolíná 
na různých místech, a stále poněkud zatemňuje a komplikuje komentáři a úvahami (místy téměř 
pochybnostmi či spekulacemi) o variabilitě možných přístupů a metod zpracování jazyka hráčů 
videoher, o nemožnosti jakkoli klasifikovat jejich slovník, o jazykové vágnosti této komunikace 
apod. Problém spočívá v nedostatečně zvládnutém teoretickém rámci práce – již např. samotné 
vymezení základních pojmů týkajících se stratifikace národního jazyka není dostačující ani 
jednotné; podobně také např. pojetí adaptace přejímek1 nebo neologismů (např. na s. 60–61 aj.).  
S tím souvisí nepřesné a nedůsledné užívání terminologie a vágní či chybějící argumentace2. 
Zcela nevyhovující je dále vztah mezi teoretickou a praktickou částí práce: některá vymezení, 
tvrzení či pasáže z příslušné odborné lingvistické literatury byly do práce dodatečně vloženy až 
těsně před jejím dokončením (jako reakce na dotaz o potřebě zastoupení lingvistické teorie), a 
tudíž lze jen těžko hovořit o provázanosti teoretických východisek s vlastní analýzou 
jazykového materiálu. 
Hodnocení: D  

 
1 Viz např.: s. 55: „Syntaktická adaptace pak byla přiřazena všem výrazům s adaptací morfologickou, v 
jednom případě jsem se ale uchýlila k syntaktické adaptace bez morfologické, to však pouze z důvodu, 
že kontext nebyl jednoznačný. Pokud bych musela hádat, pravděpodobně by se jednalo i o morfologickou 
adaptaci, k tomu by ale bylo nutné nechat autor a daný výraz použít i v jiných kontextech. Jednalo se 
zde o výraz item, který by v daném kontextu, byl-li by morfologicky adaptovaný, neměnil tvar.“ 
s. 62: „… na rozdíl od ustálených výrazů nemusela ještě proběhnout pravopisná adaptace, což je pro 
neologismy typické. Spíše se lze setkat s „překladem“ slova, viz. lokalizace, ač ten daný výraz toto 
české slovo (původně též přejato z cizího jazyka, ale již před značně delší dobou) před tímto 
„překladem“ neneslo. 
2 Viz např.: s. 65: „Vzhledem k tomu, že hraní videoher není vědecký ani technický obor, zde vybrané 
termíny jsou spíše nahlížené způsobem, kterým by k nim mohl přistupovat herní vývojář.“ 
s. 67: „bylo by např. možné určování termínů zavrhnout zcela právě z důvodu, že se netýká o vědecký 
ani technický obor (s výjimkou informatiky).“ 
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2. Metodologie a zpracování dat 
Diplomová práce je založena na adekvátním metodickém postupu excerpce jazykového 
materiálu pro lingvistickou analýzu. Metoda práce je představena v 2. kapitole (podkapitola 
2.2), tam také (podkapitola 2.1) autorka charakterizuje svůj materiál – psané i mluvené texty 
vydané a zveřejněné v září – listopadu 2016. Naznačuje, jak při výběru materiálu postupovala, 
uvádí názvy některých videoher a periodik, ale přesný rozsah analyzovaného materiálu 
(souhrnně) nekonstatuje. Diplomantka se pokouší interpretovat použití některých 
analyzovaných výrazů, přesněji komentuje jejich lexikální význam, někdy i motivaci a původ, 
a to ne vždy přesně či správně (příklady viz níže). I když se postupuje tematicky (v oblastech 
vymezených v podkapitolách 5. kapitoly), celkově je prezentace a interpretace excerpovaného 
jazykového materiálu značně nepřehledná. Tak např. v podkapitole 4.3 by se nabízel 
přehledný seznam videoher podle uvedených kritérií. Podobně zpracování Přílohy – v ní je 
abecedně uspořádaný excerpovaný jazykový materiál, klasifikační kritéria jsou však poměrně 
komplikovaně pojmenovaná (seznam zkratek je přiložen) a celek je graficky nevýhodný a 
nepřehledný. 
Hodnocení: C  
 
3. Práce s odbornou literaturou 
Jak jsem uvedla v bodu 1, diplomové práci chybí zevrubné zpracování a reflexe příslušné 
odborné lingvistické literatury a její kritické zhodnocení. Pokud jsou z ní dílčí tvrzení 
prezentována, jde pouze o citace či parafráze bez vlastních komentářů. Ačkoli na dané téma 
nebylo dosud publikováno mnoho odborných prací, ke klíčovým pojmům diplomové práce 
existuje literatura v daleko větším rozsahu, než je v diplomové práci uvedeno. V závěrečném 
seznamu literatury (i v textu práce) postrádám mnohé důležité, podstatné či podnětné příspěvky 
mj. uvedené v zadání diplomové práce, viz např. studie o psanosti a mluvenosti S. Čmejrkové 
(1997), zásadní práce o slangu, metodologii jeho výzkumu nebo onomaziologických postupech 
v jeho zásobě J. Hubáčka (1971, 1995, 1998, 2003), J. Nekvapila (1987), D. Svobodové (2001, 
2004) nebo pojednání o neologii O. Martincové (1987 aj.). V seznamu odborné literatury je 
nesprávně citován Encyklopedický slovník češtiny (2002) – jeho editory jsou Karlík, P. – 
Nekula, M. – Pleskalová, J., nikoli J. Bachmannová, jak je uvedeno na s. 77. Nesystematické a 
poněkud nejasné je rozdělení seznamu na primární (s. 75–77) a sekundární (s. 77–81); cílem 
jistě bylo odlišit zdroje excerpce a odborné lingvistické práce, prameny, ale není to dodržováno. 
Viz např. nelingvistické položky / odkazy na ně uvedené v sekundární literatuře:  
Store. In: GOG [online]. [cit. 18. 10. 2018]. https://www.gog.com/games?page=1&sort=popularity. 
Store. In: Origin [online]. Electronic Arts [cit. 18. 10. 2018]. https://www.origin.com/irl/en-us/store 
Hodnocení: D  
 
4. Formální úroveň práce 
Diplomová práce má přiměřený rozsah i vhodné náležitosti (včetně abstraktu v angličtině a 
obsahu). Její text však celkově neodpovídá nárokům odborného stylu. Především je velmi 
nekoherentní, práce s jazykem vykazuje neznalosti i nedbalost (pravděpodobně zapříčiněnou 
nedostatkem času věnovaného práci). Nepřesnost vyjadřování, nesouvislost, nelogičnost a 
nekonzistentnost psaní odborného textu prostupují celou diplomovou práci, zde dokumentuji 
dvěma ukázkami:   
 „2.2 Metody. Z vybraných materiálů jsem poté vybírala výrazy klíčové či pro tuto oblast 
specifické.“ (= úvodní věta podkapitoly vymezující metodologii, s. 13)   
„V zásadě jsem v těchto případech zaznamenávala pouze výrazy, které není možné nalézt ve 
spisovné češtině, jelikož pak již nevyjadřovaly specifickou slovní zásobu videoher, ale pouze 
danou lexikální oblast spisovné češtiny.“ (s. 14) – Diplomantka směšuje kategorie, klasifikační 
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hlediska, pojmy. Kromě nepřesných, až nesrozumitelných formulací zejména v druhé polovině 
uvedeného souvětí lze z konstatovaného např. vyvodit chybný závěr, že podmínkou příslušnosti 
slova do slangu videoherních hráčů je jeho absence ve spisovné češtině. 
Obdobné nedostatky se projevují např. v pojetí apelativ a proprií: na s. 14 se rozlišují pouze na 
základě způsobu psaní počátečního písmene; jinde se za ně zřejmě považují jen substantiva, viz 
s. 35 o skupinách apelativa – propria: „Dále se pak v těchto skupinách vyskytují též s výrazy, 
které nepatří ani k jednomu, především pak různá verba či adjektiva.“ A dále na s. 46: „V 
tematických skupinách se kromě apelativ a proprií vyskytují i výrazy jiné.“ (Které? – Podobně 
také v tabulce na s. 47) Nepřesně či vágně se v diplomové práci píše také o neologismech (na 
s. 15 a jinde) i o dalších jevech. Vedle již zmíněné nepřehlednosti práce se často ve stylu psaní 
projevuje diplomantčina tendence komplikovat podstatu jevů, relativizovat výklady, užívat 
neadekvátní, nadbytečné formulace či opakovaně vycpávková slova (např. pak), zaměňuje 
slovo podvědomí za povědomí (s. 23), užívá klišé (všudypřítomný internet, s. 24, všeobjímající 
pokusy, s. 28) apod. Vyskytují se i gramatické a pravopisné chyby, zejména vybočení z větné 
stavby a chyby v interpunkci.  
Hodnocení: D  
 
V přehledu uvádím ukázky problematických míst a jevů diplomové práce a připomínky k nim 
(tematicky se týkající částí posudku 1–4): 
1. Obsah práce 
1.1 Obsahová přesnost vyjádření  
1.1.1 Zaměňování nebo směšování jazykové a mimojazykové reality 
s. 70: Z reálných lidí lze nalézt mezi slangismy pouze výraz noob.  
s. 71: Co se týče expresivity, ta je typickým znakem slangu ve snaze odlišovat se od většinové 
společnosti. 
1.1.2 Fundovanost, přesnost a relevance výkladu, vymezování klasifikačních kritérií, 
reprezentativnost a relevantnost příkladů: 
s. 35: Nezahrnovala jsem názvy, které lze nalézt se zde použitým významem ve slovníku, pouze 
výrazy nějakým způsobem neobvyklé. 
s. 41: Názvy společností ale nejsou vždy vyřčené či vypsané v celé své podobě 
s. 46: Význam je v příloze uveden též v případech, kdy by bylo možné ho odhadnout, např. 
podle toho, jaký prefix či sufix byl použit pro utvoření daného tvaru. – Tvaru, nebo slova?  
s. 49: sufix -telný: Jeho skutečný význam v jazyce hráčů jsem pak již zmínila v kapitole 
5.1.1.6, tedy zajímavost, zábavnost a plynulost hry. – Je to opravdu obecný význam sufixu?  
s. 50: pojetí kompozit: kočkorožec, ploutvorožec – Zde lze zvažovat paralelní fundaci 
adjektivy kočkorohý, ploutvorohý (viz zoologická terminologie), tj. tvoření derivací; 
gameplay, quickload – názvy jsou přejaté z angličtiny, ke skládání nedošlo až v češtině 
s. 51: Výraz arkádovost pak vznikl kombinací univerbizace (arkádová hra → arkáda) a sufixace 
(-ost). – Pokud by tomu tak bylo, výsledkem by byl název arkádost. 
s. 52: Tabulka 2 – celkový součet procent není 100. 
s. 57: Co se týče adaptovanosti morfologické a syntaktické, tyto šly často ruku v ruce, 
syntaktická ale nebyla vždy určitelná, jak již bylo zmíněno, z toho důvodu, že kontext nebyl 
dostatečný. Tento problém občas zasáhl i možnost rozpoznání morfologické adaptovanosti. 
s. 69: stodesítka, stotrojka (stodesátá a stotřetí zkušenostní úroveň postavy) – V těchto 
názvech nejde o (pouhou) univerbizaci, jak je uvedeno. 
s. 73: Adaptace u těchto přejímek pak byla rozmanitá, od adaptace neexistující, či pouze 
výslovnostní z důvodu nedokonalé anglické výslovnosti českých mluvčích, až po adaptaci 
pravopisnou, morfologickou, syntaktickou a výslovnostní. 
1.2 Lingvistická terminologie 
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s. 15: je těžké určit, co je stále ještě neologismem a co již slovem zažitým. … U každé skupiny 
se můžeme setkat s různým rozložením slovní zásoby, důležité tedy bylo zažití alespoň nějakou 
skupinou, což nemusí být zcela zjevné. 
s. 49: Význam je v příloze uveden též v případech, kdy by bylo možné ho odhadnout, např. 
podle toho, jaký prefix či sufix byl použit pro utvoření daného tvaru 
s. 55–56: termíny: adaptace – adaptovanost, vžitý výraz   
s. 58: Ustálenost zde považuji za opak neologismu, … – Neologismus je jazykový prostředek, 
ustálenost je charakteristika, rys.  
s. 61: čistě české neologismy – mezi ně chybně zařazen výraz model <it>.  
s. 62: čistě ustálené přejímky, čistě neologické přejímky  
2. Forma práce 
2.1 Syntaktická výstavba, návaznost v textu, gramatická shoda 
s. 41: Může se jednat o název nepřátel, které na postavu útočí, 
s. 12: … s rozličnými žánry může souviset značně rozdílný slovník, např. hráči her závodních 
budou pro diskutování o nich s velkou pravděpodobností používat nejeden odborný 
motoristický výraz, ať už doslovně použité v hrách samotných či ne…  
s. 14: S těmito výrazy je možné v souvislosti s hrou setkat, ale nepřišly v daném významu do 
českého jazyka kvůli videohrám, 
2.2 Pravopis, především interpunkce 
s. 11: Takové komentáře jsou zcela nepřipravené a jsou tím tedy jedním 
s. 21: … což ovšem vedlo k zahlcení trhu velkým množstvím často nepříliš kvalitních her (ač 
mezi nimi byly i hry kvalitní a dnes opět až kultovní, např. Pitfall) a proto se ze začátku 80. 
zájem o videohry již značně vytrácel… 
s. 27: že nehraje hry dostatečně často, případně ne ten „správný“ typ her a není tedy 
„skutečným“ hráčem. 
s. 31: Tato „vhodnost k opakovanému hraní“ (angl. replayability) je lákavá pro mnohé hráče 
a bývá proto i cílem vývojářů. 
2.3 Formulace a styl – vhodnost či obratnost vyjádření, formulace v odborném textu 
s. 14: Mezi reakce se řadily mimo jiné i vulgarismy. 
s. 18: Cílem této práce ovšem není rozhodnout, zda je na těchto obavách něco pravdy. 
s. 20: K různým technickým výdobytkům, které se týkají – i třeba jen okrajově – videoher, by 
se dalo mluvit ještě déle a podrobněji, … 
s. 38: … je zde opět omezení vybranými žánry, které se na vzorku značně podepisují. 
s. 40: Když už je řeč o ovládání hry, … 
s. 53: … nemají svůj ekvivalent v jiných jazycích, či se používají po boku těchto ekvivalentů 
 
 
5. Celkové hodnocení 
Diplomová práce Evy Hanzelkové podle mého názoru vzhledem k výše uvedeným 
nedostatkům nesplňuje nároky kladené na diplomovou práci. Nemohu ji tedy doporučit 
k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm neprospěla.  
 
Praha 14. 1. 2021 
 
 
      doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 
       vedoucí diplomové práce 


