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Téma posuzované rigorózní práce je aktuální a zatím málo rozpracované jak
české, tak V ruské lingvistice. Rigorózní práce má 136 stran textu, seznam
literatury, přílohy a resumé V ruštině a němčině. Uvádí se celkem 86 teoretických a
informačních pramenů.
V úvodní části autorka podává krátký přehled dosavadních lexikografických a
teoretických publikací, které se věnují jazyku mládeže, a také vymezuje cíle své
práce.
V l. kapitole Z.HaVrlíková popisuje teoretické a metodologické základy svého
výzkumu. Pojem mluva mládeže autorka pojednává V souvislosti s celistvou
strukturou národního jazyka, jeho funkční a sociální stratiñkací. Autorka začleňuje
mluvu mládeže do širšího sociolingvistického kontextu a podrobuje důkladné
analýze pojmy argot, žargon a slang V české a ruské jazykovědné tradici. V
rigorózní práci se zdůrazňuje poněkud odlišné pojetí obdobné terminologie a
vymezuje se Vlastní postoj k jejímu využití.
Stěžejní částí práce je 3. kapitola, ve které se předkládá strukturně-sémantická
a slovotvorná analýza mluvy mládeže. Autorka popisuje nejdůležitější tématické
okruhy mluvy mládeže, jakými jsou názvy osob, škola a studium, hodnocení
předmětů, jevů a jejich charakteristika, Vnější Vzhled člověka, peníze, alkoholismus,
toxikomanie, kriminální činnost, pracovní činnost, řečová činnost, vědomí,
psychické stavy atd. Porovnáním ruského a českého výraziva Z.HaVrlíková dospívá
k názoru, že mnoho jednotek současné mluvy mládeže Vzniká V obou jazycích
podobnými lexikálně-sémantickými způsoby, které vycházejí především z
mimojazykových skutečností. V práci se rozebírají také systémové vztahy uvnitř
slovní zásoby mládeže, jakožto synonymie, homonymie, antonymie a paronymie.
Za Velmi přínosnou považuji zejména tu část rigorózní práce, kde jsou
porovnávány způsoby obohacování slovní zásoby mluvy mládeže V ruštině a češtině.
Analyzují se tady různé onomaziologické postupy transformační a transpoziční, V
- tvoření nových pojmenování
rámci kterých se vyčleňují nejvíce produktivní způsoby
V obou jazycích. Autorka dochází kzajímavým závěrům o tom, že zkracování,
apokopa a substantivizace jsou produktivnější V obohacování slovní zásoby mládeže
V ruském jazyce, než V českém.
Pozoruhodné jsou postřehy o charakteru a struktuře frazeologických jednotek
mluvy mládeže, přejímaní z cizích jazyků a jiných sociálně diferencovaných
jazykových útvarů do jazyka mládeže.
Závěry rigorózní práce, jenž vyplývají z celého jejího obsahu, jsou logické a
plně odrážejí výsledky šetření. Chtěla bych zdůraznit nespornou samostatnost
posuzované práce. Autorka je dobře obeznána steoretickými pracemi ruských a
českých lingvistů z příslušné tematiky, zároveň dokázala zhodnotit použité
informační prameny a vypracovat vlastní postoj k té či oné diskutabilní otázce.
Vysoká odborná průprava se projevila i ve schopnosti důkladné samostatné analýzy
V

jazykového materiálu a dovednosti shrnout věcné výsledky. Zpracování praktické
části je hmotným důkazem pečlivosti autorky a svědčí nejenom o její hlubokém
ponoření do tématu, ale i o velice dobrých znalostech ruského jazyka.
J azykově a stylisticky je práce velmi kvalitní. Obsahová struktura představuje
přehledně uspořádaný celek, v němž je čtenář veden od úvodního vymezení
problematiky přes základní metodologický náhled až k jednotlivým kapitolám, kde
se pojednává o konkrétním rozboru jazykového materiálu. Kapitoly na sebe navazují,
nic neruší dojem jednoho celku.
Obzvláště je třeba zdůraznit to, že Z.Havrlíková odvedla velkou práci
shromážděním, ověřováním a tříděním rozsáhlého materiálu. To dokládají i rozsáhlé
přílohy, které tvoří rusko-český slovník mluvy mládeže (čítá 734 ruských jednotek s
jim přiřazenými českými ekvivalenty a stručným výkladem významu), 3 druhy
dotazníků.
Důležitý a hodnotný teoretický přínos rigorózní práce spočívá v soustavném
porovnání slovní zásoby mluvy mládeže v ruštině a češtině, odhalení společných a
rozdílných rysů její struktury, sémantiky, způsobů tvoření a obohacování.
Pozastavím se také u některých připomínek. Není správné z mého hlediska
ztotožňovat ruský pojem npocmopeuue a český pojem obecná čeština, resp. obecná
mluva (5.17, 23). Jsou to jazykové útvary odlišné z hlediska struktury, systému, ale
především jejich funkce.
Ojediněle se vyskytují příklady zařazení do mluvy mládeže slov z současné
celonárodní hovorové slovní zásoby, např. Óenbałcama, neödmx, 3ö0p0e0; nepřesný
výklad významu některých jednotek, např. 2py3umb (zatěžovat někoho prací nebo
psychickým tlakem), embmamb (být nevšímavým, nechápavým); překlepy (s.l4, 19,
27).

Zmíněné připomínky v žádném případě neovlivňují celkovou vysokou kvalitu
posuzované práce. Rigorózní práce Z.Havrlíkové splňuje všechna kritéria, kladená
na tento typ prací, a nepochybně je podstatným přínosem jak do teoretického
výzkumu sociálně diferencovaných jazykových útvarů, tak i využití jeho výsledků
v praxi, zejména lexikograñcké.
Doporučuji rigorózní práci Z.Havrlíkové k obhajobě a vysokému hodnocení.
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