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Předložená diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem, a to jak z hlediska 
teoretického popisu jazyka, tak i proto, že, jak diplomant uvádí, sociolekty, jakož i šíře 

jazykovou situací v Banja Luce se dosud nikdo nezabýval, což je z hlediska historie i 
dramatické současnosti jak města, tak i regionu velká škoda. Předložená práce je vynikajícím 
začátkem podobných výzkumů, přičemž kvalita jejího zpracování dovoluje uvažovat o tom, 
že by v této práci měl pokračovat především sám diplomant. 

Předložená studia je velmi koncízním, podrobně teoreticky argumentovaným a 
důsledně metodologicky provedeným konkrétním výzkumem studentského slangu. Autor je 
velmi dobře obeznámen se sociolingvistickou literaturou, a to nejen srbskou či českou, ale též 
obecně lingvistickou. Dobře zná klíčové práce o vývoji tzv. novoštokavského nářečního 
kontinua, od prací popisujících jazykovou situaci až k pracím o jednotlivých útvarech 
národního / etnického jazyka včetně dialektů. Cituje literaturu nejen ve světových jazycích, 
ale též v dalších slovanských jazycích. Bibliografie k výzkumu je úctyhodná a práce 
s sekundární literaturou je bezchybná (snad s některými výtkami v podobě názvů 

v poznámkách pod čarou, což může být způsobeno i autokorekcí ve Wordu, např. pozn. 33 na 
s. 13, pozn. 46 na s. 16 aj.). Vysoce hodnotím výběr odborné literatury ke všem součástem 
práce, včetně zásad sociologického průzkumu (1.4.1.). 

Práce se vyznačuje velmi logickou strukturou, jež vyplývá z diplomantovy schopnosti 
přesně vybírat, řadit a formulovat jednotlivé kroky výzkumu formou otázek, účelně čerpat 
z existující odborné literatury a navazovat na ni. To se týká jak teoretické části práce v 1. 
kapitole (stav zkoumané problematiky vodborné literatuře, cíle a hypotéza práce, 
teoretických východisek, výzkumné báze), tak popisu jazykové situace v Banja Luce ve 2. 
kapitole, tak i uvedení a hodnocení vlastního jazykového průzkumu ve 3. kapitole a závěrů. 

Teoretická část je vhodným výběrem relevantních faktorů (determinant v terminologii 
autora) ovlivňujících studentský slang. Diplomant se úspěšně vyrovnává se četností a 
rozdílností existujících definic a vhodně volí východisko pro svou práci, včetně sociální 
charakteristiky studentského slangu. Snad by bylo vhodné uvažovat ještě o tom, že studentský 
slang je typem slangu z hlediska mluvčího přechodným, tj. že studium představuje jednu 
životní etapu a mluvčí po absolutoriu přestává slang aktivně užívat. To potom by mohlo vést i 
k podrobnějším úvahám o jeho dynamice (tedy více než pouhé konstatování, že je 
proměnlivý, s. 15), které však vzhledem k situaci ve výzkumu a k materiálové bázi nemohlo 
být cílem výzkumu (do budoucna by mohlo být zajímavé konfrontovat se aktuálním slangem 
např. vyučující na univerzitě). 

Velmi promyšleně autor zvolil jak metody vlastního výzkumu, tak východiska popisu 
komunikačního společenství a volby vzorku. Propracovaný je i použitý dotazník včetně velmi 
sebekritického zhodnocení vhodnosti délky, úkolů a výpovědní hodnoty. Bude li autor ve 
výzkumu pokračovat, navrhovala bych metody zjišťování znalosti a postojů na materiálu 
shromážděném pozorováním a excerpcí především z elektronických zdrojů (tedy rozumíš 
slovu XY, jak ho hodnotíš, je to slovo / výraz slangový, používáš je apod.). V následném 
výzkumu by mohlo jít i o zdroj materiálu k popisu dynamiky slangu, již v této fázi ale mohlo 
ukázat verifikaci sféry užívání shromážděného materiálu (porovnání materiálu typu Č, par 
v dotazníku). Úctyhodná je šíře a hloubka shromážděných sociologických údajů o studentech 



v Banja Luce včetně vyvození nezbytných závěrů, které pro relevanci výzkumu vyplývají 
z faktu, že k jitým údajům není možné se dostat, resp. že je asi nikdo dosud neshromaždoval. 

Velmi vyvážený je též popis jazykové situace v Barůa Luce, a to při vědomí obtížnosti 
takového popisu právě v tomto městě, v Republice Srbské, v prostoru bývalé Jugoslávie, přes 
něž se přehnala občanská válka. Velmi podnětné je srovnání se situací předválečnou. Také 
v této části autor prostudoval velmi bohatou odbornou literaturu a dokázal z ní vytěžit vše 
podstatné. U vnějazykových faktorů je výstižná i volba dvou z mnoha možných kulturních 
faktorů, i když zde by možná pro budoucnost nebylo špatné též ověřit si, jaké učebnice se 
používají v místním školství a alespoň v rozhovorech se poptat, jaké studijní texty 
vysokoškolští studenti používají a zda studenti mají k dispozici studijní texty místní 
provenience (skripta, periodika místní univerzity, monografie apod.). Popis jazykových 
determinant také svědčí o důkladném studiu a výstižném hodnocení existující literatury včetně 
vlivu jiných idiomů a stylových vrstev jazyka na studentský slang. 

Výsledky vlastního výzkumu představují zhruba třetinu práce. Na základě výborné 
předchozí teoretické průpravy představují velmi cenný materiál, jehož analýza a zhodnocení 
by jistě mohlo pokračovat i dále (např. dle frekvence, společné sféry užívání a naopak podle 
různorodosti zdrojů. Autor velmi přesně hodnotí možnosti a meze jednotlivých zvolených 
forem sběru materiálu. Za velmi cenné považuji uvedení kontextu užití 

Práce je velmi pečlivě zpracována, je přehledně členěna a precizně formátována, je 
vybavena vzorným aparátem - poznámkami pod čarou, seznamem literatury, v příloze 
uvedeným dotazníkem, jakož i všemi nezbytnými formálními náležitostmi. Z jazykového 
hlediska ji, bohužel, nejsem kompetentní posuzovat, na základě konzultací s mgr. Vlainié 
však snad mohu konstatovat velmi vysokou úroveň diplomantovy znalosti srbštiny, 
schopnost úsporného a přesného odborného vyjadřování, jasného formulování myšlenek a 
důsledně správného používání odborných termínů. 

Práci jsem četla s velkým zaujetím a se skutečným potěšením. Vřele ji doporučuji 
k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. Pro obhajobu bych chtěla položit diplomantovi 
několik otázek: zda je relevantní v případě studentského slangu gramatický přístup k popisu 
(s. 16); jak hodnotí vlastní závěr z aplikace Fergussonovy strukturace jazykové situace na 
Republiku Srbskou (s. 20); zda nedošlo k nedorozumění při odkazu na D. Škiljana na s. 21, 
zda uvažovalo metodě záznamu skrytým mikrofonem a proč ji nepoužil; zda by bylo účelné 
srovnání banjaluckého studentského slangu s nějakým českým popisem a co by mohlo přinést. 
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