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Obsah a cíle práce. Předkládaná diplomová práce se věnuje substandardnímu výrazivu částí 
obličeje ve francouzštině s přihlédnutím k české ekvivalenci. Cíle práce jsou diplomantkou 
nadefinovány na s. 9. Jejích náplní, která vede i k samotnému obsahu práce, je : zjistit, (1) jaké 
lexikální jednotky z dané oblasti patří mezi nejčetnější v užití současné francouzštiny, (2) jaké 
je jejich lexikografické značkování ve slovnících a (3) jakým způsobem jsou překládány do 
češtiny. Takto stanovené cíle nalezly své naplnění v diplomové práci. 
 
Formální aspekty práce. Diplomová práce je psána francouzsky, na dobré jazykové úrovni, 
s velmi patrnou snahou o odborné vyjadřování.  
Pozor jen na mísení tradičního a nového pravopisu (z r. 1990). Obě varianty jsou platné, ale 
nemělo by docházet k jejich prolínání v rámci jednoho textu, např. užití  „accent circonflexe“ 
(např. De surcroit na s. 11 vs. le goût na s. 8). 
Použité zdroje jsou naprosto dostačující a odpovídají požadavkům na akademickou práci 
rozsahu diplomového úkolu. Na veškeré zdroje je patřičně odkazováno, citace odpovídají 
požadovaným normám.  
Po grafické stránce není práci ve své podstatě co vytknout. Předem nadefinované formátování 
je dodrženo v celém textu. Grafická úprava tabulek a grafů je dobře čitelná. Možná je jen škoda, 
že grafy (1-5) neobsahují přesné číselné  (procentuální) údaje, příp. alespoň od určitého počtu. 
Typografická norma francouzštiny je též respektována. 
 
Hodnocení obsahu práce. Práce je explicitně rozdělena na  teoretickou a praktickou, resp. 
empirickou. Teoretická část čítá  celkem pět kapitol. Postupně se věnují definici  argotu, 
jazykových registrům, historii a typologii argotu. Ze zpětného pohledu se  domnívám, že mohly 
být  některé kapitoly spojeny, např. první, třetí a čtvrtá, diverzifikace mohla být učiněna formou 
podkapitol těchto separovaných celků. Poslední kapitola teoretické části pak  tematicky 
přechází do slovotvorby a popisuje  slovotvorné procesy, jež jsou nejčastěji spojovány se slovní 
zásobou argotu. 
Praktická část práce čítá  též  pět kapitol, přičemž úvodní s názvem „Metodologie“  představuje 
postup rešerše. Zbývající  kapitoly poté představují a popisují výsledky výzkumu dle 
jednotlivého analyzovaného  lexika částí obličeje. Každá kapitola má tak totožnou strukturu. 



Nejdříve jsou  představena synonyma daného výraziva ve slovníku Bob, poté  jsou podrobena  
lexikografickému  výzkumu  ve vybraných slovnících, obecných i specializovaných. Následně 
jsou uvedeny ekvivalenty  v českém jazyce, jejichž počet je však velmi limitní vzhledem 
k povaze substandardního lexika. V neposlední řadě jsou pak představeny výsledky 
dotazníkového šetření,  který má jeden velký nedostatek,  a sice dotazovaní  mají určit, jak 
vnímají vybrané slovo na škále značkování jaz. registrů, avšak  tento bod není nikde více 
rozveden. Jsem toho  názoru, že většina dotazovaných netuší, co si  za daným  označením 
představit a jak se od sebe vlastně liší. Rozhodně měly být definice v dotazníku přesně 
vymezeny, nebo otázka formulována zcela odlišným  způsobem. Ani diplomantka sama  
neuvádí, jak dané značení chápe,  neboť jednotně v tomto bodě  nejsou ani samotní 
lexikografové. 
Nicméně je třeba v kontextu obsahu práce   podotknout, že diplomantka zpracovala obrovský 
objem dat a snažila se pojmout téma z několika úhlů pohledu.  

 
Závěrem lze   konstatovat,  že diplomová práce předložená Magdalenou Vojáčkovou splňuje 
požadavky, které jsou kladeny na akademickou práci.  Řešení svého  úkolu se ujala zdárně, 
pravidelně  konzultovala své postupy práce (krom dotázníku) s vedoucí a snažila se vždy 
zapracovat  veškeré  připomínky a podněty. Hlavní  přínos spatřuji v praktické části,  jejíž 
snahou   bylo zasadit téma do  široké lingvistické rešerše. 

 
Otázky/komentáře k obhajobě:  

1) Na  základě analýzy slov ze slovníku Bob je  možno se vyjádřit k povaze tohoto 
metalingvistického korpusu a jeho obsahu? 
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