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Posudek vedoucího diplomové práce : 

Diplomová práce Dominiky Vlnaté je příspěvkem k slangologické lexikografii. D.Vlnatá si vybrala 

ke zpracování jeden ze sportovních slangů, a to slang futsalu – salového fotbalu. Její práce je 

rozčleněna do pěti větších kapitol, dále obsahuje úvod, závěr, seznamy literatury, internetových 

zdrojů a zkratek, užitých v práci,. a přílohy.

V první kapitole, nazvané Obecný výklad o slangu, se autorka vypořádává s tím, co je to slang, 

zpracovává koncepce patnácti předních českých lexikologů, charakterizuje pojetí slangu 

v reprezentativních dílech české lingvistiky (Česká mluvnice, Příruční mluvnice češtiny, 

Encyklopedický slovník češtiny), upozorňuje na existenci sborníků z plzeňských konferencí o 

slangu. Z toho všeho potom vyvozuje pojetí slangu ve své práci, vychází při něm především z práce 

Křístka a Klimeše. Slang tedy chápe jako nespisovný útvar odlišený od argotu, ale neodlišuje od něj 

profesní mluvu (širší pojetí termínu slang), dále se distancuje od odlišování profesního a zájmového 

slangu vzhledem k tomu, že často dochází k překrývání těchto dvou útvarů – k argumentům se 

podrobněji dostává v dalších pasážích práce. Slang neomezuje pouze na slovní zásobu, ale připouští 

pro něj i určité další jazykové rysy (jako je zvýšená frekvence některých syntaktických jevů a 

konstrukcí, fonetická stránka). Charakteristickými rysy slangu v diplomantčině pojetí jsou 

expresivita, hra s významy slov, neotřelost vyjadřování, synonymita a tendence k terminologizaci a 

ekonomičnosti vyjadřování. 

Druhá kapitola je pojmenována Aspekty slangu. V této kapitole diplomantka vychází především z J. 

Hubáčka a posuzuje slang z hlediska jazykového (slang je charakterizován nespisovností, 

komunkativní funkčností, systémovostí, pojmovou diferenciací, expresivitou, mluveností, odráží se 

v něm stav odborné terminologie) a mimojazykového (stupněm uzavřenosti prostředí, složením 

příslušníků, psychickými faktory členů skupiny).

Třetí kapitola je věnována tvoření pojmenování ve slangu. Ve shodě s Hubáčkem diplomantka 



vyděluje postupy tranformační (slovotvorné) a transpoziční (sémantické tvoření lexikálních 

jednotek), na rozdíl od něj, ale ve shodě s jinými autory a i s Hubáčkovými prvními pracemi 

vyčleňuje ještě přechodové postupy transformačně-transpoziční (univerbizace, mechanické krácení 

a překrucování). Dále diplomantka podrobněji jednotlivé postupy charakterizuje a uvádí příklady ze 

svého slangistického materiálu. Dle předpokladů je nejvíce jednotek ve slangu futsalu – sálového 

fotbalu výsledkem derivace, zatímco kompozice, kalkování a abreviace jsou omezené, 

mechanickým krácením vznikla například jednotka repre, překrucováním archaická mičuda, 

z univerbátů jmenujme např. sálovku. Co se týče transpozičních postupů, diplomantka nachází 

příklady metonymií, metafor, sémantických generalizací a specifikací. V materiálu jsou zastoupeny 

i přejímky a víceslovná pojmenování. 

Ve čtvrté kapitole – Slang futsalu – sálového fotbalu – D. Vlnatá podrobněji rozebírá zpracovávané 

slangové prostředí – charakterizuje stručně sport a aspekty, které se na vyjadřování členů prostředí 

mohou podílet. Materiál a průzkum prováděla v prachatickém futsalovém prostředí, upozorňuje na 

jeho poměrně značnou otevřenost a velký pohyb jednotek na ose slang – obecná čeština. Lexikální 

jednotky získala jednak přímým pozorováním (výhodou pro ni je dlouhodobý pohyb v sociální 

skupině), jednak dotazníkovou metodou (ta měla dle jejích slov především charakter kontrolní) a 

jednak omezeně metodou excerpční (excerpce především internetových zdrojů). V této kapitole 

provádí také lingvistickou analýzu získaného materiálu. Na rovině foneticko-fonologické 

upozorňuje na nedbalou výslovnost, vysokou míru protetického v (kromě jednoho případu 

získaného z psaného textu je proteze zastoupena u všech slov začínajících ve spisovné češtině na o), 

změna ý na ej, krácení hlásky ú na u, tedy vesměs rysy typickými pro obecnou češtinu  Bez 

odlišností od běžných principů jsou fonetické adaptace přejímek. Při charakteristice lexikální roviny 

se diplomatka pozastavuje u problematiky přezdívek. Vychází z prací Pastyříka a Hausera, 

v kapitole zpracovává poměrně velké množství jednotek motivovaných příjmeními, menší množství 

motivovaných křestními jmény, dále podobou / povahou, funkcí nositele, zaměstnáním, událostí, 

jež se týká nositele.

Pátá kapitola nese název Slovníková část. Na úvod diplomantka popisuje koncepci slovníku 

s příklady, jak jsou jednotlivé jevy / charakteristiky zpracovávané jednotky ve slovníku popisovány. 

Celkově popisuje asi tři sta slangových jednotek, slovník je řazen abecedně.. Po koncepčních 

poznámkách následuje vlastní slovník, zpracovaný na základě vytyčené koncepce.

Hodnocení:

Diplomová práce Dominiky Vlnaté splňuje a v mnohém překračuje požadavky kladené na 

magisterskou diplomovou práci v oboru český jazyk a literatura. Práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji klasifikaci:



Náměty a připomínky k obhajobě:

1. V kapitole věnované transformačním postupům, kde diplomantka uvádí příklady na jednotlivé 

postupy, jí splynuly při hodnocení několika jednotek dva jevy – slovotvorná, resp. morfologická, 

charakteristika lexémů a vznik pojmenování ve zpracovávaném slang. Jednotky pískat, zašlápnout a 

zakopnout v materiálu nevznikly transformací, ale transpozicí. Pokud by diplomantka nalezla 

v materiálu reprezentativnější případ odvozování předponově-příponového, bylo by vhodné, aby ho 

u obhajoby uvedla.

2. Nejsem si jist, zda jde skutečně o přezdívku u jednotky Vašík má kašlík, i když je pochopitelně 

víceslovná přezdívka možná. Jak je nositel touto přezdívkou oslovován?

3. Co myslí diplomantka tím, že se ve slovníku vyskytují i slovní spojení, která se prolínají i do 

jiných slangových vrstev či útvarů národního jazyka? 

V Nové Vsi 14. 7. 2009 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.



V ........................  dne ..............                        .............................................
                                                                          podpis vedoucího dipl. práce 




