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Posudek oponenta diplomové práce:    
 
Diplomová práce je rozdělena na 5 částí. Kapitola I., Obecný výklad o slangu, je rozdělena na dvě 

části; nejprve se autorka věnuje teorii slangu, a to u různých autorů, přičemž postupuje 

chronologicky, od prací nejstarších po nejnovější (Ertl, Oberpfalcer, Trost, Kellner, Trávníček, 

Filipec,Cuřín, Chloupek, Křístek, Bečka, Hauser, Hubáček, Suk, Jaklová, Klimeš), zmiňuje rovněž 

pojetí slangu v mluvnicích (Česká mluvnice, Příruční mluvnice češtiny) a v Encyklopedickém 

slovníku češtiny. Druhá část této kapitoly je věnována pojetí slangu pro potřeby této diplomové 

práce – autorka se přiklání k tzv. pojetí širšímu (tj. zájmový a profesní slang není rozlišen). 

Kapitola II. nazvaná Aspekty slangu přibližuje – ve shodě s Hubáčkem –  jazykové i mimojazykové 

aspekty slangu. 

V následující kapitole jsou popsány způsoby tvoření slangových pojmenování, a to 

onomaziologickými postupy transformačním, transpozičním a transformačně-transpozičním.  

Kapitola IV. je již zcela věnována slangu futsalu – sálového fotbalu. Nejprve autorka podává 

obecnou charakteristiku prostředí, v němž daný slang vzniká, a rovněž charakteristiku sociální 

skupiny a speciální činnosti, jíž se tato skupina zabývá. 

Následující kapitola je věnovaná sběru a zpracování slangového materiálu a jeho lingvistické 

analýze, a to v rovině fonetické a fonologické i lexikální.  

Po krátké kapitole zaměřené na vyhodnocení dotazníků (jsou součástí diplomové práce) následuje 

slovníková část. Autorka zvolila abecední řazení, bez rozdělení tematického.Po vysvětlení struktury 

slovníku následuje vlastní slovníková část.  

Autorka diplomové práce si kladla za cíl shromáždit a lexikograficky zpracovat nejfrekventovanější 

slangové výrazy z prostředí futsalu – sálového fotbalu. Tohoto cíle se jí podařilo dosáhnout, navíc 

s velmi dobrým teoretickým úvodem.  

Velmi oceňuji zejména přístup ke získávání slangového materiálu, při kterém autorka využila 



(kromě přímého pozorování) dotazníkovou metodu a pro ověření rovněž možností internetu 

(umístění seznamu sesbíraných slangových výrazů na internetových stránkách futsalu).   

U všech materiálově zaměřených prací, a nejinak tomu je i u této práce, je právě získávání 

lingvistického materiálu prvním krokem k další náročné práci, tj. jeho lexikografickému zpracování. 

Rovněž tohoto úkolu se autorka této diplomové práce zhostila velmi dobře. 

Diplomová práce o slangu futsalu se řadí k pracím, které bezesporu obohatí slangologický výzkum. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat výborně. 

 

 

Náměty k obhajobě: 

1) V úvodu se zmiňujete o tom, že slangová slova, která jsou ve vaší diplomové práci, mohou být 

geograficky omezená – uvažujete o tom, že byste ověřila, např. pomocí dotazníku, jejich 

celorepublikovou platnost? 

2) Přikláníte se k tzv. širšímu pojetí slangu, v němž není rozlišen zájmový a pracovní slang. Co Vás 

k tomu vedlo? Je např. tendence k terminologizaci, o níž se zmiňujete, typická pro zájmový slang? 

3) V kapitole II. v rámci transformačního postupu uvádíte slovesa pískat či zašlápnout. Jakým 

způsobem jsou tato slangová pojmenování utvořena? 

4) Na str. 60 v části věnované fonetické a fonologické analýze slangového materiálu uvádíte 

výslovnost slov přejatých z cizích jazyků, zde konkrétně slovo gólman, přičemž poukazujete na 

výslovnost v češtině oproti správné anglické výslovnosti – je toto srovnání pro potřeby výzkumu 

slangu relevantní? 

5) Značnou pozornost věnujete přezdívkám – lze v poslední době vysledovat skutečně jejich značný 

nárůst? Co tento jev ovlivňuje, dle Vašeho názoru, nejvíce? 

6) Na straně 71 v rámci kapitoly o struktuře hesla je popisováno uvádění výslovnosti, např. time 

[tajm]. Je dle Vašeho názoru vhodné uvádět takto slangová pojmenování, nebo by bylo možné 

uvádět je rovnou v grafické počeštěné podobě, zde tedy např. tajm?  

7) Ve slovníkové části uvádíte synonyma, po čárce na dalším řádku, uvozená výrazem „též“. Jakým 

jiným způsobem se ve slovníku uvádějí synonyma? 

8) Při výkladu významu některých slov, např. svíce, svíčka je užito slovní spojení – zde „vysoký 

míč“. Je toto dle vašeho názoru dostatečný výklad pro někoho, kdo se tímto sportem nezabývá? 
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