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Diplomová práce Michaely Vondrušové je dělena do dvou hlavních částí. První část je 

teoreticko-syntetická, autorka se v ní zaměřuje na teorii slangu z hlediska čtyř pohledů 

(terminologického, onomaziologického, metodologického a materiálového). Jde o velmi 

podrobnou přehledovou studii, mající charakter komentovaného kompilátu, založené na 

zpracování bohaté literatury týkající se chápání termínu slang především v české lingvistice, i 

když součástí je i pohled několika zahraničních autorů. Autorka pro zpracování volila postup 

chronologický, a zpracovává tudíž díla od dvacátých let dvacátého století (nejstarší zmíněná 

práce je od V. Ertla Z našich časopisů (1924), z monografických děl pak Jazykozpyt z roku 1932 

F. Oberpfalcera). Na první části výrazně kladně hodnotím přehlednost, komplexnost a 

porovnávání názorů - studie není pouhým výčtem autorů a jejich koncepcí slangu, ale jednotlivé 

názory mezi sebou M. Vondrušová porovnává a komentuje. 

Ve druhé části své práce se autorka krátce zamýšlí nad charakteristikou zpracovávaného 

slangu a prostředím, v němž je užíván, dále onomaziologickými postupy v materiálu, které na 

jeho základě demonstruje. Následuje stručná charakteristika slovníku, který obsahuje 210 

výrazů. Pro organizaci slovníku volila M. Vondrušová tematické řazení (vydělila osm 

tematických okruhů), abecední přehled zpracovaných výrazů se objevuje v závěrečném rejstříku. 

Ve zvláštní kapitole popisuje strukturu hesla a informace o zaznamenávaných informacích. 

Diplomantka rovněž stručně nastiňuje formy sběru materiálu (hlavně poslech a pozorování). 

Výkladový slovník slangových výrazů je zpracován kvalitně a přehledně. U přejatých 

výrazů bych doporučil r0zlišování na výrazy přejaté (v různém stupni adaptované, např. 

humbucking) a doslovně přeložené (např. hlava - head). 

Připomínky k obsahové stránce: 

Autorka na s. 89 říká, že oblast rockové hudby, a tedy ani oblast hry na rockovou kytaru 

nelze považovat za uzavřenou ". Byl bych rád, aby autorka tento názor objasnila podrobněji, 

uvádí sice další oblasti, se kterými se pro líná, ovšem sama je charakterizuje jako hudební směry 

a elektrotechnika, tedy zase jako prostředí jistým způsobem specifická. Nedalo by se zde spíš 

než o neuzavřenosti prostředí hovořit o částečné otevřenosti, resp. částečné uzavřenosti? 
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Tuto vysoce kvalitní diplomovou práci mohu s klidným svědomím připustit k obhajobě. 
Autorce bych doporučoval základ práce použít jako podklad pro práci rigorózní, materiál by 
stálo za to zpracovat do kratší studie a publikovat v některém časopise (Naše řeč, Český jazyk a 
literatura, Češtinář, příp. některý slovenský časopis). 

Navrhuji klasifikaci:  
Janovec, Ph.D. 

Domnívám se, že tak i tak je okruh nositelů/znalců slangových výrazů nějak omezen, tudíž se o 

určitém stupni uzavřenosti oblasti dá hovořit. 

Byl bych rád, aby diplomantka při obhajobě podrobněji pohovořila o zdrojích materiálu 

Uazykových informátorech - pozn.: termín informátor specifikovaný přívlastkemjazykory 

nepovažuji v lingvistice na rozdíl od některých jiných lingvistů za příznakový, má výraznou 

výpovědní hodnotu, je funkční a sémanticky průhledný). Kapitola věnovaná metodologii sběru 

materiálu, je příliš stručná. Zajímaly by mě především sociolingvistické charakteristiky skupin, 

resp. jejích představitelů, např. věkové zastoupení (byli respondenti věkově homogenní či 

heterogenní, tj. šlo o jednu generaci rockových kytaristů, nebo o generace různé?), regionální 

(šlo výhradně o pražské skupiny?), pohlavní podílnost (výhradně muži?) apod. Mohou být tyto 

faktory relevantní pro zpracovávání tohoto slovníku? Ověřovala diplomantka dále získaný 

materiál? 

Domnívám se, že přes všechnu pozornost autorce nakonec do textu proniklo několik 

výrazů, které mají dosti širokou platnost i mimo sledovanou slangovou skupinu, např. šťáva, 

bedna, šňůra apod. 

Připomínky k formální stránce práce: 

Oceňuji malé množství překlepů a minimum chyb, snad pouze dvě chyby v interpunkci 

v celé práci. 

Tabulky na stranách 96-97 a 99-100 jsou (alespoň pro mě) poměrně nepřehledné, 

prolínají se v ní, pochopil-li jsem dobře, jednotlivé postupy obecné s konkrétními a poněkud se 

pak ztrácím ve frekvenčních a procentuálních charakteristikách. Domnívám se, že by bylo 

vhodné rozdělit je pro větší přehlednost do několika tabulek (vždy zvláštní tabulka pro obecné 

postupy, dvě zvláštní tabulky pro konkretizace obou postupů). 

v Praze 3. 12.2005 


