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Tato práce je další úspěšnou položkou v řadě diplomových prací o českém slangu, které 
vznikly na KČJ (naposled OP Radky Hůlkové, napsaná za vedení PhDr. Ladislava Janovce, 
Ph.D.). Vychází z detailní, zevrubné a kompletní znalosti literatury o českém slangu. Nejsou 
zaregistrovány jenom některé zmínky o slangu (např. poznámka o netransparentnosti kritérií 
pro rozlišování termínů se značkou slang a bez ní v Manuálu lexikografie, s. 151). První část 
DP je tedy spolehlivým průvodcem české slangologie. 

Autorka se přiklání k pojetí slangu, který reprezentují práce Jaroslava Hubáčka. Je to pojetí 
v české bohemistice většinové, kterému dal kdysi imprimatur Bohuslav Havránek (sróv. 
Slovo a slovesnost, 36, 1975, s. 109). Hubáčkovo pojetí je ovšem jedno z možných i 
v bohemistice (autorka OP dobře ví, jak odlišné je pojetí slangu v anglistice). V 
"onomaziologických postupech" Hubáček rozlišuje transformaci a transpozici (ta má jiný 
pojmový obsah než v Dokulilově onomaziologii). Rozlišovací kritérium mezi oběma 
kategoriemi je formální: u transformace dochází k formá1ním změnám výchozích 
pojmenování, u transpozice nikoli. Jinými slovy: "Mezi postupy transformační řadíme 
příponové a před po nové odvozování, skládání, zkracování, mechanické krácení a 
překrucování. Transpoziční postupy jsou metaforické a metonymické přenášení významu, 
tvoření víceslovných pojmenování a přejímání" (DP, s. 93). 

Jedním z přínosů OP je to, že utříděný soubor slangových jednotek nabízí možnost 
prověření Hubáčkovy dichotomie transformace x transpozice, resp. to, zdali přejímání 
z cizích jazyků patří do onomaziologických postupů transpozičních, při nichž nemá docházet 
k formálním změnám lexikální jednotky. Přitom podstata přejímání je založena na předem 
zakódované otevřenosti přejímacího jazyka k formálním adaptačním změnám (na úkor jazyka 
přejímaného), což platí už od dob antiky a přejímání grécismů do latiny. Zdá se, že 
přejímání je specifickou subkategorií Hubáčkova pojetí transpozice; možná, že je to 
přechodová kategorie mezi transpozicí a transformací, resp. přechod od transpozice 
k transformaci. 

Autorka uvádí, že v slangu rockových kytaristů je "vysoký výskyt slov přejatých 
z angličtiny" (s. 143), dokonce že "angličtinu lze v oblasti rockové hudby považovat za 

dorozumívací jazyk" (s. 143). Přitom výslovnost anglických slov zaznamenaná v OP je 
dvojí: 1. odlišná od R.P. (Received Pronunciation), jak je uváděna v anglických i českých 
slovnících (např. equalizer, s. 132; hall, s. 132; jam session, s. 136; session, s. 137), 
2. identická sR. P., např. bilabiální výslovnost angl. w v wah-wah (s. 133). Přestože neznám 
a nemohu si ověřit výslovnost pražských rockových kytaristů, dovoluji si pochybovat o 
zaznamenané fonetické transkripci wah wah stejně, jako bych u českých mluvčích 
pochyboval o "náležité" francouzské výslovnosti vlastního jména Renault jako [reno], 



croak, 

švédské výslovnosti Goteborg jako [jéteborj] či holandské výslovnosti malířova jména van 
Gogh jako [fan choch]. Také si nejsem jist, zdali wah wah lze onomatopoicky spojovat s 
"kvákáním" (angl. quack, ale.frogs cows low, hounds bay, mice squeak, snakes hiss 
etc.), podle mého názoru wah-wah (též wow wow, wa wa) má onomatopoickou vazbu na 
dětský pláč (baby's crying). Ale to jsou nebohemistické detaily v práci bohemistické. 
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