
Oponentský posudek diplomové práce Jany Přikrylové K současnému policejnímu slangu 

 

 Jana Přikrylová ve své diplomové práci pojednává o policejním slangu, kam řadí 

slangové prostředky policie státní i městské. Téma je nepochybně zajímavé a užitečné, 

autorka ho zpracovala na dobré úrovni, její práce přináší množství zajímavého a nového 

materiálu a prokazuje autorčinu schopnost odborně pracovat v oboru. Pokládám ji za dobrý 

podklad k obhajobě.  

 Diplomantka se dobře poučila v domácí odborné literatuře; o tom svědčí jak její 

seznam použité literatury na konci práce, tak zejména teoretická kapitola (č. 3), v níž rozebírá 

základní pojmy argot, slang a profesní mluva: probírá různá užívaná vymezení uvedených 

pojmů a vztahy mezi nimi se znalostí věci a zaujímá k nim i samostatné stanovisko. 

Poznamenávám v této souvislosti pouze, že v seznamu literatury nejsou všechny tituly, na něž 

diplomantka v textu odkazuje (např. V. Flegl, 1988).  

 Za málo zdůvodněné pokládám řešení, které J. Přikrylová uvádí v závěru této kapitoly 

(s. 21: Jazykový materiál, který jsem pro účely této práce shromáždila, nicméně v souladu s 

názory zastávajícími užší pojetí slangů rozděluji na výrazy „prostě slangové“ a výrazy 

„profesionální“ a podle toho budu nadále s materiálem pracovat.). Zdá se ostatně, že při vlastní 

analýze se tohoto rozlišení příliš nedrží – v práci najdeme kapitolu Policejní slang, ale nikoli 

Policejní profesní mluva. Slangismy a profesionalismy jsou rozlišeny pouze v části nazvané 

Slovník výrazů policejního slangu s výkladem – z toho by bylo možno usoudit, že autorka pokládá 

profesionalismy za podtyp slangismů, je to tak?  

 Za touto teoretickou kapitolou následuje kapitola nazvaná Legislativní základy policejní 

práce, autorka se v ní však nezabývá pouze legislativou, ale i praxí Policie ČR a Městské policie 

hl. m. Prahy a připojuje k těmto pasážím relevantní informace o policejním slangu, jeho 

dostupnosti pro badatele apod., tedy svá vlastní zjištění, která jsou podstatná pro posouzení šíře a 

úplnosti analyzovaného materiálu (srov. s. 24: Slangové výrazy a profesionalismy těchto 

příslušníků Policie ČR jsou proto ve srovnání se slangovými výrazy užívanými speciálními útvary 

nejpřístupnější jejich okolí, včetně (za určitých okolností) relativně široké veřejnosti. Je ovšem 

třeba mít na paměti, že mnohé policejní útvary se zabývají vysoce specializovanou činností a 

vytvářejí si za tím účelem své vlastní slangy a „podslangy“, které mají do značné míry i funkci 

argotickou – policisté z těchto útvarů odmítají sdělit význam některých termínů, vytvářejí si 

vlastní slovníky a žárlivě dbají na to, aby se podobný materiál nedostal do rukou nežádoucích 

recipientů. Těmi nejsou jen podezřelí a pachatelé, ale kdokoli mimo daný útvar. Výrazy z těchto 

souborů jazykových jednotek tedy nejsou v mém materiálu obsaženy.). Nejde tedy pouze 

o kapitolu založenou na odborné literatuře či jiných tištěných pramenech. 

   Vlastní analýza začíná kapitolou pátou (Komunikace policistů) a pokračuje kapitolou 

šestou (Policejní slang). V páté kapitole úvodem autorka komentuje některé základní termíny 

podstatné pro práci policie (oznamovatel, služební zákrok apod.) a podává rozlišení tří typů 

komunikace policistů a strážníků s uvedením konkrétních ilustrujících příkladů: komunikace 

oficiální, pracovní (polooficiální) a neoficiální. Podle mého názoru není jejich rozlišení v práci 

úplně jasné – u polooficiální komunikace uvádí diplomantka jako podstatný rys to, že komunikace 

probíhá před svědky, ale proč v takovém případě řadí do této kategorie textové zprávy (sms), 

které rozesílají operační střediska oprávněným pracovníkům v případě mimořádných událostí (s. 

37)?  



 Při rozboru policejního slangu v kapitole šesté se diplomantka věnuje nejdříve vztahu 

tohoto slangu k argotu a k různým slangům jiným (kriminálnímu, vojenskému, sportovnímu atd.). 

Některé věci nejsou z jejího výkladu zřejmé. Jak např. rozlišuje mezi argotem (zdá se, že ho chápe 

tradičně) a kriminálním slangem. Jsou argotické prvky v mluvě policistů už součástí policejního 

slangu, a pokud ano, v jakém rozsahu?  

 Následuje poměrně podrobný komentář k různým aspektům policejního slangu, 

mimojazykovým i jazykovým, a analýza pojmenovávacích postupů v něm s bohatým dokladovým 

materiálem. Poslední část práce představuje Slovník (s. 54 a násl.), přehled policejních šifer (ve 

výběru) a stručný závěr. K slovníku bych rád připojil otázku na už zmiňované rozlišení 

profesionalismů a slangismů – na základě čeho autorka označuje např. ápédéčko a dédéúčko jako 

slangismy, zatímco výrazy cépézeta, čezeta, étéřetko či káóčko jako profesionalismy?  

 Jak jsem uvedl už na začátku posudku, pokládám práci J. Přikrylové za zdařilou; také po 

formální stránce odpovídá požadavkům kladeným na práce tohoto typu, formální nedostatky jsou 

ojedinělé (šťastný není podle mého názoru výběr klíčových slov na s. 4 - slang, policie, 

profesionalismus, argot, kriminální slang). Doporučuji předloženou práci k obhajobě a 

navrhuji předběžně hodnocení velmi dobře.  
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