
Posudek diplomové práce Jany Přikrylové

K současnému policejnímu slangu.

Popis slangových prostředků v kontextu policejního

komunikačního prostředí

Práce se – s ohledem na propojení diplomantčina 

bohemistického zaměření a její „policejní“ profese – orientuje 

na komunikaci v prostředí policie, zejména na slangové a 

profesní lexikální prostředky,  které se v ní uplatňují. Propojení 

tohoto dvojího kontextu se ukazuje jako velmi šťastné, jak 

bych ráda konstatovala hned na začátku. Zřejmě máme před 

sebou první takto zaměřenou práci, a navíc jde o práci po 

všech stránkách výbornou.

Svůj úkol, shrnutý již v názvu, diplomantka realizuje 

velmi zodpovědně. Práce je přehledně a jasně koncipována a 

ve svém zkoumání (původně zamýšleném zejména jako 

shromáždění a interpretace slangových výrazů) autorka 

promyšleně zohledňuje řadu relevantních kontextů. Aby 

vyložila povahu slangu, ukazuje nejprve v citlivě volených 

proporcích stratifikaci národního jazyka s ohledem na jeho

sociální aspekty; poté komplexně pojednává o slanzích, argotu 

a profesní mluvě (na základě bohaté literatury posuzuje jejich 

různá, často rozporná pojetí v české jazykovědě, a to prakticky 

od konce 19. století podnes) a shrnuje poznatky důležité 

v okruhu zkoumání policejního slangu. Oporou (zde i dále) 

jsou jí zejména práce Hubáčkovy, Sukovy, a v mnoha 

případech i články z novějších plzeňských sborníků o slangu. 

V dalších částech je pojednáno o legislativním rámci 

policejní práce (a v tomto kontextu o závazných termínech) a  

o komunikaci policistů v oficiálních i neoficiálních 

podmínkách. Setkáváme se zde (nejen jako lingvisté, ale i jako 

čtenáři) s řadou zajímavých faktů z policejního prostředí,  pro 

ilustraci jsou uváděny četné úryvky z rozhovorů, psaných

vyjádření i specificky „policejně“ stylizovaných textů.

          Jádro práce tvoří 6. a 7. kapitola: jednak podrobná a 

mnohoaspektová analýza policejního slangu, jeho tendencí a 

významných rysů, jednak výkladový slovník shromážděných 

slangových výrazů a profesionalismů.

         Na analytické analyticko-interpretační 6. kapitole oceňuji 

opět snahu zohlednit různé aspekty tématu, a to problémově a 

v širších kontextech. V části 6.1 a 6.2 diplomantka jasně a 

s příklady probírá vztah policejního slangu k slangům jiným 

(kriminálnímu, vojenskému, sportovnímu aj.) a k argotu; 

speciálně se zastavuje u těch slangových prostředků, jež jsou 

etablovány jako součást obecné češtiny (bezdomáč, sebrat, 

zašít se) nebo jsou vzhledem k literatuře či filmu aspoň běžně 

známy (daktylky, šťára). Jinde připomíná i vývojové aspekty 

slangů (má k dispozici i starší literaturu o slanzích a argotu) a 

uvádí i několik slangových prostředků, jež dnes mají povahu

historismů (vuml, federál – názvy dvou typů obušků, oliva, 

špenát –  názvy policistů podle zelené uniformy).

        Zejména s oporou v pracích J. Hubáčka pak diplomantka

pojednává o jazykových a mimojazykových aspektech 

policejního slangu. Dokládá jeho nespisovnost, komunikační 

funkčnost, systémovost, pojmovou diferenciaci a expresivitu

(Hubáčkovy púojmy): zde bych ráda položila otázku, jak je to 

s aspektem systémovosti policejního slangu, neboť toto místo 

(na s. 50) mi jako jedno z mála připadá poněkud nejasné (i 

s ohledem na vysvětlení Hubáčkovo). Dále se chci zeptat na 

tendenci ke kreativitě (jíž se slang výrazně liší od profesní 

mluvy): byla by zde případně  samostatným kritériem, nebo ji 

autorka chápe např. jako součást expresivity? (Či jinak?)



Závěr tu představuje subkapitola o pojmenovacích 

postupech v policejním slangu; přebírá se zde opět v tomto 

ohledu netradiční, ale nikoli nepraktické pojetí Hubáčkovo

(postupy transformační a transpoziční), vše je hojně doloženo

shromážděným materiálem.

Slovník, čítající celkem 224 hesel, je vrcholnou částí 

práce (viz dále); ocenit je potřeba již autentický materiál,

shromážděný na základě komunikační praxe (odposlechy, 

řízené rozhovory, excerpce psaného materiálu). Po něm však 

ještě následuje zajímavá kapitolka o policejních šifrách, jejichž 

částečný soubor (pochopitelně již aktuální) zde autorka mohla 

zveřejnit. Kryptická funkce výrazů odkazuje spíše k argotu než 

slangu, ale to jen potvrzuje rozmanitost komunikace 

v policejním prostředí (komunikace spojená s přísným 

utajením se však podle autorky týká pouze některých 

specializovaných policejních útvarů). Zajímavé jsou zde 

motivační souvislosti mezi označovaným a označujícím (jde o 

asociace spíše metonymické než metaforické).

K práci (včetně slovníku) mám, kromě těch již 

uvedených, ještě mnoho otázek či poznámek, jak to u 

inspirativních textů bývá; uvést však mohu jen některé:

1/ Zaujal mě fenomén tzv. fiktivních iniciálových 

zkratek (podle termínu diplomantky):  APD – „auto plný 

drbanů“; PP – „protekční parchant“. Vzhledem k tomu, že se 

zde uplatňuje humor a kreativita, jsou verbální výrazy jako 

ápédéčko či pépéčko určeny jako slangismy, zatímco formálně 

zcela analogická slova jako káóčko (KO, „kontrola osoby“) 

jsou chápány jako profesionalismy. – Nepatřilo by tedy 

dédéúčko (DDÚ, „dětský diagnostický ústav“, s. 61) mezi 

profesionalismy rovněž? (Zde je označeno jako slangismus.)

2/ Zajímavá je otázka slangových, příp. též 

profesionálních frazémů. Podle Hubáčka jich není mnoho; 

v autorčině materiálu se jich však přece jen několik vyskytuje.  

Je možno je nějak komplexně charakterizovat? Dále:  ve 

slovníku  jsou frazémy označovány hned na začátku 

příslušného hesla (fraz.), tedy na místě  a v podobě, v jaké se u 

jednoslovných výrazů objevuje odlišení profesionalismů 

(prof.)  a slangismů (slang.). Podle mě by bylo přesnější uvádět 

zde jak (fraz.), tak (slang.) nebo ( prof.), podobně  jako je tomu 

v jediném případě na s. 61: dát se do polohy (slang./fraz.). Jde 

totiž o dva různé, paralelní a nezaměnitelné aspekty. Ostatně 

:lze frazémy zde uváděné obecně určit spíše jako slangismy, 

nebo profesionalismy? 

3/ Autorka mluví o „falešném přechýlení“ v případě 

slovotvorně zajímavých slangových derivátů typu fetka, 

transka, bezdomka, šlapka (s. 52). Zajímalo by mě, zda se 

s nimi v kontextu zachází (co do jmenného rodu a shody) jako 

s femininy, nebo s maskuliny. (Ten starej fetka byl… , nebo Ta 

stará fetka byla…, ovšemže vždy v případě reference k mužské 

osobě.) Lze dokázat, že se tu nejedná o slovotvorný model 

mluvka, vozka (dnes obecně chápaný jako neproduktivní)? (V 

tom případě jde ovšem o činitelská jména – tedy utvořená ze 

slovesných základů.)

4/  Ve zdokonalené verzi práce (určené k publikaci) by 

bylo vhodné v heslech obligatorně uvádět i příklady (resp. 

doklady) užití výrazů v kontextu, tak jak je to běžné ve většině 

citovaných slovníků (SSČ, NSČ, SNČ, Suk). Zde je tomu tak 

jen výběrově a sporadicky (není poznat, podle jakého kritéria

se doklady uvádějí), např. u hesla realizace „Sem dneska 

vstával v půl třetí.“ – Vy ste měli realizaci? (s. 70).



Jak vyplývá z výše uvedeného, práci Jany Přikrylové 
považuji za velmi zajímavou, zralou a svým zaměřením
ojedinělou; určitě by se mohla setkat s ohlasem jak v oblasti 
policejní práce, tak (po příslušných úpravách) např. při 
popularizaci mezi širší veřejností. Kromě odborných kvalit je 
jejím dalším pozitivem vykrystalizovaný, čtivý výkladový styl.  
Práce má vysokou úroveň po stránce jazykové i grafické; 
technicky je realizována s pečlivostí a takřka bez chyb.

Zejména je však práce přínosem  (socio)lingvistickým, 
ovšem se zřetelem k českému prostředí a češtině. Obohacuje 
dosavadní zkoumání jak co do shromážděného a utříděného 
materiálu, tak zasvěceným vhledem do širší problematiky 
komunikace v policejním prostředí, a ovšem i obratným 
pojednáním o slanzích, argotu a profesní mluvě z hlediska 
jejich teoretické reflexe. Zkoumání policejního slangu tu není 
izolující a izolované, ale promyšleně vpojené do potřebných 
souvislostí. Jako každá dobrá práce i tato vzbuzuje otázky, 
vyhýbá se jednoduchým řešením a slibuje, že jde teprve o 
počátek dlouhodobého výzkumného projektu. Vzhledem        
k evidentnímu zájmu, badatelské samostatnosti, schopnostem i 
příslušné erudici autorky by ho bylo namístě realizovat. (Též  
je v této fázi  záhodno diplomantce doporučit publikaci 
vybraných částí práce v podobě časopisecké studie.)

K obhajobě, jak je patrné, diplomovou práci Jany 
Přikrylové velmi ráda doporučuji. 

Navrhovaná klasifikace: „výborně“.
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