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Průběh obhajoby: 

Autorka prezentovala svoji práci. Nejprve definovala, co je to internetová diskuse, vymezila jejich 

kritéria. Dále charakterizovala analyzovaný materiál a pohovořila o výsledcích, především o lexikální 

stránce.  

 

Vedoucí práce 

Některé dílčí části práce považuji za nadbytečné, vyznačeno v textu. 

V některých částech (např. kap. 4.1.1.1 či 6.1.1.3) stále přes veškerou snahu autorky není zřejmé, které 

příklady jevů pochází z jejího materiálu a které z odborné literatury.  



Práce je na bakalářskou práci velmi zdařilá, není schematická. Autorka postihla většinu charakteristických 

rysů. Některé kapitoly by mohly budit zdání nekompletnosti, ovšem je to z důvodu bohatosti zkoumaných 

textů na určité jevy.  

 

Připomínky vedoucího práce 

 

 

4.1 s. 20: Může autorka vysvětlit využití elipsy pomocí termínů elipsa exoforická a 

endoforická? 

4.2 Viz též poznámka v bodu 2 výše. Autorka by měla vysvětlit, které jevy z oblasti diakritiky 

a interpunkce se objevují ve zkoumaném materiálu (s. 23).  

4.3 s. 27: Jaká je motivace zákazů hypertextově odkazovat mimo prostor serveru? 

4.4 s. 27: Jak autorka vnímá problematiku zdvořilosti v moderovaných diskusích? 

 

Reakce autorky 

Elipsa exoforická se objevuje často v reakcích na vložené odkazy. Endoforická elipsa se objevuje tam, 

kde diskutující navazují na to, co už bylo řečeno.  

V oblasti interpunkce a diakritiky se objevují chyby v délce vokálu, autoři nedodržují čárky na mnoha 

místech a naopak často je užívají redundantně.  

Zákaz hypertextových odkazů mimo fórum souvisí pravděpodobně se zákazem přispívání lidí, kteří 

pracují v oboru, především kvůli tomu, aby se na webech neobjevila reklama, a naopak aby vlastník mohl 

vkládat reklamu, která mu pomáhá vydělávat na webových stránkách. 

Zdvořilost v diskusích je víceméně nucená, často působí jako formalita, význam je vyprázdněn.  

 

Oponent práce 

Práce K. Brůnové přináší zajímavá zjištění v oblasti internetové komunikace, nicméně musím říci, že na 

mě působí nevyváženým dojmem – prvních pět kapitol velice dobře promyslela a propracovala, kapitola 

věnovaná slovní zásobě naopak vykazuje značné nedostatky a nepřesnosti.  

V použité literatuře mě zaráží, že autorka nepracuje s literaturou, již studovala na zkoušku z lexikologie, 

ale například afixoid, ale i jiné termíny vymezuje na základě zprostředkující literatury.  

V práci se objevují některé stylizační nedostatky, interpunkční chyby aj. Musím také vytknout to, že 

autorka na několik místech uvádí informace, které zjevně nejsou jejími myšlenkami, aniž by odkázala na 

literaturu.  

Jako celek má práce dobrou úroveň. Je škoda, že autorce zjevně nezbylo víc času na promyšlení kapitoly 

z lexikologie.  



 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

4.1 Na s. 20 autorka hovoří o elipse – uvedený příklad Ale proti gustu... nedokumentuje elipsu, 

jde o jinou modifikaci syntaktické konstrukce.  

4.2 Myslím, že zkratka CZ pro označení země i jazyka je poměrně běžná v různých typech 

textů. 

4.3 Jen pro zajímavost upozorňuji, že není pravda, že problematika diakritiky je na internetu 

vyřešena (s. 23). Stále se ojediněle setkávám se situací, kdy mi adresát napíše, ať píši bez 

diakritiky, protože se mu text nezobrazuje správně.  

4.4 Kapitálky u osobních zájmen jsou poměrně pevně zakotveny na typ textů – nejsou 

obecným projevem zdvořilosti (ať se reklama snaží sebevíc).  

4.5 V úvodu lexikologické kapitoly mi chybí informace, odkud autorka vzala klasifikaci 

lexikálních prostředků – v její prezentaci se mísí několik hledisek, ale na druhou stranu je 

klasifikace velice kusá. Navíc není z výkladu patrno, že další kapitola bude věnována 

neologizmům.  

4.6 Na s. 49 nedokladuje informace o neologických přezdívkách a zkratkách příklady ze svého 

materiálu.  

4.7 Propojování přejímek a neologizmů nepovažuji ve výkladu teorie za šťastné.  

4.8 Nemyslím, že nejednotnost zápisu anglických přejímek je dána jejich slangovostí.  

4.9 Morfologická adaptace substantiv je poměrně komplikovaná, nicméně má svá pravidla, 

proto se book nemůže adaptovat jako femininum.   

4.10 Nemyslím, že výraz krám nese příznak hovorovosti (s. 55). 

4.11 Nechápu, co autorka dokladuje na s. 56 nesklonnými přejatými adjektivy.  

4.12 Co se týče přejatého substantiva jako přívlastku – autorka nemůže tvrdit, že jde o shodný 

přívlastek – 57.  

4.13 Krácení spojky protože na pže je běžné a již starší, není to novum vázané na internetové 

diskuse.  

4.14 Evita není fiktivní postava z literatury.  

4.15 Autorka si plete deminutiva a hypokoristika – s. 65, a vykazuje i další terminologické 

nejasnosti – např. lexém tvořilka bych neoznačoval za „domácký tvar“ (tvar čeho? proč 

domácký?) 

 



 

Reakce autorky 

Ale proti gustu... je syntakticky apoziopeze. 

Klasifikaci lexikálních prostředků převzala podle publikací Čechové a Martincové.  

Neologické přezdívky a zkratky zapomněla dokladovat a k obhajobě je nepřipravila.  

Rozkolísanostt zápisu anglických přejímek je dána často tím, že nejsou kodifikovány.  

Na další dílčí připomínky odpovídala jen částečně.  

 

Diskuse 

Probíhala v průběhu celé obhajoby. Zejména padl dotaz na teoretickou literaturu, z níž autorka čerpala.   

 

Reakce autorky 

Autorka uvedla práce Hoffmannové a Čmejrkové. 

 

Výsledek obhajoby: VELMI DOBŘE 

 

 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 
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