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Průběh obhajoby: 

Autorka prezentovala svou práci. Pohovořila o teoretických východiscích, prezentovala stanovené 

hypotézy. Charakterizovala metody sběru materiálu, který pak lexikograficky zpracovala.  

 

Vedoucí práce 

Není zřejmý důvod zařazení tabulky na závět práce. Vždyť tvoří její jádro, s nímž se pracuje. V práci je 

rozsahově nevyvážená pasáž týkající se úvodních teoretických pojednání a vlastního výzkumu. 

Nepřesností je např. výraz „...odborný termín...“ (str. 16), „...České republiky...“ pro roky 1928 – 1934 

(str. 22). Není zřejmé, co měla autorka na mysli obraty „... Střední Čechy..., Jižní Čechy...“ (str. 22). V 

tabulce na str. 52 jsou některé údaje špatně spočítané.  

Např. interpunkční chyby na str. 21. 



Práce splňuje (s výhradami – viz otázky níže) požadavky na ni kladené. 

 

Připomínky vedoucího práce 

 

4.1 Str. 5.   Je za interdialekt považována pouze obecná čeština? 

4.2 Jak se autorce jeví variabilita slangu, jemuž věnovala pozornost? 

 

Reakce autorky 

Autorka si je vědoma chyb – nejen jazykových, ale i statistických. 

Obecná čeština je jeden z interdialektů.  

Oproti předpokladu spíše autorka potvrdila existenci slangových výrazů, jež byly zachyceny v 

osmdesátých letech, příliš se slovní zásoba v prostředí volejbalu nezměnila. 

 

Oponent práce 

 Autorka porovnává volejbalový slang zachycený ve slovníku z roku 1987 se současným stavem. 

Porozumění slangovým výrazům z výchozího slovníku zjišťuje dotazníkovou metodou; bylo by třeba 

upřesnit, kdo byli respondenti a jakým způsobem byli osloveni, aby vyplnili internetový dotazník. Bylo 

by vhodné okomentovat validitu a reliabilitu dotazníkového šetření.  

Není zcela jasný postup, jak autorka vytvářela slovník současný – jakým způsobem byl 

obohacován o nové výrazy slovník výchozí a jak byly vytvářeny definice. K těmto otázkám je nutno se 

podrobněji vyjádřit.  

 Za nejpřínosnější část práce považuji tabulky, které shrnují rozdíly mezi výchozím a současným 

slovníkem. Tato část práce je precizně a přehledně zpracována, komentář autorky vychází ze znalosti 

sportovního prostředí.  

 Rovněž oceňuji analýzu odpovědí velkého množství respondentů, kteří byli zahrnuti do výzkumu.  

 V práci se bohužel vyskytuje množství interpunkčních chyb (např. s. 5, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 52) 

a dalších nedostatků pravopisných či stylistických (s. 20 výrazy mohli proniknout, s. 21 slova nebyly 

zachyceny, chybné uvádění procent). U citačního údaje na s. 8 chybí rok vydání.  

Autorka provedla rozsáhlý výzkum a sestavila slovník volejbalového slangu, což považuji za 

velice cenný příspěvek v oblasti sociolingvistiky. Bohužel formální stránka práce nedosahuje takových 

kvalit jako stránka obsahová. Práce splňuje nároky kladené na bakalářskou diplomovou práci.  

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

 

4.1 Popište, jakým způsobem jste získávala respondenty. Okomentujte validitu a reliabilitu 



šetření.  

4.2 Proč jste očekávala, že současný slovník bude méně obsáhlý než slovník výchozí?  

Na jakém základě jste stanovila tuto hypotézu?  

4.3 Jak jste postupovala při vytváření definic lexémů?  

4.4 Uveďte konkrétní příklady transpozičních postupů obohacování slovní zásoby ze 

současného slovníku.  

4.5 Mají výrazy přejaté z angličtiny jiný stylový příznak než výrazy přejaté z němčiny? Patří 

výrazy přejaté z němčiny k výrazům, které vycházejí z užívání?  

 

Reakce autorky 

Respondenty autorka získávala na Českém volejbalovém svazu a účastníkům volejbalových soutěží.  

Co se týče stylistických příznaků anglicizmů a germanizmů, autorka se domnívá, že nejsou stylisticky 

rozdílné, spíše se projevuje generační užívání a preference slovní zásoby 

Definice autorka přebírala z práce Terčové nebo je vymýšlela sama 

Uvedla příklady na transpoziční postupy.  

 

Diskuse 

Předseda komise položil otázku, z jaké literatury autorka vycházela.  

 

Reakce autorky 

Autorka uvedla Hubáčka, Čechovou a některé další tituly.  

 

Výsledek obhajoby: DOBŘE 

Komise přihlédla zejména ke slabé jazykové úrovni práce, by´t se shodla, že samotná obhajoba byla 

připravena kvalitně.  

 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 

 

      [jméno předsedy] 


