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Práce je věnována identifikaci a zjišťování funkcí nespisovných jazykových prvků 

v románu Aksjonova z r. 1961 ("Aksenov'" jenom v odborném přepisu při 

bibliografii).Analýza z hlediska stylu je zastoupena skromně, spíše byl určován stylistický 

status některých slov. Obecná část registrující základní pojmosloví (tzv. "teoretickáiČást) je až 

příliš rozsáhlá, její zdroje nejsou specifikovány. K jednoznačně přesné definici slangu stejně 

dojít nelze - je to městský žargon spjatý se sociálním prostředím bud' po linii pracovní nebo 

zájmové. Nemá oficiální status, není normován, nejčastěji je vázán na ústní projev. 

Prostupné jsou hranice prostořečí, slangu, žargónu, argotu i blatu. Ve vymezení slangu 

autorkou (s.23) mně chybí atribut "městský" - slang je sociální jazyk hlavně velkoměsta. 

Soudím, že "prostořečí" (s. 21) nelze definovat jako ,jazyk nevzdělaných vrstev 

obyvatelstva"; slang bývá velmi často chápán jako "raznovidnosť gorodskogo prostorečija". 

Slang je co? jaký predikát je vhodný? Rozhodně to není jazyk, možná je to jazykový útvar , 

nejspíš jsou to soubory nespisovných prostředků. Nemusí vyhovovat ani termín "vrstva". 

Slang tedy identifikován nebyl, rozhodně ne tak, aby ho bylo možné odlišit od prostorečí, 

žargónu, okazionálních neologismů hovorových apod. 

V uměleckém textu je slang literárním prostředkem, jehož ťunkcí je řečově charakterizovat 

postavu a prostředí. Slangová slova jako způsob evokace jsou problémem jazykovým i 

literárním, ale také problémem textové analýzy (jak je text vytvořen, strukturován). Tyto tři 

parametry (jazyk, text, literatura) si diplomantka zřejmě dost neujasnila. Primárně podává 

povahopisnou charakteristiku postav a pak uvádí substandartní lexiku dokreslující profil. 

Rozbor je nápaditý, s řadou bystrých postřehů a ukazuje typizaci postav. Nebylo nutné tolik 

se přidržovat schémat z článků, např. u tématu vypravěče. Podstatné je, že Aksjonov 

v povídkách a novelách vysloveně akcentuje skazový princip, někde je skaz v podání hlasu 

pěti hlavních hrdinů (Pomeranče z Maroka), tady čtyř. Skaz je vděčný postup, neboť 

znamená dvojhlas nebo tady mnohohlas. (Bylo by dobré podívat se na Bachtina.) Slangová 

slova a žargonísmy se i v dalších textech Aksjonova vyskytují nejen v dialogu, v řeči postav, 



ale i v plánu autorském - to vnímám jako vyjádření sympatií k nositelům slangu, vzniká 

jakoby vzájemná interakce. (Jak se vyrovnat s tím, že taková slova častěji bývala 

charakteristikou hrdinů záporných?) Aksjonov i řeč hrdinů i řeč autorskou podřizuje 

charakterologickým záměrům, takže to není jen generační zpověď dospívající mládeže. 

Kontradikce slangu a spisovné ruštiny funguje v románu jako protest proti jazyku oficiálních 

klišé a tím skrytě jako protest proti sovětskému zřízení. Román je poplatný socrealistickým 

koncepcím, je v něm hodně schematičnosti. Pro vážné momenty včetně lyrických pasáží je 

použít spisovný jazyk, hovorové prostředky nastupují mechanicky ve chvílích rozrušenÍ, 

zmatku, atd. 

Pojmoslovné nejasnostii "konotatívní" (s. 3la dále) je užito ve smyslu fonnálně 

jazykového ztvárnění slova - konotace jsou doplňkové významy, obvykle expresívní, kterými 

slovo obrůstá. Domnívám se, že není správné užívat výraz "obsahová totalita" (s. 72) pro 

pasáže s montáží replik, kdy autor integruje do rozhovoru trojnásobné opakování replik ve 

stejném znění - to jsou refrény s efektem lyrické zpěvnosti. Tím se narušuje iluze reálného 

obsažného rozhovoru, čtenář to vnímá jako silně emocionální, intimizovanou sekvenci. T.zv. 

"falešný" dialog (s.73) bych pojmenovala spíše "fiktivní" nebo "iluzivní": je to vlastně 

dialogizovaný monolog zosobňující vnitřní řeč hrdiny, opět se zpěvností refrénů - prostředek 

lyrizace, emocionalizace, poetizace (snad k dokreslení vnitřní složitosti hrdiny?). Jako "hra 

slov" jsou označovány právě tyto stylově kompoziční postupy fiktivní dialogizace. 

Některá tvrzení jsou bez argumentů diskutabilní, např.na s. 12 tvrzení, že substantiva se 

v hovorove řeči užívají méně než jinde (ve slangu substantiva převládají, hranice mezi 

prostředky slangovými a hovorovými může být vratká). Otázky překladu jsou zmiňovány 

obecně, konstatuje se pouze zesílení expesívnosti u Zábrany: vzniká otázka o vztahu obecné 

češtiny a rus. slangových výrazů (event. prostořečí), na kterou by měla diplomantka 

odpovědět, a také problém využití českých prvků nářečních k ekvivalentaci. Ještě jednu 

otázku pro diplomantku bych měla: v čem vidí rozdíl mezi slovy slangovými a 

profesionalismy? 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře. f' 
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V Praze dna 11. května 2006. Doc. dr. Kamila Chlupáčbvá, CSc. 


