
POSUDEK VEDOUCÍ PRÁCE NA DIPLOMOVOU PRÁCI 
LINGVO-STYLISTICKÝ ROZBOR ROMÁNU "ZVEZDNYJ BILET" V.P.AKSENOVA 

vypracovanou Annou Hrzalovou 

Analýza textu H. Hrzalové vychází ze základní premisy, a to, že jazyk, respektive 

slang, jímž hovoří postavy Aksjonova románu, je relevantní, je v daném smyslu určujícím, 

strukturujícím, vytvářejícím rozměr a tonálnost daného díla. 

Slang jako jeden ze základních sociolektů (k nim jsou řazeny i zločinecký či profesní 

žargon) je lingválním fenoménem, který se podílí na kognitivním poznání světa. V našem 

pojetí jsou sociolekty sociálně podmíněné a sociálně determinované podtypy jazyka 

s víceméně jasně vymezenou funkcí - napomáhat samo identifikaci jeho uživatelů. 

Diplomantka ve své práci správně poukázala na rozdíl v samotném chápání studentského 

slangu v naší a ruské jazykové tradici (v ruštině je to pojem širší, v rámci sociolektů mládeže 

dochází k další parcelaci na MOJlOoeJ/CHblu CJleHZ, UlKOJlbHblU II cmyoeHtteCKuu J/CapZOH, 

apod.; jako přibližně stejné se nám v obou jazycích jeví chápání pojmové stránky samotného 

termínu, jež předpokládá zahrnutí do jeho obsahu průvodních hovorových, invektivních a 

obscénních jazykových kódů). Odlišné je i vymezení se samotných jazykovědců: zatímco ve 

20. letech minulého století byl žargon (slang) v akademických kruzích vnímán jako vysoce 

příznakový (jazyk zločinců, zlodějů, prostitutek aj.), v 60. letech se změnami ve společnosti 

dochází k liberálnějšímu pohledu na tento substandard, subsystém, a toto se děje i na konci 

minulého století a přetrvává dodnes, kdy se sociolekty neomezují pouze na slang mládeže, na 

studentský slang atd., ale zasahují různé sociální vrstvy, různé věkové skupiny a 

v nejrůznějších hodnoceních, definicích slangu zaznívá dnes nový, velmi osobní determinant

brutální. O tom, co to vlastně studentský slang (slang mládeže) je, se mezi lingvisty i laiky 

vedou vášnivé diskuse; neexistuje jednoznačná definice, v ruštině velmi často dochází ke 

směšování pojmů žargon a slang, slang a argot, argot a žargon, což je dáno velkou difuzností 

jejich hranic. Tak například jeden z předních současných odborníků v dané oblasti (V. 

Jelistratov) nahlíží slang mládeže jako otevřený systém, jako tzv. rabelaisovský argot. V.M. 

Mokienko (1999) píše o křížení termínu argot a žargon, L.L.Kasatkin (1990) v rámci tzv. 

sociálních dialektů vyčleňuje několik vrstev, z nichž jednu tvoří žargon či slang (studentský, 

učňovský, slang sportovců, vojáků, námořníků atd.). Někteří lingvisté zmiňují městský slang 

neboli městský sociolekt, který podle nich vznikl z argotu různých uzavřených sociálních 

skupin jako emocionálně zabarvená lexika nízkého a familiárního stylu a je rozšířen mezi 

učňovskou a školní mládeží. Vysoce fundované práce věnované dané problematice vznikly 



v 90. letech minulého století a již ve 21. století v Polsku (K.Sttťpniak (1993), Kaczmarek L., 

Grabias S. (1994), Stomma L. (2000), Nawacka (2002) aj.). Tolik tedy náš komentář 

k teoretickým východiskům, různým, koncepčně roztříštěným a nej ednoznačným definicím 

studentského slangu, respektive slangu mládeže vodborné literatuře, což se diplomantka 

pokusila poměrně solidně deklarovat v první části (zhruba 1/3 textu) DP. 

Co se týče samotné analýzy jazyka postav, diplomantka vymezila dva diskursy 

(komunikativní jednání): 

• jazyk Dimy a jeho vrstevníků, kteří používají většinou nestandardní 

vyjadřovací prostředky - hovorovou ruštinu se silnou příměsí slangových 

výrazů a 

• jazyk jeho staršího bratra Víti (aspiranta, který se připravuje na vědeckou 

dráhu), jenž používá převážně jazyk normativní, nicméně často velmi poetický 

s velkou mírou metaforizace (vnitřní přímou řeč, implicitní řečové hry) 

a velmi nápaditě, neotřele popsala mechanismy (jazykové i mimojazykové), jež vedou k 

modifikaci, narušování, změně stabilních (jí takto vymezených) prostředků, kódů příznačných 

pro každý z diskursů. Vědoma si toho, že slang je založen na hře slov, která je možná jen díky 

metafoře (méně pak metonymii), diplomantka nachází pro představitele obou diskursů tu 

styčnou dimenzi, skrze níž vyjadřují více či méně skrytý odmítavý postoj k sovětské 

skutečnosti dané doby (román vyšel v r. 1961). 

U diplomantky oceňuji její pečlivost, poměrně dobrou orientaci v teoretické literatuře a 

neotřelý, kreativní způsob, jež uplatnila při popisu komunikativního jednání hlavních, ale i 

vedlejších postav Aksjonovova románu. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji vysoké hodnocení. 

V Praze, 18.5.2006 PhDrl XěraLe~děloyá, CSc. 
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