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Daniel Libertin, Word-Formation Processes in Contemporary English Slang. 
Slovotvorné procesy v současném anglickém slangu. Diplomová práce, Ústav anglického 
jazyka a didaktiky, FF UK, září 2011
Posudek vedoucího diplomové práce

Předkládaná práce Daniela Libertina je náročnou studií, která se snaží popsat a kvantifikovat 
slovotvorné procesy, které se uplatňují v nejdynamičtější složce jazyka, v současném slangu. 
Autor se musel vypořádat s celou řadou problémů odborných i technických. Především si 
musel vymezit, co je to slang (jeho pojetí v češtině a angličtině), pak co je to současný slang a 
kde vzít jeho reprezentativní vzorek. Dále si musel stanovit, jaký popisný aparát bude 
používat, tzn. okruh slovotvorných procesů, a vymezit, co pod tím kterým procesem míní, aby 
je pak mohl aplikovat na shromážděný vzorek materiálu s cílem zjistit, které slovotvorné 
procesy jsou pro tuto oblast slovní zásoby charakteristické a zda se jejich distribuce liší od 
situace ve standardní slovní zásobě. Řešení těchto úkolů popisuje teoretická část práce. Na 
kardinální otázku, kde hledat současný slang, vzhledem k tomu, že slovníky slangu, jak 
známo, jsou z povahy jevu z větší části zastaralé ve chvíli svého vydání, nachází odpověď 
v podobě onlinového projektu Urban Dictionary. Tento slovník je unikátní v tom, že ho 
průběžně a neustále vytvářejí a aktualizují sami uživatele, kteří se zároveň průběžně vyjadřují 
k jeho obsahu, tj. k adekvátnosti hesel. To i fakt, že slovník se denně rozšiřuje o nová hesla, 
z něj dělá nejaktuálnější možný pramen současného (převážně amerického) slangu. Ve 
výzkumné části autor popisuje dvě metody sběru položek pro výzkum (náhodným výběrem z 
hesel slovníku a ze seznamů nových slov), selekční kritéria a úskalí s tím spojená vyplývající 
z živelnosti, s jakou slovník vzniká. Výsledný vzorek 200 položek byl potom analyzován 
z hlediska slovotvorných procesů, které vedly ke vzniku slangových výrazů, a každý proces a 
nalezené příklady okomentovány. Celkové výsledky shrnuje Tabulka 1 (str. 43) a Tabulka 2 
(str. 44). Autor zde odvedl velmi dobrou práci a podařilo se mu úspěšně aplikovat všechny 
poznatky o lexikální morfologii, které během studia a přípravy na práci získal.  Práci uzavírá 
Příloha s 10-stránkovou tabulkou obsahující celý vzorek

Jedním z klíčových poznatků diplomové práce je, že při tvoření slangových výrazů (a 
nepochybně i neslangových novotvarů) se běžně uplatňuje více než jeden slovotvorný proces. 
Je zajímavé, že tato skutečnost není v literatuře o anglickém slovotvoření slov příliš často 
zmiňována. Autor velmi pečlivě tyto případy registruje – rozlišuje hlavní a vedlejší/průvodní 
slovotvorný proces - a snaží se je zakomponovat do celkového popisu. Paradoxně se tato 
chvályhodná snaha nakonec promítla do určitých diskrepancí v Tabulce 1, která shrnuje 
celkový počet slovotvorných procesů (tedy hlavních a vedlejších) u 200 zkoumaných položek. 
Problém je v tom, že celkový součet výskytů hlavních a vedlejších procesů činí fakticky 405, 
kdežto v součtu na konci sloupce je uveden počet položek ve vzorku, tedy 200, a ten se užívá 
i jako základ po výpočet procentuálního zastoupení procesů.  Bez problému je naproti tomu 
Tabulka 2, která předkládá zastoupení hlavních slovotvorných procesů a zde se počet procesů 
a položek samozřejmě shoduje. Nabízí se několik řešení: (a) při propočtu procentuálního 
zastoupení slovotvorných procesů (hlavních i vedlejších) vycházet z faktického počtu jejich 
výskytů, tedy 405; (b) rozdělit položky ve vzorku do skupin, které budou zahrnovat nejen 
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skupiny položek vzniklých jedním procesem, ale i skupiny s kombinovanými procesy 
(blending, blending-conversion, blending-sem.change atd,); (c) počítat zvlášť hlavní a vedlejší 
procesy.  Osobně bych preferoval druhý postup, ale rozhodně nejde o jednoduchý problém. 

Jinak nemám k práci mnoho dalších připomínek, až na pár drobností: na str. 56 autor 
soudí, že „Word-combination ... does not form new words“ – odhlédneme-li od toho, že 
vhodnější by bylo mluvit o lexikálních jednotkách, lexémech, než o slovech, faktem zůstává, 
že všechny frazeologické jednotky (idiomy) jsou definovány jako kombinace dvou a více slov 
a že hranici, kdy se z metaforického spojení utvořeného ad hoc stává frazém, je těžké určit; 
References – v jinak pečlivě zpracované bibliografii je třeba oddělit tištěné a internetové 
prameny;  technické nedopatření – znak pro celkový počet se v tabulkách vytiskl jako 
obdélník (autor nabízel dodatečné odstranění, ale nejde myslím o podstatnou věc). Obecně 
bych uvítal, kdyby se ve zpracování vzorku objevila i informace o zastoupení slovních druhů 
a jim odpovídajících procesech.

Práce je po jazykové i formální stránce velmi hezky zpracovaná, podařilo se ukrotit i 
její rozsah. 

Závěr:  Práce Daniela Libertina je velmi kvalitní, autor při ní prokázal, že je schopen si 
poradit s náročnou tematikou a výsledky práce jsou zajímavé a přínosné. Domnívám se, že po 
zapracování připomínek a příslušných úpravách by mohla být použita jako základ pro 
rigorózní práci. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji známku „výbornou“. 

V Praze dne 1.9. 2011                       prof. PhDr. Aleš Klégr




