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1 - HODNOCENÍ OBSAHU PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

1.1 Adekvátnost stanovených cílů a volba metodologie A–B  

1.2 Relativní úplnost zpracované sekundární literatury A 

1.3 Porozumění zdrojům a schopnost pracovat s nimi A 

1.4 Volba vhodné techniky zpracování materiálu a její zvládnutí A–B 

1.5 Interpretace výsledků A 

1.6 Struktura práce, vyváženost jednotlivých částí A–B 

1.7 Logičnost výkladu A 

1.8 Přínos práce, dosažení cílů a validita závěrů A 
 
Slovní komentář: 
Studentka připravila zajímavou práci týkající se mluvy žáků (vybraných) základních škol, 
prostudovala základní sociolektickou literaturu a zpracovala ji jako východisko v teoretické části, 
domnívám se, že velké množství teorií mohla ještě více využít při závěrečném vysvětlení, proč 
používá termín mluva na rozdíl od často (dle mého názoru nevhodného) užívání termínu slang. 
Metodou dotazníku získala zajímavý materiál, ovšem mohla tuto metodu ještě doplnit další, např. 
rozhovorem, v němž by některá zjištění ověřila.  
 
 
2 - HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ PRÁCE 
 
 Kritérium Hodnocení (A-D) 

2.1 Adekvátnost horizontálního členění textu A 

2.2 Funkčnost odkazů a poznámkového aparátu A 

2.3 Dodržení citační normy B 



2.4 Dodržení stylové normy A 

2.4 Dodržení morfologické normy a pravopisné kodifikace A 
 
Slovní komentář: 
Z jazykového hlediska je práce v pořádku, drobné morfologické a stylizační nedostatky jsou 
zvýrazněny přímo v textu práce. V úvodu postrádám odkaz na práci P. Sojky. 
 
3 - SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Slovní komentář: 
Práci považuji za velice přínosnou. Nepochybně je zajímavá proměna žákovského sociolektu, 
zejména pokud v širších souvislostech slovní zásobu porovnáváme – z vlastní zkušenosti mohu říct, 
že mě zaráží to, že se v práci objevují lexikální jednotky, které pravděpodobně používala generace 
narozená během první světové války nebo během druhé světové války, ovšem které my jsme 
v osmdesátých letech považovali za zastaralé. To potvrzuje i výskyt některých jednotek v Žákových 
publikacích. Některé lexikální jednotky jsou naopak zjevně děděnou součástí školských sociolektů, 
které již po generace žáci považují za výstižné a neotřelé.  
 
 
4 - OTÁZKY A NÁMĚTY PRO OBHAJOBU 
 
4.1 Autorka by měla podrobněji vysvětlit, proč jako referenční zdroj pro poznání definice 

termínu slang využívala PSJČ, SSJČ, SNČ, SSČ, slovníky sice jazykové, ale 
neterminologické.  

4.2 Sociolekt žáků není podmíněn jen věkově  a generačně (s. 33), prosím, aby se autorka 
pokusila najít ještě další atribut(y).  

4.3 Lexém matika není příklad odvozování (s. 35).  

4.4 V případě přezdívek učitelů se asi nedá přímo mluvit o oslovení, příp. nadávkových 
osloveních – doufám, že oslovení učitele ty krávo, vole je stále ještě ojedinělé. (s. 46) 
V návaznosti na nadávky a depreciativní pojmenování tvrdí autorka, že tato slova nejsou 
součástí slovníku mluvy žáků základní školy (tamtéž). Co tím myslí? Používají je tedy žáci, 
nebo ne? 

4.5 Přípona –ec u jednotek jako refec, repec nejspíš slouží odvozování, ale jednotky vznikají 
kombinovaným slovotvorným postupem. (s. 51) 

4.6 V popisu makrostruktury slovníku nejsou uvedeny odkazy na meziheslové odkazy (čtvrtý 
řádek srov.).  

4.7 Lemma bio úča nemá přiřazenu morfologickou charakteristiku.  
 
5 - NAVRHOVANÁ KLASIFIKACE PRÁCE 
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