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Průběh obhajoby: 

Autorka prezentovala svoji práci, seznámila komisi s cílem – zpracovat a popsat vývoj ţákovské mluvy a 

sestavit její slovník, mluvu ţáků sledovala zejména z pohledu lexikologie. Autorka vymezila 

problematiku termínů označujících sociolekt ţáků a provnala je, záměrně neoznačuje sledovaný útvar 

jako mluvu ţáků. Materiál získávala výzkumem v několika základních školách a niţších ročnících 

víceletých gymnázií.Popsala metodiku sběru materiálu, vyuţila metodu dotazníků a metodu řízeného 

rozhovoru. Dále charakterizovala získaný materiál a shrnula výsledky.  

 

Vedoucí práce 

Studentka připravila zajímavou práci týkající se mluvy ţáků (vybraných) základních škol, 

prostudovala základní sociolektickou literaturu a zpracovala ji jako východisko v teoretické části, 

domnívám se, ţe velké mnoţství teorií mohla ještě více vyuţít při závěrečném vysvětlení, proč pouţívá 

termín mluva na rozdíl od často (dle mého názoru nevhodného) uţívání termínu slang. Metodou 

dotazníku získala zajímavý materiál, ovšem mohla tuto metodu ještě doplnit další, např. rozhovorem, 

v němţ by některá zjištění ověřila.  

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. 

Práci povaţuji za velice přínosnou. Nepochybně je zajímavá proměna ţákovského sociolektu, 

zejména pokud v širších souvislostech slovní zásobu porovnáváme – z vlastní zkušenosti mohu říct, ţe 



mě zaráţí to, ţe se v práci objevují lexikální jednotky, které pravděpodobně pouţívala generace narozená 

během první světové války nebo během druhé světové války, ovšem které my jsme v osmdesátých letech 

povaţovali za zastaralé. To potvrzuje i výskyt některých jednotek v Ţákových publikacích. Některé 

lexikální jednotky jsou naopak zjevně děděnou součástí školských sociolektů, které jiţ po generace ţáci 

povaţují za výstiţné a neotřelé.  

 

Připomínky vedoucího práce 

Autorka by měla podrobněji vysvětlit, proč jako referenční zdroj pro poznání definice termínu slang 

vyuţívala PSJČ, SSJČ, SNČ, SSČ, slovníky sice jazykové, ale neterminologické.  

Sociolekt ţáků není podmíněn jen věkově  a generačně (s. 33), prosím, aby se autorka pokusila najít ještě 

další atribut(y).  

Lexém matika není příklad odvozování (s. 35).  

V případě přezdívek učitelů se asi nedá přímo mluvit o oslovení, příp. nadávkových osloveních – doufám, 

ţe oslovení učitele ty krávo, vole je stále ještě ojedinělé. (s. 46) V návaznosti na nadávky a depreciativní 

pojmenování tvrdí autorka, ţe tato slova nejsou součástí slovníku mluvy žáků základní školy (tamtéţ). Co 

tím myslí? Pouţívají je tedy ţáci, nebo ne? 

Přípona –ec u jednotek jako refec, repec nejspíš slouţí odvozování, ale jednotky vznikají kombinovaným 

slovotvorným postupem. (s. 51) 

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

Lemma bio úča nemá přiřazenu morfologickou charakteristiku.  

 

Reakce autora 

Autorka vyuţila výkladové jazykové slovníky, protoţe se podílí na utváření a chápání termínu, mají velký 

vliv, coţ se potvrdilo. Na problém ostatně odkazuje i Křístek, který upozorňuje na problematická 

vymezení termínů v odborných publikacích.  

Sociolekt ţáků je podmíněn rovněţ sociálními a psychologickými aspekty, obšírně je následně objasnila.  

Lexém matika vzniká jistým typem mechanického krácení, refec a repec vznikají rovněţ mechanickým 

krácením spolu s uţitím derivační přípony.  

 

Oponent práce 

V předloţené práci postrádám tři zásadní věci: 1. podrobnější charakteristiku vlastního výzkumu (přesné 

rozdělení vzorku podle věku a pohlaví, přesné informace o dotazníku + jeho otištění v závěru práce, 

informace o absolutním počtu získaných slov), 2. přesnější interpretaci získaných dat (jemnější dělení + 

přesné procentní údaje, aby bylo vidět, co je skutečně centrální a co je periferní), 3. srovnání s výzkumem 

Factum Invenio. Historický a pojmoslovný úvod je zpracován velmi kvalitně, bohuţel však na úkor 

prezentace vlastního výzkumu.  



Po formální stránce je práce velmi dobrá. 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Autorka by měla detailněji popsat vlastní výzkum, zejména vzorek a metodu.  

Prozkoumaný materiál reprezentuje tendence v ţákovské mluvě obecně“ (s. 57) – z čeho tak autorka 

soudí, vţdyť jde o výzkum regionální   

Zjistil výzkum nějaké skutečně zásadní lexikální inovace? 

 

Reakce autorky 

Popis výzkumu autorka prezentovala jiţ v úvodu své obhajoby. 

Domnívá se, ţe vyjde-li z teoretické části práce, kde popisuje mimojazykové a jazykové faktory, lze 

hovořit o obecných tendencích v jazyce českých ţáků. 

Co se týče zásadních inovací, šlo především o potvrzení základních předpokladů – bohaté mnoţství 

přezdívek, přejímání, které je nyní velice populární, zkracování.  

 

Diskuse 

Diskuse se týkala především výstavby slovníku.  

Dr. Chejnová se zeptala, zda přezdívky měly nějaký negativní charakter. 

Autorka uvedla, ţe mnoho přezdívek bylo spíše neutrálních, mnoho jich bylo utvořeno klasickými 

postupy. Vymezila rovněţ své chápání přezdívky.  

 

Obhajoba práce byla připravena velice promyšleně, komise k průběhu přihlédla při celkovém hodnocení.  

Výsledek obhajoby: výborně 
 

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 
 

      [jméno předsedy] 


