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Formální úprava: 

Po formální stránce splňuje práce požadavky kladené na bakalářské práce (obsahuje čestné 

prohlášení, obsah, dále klíčová slova, abstrakt v českém a anglickém jazyce). Práce je napsána na 

dobré jazykové úrovni a je pečlivě upravena. Práce je dále opatřena jednotným poznámkovým 

aparátem, seznamem zkratek, grafy a tabulkami, přílohami a strukturovaným seznamem použité 

literatury. 

 

Struktura práce: 

Bakalářská práce má přehlednou strukturu, která je charakterizována vyváženým poměrem mezi 

teoretickou analýzou předpokladů pro výzkum zvolené problematiky a praktickým rozborem 

jazykového materiálu. V první kapitole je předložen základní přehled a klasifikace různých typů drog, 

jsou nastíněny zvláštnosti jejich působení a historie užívání/zneužívání. Druhá kapitola se věnuje 

drogovému prostředí z hlediska lingvistického, jsou zde popsány základní způsoby obohacení 

příslušné slovní zásoby a jednotlivé morfologické a sémantické postupy jsou zároveň ilustrovány 

řadou zajímavých příkladů z obou jazyků. Jádro práce však představují čtvrtá a pátá kapitola, kde jsou 

zkoumány slangové výrazy spojené s barvou drogy, deminutiva a homonyma. V závěru je pak 

provedena rekapitulace celé práce se stručným vyhodnocením výsledků výzkumu. 

 

Použité metody: 

Protože metody sběru a vymezení materiálu pro jazykovou analýzu v takto málo probádané (v 

českém prostředí) oblasti jsou velmi diskutabilní, autor věnuje celou kapitolu podrobnému popisu a 

argumentovanému zdůvodnění použitých postupů. Autor také pojednává o problematice přesného 

vymezení hranic slangu, argotu a žargonu (s. 22) ve vztahu k lexiku „narkosvěta“, přičemž nejen 

provádí kompilaci dostupných zdrojů, ale zaujímá vlastní stanovisko k tomuto problému. 

 



Splnění cílů práce: 

Hlavním cílem práce bylo shromáždit slangové výrazy substantivní povahy označující drogu v ruském 

a českém jazyce a provést následné porovnání tohoto lexika v obou jazycích z hlediska slovotvorného. 

S tímto cílem se autor bezpochyby úspěšně vypořádal. Dalším cílem bylo nastínit možné cesty 

budoucího výzkumu a vytvořit slovníčky českých a ruských slangových výrazů, označujících drogu. I 

tyto cíle můžeme považovat za zdárně uskutečněné. Jako velmi podnětné se dají označit výsledky 

komparace slangových výrazů v souvislosti s jejich přiřazením k určitým skupinám drog (souvztažnost 

s konkrétním významem a účinkem drogy) a popis homonymie a polysémie u některých ruských 

výrazů.  

 

Podněty k obhajobě: 

1. Ve své práci jste se zaměřil převážně na tři skupiny nominací, mohl byste uvést nějaké další 

produktivní způsoby tvoření nominací v oblasti názvů drog? Nemohl byste nastínit jazykovou situaci 

v oblasti slovotvorby verbálních výrazů, spojených s aplikací drogy v obou jazycích? 

2. Zmiňujete se o tom, že do budoucna plánujete vytvořit dotazník a provést vlastní terénní šetření (s. 

46). Jakým způsobem se chystáte zmapovat jazykovou situaci v poměrně uzavřené komunitě 

narkomanů, aby se výsledky daly považovat za reprezentativní? 

 

Hodnocení práce: 

Práci považuji za zdařilou, v oblasti vytvoření základu pro budoucí překladový slovník v dané odborné 

oblasti za velmi přínosnou. Rozsahem i kvalitou zpracování splňuje požadavky, standardně kladené na 

bakalářskou práci (v souladu s OD 10/2014, čl. 4, odst. 4). Autor prokázal schopnost orientace 

v odborné literatuře, práce s prameny, samostatného výběru, analýzy a komparace vhodného 

jazykového materiálu.  Doporučuji proto k obhajobě s hodnocením výborně. 

  

 

V Praze dne  05.06.2017      Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 

 

 

 

 


