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Předložená diplomová práce se zabývá analýzou jazyka užíváného v atletice, přičemž se hlavně 

zaměřuje na oblast slangových výrazů – jejich vznik a současný úzus v dané oblasti. Představuje 

první pokus svého druhu podrobně zmapovat současnou atletickou terminologii, respektive 

atletický slang v češtině. 

  Kromě úvodu a závěru je práce členěna do 11 kapitol bez bližšího vymezení na 

teoretickou a praktickou část.  V několika prvních kapitolách autorka osvětluje téma z různých 

teoretických, terminologických a historických východisek: v druhé až šesté kapitole stručně, 

avšak velmi zasvěceně a přesvědčivě probírá lingvistické východisko práce – stratifikaci 

českého národního jazyka, vrstvy slovní zásoby, odborné názvosloví, vznik, definici, jazykové 

a mimojazykové aspekty slangu a slovotvorné procesy při tvorbě slangových výrazů. Tuto 

teoretickou část práce uzavírá oddíl věnovaný sportovnímu slangu. V dalších 5 kapitolách  jsou 

2 kapitoly věnovány obecně historii atletiky a počátkům českého tělocvičného názvosloví (8. a 

10. kapitola), zbylé 3 kapitoly (7., 9. a 11.) se věnují jádru práce – sběru slangových výrazů 

vycházejícímu nejen z odborné literatury, ale též z popularizačních textů, dále názvosloví 

obecných tělesných cvičení a terminologii současné atletiky. Cennou součástí práce je 

výkladovo-překladový Slovník atletické terminologie a slangu obsahující cca 600 slov (autorka 

přesný počet slov ve slovníčku nikde nezmiňuje),  v němž se kromě vysvětlení výrazu uvádí 

existující slangový výraz (zhruba pro třetinu výrazů) a překlad termínu do angličtiny a ruštiny.  



  Autorka se s vytyčeným cílem vypořádala velmi úspěšně. Na základě prostudované 

literatury (bibliografie obsahuje řadu řádně citovaných pramenů jazykovědných, historických a 

sportovních) vytvořila soubor terminologických výrazů, které dále rozčlenila do několika 

skupin: názvy atletických disciplín, pojmenování osob, názvy závodů a tréninků, názvy nářadí, 

náčiní, tréninkových pomůcek, názvy míst a vnějších vlivů a termíny z tréninku a závodu. 

Posléze vytvořila dotazník obsahující 211  položek (jednoslovných a víceslovných trerménů) a 

dala ho vyplnit 36 respondentům (původně jich mělo být 50) různých věkových kategorií.  

  Práce se skládá z mnoha různých segmentů a na ní nejvíce oceňuji autorčinu 

schopnost syntetizujícím způsobem vytvořit ucelený a logicky řaděný jak teoretický výklad o 

českém terminologickém názvosloví a atletické disciplíně, tak i praktický výstup v podobě 

zmíněného slovníku české atletické terminologie a slangu. Práce je celkově psána velmi 

kultivovaným jazykem, korekturu textu autorka provedla pečlivě – jen na několika místech se 

objevují interpunkční prohřešky (buď nadbytečná čárka před však – s. 23, anebo vynechání 

čárky před či – s.26), častěji absence shody (aspektů, jež významně ovlivňuje – s.25; 70. léta 

znamenali – s. 43; nově vzniklé svazy spolupracovali; pořádali se závody – s. 44 apod.). Občas 

narazíme na nevhodnou stylistiku – ať obecněčeskou koncovku: průlomový okamžiky (s. 43), 

anebo celé znění věty, v níž se vyskytuje frazém patřící spíše do publicistického stylu a navíc 

nedodržení shody (s. 45): (...) uspořádání mítinku, který by do Čech přilíkal (..) elitu, byl na 

spadnutí. Další drobné překlepy nestojí za zmínku.     

  Několik drobných poznámek a připomínek se týká různých aspektů práce: 

 v druhé kapitole není dodrženo kanonické členění podkapitol, stejná čísla se opakují 

(2.1.2 Sociolekty, 2.1.2 Interdialekt atd.); 

 v kapitole o stratifikaci  českého národního jazyka autorka neoperuje s termíny 

strukturní – nestrukturní útvary; nestrukturní útvary jsou zmíněny až na s. 21 bez 

bližšího vysvětlení; 

 s. 18 – „tvoření termínů není omezeno jen na jeden slovní druh, termín může být S, Adj. 

V i Adv“ – termín může být (a často je) i kolokace – víceslovné pojmenování (např. skok 

o tyči, do dálky, rozběhová dráha apod.)  

 s. 29 – 30: u popisu slovotvorných procesů bych uvítala příklady; 

 u zpracování kapitoly Historie atletiky, kde autorka popisuje první mistrovství Čech v 

atletice a uvádí různé zajímavosti a kuriozity při vymezení soutěžných disciplín či 

zmiňuje termín laufr (běžec z povolání) chybí více odkazů na odbornou literaturu 

(obzvlášť s. 37 – 39); 



 s. 38 – u zmínky první české běžkyně chybí údaj, kdy běžela závod ze St. Boleslavi do 

Benátek nad Jizerou, tím spíše, že autorka na s. 40 v citaci uvádí, že v meziválečném 

období československá ženská atletika patřila k nejlepším na světě, a taktéž na s. 38, že 

ženám začátkem 19. st. byl sport zakázán; 

 s. 41 – podklapitola česká atletika za 2. světové války zahrnuje též rok 1949; 

  autorka se nezmiňuje o homonymii, přitom se mezi slangovými výrazy hojně vyskytují 

univerbáty, pro něž je homonymie velmi příznačná: srov. např. s. 60 vejška (skok vs. 

vysoká škola), s. 63 a 68 – dálkář/ka (tretry vs. skokanka vs. studentka dálkového 

studia), s. 71 rozběh; s. 138 bedna a jinde. 

 proto je při užití slangových výrazů rozhodující kontext, který autorka patřičně 

nezdůrazňuje, když vyzdvidhuje význam jazykové ekonomie. 

 

  V závěrečné kapitole autorka shrnuje poznatky, ke kterým dospěla a zmiňuje i 

statistické údaje (k třetině slov existuje slangový výraz), způsob tvorby (převážně univerbizace 

či prosté zkracování), nezmiňuje však tvorbu slangového výrazu z hlediska motivace – čili zda 

je více popisných či značkových slov. Dále by mě zajímalo, proč dotazník obsahoval zhruba 

jen  třetinu slov, která se vyskytla ve Slovníku? Na zakládě jakých kritérií autorka provedla 

eliminaci vyexcerpovaného materiálu? Dotazník není součásti práce, a tak přesně nevíme, zda 

autorka v dotazníku nabídla slangové výrazy, které respondenti měli jen potvrdit, doplnit, či 

vyvrátit, anebo políčko pro slangový výraz bylo vyplněno respondenty a autorka je pak dále 

manuálně třídila. A konečně by stálo za to vědět, ve které z vymezených skupin názvů se 

vyskytuje nejvíce slangových výrazů.  

   Přes výše uvedené drobné připomínky práci celkově hodnotím jako velmi záslužnou 

a přínosnou. Předložená práce splňuje všechny požadavky na diplomové práce kladené, velice 

ráda ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.  

 

                                                                                                

V Praze 18. 8. 2017      PhDr. Ana Adamovičová 

 

 

 

 

     


