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Téma posuzované diplomové práce - popsat specifika češtiny v atletickém prostředí - velmi 

aktuální, neboť, jak se ukázalo při plnění diplomového úkolu, vlastně cílený průzkum jak jazyka 

atletiky, a to jak z hlediska korpusového, tak statusového, tak jeho slangové vrstvy nebyl doposud 

zkoumán. Vzhledem k tomu nebyl název práce v zadání nijak specifikován, neboť nebylo možné 

vyjít z jakékoli odborné literatury. Motivací k výzkumu byla skutečnost, že “vzrůstající úloha sportu 

jako společenského fenoménu vede k tomu, že je slovní zásoba obohacována též o výrazy ze 

sportovního prostředí, které dříve znal a používal jen úzký okruh lidí“  

Cíle práce tedy krystalizovaly v průběhu zpracování tématu. Vzhledem k průkopnickému 

postavení diplomantky nakonec převážil vlastně úplně primární výzkum a cílem práce se stala 

analýza odborné terminologie a slangových výrazů používaných v komunikaci ve sportovním 

prostředí. Výzkum atletické terminologie poté byl postaven na analýze psaného jazyka, zatímco 

segment slangových výrazů byl zkoumán na základě dotazníkového šetření. Cíl popsat odbornou 

terminologii vedl dále k zájmu o sémantickou stránku terminologie a o zájem o její porovnání 

s dalšími jazyky (ruštinou, angličtinou). 

Diplomantka se výborně vyrovnala s potřebnými východisky terminologickými, s otázkami 

stratifikace češtiny a postavení odborného jazyka a slangu v ní (kap. 2), s otázkou pojmu slovo a 

jeho jazykovědnou reflexí se zaměřením na terminologii (kap. 3 a 4). Podrobně rozebrala poté 

pojem slang z hlediska jazykových a mimojazykových parametrů (kap. 5.) a charakteristiku 

slangové slovní zásoby, včetně procesů jejího obohacování. Jako východisko pro charakteristiku 

shromážděného materiálu poté popsala ve stručnosti slovotvorné postupy ve slangu (kap. 5.8.  -

5.10). Prostudovala též historii zkoumání českých slangů se zaměřením na slang sportovní. V těchto 

teoretických pasážích si cením především výběru sekundární literatury a rozvážného zacházení s ní. 

Chtěla bych zdůraznit, že v této části byla diplomantka velmi samostatná. 

Na pomezí teorie a praxe se ocitly kapitoly věnované dějinám atletiky, v nichž diplomantka 

nalezla výrazné motivující texty, jejichž výsledkem je živé vyprávění o dějinách atletiky zejména 

české, včetně snad málo známých vtipných událostí a podivuhodně se rozvíjejících příběhů (kap. 8. 

Je nepochybné, že z tohoto materiálu by bylo možné ještě dále těžit, zejména kdyby se diplomantka 

chtěla vrátit k jedné původní myšlence, totiž k jazyku sportovních reportáží (psaných i mluvených), 

případně i k jejich zpracování ve filmu. Fascinace historií atletiky nepochybně vedla také k vhodné 

systematizaci terminologie z hlediska obsahového. A přivedla diplomantku i k počátkům českého 

tělocvičného názvosloví včetně obrozenecké slovotvorné činnosti (kap. 9). Nepochybně i zde se 

otevírají možnosti dalšího výzkumu.  

Praktická část je postavena na úctyhodném souboru více než 2000 termínů analyzovaných 

jak z hlediska formálního, tak především významového (mimo jiné též analýzou výkladových 

slovníků). Výsledkem je vlastně nepříliš čtivá tabulka, jež je nazvána slovníkem atletického 

názvosloví a uvedena vcelku v příloze práce. Její obsažnost a zejména pracnost sestavení je však 

očividná. Informace je pečlivě, precizně, metodologicky promyšleně a jednotně systematizována. 

Dobře jsou popsané zdroje, z nichž autorka excerpovala. Je úctyhodná jejich šíře („Za tímto účelem 

jsme probádali informační zdroje v podobě historických publikací, encyklopedických spisů, 

atletických příruček, učebnic a pravidel…“, s. 60). Opět lze konstatovat, že tato primární úmorná 

práce nese výsledky, jež otevírají možnosti další práce s materiálem. Během obhajoby by se 

diplomantka mohla vyjádřit i tomu, jak hodnotí zachycení atletické terminologie ve výkladových 

slovnících. 

Druhým zdrojem materiálu bylo dotazníkové šetření. Autorka podrobně popisuje záměr i 

obtíže při jeho realizaci, výběr respondentů a relativně nízkou návratnost dotazníků, typologii 

otázek a jejich zvolený rozsah. Nakonec sama hodnotí složení respondentů i získaný materiál spíše 



jako sondu kvantitativního charakteru. Pro šetření si vybrala pouze 211 termínů na základě 

frekvence, přičemž konstatuje relativně jednotné odpovědi z hlediska slangových synonym. 

Provedený výzkum byl dobře připraven a promyšlen a dobře realizován. 

Podstatou materiálové části a je jazyková analýza shromážděného materiálu z hlediska 

formy, původu, utvářenosti a stylového zařazení jednotlivých slov. Popis je členěn do sémantických 

okruhů (kap. 11). Diplomantka dobře a všestranně analyzuje materiál, i když další práce by přinesla 

i nové poznatky. Zhodnocení přineslo informaci o tom, jak často mají termíny slangová synonyma, 

jak se prosazují jednotlivé způsoby tvoření, informaci o přechodu slangových výrazů do běžně 

mluveného jazyka. Výklady jsou umírněné, závěry střízlivé a věcné. Odhalena byla tradičnost 

atletické terminologie, její závvislost na původních průkopnících sportu u nás. 

 

Diplomantka splnila v plné míře cíle, které si stanovila. Na základě vlastního empirického 

výzkumu i na základě studia příslušné odborné literatury prokázala výbornou orientaci v daném 

tématu. Zvolená metodologie a zvolený postup je zcela adekvátní zpracovávanému tématu. Vysoce 

hodnotím výběr odborné literatury a práci s ní. Dobře zpracovala přehled odborných východisek, 

analýzu existujících materiálových prací a jejich shrnutí. Dosáhla velmi cenných výsledků, na něž 

lze dále navazovat. Její práce je podnětná a materiálově spolehlivá. 

 Formálně má práce všechny požadované náležitosti, je zpracována pečlivě. 

 

Diplomantka měla původně představu poněkud více sociolingvisticky zaměřeného výzkumu 

s cílem prozkoumat specifika komunikace mezi trenérem a sportovcem. Byla bych ráda, kdyby se 

k tomu při obhajobě vyjádřila: proč došlo k posunu těžiště výzkumu a zda se jí i nadále zdá, že by 

tato oblast byla pro výzkum perspektivní. 

Navrhuji jako podklad púro obhajobu hodnocení výborně. 
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