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1. CÍL PRÁCE: Cílem práce bylo charakterizovat sociolekt užívaný v oblasti esteticky 
zaměřených typech sportovních činností, vesměs provozovaných ženami a dívkami (moderní 
gymnastiky, synchronizovaného plavání a částečně i krasobruslení) Autorka shromáždila 
dostatečné množství jazykového materiálu a analyzovala jej podle vhodně zvolených kritérií. 
Zabývala se rovněž otázkou expresivity v daném jazykovém prostředí a sestavila přehledný 
slovníček shromážděných sociolektismů. Cíl práce byl splněn. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Práce je logicky strukturována a má přehlednou 
kompozici. Autorka prokazuje schopnost práce s odbornou literaturou i osobní vztah k tématu 
a velmi dobrou znalost jednoho typu z analyzovaných prostředí. V praktické části práce 
přehledně klasifikuje jazykový materiál v návaznosti na stanovené hypotézy.  

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Práce je vykorigovaná a její jazyková úroveň vcelku splňuje 
kritéria odborného stylu. Jazykové nedostatky nacházíme spíše ojediněle (interpunkce a 
překlep v titulu vedoucí práce, interpunkce s. 33, průběžně nadbytečná čárka před spojkou 
nebo na s. 7, 11, 13 aj., porušení mluvnické shody na s. 14, stylizace vět v 1. odst. na s. 33, 
pravopis slova vzpor na rukou jako spor na rukou na s. 27 u hesla psí kliky). 

  

4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE: Sběr materiálu byl proveden vhodnou 
metodou osobního rozhovoru. Autorka v práci vhodně kombinuje fakta z odborné literatury    



s výsledky vlastního sběru. Práce je původní a přináší nová zjištění. Autorka je jejímu 
zpracování věnovala se zájmem a systematicky. Shromážděný jazykový materiál je dostatečně 
bohatý a může být dále podrobněji zpracováván. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ: 

1. Projevuje se v lexiku zkoumaných jazykových prostředí fakt, že jeho uživatelkami jsou 
v praxi převážně ženy a dívky? 

2. Vysvětlete tvrzení, že výraz flamingo pochází z německého jazyka. 

3. Kolik respondentů poskytlo jazykový materiál pro zpracování tématu? 

 

6. NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ: Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborně. 
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