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1. CÍL PRÁCE: Cíl práce byl splněn. Práce zpracovává téma, které je dosud zpracováno jen 
částečně, analyzuje celkem 225 výrazů z mluvy řidičů. 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Práce se vyznačuje přehlednou kompozicí, autorka svá 

zjištění formuluje věcně, v teoretické části pracuje s odbornou literaturou, vybírá relevantní 
odborné informace. Bylo by vhodné užít vymezení jednotlivých základních pojmů (např. 
sociolekt či žargon) literaturu novější. Praktická část přináší podrobnou analýzu a 
klasifikaci získaného jazykového materiálu.  

 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Práce je vykorigovaná, nacházíme minimum překlepů, např. na 

s. 43 chybí na 2. řádku pro, s. 35 je chybně zapsáno 50 místný. Autorka se nevyhnula 
některým formulacím nevhodným do odborného stylu, např. v úvodu …pojem řidič je 
velmi široký, s. 4 nevhodný slovosled, nalézáme i nepřesnosti interpunkční, např. na s. 5 je 
nadbytečná čárka před a kam. Poznámky nejsou ukončeny tečkou.  

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE: Práce přináší nová zjištění, její nedílnou 

součástí je slovníček sociolektismů. Je pečlivě zpracována, může se stát východiskem 
další zkoumání. Autorka nejednotně užívá pojmy slang a sociolekt, název kapitoly 
Kategorie způsobu tvoření slova by bylo vhodné upravit, není vhodné vymezovat jako 
kapitoly kratičké úseky, např. 1.2 na s. 4. Není jasné proč v závěru je česky abstrakt a 
anglicky resumé. 

 
5. OTÁZKY A P ŘIPOMÍNKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ: 
1. Autorka používá nadpis 2.1.1 Standardní čeština, pak užívá jen termín čeština 

spisovná. Jak chápe pojem standard? 
2. Proč autorka nevychází z posledního vydání SSČ? 
3. Proč autorka nevyznačila výrazy interslangové? 
4. U slova angorák jde opravdu o překrucování?  

 
6. NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ:  
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 
 
 
Datum: 6. září 2019      Helena Chýlová 
 


