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1. CÍL PRÁCE: Cílem práce bylo shromáždit relevantní vzorek jazykového materiálu (182 

sociolektismů) a ten následně analyzovat ze sémantického hlediska a vytvořit slovníček 
daného sociolektu. Cíl práce byl podle mého názoru splněn. 

 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Práce přináší vhodně zpracovanou teoretickou část, 

autorka hodnotí slang z mnoha aspektů, zvolila dobře připravený dotazník v kombinaci 
s excerpcí zájmových blogů ke sběru sociolektismů. Zkoumá také slovotvornou utvářenost 
sociolektismů, zdařile popisuje analyzované prostředí. Nejvýznamnější část práce 
představuje slovníček sociolektismů. Práci doplňují vhodné přílohy. 

 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Práce je graficky v pořádku, je vykorigovaná, autorka v práci 

ponechala drobné nepřesnosti, např. na s. 11 je zaměněn tiret za pomlčku, není jasné, proč 
citace z jednoho zdroje jsou opakovány v poznámkách pod čarou, např. s. 17 a 18, na s. 24 
je porušena shoda …se slovy, které byly přejaty, na s. 37 je nenáležitý zápis %. Autorka se 
nevyhnula neobratným formulacím, např. na s. 20… pro sociolekty je příznačné 
převažování substantiv, často se opakuje slovo rozdělit – např. na s. 36 je třikrát. 

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE: Práce je vhodně strukturována, přináší 

nová zjištění, především v oblasti synonymie sociolektismů a údajů o expresivním 
příznaku jednotlivých lexémů. Představuje první sondu do analyzovaného prostředí. 

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

OBHAJOBĚ: 
 

1. Proč autorka nadřadila univerbizaci ještě nad všechny ostatní způsoby tvoření 
sociolektismů na s. 16 v bodě 3.3? 
 

2. Vznikl výraz kroužkovat skutečně neslovotvorně? (viz s. 21)? 
 
3. Jedná se na s. 23 opravdu o tvoření sociolektů (viz bod 4.3)? 
 

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

výborně – velmi dobře podle průběhu obhajoby. 
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