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Formulace cílů, metodika a aktuálnost tématu:
Autorka zvolila pro svou bakalářskou práci velmi aktuální lingvistické téma. Jak název
napovídá, zaměřila se na (nejen) jazyková, resp. komunikační specifika italsky mluvící
komunity na sociálních sítích, resp. na sociální síti Facebook.
Práce obsahuje teoretickou a praktickou část, přičemž v první z nich se autorka zabývá
výkladem jednotlivých pojmů, s nimiž následně pracuje v části praktické.
Autorka si v úvodu práce klade za cíl analyzovat specifika neformální komunikace na sociální
síti Facebook. Vymezené cíle tak nekorespondují zcela s názvem práce, neboť v něm se
odkazuje na „sociální sítě“ jako celek. Jak autorka správně uvádí v teoretické části, mezi
sociální sítě řadíme nejen výše zmíněný Facebook, ale také např. Twitter, eventuálně Instagram,
Snapchat apod.
K ověření formulovaných hypotéz pak má autorce sloužit analýza on-line komunikace italských
mluvčích zprostředkovaná tzv. facebookovými statusy, komentáři a soukromými zprávami,
které, jak autorka avizuje, budou představeny v rámci korpusu vybraných textů. Klíčovým
„cílem“ (s. 8) pak má být „analýza zvláštností či specifik komunikace na Facebooku ve
vybraných textech“, pravděpodobně ve srovnání s mluveným jazykem.
Téma je jednoznačně aktuální, v úvodu práce je jasně definována metodika, s níž bude autorka
pracovat, stejně jako cíle, které má práce naplnit. V tomto ohledu mohu vytknout pouze ne příliš
přesný název, který neodpovídá obsahu práce, a z mého pohledu poněkud nadbytečnou
závěrečnou kapitolu týkající se portugalského jazyka, která je příliš stručná na to, aby mohla
být považována za komparaci.
Členění práce:
Bakalářská práce je přehledně členěná na kapitoly a podkapitoly ve třech úrovních. Jednotlivé
kapitoly na sebe logicky navazují, a to jak v rámci teoretické, tak praktické části. Strukturovaný
text lze ocenit především v teoretické části, kdy čtenáře autorka nezahlcuje dlouhými pasážemi
a jasně odděluje myšlenky do odstavců.

Za poněkud nešťastné považuji členění kapitoly 1.6, v níž autorka pojednává o slangu, který
v závorce označuje jako sociolekt, a v následující podkapitole pak o sociolektu mládeže (1.6.1),
v níž hovoří o vztahu mezi sociolektem a žargonem. Právě definici žargonu (která se v českém
a italském jazyce liší) však najdeme až v kapitole následující (1.7).
Méně přehledné je také pro čtenáře členění praktické část. Kapitola 2 „Praktická část“ přechází
přímo v podkapitolu 2.1 „Analýza vybraných pasáží z facebookových textů“, obsahuje však
více méně úvod do metodologie a dat, s nimiž bude autorka dále pracovat. Následují
podkapitoly „ortografické a fonetické změny (2.1.1), morfologická specifika (2.1.2),
syntaktická specifika (2.1.3)“, v nichž autorka představuje již jednotlivé jazykové jevy plynoucí
z jejího výzkumu. Kapitola 2.2 pak opětovně pojednává o již zmíněném, např. o zkracování
výrazů, o kterých ale již bylo, byť stručněji, hovořeno v rámci morfologických specifik.
Úvod práce, stejně jako její závěr, by měl být samostatnou, obvykle nečíslovanou kapitolou.
Anglický název práce je podle normy vždy nutné psát s velkými počátečními písmeny
s výjimkou členů a předložek (Chicago style, APA style, MLA style, AP style). Velikost mezer
mezi odstavci by měla být jednotná v celé práci a jednotlivé řádky by neměly být zalomeny
v mezislovních mezerách, které jsou užity, mimo jiné, ve spojení slabičných předložek a spojek,
či mezi číslem a značkou (srov. s. 30).
Rozsah a úroveň použitých zdrojů, práce s nimi:
Autorka v rámci celé práce průběžně odkazovala na odbornou literaturu jak italských, tak
českých autorů, počet zdrojů je odpovídající práci tohoto rozsahu, práce neobsahuje „hluchá“
místa, která by neobsahovala odkaz na použité zdroje.
Za poměrně závažné pochybení lze však, na rozdíl od výše popsaných drobností, považovat
problematiku citací. Ponechávám stranou poněkud nejednotné průběžné odkazování na zdroje
(v rámci textu i v rámci poznámek pod čarou působí poněkud nadbytečně) a otázku primárních
zdrojů (např. s. 15 a 16) a zaměřím se na citace internetových zdrojů. Citační norma, kterou
autorka používá, je přesně daný soubor pravidel, která je třeba respektovat v rámci celého textu,
tj. nelze se v rámci citace elektronického zdroje omezit na pouhý hypertextový odkaz pod čarou
(např. ss. 21, 37, 47, 50, 55).
Na některých místech práce jsou internetové zdroje citovány (téměř) podle normy, přičemž
chybí pouze informace o tom, kdy byl zdroj citován (srov. s. 39). Je tedy zcela zjevné, že
autorka citační normu používat umí a výše uvedené příklady tak mohu přikládat nedůslednosti
při závěrečné korektuře textu.
Jazyková a stylistická úroveň práce:
Jazyková úroveň práce je dobrá a splňuje požadavky, které jsou na tento typ práce kladeny.
Také z hlediska stylistiky je práce standardní, občasnou chybějící interpunkci (s. 37) lze v práci
daného rozsahu zcela přehlédnout. I přesto si však neodpustím několik výtek, které spíše než
k negativnímu hodnocení míří do budoucna, tak, aby se jich autorka při psaní další kvalifikační
práce vyvarovala.

Zcela úvodem bych autorce doporučila zvážit při psaní užití tzv. autorského plurálů, který, dle
převládajícího názoru, zajišťuje větší odstup a zároveň dodává práci na větší vážnosti. Autorka
by se tak vyvarovala některých „osobních“ formulací jako např. „…který jsem v českých
publikacích doposud nenašla“ (s.12), či „Doposud jsem nenarazila na…“, eventuálně „při
zmínce o Facebooku si mnoho z nás pravděpodobně vybaví jméno Mark Zuckerberg“
(s. 15), „hlavní výhodou Facebooku se zdá býti fakt, že tato síť je jaksi nejuniverzálnější“ (ibid).
Poněkud rušivě pak působí nejednotnost grafického označení cizích pojmů, které autorka někdy
dává do uvozovek, někdy píše kurzívou a někdy je nijak neodlišuje, a to i v rámci jedné strany
(srov. s. 18 Digital natives a Internet relay chat)
Práce také obsahuje některé drobné formulační lapsy, např. na s. 18 větu „výraz ‚chat‘ pochází
z angličtiny a znamená ‚povídat si‘ nebo ‚chatovat‘“, „slovník CzechEncy […] se zamýšlí“
(s. 24), „…zaznamenán spíše a především u Sardů“ (s. 31), „…a vertikální naopak v zemích
východních, např. v Asii“ (s. 50). Na straně 30 pak chybí v zápatí číslo stránky.
Praktická část a závěry práce:
Praktická část práce je členěna do několika kapitol a podkapitol (viz výše). Autorka formulovala
své hypotézy vycházejíc především z praktických zkušeností s užíváním Facebooku,
konfrontovala je však také s postoji jiných autorů, což lze jedině pozitivně vyzdvihnout. Jak již
bylo uvedeno výše, pracovala s reprezentativním vzorkem literatury české i italské, a to
i v rámci praktické části.
Svou analýzu autorka uvozuje prezentací zdroje, z něhož vycházel korpus textů, které pro svou
práci využila. Má výtka v tomto ohledu směřuje především k tomu, jak tento „korpus“ autorka
volila. Facebookové statusy, komentáře a komunikace v rámci Facebook Messengeru, z nichž
autorka čerpala data pro svůj výzkum, pocházely od uživatelů, které má autorka mezi svými
„přáteli“. Tito uživatelé jsou, zcela pochopitelně, věkově blízcí autorce (rozložení věkových
kategorií reprezentovaných grafem na s. 31 nepovažuji za zcela šťastné); téměř dvě třetiny
uživatelů jsou ve věkové, velmi široké a různorodé, kategorii 26-50 let, uživatelů do 25 let
(přičemž sociální síť Facebook je přístupná uživatelům od 13 let) bylo 15 a pouhých 9 uživatelů
patřilo do skupiny starších 51 let.
Ani rozložení uživatelů podle regionů nedotváří zcela reprezentativní vzorek, neboť 17
uživatelů pochází z Toskánská, 9 uživatelů z Lombardie, 7 ze Sardinie; zbývajících 22 subjektů
je roztříštěno do 11 dalších regionů. Právě korelace mezi věkem a původem, jak autorka zdatně
v rámci prezentace závěrů svého výzkumu ukazuje, je často zcela klíčová, a proto pro příští
podobný výzkum lze jednoznačně doporučit reprezentativnější vzorek, který přinese
jednoznačně interpretovatelné výstupy. Autorka se tak vyvaruje toho, aby svou vlastní práci
hodnotila tak, že „výsledky výzkumu jsou spíše orientační, neboť určité jevy byly zaznamenány
pouze u minimálního vzorku uživatelů“ (s. 31).
Za největší nedostatek praktické části práce považuji nemožnost jakkoliv ověřit data, s nimiž
uživatelka pracuje. Uvádí sice v rámci textu jednotlivé příklady, k nim však neuvádí příslušná
metadata, tedy například odkud daný mluvčí pochází a jaký je jeho věk, eventuálně jakého je
pohlaví; práce tak prezentuje pouze závěry. Na s. 41 například autorka předkládá závěr

o užívání oslovení „raga“ namísto „ragazzi“; neuvádí však, u kolika uživatelů „ve věku
cca 25-29 let“ se skutečně s tímto jazykovým jevem setkala, zdali tito uživatelé pocházeli
z nějakého konkrétní regionu, a tedy se jedná o dialekt či nikoliv (tento závěr připouští i autorka
sama, když uvádí, že „vynechání koncové slabiky by tedy mohlo být ovlivněno dialektem“).
V závěru práce na s. 57 autorka uzavírá, že se jí podařilo prokázat časté užití anglicismů
mladými uživateli Facebooku. Autorka skutečně v kapitole 2.2.4 uvedla celou řadu příkladů,
kdy byly anglicismy či celé anglické fráze jí zkoumanými uživateli užity. Není však opět patrné,
zdali jsou uvedené příklady od různých uživatelů, nebo pouze od několika vybraných, kteří
mají větší „tendenci“ anglicismy užívat. K takto jednoznačně formulovanému závěr chybí
v práci jednoznačná data, přestože není nejmenší důvod autorčin závěry jakkoliv rozporovat.
Obecně lze tedy vytknout chybějící „čísla“, s nimiž v rámci svého výzkumu pracovala, a která
jí umožnila zpracovat kvantitativní i kvalitativní analýzu, jež vedla k prezentovaným závěrům.
Tento mezikrok je pro práci tohoto typu zcela klíčový.
Naopak za velmi zdařilou považuji kapitolu o syntaktických specificích „internetového“ či
„facebookového“ jazyka, stejně tak celá část týkající se specifik lexika je době zpracovaná.
Ocenila bych však v těchto kapitolách větší strukturovanost textu a jeho navázání na jednotlivé
příklady, neboť tak, jak je text vystavěn v této části, je na několika místech poněkud
nepřehledný.
Poslední a opět pouze akademická výtka patří přílohám, které nejsou pojmenované. Jejich
obsahem jsou grafy, které jsou však zjevně pouze přenesené z jiného zdroje. K dokonalosti tak
chybí pouze to, aby autorka data z grafů přenesla do vlastní, jednotné grafické podoby, a uvedla
zdroj. V příloze č. 3 (s. 63) je mezi zkrácenými výrazy pravděpodobně navíc slovo Skerzando.
Obvykle jsou také stránky textu s přílohami číslovány odlišně od zbytku práce (např. římskými
číslicemi).
Připomínky a otázky k obhajobě:
V rámci obhajoby jinak poměrně zdařilé práce by se autorka měla vypořádat s výše uvedenými
výtkami. Dále navrhuji k diskuzi následující:
•

•

•
•

Vnímá autorka nějaký rozdíl mezi českým výrazem „slang“ a jeho italským ekvivalentem,
sociolektem a žargonem? Mají tyto rozdíly nějaký vliv na její výzkum? Kam by autorka
zařadila právě jazyk sociálních sítí?
Může autorka vysvětlit a rozvést svou myšlenku na s. 25: „Mluvená řeč má nepochybně
vliv na lexikum a způsob vyjadřování se na sociálních sítích, případně internetu, neboť
častokrát, zejména při chatové komunikaci či posílání zpráv skrze aplikace instant
messagingu, jsou komunikanti ovlivněni způsobem vyjadřování, který by za jiných
okolností užili při synchronní mluvené konverzaci.“?
Jak autorka interpretuje závěr uvedený na s. 32: „…tyto jevy mizí kvůli stále klesajícímu
používání SMS zpráv“?
Je výrazová ekonomie (srov. kapitolu 1.9.3) skutečně pozorovatelná ve všech druzích
komunikace na sociálních sítích?

•
•

Může autorka vysvětlit, v čem spatřuje jazyková specifika příkladu č. 5 na s. 35? V čem se
odlišují od mluveného či psaného jazyka?
Autorka na s. 47 uvádí tzv. „italianizované výrazy“. Existují k těmto výrazům italské,
eventuálně české ekvivalenty?

Závěr:
Předložená bakalářská práce splňuje kvalifikační předpoklady na tento druh práce kladené,
a proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě. Vzhledem k některým výše uvedeným výtkám,
především pak v praktické části, a v souvislosti s výtkou týkající se citací, navrhuji, po dlouhé
úvaze, hodnotit práci známkou „velmi dobře“.

V Praze dne 8. června 2019
JUDr. Mgr. Marta Argalášová
oponent bakalářské práce

