
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Jany Položijové 

„Jazykový humor lékařů“ 

 

Bc. Jana Položijová si pro svou diplomovou práci zvolila téma, které se jeví jako 

zajímavé a možno říci atraktivní, přitom ale evidentně je obtížnější a náročnější na 

zpracování, než se na první pohled zdá. Předložená práce zřetelně dokládá, že je sice možné 

popsat jednotlivé případy uplatnění jazykové komiky (jazykového humoru), avšak že stojíme 

před velmi komplikovaným úkolem, pokud bychom chtěli dospět k obecnějšímu postižení 

formálních a sémantických aspektů formulací, jež (potenciálně) vyvolávají komický účinek. 

Deklarovaným cílem práce je „na základě lékařských humorných příběhů a anekdot 

shromáždit repertoár jazykových prostředků, na kterých je založen jazykový humor 

z lékařského prostředí, a sestavit typologii těchto jazykových prostředků“ (s. 8). V souvislosti 

s tím se autorka nejprve zabývá obecnými charakteristikami „komiky, humoru, smíchu“ (s. 9–

21). Je tak ovšem konfrontována se složitou oblastí rozmanitě (filozoficky, psychologicky 

apod.) podložených teorií a úvah formulovaných vědecky, ale i esejisticky a publicisticky. 

Výsledkem je potom sled citátů a parafrází výkladů různých autorů a prezentace řady často 

aforistických vymezení jednotlivých aspektů komiky, resp. humoru – jaká je / může být relace 

mezi oběma pojmy, není z formulací v kapitole zcela zřejmé, důkladné objasnění dané 

problematiky ovšem zdaleka přesahuje možnosti a cíle diplomové práce. Domnívám se, že 

pro potřeby práce by stačil zcela elementární odkaz na východiskové koncepty, přehled zde 

podaný mohl problematiku jen velmi zjednodušeně načrtnout. Důkladnější pozornost si 

zaslouží úže chápaný fenomén jazykové komiky. Autorka však jen velmi stručně probírá 

koncepci Bohuslava Brouka z knihy Jazyková komika (ne zcela jasně je ale představena jeho 

kategorie záznamové komiky, s. 18) a poté rovněž stručně pojetí Ladislava Dvorského 

(Repetitorium jazykové komiky), jež pak vystupuje jako báze pro třídění sledovaného 

materiálu. 

Hlavní část práce je věnována „typologii lékařského jazykového humoru“ (s. 22–61). 

Autorka shromáždila poměrně rozsáhlý soubor východiskových textů, jenž ovšem není zcela 

homogenní. Hlavním zdrojem pro ni byly populární knižní sbírky medicínských historek a 

vtipů; ty byly doplněny texty z internetu a rovněž novými doklady získanými od lékařů a 

lékárníků. Vedle sebe tak stojí výroky připisované (nejednou proslulým) lékařům, texty, jež 

mají strukturu klasické anekdoty s důrazem na překvapivou pointu, a rozmanité, často 

náhodně vzniklé zkomoleniny, omyly, přeřeknutí a přepsání. Asi by stálo za to k těmto 

rozdílům při popisu materiálu více přihlížet. 



Autorka při práci se shromážděnými texty uplatňuje především dvě hlediska: (a) Velkou 

pozornost věnuje klasifikaci, přičemž – jak už bylo řečeno – využívá (byť s určitými 

úpravami) kategorie navržené Ladislavem Dvorským. Lze tak říci, že práce dokládá 

aplikovatelnost daných kategorií na jednu z oblastí jazykového humoru, resp. že ukazuje 

mnohost podob jazykového humoru v dané oblasti. (b) Výklady o jednotlivých kategoriích 

vždy zahrnují ukázku či několik ukázek textů a zpravidla také komentář k vybraným 

příkladům. Komentáře přitom mívají podobu určité vysvětlující parafráze, která má přiblížit 

způsob fungování humoru (vtipu) v uvedeném textu (neznalost významu slova u jednoho 

z účastníků komunikace, záměna podobných slov apod.). Paradoxním důsledkem těchto 

detailních (a někdy poněkud nadbytečných) vysvětlení pak bývá destrukce komického účinku 

navozeného u čtenáře diplomové práce výchozí ukázkou (srov. např. s. 23–24, 45). Naproti 

tomu v mnohem menší míře se autorka snaží o obecnější a terminologicky přesné postižení 

fungování jazykových struktur, sémantických vztahů apod. Ve výkladu nacházíme i různé 

nepřesnosti a sporná místa: Lze např. formulaci „Já byl letos čtrnáct dnů v […]“ (s. 26) 

označit jako frázi? Formu du nemůžeme charakterizovat jako hovorový tvar slovesa jít (s. 40). 

Někdy se autorka uchyluje k povšechným vyjádřením jako „bohatost českého jazyka“ (s. 28, 

65), „má pravděpodobně původ ve velkém výskytu víceznačnosti v českém jazyce“ (s. 65). 

Uvedené rysy práce evidentně souvisejí též s tím, jak autorka operuje s odbornou 

literaturou. Opírá se především o texty lékařů, které se někdy dotýkají (i) jazykových otázek. 

Např. v pasáži věnované medicínské terminologii přihlíží k publikaci Vladimíra Pacovského, 

jež je určena „pro studenty, zdravotníky i zvídavé laiky“ (s. 37), nikoli však např. 

k monografii Ivany Bozděchové Současná terminologie. V seznamu sekundární literatury 

nacházíme práce Karla Hausenblase, Jiřího Homoláče nebo Aleny Macurové, avšak 

v podávaném výkladu se na ně vůbec neodkazuje. Přitom by z nich bylo možno načerpat 

četné podněty, např. v souvislosti s otázkou, jak medicínský humor využívá napětí mezi 

znalostmi, postoji či odlišným sociálním statusem jednotlivých účastníků komunikace, lékařů, 

mediků, laiků. 

Závěrem je proto třeba říci, že zvolené, nesporně zajímavé téma bylo v diplomové práci 

zvládnuto jen částečně a někdy poněkud povrchově. Práce odpovídá základním požadavkům 

kladeným na práce tohoto typu a doporučuji ji k obhajobě. Mohu však navrhnout jen 

hodnocení dobře.  

V Praze dne 7. června 2018 

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 
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