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Posudek diplomové práce Jany Položijové Jazykový humor lékařů 
 
Diplomová práce Jany Položijové je věnována přitažlivému, ba atraktivnímu tématu – 
jazykovému humoru z lékařského prostředí. Jako takové nebylo dosud soustavněji zpracováno, 
pro český materiál je novátorské, a tedy vítané. Přes pochopitelnou lákavost jde však o téma 
poměrně náročné, a to se projevilo nejen v průběhu, ale i na výsledku práce. V tomto kontextu 
bych v úvodu chtěla ocenit elán, pracovní úsilí, ne-li přímo odvahu diplomantky, které 
projevovala při vypracování zadaného úkolu. Zároveň však musím konstatovat, že právě 
poutavost a populárnost materiálu ji zřejmě zradila, zahltila a oslabila odborný zájem a 
pozornost. Práce tak víceméně zůstala u shromáždění, interpretace a popisu humorných 
lékařských příběhů a anekdot a na hlubší lingvistickou a komunikačně zaměřenou analýzu 
nedošlo. A to je nejen nedostatek, ale i škoda, protože se diplomantce podařilo nejenom 
shromáždit již zaznamenané (ev. publikované) příklady jazykového humoru, ale i rozšířit je o 
další ukázky. 
 
Záměrem diplomové práce byla typologie jazykových prostředků, na kterých je založen 
jazykový humor z lékařského prostředí, metodologicky založená na vztahu znak – znak a znak 
– uživatel. Východiskem k tomu bylo vymezení relevantních lexikálněsémantických a 
pragmatických pojmů (v úvodních kapitolách). Ve vztahu k jazykovému humoru měly být 
sledovány jednotlivé typy lexikálních významů, tedy posuzovány podle jejich funkce 
v humorných textech, důležitou roli přitom sehrává (ne)kompetence recipientů (čtenářů), ale 
také kompetence v rámci textu, tj. nejčastěji lékaře a pacienta. Tento zřetel k recipientovi i ke 
specifické komunikační situaci není při interpretaci humorných textů v práci dostatečně 
uplatňován, příp. explicitně vyjadřován a adekvátně interpretován (tj. co se jeví komické 
lékařům, se nemusí jevit komické pacientům a naopak). Viz např. ukázka č. 12, s. 35: Jaký je 
nejoblíbenější zákusek gynekologa? „Císařský řez.“ a její analýza, s. 36: „Humornost tohoto 
vtipu vychází z kombinace dvou kontextů, které k sobě původně vůbec nepatří (cukrařina a 
gynekologie), zde se však náhodně setkávají.“ Obdobně také neznalost latiny lze vysvětlil 
pragmaticky, komunikačně; viz např. recipienty zkomolené názvů léků – na s. 27 se uvádí, že 
jejich tvořením vznikají komické situace – ale pro koho? Při jejich tvoření jde primárně o 
mnemotechniku, aby si laik zapamatoval složitý latinský název, kterému nerozumí.  
 
Komunikační kompetence se týkají zejména (ne)znalosti lékařských termínů a latiny; tyto 
případy jsou v práci hojně ilustrovány, potřebné (a pro jejich pochopení užitečné) by bylo 
představení základů teorie terminologie (obecně a terminologie lékařské) a odborného diskurzu 
(včetně jazyka pro speciální účely), příp. relevantní odkazy na odbornou literaturu o nich. Tím 
by byl humor v lékařství uveden do lingvistického a komunikačního kontextu; zejména často 
citovaná publikace Pacovského nereprezentuje lingvistický pohled na lékařský humor (autor 
nebyl lingvista, ale lékař, a tak předkládá interpretaci viděnou zevnitř, pohled uživatele). Je dále 
škoda, že nebyly výsledky analýzy uplatnění, podílu (lékařské) terminologie v humorných 
textech reflektovány v závěru práce – jak jsem již naznačila, jde o nové téma, o to cennější by 
takové zobecnění bylo. Úvodní i závěrečná část práce by mohly být zpracovány důkladněji a 
s vlastními komentáři a hodnocením (zejména některé úvodní pasáže připomínají výtah). A 
konečně také třetí kapitola práce by si zasloužila důkladnější propracování; autorka v úvodu 
uvádí, že získala „nečekaně velké množství odpovědí“ na dotazníky – je velká škoda, že je 
neanalyzovala z pohledu pragmatiky, příp. sociolingvistiky; pragmatická a sociologická 
analýza postojů uživatelů by obohatila práci a zvýšila její hodnotu. 
 
Téma lékařské jazykové komiky je zpracováno dobře promyšleným postupem, kompozice 
práce je přehledná, text se zřetelně dělí na teoretickou a analytickou část s množstvím příkladů; 
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jejich interpretace však není vždy uspokojivá, neobsahuje vyjádření lingvistické podstaty jevu 
a/nebo pojmenování lingvistickou terminologií. Lingvistická terminologie nebývá v práci 
užívána vždy přesně, navíc ani jednotně, viz např. termíny pojem – termín – název – 
pojmenování – slovo – medicínské slovo apod. (viz např. s. 22, charakteristika knihy J. 
Pacovského). V souvislosti s terminologií bych chtěla ještě upozornit na úskalí spojování 
odborných a cizích slov (v práci v jedné kapitole 2.1 Použití odborných termínů a cizích slov, 
viz též formulace s. 26: „Druhou skupinu reprezentují spíše krátké vtipy vycházející z použití 
odborných nebo cizích slov v prostředí, které tato slova nezná…“); ačkoliv se zejména 
v lékařské terminologii oba příznaky slov (jazykový původ, funkční platnost) často překrývají, 
nelze oba typy pojmenování prezentovat takto dichotomicky.  
 
K práci mám dílčí připomínky, uvádím je tematicky: 
 
1. Obsahová nepřesnost vyjádření 
s. 9: Komikou se zabývají různé vědecké disciplíny. Například to je filozofie, psychologie, 
estetika, sociologie, teorie umění a mnoho dalších. Každá z těchto disciplín zkoumá komiku 
trochu jinak.  
– Jak jinak přistupují tyto disciplíny ke komice? Naznačte alespoň ve vztahu (kontrastu) 
k lingvistice. 
s. 9: V této práci vycházím zejména z děl Vladimíra Boreckého (Teorie komiky), Henriho 
Bergsona (Smích) a Jana Orlického (Záhady komična, teorie komična, vtipu, gagu a smíchu).  
– Bylo by užitečné se o uvedených autorech a dílech alespoň stručně zmínit, porovnat či 
usouvztažnit je (co je relevantní pro diplomovou práci). 
s. 9: Situace se nás nesmí dotýkat emocionálně nebo existencionálně, v takovém případě situace 
namísto komického pocitu vyvolává pocit úzkosti a ublíženosti.  
– Co to znamená, nerozumím tomu – bylo by dobré uvést příklad, příp. od koho je názor přejat. 
s. 12: Vnější komika vzniká v souvislosti s jakýmkoli ošklivým vzhledem. 
– Opravdu a vždy?  
s. 13: Termín naivita pochází z latinského nativus, nature, což znamená jednoduchost, prostotu, 
nevinnost,..   
– Proč je substantivum naivita vysvětleno etymologicky adjektivem? Tvar natura je chybný, 
v latině neexistuje. Navíc latinské nativus neznamená „jednoduchost“, „prostota“, ale 
„přirozený“. A dále: slovo nebylo do češtiny přejato z latiny přímo, viz Rejzek, J.: Český 
etymologický slovník, LEDA 2015, s. 443: naivní {prostoduchý, dětinský} (19.st.), naivita, 
naivka. Přes něm. naiv z fr. naïf tv., původně {přirozený, opravdový}, z lat. nātīvus {přirozený} 
od nātus, což je příč. trp. od nāscī {rodit se}. Srov. ↑nacionále.  
s. 13: Absurdita pochází z latinského absurdus – je to druh komiky,  
– A jaký je význam latinského slova? (Srov. výše výklad u nativus). 
s. 14: Slovo humor má původ v latině (humor = tělní tekutina) a do českého jazyka proniklo z 
anglického humour (nálada, rozpoložení, povaha), …  
– Z angličtiny se do češtiny dostal pouze tento druhý význam, a to přes němčinu; původní 
význam převzala čeština z latiny přes francouzštinu, viz Rejzek, J.: Český etymologický 
slovník, LEDA 2015, s. 241: humor (17.st.), humorný, humorista, humoristický, humoreska 
(podle ↑gro- teska ap.). U Komenského ve významu {nálada} (z lat.). Dnešní význam (od 
19.st.) přes něm. Humor z angl. humour tv., vedle toho i {nálada, povaha; vlhkost, mok} a to 
přes fr. z lat. hūmor {vlhkost, tekutina} (srov. ↑humidita).  
s. 16: Vtip je komická situace, která pracuje s intelektuálními prvky a klade určité nároky na 
posluchače. 
– Je každá posluchačsky náročná situace s intelektuálními prvky vtipná?  
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s. 22: Podle Dvorského se komického pocitu u této kategorie dosahuje zejména používáním 
předložkových výrazů s přesnějším významem (jako příklad uvádí v průběhu), opisnými 
trpnými tvary (např.: bylo dosaženo, bývá vyjádřen),  
– Z čeho však pramení tento komický pocit? Sekundární předložky (které má patrně Dvorský 
na mysli) a pasivní opisné tvary svou podstatou nejsou komické. 
s. 23: Zkoušející studentku chtěl navést k odpovědi „facies caudalis“, což znamená „dolní 
plocha“ (facies – plocha, caudalis – dolní). Zároveň zkoušející poskytl studentce pomůcku v 
českém jazyce, kdy odkazoval na latinské slovo pro „ocas“, což je „cauda“, tedy velmi podobné 
termínu „caudalis".  
– Podstata vtipu spočívá v tom, že latinské adjektivum caudalis znamená 1. „ocasní“ (k tomu 
odkazoval zkoušející, aby si studentka vzpomněla na slovo cauda = ocas), ale i 2. „dolní“.  
s. 23: Stres měl svůj podíl na tom, že studentka si v dané chvíli nespojila slovo „ocas“ s jeho 
definicí končetiny vyskytující se na zadní části těla,  
– Přesněji: … končetiny vyskytující se na zadní části těla ZVÍŘAT  
s. 24: Slovo bylo zkomoleno na „penisalis“ pomocí přípony „-lis“ po vzoru tvarů „carnalis“ a 
„caudalis“.  
– V uvedeném příkladu jde o slovotvornou příponu -alis, nikoliv -lis; -alis je základní a 
nejužívanější odvozovací přípona anatomických adjektiv, do češtiny adaptovaná v podobě -ální 
(lumbální, rektální, orální, dorsální, laterální).  
– V uvedené podobě carnalis je překlep, zde jde o adjektivum cranialis = „horní“, „lebeční“. 
s. 24: Pojem „abortivní“ má dva významy – jednak v pojetí ne úplně vyvinutý, nestandardně 
probíhající, jednak způsobující potrat.  
– Jde o lexém (termín) abortivní, pojem nemá význam. 
s. 29: U některých výrazů už dnes ani není na první pohled poznat, že původně jde o medicínská 
slova (například „trefil ho šlak“, „dostal psotník“ nebo „klepla ho pepka“).  
– Bylo by zajímavé uvést význam původních termínů. 
s. 30: Faux amis neboli zrádná slova (někdy se jim také říká falešní přátelé) se vyskytuje na 
přechodu mezi jazyky.  
 – Co to přesně znamená? 
s. 30: Proč je mezi příklady faux amis ukázka č. 7, založená na termínu prodloužená mícha? 
s. 32: Nadávky jsou metoda, jak pojmenovat osobu způsobem s urážlivým podtextem. Nadávka, 
jako čistý prostředek jazykové komiky, by neměla obsahovat urážku.  
– Srov. pojetí nadávky – co to tedy je: metoda, prostředek, ….? 
s. 36: První význam se však týká gastronomie – solení pokrmů, dochucování. Druhý význam, 
solení namrzlých cest a silnic, se vytvořil na základě podobnosti v průběhu této činnosti  
– Jak se vytvořil druhý význam, kdo a kdy ho vytvořil? – A tvoříme vlastně významy slov? 
s. 39: Vtip je patrnější na poslech, ale má větší „dopad“ při pohledu na psanou podobu, kdy 
čtenáři na první pohled nevyvstane příslušná asociace  
– Poněkud nesrozumitelné, neodporují si dokonce uvedená tvrzení? 
s. 40: pro chemickou látku dusík (správně má značku „Na“)  
– Pozor chyba! Dusík má značku N (Nitrogenium), Na je značka pro sodík (Natrium).  
s. 56: Použití komicky příznakových příjmení se často používá k vyvolání komického efektu.  
– Co je to komicky příznakové slovo? O jaký typ příznakovosti se jedná? 
s. 56: Komický efekt také vyvolává rozpor mezi věcným významem obsaženým v příjmení  
– Příjmení jakožto propria nemají žádný věcný význam. 
s. 59: V tomto případě jde o chybné přesunutí slov „pana profesora Hynka“, která označují 
vlastnictví pracovny, popř. rozbitého okna.  
– Bylo by možné přesněji označit chybu, která je základem vtipu. 
s. 61: I zde je humornost jazyka už na hranici se situací.  
– Co to znamená? 



 4 

 
2. Formulace v odborném stylu – (ne)vhodnost  
s. 8: odpovědí, které jsou k přečtení v příloze.  
s. 48: Vytváření titulků v žurnalistice je velmi zajímavým procesem, který musí brát v potaz 
mnoho faktorů,  
s. 48: je tedy lékařem z ordinace vypoklonkován.  
s. 49: Zde je tento odkaz maskován do slov „dobrá a špatná zpráva“ v přímém vztahu s 
oslovením.  
s. 49: V dnešní době je vedena nejedna debata o nutnosti existence oslovení „slečna“,  
s. 49: je časté a žádoucí, aby novinové titulky měly chytlavý název 
s. 62: Chtěla jsem ale zjistit, jak se staví k humoru v medicíně samotní lékaři  
 
3. Nedostatky ve větné stavbě, gramatické shodě apod. 
s. 12: U nechtěné komiky uvádí, že je člověk objektem komiky neboli jeho obětí.  
s. 32: Jde o pojmenování „konvalinko“, „sedmikrásko“ a „růžičko“, které v určité situaci 
dokonce mohou být považovány za lichotku.  
s. 32: V případě osobní účasti takové situace z tónu snadno rozeznáme,  
s. 34: Dochází zde k záměrnému střetu dvou slov stejného znění, ale naprosto odlišného 
významu, který je umocněn i různou jazykovou rovinou. Slovo „vole“ ve významu zvětšené 
štítné žlázy (lidové označení) odkazuje k biologickému termínu označující část těla ptáků,  
s. 38: Následující kreslený vtip je příkladem, jak lze dvojznačnost zakomponovat této oblasti.  
s. 51: Dvorský pohlíží na slovní a jazykové hříčky skrze dva různými přístupy, v širším a v 
užším pojetí.  
s. 64: Závěrem teoretického úvodu jsem se zabývala otázkou medicínského humoru, jeho 
vzniku a podobách, ve kterých  
 
4. Pravopis, interpunkce 
s. 16: Lipps chápe vtipy jako subjektivní komično, jehož je člověk subjektem, a dělí je do pěti 
základních skupin, které dále člení:  
s. 60: Velký podíl českých anekdot je postaven na nepochopení situace, a tedy vyvození 
nesprávných závěrů  
s. 65: V ukázkách, které jsem k této kategorii uvedla, bylo nositelem komické situace vyvození 
nesprávného závěru, a to i při absenci odborné terminologie.  
 
 

Závěr: Práce Jany Položijové i přes uvedené nedostatky splňuje nároky kladené na 
diplomovou práci. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm dobře.  
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