
Posudek diplomové práce Bc. et Bc. Žofie Nedbalové 

Tabu a eufemizace v komunikaci českých Neslyšících 

 

Zárodek předložené diplomové práce vznikl na semináři z pragmalingvistiky, když kol. 

Nedbalová připravovala a realizovala výzkum pro svou práci seminární. Téma (o čem je mezi 

Neslyšícími neslušné či nevhodné mluvit a jaké výrazy či strategie jsou voleny, pokud se o tom 

přece jen mluví) si tehdy sama vymyslela, stejně jako způsob přípravy a vedení rozhovorů 

s Neslyšícími („design výzkumu“), a tehdy i později, již v průběhu vzniku diplomové práce, si 

k němu samostatně dohledala většinu speciálnější odborné literatury. (Je třeba říci, že přímo 

k autorčinu výzkumnému tématu literatury mnoho nebylo, neboť v oblasti znakových jazyků je 

takovýto výzkum i v zahraničním kontextu víceméně ojedinělý.)  

Pro mě jako vedoucí práce bylo velmi obohacující sledovat, jak diplomantka samostatně 

a spontánně v průběhu výzkumu objevuje podstatu pragmalingvistického přístupu k jazyku, 

resp. ke komunikaci, a jak se jí postupně v praxi ozřejmují teorie, principy a maximy klasiků: 

že totiž není důležité jen to, co se říká, ale i jak se to říká, kdo to říká, komu (tedy v rozhovoru 

s kým) a v jaké situaci.  

O různých aspektech diplomového tématu i výzkumu jsme  s autorkou mnohokrát 

diskutovaly; jak je patrné i z práce samé, autorka má nad předmětem svého zkoumání nadhled, 

nebojí se pochybovat a je si vědoma toho, že jde pouze o výzkum pilotní; závěry tedy formuluje 

opatrně – ty ale přesto (a snad i proto) vyznívají přesvědčivě (srov. 220 – 224, ovšem se 

zřetelem k celé práci). Po všech stránkách – od promyšlení základní struktury, přes 

kontextualizaci vlastního tématu s ohledem na odbornou literaturu, přes přípravu a vedení 

výzkumu, podrobnou a důslednou analýzu a interpretaci získaného materiálu až po formulaci 

závěrů – je text příkladem výborné diplomové práce. Na patřičné výši je i jazyková a formulační 

úroveň textu a způsob jeho grafické prezentace. 

Je zřejmé, že pro diplomovou práci Žofie Nedbalové mám jen slova uznání; hodně jsem 

se z ní při jejím vedení naučila. Myslím, že alespoň některé části práce by měly být  publikovány 

a že by měl výzkum pokračovat v rámci většího projektu, třeba se zapojením studentů. Také by 

bylo podle mého názoru škoda, kdyby se diplomantka nadále nevěnovala odborné práci v oboru 

lingvistiky znakových jazyků.  

Závěrem: máme před sebou práci zralou a odborně vyspělou, dobře ukotvenou do 

kontextu a zároveň novátorskou; započetí pragmalingvistického výzkumu zdvořilosti, 

konkrétně tabuizace a eufemizace v kultuře českých Neslyšících, je počinem velmi důležitým; 

diplomantka v tomto ohledu provedla originální a zajímavý výzkum a vynikajícím způsobem 

zpracovala a interpretovala jeho výsledky. 

Ráda tedy diplomovou práci Žofie Nedbalové doporučuji k magisterské obhajobě. 

Navrhované hodnocení: výborně 
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