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Obsah a cíle práce. Předložená bakalářská práce se zabývá tematikou vědomě užívaných 
jazykových tabu, tzv. nadávek, a analyzuje je z pohledu kontrastivní lingvistiky, zejména za 
pomoci sociolingvistické metody formou dotazníku. Cílem práce je dle slov autora (úvod s. 7) 
„sledovat francouzské a české nadávky z lingvistického úhlu pohledu“. I když je toto pojetí dále 
vysvětleno tím, že autor popisuje jednotlivé části práce a své zkoumání, cíl mohl být explicitněji 
vymezen v předchozím paragrafu. Nicméně cíle a kritéria popsána v úvodu práce nalezla svá 
naplnění v obsahu bakalářského úkolu. 
Formální aspekty práce. Bakalářská práce je psána kultivovanou češtinou a usiluje o 
akademický diskurz, ten je mnohdy narušován přílišným užíváním 1.os.pl. Jako vhodnější se 
jeví užívání neosobních vazeb, pasiva a až v krajních případech onoho plurálu 1. os.  
Ku příkladu (s. 10): „Na nespisovný jazyk bychom mohli nahlížet jako na opak jazyka 
spisovného.“  Vhodnější formulace: „by mohlo být nahlíženo“. 
Avšak s pochybeními pravopisného rázu nebo gramatickými prohřešky se v práci takřka 
nesetkáme. Pokud ano, jsou spíše charakteru stylistického, místy také nepatřičné použití čárky 
ve větě. 
Seznam nastudované a použité literatury je zcela dostačující pro zadaný bakalářský úkol, 
reflektuje nejen české a francouzské lingvistické prostředí, ale obsahuje i obecnější anglicky 
psané publikace, a dokonce jeden výtisk v katalánštině. Na použité zdroje je též patřičně 
odkazováno s respektem k citačním normám a úzům. 
Grafické úpravy a formátování práce jsou taktéž v souladu s územ. Autor systematicky v celé 
práci aplikuje předem navolené fonty písma a kurzíva, příp. jiná zvýraznění nalézají své 
pravidelné uplatnění. Grafy jsou kvalitně a čitelně zpracovány, řádně očíslovány a v textu se na 
ně patřičně odkazuje. 

Minimální počet NS pro bakalářskou práci je přesně u krajního limitu, tj. 72.000 NS. 
Hodnocení obsahu práce. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, pokud opomene úvod a 
závěr (navíc bibliografie a přílohy nebývají obvykle číslovány). V úvodu práce autor stručně 
popisuje zvolenou tematiku bakalářského úkolu a pokládá si otázky, na které by měla práce 
nalézt odpověď, zejména pak její praktická část. Úvod je doplněn o podkapitolu, jež se věnuje 



konzultované literatuře. Autor ji stručně komentuje a hodnotí. Umístění kapitoly je trochu 
netradiční, ale ne chybné.  
První kapitolou v pravém slova smyslu je „Teoretické vymezení nadávek v lingvistickém 
prostředí“. Kapitola se zabývá, jak název napovídá, terminologickým vymezením nadávek 
v českém a francouzském lingvistickém prostředí a vzájemně porovnává obě uchopení. 
Problematika je doplněna o ilustrační shrnující grafy. Druhá kapitola se poté více zaobírá 
charakteristikou jednotlivých nadávek a klasifikuje je z několika úhlů pohledu. V samém 
závěru kapitoly provádí autor syntézu získaných teoretických poznatků týkající se třídění 
nadávek a používá je jako výchozí bod praktické části, která představuje samostatnou kapitolu. 
Pro vyrovnanost teoretické a empirické části mohly být první dvě kapitoly spojeny do jedné. 
Stěžejním bodem praktické části je dotazníkové šetření, které bylo provedeno za účelem získání 
vzorku nadávek, jež mluvčí užívají, a to jak v českém, tak francouzském jazyce. Vzorek 
vyplněných dotazníků je zcela dostačující pro bakalářský úkol. Získaná data jsou řádně 
okomentována a opatřena přehlednými sumarizačními grafy. Podkapitola 4.2. se pak stručně 
věnuje vybraným překladovým ekvivalentům za využití nástroje Treq. 

 
Na základě výše uvedeného je možno konstatovat, že Tomáš Kubík splnil požadavky, které 
jsou kladeny na bakalářskou práci, i když je počet NS přesně limitní. Svého úkolu po obsahové 
i formální stránce se ujal zdárně, pracoval samostatně a konzultoval svůj postup. Mezi silné 
stránky práce patří zejména její praktická část, která přináší zajímavé a místy i překvapivé 
výsledky vzešlé z dotazníkového šetření. 

 
Otázky k obhajobě:  

1) Máte představu, jak by bylo možno téma dále rozvinout? 
 

Hodnocení: výborně 
 

Datum: 31. srpna 2020 
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