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Obsah a cíle práce  

Bakalářské práce se zabývá problematikou nadávek, které představují specifickou kategorii 

vulgarismů. Autor přistupuje k tématu kontrastivně s cílem zachytit jazykové rozdílnosti ve 

výběru nejčastěji používaných urážlivých výrazů v češtině a francouzštině, a to jak v běžné 

komunikaci rodilých mluvčích, tak v překladatelské praxi. Práce má teoreticko-empirický 

charakter. První část nabízí shrnutí současného stavu bádání zvolené oblasti v obou 

jazykových kontextech. Autor zmiňuje problematickou definici výrazů souvisejících s 

nadávkami (například rozdílné pojetí vulgarismu v češtině a francouzštině), nastiňuje 

možnosti jejich klasifikaci a krátce také pojednává o funkci nadávek v sociokulturním 

prostředí. Druhá část studie přináší sociolingvistický rozbor výsledků dotazníkového šetření, 

které autor provedl mezi rodilými mluvčími obou jazyků. Na základě těchto výsledků pak 

analyzoval za pomoci databáze Treq překladové ekvivalenty tří nejčastěji používaných 

nadávek a míru jejich sémantické věrnosti.  

Formální aspekty práce  
Práce je psána srozumitelným jazykem odpovídajícím akademickému úzu, bez větších 

formálních nedostatků. Grafické provedení je přehledné, přestože některé odkazy pod čarou 

mají roztříštěný nebo nesystematický formát (např. na str. 12 a 14). 

Drobnější chyby se vyskytují zejména na lexikální a stylistické úrovni. Například na str. 16 se 

autor snaží vyhnout opakování stejného slova neobratným použitím cizojazyčného výrazu 

(místo „intenzifikuje“ bylo vhodnější použít „zesiluje“), jinde je naopak určitý výraz použit 

redundantně (například úvodní věta na straně 10 „Nadávky jsou jazykovým jevem, a jakožto 

jazykový jev jsou součástí jazyka“ nepřiměřeně akcentuje slovo jazyk, na straně 19 je pak 

slovo „nadávka“ použito až šestkrát v jednom odstavci apod.).  

V práci se také ojediněle vyskytují pravopisné či gramatické chyby, v českých i 

francouzských slovech (například na str. 11 chybí písmeno ve slově „nezaývá“, v poznámce 

pod čarou na stejné straně je opomenut přízvuk na „meme“, na str. 14 opět chybí písmeno ve 

slově „fracaise“, na straně 18 je chybně použito přivlastňovací zájmeno „jejich“ místo 

„jeho“ apod.)  

Větším jazykovým problémem jsou nepřesné překlady do češtiny definic klíčových slov 

„injure“ a „insulte“ způsobující terminologický zmatek (který paradoxně autor sám zmiňuje 



jako jeden z problémů studovaného tématu). Na straně 14 překládá charakteristiku výrazu 

„injure“ jako „ofenzivní“ (neboli útočný) odpovídající spíše francouzskému „offensif“ a ne 

„offensante“. Správným ekvivalentem by měl být výraz „urážlivý“ ve smyslu urážlivého 

označení, což ale zcela neodpovídá zmiňovanému zájmu mluvčího „urazit či zranit 

nepřítele“, protože cílená osoba nemusí nutně být přítomna. Urazit někoho je následně 

neobratně použito v definici termínu „insulte“ na straně 15 („slovo nebo akt, který slouží 

k uražení“). Nepřesnost je umocněna tím, že autor sice udává jako hlavní distinktivní rys 

obou výrazů přítomnost (insulte), popřípadě nepřítomnost (injure) adresáta, z textu však není 

jasné, který z těchto dvou výrazů podmínku opravdu vyžaduje. Stejná terminologická 

nejasnost se objevuje i v praktické části práce. Vzhledem k tomu, že čeština zmíněnou 

sémantickou nuanci postrádá, čtenář si není vždy jist, zda nutnost přítomnosti osoby, vůči 

které je nadávka namířena, byla u českých respondentů pochopena. Například výraz „větev“ 

(= Vietnamec, str. 32) odpovídá spíše hanlivému, urážlivému označení bez přítomnosti 

adresáta, čili francouzskému „injure“, které ale není ve francouzské  verzi dotazníku použito. 

Výsledky šetření tak nemusí být vždy porovnatelné. 

Hodnocení obsahu práce  

Student projevil schopnost kvalitní práce s daty. Analytické závěry, které z dotazníkového 

šetření přináší, představil zajímavou a přesvědčivou formou. Otázkou zůstává průkaznost 

těchto dat ze sociokulturního hlediska, protože, jak sám autor uvádí, dotazníky distribuoval 

prostřednictvím „soukromých komunikačních kanálů“(str. 22). Ty však mohou odpovídat 

sociálnímu prostředí, ve kterém se autor sám pohybuje, a tak mají pouze omezenou výpovědní 

hodnotu. Vzorek respondentů sice rovnoměrně zachycoval různé věkové kategorie a obě 

pohlaví, z hlediska zastoupení různých sociálních skupin však pracoval pouze s kritériem 

dosaženého vzdělání, které nemusí být jediným sociokulturním parametrem. Není tedy jisté, 

zda například lze studované nadávky obecně označit za nejsprostší (graf 16 a 17). 

Zajímavé je rozčlenění nadávek do sémantických celků, jejich porovnání a rozbor 

překladových ekvivalentů vybraných výrazů, které nalezneme v poslední části práce. Autor 

vhodně poukázal na fakt, že překladatel musí ve své praxi zohledňovat nejen významový 

překryv slov, ale zabývat se také jejich analogickým výskytem v přirozeném 

(nekodifikovaném) jazyce. Tato problematika by ve studii zasloužila více pozornosti. 

Z hlediska struktury práce považuji za nedostatek závěrečné části hlavních oddílů, kterým 

chybí kritický charakter. Teoretická část práce závěr v podstatě postrádá, její ukončení působí 

náhle a bez potřebného shrnutí hlavních myšlenek a problematizace. Celkový závěr (str. 40-

41) pak sice připomíná obsah celé práce, není však ani tak vyvozením konkrétních závěrů 

jako spíše opakovaním již řečeného (například opětovné připomenutí definice vulgarismu již 

v této fázi není nutné, důležité je, co z toho pro autora vyplývá, jaká řešení terminologických 

problémů nabízí apod.). Celkově se tak studie jeví spíše popisně a nenabízí vlastní interpretaci 

studovaných jevů. 

Bakalářkou práci Tomáše Kubíka i přes zmíněné menší nedostatky doporučuji k obhajobě, 

neboť celkově splňuje předpoklady pro tento typu práce. Přestože práce nedovedla analýzu 

dat do možných interpretačních důsledků, její poznatky jsou přínosné pro porozumění 

myšlení současné společnosti, které se významně odráží v nespisovné složce jazyka. Práce 

případně poukázala na důležitost tohoto typu jazykové reflexe. 
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