
Oponentský posudek diplomové práce Zuzany Švíbkové 

"Eufemismy v současné publicistice" 

Přístup, který uplatnila Zuzana Švíbková ve své diplomové práci o eufemismech 

v publicistice, je bezesporu zajímavý a slibný; autorka se neomezuje na tradiční 

pojímání eufemismů, s nímž se setkáváme v různých příručkách, ale snaží se je- jistě 

právem- ukázat jako otevřenou a nikoli předem danou sféru jazykového vyjadřování, 

na niž má závažný vliv kontext a komunikační situace. Hledá proto také možnosti 

eufemického jazykového podání nejen v oblasti lexikální, ale i v rámci prostředků 

gramatických, modálních konstrukcí apod. (do rozporu s tím se ovšem dostává 

východiskové vymezení eufemismů jako pojmenování- s. 9). 

Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí, z části zaměřené teoreticky a 

z analýzy jazykového materiálu. Zdrojem tohoto materiálu se (bezesporu vhodně) stal 

soubor kritik a recenzí z kulturních časopisů a novin, ve kterých se dá vzhledem k jejich 

komunikační povaze očekávat poměrně rozsáhlý výskyt různě formulovaných 

eufemismů. Je ovšem třeba poznamenat, že sledované druhy textů jsou v práci popsány 

a vymezeny značně vágně (s. 20). 

Teoretická část diplomové práce probírá z různých hledisek rysy eufemismů, 

přičemž se opírá o řadu teoretických koncepcí, o teorie zdvořilosti, o teorii mluvních 

aktů apod. Základní linie výkladu však není vždy zcela zřejmá a občas je narušována 

tematickými exkursy. Jak s problematikou eufemismů souvisí např. partie o "mluvních 

manýrách" a módních cizích výrazech (s. 21)? Myslím, že z hlediska funkce by si 

zasloužily zřetelné odlišení především dvě skupiny vyjádření, jež (snad) lze zahrnout 

pod eufemismy. Najedné straně to jsou eufemismy "zeslabující", které souvisejí se 

zdvořilostí a společenskými konvencemi (plnoštíhlý, zdravotně znevýhodněný, sociální 

zařízení, vykonávat potřebu apod.), a na druhé straně eufemismy manipulativní, 

zastírající či zamlžující pravý stav věcí; v tomto případě by uvedení explicitního 

pojmenování nebylo urážlivé či "zraňující", ale odhalilo by, o co skutečně jde (úprava 

cen, optimalizace počtu pracovníků apod.). 

V souvislosti s probíraným jazykovým materiálem je třeba ocenit autorčino 

interpretační úsilí a její vynalézavost při určování různých způsobů eufemizace, některé 

příklady však mohou vyvolávat jisté pochybnosti. Jde například o nesporně složitý 
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vztah mezi eufemismy a nepřímými, obraznými formulacemi. Můžeme tvrdit, že 

obrazné pojmenování má ve vztahu k pojmenování přímému platnost eufemismu, je 

označení nemastný neslaný "slabší" a zdvořilejší než slabý, nepovedený (s. 28)? Jinou 

problematickou sféru představují třeba přejatá slova. Lze za eufemismus považovat 

např. adjektivum banální (s. 30)? Uvádí-li se ve stejné souvislosti spojení nepříliš 

atraktivní zápletka, pak lze eufemické působení připisovat adverbiu, nikoli však z latiny 

přejatému adjektivu (s. 30). 

Po jazykové a technické stránce je diplomová práce připravena pečlivě, v textu se 

však vyskytují občasné nedostatky v kladení čárek (s. ll, 13, 14, 19, 20 aj.). 

Diplomová práce je věnována zajímavé tematice a obsahuje řadu podnětů, i když 

některé její partie mohou být zdrojem otázek a připomínek. Odpovídá požadavkům 

kladeným na tento typ prací. Doporučuji ji proto k obhajobě. 
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