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Anotace 

Užívání eufemismů je z pohledu mluvčích motivováno snahou vyhnout se takovému 

výrazu, který by byl příjemcem pociťován jako nevhodný. Eufemismy jsou primárně chápány 

jako prostředky zdvořilosti, mluvčí se jejich prostřednictvím snaží neohrozit "tváť' 

komunikačního partnera, příp. svou vlastní. V publicistických textech se eufemismy uplatňuji 

také v dalších funkcích, jako prostředky persvaze, manipulace. Na základě materiálu 

excerpovaného z kritik a recenzí z oblasti kulturního dční se snažíme ukázat, že tradiční pojetí 

eufemismů jako prostředků gramatických a lexikálních je příliš úzké. Na konstruování 

eufemismů se podílejí prostředky ze všech jazykových rovin, které se často různými způsoby 

kombinují. Z tohoto pohledu spatřujeme v užívání eufemismů prostředek ovlivňující výstavbu 

celého textu, tj. prostředek stylový. 

Klíčová slova: eufemismy, zdvořilost, persvaz.e, komunikační funkce výpovčdi, postoje, 

modalizaee výpovědi. 

Annotation 

Tbe use of euphemisms is motivated by lhe speaker's intention to avoid expressions 

that would be considered inappropriate by the recipient. Ruphemisms are primarily 

understood as means of politeness; the speaker tries to avoid threatening the face of their 

communieation partner, or their own. ln joumalism, euphemisms appear also in other 

funetions, such as means of persuasion and manipulation. Based on material cxeerpled from 

cultural critiques and reviews we are trying to demonstrale that the traditional understanding 

01' euphemisms as grammatieal and lcxical deviees is too narrow. lt is devices rrom a11 levels 

of language, often eombined, that participate on forming euphcmisms. ln this respect we see 

the use of euphemisms as a means that has impaet on the eonstruction of the whole text, and 

consequently consider them a stylistic device. 

Keywords: euphemisms, politeness, persuasion, eommunicativc function of an utteranee, 

attitudes, expressing modality. 
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Úvod 

Jsou různé prostředky, verbální i neverbální, které se podilejí na tom, jak mluvčí nebo 

pisatel může splnit svůj komunikační záměr: předat komunikačnímu partnerovi věcné 

informace a současně dát najevo svůj postoj k nim, popř. svoje hodnoceni. Jedním z nich jsou 

eufemismy. Užíváni eufemismů je součástí každodenní mezilidské komwůkace. Způsob, 

jakým jsou myšlenkové obsahy prezentovány, sdělovány se v různých Gazykových) 

společenstvích liší tak, jak se liší kodex chování a jednání. Každá kultura má svá 

"tabuizovaná témata", ať už v historii, politice, ekonomice, kultuře, náboženství atp. Mluvit 

nebo psát o nich a komentovat je kritickými soudy je často společensky či jinak nevhodné. 

Mluvčí se proto ve svém vyjadřování uchylují k prostředkům nahrazujícím, opisujícím, 

změkčujícím a zeslabujícím nevyhovující výrazy. Eufemismy tedy volíme jako náhradu 

za výrazy, jež by svou přimočarosti mohly zpochybnit nebo ohrozit určitý obraz skutečnosti, 

případně ranit nebo urazit posluchače (čtenáře). 

Problematika eufemismů ajejich uživánijako předmět studia různých disciplín otevírá 

široké možnosti zkoumáni z různých úhlů pohledu. V této práci se chceme zabývat 

eufemismy z hlediska užívání jazyka, z pohledu účastnik:ů komunikace, jejich cílů a záměrů, 

tzn. chceme sledovat zejména aspekt pragmatický. Zajímá nás především otázka mluvčích a 

jejich motivace k eufemistickému vyjadřováni. 

Cílem této práce je poukázat na význam a funkci eufemismů v určitém typu 

komunikace. V první kapitole se po vymezení pojmu a definice eufemismu zabýváme 

různými důvody mluvčích kjejich užití. Kontext zkoumané problematiky je široký. Ve svých 

úvahách vycházfme z obecnějších teoretických koncepcí, zejména z Griceova kooperačního 

principu (Grice, 1975), z Leechova principu zdvořilosti (Leech, 1983) a z teorie "tváře" 

(Brown - Levinson, 1987). 

Eufemismy se velmi často objevují v publicistice, nejen v projevech komentujících a 

hodnotících události politické, historické a hospodářské, ale také v projevech komentujících 

všechny další oblasti - sociální politiku, ekonomiku a finance, mezinárodní vztahy, kulturní 

dění, sport atd V této práci jsme se omezili na sledování eufemismů v projevech 
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komentujících děDi v kultuře, konkrétně na žánr recenze a kritiky v kulturních časopisech. 

V těchto žánrech nejde o čistě objektivní podáni skutečnosti, o nezaujaté sděleni, ale kritiky 

i recenze přinášejí autorovo stanovisko, mívají emotivně-expresivní zabarvení, objevuje se 

v nich specifická slovní zásoba. Jelikož jde o texty hodnoticí, předpokládáme, že se zde 

ve větší míře uplatňuj! výrazy změkčujíc! či oslabujíc! případné negativu! vyjádření. Vodle 

zdvořilostních strategii chceme sledovat případné persvazivní efekty eufemismů v daném 

typu komunikátu. Ve druhé kapitole se věnujeme analýze materiálu získaného excerpcí 

vybraných textd. Snažfme se určit jednotlivé typy prostředků, které se - ať samy nebo 

v kombinaci s dalšími prostředky - podílejí na konstruováni eufemismů. Spojováni, 

.. vrstvení" jednotlivých prostředků eufemizace se pokusime přiblížit rozborem vybraných 

příkladů. 

V závěru naše poznatky shrneme a pokusfme se nastínit dalši možné otázky, které se 

při zkoumáni eufemismů otevírají. 
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1 Eufemismy 

Eufemismy jsou v současném jazyce velmi rozšířené. Vyskytuji se v mnoha různých 

textech, psaných i mluvených, a v jednotlivých komunikačních situacích mají různé funkce. 

Ve svých úvahách máme na zřeteli především jejich společenský, sociální aspekt. 

Společenské podmínky a zavedené komunikační normy vytvářejí tlak na eufemistický 

charakter projevů. Procesy jako globalizace, evropská integrace a zdůrazňování rovného 

přístupu ke všem v rámci demokratické společnosti vedou k tomu, že jsou čím dál častěji 

nahrazovány pojmy a označení, které jsou svázány s negativními konotacemi a mohou být 

vnfmány jako urážlivé, diskriminační, společensky neúnosné. Náhradou jsou různé typy 

formulací nediskriminačních, politicky korektnlch apod. Vzniká tak nový způsob 

vyjadřování, který se šíři především médii. 

Přesné vymezení eufemismů je ovšem problematické. Existuje celá řada výrazů, které 

se (ať už samy o sobě nebo ve spojení s jinými výrazovými prostředky) jako eufemismy 

uplatňují až v širším komunikačním kontextu, případně se podlleji na jiných funkcích 

výpovědi (např. persvaze, modalizace atd.). Ostře rozlišit mezi tím, který prostředek je 

eufemismem a který už ne, lze jen stěžL Navíc se tu ve velké míře uplatňuje subjektivita jak 

autora, tak adresáta. Autor (mluvčí, pisatel) na základě svého osobnostního nastavení. ale také 

na základě společenských konvencí, dohody předjímá - mnohdy spíše intuitivně - možné 

negativní pocity adresáta (posluchače, čtenáře) a rozhoduje. jaké výrazové prostředky použít, 

resp. jakými prostředky nahradit výrazy nevhodné, nežádoucí. Mluvčí nebo pisatel o použití 

konkrétních prostředků rozhoduje i na základě toho, kdo je skutečným nebo předpokládaným 

adresátem, někdy může být jeho odhad správný, jindy ne. Stejně tak budou adresáti vnhnat 

užité výrazové prostředky odlišně a to, co bude jeden považovat za eufemismus, bude 

pro druhého výraz málo zeslabený. To je dáno přeďevšhn lim, jak uživatelé jazyka spojují 

jednotlivé výrazy s rozdílnými konotačními významy. Termín konotace označuje ,,sekundární 

významové rysy podílející se na pragmatické složce významu lexikálního, především rysy 

postojové, citově hodnotící, expresivní, estetické, intenzifikační, evokační aj. Konotace odráží 

vztah uživatelů jazyka k mimojazykové realitě" (ESČ. s. 225). Eufemismy vzhledem ke svému 
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pragmatickému charakteru, tj. poukazem k postojům, pocitům, subjektivnímu hodnocení 

autora, fungují jako prostředky vyjaili'ování konolačních významů. Autoři počítají jednak 

s existujícími konotacemi výrazů Osou částečně ustálené), z eufemistických vyjádření např. 

starší žena (místo stará žena), silnější člověk (místo tlustý člověk), nehezký (místo o§klivy') 

apod., jednak 

C-YYvolávají konotace zapojovánim jazykových jednotek do textu. Využívají např. toho, že jsou 

na konotacích založena nepřímá. obrazná pojmenováni (metafory, metonymie). Různí 

adresáti budou určité (eufeDŮstické) vyjádření interpretovat různě, právě na základě své 

vlastní zkušenosti s reálným světem (tj. na základě svých vlastních konotací, které si během 

života utvořili). 

1.1 Defmice eufemismu 

Tennin eufemismus označuje pojmenováni, kterým se nahrazuje tabuizovaný nebo 

v dané situaci nevhodný výraz, jehož negativně pociťovaný obsah se snaží zmírnit, eventuálně 

zastřit záměnou konotací (Encyklopedický slovník češtiny - dále jen ESČ, 2002, s. 130). 

Většina příruček vymezuje několik oblastí, v nichž se eufemismy používají nejčastěji. 

Výčet okruhů, které zde uvádíme, není vyčerpávající. Chceme jen výběrově poukázat 

na základní oblasti eufemizace. Problematika eufemismů se zde překrývá s problematikou 

jazykových tabu - to, co je tabuizováno, se opisuje právě pomocí eufemismů. Poměrně velká 

je skupina výrazů týkající se lidského těla a označování některých fyziologických procesů, 

stavů a částí těla (spojených s vyměšov~ sexem aj.), např. vykonávat potřebu, odskočit si, 

být v jiném stavu. nevonět; dále výrazy označující fyzické a psychické nedostatky, např. 

obézní. neslyšící. handicapovaný. jednoduchý; a dále také výrazy související se smrtí a 

pohřbem, např. zavřít oč~ odejít, poslední rozloučení aj. 

Další oblasti s hojným výskytem eufemismů je politika a na ni navazující 

publicistika. Tady už zpravidla nejde o nahrazeni tabuizovaných výrazů. V projevech 

komentujících a hodnotících politické události se místo bezprostřednich, přímočarých 

pojmenování objevují náhrady zastirající možný nepříjemný dojem. Dochází pak k tomu, že 
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mnohdy už není popisována realita, jelikož nazývat věci pravými jmény se nesluší, ale její 

korektní, neznepokojující, ,,nezávadnf' obraz. Tak jsou např. některá nepopulární rozhodnuti 

vlády a její nařízení označována jako úprava cen místo zdražení, zeštíhlení státních dotací 

misto snížení státních dotací; ekonomická situace je popisována slovy růst ekonomiky je 

nulový misto ekonomika neroste aj. V oblasti mezinárodní politiky jsou užívány eufemismy 

pro klasifikaci zemí podle stupně jejich ekonomické vyspělosti, např. nejméně rozvinuté 

země, nově se rozvíjející trhy, pro situace související s válkou, armádou, např. zásah 

ozbrojených sil, odpověď na vojenskou agresi aj. V oblasti sociální politiky se při označování 

jevů spojených s chudobou, nezaměstnaností, málo prestižními profesemi apod. setkáváme 

s výrazy nemajetný, sociálně slabší rodiny, nepřizpůsobivé osoby, reorganizace, snižování 

stavu zaměstnanců, pracovník úklidové čety, toaletářka aj. 

Ve sféře společenské se užívá eufemismů týkajících se negativních, společensky 

nežádoucích jevů a činnosti, jako jsou např. opilost, lež, delikventní chováni atd. Objevuji se 
; 

výrazy být v náladě, mystifikace/mystifikovat, nemluvit pravdu, pacfiatel, přivlastnit si, změnit 

majitele, sexuální pracovnice apod. 

Jak je patrné z výše uvedeného přehledu, k nahrazování lexikálních jednotek 

pojmenovávajících nepříjemné, společensky či jinak nevhodné skutečnosti dochází 

v projevech z mnoha oblasti našeho života. 

1.2 Prostředky eufemizace 

Jednotlivé jazyky se liší v motivaci, charakteru a pestrosti při náhradě nežádoucích 

výrazů, přesto je tu i řada případů vzájemné obdoby i úplné shody. V mnoha jazycích se 

ve funkci eufemismů používají sh~é lexikální jednotky nebo podobné prostředky (viz např. 
Allan - Burridge, 1989d nebo Kidlesová - Vlasák, 2004/2005). 

O tom, zda je určitý výraz považován za eufemismus nebo ne, rozhoduje předevšim 

kontext. Mluvčí na základě určitých předpokladů (širšího kontextu) anticipuje nevhodnost, 

neslušnost, nutnost nahradit přimé pojmenování eufemismem, výrazové prostředky užívá 

s ohledem na příjemce sděleni (nebo třetí stranu). Navíc stálá stylová hodnota (příznak) 

10 



nezávislá na kontextu je přitomna jen u části výrazových prostředků a v textu může podléhat 

různým modifikacím. V češtině je obvyklé vymezovat slohový příznak lexému na základě 

příslušnosti ke stylové vrstvě některého z funkčních stylů, ale hranice komunikačních norem 

nejsou nijak ostré a sama soustava se vyvíjí. Proto se mění i stylová charakteristika slov 

ve slovnících, nehledě na hodnocení uživatelská (Čechová a kol., 1997). Podobně uvažují 

Allan a Burridge: ,,Ačkoli se domníváme, že všechny eufemismy lze analyzovat jakožto 

přednost jednoho vyjádření před druhým, nemyslíme si, že jeden ryraz bude nutně ,méně 

preferovaným', zatimco jiný bude, eufemismem' do takové míry, že by tento rozdíl mohl být 

součástí jejich slovníkových hesef' (A11an - Burridge, 1989d, s. 6 - přeldad Z. Š.). 

CO ale rozhoduje o podstatě eufemismu, odhlédneme-li od kontextu? Vzhledem 

k nemotivovanému vztahu fonny a významu jazykového znaku, neexistuje žádný apriorní 

signál pro rozlišení mezi eufemismem a "tabuizovaným" výrazem. Není příliš jasné, proč 

vyjádření jako zesnout; zpronevěřit; musel odejít mají méně negativních konotací (a tudiž 

fungují jako eufemismy) než jim odpovídající protějšky umřít; ukrást; hyl propuštěn. Nejde 

tedy o nějakou určitou vlastnost slova, ale o způsob, jakým se slovo používá (tamtéž, s. 7). 

V každé společnosti existují společenskými konvencemi, komunikačními normami či 

dohodou vymezená témata, kterým se komwůkanti snaží vyhnout, tzv. to, "o čem se 

nemluvi". Na základě znalosti těchto témat mluvči sám stanovi, co by mohlo být ve výpovědi 

považováno za nevhodné, neslušné, zraňující apod. Eufemismy tedy lidem umožňují 

komunikovat o tabuových tématech, aniž by porušili společenské konvence. SpojeIÚm 

určitého eufemismu s příslubým tabu ajeho opakovaným používáním dochází časem k tomu, 

že je daný výraz tímto tabu ,,kontaminován". Jeho užívání se začne pociťovat jako nevhodné, 

přestává být eufemismem a je nahrazen výrazem novým. 

K nejběžnějšún prostředkům eufemizace patři (viz ESČ:, 2002, s. 130): 

• metafora (výpůjčka místo krádež) 

• metonymie (jít se upravit místo jít na záchod) 

• cizí slova, termíny (obézní místo tlustý; restrukturalizace místo propouštění) 

• deminutiva (mrtvička místo mrtvice) 

• výrazy vyjadřujíci menší mirujevu (nedoslýchavý misto hluchý) 
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• výrazy s tzv. "difúzní sémantikou" (někteří lidé; určitá místa) 

• elativ (starší paní misto stará paní) 

• litotes (nehezký místo ošklivý) aj. 

1.3 Užívání eufemismů 

Nyni se zaměříme na hlavní důvody, jimiž jsou mluvčí vedeni k eufemistickému 

vyjadřováni. Deflnice ve většině příruček uvádějí jako jeden z hlavních motivů potřebu 

nahradit nevhodný výraz. Takové vymezení je však přt1iš obecné. Pokusíme se proto nyní 

rozlišit předpoklady pro vznik a rozšíření eufemismu podrobněji. 

1.3.1 Eufemismy a zdvořilost 

o eufemismech se často hovoří v souvislosti se zdvořilostí. Zdvořilost je v lingvistice 

charakterizována jako ,,aktualizované užití zvláště gramatických a lexikálních prostředků, 

které signalizuje respekt mluvčího vůči adresátovi. ( .. .) Užiti verbálních prostředků se přitom 

řídí obecnějšími (zdvořilostními) strategiemi" (ESČ, 2002, s. 564). Lingvistická pragmatika 

zahrnuje zdvořilost mezi základní témata; je však třeba říci, že studium zdvořilostních 

strategii je svým způsobem reakcí na konverzační maximy a šíře chápaný kooperační princip. 

Tzv. kooperační princip zformuloval H. P. Grice (1975). Základním předpokladem 

tohoto principu je spolupráce komunikačních partnerů, tedy snaha o efektivní dialog. Mluvčí 

má formulovat své výpovědi adekvátně momentální fázi rozhovoru. Grice formuloval čtyři 

zásady, tzv. konverzační maximy, jejichž dodržování vede k úspěšné komunikaci. Jsou to: 

(1) maxima kvantity- řekni tolik, kolikje v dané chvíli pro cíl rozhovoru nutné, ne méně, ale 

ne více, tzn. nepřesáhni nutnou mim informativnosti; 

(2) maxima kvality - říkej pravdu (neříkej nic, o čem nejsi přesvědč~ že je to pravda) a 

neříkej nic, co nemůžeš dokázat; 

(3) maxima relevance - řekni to, co je v dané chvlli relevantní (tj. důležité, vhodné); 

12 



(4) maxima způsobu - vyjadřuj se jasně, jednoznačně, přesně; 

Griceův princip spolupráce představuje ideální model, k němuž se mluvčí v reálných 

rozhovorech vice čí méně blíží (Hoffmannová 1997, s. 99 - 100). Sotva si však umime 

představit každodenní komunikaci, ve které bychom konverzační maximy striktně dodržovali. 

Takový hovor by byl sice věcný, ale bez jakéhokoli ozvláštněni a vyjádřování postojů nebo 

vzájemných vztahů mezi partnery. 

Zdvořilostní komunikační strategie reagující na princip spolupráce, kooperace 

vycházejí z předpokladu, že základem veškeré naši komunikace je snaha o její úspěšnost. 

Většinou se svými komunikačními partnery spolupracujeme a pokud ne, bývá takové chování 

hodnoceno negativně. Některé ustálené formy zdvořilého vyjadřováni jsou ale v podstatě 

založeny na porušování konverzačních maxim. Vyjadřuje-li se mluvčí nepřímo, nejasně, 

oslabuje svá tvrzení, bere ohled na to, jak může formulace působit na adresáta, odporují jeho 

výpovědi principu konverzační kooperace. 

Eufemistická vyjádřeni jsou tedy v rozporu s konverzačními maximami. Od maximy 

kvantity se odchyluje např. 1itotes, jeden z typických prostředla1 eufemizace, mluvčí jeho 

užitím říká. přHiš málo. Zároveň může porušit maximu kvality tim, že neuvádí přesné 

informace. Cílem mluvčího ovšem nenilhát, klamat, spíše je veden ohledem k adresátovi, 

jako to např. dělají lékaři (s ohledem na pacienta nebo přibuzné) ve vyjádřeních typu jeho 

stav není dobrý (místo jeho stav je špatný, vážny); váš otec není zdravý (misto je nemocný). 

Podobně v takovém. případě funguje elativ - Situace je vážnějŠÍ. Jeho stav je horšÍ. Maximy 

jsou porušovány v řadě konvencionalizovaných eufemismů souvisejících s toaletou, např. Šla 

se upravit; a také v obrazných pojmenováních jako jsou metafory, metonymie atd Často 

dochází k porušování několika maxim najednou. 

Protože každodenní komlUlikace neodpovídá kooperačnímu principu, a přesto je 

úspěšná, hledaly se principy další; Griceův princip kooperace doplnil G. Leech (1983) 

o princip zdvořilosti, jehož dodržováním zachovávají mluvčí pozitivní vztahy. Také Leech 

formuloval tento princip prostřednictvím maxim (srov. Hoffmannová 1997, s. 100 - 101 a 

Machová - Šámalová 2005, s. 22 - 23): 
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(1) maxima taktu - jeji dodržování spočivá v minimalizováni nároků vůči komunikačnimu 

partnerovi a max.imalizovánfmjeho výhod; v praxi se projevuje např. zdvoňle fonnulovanými 

žádostmi (se slovesem v záporu, např. Nemohl bych ti zavolat?) a tím, že mluvčí přejímá 

aktivitu, nároky na aktivitu komunikačního partnera potlačuje; 

(2) maxima velkorysosti - mluvči by se měl snažit, aby měl z komunikace minimálni 

prospěch a maximální ztráty; 

(3) maxima uznáni (oceněni) - spočívá v omezení kritiky komunikačniho partnera 

na minimum a v maximalizováni jeho předností, tzn. mluvči projevuje svému partnerovi co 

největší ocenění, uznáni; maxima se užívá v situacich, kdy se něco hodnotí, patří sem 

lichotky, pochvaly apod.; 

(4) maxima skromnosti - mluvčí by měl minimalizovat pozitivní hodnocení sebe sama a 

posilovat kritiku své osoby, svoje nedostatky; 

(5) maxima souhlasu (shody) - mluvčí má omezit neshody a maximalizovat souhlas 

s komunikačnim partnerem; ve zdvořilé konverzaci se nesouhlas často vyjadřuje jako souhlas 

s výhradami (ano, ale .,,); 

(6) maxima sympatie - spočivá v maximalizování účasti s komunikačnim partnerem, 

v projevováni sympatií vůči jeho osobě; 

Eufemismy se tu uplatňují zejména jako prostředky zmírňující kritiku při dodržování 

maximy uznáni, která spočívá v minimalizování nedostatků komunikačního partnera. 

Objevují se ve společensky pňjatelných formulacích, jimiž je možné vyjádřit například 

negativní hodnoceni. Pro příjemce je jistě přijatelnější sdělení Váš výkon je dnes pone1cud 

slabší než Dnes jste podal slabý výkon, nebo Jeho nový film je méně povedený než Jeho nový 

film je nepovedený apod. Jak upozorňuje M. Švehlová (2001), maximy kooperace a 

zdvořilosti stojí někdy proti sobě - ,,striktní dodržování těchto pravidel může způsobit 

narušení spolupráce v komunikaci, přílišná zdvořilost může vést až ke konfliktu" (Machová -

Šámalová 2005, s. 23). V některých situacích tedy za nezdvořilé považujeme to, co je 

kooperativní a naopak. 

Další teorii zdvořilosti vypracovali P. Brownová a S. Levinson (1987). Jejich pojetí je 

založeno na principu "ohrožení x zachování tváře". Pojem tvář tu představuje určitý soubor 
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sociálních atributů a hodnot. Ve zdvořilé komunikaci se snažímc neztratit tvář (pozitivní 

zdvořilost je tedy motivována touhou po uznání, po pozitivní odczvč našeho jednání) a 

neohrozit tvář partnera (ohrozit ji můžeme např. agresivitou, nedostatkem taktu, 

obviňováním, urážkami, zesměšňováním aj.). Typickým produktem zdvořilosti, snahy 

o zachování tváře, jsou různá eufemistická vyjádření (Hoffmannová 1997). Podobně definují 

euremismy také Allan a Burridge: ,,Eufemismusje výraz, který se užívá jako alternativa méně 

preferovaného výrazu za účelem vyhnutí se možné ztrátě tváře: ať už vlastní, nebo 

posluchačů, či třetí strany v důsledku použití urážlivého vyjádřenl" (Al1an - Burridgc, 1989d, 

překlad Z. Š.). 

Souvislost "tváře", resp. vzájemného respektu komunikantů se způsobem a mírou 

užívání eufemismů v konkrétních textech otevírá řadu otázek, jimiž se chceme zabývat v této 

práci. V první řadě nás zajímá, jaký vliv má v rámci zdvořilosti osobní vztah mezi 

komlllikanty, tzn. jak ovlivňuje jejich způsob vyjadřování. Obecně lze vycházet 

z předpokladu, že vzájemný osobní vztah mezi mluvčím a adresátem vede buď k takovému 

způsobu vyjadřování, ve kterém se prostředky zdvořilosti uplatňují ve větší míře (mluvčí je 

veden respektem, ohledem k adresátovi), nebo naopak k tomu, že blízký, neformální, 

přátelský vztah mezi komunikanty umožňuje používání přímých, bezprostředních výrazů, 

tzv. "mluvit bez obalu" a že se tedy zdvořilostní prvky ve větší míře neuplatňují. Jinými 
1------

slovy, že navzájem důvěrní mluvčí k sobě mohou být nezdvořilí.:, V této práci jsme se zamčřili 

na zkoumání žánru umělecké kritiky a recenze l . Typy komunikátů, z nichž vycházíme, jsou 

písemné, připravené texty, které náleží k veřejné komtmikaci. Adresát není konkrétní, je 

hypotetický, maximálně lze mluvit o cílové skupině. Předpokládáme proto, že ve zvoleném 

typu textu bude převažovat prvně jmenovaný způsob vyjadřování, tj. vyjadřování zdvořilé. 

Sledovali jsme texty z publicistiky tzv. seriózní, do určité míry odborné, v nichž očekáváme 

jednak odpovědnou, konstruktivní kritiku (vzhledem k odbornosti či profesní autoritč 

recenzentů), jednak kultivované vyjadřování. Je zřejmé, že v otázce zdvořilosti hraje 

důležitou roli také širší komunkační kontext daného projevu (textu), jehož součástí je např. 

Materiáljsme excerpovali především z tištěných periodik, konkrétně z kulturních časopisů Host, A2, 
Literární noviny aj., ale čáslečnč i z denního lisku (z tištčné i elektronické podoby). 
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typ periodika, osobnost autora, jeho záměry a funkce příslušného textu atd. Podstatou žánru 

literánú (umělecké) kritiky nebo recenze j9vys}oveni subjektivního hodnotícího soudu o díle, 

tzn. že jde o texty ohrožující tvář ~šá.ia. Kritiku a recenzi považujeme za texty v širším 

smyslu dialogické - ačkoliv jde o komwůkaci bez přímého vzájemného situačniho kontaktu 

partnerů, jsou tyto texty "odpovědí" na určité umělecké dílo a můžeme je vnímat jako 

,,rozhovor" mezi kritikem a autorem díla (umělcem). Zajímá nás, zda vybírají autoři kritik a 

recenzí takové jazykové prostředky, jimiž méně ohrožují pozitivní tvář komunikačního 

partnera, resp. tvář třetí strany, tj. autora recenzovaného díla, interpreta apod. Pokusíme se 

tedy odpovědět na otázku, jaké prostředky mluvčí volí, aby v rámci žánru vyjádřili kritiku, ale 

tvář adrQSáta neohrozili. 

V českém prostředí se způsoby oslabován! výpovědi zabýval např. F. Daoeš (2000), 

který ve svém článku o modalizaci ve vědeckých textech připomíná anglický výraz hedging, 

tzn. užívání takových prostředků, jejichž úkolem je učinit význam mlhavějším, neostrým. 

Daneš předkládá řadu modálních výrazů a poukazuje na jejich zdvořilostní aspekt: ,,Na první 

pohled či poslech je zřejmé, že tu autor nevyjádřil pouze stupeň své jistoty či nejistoty, nýbrž 

že jsou tu ve hře další pragmatické momenty. ( .. J Souhrnné řeknu o výpovédích tohoto druhu, 

že je jejich autor veden snahou nevyjádřit své přesvědčení o stupni jistoty (pravdivosti) příliš 

jednoznačné, kategoricky, že bere ohled na to, jak může jeho formulace působit na čtenáře, že 

prezentuje své tvrzení jen jako svůj názor, nikoli jako bezpečný fakt neboli že formu svého 

tvrzení zeslabuje, anebo, vyhroceněji řečeno, řlká méně než si mysU" (Daneš, 2000, s. 84). 

Ačkoliv Daneš vycházi z textů odborných, tedy odlišných od textů, na které jsme se zaměřili 

my, shledáváme v užíváni modálních výrazů určité podobnosti s používáním eufemismů, 

zejména snahu vyhnout se fonnulacím, které by mohly působit konfliktně. Navíc modální 

výrazy (především modální částice) se na eufem.izaci výpovědi často podilejí do té múy, že je 

lze od eufemismů jen těžko oddělit (viz 2.1.4). 

V souvislosti se zdvořilostí si klademe ještě další otázku, která se od vzájemného 

osobniho vztahu mezi komunikanty přesouvá ke vztahům společensky, profesně, situačně 

(a v důsledku toho i komunikačně) hierarchizovaným a k odpovídajícímu způsobu 

vyjadřováni. Zajímá nás, zda má osobnost tvůrce recenzovaného díla vliv na restrikci určitých 
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výrazových prostředků. Liší se nějak prostředky vyjadřující kritiku v textech hodnotících dila 

autorů známých, uznávaných, úspěšných a autorů začínajících, neznámých, např. 

vydávajících první dílo? 

Jak vyplývá z výše uvedeného přehledu jednotlivých teorií, je zdvořilost jednou 

z rozhodujících podmínek pro vznik a rozšíření eufemismu. Autor volí s ohledem na adresáta 

takové prostředky, které zmírňují, zmčkčují, či tlumí výpovčď z důvodu zdvořilosti, 

ohleduplnosti, respektu. Domníváme se, že vedle zdvořilosti existují i další důvody 

eufemistického vyjadřování, jimiž se budeme zabývat v následující části. 

1.3.2 Eufemismy a styl 

Různé jazykové styly jsou charakterizovány různými jazykovými prostředky. Jejich 

výběr a způsob organizace, tzn. styl konkrétního projevu, je ovlivněn mnoha faktory, 

mj. situací (kontextem), samotnými subjekty účastníků komunikace, jejich záměry atd. 

Výběrem jazykových prostředků určitého stylu signalizují mluvčí zvolený styl. Právě snahu 

mluvčich vyjádřit prostřednictvím eufemismů příslušnost ke skupinč, resp. k určité 

společenské třídč považují Allan a Burridge za další důvod k jejich užívání2• Mluvčí se řídí 

estetickými nebo etickými a hodnotovými normami dané společenosti, příp. sociální skupiny, 

z níž pochází, resp. ke které chce patřit. Uvádějí příklad charakteristický pro angličtinu: 

v kommlikaci se známými lidmi v prostředí střední společenské třídy se ve formální situaci 

běžně očekává použití eufemismu místo přímého pojmenování (Allan - Burridge, 1989d). 

To znamená, že mluvčí dodržuje komunikační normy, které ,.působí na výhěr a organizaci 

jazykových prostředků podle povahy a komunikačního cíle promluvy" (Čechová a koL, 1997, 

s. 23). Jde tedy o soubor speciálních znalostí a zkušeností, týkající se prostředků, pravidel a 

zvyklostí komunikace. Ty mu zabraňují v konkrétní situaci určitý výraz použít, a proto jej 

nahrazuje eufemismem. 

v originále označují eufemismy jaku in-group markers 
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V češtině ovšem nejsou (na rozdíl od angličtiny) vytvořeny ustálené komunikačni 

modely pro společenskou konverzaci (Čechová a kol., 1997), je proto sporné, zda lze hovořit 

o eufemismech jako jejích prostředcích (např. v rdzných typech zdvořilostních obratů). 

V českém prostředi budou pravděpodobně eufemismy fungovat jako ukazatele vřazeni 

do určité skupiny profesni, zájmové apod., spíše než ukazatele přfsllffinosti k určité vrstvě 

společenské. Zaměřme se tedy na otázku, jaký je podll eufemistického vyjadřování 

na utvářeni stylu daného projevu a jak je přijhnáno z hlediska jazykové knltury, resp. knltury 

V tradici české stylistiky byla rozpracována především teorie funkčních stylů, 

v jejímž rámci se zpravidla liší styl prostě sdělovací, odborný, publicistický, umělecký a dále 

styl administrativní a rétorický. Funkčni styl je vymezen ,.při zobecnění okruhu výrazových 

prostředků plnících jednu a tutéž konkrétní funkci nebo funkce přibližně stejné" (Čechová a 

kol., 1997, s. 28). Zvýšená přítomnost eufemismů v projevech (textech) nevytváří jejich 

specifický charakter, podobu a funkci do té míry, že by bylo možné vymezit na jejich základě 

samostatný styl (o výraznějším podílu eufemismů jako zakládajících prostředcích stylu 

bychom snad mohli uvažovat v případě stylu konverzačního, tedy stylu společenské 

konverzace, samoúčelného ,,hovoru pro hovor", jehož vymezení je v češtině značně 

nejednotné). Výčet funkčnich stylů úzce souvisí s výčtem jednotlivých komunikačních 

funkcí, které jazyk v procesu komunikace pbú. Ze základních funkcí jsou pak odvozeny 

funkce dílčí a mohou vznikat dílčí stylové oblasti nebo oblasti pomezní a přimykající se 

k jiným (Čechová a kol., 1997). Domnlváme se proto, že eufemismy jako prostředky 

vyjadřující - ať přímo, nebo nepřímo - komunikační funkce daného projevu, se určitým 

způsobem. uplatňují také na utváření stylu, zejména stylu publicistického, ve kterém fungují 

jako prostředky persvaze, manipulace aj. 

Kulturu jazyka, resp. kulturu řeči zde chápeme ve smyslu kultivovanosti, vhodnosti, přiměřeném užiti 
jazykových prostředků vzhledem k účelu sdělováni, tedy tak, jak ji fonnulovali představitelé Pražského 
lingvistického kroužku (SČJK, 1932). 
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1.3.3 Eufemismy v publicistice 

Tennín publicistika označuje širokou oblast projevů komunikace zahrnující nejen 

texty tištčné, tj. publikované v novinách a časopisech, ale i projevy mluvené (rozhlas, televize 

atd.). Bartošek (a někteří další autoři) upozorňuje na dvojí chápání tennínu publicistika 

v české kulturní tradici. V jazykovědě se podle nčj publicistikou nejčastěji rozumčjí texty se 

vztahem k žurnalistice s hlavním úkolem rychle, výstižně a co nejúčinnčji informovat 

adresáta (Čechová a kol. 1997), zatímco "v žurnalistické teorii se do publieistiky řadí texty, 

jejichž funkcí není informovat, nýbrž infonnace komentovat a hodnotit. Publicistika má 

adresáty získávat, přesvědčovat a vybízet" (Bartošek 1997, s. 56). V novinářské teorii je tedy 

publicistika definována jako opozitum ke zpravodajství. Publicistika je úzce spojena se 

společností a dčním v ní, odráží její stav - její hodnoty i problémy. Je to komunikační proces, 

v němž jazyková formulace hraje významnou roli. Jako součást masové komunikace se 

značnou měrou podílí na utváření našeho celkového obrazu světa. Média přinášejí nejen 

infonnaee, ale také zábavu, stala se jedním z hlavních nositelů kultury. Srovnání obrazu určité 

události, který najdeme v denním tisku, televizním a r0711lasovém vysílání nebo 

na informačních serverech internetu, ukazuje rozdílný přístup autorů ke skutečnosti. To je 

přirozené, v lidské komlUlikaci nejde jen "o mechanickf: přenos věcných faktů, určitých 

informačních jednotek, ale o dorozumívání kreativní, při němž jsou sdělovány postoje, 

přesvědčení, touhy a přání, city a pocity" (Hoffmannová, 1997, s. 40). Otázkou zůstává, zda 

to, co považujeme za realitu, není spíše jen obraz reality prezentovaný médii. 

Kromě sdělování informací druhým, tedy funkce sdělné, informativní, mají 

publicistické texty také další funkce, jako je funkce ovlivňovací, přesvědčovací a získávací 

(Čechová a kol., 1997). Persvazi neboli ovlivňování lze vymezit jako ,,působení 

na adresáta při komunikaci se záměrem ovlivnit druhého člověka, přimět ho, aby změnil svoje 

názory, postoje či jednáni''' (Machová - Šámalová, 2005, s. 53). Způsob, jakým je 

v publicistice prezentován svět kolem nás klade na čtenáře (posluchače) značné nároky, 

jelikož s cílem ovlivnit adresáta publicistika ,.poznatelnou skutečnost modifikuje záměnou 

slov nebo změnou jejich smyslu, zjednodušováním složité skutečnosti, zamlžováním podstaty 
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nebo části skutečnosti a nahrazováním pravdy nepravdou" (Bartošek 1993, s. 48). 

Pro správné porozumční smyslu výpovčdi je čtenář (posluchač) nucen vzít v úvahu jednak 

informace obsažené ve výpovědi explicitně, jednak informace obsažené v celé komunikační 

situaci4 a také musí uvažovat o tom, co je ve výpovědi implicitní, jaký je záměr autora. Vedle 

publicistiky, ke které ovlivňování a přesvědčování patří neodmyslitelnč, se s pcrsvazí 

setkáváme také v textech odborných (např. odborné diskuse a debaty) a především v textech, 

jež přímo apelují na adresáta jako jsou např. texty reklamní. Zaměřme se nyní na persvazi 

v žánru kritiky a recenze, tj. v textech, kterými se zabýváme v této práci. 

Recenze je defmována jako posudek literárního nebo uměleckého díla, žánr umělecké 

kritiky publikovaný v kulturních rubrikách novin a v časopisech. Recenze se píše zpravidla 

o novinkách, popř. o novém vydáni (uvedení) staršllio díla. Podává základní, souhnmou 

informaci a recenzované dílo také hodnotí. Často je zaměřena na to, co v díle nebo i mimo nč 

podle kritikova názoru představuje nejvýznamnější problém. Vyslovuje nebo naznačuje soud 

o hodnotě, užitečnosti nebo zbytečnosti díla. Literární kritika je v podstatě publicistielcá 

činnost, odborná interpretace a hodnoceni literárních děl, která na rozdíl od recenze obsahuje 

podrobnou analýzu dila (Slovník literární teorie, 1984). Jak vyplývá z defInice, podstatou 

obou žánrů je jednak informovat, jednak jde o vyslovení subjektivního hodnotícího soudu 

o nějakém díle. K vyjádřeni hodnocení využívají autoři vedle nmoha jiných prostředků také 

eufemismy, které zmírňují účinek negativního sdělení. Způsob vyjádření hodnocení určitého 

uměleckého díla má vliv na jeho vnímáni čtenáři, diváky, posluchači. Je však nutné rozlišit, 

jakou funkci mají eufemismy z hlediska adresáta a jakou z pohledu třetí strany. V daných 

textech nejde jen o adresáta-divákaJčtenáře/posluchače, ale také o adresáta-umělce/tvůrce 

díla, tj. o toho, kdo je posuzován (autora, režiséra, interpreta apod.). Z pohledu adresáta mají 

eufemistické konstrukce často komunikační funkci doporučení (zda jít/nejít na film, 

číst/nečíst knihu apod.). Vůči autorovi recenzovaného dila se eufemismy uplatňuji především 

ve funkci výtky. Kvalitní recenze umožňuje aulorovi recenzovaného dila jeho reflexi. 

Důležitou roli má samotný způsob vyjádření hodnotícího stanoviska (pozitivního 

Pojem situace zde chápeme v širším smyslu, nejen jako bezprostřední situaci konkrétního jazykového 
projevu, ale také jako širší společenský kontext, jako sociálně kulturní pozadí komunikace. 
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i negativního). Přímočaré vyjádření může být tím, koho se bezprostředně týká, vnímáno jako 

nevhodné, nezdvořilé, může mít vliv na jeho emoce, (umčlecké) sebevčdomí, další tvorbu 

apod. 

Přesvědčivost, resp. účirmost persvazivních prostředků závisí na několika faktorech. 

,,První podmínkou přesvědčivosti je srozumitelnost projevu. Druhou podmínkou je 

sugestivnost, intenzita vyjádření, jíž napomáhají např. (. .. J obrazná vyjádření a zajímavé 

ryrazové aktualizace" (ESČ, 2002, s. 314, 315). Tyto dvě podmínky však nejsou vždy 

v souladu. Ve vztahu k adresátovi platí, že "čím více se projev přibližuje standardu, tím snazší 

a rychlejší může být jeho porozumění, a naopak čím více je standardu vzdálen, tím více 

soustředění a úsili jeho porozumění od adresáta vyžaduje" (Bečka, J. V., 1992, s. 43). 

Vliv má i vyjadřovací móda a mluvni manýry, v případě eufemismů např. užívání 

přejatých slov. Jak uvádí J. Bartošek, jsou v současné žurnalistice patrné dvě tendence, a sice 

,Jistý návrat k archaickjm tvarům, i silný inovační směr". A právě některé inovativní, módní 

výrazy mohou být až nesrozumitelné. "Tak literární recenze se hemží ryrazy typu artejakt, 

comeback, esprit, arkádie, erýnie, p::,ychedelický, enigmatický, remake, ikonoklasmus; 

v hudebních publicistických rubrikách můžeme nqjít pojmenování jako mainstream, jam 

Oamovat), sampler, Junky, gospel ... " (Bartošek 1997, s. 52). Užije-li kritik takových 

pojmenování, jako např. Ldá se mi, že toto pojetí je příliš transcendentálně vzdu!~né; kniha 

působí poněkud přeexponovaně aj., musí si čtenář v některých případech nejprve dešifrovat, 

jaké hodnocení (a zda vůbec) autor vyjádřil. 

K nejčastějším prostředkům aktualizace, tj. záměrné odchylky od standardního užívání 

jazyka, patří v rovině lexikální posuny ustáleného významu slov (metafora, metonymie, 

synekdocha, prcsonifikace), porušování idiomatických spojení, nahrazování konkrét abstrakty 

apod. (ESČ, 2002). Se všemi těmito typy aktualizovaných výrazů se setkáváme i v případč 

eufemismů, např. kus psa neú:o.pěchu je možná zakopán už v předloze; nastavovaná délka 

(filmu) je jednou z mála drobných pih na jeho úctyhodnosti; text najede na mělčinu aj. 

Původní funkce aktualizovaného prostředku bývá u některých typů nahrazena funkcí 

opačnou. Při každém dalším užití ztrácejí obrazná vyjádření a neobvyklá spojení svoji 

účinnost a působivost a z prostředku výrazně stylovč aktivního se stává prostředek jazykové 
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automatizace. Některé prostředky původně aktualizované dokonce poklesnou v novinářská 

klišé, ~. "významově vágní a automatizovaný výraz" (ESČ, 2002, s. 215), např. balíček 

opatření, přepsat dějiny, zprůhlednit aj. Nepromyšlený výběr výrazových prostředků a jejich 

časté opakováni snižuji kultwu projevu. 

Autoři tedy voli již existující eufemismy a také vytvářejí eufemismy vlastní jako 

prostředky jazykové aktualizace, kvůli zaj!mavějšlmu vyjádřeni představy, vtipnějšímu 

příměru, ozvláštnění apod. Zejména v analytických žánrech (glosa, komentář, úvodník, 

recenze, kritika aj.), v nichž osobnost autora textu vystupuje do popředí, lze v užívání 

eufemismů vidět též snahu o odlišnost, vybranost, originalitu vlastního jazyka a stylu. 

Domníváme se proto, že můžeme uvažovat o eufemismech jako o prostředcích 

charakteristických pro individuálni styl jednotlivých autorů, příp. pro styl petiodika ("styl 

seriózních médií" v protikladu ke stylu médii tzv. komerčních, bulvárních ap.). Z hlediska 

vztahu mluvčí-adresát záleží na osobě autora projevu, jeho autoritě, důvěryhodnosti. 

V případě umělecké kritiky může autoritu mluvčího podpořit právě i druh perodika, 

v němž je text publikován. Lze předpokládat, že adresát si na základě autorova hodnocení 

vytvoří na dílo názor ještě dříve, než se s dílem samotným seznámí, případně že názor, který 

si vytvořil, změni. Často se stává, že adresát po přečtení recenze upustí od svého původního 

záměro přečíst knihu, vidět film, divadelni představeni atd. 

Převýší-li přesvědčovací a ovlivňovací působení textu výrazně jeho sdělnou funkci, 

docházi k manipulaci. ,,Manipulací rozumíme vědomé nebo i bezděčné (nevědomé) použití 

jistých způsobů jednání (tedy i řečového jednání), jejichž cílem je přimět osoby k tomu, aby 

proti své vůli a eventuálně i proti svým zájmům přijaly stanoviska a argumenty, které jsou jim 

předkládány" (Machová - Šámalová, 2005, s. 96). Stanovit hranice mezi manipulativni a 

nemanipu1ativní komunikací je ovšem obtížné, mj. také proto, že každá komunikační situace 

má své specifické rysy. 

Jako prostředky, kterými mluvčí zastírá záměr svého sdělení, nevyjadřuje otevřeně svá 

hodnocení, znejasňuje svá stanoviska atd., fungují i eufemismy. Zejména v projevech 

z oblasti politiky, ať už jde o projevy politiků samotných nebo projevy novinářů, 
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ve kterých se mluvčí snaží ukázat nepříjemné skutečnosti v lepšim světle. připravou 

skutečnost zastřít. Tak jsou například vojenské nebo válečné akce označovány jako 

osvobození, operace trvalá svoboda; případně speciální akce k zadržení určitých osob aj. 

S manipulaci se ale můžeme setkat i v oblasti kultury. Snaha ovlivnit zisky tvůrců, 

návštěvnost filmů. prodejnost knih atd. může mit vliv i na způsob, jakým jsou díla 

prezentována, resp. jakými výrazovými prostředky je novináři hodnoti. Jak uvádí 

M. Čechová, ,.příznakovým výrokem reflektujeme situace převážně mimořádné, volba 

výrazových prostředků děje se velmi uváženě" (Čechová a kol., 1997, s. 120). Užije-li mluvčí 

eufemismus s cllem ,,zamaskovat" pravou podstatu jevu, o němž mluví (píše), může to 

u adresáta vyvolat účinek zcela opačný. Neodpovídá-li volba prostředků adresátově 

předpokladu a očekáváni. příp. znalostem o obsahu sdělení, vyjádření upoutá jeho pozornost, 

adresát se snaží interpretovat, co je záměrem mluvčího. Užiti eufemismu může tedy vést 

k tomu, že komunikační partner naopak zbystři pozornost a začne se zajímat o to, co se 

ve skutečnosti za zmúňujícím výrokem skrývá, např. politická/ekonomická situace není přlliš 

stabilní; dotace měly být použity vhodnějším způsobem; pone'lud nejasné zadávání veřejných 

zakázek aj. Eufemismy tedy fungují jako aktualizované prostředky, v textu na sebe 

upozorňují, jsou považovány za neobvyklé, neočekávané. To znamená, že uvnitř textů mohou 

fungovat jako indikátory jistých strategií mluvčích, jejichž cílem je zastřit obsah sděleni, 

učinit ho nejasným. 

1.3.4 Eufemismy a komunikační funkce 

V pojeti teorie mluvních aktů5 je užívání jazyka jednáním zaměřeným k určitému cíli 

a vyvolává určité efekty, účinky. Výpověd'mi v dané situaci mluvčí nejen o světě něco říká, 

ale zároveň tim, co říká a jak to říká, něco dělá: oznamuje, sděluje, ptá se, kritizuje, 

souhlasUnesouhlasi, omlouvá se, děkuje, nabízí. varuje, dovoluje aj. Každá výpověd' má 

v dané situaci aktuální komunikační (ilokuční) funkci, tzn. proč / s jakým cílem se něco říká. 

Základní myšlenky teorie mluvních aktů, která se zaměřuje na užíváni jazyka v kontextu ostatních 
činnosti a jednáni, fonnulovalJ. L. Austin (1962) a dále rozpracovalI. R Searl (1969). 
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Mluvčí chce přinejmenším obohatit znalosti adresáta (příjemce) o světě, ale např. také změnit 

jeho názory, postoje, stanoviska ke světu, pllpadně přimět ho k nějakému jednáni (Grepl

Karlík, 1998). Viděno z hlediska adresáta (příjemce, posluchače): v každém komunikačuim 

aktu očekává relevantní sděleni. Snaží se překlenout případné významové mezery a 

neurčitosti ve výpovědi a vyvodit to, co měl autor (mluvčí, pisatel) na mysli, jaký byl jeho 

záměr. Pro úspěšnost komunikace je tedy důležité, aby adresát porozuměl nejen tomu, o čem 

se mluví, tedy obsahu výpovědi, ale i tomu, proč se to říká, a co se tím miní, tj. aby pochopil 

aktuální komunikační funkci daných výpovědí a dále komunikační záměr mluvčího. Takto 

široce a obecně formulovaná východiska vztahující se v podstatě k libovolnému řečovému 

jednáni nyní zúžíme na zkoumané texty, tj. na recenze a kritiky z oblasti kulturního dění. 

Aktuální komunikační funkce výpovědí jsou vždy determinovány konkrétní situací. 

V textech umělecké kritiky a recenze můžeme rozlišit6 (1) funkci asertivní (oznamovací, 

sdělovací, tvrdící), která je charakterizována záměrem "obohatit" vědomi adresáta 

o nějakou informaci, tedy způsobit, aby adresát věděl, popř. způsobit zároveň, aby adresát 

akceptoval minění (stanovisko, argumenty, soudy, hodnoceni ... ) mluvčiho; (2) funkci 

direktivní (výzvovou) - záměrem výpovědi s touto funkcí je způsobit (autoritativně! 

neautoritativně, s různou mírou naléhavosti nebo zainteresovanosti), aby adresát vykonal to, 

co mluvčí říká (to, co je obsahem výpovědi). Patří sem např. rada, doporučeni - ve zmíněných 

textech to může být (ať přímo nebo nepřímo vyjádřené) doporučení typu nechoďte do kina, 

nekupujte si tuto knihu apod.; (3) funkci expresivní - výpověďmi s touto funkci dává mluvčí 

adresátovi najevo kladné nebo záporné stanovisko k jeho přítomnému nebo minulému jednání 

(chování) nebo ke stavu, v jakém se nachází; patří sem např. výtka. Pro každý druh výpovědi 

je možné stanovit soubor situačních podmínek pro něj relevantnich. Výpovědí, která tyto 

podmínky splňuje (obsahem i formou), je možné dosáhnout zamýšleného komunikačního 

(ilokočnlho) cíle (efekto). (Grepl- Karlík, 1998). Jednou z relevantních podmínek výtky je 

fakt, že adresát nevykonal to, co se od něho očekávalo, nebo naopak že vykonal něco, co se 

od něj neočekávalo - tj. něco je v rozporu s předpisy, morálními, společenskými, v případě 

umění s estetickými normami; mluvčí přitom bývá zpravidla v nadřazeném nebo aspoň 

Vycházfme z vymezení komunikačních funkcí podle Grepla - Karlíka v SČ, s. 430 - 432. 

24 



rovnocenném (např. přátelském) vztahu k adresátovi. Tato podmínka je v případě recenze a 

kritiky splněna profesní autoritou mluvčího, příp. autoritou periodika, v němž je text otištěn. 

Nyní se zaměřme na otázku, jsou-li komunikační funkce výpovědí indikovány také 

jinak než kontextem, zda existují jazykové signály (indikátory) komunikačních funkcí ajak se 

na nich případně podílejí eufemismy. Jak uvádí Austin "velmi často také výpovědi používáme 

způsobem, který překračuje rámec přinejmenším tradiční gramatiky. Ukázalo se, že mnoho 

obzvlášť matoucích slov zasazených do zdánlivě deskriptivních tvrzení nepoukazuje na nějaký 

zvlášť podivný dodatečný rys referované skutečnosti, nýbrž že jsou poukazem (ale nikoliv 

popisem) na okolnosti, za nichž je tvrzení vyřčeno, nebo na výhrady, jichž je předmětem, či 

na způsob, kterým má být pochopeno apod." (Austin, 2000, s. 20). Domníváme se, že 

"matoucí slova", která Austin blíže specifikuje např. jako "podezřelá" modalizující slovesa 

má a může a konstrukce jako podmiňovací vazba aj., mohou být součástí eufemistických 

konstrukcí nebo přímo eufemismy samotnými. Řada těchto výrazů souvisí s vyjadřováním 

postojů. 

Součástí komunikace jsou kromě již uvedených složek také postoje mluvčího, 

tj. subjektivní (psychické) postoje mluvčího k tomu, co říká, tzn. k obsahu výpovědi (a tím 

někdy i vztah k adresátovi) a prně to Hká, tzn. jaká je komunikačnl funkce výpovědi. Podle 

Grepla (Grepl- Karhl<, 1998) lze rozlišit čtyři základnl postoje mluvčího: 

(I) postoje jistotně modalitnl (epistémické) - mluvčí sděluje různou mlru přesvědčeni Gistoty) 

o platnosti obsahu výpovědi; (2) postoje preferenční - postoj zájmu, vůle, ochoty 

na realiza.ci/nerealizaci obsahu výpovědi; (3) postoje hodnotící - mluvčí zaujímá hodnotící 

postoj k tomu, co se říká; (4) postoje emocionální - např. postoj překvapení, údivu aj. Postoj 

mluvčího je často inherentně obsažen v dané komunikačni funkci a je vyjádřen jednim 

'li! způsobů její nepřímé (indirektni) realizace. Domníváme se, že v určitých fonnulacích 

vyjadřujících postoj epistémický proniká také aspekt hodnocení, který má charakter 

eufemismu, např. nejnovější SpielbergůY film asi/nejspíš/pravděpodobněJzcela jistě diváky 

nepotěšil; její poslední román se nejspíš k bestselerům počítat nebude; film se do zlatého 

fondu kinematografie pravděpodobně nezařadí. 
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Schopnost vnimat adresáta a usměrňovat a modifikovat komunikaci s ohledem 

na něho souvisí se záměrným a promyšleným vyjadřováním postoje jednak k adresátovi 

samotnému, ale také k obsahu výpovědi, ke sděleni. Kromě již uvedených postojů mohou 

eufemismy fungovat také jako prostředky pro vyjádřeni odstupu, zejména v případech, kdy se 

něco negativně hodnotí. 
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2 Analýza materiálu 

V předchozí části jsme se zaměřili na teoretické vymezení eufemismů a motivaci 

jejich realizace ve výpovědích. Náš popis se orientoval na obecné předpoklady 

eufemistického vyjadřování. Nyní se budeme zabývat analýzou eufemismů a budeme sledovat 

růmé jazykové prostředky, jejichž pomocí jsou eufemismy konstruovány. Eufemismy jsme 

excerpovali z literárních (kulturních) časopisů Host, A2 a Literární noviny7 a částečnč také 

z denního tisku8 (zejména z elektronické podoby). Konkrétnč jsme sledovali texty kritik a 

recenzí z oblasti kulturního dční (filmu, divadla, literatury, hudby a výtvarného umění). Jsou 

to texty hodnotící, které zprostředkovávají názor autora na umělecké dílo, nepředpokládáme 

proto, že by se v těchto textech uplatňovaly eufemismy jako prostředky manipulativníeh 

strategií s cílem určité infonnaee zatajit. Excerpovali jsme přibližně 200 příkladů (seznam 

všech excerpovaných příkladů uvádíme v příloze, viz strana 59). Vzhledem k tomu, že se 

jazykové prostředky podílející se na konstrukci eufemismů v sesbíraném vzorku příkladů 

opakovaly, nedomníváme se, že by rozsáhlejší homogenní materiál přinesl další p07natky. 

2.1 Prostředky konstruující eufemismy 

Při analýze vycházíme z předpokladu, že vedle základních prostředků eufemizaee 

uvedených v první kapitole (viz l. 2), existují také prostředky okrajové, periferní, jejichž 

eufemizační funkcc není jednoznačná nebo zcela zřcjmá. Vedle toho dochází pomčrnč často 

k tomu, že se jednotlivé prostředky euremizace různč spojují a překrývají, např. Někdy by 

zkrátka autor udělal lépe, kdyby nechal příběhy promlouvat samy za sebe; Možná by téměř 

tříhodinovému jilmu prospělo trochu víc odhodlání u střihačského stolu apod. Stojíme tcdy 

před otázkou, co všechno lze považovat za eufemismus, rcsp. zda existují nčjaké signály, 

indikátory, na jejichž základě je možné eufemismy spolehlivč určit (ponecháme-li stranou 

případy, v nichž mluvčí signalizuje přímo, že užitý výraz je eufemismcm, jako např. 

Systematicky jsme excerpovali zejména čísla z roku 2005 a 2006, další víceméně náhodně. 

Zaměfilijsmc se především na texty filmové kritičky M. Spáčilové, ale i dalších autoru. 
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Epigonská - tímto eufemismem shovívavě označujeme literaturo bez invence; V cizím kabátku 

však jeho písně vyhlížejí, jak to jen zdvořile napsat ... divně apod., které se neobjevují pfiliš 

často). 

Prostředky podílející se na konstruování výrazu, který produktor zamýšlí a recipient 

chápe jako eufemismus, můžeme rozdělit na prostředky: 

• lexikálně sémantické 

• gramatické 

• modální 

• stylové 

Jednotlivé prostředky ovšem nevytvářejí uzavřené, ostře ohraničené a rovnoměrně 

uspořádané kategorie. Hranice mezi nimi jsou neostré, dochází k prolínání prostředků 

z různých tříd, př!padně prostředky z jedné třídy utvářej! výrazy z jiné třídy Gazykové 

prostředky konstruují ty stylové apod.). Jejich funkce v eufemismu je zřetelnější, když 

uvedené prostředky hypoteticky nahradíme přímým pojmenováním, např. neškodila by větší 

přesnost x (text) je nepřesný; nemastný neslaný závěr x slabý/nepovedený závěr / závěr není 

zajímavý aj. Ačkoliv nahrazení určitého výrazu explicitním vyjádřením může pomoci 

identifIkovat eufemismus, domníváme se, že není vždy možné zcela jednoznačně odlišit 

"typické" eufemismy a případy, kdy mluvčí pouze informuje, vysvětluje, upřesňuje atp. 

Při náhradě přímým pojmenováním často dochází k významovým posunům. 

V analýze vycházíme z předpokladu, že pomocí eufemismu vyjadřují autoři - ať 

přímo nebo nepřímo - negativní hodnocení nějakého uměleckého díla nebo výhrady 

k němu, tzn. že eufemismus je vždy určitou formou kritického vyjádření. Jeho užitim se 

zvyšuje míra přijatelnosti záporného hodnocení, kritiky. Při rozhodování o tom, zda budeme 

určitý výraz považovat za eufemismus, se tedy opíráme jednak o definici, resp. podstatu 

eufemismu, tzn. že jde o vyjádřeni nepřímé, oslabené, nějakým způsobem maskované, v němž 

jde především o implicitni sděleni, jednak o srovnání s neutrálnim, bezprostředním výrazem. 

Ve sledovaných textech jsme se tedy zaměřili na takové výrazy, které vzhledem ke způsobu 

vyjadřování hodnoceni na ose kladné ~ záporné zmírňují výpověď, oslabuji míru jistoty 

tvrzení apod. V našem pojetí eufemismu jako prostředku zdvořilé komunikace považujeme 
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za prostředky eufemizace i některé z tčch, které bývají uváděny primárně jako prostředky 

zdvořilosti. Jde tu zejména o prostředky modální (viz níže). Takové případy se objevovaly 

i v textech kritik a recenzL 

Cílem analýzy je představit jednotlivé eufemismy, resp. různé prostředky 

eufemistického vyjadřování v konkrétních textech kritik a recenzi a dále poukázat na možné 

širší pojetí tohoto jevu. Uvádíme jen takové prostředky, pro které jsme našli doklady 

ve sledovaných textech. Pokud jsme se s určitými prostředky, uvádčnými v odborné literatuře 

jako eufemizační, nesetkali, předpokládáme, že se v daném typu komunikátů nevyskytují, 

nebo se vyskytují jen okrajově (např. deminutiva). 

2.1.1 Prostředky lexikálně sémantické 

Výrazy vyjadřující menší míru jevu 

Pro vyjádření menší míry jevu existují v češtinč různé prostředky. V rámci naší práce 

mezi tyto prostředky řadíme takové výrazy, které svým lexikálním významem přispívají 

k vyjádření menši míry negativního hodnocení, k jeho oslabení. Patři sem především 

příslovce a částice jako trochu, málo, lehce, nepříli.\:, poněkud, pouze, ne zcela, ne úplně, 

poněkud aj. ve spojení se slovesy, substantivy a adjektivy, např. trochu nedotažený motiv; 

málo zřetelná koncepce díla; působí lehce násilně; nepříliš povedený.film; text poněkud trpí 

terminologickými nepřesnostmi; pouze technický lapsus; ne zcela přehledné odkazování; 

z několika ne úplně sourodých fragmentů; poněkud akademický styl autorova výkladu aj. Dále 

jsme zaznamenali slovesa s významem ,pozbýt (nějaké vlastnosti, schopnosti)' jako např. 

ztrácet, rytrácet se, rymizet; slovesa vyjadřující psychické stavy, např. zamrzet, budit 

rozpaky; substantiva vyjadřující psychické stavy nesplnčného očekávání jako zklamáni, 

rozčarování; adjektiva s významem ,nepříliš podařený', např. rozpačitý, nedotažený, 

nemastný neslaný aj. a jejich spojeni. Jistý rys eufemismu jako součást lexikálního významu 

je u těchto výrazů zřetelný v různé míře. Platnost eufemismu nabývají včtšinou až užitím 

v určitém kontextu (viz 1.2) a ve spojení s dalšími prostředky eu[emizace, např. teďv§akjako 

29 



by autor tuto schopnost ztrácel; V takových místech jako hy se též vytrácela úspornost tak 

dobře fungující v dějově vypjatějších scénách; plastičnost a hloubka ze slibně rozehrané 

novely postupně vymizí ... ; rozčarování nad nenápaditým titulem; postava však zůstala trochu 

nedotažena aj. Jejich oslabující, eufemizační funkce je ještě zřetelnější, nahradíme-li dané 

výrazy hypotetickým explicitním vyjádřením, srov. nemastný neslaný závěr x nudný/ 

nepodařený závěr; jeho nový román je zklamáním x jeho nový román není dobrý / nesplnil 

očekávání apod. 

výrazy s tzv. difuzní sémantikou 

Jsou to především neurčitá zájmena, příslovce jako nelcteré, někdy, jakýkoliv, číslovka 

několik a další výrazy jako např. místy. do jisté míry, pone'kud, víceméně, poměrně, občas, 

jistý aj., které umožňují mluvčímu vyjádřit se neurčitě, nebýt konkrétní, a tím se vyhnout 

pHmé kritice adresáta nebo obsahu sdělení (implicitně připustit i pozitivní stránky 

hodnoceného). Např. některé méně povedené epizody; někdy hy zkrátka autor udělal lépe, 

kdyby nechal příbeny promlouvat samy za sebe; na albu je ne"kolik slabších míst; Na koncepci 

individuálního boje se zlem by nebylo nic špatného, kdyby ono zlo bylo jakýmkoli způsobem 

uvěřitelné; do jisté míry skicovitě načrtnuté hry; poněkud rozpačitý výsledek; víceméně nudné 

objížďky; poměrně chudší pletivo nadřazených významů; můžeme být občas vyrušeni méně 

plynulou větnou strukturou; čtenář má dojem jisté zbytečné zdlouhavosti aj. 

Přejatá slova 

Přejatá slova, příp. odborné termíny se v platnosti eufemismů objevovaly 

ve sledovaných textech poměrně často. Nejvíce jich nacházíme v přívlastkových výrazech, 

např. banální zápletka; nepříliš atraktivní způsob vyprávění; autorka by měla téma zpracovat 

nekonvenčním způsobem; čtenáře přepadne pocit déja vu aj., v příslovečných určeních, např. 

příběh působí poněkud přeexponovaně; herci se diletantsky stavějí k tomu, co na jevišti 

předvádějí; toto pojetí je příliš transcendentálně vzdušné; začátek alba zní neinovattvně aj., 

ve jmenné části predikátu, např. výsledek není fascinující; a také jako součást 

několikaslovných spojení. V některých případech došlo k nahromadění většfuo počtu 
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přejatých slova porozumět autorovu hodnocení vyžaduje od příjemce jisté úsilí, např.filmový 

styl v tomto případě nedisponuje dostatečnou dávkou konzistence; mnohem účinnější by byla 

koncentrace na neotřelost a inovativnost zobrazení; snímek od diváka vyžaduje naprostou 

koncentraci a neustálou intelektuálni participaci. pokud se v něm nechce během několika 

minut ztratit aj. Používáním přejatých slov autoři textů zmírňují, zastírají negativni vyjádřeni 

(srov. např. nepříliš atraktivní vs. nudný, nezajimavý; diletantský vs. povrchní, 

neodborný aj.), přejatá slova funguji tedy primárně jako eufemismy a zároveň mohou 

u VDÍmatele posílit odbornou autoritu (ať už skutečnou či domnělou) mluvčího/pisatele. 

Hodnotlel (evaluačnl) částice 

Hodnotící částice slouží k vyjadřování kladného (naštěstí, bohudlk) nebo záporného 

(naneštěstl, bohužel) hodnocení obsahu výpovědi a také postoje mluvčího (ESČ, 2002, s. 63). 

V excerpovaném materiálu se objevovala poměrně často částice bohužel, méně částice škoda, 

které dáv"j! výpovčd!m sémaotický odstln ,zklamáo! z výsledného stavu', případoě 

,nenaplněné očekávání', např. příbe"h bohužel narušujl některé méně povedené epizody; v 

mezinárodní soutěži Berlinale byl uveden jeho nový, bohužel nepřlliš povedený film; téma, 

které bohužel působí banálně; Škoda, že se jim nepodařilo lépe si ujasnit, čeho chtějí společně 

touto knihou dosáhnout; škoda, že se půvab této pointy v překladu prakticky ztratí; Škoda, že 

se ztrácí (hercův výkon) ve složité koncepci a množství použitých prostředků. 

2.1.2 Prostředky gramatické 

Komparativ 

Komparativ adjektiv i adverbií patří k velmi frekventovaným prostředkům 

eufemizace. Mluvčí jeho prostřednictvím vyjadřuje srovnáni, nejčastěji srovnáni reálného 

stavu věci (např. míry vlastnosti určitého jevu) s tim., co je žádoucí. Srovnávaný jev je bud' 

vyjádřen přímo, např. Na místě je otázka, zda by pro ideové záměry nebylo efektivnější využít 

jiný slohový útvar, než je .fikce; druhé album skupiny je slabšl než debut; nebo je patrný 
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z kontextu., např. bylo by vhodnější používat sjednocené psaní jmen (tj. vhodnější než je 

použito) dramaturgie by me1a divákovi předložit lepší menu (tj. lepší než předložila); (autor) 

by mohl pone1cud střídměji pracovat s humoristickými prvky Hi. střídměji než pracuje); civilní 

kostýmy by zřejmě chtěly více střízlivosti a méně okázalosti v gestech (tj. více střízlivosti a 

méně okázalosti než mají) aj. Komparativem se tedy vyjadřuje hodnotící modifikace 

vlastnosti ve smyslu jejího zesíleni/zeslabeni vzhledem k žádoucimu stavu, resp. srovnáním 

,nim. 

Kromě komparativu srovnávacího se objevuje také komparativ ,,bez významu 

stupňování a s blokací srovnávací konstrukce", který "vyjadřuje hodnotící modifikaci 

vlastnosti ve smyslu jejího zeslabení," tj. elativ (ESČ, 2002, s. 121). Použitím elativu se 

oslabuje, zmirňuje explicitni význam daného výrazu. Spojení slabší film označuje film 

kvalitativně lepši než označení slabý film. Jde tedy o porovnání se středem pomyslné stupnice 

dané vlastnosti, kde ,,elativ vyjadřuje větší míru vlastnosti než střed této stupnice, ale menší 

než její pól, do jehož pozice se pak významově posouvá fundující adjektivum" (ESt, 2002, 

s. 122). Elativ je jed.nfm ze základnich prostředků eufemizace (viz 1. 2). Sémanticky a 

funkčně jsou komparativy různorodé, často se spojuji s dalšími prostředky konstruujícími 

eufemismy. 

Z adjektiv se v excerpovaném materiálu nejčastěji objevoval tvar větší, a to jednak 

samostatně, např. možná by knize prospěl větší časový odstup od tématu; neškodila by větší 

přesnost, stejně tak alternativní divadlo by si zasloužilo větší prostor aj., jednak ve spojení L---'/ 

s prepozicemi s nebo bez, např. celému souboru by prospěl s větší nadsázkou pojatý knižní 

design; mohla být vydána s větší péčí; román zřejmě nebyl psán s většími ambicemi; povídky 

se tak sunou kupředu bez většího vnitřního napětí; autor pouze vyplňuje dané tempo bez větší 

originality aj., jejichž prostřednictvím se také (kromě sémantiky adjektiva) vyjadřuje 

zesilujici/zeslabující modifikace výpovědi. 

Menši mim vlastnosti mluvčí vyjadřovali také spojením komparativu adverbia málo 

s adjektivem v základním stupni, např. ne"které méně povedené epizody; kdyby byl (autor) 

méně doslovný ... ; můžeme být občas vyrušeni méně plynulou větnou strukturou aj. 
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Adjektiva ve tvaru komparativu se jako prostředek eufemizace objevovala často, 

z dokladů uvádfme např. básním chybí výraznější a bohatší obraznost; menší divácká účast; 

studiové nahrávky se zařadily do řady za jiné, povedenější kusy; román je bohužel pone'Kud 

popisnější aj. Opakovaně se vyskytovalo adjektivum slabší, komparativ adjektiva slabý 

ve významu ,,nevyhovující", např. slabší je ovšem autor tam, kde se pouští do úvah a 

komentářů; na albu je ne'1wlik slabších míst; film má slabší články aj., u něhož pozorujeme 

určité sémantické vyprázdnění, lze ho považovat za publicismus. 

Adverbia nebyla ve sledovaných textech frekventovaná tolik jako adjektiva, ani jejich 

rejstřík nebyl tak široký. Víckrát (ve spojení s adjekti~ nebo samostatně) se objevila -' - V

adverbia méně, více, hůře, lépe a jednou střídměji, např. Prvé se autorovi povedlo, druhé už 

méně; Civilní kostýmy by zřejmě chtěly více střízlivosti a méně okázalosti v gestech; přídavná 

jména vstupují do textů podle okamžitých potřeb v množství více než hojném; kniha 

neobsahuje rejstřík, což ji činí hůře použitelnou pro odborníky; Hlavní město podobné akce 

vynikající úrovně určitě potřebuje, jenom by měly být lépe zapojeny do jeho hektického života; 

doufejme, že se film vydaří ještě o něco lépe než román; (autor) mohl pone'Kud střídměji 

pracovat s humoristickými prvky aj. V některých z uvedených příkladů eufemistickou funkci 

ještě zvýrazňují modální slovesa a kondicionál, které bývají samy o sobě - především 

v souvislosti se zdvořilosti - považovány za zjemňovací prostředky (viz dále). 

Hranice mezi srovnávacím komparativem a elativem nejsou ostré. Např. výpověď 

pěvecky byl velmi dobrý, herecky už to bylo slabší můžeme chápat jako srovnání pěveckého a 

hereckého výkonu představitele hlavní role, ale také jako zeslabení kritiky jeho hereckých 

schopností. V některých případech docházi ke srovnáváni dě4 tvůrčích metod atp., a jde tedy 

o konkretizaci prostřednictvfm porovnáni (komparativ) spíše než o oslabeni, příp. zastíráni 

negativního hodnoceni (elativ), např. Oddělit ji od jazyka svých básní se mu daří 

s podivuhodnou důsledností, v próze to bohužel dopadlo hůře; Novela "plně odpovídá" 

autorovu slovníku a myslím, že v rámci jeho tvorby bude bohužel patřit mezi ta slabší dUa. 

První příklad lze chápat jako srovnáni poezie a prózy, druhý jako srovnání jednoho díla 

s ostatními díly autora, ale výrazy hůře a slabší mohou být i elativy oslabujícími explicitn1 
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význam (hypoteticky je můžeme nahradit vyjádřením próza je nepovedená; dílo je 

slabé/nepovedene). 

Kondicionál 

D~ím gramatickým prostředkem podílejícím se na utvářeni eufemistických vyjádřeni 

je kondicionál slovesa. Uplatňuje se zejména při vyjadřování negativního hodnocení 

způsobem, kterým mluvčí dává najevo preferenci ,.jádoucího, ale nerealizovaného děje před 

tím. co se fakticky stalo/diije" (Grepl - Karlík, 1998, s. 475), výpověď s kondicionálem má 

tedy v těchto případech funkci výtky. Autor textu konstatuje, že nedošlo k uskutečnění děje, 

třebaže byl možný, resp. že nebyly splněny podmínky, které splněny být mohly, např.: nelze 

se zbavit pocitu, že kdyby zpíval sám Janota, mohla by z toho být zajímavá coververze; nějaký 

závěr. zobecnění nebo alespoň shrnutí by práci slušelo; Tyto výhrady by ale nemusely zaznít, 

kdyby text knihy prošel důkladnější redakcí (mimo jiné by v něm pak nebylo ani tolik chyb) aj. 

V takových výpovědích jde vlastně o vyjadřování modality, resp. postojů, a sice postojů 

hodnoticích (evaluativnich), jimiž mluvčí zaujímá pozitivní nebo negativní stanovisko 

k obsahu výpovědi. 

Vyjádření postoje k faktu, tedy k něčemu už vykonanému nebo konanému, bývají 

inherentní složkou komunikačních funkcí vyjadřujících "rozdíly v pozici (postavení) mezi 

mluvčím a adresátem" (Grepl ~ Karlík, 1998, s. 429) a bývají realizovány komunikačními 

funkcemi pochvala; výtka/výčitka. Mluvčí prezentuje svoji pozici jako nadřazenou vzhledem 

k adresátovi, příp. je vztah mezi mluvčím a adresátem rovnocenný. Kritériem hodnocení jsou 

často normy společenského chování (tamtéž). Kondicionál se tu často uplatňuje v kombinaci 

s dalšími prostředky. V textech kulturních laitik a recenzí jde tedy o rozdíly v postavení mezi 

kritikem (přip. institucí, ve které působí) a autorem dila, umělcem, kritériem hodnoceni jsou 

normy estetické. 

Excerpované pHldady s kondicionálem můžeme rozdělit do několika skupin: 

(1) kondicionál plnovýznamových sloves; ve tvaru kondicionálu se často objevovala slovesa 

se sémantickým rysem ,být někomu/něčemu k prospěchu', případně jinak k užitku, jako 

prospět, slušet, posloužit aj. Např.: redukce o čtvrtinu by této knize zcela jistě prospěla; filmu 
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by prospělo vice odhodláni u střihačského pultu; domnivám se, že by knize slušely i klasické 

realistické podobizny; přesto by nějaký závěr, zobecněni nebo alespoň shrnuti práci slušelo; 

zůstává otázkou, zda by autorovi i čtenáři vice neposloužila pone1cud výběrovějši a kritičtějši 

publikace aj. Výpovědi s uvedenými slovesy mají odstín ,záhodnosti'. Ještě vice je tento 

odstín patrný u slovesa zasloužit si, které se v excerpovaných přikladech objevovalo 

opakovaně. Patří k modálním predikátoIŮlll vyjadřujícím záhodnost v rámci kategorie 

nutnosti (Grepl - Karlík, 1998), např. kniha by si bývala zasloužila důkladnou redakci; 

alternativni divadlo by si zasloužilo větši prostor; kompozice by si zasloužila lepši 

propracováni aj. (o záhodnosti viz také 2. 1. 3 -modálni slovesa). 

(2) kondicionál spony, např. Pro úplnost by bylo vhodné uvést taky seznam použité 

literatury, zdroje, z nichž byly přibeny jednotlivých mist čerpány; Myslim, že pro snazši 

orientaci čtenáře by bylo vhodnějši použivat sjednocené psani jmen; Asi by bylo možno 

uvažovat nad obecnějšimi základy oné outsiderské perspektivy pevnějšimi pouty apod. 

Ve funkci jmenného predikátu převažují konstrukce s modálním významem. 

(3) kondicionál modálních sloves, např. (autor) by mohl poněkud střidměji pracovat 

s humoristickými prvky; dramaturgie by jim měla poskytnout kvalitnějši možnosti k uplatněni 

talentu a divákovi předložit lepši menu; autorka by měla téma zpracovat nekonvenčnim 

způsobem aj. Modálni sloveso mit ve formě kondicionálu vyjadřuje záhodnost, resp. 

vhodnost, tzn. že ,.přislušnými modálnimi ryrazy se realizace/nerealizace nějaké činnosti 

(dosaženi nějakého stavu) mluvčim charakterizuje (hodnoti) jako dobrá (záhodná, vhodná, 

náležitá, správná, účelná .. .), nebo naopak jako špatná (nenáležitá, nesprávná, nežádouci, 

nevhodná .. .)" (Grepl- Karllk 1998, s. 160). Tento modální význam řadlme k prostředkům 

vyjadřováni hodnoticích postojů a výpovědi tohoto typu mohou být chápány také jako 

dnporučení (tamtéž). 

Jak je patrné z uvedených příkladů, jednotlivé dosud uvedené prostředky se často 

kombinuji. Na funkci eufemismu se tak podílí kondicionál a elativ nebo kondicionál a 

komparativ společně. Zatímco elativ (příp. komparativ) patří k základním prostředkům 

eufemizace (viz 1.2) - slabý vs. slabšijilm, kondicionál bývá primárně uváděn jako jeden 
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z prostředlru zdvořilosti (v běžné komunikaci se vedle výpovědí s kondicionálem: Podal byste 

mi sůl? Zavřela byste okno? považují za zdvořilé také výpovědi s modálními slovesy: Můžete 

mi podat sůl? Mohla byste zavřit okno? a otázky se slovesem v záporu: Nechceš přijít? 

Nemám ti zavolat?, případně jejich kombinace: Nevadilo by vám, kdybyste zavřela okno?). 

Na konstrukci eufemismu se kondicionál nejčastěji podílí významem ,nabídka alternativy', 

tj. mluvčí dává najevo, že existuje jiný (lepší) způsob uskutečnění děje, než jakým byl děj 

ve skutečnosti realizován, srov. myslím, že pro snazší orientaci čtenáře by bylo vhodnější 

používat sjednocené psaní jmen x zvolený způsob psaní jmen není vhodný, čtenář se v něm 

špatně orientuje. V takových výpovědích je negativní hodnocení obsaženo nepřímo, 

implicitně. 

2.1.3 Prostředky modální 

Modální prostředky konstruující eufemismy se uplatňují jednak ve významu možnosti, 

příp. záhodnosti (kategorie nutnosti), jednak jako prostředky vyjadřování hodnotících 

(evaluativních) postojů a mají často funkci výtky (viz výše), případně doporučeni. 

K prostředkům (v různé míře) konstruujícím eufemismy řadíme modální prostředky zejména 

proto, že ve výpovědích se jejich prostřednictvím implikuje alternativní řešení, jiný (lepší, 

vhodnější) způsob realizace obsahu predikátů apod. Jsou tedy prostředkem nepřímého, 

oslabeného vyjadřování negativního hodnocení - eufemismů. Na jejich konstruování se 

podilejí: 

(1) modální slovesa - v excerpovaném materiálu jsou zastoupena především slovesa moci, 

mít, výjimečně také nemuset, chtír. Další modální slovesa, tj. muset, smět, jsme 

v sebraných příkladech nenašli a předpokládáme, že se na konstruování eufemismů 

nepodlleji. 

Slovesem moci mluvčí poukazuje na "problematická mista" nějakého díla, 

na možné překážky při jeho vnímání, předjímá možné problémy s kladným hodnocerúm, resp. 

chtlt se objevilo jen v jednom pHpadě, který uvádime jako pHldad kondicionálu modálnich sloves 
viz 2. 1. 1 
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kritiku, např. můžeme být občas vyrnlieni méně plynulou větnou strnkturou; někde mohou rušit 

nadměrně užívané vedlej,5í věty přívlastkové; film může působit chaotickým dojmem aj, 

Implicitním sdělením jc v takových případech mírná výtka, Uvedené příklady lze 

interpretovat ve smyslu ,může, ale nemusí'. Slovesem moci jako základním prostředkem 

kategorie možnosti se připouští alternativa toho, co se vyjadřuje. Možnost alternativy nabízí 

také sloveso nemuset, které ruší předpoklad jediného řešení, např, Tyto výhrady by ale 

nemusely zaznít, kdyby text knihy pro.';el důkladněj.fí redakcí. 

Sloveso moci v minulém čase se uplatňuje zejména ve výpovědích s komunikační 

funkcí výtky, v nichž se říká, "co mluvčí proti tomu, co adresát udělal, považuje za správné, 

náležité, neboli co se podle něho udělat (stát) mělo" (Grepl - Karlík, 1998, s. 474), 

tj. implikuje možnost jiného - lepšího, vhodnčjšího - výsledku nějaké činnosti, než jakého 

bylo dosaženo, např. mohla být vydána s vět.Ví péčí; mohlo vzniknout dUo vskutku 

pozoruhodné; mohl vzniknout román mnohem zajímavějlií i pro náročněj.ší čtenáře aj. Tento 

typ vyjádření má povahu nenaplněného, zklamaného očekávání (viz dále). 

Sloveso mít se uplatňuje při vyjadřování záhodnosti, vhodnosti a přiznakově 

signalizuje, že impulsem nutnosti nebo možnosti je vůle nčjaké (kompetentní) osoby, instituce 

(Grepl - Karlík, 1998). Na konstruování eufemismů se podili především ve formě 

kondicionálu (viz výše). 

(2) tzv. modální predikátorylO, tj. výrazy, které uvozují vedlejší větu (nebylo třeba, aby 

autor do výborn vkládal ... ) nebo nominalizaci s vedlejší větou (nebylo třeba do výboru 

vkládat ... ). Patří sem výrazy jako lze, je (bylo) nutné, třeba, vhodné, možno(é) aj. 

V případech spojení modálních predikátorů s infinitivem dochází k anonymizaci činitele. Tato 

nekonkrétnost má oslabující funkci (zmírňuje kritiku). Pomoci modálních výrazů se často 

charakterizuje výsledný stav (spíše než možnost realizovat nějaký dčj), tj. mluvčí jimi 

vyjadřuje své stanovisko, hodnocení - mají tedy funkci výtky. Z dokladů uvádíme např.: 

nelze se zbavit pocitu, že kdyby zpíval sám Janota, mohla by z toho být zajímavá coververze; 

je nutné věnovat ostrou diváckou pozornost detailům (. . .) nebo se přikrade pocit sice 

vzndené, přesto nepříjemné nudy; do výboru nebylo třeha podle na.ťeho názorn vkládat 

10 viz Grepl- Karlík, 1998 
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do jisté míry skicovitě načrtnuté hry; pro úplnost by bylo vhodné uvést taky seznam použité 

literatury aj. 

(3) modálni částice - jejich prostřednictvlm vyjadřuje mluvči vztah k obsahu výpovědi, jsou 

součástí hodnoceni. Podílejí se na vyjádřeni nejistoty, pochybností, oslabují výpověď. 

Nejčastěji se ve zdrženlivých výpovědích objevují částice asi, snad, zřejmě. nejspíš(e), 

pravděpodobně. Např.: Přesto si myslím. že si výstava zasloužila kvalitnější prezentaci, asi 

i větší propagaci; stylistická roztříštěnost a nepřesnost výrazu českého překladu asi nemůžou 

neovlivnit účinek knihy na čtenáře; Možná by knize prospěl větší časový odstup od tématu, 

snad by také její optika dostala potřebný nadhled; román zřejmě nebyl psán s většími 

ambicemi; Civilní kostýmy by zřejmě chtěly více střízlivosti a méně okázalosti v gestech; 

Nejnovější Spielbergův film nejspíš diváky nepotěšil; film se do zlatého fondu kinematografie 

pravděpodobně nezařadí aj. 

2,1.4 Prostředky stylové 

Jak jsme uvedli již v teoretické části naši práce, užitím eufemismu se mluvčí snaží 

oslabit, zjemnit, příp. zastřit určitý výraz z důvodu zdvořilosti, ale také zvýšit persvazivni 

efekt u příjemce. Eufemismy tedy funguji i jako prostředky stylistického ozvláštnění. Tato 

dvojí funkce eufemismů a jejich účel, tj. tendence k navození určitých myšlenkových asociací 

a aktualizace projevu, je východiskem našich úvah o prostředcích stylových. 

V dnešních podmínkách velkého infonnačniho vzestupu a množství médií (denní tisk, 

televize, internet, rozhlas), která přinášeji zprávy o děni ve společnosti, je zřejmé, že 

v takovém konkurenčním prostředí chtějí autoři na své dílo (text) upozornit. Nutnost užívat 

originálního a persvazivního slovníku a rétorických postupů do jisté míry odporuje tradiční, 

vžité představě objektivní, věcné kritiky s přesným a jasným způsobem vyjadřování. 

V textech publicistického stylu dochází k použití jazykových prost:ředkfi 

v novém nebo neobvyklém sémantickém okolí, k nejrůznějším posunům lexikálního významu 

a také k obměně frazémů a idiomů (které obecně v jazyce patři k hOdnOtfCÚll výrazům). Tato 
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bohatá rozrůzněnost výrazových prostředkfi je patrná i při sledování prostředků stylových, 

které konstruuji eufemismy. 

Zároveň dochází k tomu, že se některé prostředky častým užíváním a opakováním 

ve stejných kontextech ustalují, automatizuji. Z některých eufemistických vyjádření, např. 

nový film je zklamáním; filmu by slušelo ... ; film by si zasloužil ... aj. se stávají publicismy, 

~. výra:zy patřící do stylové normy publicistických projevů (Čechová a kol., 1997), 

z některých dokonce klišé. 

Metafora 

Metafora, neboli "užití slova nebo slovního spojení v přeneseném, nevlastním, 

posunutém významu na základě podobnosti," (ESČ, 2002, s. 258) patři k základním 

prostředkům aktualizace; užívá se nejen v umělecké literatuře, ale také v odborných textech, 

publicistice a zhusta i v každodenní komunikaci. Metafora je důležitým stylistickým 

prostředkem eufemizace. Mluvčí chce řict něco jiného nebo něco víc a je na příjemci, aby 

rozpoznal a pochopil rozdíl mezi doslovným a intendovaným významem. Metafora tedy 

slouží jako signál k jiné interpretaci významu daného výrazu. 

Excerpce metafor v platnosti eufemismů dokl~ že tyto jazykové aktualizace jsou 

ve velké míře výsledkem individuální, autorské kreativity. Jsou formulovány tak, aby přitáhly 

pozornost, aby překvapily. Vzhledem k různorodosti jednotlivých dokladů (a také 

k předpokládanému odlišnému individuálnímu vnímání obrazných vyjádřeni) lze eufemismy 

tohoto typu jen obtížně podrobněji klasifikovat, ať už po stránce formální nebo významové. 

Vedle jednoslovných nebo dvouslovných výrazů, jako např. maliřská dieta; (zpěvák:) 

zůstává uvězněn v jedné poloze; zápletka filmu i její řešení je obnošené; snímek nepřichází 

s žádným objevem kolumbovských rozměrů aj. se objevovala víceslovná spojeni, např. zde se 

odboc"ky stávají víceméně nudnými objížďkami na cestě k toužebně očekávanému konci 

románu; z hrnce zábavné směsi mu občas přetečou nadmíru bobtnající historka a 

nastavovaný čas; čtenář by si zasloužil více břeven přes cestu; na českém dvorečku tahle 

květina zatím příliš nevykvetla; dramaturgie by měla divákovi předložit lepší menu aj. 

V uvedených příkladech se implicitně říká, že román je příliš dlouhý; film je příliš dlouhý a 
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některé odbočky jsou nadbytečné; pnběh je jednoduchý, přimočaře vyprávěný; v českém 

prostředí není mnoho děl, která patří k danému wněleckému stylu; dramaturgicky byl festival 

špatně připravený. 

Ne vždy jsou ale taková víceslovná spojení zcela srozumitelná. Autoři se vyjadřují 

náznakem, opisem, jejich hodnoceni nejsou explicitn1 a je na adresátovi, jak dané sdělení 

interpretuje. Bylo již řečeno, že pochopení intendovaného významu napomáhá především 

kontext. V některých případech však: nelze záměr sděleni jasně vyvodit ani na pozadí celé 

recenze. Zaměříme-li se na informace obsažené v textech a implicitně vyvoditelné 

z jednotlivých výpovědí z hlediska jejich relevance k významu a funkci komunikátu, 

shledáme, že autor je ve svém hodnocení málo konkrétní a je obtížné porozumět tomu, čeho 

se výtka týká. Jako kdyby autor nepočítal s tím, že mezi čtenáři recenze jsou i takoví, kteří 

posuzované dílo neznají. DODUÚváme se, že snaha vyjádřit se neurčitě a zároveň svou 

výpověď ozvláštnit je v těchto případech primárním cílem autora sdělení, že použiti 

eufemismů-metafor má především funkci aktualizační, jde o stylistický prostředek. Z dokladů 

takových málo konkrétnich vyjádřeni uveďme např. Plastičnost a hloubka ze slibně rozehrané 

novely postupně vymizí, až text vposled najede na mělčinu; Celý text působí jako šablona, do 

níž se přesně netrefil tiskařský stroj; V tom spočívá odvaha této poezie, jejíž vítězství je 

poznamenáno i dílčími prohrami aj. 

Kromě výrazů týkajfcfch se přimo kvality, resp, nedostatků jednotlivých děl se 

objevuji hodnocení předjfmajici možný pohled vnímatele, jako např. variace je zahrána 

na důmyslně sestrojeném hracím strojku, jehož mechanika je však snad ke čtenářově škodě 

příliš lehce prohlédnutelná; mezi stránkami knihy může leckterý čtenář pocítit "průvan 

marketingové strategie" aj. Také u těchto výpovědi srozumitelnost a jasnost vyjádření kolísá. 

Z poměrně velkého množstvf metafor můžeme vydělit zvláštní skupinu výrazů., 

a sice personifikace. Např.: hluché místo; text klopýtne; sbírka je mladá; film před nudou 

zachraňuje svérázný mystifikující humor; moment zklamání přichází hned s prvními 

stránkami; konzistence vyprávění takovým štěpením velmi trpí; film diváky nepotěšil; novela 

utonula ve spirituálním moralizování; text na sebe prozradí ... aj. Některé personifikace jsou 
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už uzuáhú, např. hluché místo, .filmljeho konzistence trpí; .film přichází/nepřichází s něčím 

novým aj. 

Frazémy a jejich modifikace 

Užívání frazému a idiomůll je pro současný publicistický styl přfznačné (Čechová 

a kol., 1997). V souvislosti s eufemismy považujeme za podstatné, že jednÚD 

z charakteristických rysů frazémů ,je i evaluativní složka významu, projevující se jako 

pragmatický aspekt hodnoceni" (ESČ, 2002, s. 140). Frazémy se uplatňují jako eufemismy 

také pro svou sémantickou a denotativní vágnost, "vykazují vysokou míru potencionálnosti 

významu" (tamtéž), srov. např. význam spojeni dopadnout bledě, který patrně bude 

interpretován jako "skončit špatně" a který lze dále rozšířit o odstíny .. skončit 

hrozněltragicky/katastrofálně" aj. Recipent tak: může pouze odhadnout skutečnou míru 

negativm'ho, kritického hodnocení. Interpretaci samozřejmě napomáhá kontext výpovědi. 

Jako součást eufemistických konstrukci se objevoval tradiční typ frazému, frazém 

ko1okační (s nejčastější kombinací komponentů verbum - substantivum, adjektivum -

substantivum, verbum - adverbium, případně jejich dalšími kombinacemi) (ESČ, 2002, 

s. 141), ze stylového hlediska se jedoá o frazémy lidové a kolokviálnl (Čechová a kol., 1997) 

jako přivřít oči, budit rozpaky, tiskařský šotek, nutné zlo, dopadnout bledě, šít horkou jehlou, 

najít společnou řeč apod., které byly ve sledovaných textech uplatněny takto: Při hodnocení 

hereckých výkonů je nutné přivřít oči; obsazení mohlo zpočátku budit rozpaky; nelze se 

nezmínit o spěchu, s jakým byl (román) přeložen, soudě podle četnosti zásahů tiskařského 

šotka; některé materiály působí dojmem nutného zla potřebného k získání grantu; zatímco 

loni v létě se festival mimořádně pavedl, letos to dopadlo pone1rud bledě; inscenace je bohužel 

ušita horkou jehlou; zdá se, že režisér a představitel hlavní role tentokrát nenašli společnou 

řeč. 

V publicistice dochází k proměnám frazémů, a to různou měrou. Mluvčí záměrně 

porušují původně pevné spojení jednotlivých komponentů a vytvářejí nová., originální spojenI. 

11 z hlediska sémantické analýzy se užívá názvu idiom, zat1mco o frazému se mluví. analyzuje-li se daný 
výraz formálně (ESČ, 2002). Dále budeme užívat jen omačeni frazém(y). 
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Ve sledovaných textech jsme se setkali s posuny v užití frazeologických výrazů piha 

na kráse, zakopaný pes, vodit za ručičku, hrát na city aj., která byla užita v následujících 

výpovčdích: nastavovaná délka (filmu)je jednou z mála drobných pih na jeho úctyhodnosti; 

kus psa neúspěchu je možná zakopán už v předloze; prostor pro vlastní výklad se smr§ľuje a 

recipient je veden úzkou chodbou klišé; na citovou strunu hrající ujištění působí opravdu 

poněkud prázdně aj. Z hlediska kultury řeči j sou mluvčí v obměňování frazémů úspěšní 

v různé míře. 

Litotes 

Litotes je ,,zjemnění, zmírnění určitého výrazu tím, že se popírá jeho protiklaď' (ESČ, 

2002, s. 253). Z excerpce můžeme doložit následující příklady: překlad nepatří mezi právě 

zdařilé; jeho tvůrčí potence není bezbřehá, stejně jako jeho krasořečnost není bez trhlin; 

nedostatky, ktetých není v básních pomálu aj. Objevuje se zde i superlativ adjektiva adverbií, 

např. doba festivalu nebyla zvolena nej.~t'astněji; ve filmu to nedopadlo nejlépe; to, o čem 

autor píše, není vždy zrovna nejzajímavější aj. Tvarem superlativu je posílena eufemizační 

funkee vyjádření, negativní hodnocení je ještč více zmírněno, srov. doba festivalu nebyla 

zvolena §ťastně x doha festivalu nebyla zvolena nejšťastněji; ve filmu to nedopadlo dobře x 

ve jilmu to nedopadlo nejlépe. Vedle těchto vyjádření s eufcmizační funkcí se litotes 

objevoval také jako prostředek, jehož pomocí autor informuje, vysvětluje, popisuje 

bez záměru zastřít negativní hodnocení, např.: autorčin postup rozhodně není obvyklý, text se 

vyznačuje nenápadným střídáním vypravěčských hledisek; film není divácky vstřícný; 

režisérka neklade přili§ otázek aj. 

Hodnocení prostřednictvím protikladu se dále objevovala ve spojeních se zápornými 

adverbii typu nedobře působí množství tiskových chyb; fúze jazzu s hudebními odnožemi 

vyrůstqjícími z rock'n'rollu obvykle končívají n~"Vesele apod. V těchto případech se nejedná 

o litotes, ale vzhledem k podobnosti ve způsobu hodnocení je zde uvádíme. 
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Souvětí S vedlejší větou podmínkovou 

Jako výramý syntaktický prostředek stylové aktualizace se vc slcdovaných 

hodnotícich textech objevovala souvčtí s vedlejší včtou podmínkovou uvozenou spojkou 

kdyby. Důležitým gramatickým prostředkem jc tu kondicionál slovesa (viz 2.1.2). 

V takových konstrukcích je sémantika sdělení vyjádřena širší stylizací, opisem, avšak 

pro adresáta je vyjádřcní srozumitelné, může ho poměrně snadno interpretovat. Přitom užití 

vedlejší věty podmínkové umožňuje autorům vyhnout se přímému negativnímu hodnoccní. 

Mluvčí konstatuje, že existují nebo existovaly jisté podminky, které nebyly uskutečnčny a 

implicitně říká, že výsledek není takový, jaký být měl, ncní dobrý. Např. Přitom téma 

vypadalo tak slibně - kdyby je autor dokázal zpracovat aspoň trochu vtipně a nápaditě; 

Někdy by zkrátka autor udělal lépe, kdyby nechal příběhy promlouvat samy za sebe; kdyby byl 

(autor) méně doslovný a dal si vět/d práci s jazykem a například vypravěčskou perc\pektivou, 

mohl vzniknout román mnohem zqjímavějlií i pro náročněj.\:í čtenáře aj. 

V příkladu Tam jako všude jinde se mu tleskalo - ale kdyby se daly ovace roztřídit, 

na samotnýfjlm by jich zbylo málo sc podmínka netýká vzniku díla, implicitní sdělcní je ale 

stejné jako v předchozích případech. 

Z hlediska kultury řeči velmi záleží na vyjadřovacích schopnostech autora, 

v některých případech jsou stylizace tohoto typu spíše jcvcm negativním, např. román by byl 

slušnou detektivkou, po které by milovník tohoto žánru určitě rád sáhl, kdyby se však nemusel 

obávat příliliné nt~"Věcné upovídanosti postav. 

Vyjádření názoru 

Vedle explicitního vyjádření podle našeho názoru používají autoři recenzí řadu 

dalších prostředků, z nichž jsme některé již uvedli při výčtu jednotlivých prostředků 

konstruujících eufemismy. Autoři často vyjadřují názor, stanovisko subjektivizujicími slovesy 

jako myslím, soudím, domnívám se aj. (viz modální prostředky), hodnotícími částicemi jako 

škoda, bohutel (viz lexikální prostředky), případně modální částicí motná. Uvedeme nčkolik 

příkladů z excerpovaného materiálu: Celému souboru hy podle nalieho názoru prospěl 

předev.ším prozaiNější název a jiný, s větší nadsázkou pojatý knižní design; myslím, že pro 
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snazší orientaci čtenáře by bylo vhodnqší používat sjednocené psaní jmen; škoda, že se půvab 

této pointy v překladu prakticky ztrati; Možná by knize prospěl větší časory odstup od tématu, 

snad by také její optika dostala potřebný nadhled aj. 

V některých případech je s vyjádřením názoru spojen i jistý rys emocionálnosti. 

Hodnoticími částice bohužel, škoda dává mluvčí najevo litost, příp. zklamáni. Naopak jako 

výrazu kladné emoce, a sice naděje, důvěry můžeme rozumět vyjádřením se slovesem doufat, 

např. doufejme, že sefilm vydafiještě o něco lépe než román. 

Nabídka alternativy 

V eufemistických výpovědích se sémantickým odstínem ,nabídka alternativy' se často 

uplatňuje spojení několika prostředků. Vedle kondicionálu, např. Pro úplnost by bylo vhodné 

uvést taky seznam použité literatury. zdroje, z nichž byly pfiběhy jednotltvých míst čerpány a 

jeho spojení s dalšími prostředky, především elativem, resp. komparativem, např. bylo by 

vhodnější používat sjednocené psaní jmen; ne'1cdy by autor udělal lépe ... ; akce by měly být 

lépe zapojeny aj., má v tomto typu výpovědí důležitou funkci lexikální význam slovesa, např. 

neškodila by větší přesnost; neublížilo by jí, kdyby se půlhodina ztratila; do ryboro nebylo 

třeba vkládat do jisté míry skicovitě načrtnuté hry; Patří k němu bravurně natočené válečné 

ryjevy, byť by jich stačila polovina; aj. 

V několika pHpadech byly eufemismy s významem ,nabídka alternativy' realizovány 

souvětnou konstrukcí se spojkou zda uvozující závislou otázku. Explicitní vyjádření zůstává 

otázkou nebo na místěje otázka v hlavni větě mají odstín pochybnosti, znejistění a mají velmi 

blízko k prostředkům modalizace výpovědi (viz dále). Funkci nabídky alternativního řešení 

má v uvedených příkladech vedlejší věta s kondicionálem a komparativem: zůstává otázkou, 

zda by autorovi i čtenáři více neposloužila pone"kud ryběrovější a kritičtqší publikace. 

vzdálenější charakteru sebraných spisů; Na místě je otázka, zda by pro ideové záměry nebylo 

efektivnqší využít jiný slohový útvar, než je fikce. 
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Kontrast 

Je zřejmé, že se vzhledem k podstatě kritik a recenzi Gejich cílem je kriticky, 

objektivně zhodnotit dílo) vedle sebe objevuje hodnocení kladné í záporné. Na tomto typu 

eufemismů se podilejí zejména prostředky lexikálně-sémantické, např. V tom spočívá odvaha 

této poezie, jejíž vítězství je poznamenáno i dílčími prohrami (do kontrastu se tu staví vítězství 

a prohry); neobyčejně čtivý román s výborným námětem a bohužel i solidními rezervami 

(do kontrastu se tu staví námět a způsob jeho zpracováni); V takových místech jako by se též 

vytrácela úspornost tak dobře fungující v dějově vypjatějších scénách apod. 

ModaUzace výpovědi 

Jak jsme již uvedli (viz 1. 3. 1), modalizac! výpovědi se zabýval F. Daneš (2000). 

Daneš na rozdil od nás vychází z textů vědeckých. Přesto se domníváme, že určitou část 

publicistických textů, kterými jsme se zabývali, lze do určité miry chápat také jako texty 

odborné, resp. odborně popularizační, určené poučeným čtenářům. To se týká kulturních 

(literánúch) časopisů. Ve své podstatě je modalizace prostředkem stylovým, resp. 

prostředkem výstavby textu. Daneš upozorňuje na to, že prostřednictvím modábúch výrazů 

mluvčí nevyjadřuje pouze určitý stupeň jistoty svého tvrzení, ale tyto prostředky mají i jiné 

funkce, a sice zmírnit, zeslabit výpověď. Výrazy, které bývají primárně uváděny jako 

prostředky jistotní (epistémické) modality, mohou signalizovat určitý postoj autora k obsahu 

sdělení: ,,Autor je opatrný, jako by se ohrazoval, nechce se (alespoň navenek) se svými 

tvrzeními plně ztotožnit, ,odtahuje se od nich', projevuje jisté váhání, rezervovanost, oslabuje 

míro určitosti, závaznosti svých výroků, své odpovědnosti za ně či angažovanosti, dává najevo 

zdrženlivost a jistou skromnost. A vždy je tu samozřejmě přítomen jistý stupeň 

emocionálnosti" (Daneš, 2000, s. 86). Při našem dosti širokém chápání eufemismu nalézáme 

určité shody mezi prostředky modalizujicfmi výpověď, které uvádí Daneš, a mezi prostředky, 

které se podílejí na konstruováni eufemismů v našem pojetí. Můžeme tedy říci, že se tyto 

prostředky do značné mlry překrývaji. Uvedeme nyni několik přikJadů. 

Kromě modálních částic, které se primárně podileji na modalizaci výpovědi, je dalším 

charakteristickým modalizačním prostředkem užíváni kondicionálu (Daneš 2000, s. 88). 

45 



V excerpovaném materiálu jsme se setkali s typem výpovědí, který označujeme jako ,nabídka 

alternativy'. Tyto výpovědi maji úvahový ráz, autor v nich zvažuje různé možnosti, 

např. Patří k němu bravurně natočené válečné výjevy, byť by jich stačila polovina; myslím, že 

pro snazší orientaci čtenáře by bylo vhodnější používat sjednocené psaní jmen; kdyby byl 

(autor) méně doslovný a dal si větší práci sjazykem a například vypravěčskou perspektivou. 

mohl vzniknout román mnohem zajímavější i pro náročnější čtenáře aj. 

Kondicionál v kombinaci se spojkou jako zeslabuje výpovědi tak, že mají rys 

domněnky, mluvčí prezentuje své tvrzení jen jako svůj názor, ne jako nezvratitelný fakt, 

např. V takových místech jako by se též vytrácela úspornost tak dobře fimgující v dějově 

vypjatějších scénách; důrazy a motivická osnova jako by byly diktovány potřebou zaznamenat 

všechno spíše než z vybraných prvků postavit autonomní svět; teď však jako by (autor) tuto 

schopnost ztrácel aj. Mluvčí tento postoj může vyjádřit i explicitně. pomocí některých sloves. 

Subjektivizující slovesa jako myslím, soudím, domnívám se aj. rovněž patří 

k běžným modalizačním výrazům. Mohou být projevem zdvořilosti, ale i jistého váhání, 

zdrženlivosti z důvodu nedostatečné znalosti tématu nebo předmětu, o němž se hovoří apod. 

Daneš uvádí: .1 když tato pragmatická autorská ohrazení jsou svou podstatou něčím jiným, 

než je epistémická modalita, tj. stupně poznání u autorského subjektu, bývá vyjádřeni těchto 

stupňů často prostoupeno oněmi ohrazeními, takže leckdy lze stěží rozhodnout, co máme 

přičíst skutečné míře znalosti, a co naopak spadá na vrub opatrnické zdrženlivosti nebo 

strategie zdvořilosti." (Daneš 2000, s. 86). Předpokládáme, že někteří autoři kritik a recenzi 

užívají těchto oslabených výrazů nejen z důvodu zdvořilosti, ale také z důvodu Danešem 

zmíněné "opatrnické zdrženlivosti". Vzhledem k nárokům na rychlost předáváni infonnací 

v dnešni společnosti lze jen stěži odhadovat, kolik autoru skutečně zná film, knihu apod., 

o kterých píše (tj. skutečně film viděli, knihu četli), a nakolik dochází k přejímáni názorů a 

hodooceni nějakého díla ud jiných kritiků. Oslabené vyjádfeni pak může být výsledkem toho, 

že autor přejal něčí negativní hodnocení, ale protože film sám neviděl nebo knihu sám nečetl 

(popřípadě ji jen zběžně prolistoval), snaží se vyjádřit neurčitě, opatrně. Takový postup 

ovšem nepředpokládáme v textech, na které jsme se zaměřili, -g. v kulturních časopisech, ale 

v textech publicistiky spíše neseriózní. 
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Můžeme tedy konstatovat, že modalizace výpovědi má v různé míře charakter 

eufemizace. Samozřejmě s ohledem na druh textu, situaci, osobnost autora apod. 

2.2 Konstruováni enfemismů 

Bylo už řečeno, že jednotlivé prostředky podílející se na utvářeni eufemismu se často 

spojují, kombinují a nizně překrývají. Uvedeme nyní několik příldad:ů takového vrstvení 

prostfedků různé povahy: 

I'f!klad i: 

Někdy by autor zkrátka udělal lépe, kdyby nechal příběhy promlouvat samy za sebe. 

Uvedený příklad je ze stylistického hlediska ,nabídkou alternativy' realizovanou 

vedlejší větou podmínkovou uvozenou spojkou kdyby. Signálem eufemismu je tu kondicionál, 

který výpověď kiasifikuje jako hypotetickou podmínku (ij. podmínku, která nebyla 

realizována). Implicitně tedy říká, že se neuskutečnilo to, co je obsaženo ve větě řídící. 

S kondicionálem je úzce spojen další prostředek - komparativ. Jeho prostřednictvím se 

srovnává výsledný stav se stavem, kterého bylo možno dosáhnout, ale nestalo se tak. 

Výpověď je formulována jako výtka. 

Prostředkem dalšiho oslabeni je zájmenné přislovce někdy, které "specifikuje" onu 

podmínku úspěšné realizace obsahu predikátu. Tento prostředek patři k výrazům 

s difuzní sémantikou, označuje podmínku jen obecně, jako blíže neurčenou. V explicitní 

výpovědi by autor patrně uvedl konkrétni místo recenzovaného díla, např. V druhé polovině 

filmu .. .IV povídce (název povidky) ... /Na dvou mistech v románu by autor udělal lépe .. 0 jde 

tedy o určení mlsta • uikoliv času (někdy), osi.bujlcbu výrazem by měio být neurčité 

zájmenné příslovce někde. 

Personifikované spojení nechat příběhy promlouvat samy za sebe může čtenář 

interpretovat jen v kontextu,· tzn. na pozadí textu celé recenze, příp. na základě svých 

vlastnich znalosti o daném uměleckém díle. 
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Nahradime-li uvedené prostředky explicitnfm vyjádřenfm, celé eufemistické 

konstrukci a implicitnímu sdělení by patrně odpovídala např. formulace autor je příliš 

doslovný s uvedením konkrétních míst v knize/filmu. 

Přiklad 2: 

Škoda, že se jim nepodařilo lépe si ujasnit, čeho chtějí společně touto knihou dosáhnout ~ 

mohlo vzniknout dílo vskutku pozoruhodné. 

Rozborem tohoto příkladu lze dobře ilustrovat jednotlivé kroky či "stupně" 

eufemizace výpovědi. Vyjdeme z hypotetického explicitního vyjádřeni ~ O. (autoři) si 

neujasnili, čeho chtějí společně touto knihou dosáhnout. Prvním krokem oslabeni výpovědi je 

nahrazeni explicitního vyjádřeni neujasnili si oslabujícfm vyjádřenim nepodařilo se jim 

ujasnit si. Aktant umístěný v pozici podmětu se přesouvá do pozice s formou dativu, čímž se 

oslabuje jeho agentní povaha, autoři nezdařeného díla jsou do určité míry zbaveni 

odpovědnosti za nepovedený výsledek - I. nepodařilo se jim ujasnit si, čeho chtějí společně 

touto knihou dosáhnout. Následuje vyjádřeni hodnotícího postoje prostřednictvím částice 

škoda, která klasifikuje výpověď jako výtku a zároveň má sémantický odstín ,zklamaného 

očekávání' - II. Škoda, že se jim nepodařilo ujasnit si, čeho chtějí společně touto knihou 

dosáhnout. Rys ,zklamaného očekáváni' je posílen jednak doplněním adjektiva ve tvaru 

komparativu, kterým mluvčí implicitně říká, že výsledek není tak dobrý, jak mohl/měl být -

III. Škoda, že se jim nepodařilo lépe si ujasnit, čeho chtějí společně touto knihou dosáhnout a 

ještě více explicitnim vyjádřenim prostřednictvím modálního slovesa. Mluvčí přímo říká, že 

nedošlo k realizaci toho, čeho mohlo být dosaženo - IV. mohlo vzniknout dílo vskutku 

pozoruhodné, 'ti. implicitně dává najevo, že výsledek (dílo) hodnotí jako nepovedené. Celá 

výpověď je ,,několikanásobným" eufemismem, jehož bylo dosaženo ve čtyřech krocích. 

Pfiklad 3: 

Možná by téměř tříhodinovému filmu prospe7o trochu vic odhodláni u střihačského stolu. 

Tato výpověd' je mluvčím prezentována jako názor, uvozující modální částicí možná 

signalizuje, že se jedná o úsudek, oslabuje míru jistoty svého tvrzení. Zároveň má výpověď 
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povahu ,nabídka alternativy' vyjádřenou lexikálnim významem slovesa prospět a posílenou 

tvarem kondicionálu - filmu by prospělo odhodlání u střihačského pultu a také tvarem 

komparativu adjektiva -filmu by prospělo víc odhodlání u střihačského pultu, kterým mluvčí 

dává implicitně najevo, že existuje jiná - lepší - varianta realizace děje. Čtenář může velmi 

snadno z tohoto opisného vyjádření interpretovat kritické hodnocení film je příliš dlouhý. Aby 

toto negativní hodnocení nebylo formulováno kategorickým způsobem, zmírňuje ho autor 

oslabujícím výrazem trochu. 

Situace je ve všech uvedených příkladech obdobná - eufemistického charakteru 

výpovědi je dosaženo kombinací různých prostředků. Jazykové prostředky jsou většinou 

víceznačné, tj. slouží k různým funkcím. Nelze tvrdit, že např. kondicionál nebo modální 

sloveso vždy indikují eufemismus. Jakjsme uvedli již v teoretické části práce, eufemismus je 

definován svou funkcí. Tato nadřazená funkce, tj. zmírnit, oslabit, resp. nahradit explicitní 

vyjádření, určuje funkci všech dílčích prostředků konstruujících eufemismus. 

V excerpovaném materiálu se objevil i jeden případ jiné, složitější konstrukce 

eufemismu, který se odlišuje od výše uvedených příkladů. 

Příklad 4: 

Divák si musí opakovat, že kvůli věcné logice si Piráty přece neoblíhil. 

V uvedené výpovčdi nenacházíme při prvním pohledu žádné lexikální či gramatické 

signály eufemizace, které by bylo možné nahradit explicitním vyjádřením, jako tomu bylo 

ve včtšině případů. Autor formuluje výpovčď tak, že negativní hodnocení je z<L<;třeno. 

Důležitou roli zde mají inference, tj. procesy vyvozování, domýšlení, překlenování 

informačních mezer. Ty umožňují adresátovi vyrozumět z kontextu nmohem více, než je 

v něm explicitně uvedeno (ESČ, 2002). Z uvedeného explicitního vyjádření kvůli věcné logice 

si divák Piráty přece neoblíbil vyvozujeme, že film má v tomto ohledu nedostatky, děj se 

nevyvíjí logicky, události na sebe nenavazují tak., jak by mčly apod. Negativní hodnocení je 

posíleno uvozující větou divák si musí opakovat, z niž můžeme vyvodit, že nelogických 

momentů je ve filmu víc. Částicí přece mluvčí jednak zdůrazňuje správnost vlastní výpovědi, 
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zároveň j~iim prostřednictvím signalizuje, jak má být výpověď interpretována. Opět 

na základě inferencc (a kontextu celé recenze) můžeme vyvodit, že fihn je jinak hodnocen 

kladně, výpověď lze interpretovat např. takto: divák si Piráty neoblíbi! přece kvůli věcné 

logice, ale kvůli hlavní postavě/humoru/hercům apod.; jinými slovy, divák si film oblíbil 

kvůli něčemu jinému, než je včcná logika, film je v jiných ohledech povedený. Tím se 

výpověď do určité míry blíží k eufemistickému vyjádření prostřednictvím kontrastu. Takto 

formulovaná výpovčď, v níž mluvčí vyjadřuje své negativní hodnocení implicitně, oslabeně, 

má povahu prostředku ovlivňujícího výstavbu celého textu, jde tedy o eufemismus jako 

prostředek stylu. 

Rozborem několika příkladů jsme se pokusili ukázat, jakým způsobem je možné 

konstruovat eufemismy. Komunikační funkce výpovědí adresát správně interpretuje (chápe) 

vždy a především na základě situacc, vc které byly realizovány. Zároveň lze včtšinu 

komunikačních funkcí také nějak signalizovat (indikovat) jazykově (Grepl - Karlík, 1998). 

Texty, kterými jsme sc zabývali, jsou texty hodnotící a zároveň prczentují názor, stanovisko 

autora. To se nepochybně odráží i vc výbčru a způsobu užiti jazykových prostředků. 

2.3 Eufemismy z hlediska "centra" a "periferie" 

Jak upozornil např. Daneš (1965), jazykové jednotky nevytvářejí uzavřené, ostře 

ohraničené třídy, ale jsou včtšinou uspořádány tak, že kolem kompaktního jádra, centra, tvoří 

čím dál tím víc uvolněnou periferii (která zase plynule proJíná do periferie jiné kategorie). 

Zajímá nás, jak je to v případč eufemismů - které prostředky konstruující eufemismus jsou 

centrální a které okrajové? Odpovědět na takto široce formulovanou otázku bychom mohli 

samozřejmě jen na základě rozsáhlého a soustavného výzkumu. My jsme se omezili pouze 

na určitý typ publicistických textů, z nichž jsme excerpovali omezený vzorek příkladů, proto 

se pokusíme pouze naznačit některé rysy vztahu centra a periferie v rámci kategorie 

eufemismu. Původním záměrem bylo mj. vytvořit z excerpovaných příkladů přesnou 

statistiku, resp. zhodnotit frekvenci jednotlivých typů eufemizačních prostředků. Výsledek by 
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mohl pomoci při vymezování centra sledované kategorie. Při zpracování excerpovaného 

materiálu jsme však narazili na problém vydělování prostředků v případech, kdy šlo 

o "vícevrstevné" eufemismy, resp. o jejich započítávání do celkového počtu dokladů. 

Na tento cil jsme po prostudování konkrétních pHkladů rezignovali a naznačíme pouze 

rámcově, kjakým zjištěnimjsme došli. 

Z hlediska frekvence výskytu (ať už se daný prostředek objevil samostatně nebo 

v kombinaci s dalšími) se v našem materiále jako centrálni jeví některé ze základních 

prostl'edků eufemizace (viz. 1.2), a sice elativ (komparativ), výrazy vyjadřujíc! men§! mlru 

jevu, metafora, litotes. Ty jsou často doprovázeny dalšími prostředky, které mohou (v určitém 

kontextu, s ohledem na funkci výpovědi apod) nabývat platnosti eufemismu. Prostředky jako 

např. kondicionál, modální slovesa aj. tvoří relativně široký pás "potenciálních" prostředků 

eufemizace. Centrum eufemismů tedy podle nás stojí na rozhraní lexika a gramatiky a 

zároveň tvoří přechod k prostředkům stylu. 

Na tomto DÚStě bychom rádi upozornili ještě na jednu skupinu prostředků, které se 

objevovaly ve sledovaných textech a o kterých jsme se zatím nezmlnili. Jde o prostředky 

z přechodného pásma mezi kategoriemi eufemismu a dysfemismu. 

2.3.1 Př~hod mezi eufemismy a dysfemismy 

Dysfemismus bývá defmováo jako "opak eufemismu" (ESČ, 2002, s. 120), 

tzn. že ho mluvčí užívá z opačného důvodu, než jaký ho vede k užití eufemismu. Jeho 

záměrem je urazit adresáta, snížit jeho vážnost, dehonestovat předmět komunikace, příp. 

obojí, vyvolat prostřednictvím určitého výrazu a s nim spojených konotací nepříjemný dojem. 

Jde tedy o ,.;zesilující, zhrube7é, příp. vulgární pojmenování (slovo, výraz) nahrazující 

pojmenování neutrální" (tamtéž). Že při jeho užívání dochází k porušování zdvořilostn.iho 

(ale i kooperačního) principu je zřejmé. Podobně jako v případě eufemismů je užívání 

dysfemismů motivováno snahou vyhnout se "tabuizovanému" výrazu, ale také záměrem dát 

najevo negativní pocity (nelibost, opovržení) vůči předmětu komunikace nebo 
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komunikačnímu partnerovi. Stejně jako eufemismy fungují dysfemismy jako prostředky 

ozvláštnění výpovědi, mohou signalizovat také příslušnost ke skupině mluvčích Ode často 

o výrazy slangové), případně je mluvč! užije s cnem pobavit. V případě dysfemismů plat! 

tedy to, co II eufemismů - jde především o způsob užiti slova spíše než o nějaký inherentně 

obsažený příznak lexikálního významu. 

Zaměřme nyní pozornost na výrazy, které stoji na rozhraní mezi eufemismy a 

dysfemismy a které Allan a Burridge nazývají "euphemistic dysphemism" a ,,dysphemistic 

euphemism". Jde o výrazy, u nichž dochází k rozporu mezi lokuci a ilokucí. V případě 

"eufemistických dysfemismů" je u některých výrazd lokuční akt proveden jako eufemismus, 

ačkoliv ilokuce (funkce výpovědi, záměr mluvčího) je dysfemistická. "U dysfemistických 

eufemismů je lokuce dysfemistická, ale ilokuce nem'" (Allan - Burridge, 1989d, s. 13 -

překlad Z. Š.). Jinými slovy, liší se explicitní vyjádření a implicitni funkce výpovědi. Užije-li 

mluvč! výraz, který působ! hrubě, vulgárně, jeho cilem nemusí být soaha urazit adresáta, ale 

např. snaha vyhnout se určitému výrazu, který je spojen s negativními konotacemi. Jako 

příklad uvádějí Allan a Burridge nahrazování slova zemřít slangovým spojením /dck the 

bucket (v češtině bychom snad mohli použit významově odpovídající frazém natáhnout 

bačkory). Toto spojení, kterým mluvčí nahrazuje, opisuje přímé pojmenování spojené se smrtí 

(smrt obecně patři ke společensky nevhodným, tabuizovaným tématům), má funkci 

eufemismu. Mluvčí ho však nejspíš nepoužije, bude-li mluvit o osobě blizk:é, o někom, na 

koho bere ohled, vzhledem k tomu, že spojení ~~~ou!-b~Jc~~působí poněkud pejorativně. 

Po formální stránce se takové vyjádření jeví jako dysfemismus. Mezi da1ši "eufemistické 

dysfemismy" a "dysfemistické eufemismy" patří především různá pojmenováni části lidského 

těla, označování některých fyziologických procesů a stavů apod. 

V textech, kterými jsme se zabývali, se objevovaly oba typy prostředků. Některé 

výpovědi, které bychom označili za eufemistické, jako např. diváci se slabším žaludkem by se 

filmu měli vyhnout; redaktoři mohli svůj výbor opatřit jmény rozhlasových režisérů; ale když 

už se autorka rozhodla zbeletrizavat takové téma, měla by je zpracovat nijakým 

nekonvenčním způsobem apod, se doplněním o určitý výraz dostávají na okraj kategorie a 

některými rysy směřují spíše do kategorie opačné, mezi dysfemismy. Tak například použije-li 

52 



mluvčí v první výše uvedené výpovědi spojení "vyhnout se obloukem", implicitní negativní 

hodnocení, které bylo použitím modálního slovesa oslabeno, se zruší, možná dokonce zesílí. 

Modální částice ale.\poň také mění odstín výpovědi, zesiluje negativní hodnocení způsobu 

realizace děje: redaktoři mohli svůj výbor ale.\poň opatřit jmény rozhlaWJvých režisérů; ale 

když už se autorka rozhodla zbeletrizovat takové téma, měla by je alespoň zpracovat nějakým 

nekonvenčním způsobem. Jak je vidět, ne vždy působí modální částice jako prostředky 

zeslabující, v nčkterýeh případech fungují způsobem opačným. V uvedených příkladech 

zesilují funkci výtky. Zároveň mluvčí takovou výpovčdí vyjadřuje postoj "despektu" 

k autorovi hodnoceného díla. V terminologii Allana a Burridge bychom tyto případy nazvali 

"dysfemistiekými eufemismy". 

S druhým typem prostředků - s "eufemistickými dysfemismy" - jsme se v recenzích 

setkávali častěji. Označili bychom tak formulace, v nichž je patrné silně negativní hodnocení, 

které ale není vyjádřeno explicitně a zároveň jsou v nich přítomné oslabující, eufemistické 

prostředky. Podobnč jako v případě eufemismů se mluvčí přímému pojmenování vyhýbají 

nejrůznějšími opisy, obraznými vyjádřeními, obměnami frazémů apod. Určitou roli zde má i 

vtipnost vyjádření, např. Idnematograjické peklo; český film je prožrán morem povídkaření; 

obstarožní urputná snaha ,~okovat aj. K oslabování negativního vyjádření mluvčí užívají 

některé z eufemistických prostředků, které jsme popsali výše, např. výrazy vyjadřující menší 

míru jevu, kondicionál, přejatá slova, modální a hodnotící částice, personifikace, obměněné 

frazémy aj. Uveďme nčkolik příkladů "eufemistických dysfemismů", které jsme excerpovali 

ze sledovaných textů: (divadelní hra) ideově nepříliš bohatý blábol; taková konstelace 

herecké ignorance by zavraždila každou inscenaci; její výsledek byl snad největ.1H trapností 

večera; Jen §koda, že pořadatelé se už neobtěžovali na přídavek zhasnout světlo v sále; text 

dokonale utlučou bezkrevné herecké výkony; Kdo by '<:pendlíčkem hrabal, prstíčkem kopal, 

nových inscenačních postupů by se nedobral. 

Otázku, zda je účelné vymezovat tyto dva typy prostředků, necháváme otevřenou. 

Donmíváme se ale, že tímto vymezením Allan a Burridge dobře vystihli prostupnost 

eufemismů s jinými kategoriemi a nutnost chápat eufemismy nikoliv jako izolovanou 

kategorii jasně vymezených prostředků, ale jako komplexní soubor prostředků různé povahy. 
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3 Závěr 

V této práci jsme se věnovali eufemismům a prostředkům eufemizace 

v publicistických textech. Naše studium jazykových prostředků vychází z pragmatického 

přístupu, tj. z hlediska užívání jazyka, z pohledu účastníků komrnlikace, jejich cílů a záměrů. 

V první, teoretické části práce jsme se po vymezení pojmu a definice eufemismu zaměřili 

na kooperační a zdvořilostní aspekt eufemistických vyjádření. Eufcmizace výpovědi je 

charakterizována jako porušení maxim Griceova kooperačního principu, zároveň odpovídá 

maximám principu zdvořilosti fonnulovaného G. Leechcm. Maximy kooperace a zdvořilosti 

však někdy stojí proti sobě. Na eufemismy lze nahlížet také z pohledu teorie "tváře" jako 

na prostředky zmírňující kritiku, resp. jako na prostředky, které přispívají k zachování 

dobrých vztahů mezi komunikačními partnery. 

Rozšířenost eufemismů v současné komunikaci podnítila náš zájem o sledování jejich 

funkce a interpretace, tj. o situace, v nichž mluvčí formálně porušuje kooperační princip, 

mluví opisně, vyjadřuje se náznakem. Tím poukazuje na "narušenost" promluvy z hlediska 

kooperačního principu, umožňuje adresátovi interpretovat intcndovaný význam, resp. nutí ho 

k tomu. Eufemismus je formou negativního hodnocení, způsobem vyjadřování postoje 

k obsahu výpovědi, k adresátovi či třetí straně. Z důvodu zdvořilosti je pro jeho vyjádření 

často užito nepřímých forem promluv. 

Cílem první části práce bylo jcdnak ukázat eufemismy jako součást zdvořilé 

komunikace, jednak snaha poukázat na širší, komplexní charakter problematiky eufemizace 

výpovědi. Užívání eufemismů považujeme za prostředek ovlivňující výstavbu celého textu, 

jde tedy mj. o prostředky stylistické. V části věnované eufemismům jako prostředkům stylu 

vycházíme především z práce F. Daneše o moda1izaci výpovčdi. 

Společenské podmínky, množství informací a rychlost jejich předávání kladou - nejen 

v publicisticc - značné nároky na autory a způsob vyjadřování. Přímé pojmenování něktcrých 

skutečností se považuje za společensky či jinak nevhodné a mluvčí se snaží nevyhovující 

výrazy nahradit, zmírnit, zastřít. Eufemismy tcdy primárnč fungují jako prostředky 

zdvořilosti. V některých textech však nejsou jen součástí zdvořilostních strategií, ale také 
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strategií persvazivních (eufemismy se uplatňují v aktualizovaných slovních spojeních, 

kterými chce autor zaujmout, upoutat pozornost adresáta) a manipulativních (v situacích, kdy 

se mluvčí snaží zastřít, zmírnit, zamaskovat skutečnost prostřednictvím oslabených 

vyjádření). My jsme se zaměřili na texty publicistické, konkrétně na žánr recenze a kritiky 

z oblasti kultwniho dění. Sledovali jsme, jak mluvčí v těchto textech vyjadřují negativní 

hodnocení uměleckých děl. Zajímalo nás, jakými prostředky nahrazují přímá pojmenováni, 

explicitní vyjádření. 

Ve druhé části práce jsme představili výsledky analýzy konkrétního materiálu. 

Pokusili jsme se přispět ke stanovení typů prostředků konstruujících eufemismy se zaměřenim 

na kontext. Excerpovali jsme 200 příkladů z kulturních časopisů a denního tisku. Naše 

analýza ukázala, že kromě prostředků gramatických a lexikálních, které bývají nejčastěji 

považovány za prostředky eufemizace, se na vytváření eufemismů podílejí také prostředky 

modální a stylové. Vycházeli jsme z představy, že některé jazykové prostředky se budou 

za určitých podmínek stávat eufemismy, případně se na konstruování eufemismů podílet, 

ačkoliv primárně se jako eufemismy neuplatňují. Takovými prostředky jsou pro nás 

především modální slovesa, kondicionál a jimi tvořené prostředky stylové. 

Jednotlivé prostředky eufemizace se často spojuji, hromadí, vrstvi a vytvářejí tak 

,,několikanásobný" eufemismus. Analýzou vybraných příkladů jsme ukázali možné způsoby 

konstruování eufemismu. 

Vedle ustálených prostředků mluvčí užívají prostředky aktualizované, které je třeba 

interpretovat případ od případu. V některých případech je výpovědní hodnota eufemistických 

vyjádřeni nizká, při jejich interpretaci má proto značný význam kontext. Dá se předpokládat, 

že existují i případy nezdařené eufemizace, tzn. že intendovaný výmam promluvy není 

adresátem rozpoznán, příp. pochopen. Takové případy jsme ponechali stranou. Nemyslíme si, 

že by naše typologie eufemismů byla vyčerpávající, šlo nám spíše o zachycení různých 

aspektů eufemizace výpovědi a prostředků, které lze dále kombinovat. Pokusili jsme se také 

nastínit rozložení eufemismů z hlediska "centra" a "periferie" a poukázat na některé případy 

okrajové, z přechodného pásma mezi eufemismy a dysfemismy. 
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Je užitcčné uvědomit si pragmatický význam eufemistických prostředků, se kterými se 

setkáváme každý den. Snažili jsme se ukázat, že kromč tradičnč chápané zeslabující, 

zmírňující funkce mají eufemismy i funkce jiné, které působí na chování adresáta, tzn. že 

eufemismy mohou mít povahu mluvního jednání. Ve sledovaných textech měly eufemistické 

konstrukec často komunikační funkci výtky vůči autorovi recenzovaného díla. Z pohledu 

adresáta mohly mít funkci doporučení (zda jít/nejít na film, číst/nečíst knihu apod.). V rámci 

zvoleného tématu vyvstaly některé otázky, jejichž řešcní by přesahovalo rámec této práce. 

V kontextu kritik a recenzí by bylo zajímavé sledovat, zda sc nějak významně odlišují 

prostředky vyjadřující kritiku v textceh hodnotících díla autorů známých, uznávaných, 

úspěšných a autorů začínajících, neznámých, např. vydávajících první dílo. Samostatnou a 

rozsáhlou problcmatiku představuje také téma cufemismů v mluvených projevech, kdc jsou 

eufemismy doprovázeny prostředky neverbálními (pohledem, mimikou, úsměvem, gesty). 

Seznámcní se s názory a stanovisky samotných mluvčích a ověřcni teoretických předpokladů 

považujeme za nezbytnou součást pochopení problematiky eufemistického vyjadřování. 
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PŘÍLOHA 

1. text prózy místy klopýtne o sentenci 

2. (zpěvák) zůstává uvězněn v jedné poloze 

3. nový románjezklamáním 

4. malířská dieta, kterou si naše scéna uděluje 

5. nastavovaná délka (filmu) je jednou z mála drobných pih na jeho úctyhodnosti 

6. jenže zde se odbočky stávají víceméně nudnými objížďkami na cestě k toužebně 

očekávanému konci románu 

7. kus psa neúspěchu je možná zakopán už v předloze 

8. nelze se nezmínit o spěchu, s jakým hyl (román) přeložen, soudě podle četnosti zásahů 

tiskařského šotka 

9. Plastičnost a hloubka ze slibně rozehrané novely postupně vymizí, až text vposled najede 

narně/činu. 

10. zásadní problém hry je v její obsahové stránce 

11. Celý text působí jako šablona, do níž se přesně netrifzl tiskařský stroj. 

12. V tom spočívá odvaha této poezie, jejíž vítězství je poznamenáno i dílčirni prohrami. 

13. prostor pro vlastni výklad se smršťuje a recipient je veden úzkou chodbou klišé 

14. variace je zahrána na důmyslně sestrojeném hracím strojku, jehož mechanikaje však snad 

ke čtenářově škodě přiliš lehce prohlédnutelná 

15. mezi stránkami knihy může leckterý čtenář pocítit "průvan marketingové strategie" 

16. djváci se slabším žaludkem by se (filmu) me1i obloukem vyhnout 

17. na českém dvorečku tahle květina zatím příliš nevykvetla 

18. z hrnce zábavné směsi mu občas přetečou nadmíru bobtnající historka a nastavovaný čas 

19. Filmařsky vyzařují Ženy asi tolik invence jako módní přehlídka Makyty Púchov za raného 

socialismu. 

20. látka plynoucí podle neměnné kuchařky 

21. inscenace je příliš rozklížená 

22. Nejnovější Spielbergův film nejspíš diváky nepotěšil. 
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23. hra byla tentokrát jednoznačně nad síly inscenátorů 

24. snímek nepřichází s žádným objevem kolumbovských rozměrů 

25. banální zápletka 

26. nejbanálnijší vypravěčská metoda 

27. nepříliš atraktivní způsob vyprávění 

28. autorka by měla téma zpracovat nekonvenčním způsobem 

29. čtenáře přepadne pocit déja vu 

30. příben působí poněkud přeexponovaně 

31. herci se diletantsky stavijí k tomu, co na jevišti pfedvádijí 

32. toto pojetí je příliš transcendentálně vzdušné 

33. začátek alba zní neinovativně 

34.filmory styl v tomto případě nedisponuje dostatečnou dávkou konzistence 

35. mnohem účinnijší by byla koncentrace na neotřelost a inovativnost zobrazení 

36. snímek od diváka vyžaduje naprostou koncentraci a neustálou intelektuální participaci 

37. textově diletantský opus 

38. konvenčně koncipovaný snímek 

39.film může působit chaotickým dojmem 

40. poněkud stereotypní stylizace herců 

41. neinvenoval svou literární techniku 

42. téma, které bohužel působí banálně 

43. ze slov se stává pouhá přehlídka autorova intelektualismu 

44. film ověnčený Oscarem nepřekvapuje myšlenkovou ambící 

45. novela v závěru utonula ve spirituálním moralizování 

46. slabší je ovšem autor tam, kde se pouští do úvah a komentářů 

47. povídky se tak sunou kupředu bez většího vnitřního napětí 

48. Je těžké nesklouznout k lacině naturalistickému popisu násilných scén či 

k sentimentu. Prvé se autorovi povedlo, druhé už méně. 

49. na albuje nelwlik slabších mist 

50. básním chybí výraznější a bohatší obraznost 
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51. Dfky okamžitému okouzlení přeměnou slova v obraz může být čtenář na různě dlouhou 

dobu ochoten zapomínat na poměrně chudší pletivo nadřazených významů. 

52. kniha neobsahuje rejstřík, což ji činí hůře použitelnou pro odborníky 

53. to s sebou nese riziko ne'kterých hluššfch míst, kdy autor pouze vyplňuje dané tempo 

bez větší originality 

54. Oddělit ji od jazyka svých básní se mu daří s podivuhodnou důsledností, v próze to 

bohužel dopadlo hůře. 

55. doba (festivalu) možná nebyla zvolena nejšťastněji 

56. film má slabší články 

57. nová řada seriálu měla pomalejší start 

58. Od Scotta už by si jeho ctitelé zasloužili osobnější záležitost. 

59. menší divácká účast 

60. přfběh bohužel narušuj[ ne'které méně povedené epizody 

61. přídavná jména vstupujf do textů podle okamžitých potřeb v množstvf více než hojném 

62. překlad nepatří mezi právě zdařilé 

63. to, o čem autor pfše, nenf lŽdy zrovna nejzajímavější 

64.jeho tvůrčf potence není bezbřehá 

65.jeho krasořečnost není bez trhlin 

66. nedostatky, kterých není v básnfch pomálu 

67. tahle volha nebyla z nejšťastnějších 

68. premiéru hry nelze považovat za terno 

69. výsledek (filmu) nenf překvapivý afascinující 

70. filmová postava nepůsobí zrovna přirozeně 

71. inscenace nedopadla příliš dobře 

72. režisér nezačne zrovna nejšťastněji 

73. fúze jazzu s hudebnfmi odnožemi ryrostajícími z rock'n'rollu obvykle končívajf nevesele 

74. nedobře působ[ množství tiskových chyb 

75. stylistická roztříštěnost a nepřesnost výrazu českého překladu asi nemůžou neovlivnit 

účinek knihy na čtenáře 
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76. myslim si, že by (autor) mohl pone'lud střídměji pracovat s humoristickými prvky 

77. Možná mohl být (autor) o něco šetrnější vůči čtenářovu času - redukce o čtvrtinu by této 

knize zcela jistě prospěla. 

78. Téma, které si v Huse na provázku vybrali, je velmi bohaté, mohlo by i rezonovat s 

dneškem - ovšem za předpokladu, že by scénář přinášel i hlubší pohled. 

79. Přitom téma vypadalo tak slibně - kdyby je autor dokázal zpracovat aspoň trochu vtipně a 

nápaditě. 

80. NeKdy by zkrátka autor udělal lépe, kdyby nechal přlběhy promlouvat samy za sebe. 

81. nelze se zbavit pocitu, že kdyby zpíval sám Janota. mohla by z toho být zajímavá 

coververze 

82. Tam jako všude jinde se mu tleskalo - ale kdyby se daly ovace roztřídit, na samotný film 

by jich zbylo málo. 

83. román by byl slušnou detektivkou, po které by milovník tohoto žánru určitě rád sáhl, 

kdyby se však nemusel obávat přllišné nevěcné upovídanosti postav 

84. kdyby byl (autor) méně doslovný a dal si větší práci s jazykem a napřlklad vypravěčskou 

perspektivou, mohl vzniknout román mnohem zajímavější i pro náročnější čtenáře 

85. Tyto výhrady by ale nemusely zaznít, kdyby text knihy prošel důkladnější redakcí (mimo 

jiné by v něm pak nebylo ani tolik chyb). 

86. Ale když už se autorka rozhodla zbeletrizovat takové téma, me1a by je alespoň zpracovat 

nějakým nekonvenčním, neotřelým, neřkuli atraktivním způsobem, aby čtenář u knihy dočista 

neusnul. 

87. Hlavní město podobné akce vynikající úrovně určitě potřebuje, jenom by měly být lépe 

zapojeny do jeho hektického života. 

88. V takových místech jako by se též vytrácela úspornost tak dobře fungující v dějově 

vypjatějších scénách. 

89. teďvšakjako by (autor) tuto schopnost ztrácel 

90. její poslední román se nejspíš k bestselerům počítat nebude 

91. film se do zlatého fondu kinematografie pravděpodobně nezařadí 
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92. důrazy a motivická osnova jako by byly diktovány potřebou zaznamenat všechno spíše než 

z vybraných prvků postavit autonomní svět 

93. Celému souboru by podle našeho názoru prospěl především prozaičtější název a jiný, s 

větší nadsázkou pojatý knižní design. 

94. Možná by knize prospe1 větší časový odstup od tématu, snad by také její optika dostala 

potřebný nadhled. 

95. Nápad je zajímavý, ale přesto se domnívám, že by knize slušely i klasické realistické 

podobizny. 

96. přesto by nějaký závěr, zobecnění nebo alespoň shrnutí práci slušelo 

97. myslím, že pro snazší orientaci čtenáře by bylo vhodnější používat sjednocené psaní jmen 

98. Pro úplnost by bylo vhodné uvést taky seznam použité literatury, zdroje, z nichž byly 

příbeny jednotlivých míst čerpány. 

99. stejně tak alternativní divadlo by si zasloužilo větší prostor 

100. kniha by si bývala zasloužila důkladnou redakci, jazykovou korekturu a 

v neposlední řadě důstojnější grafické zpracování 

101. zůstává otázkou, zda by autorovi i čtenáři více neposloužila poněkud výběrovější a 

kritičtější publikace, vzdálenější charakteru sebraných spisů 

102. Na místě je otázka, zda by pro ideové záměry nebylo efektivnější využít jiný slohový 

útvar, než je fikce. 

103. Asi by bylo možno uvažovat nad obecnějšími základy oné outsiderské perspektivy 

pevnějšími pouty než pouhým geopolitickým exulantstvím. 

104. do výboru nebylo třeba podle našeho názoru vkládat do jisté míry skicovitě načrtnuté hry 

105. neškodila by větší přesnost 

106. jen by jim dramaturgie me1a poskytnout kvalitnější možnosti k uplatnění talentu a 

divákovi předložit lepší menu 

107. neublížilo by jí, kdyby se půlhodina ztratila 

108. televizní formát by jim úplně stačil 

109. Patří k němu bravurně natočené válečné výjevy, byť by jich stačila polovina. 

110. Přece jen si však myslím. že mohla být vydána s větší péčí. 
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111. Škoda, že se jim nepodařilo lépe si ujasnit, čeho chtěji společně touto knihou dosáhnout 

- mohlo vzniknout dílo vskutku pozoruhodné. 

112. můžeme být občas vymšeni méně plynulou větnou strukturou 

113.jen ne'kde mohou mšit nadměrně uživané vedlejši věty přfvlastkové 

114. redaktoři mohli svůj výbor alespoň opatřit jmény rozhlasových režisérů 

115. obsazení mohlo zpočátku budit rozpaky 

116. Přesto si mysllm, že si výstava zasloužila kvalitnějši prezentaci, asi i větši propagaci. 

117. nejistý projev trochu namšoval tak pečlivě budovanou atmosféru tajemna 

118. výběr představeni působil pone"kud náhodně 

119. Při hodnoceni hereckých výkonů je nutné přivřft oči. 

120. výběr ne "kolika inscenaci a zevrubnější reportáže o nich by byl daleko přinosnější 

a divácky zajimavějši 

121. Doufejme tedy, že Česká televize v avizovaných zářijových změnách upravi Divadlo žije 

alespoň částečně v modernějši a srozumitelnějši pořad. 

122. Možná. že inscenátoři měli misto vlastních vizi třibit nápady samotného Nováka. 

123. poněkud akademický styl autorova výkladu 

124. autorka sklouzla k poněkud umělecky nepřesvědčivému závěru 

125. na citovou strunu hrající ujištění působí opravdu poněkud prázdně 

126. povídka tak nevyzni překvapivě a ani jeji vyústěni nezachráni poněkud rozpačitý dojem 

127. (román)je bohužel poněkud popisnějši 

128. text pone"kud hpi terminologickými nepřesnostmi 

129. chvályhodný záměr však vyústil v pone"kud rozpačitém výsledku 

130. v mezinárodni soutěži Berlinale byl uveden jeho nový, bohužel nepřfliš povedený film 

131. román se rozbíhá zcela běžně a nepřfliš zajímavě 

132. celkově je však prvotina (autora) spiš nudným a úmorným výletem po nepříliš pevně 

vystavěné krajině slov, která se tříšti pod nohama 

133. v nepřfliš podařených ilustračnichfotografiích 

134. ne zrovna padnoucí přfvlastky 

135. ne zcela přehledné odkazováni 
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136. Jeho text na sebe velice záhy prozradí, že je složen z několika ne úplně sourodých 

fragmentů, jejichž §vy jsou až příliš patrné. 

137. v závěru působí lehce násilně 

138. 1 přes množství vtipných pasáží v popisu těchto leckdy bláznivých situaci má čtenář 

přece jen dojem jisté zbytečné zdlouhavosti. 

139. některé charakteristiky jsou udělány přece jen příliš rychle 

140. málo zřetelná koncepce díla 

141. postava v.vak zůstala trochu nedotažena 

142. trochu nedotaženj' motiv 

143. inscenaceje bohužel ušita horkou jehlou 

144. studiové nahrávky se zařadily do řady za jiné, povedenější kusy 

145. !ikoda, že se půvab této pointy v překladu prakticky ztratí 

146. moment zklamání přichází hned s prvními stránkami 

147. konzistence vyprávěni tako~m štěpenim velmi trpi 

148. některé z povídek působi spíše jako drobné literárni poku.\y 

149. Je nutné věnovat ostrou diváckou pozornost detailům, samotnému plynutí tance (až 

tanečni meditaci). Nebo se přikrade pocit sice vzndené, přesto nepříjemné nudy. 

150. některé materiály působí dojmem nutného zla, potřebného k získání grantu 

151. druhé album skupiny je slaMí než debut 

152. sbfrkaje mladá na prvni přečteni 

153. nemastný neslaný závěr 

154. Tyto prohře§ky proti češtině zamrzí dvojnásob, když se vyskytnou vedle skvěle napsaných 

dialogů. 

155. divák si musi opakovat, že kvůli věcné logice si Piráty přece neoblfbi! 

156. (komedii) čekli smutný pád z nezávazné půdy vtipných hlášek do bolestínské telenovely 

157. zápletkafiZmu i její řešení je obnošené 

158. deska nedosahuje kvality studio~ch prací 

159. rozčarování nad nenápaditým titulem 

160. monotónní postup jako by byl téměř .~pásonosný 

65 



161.film před nudou zachraňuje svérázný mystifikující humor 

162. Na hmcepci individuálního boje se zlem by nebylo nic :.patného, kdyby ono zlo bylo 

jakýmkoli způsobem uvěřitelné. 

163. vysvětlení zápletky působíjako narychlo nahozený scenáristický konstrukt 

164. Možná by téměř tříhodinovémufUmu prospělo trochu víc odhodlání u střihačského stolu. 

165. k autorovým přednostem bohužel nepatří přesné vyjadřováni 

166. zdá se, že režisér a představitel hlavní role tentokrát nenašli společnou řeč 

167. nepatřičné interpolace v příběhu 

168. Jako by režisér nedůvěřoval komediální závažnosti textu, přidával k němu bez ladu 

a skladu dal.ví gagy. 

169. lepilje k situacím často neorganicky, z hlediska komického účinu, o nějž mu zjevně šlo, 

dokonce i kontraproduktivně 

170. kus, který by možná uspěl na Jiráskově Hronově 

171. Toto před"tavení prostěje.ště potřebovalo inscenačně dotáhnout. 

172. Hlavní mužská hvězda představení Mi/o§ Horák byl v rolích Župana, Canga a Franka 

pěvecky velmi dobrý, herecky už to bylo siaMU 

173, z organizačniho hlediska se na Hrutal Assaultu podepsala malá zkušenost s pořádáním 

fe.vtivalu takového rozměru 

174. neobyčejně čtivý román s výborným námětem a bohužel i solidními rezervami 

175. autor ph~el s () poznání méně atraktivnim tématem 

176. to, co si můžeme přečíst, je bohužel postiženo snahou po senzačnosti a komerčním 

úspěchu knihy 

177. k překvapení většiny nenaplnili očekávání na pódiu téměř vyhaslí Driller Kil/er 

178. ale to asi není koncepce, ale pouze technický lapsus 

179. A i kdyby šlo skutečně jenom o režisérovu vizi, Richard Wagner si něco takového na 

místě, kde mě! řadu premiér svých děl, určitě nezasloužil. 

180. Civilní kostýmy by zřejmě chtěly více střízlivosti a méně okázalosti v gestech 

181. Třešňák jako kdyby se při psaní bál vydat na jinou půdu, téměř neopouští to, 

jednou osvědčilo. 
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182. Škoda, že se ztrácí (hercův výkon) ve složité koncepci a množství použitých prostředků. 

183. letos najaře v Praze zklamali 

184. zařadit je hned po Aphexovi nebyla nejšťastnější dramaturgická volba 

185. Román zřejmě nebyl psán s většími ambicemi - kompozice by si zasloužila lepší 

propracování a čtenář zase více břeven přes cestu a pobídek k zamyšlení. 

186. doufejme, že se film vydaří ještě o něco lépe než román 

187. zatímco loni v létě se festival mimořádně povedl, letos to dopadlo poněkud bledě 

188. (divadelní hra) ideově nepříliš bohatý blábol 

189. Taková konstelace herecké ignorance by zavraždila každou inscenaci. 

190. festivalová premiéra Wagnerova Lohengrina v režii Richarda Jonese by mohla sloužit 

jako příklad nesmyslnosti operních režií 

191. Její výsledek byl snad největši trapnosti večera. 

192. Text dokonale utlučou bezkrevné herecké výkony. 

193. Český film je prožrán morem povidkařeni. 

194. kinematogrcifické peklo 

195. Jen škoda, že pořadatelé se už neobtěžovali na přídavek zhasnout světlo v sále. 

196.filmové vetešnictvi 

197. bohužel prodlužuje představení na míru nesnesitelnou 

198. Kdo by špendlíčkem kopal, prstíčkem hrabal, nových inscenačních postupů by se 

nedobral. 

199. V Divadle Disk si ovšem zjevně vybrali nestravitelné sousto. 

200. ne úplně originálni nápad 
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