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Průběh obhajoby: 

Studentka se zaměřila na fenomén tabu v jazyce, v první části práce vymezila problém a charakterizovala 

prostudovanou literatury. V další části práce definuje noa a charakterizuje mediální komunikaci. Poslední 

část tvoří výzkum tištěných médií.  

Dospěla k závěru, že tabu souvisí se životem společnosti. Jsou témata, která jsou tabu, ale jsou i témata, 

která jsou již detabuizovaná. Charakterizovala zdrojový materiál.  

 

 

Vedoucí práce 
 

 Studentka v teoretické části detailně analyzuje různé přístupy k problematice tabu, věnuje se i 

antropologickému pojetí tabu. Oceňuji interdisciplinární přístup. Práce se sekundární literaturou je na 

dobré úrovni, autorka práce dokázala provést zdařilou syntézu a využila dosavadních poznatků při 

formulování východisek a hypotéz své práce.  

 Empirická část je velmi precizní, jedná se v první řadě o výzkum kvalitativní, ovšem pro 

zhodnocení některých aspektů zpracovala autorka i kvantitativní analýzu. Orientuje se na užívání tabu 

v současných tištěných médiích, porovnává různé typy médií zaměřených na různé adresáty.  

Interpretaci výsledků považuji za velice zdařilou, zvláště vezmeme-li v potaz fakt, že se autorka 

musela vyrovnat se skutečností, že se její hypotézy do jisté míry nepotvrdily. Nově objevené skutečnosti 



však dovedla objektivně posoudit a zhodnotit. V závěru práce jsou popsány relevantní aspekty užívání 

tabu v současných tištěných médiích.  

 Po formální stránce vykazuje diplomová práce pouze menší nedostatky, převážně v oblasti 

stylové. Práce je přehledně členěna a poznámkový aparát je funkční.  

 Studentka zpracovala velmi aktuální problematiku. Oceňuji interdisciplinární přístup a práci 

s odbornou literaturou nejen z oblasti lingvistiky. Studentka vytvořila vlastní funkční klasifikaci tabu, 

povedlo se jí zmapovat velké množství výchozích textů. Důležité je i vlastní vymezení pojmu tabu, se 

kterým autorka pracovala, a jeho zdůvodnění. Závěrečnou interpretaci zjištěných faktů považuji za 

stěžejní část práce. Vzhledem k faktu, že se jedná o oblast, kde probíhají neustálé změny, považuji práci 

za přínosnou.   

 

Připomínky vedoucího práce 

Zdá se, že některá tabu přestávají jako tabu fungovat. Domníváte se, že autoři novinových článků už 

některá tabu jako tabu nevnímají, nebo jich naopak využívají, aby přitáhli pozornost adresátů? 

Došlo v některých oblastech k posunu ve vnímání tabu? Která tabu zanikají, které jevy se naopak 

tabuizují? Uveďte příklady (nejen z médií). 

Jakou funkci může mít v textu užití eufemizmů nebo dysfemizmů?  

Jak se liší přístup jednotlivých deníků k adresátovi? 

Zaznamenala jste tabu ve vztahu k reklamě? 

Navrhněte další využití výzkumu, například ve školské praxi.  

 

Reakce autorky 

Autorka se domnívala, že ve společnosti bude mnohem více tabu, než ukázal výsledek. Jsou ale stále 

témata, která se jeví jako stálá tabu, např. smrt, ovšem téma sexu je již detabuizované, vedle toho vznikají 

tabu nová (slova považovaná za diskriminační). 

Eufemizmy mohou být používány jako náhrada tabu, ale mohou být také stylistickou náhradou, 

dysfemizmy se projevují v některých případech jako tabuová náhrada.  

Deníky se liší mírou užívání tabu témat a růzností tabu, které se v nich objevují. 

V reklamě se objevuje obecná detabuizace, objevují se reklamy na vložky, afrodisiaka, plenky, ale ještě 

nedošlo k plné detabuizaci. 

 

Oponent práce 

Výhrady oponenta se týkají komplexní struktury práce a volby metodiky. Obecně pojmenovávat kapitoly 

Teoretická část a Empirická část nepovažuji za šťastné, nicméně možné. Obě části práce ovšem mi 

přijdou nevyvážené – zatímco teoretické pasáže považuji za velice kvalitní, až nadstandardní, výzkumná 

část má jisté nedostatky; především se oddaluje od původního tématu – zatímco v teoretické části se 

autorka věnuje problematice výrazů, v praktické části analyzuje tabu témata. Hranice, co je pro ni tabu a 



co ne, není z textu cela patrná. Tunelovat a podtunelován nebo vytunelován nejsou tvary téhož slova (s. 

73). 

Na několika místech práce autorka odkazuje na jména autorů jiných textů, ale bez řádného 

bibliografického údaje. Drobné nedostatky grafického a morfologického rázu nejsou výrazně na škodu 

(vyznačeny v textu). 

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

Prosím, aby autorka vysvětlila volbu metodiky. Co tedy je pro ni tabu a jak se projevuje v analyzovaných 

textech? 

Zatímco v teoretické části autorka rozebírá problematiku noa, v praktické části není zcela jasné, zda 

výrazy, které ve spojení s tématem uvádí, jsou noa, nebo nejsou noa.  

Jaká kritéria bere autorka v potaz, vybírá-li tabu témata z hlediska dnešní doby? Lze veškerá témata 

označená autorkou jako tabu označit všeobecně za tabu, nebo je tabuizovanost vázána na nějaké 

komunikační stiuace?  

Vidí autorka rozdíl mezi apelativizací, defrazeologizací a noa? Je například tomáš ve významu „kdo 

(něčemu) nevěří“ noa? (s. 41) 

Dá se skutečně v případě analýzy autorčina materiálu mluvit o jazykových mechanizmech, které volí 

autoři? (s. 57) 

Jakou roli ve vyjadřování tabu a noa hraje synonymie nebo hyperonymie a hyponymie? Je např. vyjádření 

utopil se místo zemřel tedy noa?  

Jak chápe autorka termín novotvar?  

Realizují se noa v tištěné komunikaci? 

 

Reakce autorky 

Tabu chápe obecně jako výrazový prostředek i téma, které je zakázané, vyloučené či posvátné.  

Témata, která se objevila alespoň třikrát, sledovala, zda se promítají jako lexikální tabu či zda je přijímají. 

Prostředky, na něž se ptá oponent, mohou působit jako noa, ale nemusí.  

V souvislosti s detabuizací dochází k tomu, že noa se v komunikaci téměř nevyskytují. 

Novotvar chápe jako novou formu slova. 
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doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D  
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