
                  Oponentský posudek na diplomovou práci Darii  Egortchenko   

                                     „Eufemismy v současné ruštině“

         Ve své diplomové práci se autorka zabývá tématem eufemismů – jazykových prostředků, které 

z nejrůznějších důvodů nepojmenovávají skutečnost přímo. Realita je postihována a pojmenovávána 

tak, aby byl zachován komunikační komfort jak pro posluchače (příjemce), tak pro autora 

textu/promluvy. Autorku zajímá především, jaká témata (tematické okruhy) jsou pro používání 

eufemismů nejčastější, a to ve dvou různorodých typech médií: na jedné straně v populárních 

lifestylových časopisech pro ženy (Elle, Cosmopolitan) a na straně druhé v periodiku se širokou 

čtenářskou základnou (Argumenty i fakty).

      Práce Darii Egortchenko se vyznačuje především velmi solidní materiálovou základnou a dále je 

patrné, že autorka zpracovala a dokonale využila dostupnou odbornou literaturu na toto téma. 

Autorka konzistentně využívá zvolených teoretických východisek a zároveň dochází k samostatným 

závěrům v rámci jednotlivých kapitol (4 kapitoly a Závěr).

Pro definování eufemismu (eufemizace)- na základě podrobného porovnání přístupů a definic 

Moskvina, Krysina, Kovšovové, Seničkinové-  vyzdvihuje autorka substituční charakter tohoto typu 

pojmenování (nahrazuje pojmenování s nevhodnými konotacemi ve vztahu k účastníkům 

komunikační situace), dále pak toto pojmenování chápe jako prostředek, který harmonizuje 

potenciální komunikační diskomfort a případně  dodatečně přináší určité kladné komunikační 

aspekty. Je to v podstatě jakýsi typ „stylistického synonyma“ (viz. Mistrík, s.12).

Původním posláním eufemismů bylo nahradit  tabuizované výrazy, kdy za tímto jazykovým chováním 

byla víra v „moc“ jazyka, víra ve schopnost jazykových prostředků vyvolat k životu ty síly (většinou 

negativně vnímané), které v člověku vzbuzovaly strach (božstva, přírodní síly, nemoci, smrt aj). 

Postupem doby se tyto původní hranice užívání eufemismů rozšířily, a především na různé oblasti 

sociálního života člověka (substituce společensky tabuizovaných témat prostřednictvím eufemismů). 

Z toho, jak a v jaké míře vzrostl význam eufemismů v jazyce současnosti, je patrné, že značně vzrostl i 

fenomén strachu v naší společnosti.Je to  strach, který se již zdaleka netýká jen původních, 

„základních“ tabuizovaných oblastí – je to strach spojený s hodnocením a sebehodnocením člověka 

na základě nejrůznějších kritérií, strach spjatý s otázkou společenské prestiže, strach pramenící z  

pokřiveného vztahu k realitě…V této souvislosti se autorka zmiňuje o užívání eufemismů s jasně 

mocensko-manipulativním záměrem. Nepochybně zajímavé je zvolené porovnání dvou typů zdroje 

zkoumaných eufemismů – prestižní lifestylové časopisy a noviny pro široký okruh čtenářů- se svými 

vlastními tématy, respektive s jejich vlastním akcentováním a hodnocením témat společných.

Velmi podnětné je zkoumání otázky rozpoznávání eufemismů, resp. jednoznačné určení funkce 

daného substitučního  pojmenování: projevuje se zde např. hranice eufemismus/termín, autorka 

poukazuje na důsledky automatizace/dysfemie/pseudoeufemizace/asteismu (s.31, s.39, 59n). Díky 

těmto procesům vznikají zajímavé případy hraničních jevů ve fungování a hodnocení zkoumaných  

pojmenování ve vztahu ke skutečnosti. Do stejné oblasti patří fungování eufemismů se záměrem 

ironizace, tj. opět další způsob nazírání a hodnocení posunuté či deformované reality.



Na závěr posudku bych ráda autorce položila čtyři otázky: 

- V úvodní části práce se autorka velmi obsáhle zabývá různými lingvistickýmí přístupy k chápání 

eufemismů – různými co do charakteru kritérií hodnocení,  co do typologie těchto jazykových 

prostředků. Není  v této souvislosti poněkud zjednodušené omezit definici v podstatě jen na 

kritérium komunikačního charakteru – bez ohledu na dále zmiňované jevy pomezního charakteru?

- Pokládá autorka za relevantní vzhledem k zadání své práce otázku formy zkoumaných eufemismů 

(slovo, slovní spojení, syntaktický celek  perifrastického charakteru)?

-  Nakolik zásadní se autorce jeví úloha kontextu pro jednoznačnou interpretaci eufemismů v textu?

-  Hrají podle autorky při výběru pojmenování-eufemismu ve zkoumaných textech nějakou roli 

kritéria stylu a žánru textu v rámci daného média?

Přes veškerá „plus“ práce  nebo právě v souvislosti s nimi se mi jeví jako nepříjemný jeden 

nedostatek formálního charakteru- celá řada překlepů ale i řada chyb gramatického, zejména 

morfologického charakteru (zejména v oblasti substantivní flexe). Možná by bylo stačilo si celou práci 

ještě jednou přečíst....

Předloženou diplomovou práci plně d o po r u č u j i k o b h a j o b ě a hodnotím ji přes drobné 

výhrady  jako   v ý b o r n o u.

V Praze dne 20.1. 2013                                         PhDr. Jitka  Stiessová, CSc




