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Lingvistická diplomová práce Darii Egortchenko mapuje velmi aktuální oblast užití 
eufemismu v současné ruštině, navíc na materiálu živém, zahrnujícím dvě rusky tištěná 
periodika, která jsou nadto ještě primárně určena různorodé čtenářské skupině (periodikum 
pro ženy a deník). Autorka si pro svou analýzu vybrala téma relativně nové, ačkoliv sám fakt 
eufemizace pojmenování jevem novým není. 

V úvodu své práce nejprve představuje nejnovější teorie, které ve svých studiích 
rozpracovávají badatelé zabývající se touto oblastí, především se zřetelem na klasifikaci a 
další dělení eufemismů. Kriticky se vymezuje vůči jednotlivým tezím a přístupům, a 
formuluje tak sama vlastní definici eufemismu, které se hodlá dále v praktické části přidržet. 
Zde bych chtěla podotknout, že by práci jistě prospělo tuto úvodní část pečlivěji strukturovat, 
protože pro čtenáře je někdy obtížné zorientovat se v členění, dělení jednotlivých stanovisek, 
tak jak je autorka předkládá. Ačkoliv se práce zabývá pouze eufemismy, autorka dále 
předkládá krátký exkurz i do oblasti „přilehlé“, a tou jsou dysfemismy, tabu, detabuizace a 
eufemizace vulgarismů, a dává tak prostor pro další rozpracování své teorii v konfrontaci, na 
pozadí právě těchto dalších oblastí.

Následuje část praktická, kterou bych osobně považovala za nejpřínosnější, a to hned 
v několika aspektech. Daria Egortchenko pro účel své diplomové práce pročítala a 
nashromáždila materiál úctyhodného rozsahu (sledovala periodika 6 měsíců), takže 
eufemismy v nich zastoupené lze jistě považovat za reprezentativní vzorek současné ruštiny. 
Předmět svého sledování pak rozdělila do několika tematických skupin a nezapomněla odlišit 
i případy, ve kterých se o eufemismus nejedná, ačkoliv je formálně užit jeden a týž výraz, 
obrat (například kapitola o 4.1.1, str. 59–63) – zde bych jen poznamenala, že diplomantka 
někdy příliš volně zachází s termínem výraz, slovo, obrat a mnohdy je dokonce směšuje.

Dále také uvádí ty případy, kdy dochází ke sbližování eufemismu a přímého 
pojmenování, případné automatizaci eufemismu.Vědoma si faktu, že mnohdy lze eufemismus
identifikovat až na základě dostatečně širokého kontextu, uvádí rovněž souvislost výskytu, 
čímž eliminuje pochybnosti, zda je daný výraz / obrat skutečně eufemismem. Jednotlivé 
tematické skupiny pak v souladu se svou definicí eufemismu hodnotí a vyvozuje poznatky o 
jejich funkci. Dále je v této praktické části obsažena i skupina eufemismů, které dosud nebyla 
věnována dostatečná pozornost v odborných pracích (kapitola 3.1.3, str. 45–46), čímž autorka 
vytyčuje i nové možnosti bádání na tomto poli. Egortchenko rovněž uvádí několik zajímavých 
postřehů, například o ztrátě komunikační funkce jazyka při nadměrném užití eufemismu (str. 
63), bohužel tento poznatek dále nerozvádí, a ani jej, podle mého názoru, dostatečně 
nedemonstruje na příkladech.

Závěr práce je pak spíše již repetitivní, jistě by bylo možné podrobněji vyzvednout 
především ty závěry, které by bylo možné považovat za nové a výchozí pro další bádání v této 
oblasti.

Práce je celkově napsána velmi pečlivě, nicméně ani tak se autorka nevyhnula 
v některých částech přílišné závislosti na ruštině, a to do té míry, že pro ne-rusistu je převod 
některých jejich definic z ruštiny až nesrozumitelný (str. 19 a 20).

Diplomovou práci Darii Egorchenko hodnotím díky aktuálnosti tématu, rozsahu 
zpracovaného matriálu a snahou o jeho odborné zhodnocení na základě autorkou formulované 
teorie za zdařilou. Egortchenko prokázala schopnost samostatně pracovat a zpracovat i téma,



v jehož případě není prozatím možné opřít se o příliš rozsáhnou sekundární literaturu. Práci 
tedy hodnotím známkou výborně.




