
Posudek bakalářské práce Lucie Vlasákové  

Obrazná pojmenování v současné české křesťanské literatuře pro děti 

 

Předložená bakalářská práce analyzuje lexikální prostředky textů současné křesťanské 

literatury pro děti se zaměřením na obrazná pojmenování, pojmenování postav a boha. 

Metafory v těchto textech užívané jsou charakterizovány z hlediska původu, významu a zdrojů 

obraznosti a podle jejich obsahového zapojení v jednotlivých příbězích autorka posuzuje i 

jejich kognitivní funkci. 

 

Materiálovou bází práce jsou původní české knihy (smyšlených) příběhů vydané v letech 1990–

2015 a určené pro děti mladšího školního věku (6–12 let). Autorka tyto knihy nejen pro svou 

práci využila, ale také v ní sestavila jejich přehled (seznam titulů se stručnými anotacemi), což 

je podle mého názoru přínosný a prakticky využitelný zdroj, pro tuto knižní produkci navíc 

první. Je výsledkem důkladného mapování současného českého trhu s původní křesťanskou 

literaturou pro děti mladšího školního věku a svědčí o autorčině přehledu o této produkci. Nejen 

ze vztahu k materiálovému žánru v bakalářské práci analyzovanému, ale také z vlastního textu 

práce, jeho obsahu i formulování, je patrný, ba přímo vyvěrá autorčin hluboký zájem o toto 

téma. Ve svém posudku chci vyzdvihnout a ocenit naprostou samostatnost autorky při práci na 

zadaném úkolu, počínající samotnou volbou tématu a prolínající se všemi fázemi zpracování – 

v její koncepci, metodologii, kompozici i celkovém zaměření.     

 

Bakalářská práce Lucie Vlasákové je psána kultivovaně, koncipována logicky a členěna 

přehledně. Přináší a představuje zajímavý lexikální a frazeologický materiál specificky 

tematicky vymezený. Při jeho analýze autorka dokázala svůj cit pro lexikální sémantiku a její 

posuny, a to i v intertextuálním kontextu: cenné jsou důsledné dílčí paralely s užíváním 

analyzovaných lexikálních prostředků v bibli a srovnávání jejich původní funkce s fungováním 

v textech pro děti. Mj. tím autorka dokázala i svou orientaci v biblických textech. Celek i dílčí 

části a prvky bakalářská práce vykazují charakter odborného textu – vesměs adekvátně je 

užívána příslušná terminologie, správně se pracuje s odbornými prameny a dodržovány jsou 

citační zvyklosti, na vysoké úrovni je obsahová i formální stránka práce. Adekvátně a 

v rozsahově odpovídajícím poměru jsou uspořádány teoretické a analytické části práci, 

přínosné jsou i její přílohy. Práce dokazuje autorčin smysl pro detail (v dílčích kapitolách) i 

nadhled a zobecnění – shrnutí v závěru práce. Autorka si je zároveň vědoma komplexnosti 

tématu, v této podobě zpracovaného poprvé, záměrně a promyšleně se soustředí na vybrané 



typy pojmenování. Dokáže však navrhnout další aspekty a možnosti pokračování v analýzách. 

Za adekvátní a užitečné považuji také východisko v tradičním lexikologickém přístupu 

s důslednou oporou v lexikografii (konfrontace slovníkových významů lexémů) i náznaky 

přesahů do kognitivnělingvistického pohledu či pojetí.  

 

 

Závěr: Předložená práce Lucie Vlasákové splňuje požadavky kladené na bakalářskou práce, 
doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji stupněm výborně. 
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