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Oponentský posudek bakalářské práce Ivy Pohorské 

Jed a otrava v českém jazykovém obrazu světa 

 

Autorka se zabývá vybranými aspekty jazykového obrazu jedu a otravy v češtině. 

Soustřeďuje se na substantiva jed, otrava, ale zkoumá i slova příbuzná. Hlavními zdroji 

použitých dat jsou slovníky různého typu, frazeologie a vybrané folklórní a umělecké texty. 

Práce přináší zajímavá pozorování, ale její zpracování má také jisté nedostatky. 

 

Úvodní části práce zahrnují v zásadě všechna témata potřebná pro teoretické zázemí 

analýzy. Řada pojednávaných oblastí (otázka kognitivního přístupu k jazyku, významu, 

metafory, konotací aj.) je ve své podstatě velmi komplexní a je pochopitelné, že v bakalářské 

práci o nich lze pojednat jen v omezené míře. Oceňuji, že autorka usiluje o to, aby výklad byl 

jasně zaměřen k tématu práce a měl přiměřený rozsah. Na některých místech je však autorčin 

text přeci jen zjednodušující až příliš, popř. je při úsilí o stručnost formulovaný tak, že není 

zcela jasné, co měla autorka na mysli (srov. např. s. 16: ke kterému směru se vztahují citace 

v prvním odstavci nahoře? týká se zmínka o vztah metafory a jazykových poruch Jakobsona, 

nebo kognitivní lingvistiky obecně?). 

Analýza využívá zdroje dat a postupy analýzy obvyklé pro výzkumy jazykového 

obrazu světa; zvládnutí analýzy i její rozsah jsou vcelku přiměřené bakalářské práci. Myslím, 

že je škoda, že autorka nevyžila více synchronní korpusy (třeba i na úkor analýzy dat 

slovníkových) – podobná data by mohla ukázat rozmanitější obraz různých „přenesených“ 

otrav a jedů v současném diskursu. Práce na několika místech údaje ze synchronních korpusů 

zmiňuje, bývalo by však dobré u nich podrobněji uvést, s kterým korpusem autorka pracovala 

a jak (např. na s. 30 je k této problematice uvedeno jen „Četnost užití v ČNK…“). Výběr 

textů beletristických je zajímavý, i když v bakalářské práci je samozřejmě možné zpracovat 

spíše jen pár ukázek. Mělo však být podrobněji uvedeno, na základě jakých kritérií autorka 

texty vybírala. Za podnětnou považuji analýzu „tradičního českého folklóru“ (bylo by bývalo 

lepší specifikovat, že jde především o písně), která propojuje analýzu jedu a otravy s dalšími 

tématy, např. genderovými. 
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K výzkumu mám několik věcných poznámek, podnětů či dotazů: Slovo utrejch 

autorka vykládá jako synonym slova jed, domnívám se však, že slovo může být i hyponymem 

(druh jedu: utrejch, otrušík  – arzenik, oxid arzenitý). Nesouvisí důraz kladený na jedovaté 

hady s tím, že ve volné přírodě se u nás příliš jiných jedovaných živočichů, než je zmije, 

tradičně nevyskytuje? Souvisí jedované barvy opravdu s barvou jedovatých nositelů (s. 18)? 

Není motivace spíše jiná? (Srov. např. tlumenou barevnost zmije.) Objevilo se v materiálu 

spojení jedovatý jazyk? Jak by ho autorka interpretovala? Je nějaký rozdíl mezi tvary 

singulárovými a plurálovými u slova jed? (srov. jed x jedy – např. ovzduší plné jedů…) 

Myslím, že za pozornost by stála i spojení specifikující účinky jedu (smrtelný, prudký, mírný, 

omamný ... jed). 

Autorka svůj výzkum někdy prezentuje jako analýzu proměn významů slov a někdy 

jako analýzu proměn slovníkových definic (srov. např. s. 25). K analýze proměn významů 

zkoumaných slov (což je ovšem úkol na bakalářskou práci příliš rozsáhlý) by však bylo lepší 

využít spíše zdroje textové než slovníkové. V kapitolách shrnujících výklady ve slovnících 

navíc postrádám autorčinu reflexi toho, co je vlastně ve slovnících zachyceno, jak na sebe 

slovníky případně navazují a jak podobné skutečnosti ovlivňují provedenou analýzu. (Např. 

pouhé datum vydání slovníku není možné brát jako indikátor, že slovník zachycuje slovní 

zásobu z dané doby, je třeba také brát v úvahu např. to, z jakých pramenů slovník vychází 

atd.; u dokladů z doby národního obrození, z nichž některé autorka cituje  i ve svém textu, je 

dobré se ptát, zda může jít o případ běžného užívání, nebo spíše o jednotlivost, která se 

objevila např. jen u jednoho autora, atd.) Autorka by kritickou rozvahu k pramenům, z nichž 

při své analýze vycházela, mohla doplnit u obhajoby.  

Práce je přehledně strukturovaná, po pravopisné stránce je v pořádku. Občas se 

objevují nepříliš zdařilé formulace (srov. např. s. 9: autorka konceptuální metafory opravdu 

„vytvořila“?; poznámka 18 na s. 28: „…američtí i západoevropští lingvisté (David Danaher, 

James W. Underhill, Jasňa Pacovská aj.)“ atp.). Nedostatky a nejasnosti se objevují v práci se 

zdroji – např. pouze některé ze zdrojů, které jsou zmíněny v textu, jsou uvedeny i 

v závěrečném seznamu literatury; u některých prací, které se objevují jen v poznámkách 

v textu, chybí bližší bibliografické údaje (viz např. pozn. 7, s. 11); byly opravdu využity 

všechny zdroje uvedené v závěrečném seznamu (srov. např. Klégr 2007, Haller 1974)?; řazení 

NESČ mezi „prameny“ v závěrečném seznamu zdrojů není vhodné. Za závažnější však 

pokládám, že v textu na řadě míst chybí odkazy na zdroje, popř. z uvedených odkazů není 

jasné, kde jsou hranice přebíraných částí (srov. zejména kapitoly o etymologii zkoumaných 
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slov – III, 1.1, s. 23–25; výklad o historii lingvistiky či etymologie slova kognitivní na s. 14, 

neuvedení zdrojů u pozn. č. 2 na s. 10, pozn. 13 a 14 na s. 12 aj.). 

 

Závěr: Práce Ivy Pohorské splňuje požadavky kladené na práce bakalářské, doporučuji 

ji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře až dobře podle průběhu obhajoby. 
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