
Posudek bakalářské práce Ivy Pohorské Jed a otrava v českém jazykovém obrazu světa 

 

Námět práce vznikl v lexikologickém semináři, poté co autorku zaujala polysémie spjatá s 

výrazem trávit a dynamika metaforických extenzí pojmové oblasti jedu a trávení vůbec. 

Podnícena vedoucí semináře Mgr. Veronikou Vodrážkovou (která se pak stala konzultantkou 

práce) se Iva Pohorská rozhodla tuto sémantickou oblast prozkoumat blíže, jednak na základě 

příslušné české slovní zásoby, jak je reflektována ve slovnících, včetně frazeologie a dalších 

jazykových dat, jednak na základě dat textových: kromě korpusových údajů vzala do hry i 

vybrané texty umělecké a systematičtěji zejména tradiční folklor, resp. lidovou písňovou epiku 

ze sbírky Erbenovy, Sušilovy a Bartošovy. Problematiku se přitom pokusila uchopit s 

východiskem kognitivnělingvistickým; zabývala se v tomto ohledu zejm. studiem pojmové 

metafory, a obohatila svůj výzkum i o kontext etnolingvistiky, s východiskem v teorii a 

metodologii zkoumání jazykového obrazu světa.  

Reflexi běžného jazykového obrazu světa doplnila autorka nejen obrazem jedu a trávení 

ve folkloru, ale i v souvislostech mimojazykových, odborných, v širokém smyslu slova 

toxikologických: hned první kapitola je (ústrojně a ku prospěchu věci) věnována obrazu jedu a 

otravy v přírodních vědách, účinkům jedů a také normám upravujícím zacházením s jedy 

v kontextu právním.  

Jako vedoucí práce mám potřebu uvést, že práce vznikala dlouho a velmi těžce, 

postupně odevzdávané části a verze byly dlouho pod úrovní přijatelnosti, avšak bakalarandka 

se nevzdávala a postupně práci dotvořila až k odevzdané podobě. Text je nyní logicky 

strukturovaný, dobře vystavěný, jeho jednotlivé části jsou proporčně vyváženy; po obsahové i 

formální stránce splňuje všechny náležitosti bakalářské práce, a nadto přináší řadu zajímavých 

zjištění. Je to pro mě velmi příjemným překvapením. 

Z nedostatků, které v menší míře dosud přetrvávají, je třeba upozornit na některá 

poněkud zjednodušující konstatování v teoretické části práce (pasáže o kognitivní lingvistice), 

a především na občasné formulační a stylizační neobratnosti (např. nejvíce jedovatých zvířat je 

hadů, s. 45, 51; tato skutečnost má na kategorizaci prototypického nositele otravy u mluvčích 

veliký význam, s 51). Některé pasáže jsou spíše popisné než analyzující, příp. interpretující (a 

často by méně slov znamenalo více), jinde bych uvítala jasnější, resp. explicitnější vzájemné 

usouvztažnění vyzkoumaných faktů a pregnantnější výklad závěrů – např. v kapitole o 

metaforách spojených s jedem a otravou, jejíž základ však pokládám za velmi pěkný.  

Dobrou službu v celku práce prokázala reflexe vybraných uměleckých textů (zejm. 

motto práce – text Ivana Wernische, s. 8, a úryvek z Vyskočilova Haprdánse, s. 38), v nichž se 

evokuje dvojí významová poloha spojená s jedem a trávením a dovoluje ukázat a vyložit 

zkoumanou významovou extenzi plasticky a na malé ploše. Ostatní umělecké texty jsou 

vybrány náhodně a slouží jen jako ilustrace (popisná autorčina reprodukce je někdy poněkud 

naivistická).  

Za nejzajímavější a snad i nejpropracovanější část práce pokládám pasáže věnované 

scénářům trávení a podávání jedu v českém a moravském folkloru (resp. v baladách), které v 

jazykovém obrazu této oblasti exponují genderovou charakteristiku (jedu a trávení užívají v 

případě potřeby usmrtit své partnery v našich baladách takřka výhradně ženy, muži volí nástroje 

jiné).  S jedem bývá (nejen) v lidovém obrazu světa spojován zejména had, což je patrné dodnes 

i ve frazeologii, stejně jako rýmová dvojice med-jed (na niž – jak autorka dobře ukazuje – je 



navázána řada konotací); poukazuje to k přítomnosti tradičních lidových narací i v dnešním 

obrazu světa. Autorka dobře popisuje konotační potenciál, který z takovýchto narací plyne 

(souvislost jedu s určitými vlastnostmi chuťovými apod.).  

Vím, že autorka zpracovala (ale pak do práce nezařadila) i scénáře spojené s jedem a 

trávením v Erbenově Kytici, kde je obraz zkoumaných skutečností obdobný jako ve folkloru, 

má otázka však směřuje k tomu, co zmiňuje v pozn. 72 (s. 44): jde o tematiku jedu a trávení 

v moderním folkloru (v městských legendách, vtipech apod.). Lze se k tomu vyjádřit při 

obhajobě? Liší se tento obraz, resp. narace s ním spojené, od obrazu ve folkloru tradičním?  

            Připomínku mám k interpretaci frazému na to vem jed, resp. k jeho chápání v intencích 

metafory KOMUNIKACE JE PODÁVÁNÍ JEDU (s. 39); možná jde jen o nejasnou formulaci; 

mohla by bakalarandka při obhajobě tuto souvislost vyložit? 

Závěrem lze konstatovat, že bakalářská práce Ivy Pohorské vytyčený úkol splnila, že 

přináší zajímavý materiál k sémantické oblasti jedu a trávení, a co je důležité, i jeho přiměřenou 

strukturaci a interpretaci. Práci – která splňuje všechny náležitosti práce bakalářské – tedy lze 

se samozřejmostí doporučit k obhajobě, což s radostí činím. 

V případě uspokojivého vystoupení při obhajobě navrhuji hodnocení stupněm velmi 

dobře. 
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