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Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

 

Jméno studenta/ky:  Bc. Theresa Procházková  

Studijní program:   Elektronická kultura a sémiotika   

Název diplomové práce: Teorie metafor v rámci výzkumů poruch autistického spektra 

Jméno posuzovatele/ky:  Vít Gvoždiak, Ph.D. 

 

Okruhy hodnocení diplomové práce:  

 

A) Formální kritéria 

Formální struktura a úprava práce, úplnost povinných částí práce, gramatická a stylistická 

stránka, korektní a jednotné uvádění zdrojů.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 3 

Připomínky a komentáře:  

Formální struktura a úprava práce je standardní, s některými tolerovatelnými výkyvy (týkají 

se především dělení odstavců a vět). Stylistická (a gramatická) úroveň práce se pohybuje na 

spodní hranici průměru, v mnoha případech se však nachází pod ním – zejména z důvodu 

složitě konstruovaných vět, které porušují syntaktická pravidla a značně komplikují sdělení 

vůbec, neadekvátních slovních spojení, relativně častých překlepů a dalších jazykových 

nedůslednosti. 

 

B) Struktura práce 

Jasné formulování problému, vymezení cíle a jeho soulad s obsahem práce, celková koncepce 

a struktura práce, adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 5 

Připomínky a komentáře:  

Rozumím-li autorčině záměru správně, pokouší se kriticky zhodnotit koncept metafory ve 

výzkumech poruch autistického spektra; v těchto výzkumech identifikovat určitou teorii 

metafory a poměřit ji s chápáním, které předkládají Lakoff a Johnson. Z vymezení cíle práce 

není ale zcela zřejmé, zda se autorka pokouší (1) zjistit, do jaké míry se vybrané výzkumy 

shodují s Lakoffovou/Johnsonovou teorií metafory, nebo (2) shrnout výzkumy PAS a 

předložit návrhy na jejich metodologické zlepšení či rozšíření (ať už to znamená cokoli). 

Přestože lze rozumět skutečnosti, že cílem práce má být spojení (1) a (2), autorka nikde 

explicitně nepředkládá důvody takového spojení. Jinými slovy: Proč bychom měli v kontextu 

PAS považovat Lakoffův/Johnsonův přístup k chápání metafory za určující? 

Z hlediska struktury práce autorka postupně věnuje adekvátní prostor obecnému výkladu 

problematiky metafor (kap. 2 a 3), přehledu a charakteristice poruch autistického spektra 

(kap. 4), shrnutí otázek porozumění metaforám u pacientů s poruchou autistického spektra a 

detailnějšímu pohledu na vybrané výzkumy (kap. 5 a 6) a v závěru srovnání s probranými 

teoriemi metafory (kap. 7). Strukturou i proporcemi text naplňuje formát diplomové práce.  
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C) Rozbor tématu 

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí, rozsah a relevantnost použité 

literatury, úroveň práce s odbornou literaturou, adekvátnost výkladu použitých textů. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 5 

Připomínky a komentáře:  

Autorka – vzhledem ke struktuře práce – postupuje poměrně konzistentně. Při vymezování 

metafory se zbytečně spoléhá pouze na výklad Aristotelova a Lakoffova/Johnsonova chápání 

metafory a nezohledňuje celou řadu dalších teorií metafory (zejm. těch pragmatických). 

Z hlediska práce jako celku, není zřejmé, proč autorka věnuje takový prostor Aristotelovu 

chápání metafory. Pro zřetelnější pochopení úlohy metafory v PAS by bylo vhodnější mj. 

přesněji definovat vztahy mezi doslovným a ne-doslovným významem/užitím, věnovat 

pozornost rozlišení mezi konvenčními a ne-konvenčními metaforami a například také vzít 

v úvahu rozlišení mezi autismem a afáziemi (a úlohou metafory v obou z nich). 

 

 

D) Aspekt originality 

Vlastní autorská analýza řešeného problému, schopnost samostatně a tvořivě uvažovat 

a navrhovat řešení, vlastní argumentační a formulační úroveň. 

 

Hodnocení (0-10 bodů): 4 

Připomínky a komentáře:  

Větší část práce tvoří nejrůznější shrnutí (teorie metafory, charakteristik poruch autistického 

spektra a jejich výzkumů), k vlastní komparativní či analytické práci se autorka dostává spíše 

výjimečně (viz zejm. kap. 7 a částečně 8). Pokud mělo být cílem práce „analyzovat a 

interpretovat stávající přístupy k metaforám“ (s. 9) v rámci výzkumů PAS, jsou výsledkem 

spíše popisy a resumé, nikoli analýzy. Když autorka v závěru tvrdí, že „[k]riticky […] 

zhodnotila omezení jednotlivých studií vzhledem k Lakoffově a Johnsonově teorii metafory“ 

(s. 85), obávám se, že ve své práci zjistila pouze to, že se od této teorie liší. A to jistě nelze 

považovat za zjištění dostačující a uspokojivé.  

 

E) Význam práce 

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů, adekvátnost a úplnost splnění cílů práce, 

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 5 

Připomínky a komentáře:  

Závěr práce je s ohledem na přechozí výklady stručný. Skutečnost, že se potvrdila hypotéza 

o rozdílném chápání metafory ve výzkumech PAS (s. 85), je závěr velmi obecný a vzhledem 

k literatuře, kterou autorka prostudovala, zbytečně neurčitý. 

Autorka tvrdí/naznačuje, že lidé s poruchou autistického spektra „nerozumí metaforám proto, 

že jejich pojmový systém, kterým nazírají náš společný svět, se liší od pojmového systému 

užívaného většinovou částí společnosti“, a dále vyvozuje, že „lidé s PAS pravděpodobně 
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skládají a organizují své zkušenosti na jiném základě než my“ (s. 84). Pokud by se skutečně 

jednalo o jiný základ, na čem by byl založen (případný) úspěch komunikační interakce 

uživatelů „většinového“ pojmového systému a uživatelů systému „s jiným základem“?  

Některé obecnější závěry, k nimž autorka dospívá, jsou přinejmenším zarážející. Například 

složitě (a velmi neuměle) formulované tvrzení: „V sociálních interakcích se tak 

neorientujeme primárně proto, že dokážeme přečíst intence druhých, že máme teorii mysli či 

dobrou centrální koherenci, ale spíše právě díky tomu, že vidíme to, co vidí ostatní. Stejně 

tomu, co vidíme, rozumíme a stejně to i interpretujeme, což tohle všechno je dáno použitým 

pojmovým systémem, který se musí shodovat do takové dostatečné míry, aby byla tato shoda 

mezi dvěma jedinci zajištěna.“ (s. 83–84) Kromě celé řady problémů (např. orientace 

v sociálních interakcích na základě toho, že „vidíme to, co vidí ostatní“), které by vyžadovaly 

mnohem rozsáhlejší zdůvodnění, zde není zřejmé, co autorka myslí tím, že pojmový systém 

„se musí shodovat do takové dostatečné míry, aby byla tato shoda mezi dvěma jedinci 

zajištěna“? Do jaké míry? Čím, případně kým se tato míra určuje? 

 

 

Otázky na obhajobu:  

(1) Otázky jsou formulovány v jednotlivých sekcích (zejm. v sekci E). 

(2) Spatřuje-li autorka další možný vývoj výzkumu v přesunu od porozumění metaforám 

k „porozumění obecně“ (jak říká v samém závěru diplomové práce), v čem konkrétně by 

zjištění DP mohly k takové teorii komunikace přispět? Jaké současné směry teorie 

komunikace/psychologie/pragmatiky/lingvistiky &c. takové inspirace využívají? 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 22 

Celkové hodnocení (známka)*: 3 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39-25 bodů: 2 – velmi dobře 

24-15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, 

práce je klasifikována známkou 4.  

 

 

 

Datum: 26. 8. 2019  

 

 

........................................ 

podpis   

 


