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Formulář pro posuzovaní diplomových prací 
 

 

Jméno studenta/ky:  Theresa Procházková 

Studijní program:   Elektronická kultura a sémiotika   

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

Jméno posuzovatele/ky: Michal Ivan 

 

 

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): 5 

Připomínky a komentáře: 

 

Hodnocení formálních kritérií je pro posuzujícího těžkým úkolem vzhledem na to, že se 

autorka rozhodla předchozí verzi práce neobhajovat právě z důvodu formálních chyb, 

konkrétně chyb citačních. Ty autorka pečlivě opravila, přesto hodnotím formální stránku 

nadále na úrovni průměru. Čtenář se teď totiž může koncentrovat na další stránky textu a 

objevuje vícero gramatických chyb a jistou stylistickou neohrabanost. Čtení znesnadňuje 

místy i dělení na velmi krátké odstavce, přičemž toto dělení není zároveň dělením logickým. 

Jisté punktum toho představují otázky stojící samostatně (např. s. 23, 24), které možná měly 

být podnadpisem, možná otázkou, kterou si klade autorka. 

 

 

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): 7 

Připomínky a komentáře:  

Autorka si v úvodu stanovuje svůj cíl následovně: „Cílem práce je zmapovat stávající 

přístupy k metaforám, popsané koncepty metafor následně zanalyzovat a kriticky 

zhodnotit.“ (s. 8). (Dodejme, co je uvedeno ve větách předcházejících, že jde o zmapování ve 

vztahu k výzkumům poruch autistického spektra.) 

 

Domnívám se, že pro zmapování přístupů k metaforám a k popisu si zvolila vhodnou 

strukturu, tedy tradiční dle autorů, konceptů a výzkumů. Z hlediska kritického hodnocení jde 

už nejspíš o strukturu, které vedla autorku spíš k opisům, než analýzám a hodnocením. 

 

Ovšem i tak považuji tento cíl (z hlediska koncepce práce a adekvátnosti postupu) za 

částečně splněný. U představení výzkumů PAS si klade za cíl analyzovat užité koncepce 

metafory a jejich společné/rozdílné prvky. Jelikož si pro analýzu zvolila teorii metafor od 
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Lakoffa s Johnsonem pro její širší chápání toho, co je metafora (v kontrastu s tím, co 

nazývají klasickým chápáním), a pro její kognitivně-vědní pozadí, vhodně si vybrala i 

Aristotela jako kontrast. Dalo by se namítat, že výběrem antického autora místo současného 

si zjednodušuje vypořádání se s tímto „klasickým“ přístupem, jelikož je cílem spíš 

schematické porovnání, dá se tento výběr klasika klasické teorie akceptovat (ostatně tento 

výběr obdobně hájí citací Eca: „Z tisíce a tisíce napsaných stránek o metafoře, pouze pár jich 

něco svým obsahem přidalo k prvním dvou či třem základním koncepcím vytvořených 

Aristotelem“ (s.12)). 

 

 

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): 6 

Připomínky a komentáře:  

I když, jak bylo zmíněno výše, je struktura práce adekvátní, konkrétní realizace je už slabší. 

 

Co je nutný vyzvednout, je široký záběr použité literatury, kdy si autorka udělala přehled 

v starších i aktuálních výzkumech metaforické řeči u lidí s autistickým spektrem a dokáže ho 

zprostředkovat. 

 

Negativem práce je nadále to, co i v předchozí verzi, tedy představení pojmu metafory dost 

černobíle. Důsledkem opozice klasické – Lakoffovo chápání je pořád poměrně jednoduchý 

závěr – tedy hodnocení, jestli výzkumy využívají nebo nevyužívají Lakoffovo chápání. 

Kritickým hodnocením bych v tomto kontextu rozuměl například otázku, jestli by výzkumu 

neprospělo (a jakým způsobem) klást si otázky vycházející z jiného chápání metafory, nebo 

jestli (a jak) je možné porovnat dva výzkumy, když už z jiného chápání vycházejí. 

 

 

 

 

 

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): 6 

Připomínky a komentáře: 

Originální je především záměr práce. Autorka dokáže srozumitelně popsat dvě koncepce 

metafory a také existující výzkumy. Větší originalitě překáží spíš opisný postup místo 

analytického, spíš popis a kladení vedle sebe místo kritického hodnocení. 

 

Pokus o hlubší reflexi nacházíme v samostatné části, tu si dovolím jednu námitku. Autorka 

naznačuje možnost, že „lidé s diagnostikovanou poruchou autistického spektra by mohli mít 

potíže porozumět metaforám právě pro jejich odlišný pojmový systém“ (s. 83). Opomeňme 

teď, že jde o spekulaci. Co tady považuji v kontextu práce za selhání, je onen „pojmový 
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systém“ – není to náhodou právě prvek klasické teorie, kterému se chtějí Lakoff s Johnsonem 

vyhnout? Není to právě předpoklad „objektivního významu věty a toho, co si tento člověk 

myslí o světě a o kontextu, v němž se věty užívá“ (citace L&J ze strany 20)? 

 

 

E) Význam práce 

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

celková odborná úroveň a přínos práce.  

 

Hodnocení (0-10 bodů): 6 

Připomínky a komentáře:  

Práce splňuje odbornou úroveň požadovanou od magisterské práce. Problémem práce jako 

celku se jeví složitost zvoleného tématu a chybějící „předporozumění“ – autorka, zdá se, až 

do konce bojovala s otázkou, co vlastně hledá, přičemž tématu by svědčil opačný postup, 

tedy čtení výzkumů s jasnou vizí toho, co se chce autorka ptát a co chce zjistit. 

Když například autorka píše „mohlo by se ověřit, zda lidé s PAS rozumí konvenčním 

metaforám“ (s. 84), jak si představuje rozlišení mezi konvenční a nekonvenční metaforou? A 

co by dle autorky mohlo plynout z takového ověření? 

Práce taky neodpovídá na jinou otázku – když výzkum využívá širší chápání metafory, je to 

pro výzkum prospěšné (a jak)? 

 

 

 

Otázky na obhajobu: V textu. 

 

 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů): 30 

Celkové hodnocení (známka)*: 2 – velmi dobře 

 

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:  6.9.2019 

 

 

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

podpis   


