
Kateřina Bartasová ve své bakalářské práci „Růže v moravské lidové písni: příspěvek k českému 

jazykovému obrazu světa" srovnává – používajíc metodologii Jerzy Bartmińského – kognitivní definici 

růže v češtině a v Sušilových Moravských národních písních (1835–1860). Samotný fakt, že cílem 

práce je právě komparace těchto dvou jazykových kognitivních obrazů, by však měla autorka 

důrazněji zmínit už s předstihem, s jistou úlevou jsem se k ní až pročetl. 

Za velmi pěkné a podnětné považuji jádro práce: interpretaci písní Sušilovy sbírky, v nichž se 

vyskytuje lexém růže. Cenné jsou analýzy symbolického významu růže, jako je například obraz 

odkvétání růže jako končící či neuskutečněné lásky (s. 41) či bílá růže jako symbol nevinnosti či 

předčasného úmrtí (s. 39), paralelismy mezi červenáním dívky a růží, stejně jako upozornění na „dvojí 

charakter ztráty nevinnosti“: buď výměnou stavu panenského za stav manželský, či ztrátou „pohlavní 

zachovalosti“ už dříve s někým jiným.  

Už v této interpretačně cenné a živé části mi však chybí poctivější zacházení s pojmy, či solidnější 

definice symbolu (třeba Ricoeurovy?). Např. používá-li Bartasová slovo symbol jako zde: „symbol růže 

pro krev“ (s. 47), je otázka, zda se jedná ještě o symbol a ne spíš o alegorii, atp. Rovněž vehementně 

nesouhlasím s tím, že růže může být „mnohdy“ spojována s chlapcem (s. 51): sám písňový text, 

citovaný na straně 49 (Sušil s. 231) bych vnímal právě jako ztrátu zachovalosti dívky symbolizovanou 

právě růží a následnou chlapcovu zradu a důrazný apel dívky na chlapce. Autorka se rovněž nevěnuje 

formální podobě lexému (u Sušila vede deminutivní růžička nad růží) a především mi chybí 

kvantitativní podchycení lexému růže v Sušilově sbírce, stejně jako žánrové pochycení výskytu lexému 

růže u Sušila. Považuji rovněž za problematické, že ze Sušila autorka cituje selektivně, aniž by to 

předem uvedla a aniž by citace uváděla či končila trojtečkou v hranatých závorkách.   

Narozdíl od analytické části o růži u Sušila považuji dlouhý úvod do Bartmińského pojetí 

etnolingvistiky a analytiku jazykového obrazu v běžném jazyce za méně zdařilé i jazykově klopotnější. 

Například: Je klasifikace Piekarczyk relevantní k výsledné komparaci kognitivních definic lexému růže? 

Tato část je rovněž dost repetitivní (s. 20, s. 29 aj.).  

Co se týče závěru, měla by autorka více zdůrazňovat, že srovnává moravské lidové písně a „běžný 

obraz světa“, a ne pouze lidové písně. V Čechách – u Erbena a Rittersberka – bude jistě situace jiná. S 

platonickou láskou (s. 53) bych byl v lidovém prostředí obezřetný, nešlo o měšťanské prostředí, ale o 

prostředí plné fyzických a erotických kontaktů. A především by se v závěru vyplatilo problematizovat 

Bartmińského samotné paradigma, tj. spíš vyhrotit rozpor mezi dvěma popsanými stereotypy a 

nespojit se s diplomatickým, ale vágním závěrem: „Jazykové stereotypy růže v běžném jazyce a v 

jazyce lidových písní jsou sice do jisté máry rozdílné, společně však dávají nahlédnout na komplexní 

pojem růže tak, jak mu rozumí běžný mluvčí českého jazyka.“ (s. 55). Kdo je vůbec běžný mluvčí? A 

opravdu rozumí pojmu růže u Sušila? Sušil navíc konzervuje mnohem starší jazykovou vrstvu, než je 

vrstva současná, a navíc vrstvu zpívanou! Řekl bych, že co se týče právě u moravských písní dochází 

mezi kognitivní definicí v běžném jazyku a kognitivní definici v lidové písni k výraznějšímu 

diferencování, který už nelze úplně snadno překlenout slovy „jiný, ale stejný“ a vede to navíc k 

vágněji formulovaným výsledkům předkládané bakalářské práce, což je škoda.  

Přes řadu zmíněných výhrad pro velmi podnětné interpretační jádro práce, které citlivě interpretuje 

lexém růže v písních, navrhuji známku velmi dobře. 
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