
Posudek bakalářské práce Kateřiny Bartasové 

Růže v moravské lidové písni (Příspěvek k českému jazykovému obrazu světa) 

 

Posuzovaná práce patří mezi ty, které v rámci etnolingvistického výzkumu podnikají drobnohled-

nou sondu zaměřenou na jediný fenomén, resp. jeho obraz v přirozeném jazyce a s ním spojené 

kultuře. Zde je - v širším kontextu jazykových (systémových) dat - položen důraz na materiál 

folklorní, a to na lidové písně. V centru pozornosti stojí růže jako významná, v jistém smyslu 

prototypová představitelka či, obrazně řečeno, královna říše květin. Slovníky symbolů dokládají 

exponovanost růže v mnoha kulturách, v Evropě zejména v kontextu antiky a křesťanství, provází 

ji také řada významů květomluvných, a to vše se bezesporu promítá i do českého obrazu růže - 

včetně toho folklorního. Bohatý materiál, který k tomu poukazuje, se v práci Kateřiny Bartasové - 

uvedu to už na začátku - povedlo adekvátně strukturovat a na jeho základě  pozoruhodně interpre-

tovat, jaká je a  čím je růže v češtině, a zejm. jaké konotace se s ní pojí v moravském folkloru. 

Pokud jde o zachycení širšího teoreticko-metodologického i kulturního kontextu, autorce 

se podařilo udržet přiměřené proporce, což nebylo úplně snadné. Práce jako celek (jak můžu jako 

vedoucí potvrdit) vznikala dlouho a nejednoduše a (i) v této perspektivě je třeba ocenit výsledný 

tvar. Na některé zamýšlené linie (zejm. uplatnění motivu růže v literatuře 19. století, viz pozn. 10) 

bylo třeba rezignovat, text byl také podstatně redukován, což jeho celistvosti velmi prospělo. 

Metodologicky autorka vychází z  postupů lublinské sémantické školy, a to i ze studií, které 

jsou v našem kontextu známy méně než např. Bartmiński, zejm. z prací Doroty Piekarczyk, věno-

vaných přímo jazykovému a kulturnímu obrazu květin. Odlišen je přitom uvážlivě naivní obraz od 

kontextu odborného, zejm. botanického (s poukazem k tomu, jak neadekvátně se často oba kon-

texty mísí ve výkladových slovnících). Zacílenost na stereotyp růže ve folkloru a zaměření na 

Sušilovu sbírku písní souzní s dlouhodobým zájmem Kateřiny Bartasové a s její zkušeností se 

specifiky zkoumaného materiálu. 

Za cennou pokládám především analýzu a interpretaci konotací tvořících stereotyp růže, 

jak byly zjištěny na základě slovníků a potom i na základě písňových textů ze Sušilových sbírek, 

resp. to, jak explicitně a přehledně je o nich  pojednáno. Oceňuji minuciózní zacházení s materiá-

lem (práci v tomto směru zhodnocují i bohaté přílohy) i způsob aplikace metody pojmových pro-

filů. Zvlášť zdařilá je závěrečná syntéza v kap. 5 (s. 51). 

Otázek by se nabízelo mnoho, zde aspoň tyto: 



1) Lze říci, že jsou konotace (zde ty spojené s růží) nějak hierarchizovány? Jsou některé 

obecnější, resp. v nějakém ohledu nadřazené jiným? Jsou některé z nich důležitější či výraznější, 

zatímco jiné spíše okrajové? Jistě by tu byl výmluvný i aspekt frekvenční - pracovalo se s ním 

nějak (aspoň u textů písní)? (Zde jsou konotační centra seřazena v tabulce jako zcela rovnocenná, 

což je možná poněkud zjednodušující.) Mířím tu k obecnějším teoretickým problémům, které asi 

nemůže bakalářská práce, resp. vystoupení při obhajobě vyřešit, ale způsob zpracování konkrét-

ního materiálu mě vede k tomu, abych ve spojení s ním takovéto otázky položila a případně - aspoň 

v náznaku - rozvířila další. 

2) Opět v zásadě „mimo soutěž“: v poslední době se v lublinské sémantice (a nejen tam) 

uplatňuje narativní teorie významu. Vychází se z faktu, že konotace mívají příběhový charakter a 

„příběhově“ jsou i formulovány v popisu: soustřeďují se na to, co (kdy, kde, proč ap.) předmět 

zájmu (zde růže) dělá nebo co se s ním dělá nebo děje (tj. co s ním, kdy, kde a proč) dělá určitý 

subjekt, tedy jak zkoumaný předmět vstupuje do lidských aktivit. Zajímavé by bylo uvést (na dvou 

třech příkladech), jak lze v intencích této teorie formulovat konotace spojené s růží. 

3) Vyjevil se nějaký rozdíl v tom, jaká konotační centra růže vystupují do popředí v epic-

kých písních (na rozdíl od písní lyrických)? (Ptám se proto, že to často bývá rozdílné.) 

 

Studii Kateřiny Bartasové pokládám za seriózní, inspirativní a také dále dobře využitelnou 

k podobnému zkoumání, a to v několikerém ohledu: metodologicky, materiálově i s ohledem na 

uplatnění stereotypu (a / nebo symbolu) růže v různých folklorních i literárních (a třeba i jiných) 

kontextech (žánrových, autorských aj.). 

 

Text splňuje nároky na bakalářské práce kladené a ráda ho doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace: výborně (podle vystoupení při obhajobě) 
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