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Stručná charakteristika práce  
Cílem práce je porovnat užití metafor v souvislosti s výrazem time/čas v češtině a v 
angličtině. Teoretická část přehledně a srozumitelně představuje pojmy poetická a konceptuální 
metafora, dále prezentuje teorii konceptuální metafory podle Lakoffa a Johnsona a následně metafory 
spojené s časem popsané v literatuře. Analytická část zkoumá vzorek 106 příkladů nejčastějších 
slovních spojení obsahujících slovo time / čas v BNC a SYN2020. 
 
Teoretický základ je představen přehledně a srozumitelně, avšak někdy na úkor přesnosti zpracování 
literatury. Např. samotné hlavní rozdělení na poetickou a konceptuální metaforu (str. 2-4) je 
pravděpodobně podle Lakoffa a Johnsona (2008), avšak není to v práci explicitně zmíněno. Následné je 
termín „poetic metaphor“ vysvětlen pomocí citace a příkladu Aitchisonové (2012)1, která ale termín 
poetic metaphor nepoužívá (jedná se o definici metafory obecně) a příklad metafory the mountain is a 
frog (str. 3) používá k ilustraci jiného problému. Text bakalářské práce vyvolává dojem, že jde o 
sumarizaci textu Aitchisonové. Nicméně i přes tyto nedostatky je teoretická část nejsilnější částí 
bakalářské práce. 
  
Jeden z hlavních problémů předložené bakalářské práce je nedostatečné definování cílů práce, což má 
negativní vliv na následnou analýzu i interpretaci dat. První definovaný cíl (str. 17) je „to find the most 
frequent metaphorical phrases in English and Czech which consist of the word time / čas and a verb“. 
Analytická část bohužel vůbec nepředstavuje počty výskytů jednotlivých vybraných výrazů. Druhý 
popsaný cíl, „to find suiting examples for each of the metaphorical phrases and to consequently 
categorize them into the metaphorical concepts“ je spíše popsáním metody než cíle práce. Není jasné, 
jakou metodou byly tyto „suiting examples“ vybírány a co je cílem klasifikace. V úvodu slíbené 
zaměření na kontrast mezi češtinou a angličtinou (str. 1: „The aim of this thesis is to compare the use 
of temporal conceptual metaphors in connection with the word time / čas in English and Czech.”) už v 
metodologické části zmíněné není. Studie nepracuje s výzkumnou otázkou ani s hypotézou. Tabulka 1 
popisuje vzorek, který zahrnuje celkem 106 příkladů. Chybí vysvětlení, proč jedna z kategorií zahrnuje o 
6 příkladů víc než všechny ostatní.  
V hlavní části analýzy, v oddílu 4.1, představuje autorka jednotlivé konceptuální metafory, a 
exemplifikuje je příklady ze vzorku. Chybí kvantitativní zpracování dat (frekvence konkrétních slovních 
spojení, kvantitativní srovnání češtiny a angličtiny). Domnívám se, že obtížné srovnání výsledků je do 
značné míry dáno tím, že autorka definovala mnoho velmi blízkých kategorií (např. TIME IS A LIMITED 
RESOURCE, TIME IS A VALUABLE COMMODITY, TIME IS MONEY) a zároveň přiznává, že některé výrazy 
se hodí do více podobných skupin. Kvůli tomuto roztříštění a relativně malému vzorku je srovnání 
obtížné. Kolik a která spojení patří do více kategorií není zřejmé. Jedná se jen o ty zmíněné v analytické 
části, nebo o další? Tyto údaje lze dopočítat z apendixu, ale přehledné představení v textu by bylo 
vhodné. Není zřejmé, jestli zařazení do konkrétní kategorie je podpořeno nějakou objektivní metodou 
nebo se jedná jen o subjektivní hodnocení. 
V části 4.2 je představen vztah syntaktické pozice (podmět, předmět) a typu metafory. Chybí napojení 
této části na výzkumné cíle (vztah syntaktické pozice a sémantiky metafory není v předchozích částech 
vůbec popsán a tato část analýzy není představena ani v popisu metody). Data zde poukazují na 
možnou korelaci mezi sémantikou metafory a typickou sémantikou podmětu/předmětu, které autorka 
správně popisuje. Tabulka je bohužel velmi nejasná, protože nerozlišuje českou a anglickou část vzorku 

 
1 V textu je odkaz nepřesně (Aitchison 1991 – nezahrnuto v literatuře, na rozdíl od Aitchison 2012) 



                      
 

 

 

 

Ústav anglického jazyka a didaktiky 
 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 
Univerzita Karlova           

 

a celkový součet v jednotlivých sloupcích v tabulce chybí a neodpovídá počtu příkladů ve vzorku (např. 
sloupec “time as a subject” má celkový součet 61, i když podle Tabulky 1 by to mělo být 50. Pokud je 
byly některé metafory zařazeny do vice typů, mělo by to být vysvětleno. Stejný problém se týká 
Tabulky 3, která obsahuje celkově 68 výskytů ve sloupci “English” a 85 ve sloupci “Czech” (zdá se tedy, 
že v českém vzorku bylo více příkladů řazeno do více kategorií).  
V závěru je jako jediný rozdíl mezi jazyky zmíněna četnější personifikace času v češtině. Je škoda, že 
toto zajímavé zjištění je pouze krátce zmíněno v analytické části a není podpořenou tabulkou nebo 
grafem s daty (zahrnujícími srovnání případů personifikace v obou vzorcích).  
Práce byla bohužel vypracována v časové tísni několik dní před termínem odevzdání, což se odráží v její 
výsledné podobě. Mnoho z výše zmíněných problémů by bylo možné vyřešit, pokud pro finalizaci 
analýzy a interpretaci dat zbylo více času.  
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Jaký byl důvod pro nerovnoměrné rozložení vzorku (25 příkladů v každé části, kromě jedné, kde 

bylo příkladů 31)? 

2. Jaká část vzorku si v obou jazycích odpovídala až do té míry, že lze mluvit o překladových 

protějšcích (typu time flows – čas plyne)? 

3. Hlavním zjištěním práce je větší zastoupení případů personifikace v českém vzorku. Mohla byste 

představit kvantitativní data, na kterých je tento závěr založen? 

 
Poznámky: 
Resumé v češtině má stanovený rozsah 4-6 stran. 
 
Navržená klasifikace: 

☐ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☒ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis vedoucího/oponenta:  
V Praze, 8. 6. 2022 


