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1. Úvod 
Sochy, obrazy, básně, převratné objevy a teorie, toto vše nás od pradávna fascinuje 

a nutí se zamýšlet nad neuvěřitelnými schopnostmi jejich tvůrců. Pokládáme si stále 

dokola otázky, jak je možné, že někteří lidé jsou obdařeni takovým darem, talentem či 

dokonce géniem. Zejména psychologie je již ze své podstaty přímo „živnou půdou" 

takovýchto otázek a úvah. Kdo jiný než psychologové, zkoumající lidskou duši, by se měl 

pokusit objasnit otázky spojené s talentem, tvůrčím nadáním, imaginací a dalšími 

schopnostmi provázejícími tvůrčí úsilí. Přesto, i po mnoha desetiletích výzkumů a bádání, 

právě v této oblasti panuje značná neshoda a nejasnost. Řekla bych, že až symbolicky se 

různí názory jednotlivých psychologů, tak jako se různí výtvory jednotlivých vědců a 

umělců. I přes tuto myšlenkovou a ideovou rozmanitost vnesly jejich studie v průběhu 20. 

století, především v jeho druhé polovině, do problematiky tvořivosti mnoho poznatků, a 

nových zjištění. 

Přispěl k tomu bezpochyby i fakt, že začali zkoumat tvořivost již u malých dětí a 

nejen u dospělých, „prokazatelně kreativních jedinců". Mnozí psychologové, pedagogové 

a další odborníci se v současné době shodují, že zkoumat tvořivost u dětí je stejné, jako 

bychom měli možnost ji zkoumat v její „krystalické podobě." Kupříkladu R. Bean ve své 

knize uvádí, že především u dětí jsou projevy tvořivosti mimořádně nápadné a posléze 

dodává, že tvořivost je samotným výrazem podstaty dítěte (Bean, 1992). Kdo z nás byl 

někdy svědkem dětské hry, toho toto tvrzení příliš nepřekvapí. Co je však opravdu 

fascinující je fakt, děti jsou tvořivé nejen ve hře a nakládání s předměty a věcmi, ony jsou 

tvořivé i ve způsobu, jakým uchopují jazyk. Malé dítě, když si osvojuje svůj mateřský 

jazyk, si s ním hraje. Překrucuje jej, aby jej následně transformovalo do úplně nových a 

nečekaných souvislostí. Mnozí rodiče, ještě desítky let po té co jejich děti odrostly 

hračkám, vzpomínají na to, jak si hrály jako malé s jazykem, jak vymýšlely nová slova a 

gramatické tvary, a stále dokola tím udivovaly svoje okolí. J. Heldová ve své práci píše: 

„Děti se rodí se schopností vymýšlet si slova. Dítě bere jazyk jako něco tajemného, 

rozmanitého a tvárného. Je to stavivo, ze kterého se pořád dá něco stavět a přestavovat. 

Dítě si hraje, dokud dospělí nezačnou dítěti předepisovat, jak má jazyk užívat. Právě tuto 

schopnost „hrát si s jazykem" v sobě básníci opět probouzí. Tato původní připravenost na 

slovo je u kořene veškerého básnictví (1985, str. 86)." 
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Zdá se tedy, že schopnost „hrát si s jazykem" je dar, kterým jsou obdařeny všechny 

malé děti právě jen po tuto krátkou dobu osvojování jazyka. Ve chvíli, kdy skutečně 

„uchopují svůj mateřský jazyk", jakoby zároveň ztrácely schopnost sním spontánně 

nakládat. 

Jakoby se znalost pravidel a zákonitostí jazyka vylučovala s možností jej svévolně 

přetvářet a „modelovat" do nových podob. Přesto jsou mezi námi dospělí lidé, kteří si i ve 

zralém věku (dospělosti) stále „hrají s jazykem" jako malé děti, ovšem jejich hra je o to 

bohatší a obdivuhodnější, o co jsou rozvinutější a vyzrálejší jejich jazykové schopnosti. 

Otázkou však zůstává, co se musí stát, aby byl Člověk schopen takto nakládat s jazykem i 

v dospělosti. Které faktory se podílejí na tom, že někdo je a někdo není jazykově kreativní? 

Je to talentem či výchovou? 

Tyto a další otázky mě přiměly ktomu, abych se pokusila hlouběji uchopit tento 

fenomén a pokusit se porozumět faktorům ovlivňujícím jazykovou tvořivost. Nerozhodla 

jsem se však, jak by se snad z výše uvedeného dalo předpokládat, studovat tvořivost 

malých dětí, či talentovaných dospělých, ale žáků základní školy a osmiletých gymnázií, 

konkrétně 8. třídy a tercie. Neboť právě tito žáci stojí na pomyslném mezistupni mezi 

dětstvím a dospělostí. Již si osvojili pravidla mateřského jazyka, dokonce i ta týkající se 

básnického či abstraktního jazyka, ještě však úplně neodrostli dětství. Nakolik tento fakt 

ovlivňuje jejich jazykové schopnosti a potence, právě to jsem se rozhodla prozkoumat 

v této práci. Pokládala jsem si přitom především tyto otázky: 

• Jsou schopni žáci 8. tříd tvořit metafory, pokud ano. jaké charakteristiky tato jejich 

tvorba vykazuje? 
• Které faktory mohou jejich tvorbu facilitovat a které naopak inhibovaťf 

• Můžeme již mezi žáky tohoto věku pozorovat významné rozdíly v míře jejich 

jazykové tvořivosti? 

Samotné realizaci této práce předcházely dvě určitým způsobem blízké studie, při 

nichž jsem zkoumala, nakolik žáci základní školy rozumí básnickým figurám, 

konkrétně pak metafoře a metonymii1. Metaforu a metonymii jsem zvolila proto, že 

s určitou mírou nadsázky se dá o nich hovořit jako o samotné „esenci básnického a 

tvůrčího jazyka". Výsledky výše zmiňovaných studií byly natolik zajímavé, že jsem se 

rozhodla ponechat metaforu a metonymii jako výchozí materiál i ve své diplomové 

1 viz. Kurincová, T.: Porozuměni metaforám u žáků sedmých tříd, 2008 
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práci, avšak přesunout jádro zkoumaného problému z oblasti porozumění do ještě méně 

zmapované oblasti žákovské tvorby. 

Ve své diplomové práci tedy zužuji výzkumný zájem především na jazykovou 

produkci metafor u žáků a dávám ji do vztahu s problematikou tvořivosti. Nejprve však 

uvažuji o metafoře a metonymii z literárního a jazykového hlediska2, následně pak 

z pohledu psychologie s důrazem na oblast tvořivosti. 

2 Zde vycházím především z prací J. Hrabáka a K. Bruknera. 
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2. Metafora a metonymie z jazykového a 
literárního hlediska 

Nejpřesnější název pro teorii zabývající se přenášením významu slova je tropika. 

Někdy se používá též výrazu metaforika, ale toto pojmenování není přesné, neboť metafora 

je jen jedním ze způsobů přenášení významu. Jednotlivým druhům přenášení významu 

říkáme tropy (Hrabák, 1987). Myslíme tím souborné označení pro metaforu, metonymii a 

ironii + pro všechny jejich druhy a účelové odrůdy (Brukner, 1997). 

2-1 Tropy 

Význam tropu vždy závisí na celkovém kontextu, v němž se tropus vyskytuje, a to 

nejen na kontextu literárním, ale i obecně kulturním. Proto dnes již mnohdy nerozumíme 

starým metaforám, nebo se k jejich porozumění musíme pomalu propracovávat. Ovšem 

porozumění metaforám, je též výrazně ovlivněno čtenářskou a životní zkušeností každého 

člověka, proto někomu řekne metafora mnoho a někomu či vůbec nic (Hrabák, 1987, 

s. 138). 

Podle rázu konotací se tropy dělí na dva hlavní typy, metaforu a metonymii. 

V prvním případě jde o vztah podobnosti, u metonymie jde o věcnou souvislost, která 

může být jakékoliv povahy. Přičemž se dá také říci, že metafora tíhne více k lyrice a vůbec 

k verši, kdežto metonymie k epice a vůbec k próze (Hrabák, 1987). 

Přenášení významu v tropech může probíhat trojím způsobem . 

• na základě podobnosti - metafora 

• na principu věcných nebo logických souvislostí - metonymie 

• kontrastu-ironie (Brukner, 1997). 

Obecně lze říci, že složitost či abstraktnost metafor a metonymii je ovlivněna tím, 

nakolik je společný konotovaný význam vzdálen od významového jádra (čím je zde menší 

podobnost nebo volnější vztah), tím jsou konotované významy hůře dešifřovatelné a 

mnohoznačnější. 

Mluvit však o srozumitelnosti není zcela přesné. Kde je denotát zašifrován, jde o to, 

že autor klade větší důraz na konotované významy a denotát dává jaksi do závorek; stále si 
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však uvědomujeme, že nějaký denotát existuje. To je časté např. při líčení nálad. Čím více 

se denotát zašifřovává, tím více se dostávají do pohybu konotované významy, a tím je 

metaforické vyjádření „plnější"(Hrabák, 1977). 

2.1.1 Metafora 

Nahrazuje slovo nebo slovní obrat slovem nebo slovním obratem jiného druhu, z jiné 

smyslové oblasti, z jiné sféry věcí, jevů a představ a to na základě dialektické jednoty 

v rozmanitosti, překvapivé podobnosti vzhledu, rozměru, množství, stavu, vlastností, 

pohybu nebo funkce (Brukner, 1997, s. 205). Specifikum metafory jako básnické figury 

se odráží také v tom, že se její užití neomezuje pouze na básnicky jazyk, ale objevuje se 

běžně i v hovorové řeči. Často si tak její přítomnost ani neuvědomujeme, neboť řada 

původně přenesených významů se časem stala běžnými pojmy, jejichž metaforická 

etymologie byla zastřena (Brukner, 1997, str. 206). I proto se mnoho současných 

literárních teoretiků shoduje, že je nutno dělat rozdíl mezi metaforou lexikalizovanou a 

metaforou básnickou. Jedna z teorií říká, že metafory se z básnického jazyka v důsledku 

automatizace stěhují do jazyka hovorového, a tím se lexikalizují. Ovšem i takto 

„zautomatizovaná" metafora stále nese stopy básnického jazyka (Hrabák, 1977). 

Tím, že se metafora zakládá na implicitní podobnosti dvou jevů, nabízí se srovnání 

metafory s přirovnáním. Je však nutno zdůraznit, že metafora není zkráceným přirovnáním, 

ale že jde o dva odlišné významové útvary. Metafoiy juxtaponují dvě podstatná jména 

způsobem, jenž kladně zvýrazňuje jejich podobnosti, aniž by však popíraly to, v čem jsou 

odlišná. Přirovnání jsou metaforám blízké s tím rozdílem, že zavádějí slova užívaná pro 

porovnání, např. jako (Sternberg, 2002, str. 362). 

Rozdíl nespočívá pouze v tom, že na jedné straně je podobnost explicitně vyjádřena a 

v druhém případě je explicitní, ale v tom, že se při metafoře uvedou konotace v pohyb tak, 

aby se rozbíhaly do významového jádra různými směry, kdežto při přirovnání se nesou 

konotované významy jedním směrem. Proto také působí metafora velmi efektivně a pro 

svou určitou mnohovýznamovost upozorňuje na nové aspekty skutečnosti. Ovšem i mezi 

metaforou a přirovnáním můžeme nalézt určité přechodové pásmo, které můžeme nazvat 

metaforickým přirovnáním. Hranice mezi metaforickým a nemetaforickým přirovnáním 

není určena formální ale významovou stránkou (Hrabák, 1987). 
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V samotné básni pak metafora předpokládá kontext, v němž už není jen slovem 

zvoleným na základě jisté podobnosti, ale slovem také zařazeným a v tomto vřazení zase 

působícím do hloubky verše i celé básně (Brukner, 1997, str. 205). 

Metafora může zachytit i ten význam, který by bylo nemožné vyjádřit jinými 

prostředky tak, aby nedošlo ke ztrátě některých aspektů sdělení (Fraser, 2003). Sama o 

sobě může být jak jednoduchým slovním obratem, tak i složitější konstrukcí, případně týž 

denotát může být vyjádřen několika paralelními metaforami. Jelikož je metafora velmi 

oblíbeným prostředkem básnického pojmenování, některé její druhy byly utříděny a 

označují se zvláštními názvy. Nejobvyklejší je personifikace. která spočívá v tom, že se 

„přenáší" vlastnost živé bytosti na věc; věc se chová, jako kdyby vycházela přímo z ní 

nějaká činnost. Dalším typem metafory je synestézie. Zde se zaměňují počitky různých 

smyslů. Někdy se metafora stane východiskem celého trsu dalších představ, a to tak, že se 

z ní vyjde, jako by šlo o realitu. Metafora se tedy „zvěční", z oblasti jazykové přechází do 

oblasti reálné. Takováto realizace metafor je známa především z poezie pro děti. Dalším 

specifickým typem metafory je katachréze. Je to jednak metafora, která vešla do 

hovorového jazyka, takže ztratila svou metaforičnost, a jednak metafora vzbuzující pocit 

„nesprávnosti", protože se uvádějí do spojitosti věci navzájem se vylučující (Hrabák, 

1987). 

Tří hlavní současné teorie přenášení významu v metafoře 

Fakt, že metafory vyjímají slova z jejich běžného kontextu a přenášejí význam do 

kontextu nového, je asi tak to jediné, v čem panuje v literární vědě shoda. Jaký je přesně 

vztah mezi dvěma kontexty, jak se metafory vztahují ke skutečnosti, zdaje možno všechny 

metafory vyměnit za doslovné přepisy, nebo dokonce zda doslovné popisy vůbec existují -

o žádné z těchto otázek neexistuje byť by jen náznak shody (Draaisma, 2003, s. 19). 

První, kdo zavedl terminologii pro analýzu metafor, byl I. A. Richards. V roce 1936 

ji publikoval ve svém díle The Philosophy of Rhetoric a tato terminologie se používá 

dodnes. Podle Richardsovy analýzy je metafora formulace mezi dvěma pojmy: Prvním je 

„topický termín", tedy pojem, o kterém metafora něco tvrdí. Druhý je „vehíkulární 

termín", pojem, který přenáší kontext z jiného kontextu, tedy Aristotelovo „něco jiného". 

Pro podobnost, kterou metafora sugeruje, používá Richards výraz „tenor" (Richards in 

Draaisma, 2003). 
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V návaznosti na Richardsovy myšlenky vzniká druhá z významných teorií. Jejím 

autorem je M. Black a formuluje v ní tri interpretace, respektive perspektivy, v nichž se 

metafory chápou postupně v pojmech substituce, srovnání a interakce. V substituční 

interpretaci narušuje vehikulární pojem smysl: zaujme místo doslovného pojmu a 

vytváří význam, který je na první dojem nepochopitelný. Takto chápané metafory mají 

čistě dekorativní význam a v zásadě by mohly být nahrazeny doslovným vyjádřením. 

Proto se vyskytuje proti tomuto substitučnímu pojetí mnoho výhrad, neboť se v praxi 

ukazuje, že ne všechny metafory mohou být nahrazeny doslovným popisem (Draaisma, 

2003, s. 20). 

Tentýž problém se objevuje u druhého pojetí vztahu mezi výrazy v metafoře: 

metafora je srovnání. Podle této interpretace je metafora formulací podobností, kterou 

má čtenář nebo posluchač odhalit ze srovnání mezi dvěma pojmy metafory. 

Black sám je - v tom kráčí ve stopách Richardsových - zastáncem interpretace 

metafory v pojmech interakce. V metafoře je topický a vehikulární systém spojen se 

souborem asociací a tyto asociace jsou ve vzájemné interakci. Díky této interakci vzniká 

nový význam, který neexistuje izolovaně ani v jednom, ani v druhém pojmu. Teorie 

interakce byla přijata s nadšením, myšlenka, že metafora vytváří nový význam tím, že 

některé asociace eliminuje a jiné zdůrazňuje, navazovala na starší i novější teorie o statice 

a dynamice metafory (Draaisma, 2003, s.21). 

Autory třetího přístupu jsou současní teoretici J. Martin a R. Harré, kteří rozšiřují 

Blackovu teorii a dodávají, že topický a vehikulární systém jsou centry „sémantického 

pole" a že interakce mezi těmito dvěma poli nám umožňuje vytvářet a chápat nové 

náhledy. Teorie interakce ponechává prostor pro několik poznámek na okraj. 

Za prvé aspekt interakce bude o to výraznější, čím bude metafora novější, 

překvapivější a originálnější. Metafory jako všechny lidské výtvory se opotřebovávají a 

interakce mezi dvěma oblastmi, která se spouští metaforou, se může zeslabit a nakonec 

zmizet. Výslednou fází tohoto procesu je fenomén „mrtvé metafory", metafory, která se 

postupně stala pouhým doslovným výrazem. 

Za druhé bude interakce, kterou metafora vyvolává, tím intenzivnější, čím budou 

sítě asociací kolem obou pojmů jemněji rozvětveny. Čím bohatší na asociace budou obě 

oblasti, které jsou v metafoře spojeny, tím bude vzájemná selekce a produkce těchto 

asociací efektivnější a vzroste pravděpodobnost, že metafora vytvoří nové vhledy. 

Třetí poznámka praví, že interakční teorie znamená obrat k psychologii. Je-li 

podstatou metafory to, že asociace dvou oblastí vstupují do interakce, a že výsledek této 
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interakce je nový význam, pak je formulace v kategoriích psychologie. Může psychologie 

vnést světlo do skrytých procesů používání metafor?... (Draaisma, 2003). 

Psychologický pohled, a to nejen na tvorbu metafor, ale též jejich chápání, se 

značně liší v závislosti ne jednotlivých psychologických Školách. Podle 

psychoanalytických teorií navazujících na práce S. Freuda je základem metaforického 

přenosu významu dynamický systém nevědomí, jehož transformační systémy umožňují 

kompromisní uvědomění a vyjádření vytěsněných obsahů (Chrz, 1996). 

J. Hillman vycházející zJungovy analytické psychologie pojímá metafory jako 

perspektivy či vzory, skrze něž člověk vnímá, chápe a vyjadřuje skutečnost. Základem 

těchto perspektiv jsou archetypy, tj. obsahy kolektivního nevědomí (Hillman in Chrz, 

1996). 

V pojetí neobehavioristů a neogestaltistů dochází k počátkům exaktního a 

experimentálního uchopení psychologické problematiky metafory. Neobehavioristé 

vysvětlují metaforu v rámci „S - R paradigmatu." B. F. Skinner chápe metaforu jako 

verbální reakci na dosud neposílené vlastnosti podnětu (Skinner in Chrz, 1996). 

Oproti neobehavioristům vysvětlují neogestaltisté metaforu na komplexnější 

úrovni. S. E. Asch ji chápe jako „dvojfunkční název", jehož dvojí způsob užití se zakládá 

na společném „schématu interakce" (Asch in Chrz, 1996). Podle H. Wernera je 

předpokladem tvoření metafor schopnost vnímat podobnosti v expresivních kvalitách 

objektů a událostí (Werner in Chrz, 1996). Přes rozdílný přístup jednotlivých autorů je 

důraz shodně kladen na percepční základ metafory. 

Každý z výše uvedených přístupů postihuje problematiku metafory z hlediska 

svých teoretických předpokladů a sobě vlastní metodou. Různost těchto přístupů 

představuje na jedné straně problém srovnatelnosti, slučitelnosti a vzájemné 

komunikovatelnosti získaných poznatků. Zároveň však tato pluralita perspektiv umožňuje 

úplnější poznání zkoumané problematiky. 

2.1.2 Metonymie 

Metonymie se zakládá stejně jako metafora na využití konotovaných významů, jenže 

v tomto případě nejde o vztah podobnosti, ale o vztah souvislosti Jedná se o přenos 

pojmenování jednoho jevu na jev jiný na základě jejich věcné souvislosti, vnějších nebo 
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vnitřních vztahů (Brukner, 1997, str. 205). Úzkou věcnou souvislostí je zde obvykle vztah 

příčin a účinku (tzv. metalepse), formy a látky, části a celku (zde je typickým druhem 

metonymie synekdocha) (Brukner, 1997). 

Sám princip přenášení významu je však stejný. V některých případech můžeme tutéž 

metaforu pokládat jak za metaforu tak i za metonymii, protože je možné obojí pojetí 

(Hrabák, 1987, s.115). 

Metonymie má řadu odrůd. Z nich nejdůležitější je synekdocha. která bývá při 

klasifikaci často stavěna do stejné roviny jako metafora a metonymie. U synekdochy je 

vztah mezi denotátem a pojmenováním kvantitativní, přesněji jde o vztah části a celku. 

A to buď o vztah části a celku jedince („ živit pět krků") nebo jedince a kategorie, 

do níž jedinec patří („mladému starý nevěří"). 

Odrůdami synekdochy jsou hyperbola a litotes. Hyperbola je nadsázka, naopak 

v případě litotes se jedná o „zjemnění". 

Z dalších druhů metonymie jsou nejčastější eufemismus. ironie a per i fráze. 

Eufemismus by se mohl zdát podobný litotes, avšak liší se tím, že zde nejde o zeslabení 

významu, ale o snahu říct nepříjemnou věc mírnějším způsobem. Často jde o projevy 

jazykového tabu. Ironie spočívá v tom, že se vyjadřuje zápomý vztah vyslovením pravého 

opaku toho, co máme na mysli. Periťřáze vzniká tím, že předmět nebo pojem 

nepojmenujeme přímo, ale vyjmenujeme jeho znaky (Hrabák, 1987). 

Ačkoliv v teoretické části této práce podrobně rozebírám rozdíly mezi metaforou a 

metonymii, v zadávám samotné studie jsem tak nečinila. A tak se ve výzkumném zadání 

v části porozumění metaforám objevují vedle metafor též metonymie. Jak jsem zjistila 

pozorováním vyučovacích hodin literatury, tak tam je kladen důraz především na 

seznámení žáků s metaforami. Pokud jsou vysvětleny jednotlivé tropy, pak obvykle pouze 

velmi zběžně. Nechtěla jsem proto žákům i tak složité úkoly, jakými jsou porozumění a 

tvorba metafor, ještě více komplikovat obtížnou a pro mnohé z nich nesrozumitelnou 

terminologií. 

2.1.3. Současné trendy ve zkoumání metafor 

Zaměříme - li se na současné trendy ve zkoumání metafor, zjišťujeme, že první 

výrazný posun v odborné literatuře posledních let je ve způsobu, jímž je metafora 

nahlížena. Ten se již neomezuje na vnímání metafory jako nástroje úzce svázané 
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s básnickým jazykem. Přibývá studií zkoumajících způsoby použití metafor kupříkladu 

v jazyce vědeckém, politickém3, dále jejich využití při vysvětlování nové látky studentům 

či při komunikaci odborníka s laickou veřejností. 

Dalším významným posunem je vedle vědomé práce s metaforou též prozkoumávání 

jejího nevědomého využívání v situacích, kdy chceme efektivně přiblížit nějaký pro 

posluchače dosud neznámý problém4. Zvyšuje se zájem o metafory jako centrální aspekt 

jazyka a porozumění (Ozcaliskan in Beachly, Brown, Conlin, 2003). 

V čem tedy tkví ta jedinečnost metafory jako jazykového prostředku, že nás nepřestává 

poutat ani po staletích? Jakým způsobem je vhodné s ní nakládat, chceme - li, aby byl náš 

projev originální, neotřelý a přitom pro posluchače zajímavý? Podívejme se nyní na 

základní principy, jimiž pracují s jazykem kreativně píšící lidé. 

> Metafora oživí jinak obyčejný jazyk. Lidé kreativně uvažující mají 

schopnost měnit obyčejné v neznámé a tím oživovat jazyk . 

> Kreativně píšící lidé jsou „štědří" ke svým čtenářům a posluchačům. 

> Metafory jsou ekonomičtější než běžný jazyk, umožňují vyjádřit 

maximum obsahu s použitím minima slov. 

> Metafory umožňují vytvářet nové významy, psát o pocitech, tužbách, 

myšlenkách, zkušenostech...apod. Zkrátka mluvit o věcech, pro něž je 

jinak obtížné najít správná slova. Svým způsobem jsou nezbytné 

(Kopp, 1998). 

Mnohé současné studie zdůrazňují souvislost mezi schopností pracovat 

s metaforickým jazykem a jedincovou kreativitou. Tedy nakolik je schopnost využívat 

možností metaforického jazyka podmíněna specifickými danostmi jedincovi osobnosti a 

přítomností některých specifických vlastností. Vedle studií zkoumajících dospělé jedince 

projevující se v určitých oborech nadprůměrně kreativně, přibývá studií zaměřujících se na 

přirozenou tvořivost malých dětí (viz. například Kogan, Gardner in Dacey, Lennon, 2000). 

Zdá se, že právě u malých dětí můžeme pozorovat tyto schopnosti jaksi v čisté krystalické 

podobě. Bohužel, studií zabývajících se nakládáním malých dětí s metaforickým jazykem, 

3 viz. kupříkladu A. Rychlická a její studie užití metafor ve výuce či V. Chrz a role metafor v prostředí 
politiky. 

viz. například studie G. Lakoffa a T. Johnsona z 80. a 90. let minulého století (česky vyšlo jako ??Metafory, 
kterými žijeme"). Či současné studie I. Holgerssona Children's use of metaphors and analogies while 
explaning matter. 
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jejich schopností s ním tvořivě pracovat, není zdaleka tolik, kolik by vzhledem ke složitosti 

této problematiky bylo pro její skutečné uchopení třeba. 

2. 2 Metafora z psychologického hlediska 

Od 70. let vzrůstá zájem o psychologický výzkum metafor. Významné příspěvky 

přinesla mimochodem psychologie jazyka a paměti. Ve vývojové psychologii dospěli 

autoři různých studií ke zjištění, že používání metafor je funkcí kognitivního zrání. V 

pedagogické psychologii se prováděly experimentální studie používání metafor jakožto 

didaktického nástroje. Do určité míry nový úhel pohledu přináší neuropsychologic: 

vytváření a interpretace metafor má substrát v mozkových procesech. Více světla do 

lokalizace jazykových dovedností ve strukturách mozku vnesl svými studiemi H. Gardner. 

Ten se zajímal především o narušení jednotlivých jazykových schopností v závislosti na 

rozličných poraněních mozku (Gardner, 1999). Zásadní přínos do této problematiky pak 

bezesporu přináší kognitivní psychologie a její důraz na úloho tvořivosti v tvůrčím 

procesu. 

Pozoruhodnou vlastností metafor je. že jsou jednotou protikladů, kombinují 

konkrétní a abstraktní, vizuální a verbální, názorné a pojmové. G.F. Becková 

(Becková in Draaisma, 2003) píše, že v metafoře se odkazuje na soubor konkrétních 

vztahů v jedné situaci. Podstata metafory tkví v použití konkrétního obrazu k pochopení 

nebo formulaci abstraktních vztahů. Becková rozlišuje dvě úrovně myšlení. Jedna je 

senzorická a percepční a skládá se z relativně nepřesných kategorií. Druhá úroveň je 

rovina verbálního a sémantického myšlení. Označení pojmů jsou zde přesnější a 

konkrétnější. Metafora je podle Beckové prostředníkem mezi těmito dvěma instancemi: 

nepatří zcela ani k jedné z nich, zprostředkuje mezi analogovou a sémantickou formou 

myšlení. Metafora je „zprostředkovatel", je tedy to, čemu se v angličtině říká go - between 

(Becková in Draaisma, 2003, s. 23). 

Pro tuto interpretaci metafor můžeme nalézt oporu v nedávných snahách o 

zmapování neurologické lokalizace obrazného používání jazyka. Dosud se nepodařilo 

lokalizovat přesně „neurologické souřadnice metafory", ale existují některá zjištění, která 

ilustrují, že metafora jako kombinace jazyka a obrazu je prostředníkem i 

z neurologického hlediska. Při zpracování metafor se uplatňují dva různé psychologické 

procesy, z nichž každý má vlastní neurologický substrát. Správná interpretace obrazového 
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použití jazyka je podle tohoto pojetí závislá na integraci „jazykového" a „obrazového" 

procesu (Draaisma, 2003, s. 25). 

Na základě své experimentální a teoretické práce vyslovuje A. Pavio (Pavio in 

Draaisma, 2003, s. 26) názor, že na tvorbě a chápání metafor se podílejí dva systémy, které 

fungují autonomně, ale mohou si navzájem vyměňovat informace. 

Jeden systém je orientován na lingvistickou informaci a používá verbálních 

reprezentací, které se zpracovávají sekvenčně. Druhý systém zpracovává informace 

vztahující se na konkrétní předměty a události a je prezentován v představách, jež 

mají ve většině případů vizuální charakter. Metafory jsou produktem spolupůsobení 

těchto dvou systémů. Paivio specifikoval různé mechanismy ve snaze vysvětlit, proč 

proces dvojího kódování podporuje komunikační funkci metafor. 

Za prvé aktivita dvou nezávislých, ale spolupracujících systémů usnadňuje přístup 

k informaci v dlouhodobé paměti. Aktivuje - li metafora dva asociační procesy současně, 

zvýší se pravděpodobnost, že skutečnost bude opravdu nalezena. Experimenty prokázaly, 

že dostupnost neverbálních představ usnadňuje reprodukci verbálního materiálu. Dvojí 

kódování, které je vyvoláváno metaforami, je v tomto pojetí kognitivní investice, která se 

vyplácí ve fázi reprodukce. 

Za druhé tato aktivita umožňuje „obrazům" v metafoře účinné uložení informací. 

Vehikulární termín odkazuje na konkrétní názorný obraz, jehož vlastnosti se uloží jako 

integrovaný balík a mohou být opět reprodukovány jako souvislý celek. 

Za třetí může vehikulární systém na sebe navazovat abstraktnější pojmy (Draaisma, 

2003, s. 26). 

Používání metafor v řeči je upozorněním na podobnost mezi dvěma zdánlivě 

nepodobnými věcmi. To svědčí o procesu podobném divergentnímu myšlení (kdy člověk 

přichází s originální myšlenkou namísto očekávané „správné" odpovědi) a zvyšuje se 

počet výzkumů, které dokládají tuto vazbu mezi divergentním myšlením a užíváním 

metafor (např. Kogan in Dacey, Lennon, 2000). M. Hunt a F. Agnoliová předpokládají, že 

každý jazyk usnadňuje určité způsoby myšlení a znesnadňuje jiné, tímto způsobem tedy 

může být myšlení ovlivněno jazykem (Hunt, Agnoliová in Eysenck, Keane, 2008). 

Teorie, které přinášejí nový pohled na úlohu metafory v kreativitě, se zaměřují na 

způsoby, jimiž jedinec může učinit posun od dosavadního chápání pojmu nebo významu 

k nové a odlišné perspektivě. M. Chi tvrdí, že tvořiví jedinci mají schopnost překonávat 

ontologické hranice, přičemž ontologie je definována jako povaha bytí. Chi popisuje 

„aha" zkušenost v kreativitě jako ontologický posun, protože jakmile je pojem nově 
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uveden na jiném ontologické stromě, ihned přejímá atributy tohoto stromu. Tato 

bezprostřední zkušenost může vést k aha fenoménu (Chi in Dacey, Lennon, 2000). 

To, nakolik jsme schopni nakládat s metaforami a abstraktním jazykem obecně, je 

ovlivněno mnohými faktory. Soustředím se pouze na jeden, který je již konstantně 

spojován s mírou vnášet do našeho konání novost, originalitu, objevnost a mnoho dalších 

vlastností, které se široce uplatňují také při práci s abstraktním jazykem. Tímto faktorem je 

tvořivost. A to jak tvořivost jako obecná vlastnost, tak pro naši práci zásadnější jazyková 

tvořivost. 

2. 3 Jazyková tvořivost a její výzkum 

Guilford vypracoval model řešení problému jako pětistupňový proces cesty od 

neuvědomělého problému povědomí o existenci problému k dosažení vysoce tvůrčího 

řešení. Model naznačuje, že se kreativita zřídka ubírá jasně vymezenými cestami se 

zřetelnou posloupností kroků (Guilford in Dacey, Lennon, 2000). 

Tvořivost v tomto přístupu můžeme definovat jako dispozice k činnosti 

v problémové situaci, která nemá rutinní řešení, nebo kde rutinní řešení nejde použít. 

Řešitel však umí identifikovat problém, umí systematicky hledat možné cesty řešení a má 

návyk je systematicky zkoušet nebo volit ten postup, který vyhodnotil jako nejvhodnější 

pro daný problém a dané podmínky (Smékal, 1996). 

Jiní autoři zdůrazňují především význam osobnostních vlastností ovlivňujících 

tvořivost jedince. Vše nasvědčuje tomu, že zřejmě největší význam pro tvůrčí proces má 

osobnostní charakteristika tolerance vůči dvojznačnosti. a že k existenci této tolerance a 

kjejí úloze při prosazování tvořivosti přispívají další významné rysy. Další vlastnosti pak 

zahrnují stimulační svobodu, funkční svobodu, flexibilitu, ochotu riskovat, preferenci 

zmatku, prodlevu uspokojení, oproštění od stereotypu sexuální role, vytrvalost a odvahu. 

Další vlastnost, a to sebeovládání, je zčásti emoční a zčásti kognitivní (Winnerová in 

Dacey, Lennon, 2000). Dvojznačná situace je taková, v níž neexistuje rámec, s jehož 

pomocí bychom mohli nasměrovat svá rozhodnutí a kroky. Chybějí relevantní fakta, 

pravidla jsou nejasná a nejsou po ruce správné postupy (MacKinnon in Dacey, Lennon, 

2000). Schopnost udržet si nepředpojatý postoj tváří v tvář dvojznačnosti (nebo se z ní 
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dokonce velmi těšit) se v současných i dřivějších výzkumem ukazuje být trvalým a 

nedílným znakem tvořivé osobnosti. 

Za stěžejní pro tvořivost považují mnozí výzkumníci využití analogického myšleni. 

Srovnáním a propojením dvou množin zcela odlišných myšlenek vysvětluje R. Koestner 

(in Eysenck, Keane, 2008) tvořivost v různorodých oblastech - včetně literatury, umění a 

vědy. Podstatou analogického myšlení je aplikace pojmové struktury jedné množiny 

myšlenek (nazývané základní oblast) na jinou množinu (nazývanou cílová oblast). Tuto 

schopnost tvoří dva procesy: analogické vybavování a analogické přiřazování. Přičemž 

analogie jsou vytvořeny spíše podobností ve vztahové struktuře než na základě povrchního 

vzhledu (Eysenck, Keane, 2008). 

Analogie v kreativním poznání je spjata s metaforou. Jak uvádí J. Bruner (in Dacey, 

Lennon, 2000) v titulu své knihy, lidé jdou „za hranice daných informací", když užívají 

analogií a metafor. Podle D. Perkinse (in Dacey, Lennon, 2000, str. 146), který vypracoval 

teorii kreativních systémů, nám dobrá analogie může pomoci dobýt území, které nazývá 

„Končiny Klondiku", protože redukuje počet daných možností a umožňuje překročit 

stávající hranice našeho myšlení. E. Shoben a R. M. Cagne (in Dacey, Lennon, 2000) se 

snažili zjistit, jakým způsobem lidé kombinují dosud neznámá slova. Tvrdí, že pojmová 

kombinace představuje „hledání vhodného vztahu na základě přívlastku nebo hlavního 

podstatného jména." Kreativní lidé se vyznačují tím, že jsou schopni tvořit tyto vztahy 

neobvyklým způsobem. H. Gardner přisuzuje jazykově kreativním lidem určité schopnosti, 

které se též odráží v cíleném využívání mnohých strategií práce s jazykem. Uvádí, že 

výběru slov věnují značnou pečlivost, čemuž přispívá také zvýšený cit pro rozlišování 

drobných nuancí mezi jejich významy. Stejně tak jako jsou tito lidé citliví vůči 

mnohovrstevným významům slov, jsou také vnímaví k tomu, jak slova znějí. Dobře 

ovládají jak morfologii, tak syntax jazyka. Těmto pravidlům intuitivně rozumí a přitom 

umějí odhadnout, v kterých případech je přípustné je porušit. Obecně lze říci, že tito lidé 

jsou fascinováni jazykem a obvykle jsou také schopni si pohotově zapamatovat a vybavit 

zajímavé obraty a vyjádření druhých lidí (Gardner, 1999). 

Zajímavou otázkou je bezesporu vývoj těchto schopností v průběhu života. Dacey 

se domnívá, že během života existují určitá kritická období, kdy lze tvůrčí schopnosti 

nejúčinněji rozvíjet. Základní premisa této teorie zní, že největší naděje na rozvinutí 

existuje v období krize a změn. Největší význam má dění v raném věku, zatímco přínos 
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v pozdějších letech je menší, protože mladí lidé jsou vnímavější vůči vlivům sociálního 

prostředí než lidé starší. Navíc čím je člověk starší, tím menší je pravděpodobnost náhlého 

rozpuku tvůrčích sil (Dacey, Lennon, 2000). 

Podle R. Alberta skutečná kreativita začíná ve věku kolem deseti let, kolem 

puberty pak může nastat „mrtvé období", kdy sociální vlivy a vliv vzdělání mohou 

akcentovat jasnost myšlení a konvenčnost v chování, čímž snižují pravděpodobnost 

tvůrčího chování (Albert in Dacey, Lennon, 2000).5 H. Gardner předpokládá, že ačkoliv 

všechny děti si osvojují jazyk podle stejného schématu, setkáváme se již velmi brzy s 

výraznými individuálními rozdíly v tempu tohoto procesu. Ty se týkají jak preference 

druhů slov, které vyslovují jako první, tak způsobu nápodoby zvuků z okolí (především 

pečujících osob), v neposlední řadě jsou to rozdíly v rychlosti a talentu, s kterým děti 

ovládnou hlavní jazykové funkce. U některých dětí se díky jejich píli a zřejmě i 

příhodnému genetickému vybavení jazykové schopnosti plně rozvinou a mohou se z nich 

stát spisovatelé (Gardner, 1999). 

V rané dospělosti se dostává do popředí vliv vztahu mistra a adepta. Tady mistr 

rozpoznává a podněcuje tvůrčí myšlenky svého mladého protějšku, ale také mu neformálně 

předává profesionální hodnoty, etické a pracovní návyky, které se stávají klíčovými 

aspekty pro jeho elán a produktivitu (Mockros in Dacey, Lennon, 2000). Zúžíme-li pohled 

na oblast rozvoje jazykové tvořivosti, nabízí se zde přirovnání k modelu mladého básníka, 

tak jak jej užívá Gardner. Ten zdůrazňuje nutnost a snad i nezbytnost sebevzdělávání 

mladého básníka nápodobou mistra. Tato nápodoba však musí probíhat tak, aby nezadusila 

vlastní básnický hlas (Gardner, 1999). Toto konstatování má obecnou platnost pro rozvoj a 

podporu jakéhokoliv druhu kreativity. 

Studie vývoje porozumění abstraktnímu jazyku přinášejí zatím spíše nové otázky 

než jednoznačné informace. Gardner tvrdí, že vývoj chápání metaforického jazyka má 

svoji posloupnost tak jako vývojové fáze podle Piageta a Eriksona. Při výzkumu, který 

prováděl spolu s E. Winnerovou došli k závěru, že se náročnost metafor jednoznačně mění 

s věkem. Zřejmě zde účinkují dva protikladné principy. Když mají děti objasnit schémata 

lidské řeči, zlepšují se úměrně s věkem. Avšak nejlepší vlastní metafory vytváří velmi 

malé děti (Winnerová, Gardner in Dacey, Lennon, 2000). Způsob, jakým používáme 

metafory a abstraktní jazyk vůbec, je pravděpodobně ovlivněn zráním našich kognitivních 

5 Ke shodným závěrům dochází E. Winnerová během studie metaforické tvorby děti. 
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funkcí. Specifikum metafor tkví v tom, že v sobě sdružují mnohé protiklady, které musíme 

být schopni „dešifrovat" a zároveň je vnímat jako komplexní jednotu, abychom plně 

porozuměli metafoře. Spojit dvě složky, dva systémy, jež v nás metafora aktivuje, tedy 

sémantickou a obrazovou složku v jeden celek. 

Jedním z faktorů, který ovlivňuje práci s jazykem po celý náš život a nejen v jeho 

prvních letech, je bezesporu tvořivost. Proto je také tvořivost jedním z nejčastěji 

zkoumaných fenoménů v souvislosti s kreativním psaním a nakládáním s jazykem. I přes 

tyto četné studie je tato oblast jazyka v porovnání s ostatními jeho složkami spíše stále 

ještě ne zcela probádaným územím. 
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3. Design výzkumu 

Tento výzkum se zaměřuje na metaforickou tvorbu žáků 8. tříd. Jak jsem již 

uváděla v samotném úvodu, celá práce tématicky vychází z výsledků sesbíraných ve dvou 

studiích, v nichž jsem zkoumala způsob, jakým žáci rozumí metaforám. 

První studie byla čistě pilotní a týkala se jak porozumění metaforám, tak v původní 

podobě i tvorby metafor u žáků sedmých tříd. Úkolem žáků bylo zaprvé vysvětlit význam 

několika předložených metafor a zadruhé vytvořit vlastní metafory na zadaná slova. Avšak 

v samotném průběhu tohoto výzkumu se ukázalo, že žáci naprosto nebyli schopni 

jakékoliv metafory tvořit. Materiál získaný v rámci této pilotní studie byl v oblasti 

žákovské tvorby natolik nedostačující, že jsem následně celou studii tématicky zúžila a 

zaměřila pouze na oblast porozumění metaforám. 

Naopak údaje vyplývající z druhého výzkumu byly velice zajímavé6 a překvapující, 

což mě nestále nutilo klást si otázku: „Jak je možné, že i ti žáci, kteří naprosto přesně 

zachytili význam i velmi složitých metafor, nebyli přesto schopni žádné vlastní tvorby?" 

Způsob, jakým vyjadřovali hlavní myšlenku zadávaných metafor, byl u mnohých z nich 

velice hravý, kreativní a jazykově zajímavý, čímž rozhodně vylučoval domněnku, že žáci 

nejsou dostatečně jazykově disponováni, či jim chybí potřebná míra tvořivosti. 

Tento fakt posílil mé přesvědčení, že jedním z důvodů mého neúspěchu v rámci 

pilotni studie, byl nevhodně koncipovaný materiál, jímž jsem chtěla u žáků iniciovat jejich 

metaforickou tvorbu. Před přípravou této diplomové práce jsem proto postupovala tak, že 

jsem rozebírala tématicky blízké studie7, obvykle se týkající dětské tvorby a snažila se 

zjistit, jaké musí splňovat náležitosti, a to jak po své formální stránce, tak ve způsobu jejich 

zadávání. 

Druhým, neméně důležitým zdrojem inspirací, byly publikace týkající se práce 

s tvořivými dětmi, či podpory přirozené kreativity dětí a žáků8. 

V rámci této přípravy jsem dospěla k několika základním zjištěním, které na tomto 

místě alespoň stručně zformuluji: 

6 viz. Kurincová.T: Porozumění metaforám u žáků sedmých tříd, 2008 
7 např. E. Winnerová, H. Gardner 
8 viz. např. Kónigová, M: Tvořivost, Techniky a cvičení, Grada Publishing, Praha, 2007 či 
Dacey, S. Lennon. K: Kreativita, Grada Publishing, Praha, 2000 
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Chceme - li zkoumat tvorbu dětí a žáků, musíme zadávaný materiál 

koncipovat tak, aby byl pro ně zajímavý, to znamená, aby podněcoval 

jejich přirozenou zvědavost. Většina autorů se shoduje, že tvořivost se 

nejčastěji projevuje v podmínkách vnitřní motivace výkonu - tj. ve 

stavu motivace vyvolané reakcemi jedince na vnitřní charakteristiky 

úkolu (ne vnějšími činiteli), zatímco vnější motivace může působit na 

tvořivý výkon negativně, a to zejména tehdy, když neodpovídá 

požadované úrovni tvořivého výkonu. Ve specifických případech ovšem 

i vnější motivace podporuje rozvoj tvořivosti, což otevírá prostor 

záměrnému působení v tomto směru (Lokša, Lokšová, 1999). 

Náročnost materiálu by měla odpovídat zralosti dětí a žáků, nebo se 

nacházet v zóně jejich blízkého vývoje. Je-li materiál příliš náročný, 

vede k inhibici tvůrčí aktivity. J. Lokša píše : „Z hlediska správného 

motivování žáků k tvořivé činnosti je důležité respektování vývojových 

souvislostí motivace a tvořivosti (Lokša, Lokšová, 1999, s. 37). " Velmi 

zajímavá je v souvislosti s problematikou tvořivosti a motivace 

Adamsova teorie bariér tvořivosti, kdy autor říká: „ Bariéry tvořivost 

nejen blokují, ale naopak ji i podporují, jsou-li v zóně nejbližšího 

vývoje. Obecně platí, že jistá míra obtížnosti (nesnází a nároků) úkolu, 

pokud se nachází v zóně nejbližšího vývoje, respektive v zóně osobní 

angažovanosti, podněcuje člověka k vyvíjení úsilí. Samozřejmě zde hrají 

významnou roli i individuální rozdíly, především pak vyladění osobnosti 

vůči prostředí a novým situacím (Adams in Smékal, 1996, s. 11) 

Samotnému zadávání studie musí předcházet určitá příprava. Nejdříve 

například v podobě her a cvičení podněcujících u žáků tvůrčí schopnosti 

a jejich kreativitu. Následně zaměřená na konkrétní „vtažení do 

zkoumané problematiky". 

Při realizaci samotné studie je nezbytné vytvořit otevřenou a 

nedirektivní atmosféru. ,.Atmosféra volnosti, ve které člověk realizuje 

činnost bez obav z externího hodnocení výkonu, se všeobecně považuje 

za podstatný faktor sociálního prostředí podporujícího tvořivost." 

(Kretch, Crutchfield, Ballachey in Lokša, Lokšová, 1999). 
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Z těchto principů jsem následně vycházela při koncepci samotných materiálů, které 

jsem se snažila připravit tak, aby byly pro žáky zajímavé a odlišovaly se svým charakterem 

od standardních školních testů. Náročnost jednotlivých úkolů jsem volila takovou, aby 

odpovídala jak znalostem tak i možnostem žáků 8. tříd. 

Před zadáváním samotné studie jsem věnovala čas její přípravě. Sběru metaforické 

tvorby předcházelo zadání materiálu na orientační zjištění verbálních schopností a část 

materiálu týkající se porozumění metaforám. Cílem bylo zaprvé utvořit si komplexnější 

představu o jazykových schopnostech žáků a zadruhé je dostatečně vtáhnout do zkoumané 

problematiky. Pochopitelně mé možnosti byly značně limitovány požadavky Škol. 

V průběhu zadávání studie jsem pokud možno vystupovala tak, abych co nejvíce 

podpořila vytvoření otevřené a nedirektivní atmosféry. 

3.1 Zadávaný materiál 

3.1.1 Materiál na orientační zjištění verbálních schopností 

Při sestavování tohoto materiálu jsem se držela několika základních kritérií. 

Prvním z nich byl rozsah celého materiálu. Bylo nutné, aby jeho časový rámec 

odpovídal jedné vyučovací hodině, zároveň si udržel určitou komplexnost nutnou pro 

zachování jeho výpovědní hodnoty. Splnění tohoto kritéria jsem se snažila docílit analýzou 

několika testů verbálních schopností. Z nich jsem abstrahovala položky, které by měl 

materiál obsahovat a upravila je tak, abych dodržela časový rámec, neboť žádná ze škol by 

mi neumožnila přesáhnout délku jedné vyučovací hodiny. 

Dalším kritériem byl ideový rámec této práce. Tedy snaha zkoumat jazykovou 

kreativitu9 u žáků základní školy, konkrétně jejich schopnost tvořit metafory. 

Potřebovala jsem proto, aby i tento materiál zjišťoval především vlastnosti jako 

jsou jazykový cit či bohatost aktivní slovní zásoby. Tedy ty z vlastností, které by mohly 

nejvíce korelovat s jazykovou tvořivostí. 

9 V této studii používám slov kreativita a tvořivost jako shodných ekvivalentů, neboť jsou takto užívány též 
v odborné literatuře. 
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Posledním a neméně důležitým faktorem byla určitá ..atraktivita' celého materiálu. 

Tento faktor je přímo vázán na situační kontext celé této studie. Tedy na fakt, že je 

zadáván náhodně vybraným žákům, kteří mohou a nemusí být interesováni se na studii 

podílet. Určitá lákavost materiálu je pak snahou tuto jejich motivaci podpořit. 

Podívejme se nyní na konkrétní podobu materiálu. 

Základní dělení materiálu odpovídá tomu, jak jsou obvykle v odborné literatuře 

členěny schopnosti v rámci verbální inteligence, tedy na porozumění slovnímu projevu, 

plynulost slovního vyjadřování a schopnost jazykového cítění. Tomuto rozdělení odpovídá 

rozvržení testu na části A, B a C. 

Část A 

Tato část materiálu zjišťuje míru porozumění psanému textu. Žákům byl předložen 

úryvek ze Saint-Exupéryho knihy Malý princ v rozsahu necelé strany formátu A4 a jejich 

úkolem bylo odpovědět na otázky s textem související. Otázky byly formulovány tak, aby 

bylo vždy možné odpovědět pouze ANO či NE. Odpovědi tedy přímo vyplývaly z výše 

uvedeného textu. 

Při hledání vhodného úryvku textu jsem hodnotila tyto náležitosti: celkovou 

obtížnost textu: bylo nutné, aby text splňoval kritéria beletrie, tedy byl bohatý na slovní 

výrazy, prolínaly se zde dějové linie a postavy, vykazoval dostatečnou míru abstrakce. 

Zároveň však nebylo možné použít text neodpovídající věku žáků. Vybrala jsem pak 

několik úryvků, které splňovaly obě kritéria, tedy dostatečnou náročnost i adekvátnost pro 

danou věkovou skupinu. Následně jsem tuto volbu konzultovala s několika pedagogy, a to 

jak základních škol, tak i osmiletých gymnázií a rozhodla se pro text z knihy Malý princ. 

Část B 

Druhá část testu ověřovala schopnost vhodně doplnit vynechaná slova do vět tak, 

aby byla zachována smysluplnost věty i její stylistická forma. Toto cvičení prověřilo 

především aktivní slovní zásobu žáků a do jisté míry též jejich jazykový cit. 
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Část C 

Závěrečná část testu pak byla sestavena tak, aby zhodnotila jazykový cit. s nímž 

žáci rozlišují významové rozdíly mezi slovy a jejich adekvátnost při doplnění 

do uvedených vět. Toto cvičení prověřilo jak jazykový cit, tak také slovní zásobu žáků a 

umožnilo zjistit jejich obeznámenost s kulturními souvislostmi užití slov.10 

Hodnocení 

Za každou správně uvedenou odpověď mohli žáci obdržet po jednom bodu. 

V případě, kdy v rámci jednoho cvičení plnili dva úkoly, mohli získat půl bod za jednu 

jeho korektně zodpovězenou část. 

Bodování umožnilo následně srovnat výsledky každého jednoho žáka se zbytkem 

třídy a zároveň orientačně porovnat jím dosažené výsledky v obou zadávaných 

materiálech.11 To v dalším kroku pomáhá vyhledávat a prověřovat možné korelace mezi 

jednotlivými výsledky v obou zadávaných materiálech. 

3.1.2 Materiál na porozumění a tvorby metafor12 

Druhá část zadávaného materiálu, tedy porozumění metaforám a především pak 

jejich tvorba. je samotným „jádrem" této diplomové práce. 

Při jeho koncipování jsem opět vycházela jak ze zkušeností získaných 

během předešlých studií, tak z odborné literatury týkající se tvořivosti, kreativity a způsobů 

jejich podněcování. 

10 Celý materiál orientačního zjištěni verbálních schopností je uveden v přiloze č.l. 
" Tedy v materiálu orientačního zjištěni verbálních schopností a materiálu na porozumění a tvorbu metafor. 

Pro větší srozumitelnost při zadávání testu zde používám slova metafora. Avšak fakticky pod tento název 
zahrnuji též tvorbu metonymii. Mé zkušenosti z předešlých studií ukázaly, že žáci obvykle nerozlišují mezi 
metaforou a metonymii, neboť jsou jim tyto dvě básnické figury vykládány buďto jako jedna, tedy metafora, 
a nebo není rozdíl mezi nimi dostatečně objasněn. Zajímavé je, že stejně tak rozlišuje mezi metaforou a 
metonymii pouze literární věda, ostatní odborná literatura píšící o metaforách pod tento pojem zahrnuje jak 
metaforu, tak metonymii. K tomuto pojetí, jsem se víceméně přiklonila též já. Tedy pokud explicitně 
nerozlišuji mezi metaforou a metonymii, zahrnuji pod slovo metafora oba tyto tropy. 
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Nejdříve popíši samotný design zadávaného materiálu, a po té podrobně rozeberu, 

proč jsem jej sestavila právě tímto způsobem. Vysvětlím také, na základě jakého klíče jsem 

volila vhodné metafory pro část zkoumající schopnost porozumění a klíčová slova do Části 

týkající se schopnosti tvorby. 

Tento materiál, jak jsem již uvedla výše, se skládá ze dvou tématicky rozlišných 

částí. První zjišťuje schopnost porozumět metaforám a druhá zkoumá schopnost metafory 

tvořit. Část zkoumající porozumění obsahuje tri metafory, část zkoumající schopnost 

tvorby obsahuje čtyři „trsy podnětových slov". V úvodu každé části materiálu je uveden a 

rozebrán jeden příklad. Nyní popíši způsob sestavování tohoto materiálu. 

Část porozumění metaforám 

Při sestavování této části testu jsem plně využila svých poznatků z předešlého 

výzkumu týkajícího se porozumění metaforám. Během této studie se ukázalo, že největší 

míru kreativity a tvůrčí svobody v žácích vyvolávaly ty z metafor, které byly vyhledány 

v básnických sbírkách13. Naopak metafory, které můžeme znát z hovorového jazyka, 

přinesly spíše konvenční odpovědi. Vypůjčila jsem si tedy tři metafory, které byly v rámci 

studie vyhodnoceny jako nejvíce podněcující kreativitu žáků a je pravděpodobné, že 

nemohou být známy z hovorového jazyka14. Úkolem žáků pak bylo vysvětlit význam těchto 

metafor. 

Hlavním cílem této části materiálu bylo podnítit přirozenou tvořivost žáků, 

zamyšlením se nad významem metafor vtáhnout žáky do problematiky a následně tím 

facilitovat jejich vlastní tvorbu. Někteří autoři uvádějí, že tvořivost je vlastnost, kterou lze 

do jisté míry naučit, nejde však o učení ve smyslu vytváření, ale pravděpodobně spíše jen o 

její uvolňování. Samozřejmě kreativitu nelze vynutit, lze ji pouze podpořit.15 

Zařazením tohoto cvičení na porozumění metaforám jsem se snažila u žáků 

probudit ty schopnosti a dovednosti, které jsou spojené s jazykovou tvořivostí. 

Vzhledem k tomu, že dětská poezie neobsahuje prakticky žádné básnické figury, vybírala jsem je 
především z básnických sbírek pro dospělé. Proto jsem raději volila takové autory, které můžeme klasifikovat 
jako „populární" a „čtivé", a které by tudíž žáci druhého stupně mohli buďto znát a nebo jim, vzhledem 
k jejich způsobu psaní, snáze rozumět. Často se jednalo například o metafory z textů, které byly následně 
také zhudebněny. 
14 viz. Kurincová, T: Porozumění metaforám u žáků sedmých tříd, 2008 
15 viz. např. Smékal, V.: Tvořivost a škola in Kolektiv autorů: Tvořivost v práci učitele a žáka, Brno, Paido, 
1996 
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Samozřejmě neméně důležitým přínosem tohoto cvičení je možnost utvoření si 

představy o tom, nakolik žáci skutečně rozumí metaforám a mají tedy tuto problematiku 

doopravdy osvojenou. Fakt, že byla tato problematika probírána v rámci českého jazyka 

ještě neznamená, že jí žáci rozumí a orientují se v ní. Podívejme se nyní na část materiálu 

týkající se tvorby. 

Část tvorby metafor 

Úkolem žáků v této části materiálu bylo utvořit metafory na čtyři zadané podnětové 

trsy. První trs se vztahoval k pojmu láska, druhý k pojmu smrt, třetí pak k pojmu radost a 

čtvrtý se týkal jakéhokoliv ročního období. Příprava tohoto materiálu byla stejně jako 

část porozumění metaforám výrazně ovlivněna mými zkušenostmi z předcházejících studií. 

Zvažovala jsem proto několik způsobů, přípravy materiálu pro tento úkol. Zmíním 

alespoň některé z nich: 

• Nahradit klíčová slova útržky z básní, které by žáci dotvářeli; úryvek by 

musel být vybrán tak, aby evokoval k použití metafory. Tento postup jsem 

zavrhla, neboť by žáky příliš svazoval a nutil je pokračovat v charakteru 

básně, což by jim neumožňovalo vyjádřit jejich vlastní kreativitu. 

• Ze stejných důvodů jsem zavrhla možnost nechat žáky domýšlet části 

zadaných metafor. Výsledky z takto zadané studie by vypovídaly spíše o 

jazykových dovednostech, než o kreativitě a schopnosti pracovat 

s abstraktním jazykem. 

• V posledním případě jsem zvažovala uvést krátké příběhy, které by se žáci 

pokoušeli vyjádřit metaforicky. Tato metoda se zdála být nejen příliš 

složitou, ale opět neposkytující dostatek prostoru pro vlastní fantazii a 

tvořivost. 

Když jsem procházela odborné publikace zaměřené na podporu kreativity, 

přesvědčila jsem se, že autoři obvykle volili co nejméně strukturovaná zadání. Tedy spíše 

se snažili o vytvoření určité „tvůrčí atmosféry", maximálně využívali podnětových 

obrázků, barev, slov, často podle kontextu v němž studie probíhala. Inspirovala jsem se 

částečně jejich postupy. 
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Vyšla jsem tedy opět ze způsobu, jakým jsem zadávala pilotní studii, tedy 

z klíčových slov a pouze jsem je rozšířila na určité „trsy klíčových či podnětových slov." 

Vycházela jsem přitom z předpokladu, že v určitém „trsu asociací", si spíše každý vybere 

to, co jej inspiruje. Náměty, jichž se měly tyto „trsy podnětových slov" týkat, jsem volila 

tak, aby korespondovaly s tématy, které se nejčastěji objevují v básnických sbírkách a 

zároveň, aby alespoň část z nich vyvolávala v žácích nějaké pohnutky a emoce. 

Je zjevné, že trsy slov k pojmu smrt a láska figurují jako prožitkově nejvýraznější 

podněty, tato emoční „ohraničenost a kontrast" se zeslabují směrem k pojmu radost, až po 

roční období, kde jsou nejslabší16. 

Vycházela jsem přitom ze současného trendu, v jehož rámci je metafora chápána 

jako dynamický prostředek umožňující bezpečné vyjádření emocí, pocitů a zkušeností.17 

Hodnocení 

Ačkoliv jsem při vyhodnocování tohoto materiálu také používala systému 

bodování18 a převáděla výsledky do tabulek, sloužil tento postup stejně jako v případě 

materiálu orientačního zjišťovaní verbálních schopností pouze k možnosti porovnávání 

výsledků a tudíž i větší přehlednosti následné interpretace. Samotné těžiště interpretace 

výsledků však leželo v kvalitativní analýze žákovské tvorby. 

3.2 Profil jednotlivých tříd 

Tento výzkum jsem zadávala žákům, kteří věkově odpovídali 8. třídě. Bylo 

nezbytné provést studii u žáků, kteří již mají probranou školní látku týkající se metafor. 

Předcházející studie jsem zadávala u žáků 7. třídy, kteří toto učivo čerstvě probírali. 

Vzhledem k tomu, jaké výsledky v oblasti tvorby přinesla má pilotní studie, obávala jsem 

16 Materiál na porozumění a tvorbu metafor je uveden v příloze č.2 
17 viz. např. E Winnerová, H. Gardner a další. 18 

V případě materiálu porozumění metaforám jsem dávala bod za metaforu, u níž žák vystihl jeji význam, 
půl bod za pokus o postihnutí tohoto významu a 0 pokud žák úkol ponechal bez odpovědi. Vzhledem k tomu, 
že již samotná povaha metafor vylučuje rozlišovat mezi „lepšími" a „horšími", dávala jsem u každého úkolu 
vždy po jednom bodu, v tom případě, kdy žák vytvořil metaforu, půl bodu za pokus o vytvoření metafory a 0 
pokud žák úkol přeskočil. 
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se opět zvolit tuto věkovou skupinu. Zadat studii u žáků 9. třídy by bylo naopak rizikové 

vzhledem k tomu, že se buďto připravují na přijímací zkoušky na střední školy, a nebo 

zkoušky neskládají a nejsou tudíž obvykle motivováni cokoliv dělat. Rozhodla jsem se 

proto zadat materiál v 8. třídách, konkrétně v jedné třídě běžné základní školy, jedné 

třídě s rozšířenou výukou cizích jazyků a jedné třídě osmiletého gymnázia. K výběru 

různých tříd mě vedl předpoklad, podle nějž žáci, kteří mají vyšší dotaci hodin jazyka 

týdně19 jsou zvyklí s ním více pracovat, čímž by se mohl také zvyšovat jejich cit pro jazyk 

a to i ten abstraktní. Některé studie (viz např. Fraser, 2003) ukazují, že při práci 

s abstraktním jazykem je vedle osobnostních předpokladů, jakými jsou například cit pro 

jazyk a talent, důležitým faktorem také obeznámenost dětí s jazykem, pravidelná a cílená 

práce s ním, procvičování a podobně. 

Nyní uvedu bližší informace o jednotlivých třídách. 

3.2.1 Běžná třída základní školy 

Do třídy dochází 31 žáků, z toho 15 dívek a 16 chlapců. Všichni se zúčastnili mé 

studie. Odstup mezi zadáváním jednotlivých materiálů, tedy materiálu cíleného k 

orientačnímu zjištění verbálních schopností a materiálu zaměřeného na porozumění a 

tvorbu metafor, byl jeden týden. Dodávám, že učitelka českého jazyka je zároveň jejich 

třídní učitelkou. 

Co se týče hodinové dotace mateřského jazyka týdně, žáci mají 2 hodiny gramatiky, 

1 hodinu literatury a 1 hodinu slohu, avšak tato hodina je dle potřeby využívána jako další 

hodina literatury, případně gramatiky. 

Prvního cizího jazyka, angličtiny, mají žáci 3 hodiny týdně, druhý cizí jazyk je 

pouze dobrovolně volitelný, tento rok se kupříkladu vůbec neotevřel. 

19 Jako je tomu u žáků jazykových tříd a tříd gymnázia. 

30 



3.2.2 Třída s rozšířenou výukou cizích jazyků 

Do třídy dochází 25 žáků, avšak obou částí studie se jich zúčastnilo pouze 20, 

z toho 11 chlapců a 9 dívek. Odstup mezi jednotlivými zadávanými materiály byl jeden 

týden. I v tomto případě je vyučující českého jazyka zároveň i třídní učitelkou. 

Co se týče hodinové dotace mateřského jazyka týdně, žáci mají 2 hodiny gramatiky 

a 2 hodiny literatury. Dále mají 4 hodiny týdně prvního cizího jazyka a 2 hodiny druhého. 

3.2.3 Tercie osmiletého gymnázia 

Do této třídy dochází 32 žáků, avšak obou částí této studie se jich zúčastnilo pouze 

25. Z tohoto počtu bylo 11 chlapců a 14 dívek. Odstup mezi jednotlivými zadávanými 

materiály byl deset dní. 

Co se týče hodinové dotace jednotlivých předmětů, tak žáci mají týdně 4 hodiny 

českého jazyka, 2 hodiny jsou věnovány gramatice a 2 literatuře. Prvního cizího jazyka 

mají 4 hodiny týdně a druhého 3 hodiny. 
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4. Postup zadání výzkumu 

Pro realizaci výzkumu jsem potřebovala navázat spolupráci s jednou běžnou základní 

školou, jednou základní školou s rozšířenou výukou cizích jazyků a jedním osmiletým 

gymnáziem. 

Nejtěžší byla komunikace s běžnými základními školami, což připisuji především 

skutečnosti, že mají na školní rok naplánováno takové množství mimoškolních aktivit, 

které jim nedává prostor pro další narušení výuky. Situace v Praze byla tak nepřívětivá, že 

jsem nakonec byla nucena zkontaktovat mimopražskou základní školu a až zde jsem se 

svou prosbou uspěla. 

Naopak největší vstřícnost jsem zaznamenala v případě gymnázia, z jehož strany byla 

jednoznačná chuť a motivace se studie zúčastnit, škola to vnímala jako dobrou příležitost 

poznat své studenty z trochu z jiného úhlu, než je tomu při běžné výuce. 

4.1 Zadávání jednotlivých materiálů 

Jako první byly žákům předloženy úkoly na orientační zmapování jejich verbálních 

schopností. Důležité bylo, že žáci měli možnost poznat examinátora, tedy mě, dříve, než ve 

chvíli, kdy by po nich byla požadována jakákoliv vlastní tvorba. Tato první hodina tak 

sloužila nejen k utvoření určité představy o jazykových schopnostech žáků, ale především 

k navázání vzájemné spolupráce a vybudování příjemné atmosféry ve třídě. Byla jsem si 

vědoma, že způsob, jakým se mi podaří „vstoupit do třídy", následně může ovlivnit kvalitu 

a podobu materiálu, který od žáků získám. Nenajdeme snad jedinou publikaci týkající se 

tvořivosti a jejího rozvoje ve školním prostředí, která by nezmiňovala, že jedním 

z hlavních aspektů je atmosféra, která provází tvůrčí úsilí, charakterizovaná především 

dostatkem důvěry, svobody a podpory ze strany učitele.20 

V mezidobí mezi mými jednotlivými návštěvami ve škole, tedy sběrem obou částí 

výzkumu, jsem se domluvila s učiteli na zařazení krátkého opakování týkajícího se teorie 

metafor a několika praktických cvičení. Jednalo se o určitý kompromis mezi mými 

původními ambicemi a reálnými možnostmi školy. 

20 Viz. např. R. Bean, J. Maňák a další. 
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V prvotním plánu jsem počítala s tím, že by mezi jednotlivé návštěvy ve škole byla 

vložena hodina, během níž bych zopakovala sžáky teorii tropů a především zařadila 

několik cvičení zaměřených na samotnou tvorbu metafor. 

Pro školy však byl takový požadavek neakceptovatelný. Proto jsem se alespoň s učiteli 

domluvila, aby před mou další návštěvou sžáky stručně zopakovali teorii metafor a 

zařadili dvě „podnětová" cvičení, jedno týkající se rozboru významu několika metafor a 

druhé, v němž žáci volně asociovali na předem zadané téma21. Tímto způsobem jsem se ve 

všech třídách snažila o „přípravu" žáků na následný neobvyklý úkol, který jsem jim cca 

týden po té zadávala. 

Při této druhé návštěvě škol byl zadáván vlastní materiál na porozumění a tvorbu 

metafor. 

Shodně s postupem učitelů jsem rovněž zařadila dvě krátká cvičení těsně před zadáním 

samotného materiálu. Opakovaně jsem žákům zdůrazňovala, že materiál nebude nijak 

klasifikován, a stejně tak nebude zpřístupněn k nahlédnutí nikomu z učitelů. Zároveň jsem 

žákům důrazně připomněla tvůrčí volnost, která je jim ponechána, co se týče volby 

použitých slovních výrazů.22 Dala jsem jim k dispozici také dostatek papíru, aby se 

nemuseli obávat škrtat či přepisovat, neboť jsem si vědoma, že v běžné výuce mohou být 

za podobné chování káráni. 

4.2 Rozhovory s žáky 

Pro následnou interpretaci získaného materiálu bylo nutné, abych měla dostatek 

informací od samotných žáků. A to především těch informací, které by mohly nějak 

korelovat s výsledky vyplývajícími ze studie. Jednalo se tedy zejména o informace týkající 

se: komplexní obeznámenosti žáků s tématem; jejich osobního přístupu k četbě; dalších 

koníčků, jako je například vlastní literární tvorba či hlubší zájem o jazyky; samozřejmě též 

celkové motivace při plnění jednotlivých úkolů. Vzhledem k tomu, že z pohledu škol se 

21 Volbu tématu jsem po domluvé ponechala na uvážení jednotlivých učitelů, tak, aby zapadlo do aktuálního 
naladění třídy i učitele. 
22 Mám zde na mysli především volbu spisovného a hovorového jazyka. 
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jednalo o další požadavek navíc23, omezila jsem na všech školách rozhovory vždy na tři 

žáky s nejoriginálnějšími a tři žáky s běžnými výsledky v oblasti tvorby metafor24 

Rozhovory byly velmi krátké a sloužily pouze k doplnění informací vyplývajících 

z materiálů. Samotný výběr žáků jsem provedla až na základě vyhodnocení a analýzy 

sebraného materiálu. 

~ Tento fakt se bohužel negativné promítl do celkového času a prostoru, jež mi byl pro rozhovory vyhraněn. 
"4 Uvédomuji si, že v případě tvorby je slovo nejhorší a nejlepší velice subjektivní, snažila jsem proto vybrat 
ty žáky, jejichž tvorbu můžeme hodnotit jako originální, vyzrálou a vybočující z řad spolužáků. 
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5. Prezentace sebraného materiálu 

Při zpracovávání získaného materiálu jsem postupovala víceméně analogicky jako 

při jeho zadávání. Nejdříve jsem vždy opravila úkoly na verbální schopnosti žáků. Na 

základě těchto výsledků jsem sestavila pořadí žáků podle výše dosažených bodů, 

a to od nejnižšího získaného počtu bodů, až po nejvyšší počet získaných bodů a přiřadila 

jim čísla. Pod těmito čísly žáci vystupují v celé této diplomové práci25 

Následně jsem zpracovala část výzkumu týkající se porozumění a tvorby metafor a 

opět výsledky pro přehlednost převedla do tabulky, v níž si čtenář může porovnat výsledky 

jednotlivých žáků v „orientačním" a „tvořivém" úkolu. Sebraný materiál prezentuji podle 

jednotlivých tříd. 

Při rozboru samotného materiálu jsem si v případě orientačního zjišťování 

schopností všímala především toho, které jeho jednotlivé části činili žákům největší obtíže, 

tedy kde nejvíce chybovali. 

U úkolu zaměřeného na porozumění a tvorbu metafor byla situace komplikovanější. 

V případě porozumění metaforám, jsem již měla určité zkušenosti ze svých 

předešlých studií, proto jsem se zaměřovala především na tyto dva aspekty. 

• formální stránku odpovědí, kterou žáci preferovali, tedy zda - li volili 

spíše jednoslovné odpovědi, či naopak odpovídali s využitím krátkých 

příběhů, rýmovaček a podobně; 

• obsahovou stánku odpovědí, charakterizovanou především výstižností a 

srozumitelností vyjádření, emočním podbarvením a podobně. 

U tvorby metafor jsem hodnotila tyto tři charakteristiky: 

• formální stránku odpovědí, opět s důrazem zejména na délku a koncepci 

odpovědí; 

25 Vzhledem k tomu, že jsem pracovala s žáky ze tří různých škol, v textu vždy přesně specifikuji, o kterou 
školu se jedná. 
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• obsahové zaměření metafor, především jejich tématické ladění (kupříkladu 

preference přírodních výjevů, abstraktních obrazů a podobně), emoční 

zabarvení; 

• kreativitu odpovědí, především její elaborovanost a originalitu. 

Elaborovanost chápanou jako schopnost propracovat odpověď (metaforu) 

do jemných detailů, postižení drobných momentů výstižných pro zadání a 

poukazujících zároveň na rozsah slovní zásoby. 

• originalitu odpovědí prezentovanou schopností vytvořit neobvyklou, 

zadání odpovídající metaforu, která je zcela ojedinělá ve srovnání s tvorbou 

ostatních. 

Samozřejmě v případě tvorby metafor předcházela výše uvedeným krokům jedna 

nezbytná otázka: „Zda-li žáci vůbec vytvořili metafory a pokud ne, co vlastně tvořili?"... 

Přirovnání, básničky, příběhy? Jakou ty měly podobu? Můžeme také u nich pozorovat 

nějaké shodné tématické či obsahové linie? 
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5.1 Osmá třída běžné základní školy 

5.1.1 Orientační zjištění verbálních schopností 

Žáci dosahovali poměrně dobrých výsledků. Průměrný počet získaných bodů z 

celého tohoto testu byl 15 bodů26 z 23 možných, což je 66,6% úspěšnost. 

Část A poukazovala na míru porozumění slovnímu projevu. 

Žáci po přečtení krátkého textu hodnotili, která z uvedených tvrzení z něj vyplývají 

a která naopak ne. Průměrný počet bodů, kterého žáci dosahovali v tomto úkolu, je šest 

bodů z deseti, což, převedu-li hodnotu na procenta, znamená 64% úspěšnost. 

Chybné odpovědi v jednotlivých úkolech vykazovaly následující kvality, buďto 

byly odrazem obsahového neporozumění textu, nejčastěji se pak jednalo o záměnu či 

přesněji přehození informací, nebo byly důsledkem dedukce většího množství informací, 

než z textu skutečně vyplývá. 

Při detailnějším pohledu na níže uvedenou tabulku vidíme, že tento úkol je 

nejcitlivějším ukazatelem rozdílů mezi jednotlivými žáky, tedy že rozkmit získaných 

hodnot je zde největší. Kupříkladu zatímco nejúspěšnější z žáků dosáhl plného počtu bodů, 

tedy deseti, jeho méně úspěšný kolega pouhých tří bodů. Tento příklad nám dokladuje, že 

v krajních případech rozdíl mezi jednotlivými žáky dosahoval až hodnoty sedmi bodů. 

Jednotlivé úkoly části B ověřovaly jak aktivní slovní zásobu žáků, tak částečně i 

jejich jazykový cit, se kterým vybírali a domýšleli chybějící slova do textu. Úkolem žáků 

bylo vhodně doplňovat slova do neúplných vět. 

Zajímavostí této části je bezesporu zjištění, že žáci dosahovali v každém 

z jednotlivých úkolů diametrálně rozlišných výsledků. Zatímco v prvním úkolu části B byli 

100% úspěšní, v případě druhého už byla jejich úspěšnost pouze 35%, což je zároveň také 

nejnižší dosažená podílová (%) úspěšnost v celém materiálu Orientačního zjištění 

verbálních schopností žáků. Možnými příčinami tohoto, řekněme „paradoxu" se budu 

podrobně zabývat dále. 

26 V případě, kdy je hodnota vyjádřena v bodech, ji pro srozumitelnost textu zaokrouhluji na celé číslo. 
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Přesto na tomto místě ještě zkonstatuji, že ze tří jednotlivých úkolů, které tato část 

obsahovala, dosáhli žáci ve dvou z nich nejnižších výsledků v rámci celého zadávaného 

materiálu. 

V případě druhého cvičení, v němž žáci dosáhli nejnižší percentuelní úspěšnosti, 

buďto úkol ponechávali rovnou bez odpovědi, nebo doplňovali významově se nehodící 

slova. 

Ta můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinu tvořila slova, která 

s textem významově jen velmi vzdáleně souvisela. Druhá skupina pak obsahovala slova, 

která s textem sice souvisela, avšak v návaznosti na „kulturní a zvyklostní kontext" se 

nehodila. 

Uvedu zde příklady k oběma výše uvedeným skupinám: 

1. Při odpovědi na inzerát, který se týká nového zaměstnání, nám nejdříve 

pošlete v záři, který bude samozřejmě obsahovat údaje o vašem věku 

počínaje narozením. 

2. Důležitou korespondenci obvykle posíláme tzv. e-mailem. 

U prvního zmiňovaného příkladu vidíme, že volená slova na první pohled 

nezapadají do struktury věty, jak po stylistické, tak obsahové linii. 

Ovšem v případě druhé ukázky je tomu trochu jinak, korespondence skutečně může 

být obvykle posílána emailem, avšak naše kulturní zvyklosti nám velí neodesílat tímto 

způsobem důležité informace. Vidíme tedy, že obě chyby jsou syceny z jiného zdroje. Na 

jedné straně figuruje spíše jazykový aspekt odpovědi a na druhé především její kulturní 

kontext. 

Poslední část C se opět skládala ze tří dílčích úkolů, které se snažily primárně 

zachytit jazykový cit žáků27, sekundárně též rozsah jejich slovní zásoby. 

Výsledky žáků dosažené v této části vykazují poměrně vysokou shodu, co se týče 

úspěšnosti žáků v jeho jednotlivých úkolech. 

Obdobný trend můžeme pozorovat také v chybovosti, kdy žáci obvykle neuspěli ve 

stejných případech. Jednalo se o tyto varianty jednotlivých úkolů: 
• Nalézt významově nejbližší slovo ke slovu movitý; 

• Určit nejvíce opačné slovo ke slovu sličný. 

27 Jak jsem již zmiňovala v předešlých kapitolách této diplomové práce, jazykový cit je fenoménem tak 
zásadním a zároveň obtížně uchopitelným, že jsem mu ve snaze o jeho lepší zmapování podřídila celý tento 
test. 
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5.1.2 Materiál na porozumění a tvorbu metafor 

Porozumění metaforám 

V o formální stránce žáci obvykle preferovali odpovědi koncipované do kratších vět 

či obsáhlejších souvětí, v některých případech i několika oddělených vět. Jen výjimečně 
• » 2 8 

odpovídali pomocí kratších slovních spojeni. 

Uvedu zde několik ukázek od každého typu výše zmiňovaných odpovědí: 

• Několikaslovné odpovědi: 

o „Od chvíle co nejsi. .."29 „mít zmatek '' 

• Odpovědi za použití krátké věty: 

o „Od chvíle, co nejsi..." „Neví, co má dělat. 

Několikavětné odpovědi: 

o „Od chvíle co nejsi...' „Když si nás opustila, nevím,co 

mám dělat. Tápu." 

Nelze říci, že by obvykle převažovala u žáka shoda ve formální podobě odpovědí 

na jednotlivé metafory. Spíše se dalo u jednoho žáka vypozorovat více užitých způsobů 

odpovědi, nejčastěji dvě různé formy. Žáků, kteří volili jednu formální podobu odpovědí, 

bylo jen velmi málo a pokud takoví žáci byli, obvykle se jednalo o ty, kteří preferovali 

delší odpovědi. Žáků konsistentně užívajících pouze slovní spojení bylo jen minimum. 

Lze však vypozorovat určitou shodu v preferenci formální podoby odpovědí 

v závislosti na jednotlivých metaforách. V případě metafory „ Vadl den tak nevinný a čistý. 

Záclonami nahlédl večer zpovzdálí" se objevilo nejvíce krátkých odpovědí. 

Naopak u dalších dvou metafor, tedy „Od chvíle co nejsi ztrácím směr" a „Láska 

loví poslepu", žáci výrazně častěji volili delší odpovědi, především pak to platí v případě 

poslední citované metafory. 

Toto zjištění se shoduje s výsledky vyplývajícími z mé předešlé studie týkající se porozumění metaforám, 
co se týče preferovaných podob formálního vyjádření odpovědí. Avšak co do rozložení jednotlivých forem 
odpovědí v mé předešlé studii výrazně převažovaly kratší varianty odpovědí. 
29 V textu neuvádím metafory v jejich plné délce. Čtenář se na ně může podívat v příloze číslo 2, kde je 
k nahlédnutí plná verze zadávaného materiálu. 
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Při obsahovém rozboru metafor, se objevilo mnoho zajímavých způsobů, jímž žáci 

vyjadřovali jejich význam. Žáci v rámci úkolu pracovali pouze se třemi metaforami. Uvedu 

zde několik příkladů těch způsobů odpovědí, které se v materiálech vyskytovaly nejčastěji. 

První způsob reprezentuje snahu buď o co největší zobecnění odpovědi, nebo 

naopak o větší detailnost, konkrétnost vyjádření. 

Zde uvádím příklady, kdy žáci preferovali co největší zobecnění. Zajímavé je, že 

těchto případů bylo velmi málo, ale vždy vystihovali velmi přesně samotné „jádro 

metafory" : 

• „Láska loví poslepu" ,,náhodná láska'' 

Podívejme se na příklady z opačného pólu: 

• „Láska loví poslepu" „Lásku si lidé nevybírají zrakem nýbrž 

srdcem. " 

V druhém způsobu odpovědí, bylo možné spatřovat odraz „situačních kontextů". 

Tyto odpovědi pak také často vykazovaly prvky emočního podbarvení, určitou větší míru 

zainteresovanosti pisatele. Přičemž výrazně převažovalo především vřazení významu 

metafory do vymezenějšího situačního rámce. 

• „Od chvíle co nejsi ztrácím směr" „Když jsi nás opustila, nevíme 

co máme dělat." 

„Někdo zemřel a ten druhý bez 

něj nemůže žít." 

V další skupině odpovědí můžeme tušit emoční a prožitkové asociace, které se 
promítly do jejich podoby. 

Příklad odpovědí. 

• „Od chvíle co nejsi ztrácím směr" „Stýská se mi, nemůžu bez tebe žít. " 

Poslední zmíním ty příklady odpovědí, kdy žáci vyjádřili význam metafory za 

pomoci jiné, významově blízké metafory. Ačkoliv takovéto odpovědi byly spíše 

výjimkou, přesto je uvádím, neboť se významově vztahují k dalšímu úkolu jež byl žákům 

předkládán, tedy tvorbě metafor. 
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Podívejme se nyní na příklady: 

• „Láska loví poslepu" „Láska hledá sama své oběti. " 

,,Ixiska tě pohlti a už v ní jedeš. " 

Na následující stránce uvádím tabulku, z níž lze vyčíst úspěšnost jednotlivých žáků, 

i to, které metafory byly pro žáky nejobtížnější. K této části prezentace materiálu se 

vztahuje část tabulky porozumění metaforám. 

Vidíme, že u všech tri metafor je velmi vysoká percentuelní úspěšnost a rozdíly 

jsou zde prakticky neznatelné a to jak mezi jednotlivými žáky, tak mezi jednotlivými 

metaforami. 

Hlavním cílem zadání tohoto úkolu bylo připravit žáky na následující úkol, tj. 

tvorbu metafor. 
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Tvorba metafor 

Nyní se budu věnovat hlavní části tohoto výzkumu, tedy té týkající se žákovské 

tvorby. 

Z výše uvedené tabulky vidíme, že úspěšnost žáků v této části materiálu byla 

výrazně nižší oproti předcházející, tedy porozumění metaforám. Vyjádřeno čísly 98,3% 

úspěšnost oproti 57,5%. 

Avšak je nutné zdůraznit, že úspěšnost uvnitř samotné sekce tvorby metafor je 

poměrně konsistentní a neliší se výrazně v závislosti na jednotlivých zadávaných 

„asociačních trsech". U prvního úkolu týkajícího se tématu lásky, je to 7 úspěšně 

utvořených metafor, u druhého vztahujícího se k pojmu smrt je jich utvořeno 11 a u 

posledního úkolu, v němž žáci tvořili metafory na jakékoliv roční období, je to 8 úspěšně 

vytvořených metafor. Jedinou výjimkou je třetí úkol, tedy úkol vyžadující vytvoření 

metafory na základě podnětových slov na téma radost. Zde ani jeden žák neutvořil 

metaforu. Jednalo se pouze o neúspěšné pokusy, kterým se budu podrobněji věnovat níže. 

Naopak, jak můžeme vidět, nejvyšší podíl úspěšnosti se váže k úkolu číslo dva, 

tedy k tvoření metafor na téma smrt, umírání, odchod ze života. 

Než se budu zabývat rozborem jednotlivých „úspěšně vytvořených" metafor, 

věnovala bych se nejdříve analýze „chybných odpovědí", neboť právě ty nám mohou říci 

více ke kontextu, v němž žáci uchopují a vnímají metafory. Takovýto hlubší vhled pak 

může ovlivnit náš pohled, jímž chápeme a následně též interpretujeme samotnou 

metaforickou tvorbu. 

Žáci reagovali na podnětová slova mnohými způsoby, které se více či méně 

vzdalovaly zadanému úkolu, tedy k tvorbě metafor. Bylo by však nesprávné se domnívat, 

že ta řešení, která se znatelně odklonila od metaforické tvorby, byla méně zajímavá. 

Naopak, ve mně vyvolala mnoho nových a nečekaných otázek. Nejdříve se budu zabývat 

těmi formami odpovědí, které využívají jazykových prostředků básnického jazyka, avšak 

jiných než jsou tropy. 

Prvním z nich je linie odpovědí využívající kratších básniček či říkadel. 

Jedná se o velice rozmanitou kategorii, neboť jednotlivé básničky a říkadla se výrazně 

lišila jak svou formální podobou, především délkou, tak hlavně kvalitativní úrovní, tedy 

mírou abstrakce, originality, kreativity a bohatosti použitých jazykových prostředků. 
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Podívejme se nyní na některé příklady: 
• Láska „Zvláštnípocit v srdci mít, 

myslet na jednu osobu stále víc, 

často a šťastný a veselý bývat, 

a zároveň v sobě smutek skrývat. " 

Další formou velmi blízkou metaforám byla přirovnání, ta se objevovala buďto jako 

samostatné útvary nebo právě v rámci výše uvedených básniček. Jak jsem již zmiňovala 

v úvodní části této práce, konkrétně v rámci teorie tropů, to, co odlišuje metaforické 

přirovnání od „klasického přirovnání", není formální stránka obou figur, ale jejich 

významová stránka. 

Podívejme se nyní na příklady několika přirovnání: 

• Radost - „Štěstí se na mě obrátilo, 

jako když se slunce otočí. " 

S další, velmi frekventovanou kategorií odpovědí, se dostáváme od poezie blíže 

k próze. Dlouho jsem nevěděla, jak ji vůbec pojmenovat, nakonec jsem ji nazvala citáty, 

neboť se mi toto označení zdá být nejvýstižnějším. 

Nyní opět uvedu některé příklady: 

• Radost - „Smích na dětské tváři je krásný. 

Pokud se zasmějí děti, směje se celý svět. " 

Poslední, výrazně nejrozsáhlejší skupinou odpovědí byla vyjádření v próze: 

vyprávění, úvahy, popisy situací apod. Záměrně uvádím tyto tři útvary jako jednu 

kategorii, neboť mezi nimi byla výrazná shoda v některých aspektech jakými jsou: vysoká 

emoční zainteresovanost pisatele, práce s vlastní zkušeností, promítnutí děje do 

konkrétního situačního rámce. 

Opět zde uvedu příklad: 

• Léto - „Stál jsem na louce na konci léta. Zahlédl jsem vlaštovky, 

jak se krmí na bobulích, semínkách a jiných drobných plodech. 

Pak se hejna vlaštovek zvedla a zamířila proti krvavému obzoru, 

a postupně se mi ztrácela z dohledu. " 
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Ještě než se budu věnovat samotné prezentaci metafor, zmíním skupinu odpovědí, 

která sice bezesporu obsahují metafory, ale jedná se o tzv. lexikalizované metafory. Tedy 

ty, které jsou v ustáleném kontextu používány jak v hovorovém, tak básnickém jazyce. 

Především z tohoto důvodu již nejsou některými literárními teoretiky vnímány jako 

skutečné metafory, neboť vedou k jednoznačnému významu a neapelují na čtenářovu 

představivost.30 V souladu s tímto přístupem tyto metafory začleňuji na pomezí mezi 

metaforickou a nemetaforickou tvorbu též já. 

Příklady některých lexikalizovaných metafor: 

• S mrt - „Už na smrtelné posteli leží'' 

Co se týče formální podoby vytvořených metafor, žáci nejčastěji zakomponovávali 

metafory do básniček, úvah či vyprávění. Izolovaně se metafory vyskytly jen ojediněle a 

pouze v případě asociací na téma smrt. Básničky byly obvykle kratší, složené pouze z 

několika veršů, stejně tak v případě úvah převažovala kratší forma, zatímco u vyprávění 

spíše delší. Nebylo výjimkou, že žáci vedle sebe řadili v rámci jedné básně, úvahy či 

vyprávění i několik metafor. 

Nyní uvedu několik příkladů od každého typu odpovědí. 

Metafory zakomponované do básní: 

• Smrt - ,, A jeho duše odešla mu z těla, 

teď už jen čeká na anděla, 

Nebeská brána ho vítá svou září, 

když jsi nám zemřel 16. září. " 

Kratší úvahy obsahující metafory 

• Láska - „Láska je zákeřná věc, 

je to černá díra, 

když do ní spadneš, 

jen stěží vylezeš ven. 

Příklad metafor vřazených do vyprávění: 

30 Viz. například J. Hrabák. 
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• Zima- „Všudeje bilo, 
lesy jsou bílou peřinou pokryté, 

ptáci zpívají, hodiny netikají 

Jakoby se čas zasta\>il a svět do spánku ponořil. " 

Příklad samostatné metafory. 

• Smrt - „Smrt je jako poslední kapitola v knize, 
žalostná a toužící po pokračováni. 

Plná šťastných konců, 

ale i nešťastných začátků. " 

Obsahová stránka utvořených metafor byla zásadně ovlivněna tím, jakého se týkala 

podnětového trsu. To odvozuji z faktu, že na jednotlivé asociační trsy tvořili různí žáci 

tématicky podobně laděné metafory. Jen výjimečně se objevily metafory naprosto 

vybočující od ostatních. Podívejme se nyní na témata, která se vázala k jednotlivým 

podnětovým shlukům. 

Při prezentaci jednotlivých metafor budu postupovat v pořadí analogickém 

k zadávanému materiálu. 

Metafory tvořené na téma láska vycházely spíše než z asociací na toto slovo, od 

slova zamilovat se. Přičemž láska je zde hybatelem, který dotyčnou osobu uvede do stavu 

zamilovanosti. Případně je hlavní aktér, láska, nahrazena osudem, či jiným vnějším 

činitelem, průběh děje zůstává stejný31. 

Nyní uvedu několik příkladů: 

• ,, Láska o něj zakopla. " 32 

• „Láska otevřela oči. " 

Zajímavé je, že žáci tento „proces" uchopili opačné, než tomu bývá v běžném životě. Kdy první přichází 
zamilovanost, a až po té láska. Zatímco v pojetí žáků vystupuje první láska, reprezentovaná 
personifikovanou bytostí, která uvede dotyčného do stavu zamilovanosti 

2 Pro větší přehlednost v této části textu uvádím už pouze metafory a ne celé básně či vyprávění. 
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• ,, Srdce nemá zábrany, 

když udeří osud." 

Od výše uvedených příkladů se liší tyto dvě metafory. 

V prvním případě je význam milovat někoho posunut od vlivu vnějšího činitele 

k autonomní aktivitě jedince: 

• „Ti dva ruku v ruce, 

hledají lásku na té louce. " 

V druhém se metafora jako jediná váže ke slovu láska: 

• ,, láska je černá díra, 

když do ni spadneš, 

jen stěží vylezeš ven. " 

Další metafory žáci tvořili ke slovu smrt. Zde se objevilo několik tématických 

okruhů, na něž žáci tvořili metafory. 

Jako první uvedu ty metafory, které akt umírání personifikují do osoby, která 

přichází, aby ukončila něčí život. 

Podívejme se na několik příkladů: 

• „Smrt je satanův sluha, který právě přichází" 

• „Náhle přišla ta černá vdova, co bere vše " 

• , Matička s kosou ho navštívila " 

Další, tématicky velmi blízké metafory, také pracují s personifikovanou 

představitelkou smrti, významový důraz je zde však kladen na samotný způsob ukončení 

života 

• ,, Smrtka tě sekla kosou " 

• „Paní temnota tě stáhla do sebe sama. " 

Poslední skupina metafor připodobňuje umírání k procesům odehrávajícím se 
v přírodě: 

• „ Květ pomalu vadl, usychal, až úplně uschl. " 

• „Byl tu s námi spoustu let, 

teď roztál jeho věčný led. " 
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Uvedu zde ještě dvě metafory, které svým pojetím vybočují z výše zmíněných 

kategorií. 

• ,, Smrt je jako poslední kapitola v knize, 

žalostná a toužící po pokračování. 

Plná šťastných konců, 

ale i nešťastných začátků. " 

• ,, Černý plášť zahalil úsměv. 

Jak jsem již uvedla výše, u třetího úkolu, tedy tvoření metafor na podnětová slova 

vztahující se k tématu radost, žádný žák nevytvořil metaforu. 

Poslední úkol se týkal tvoření metafor vztahujících se k jakémukoliv ročnímu období. 

Zde výrazně převažovaly metafory popisující zimu a podzim, pouze jednou se vyskytla 

metafora jara a ani jednou léta. 

I u tohoto úkolu můžeme vidět, že žáci tvořili metafory, v nichž se objevovala podobná 

témata. První byly takové metafory, v nichž jsou vyzdviženy podobnosti mezi přírodou a 

neživými předměty. 

• Podzim- „Všechno si chystá postýlky, peřinky, polštářky, 

zima střádá své sněžné vločky " 

• Zima - „Bílá peřina zemi pokryla " 

Dále jsou to metafory zdůrazňující střídání a určitý „souboj" jednotlivých ročních 

období. 

• Zima - „Po dlouhém roce čekání teď zase vyhrály vítr, mraky a mráz 

nad sluncem a vzali žezlo do svých rukou. " 

• Podzim a zima - „Ti dva už zase spřádají plány, 

aby své bratry sesadili z trůnu. " 

Poslední skupina metafor zdůrazňuje estetický prvek jednotlivých období. 
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• Podzim - ,,Stromy na sebe upozorňují svými barvami. " 

• Zima - „Příroda je ponořena do nejtemnějších a nejmrazivějších stínů. " 

Opět je tu jedna metafora, která „stojí sama o sobě". 

• Jaro- „Když slunce na dveře zlehka klepe 
a život se zase rozproudil v žilách. " 

Poslední charakteristikou, kterou jsem sledovala u vytvořených metafor, je míra 

jejich elaborovanosti a originality. Zde se zdá, že oba tyto aspekty v sobě nejvíce spojily 

tri metafory, které jsem uváděla jako tématicky vybočující z většiny. 

Jedná se o metaforu tvořenou na podnětová slova k pojmu láska, kterou vytvořil 

žák pod číslem 26. 

• „77 dva ruku v ruce, 

hledají lásku na té louce. " 

Tato metafora je velice zajímavá svou jednoduchostí a zároveň mnohoznačností a 

svobodou, kterou ponechává čtenářově představivosti. Čímž přesně plní úkol metafory. 

Další jsou dvě metafory33 tvořená na asociace spojené se smrtí. Vytvořeny byly 

žáky uvedenými pod čísly 25 a 30. 

• ,, Smrt je jako poslední kapitola v knize, 

žalostná a toužící po pokračování. 

Plná šťastných konců, 

ale i nešťastných začátků. " 

• ,, Černý plášť zahalil úsměv.'' 

První z výše uvedených metafor v sobě nese silný náboj pochybností, 

nejednoznačnosti, která je umně zdůrazněna a eskalována použitým významovým 

paradoxem. Poslední kapitola knihy i přes šťastný závěr nevyhnutelně vyvolává smutek 

z konečnosti jako takové, navíc tento konec je zároveň nevyřčeným příslibem možných 

nelehkých začátků. 

33 Tyto metafory jsou natolik zdařilé, že jsem je použila jako příklad při prezentaci všech tří zkoumaných 
rovin metafor. 
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Výstavba metafory vypovídá jak o vysoké úrovni osvojení abstraktního jazyka, tak i o 

pisatelově kreativitě a schopnosti „hrát si s jazykem". 

Druhá metafora asociuje velké množství obrazových představ. Od smrti, která 

přehazuje svůj plášť přes umírajícího až po truchlící pozůstalé. 
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5.2 Tercie osmiletého gymnázia 

5.2.1 Orientační zjištění verbálních schopností 

Žáci dosáhli v tomto zadávaném materiálu velmi dobrých výsledků, průměrný 

dosažený počet bodů byl prakticky 19,5 bodu z 23 možných, tedy 84% úspěšnost. 

První část materiálu, tedy část A, byla zaměřena na porozumění textu. Žáci zde 

dosahovali průměrně 7 a půl bodu z 10. Přesto můžeme pozorovat poměrně značný bodový 

rozptyl mezi jednotlivými žáky. Nejméně bodů dosáhl jeden žák, a to 4 bodů, naopak 

nejúspěšnější žák získal plných 10 bodů. 

Chyby byly stejného charakteru, jako u žáků běžné třídy ZŠ, tedy především 

neporozumění textu a dedukce informací, které z textu nevyplývaly 

Druhá část nazvaná B, se týkala doplňování vhodných slov do textu. Zde můžeme 

pozorovat stejný trend jako při prezentaci materiálu žáků ZŠ. Žáci tu byli velmi úspěšní, 

vyjma třetí varianty tohoto úkolu, kde se objevila poměrně vysoká chybovost. Tento úkol 

jako jediný totiž vedle určité míry „jazykového cítění" vyžaduje také cit pro kulturní 

kontext. Záci zde opět nejvíce chybovali v druhé variantě tohoto úkolu, k jehož 

úspěšnému zodpovězení je nutné povědomí o způsobech odesílání důležité pošty. 

Ve zbylých částech tohoto materiálu byly výsledky žáků v jednotlivých úkolech velmi 

vyrovnané, pohybovaly se kolem 1,8 bodu z možného maxima 2 bodů. 

Tabulka 3A- Orientační zjištění verbálních schopností; Tercie osmiletého gymnázia 
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Část A Část B část C 

1A 2B 3B 4B 5C 6C 7C 

m x % b 74,80% 100% 79% 94% 95% 94% 92% m x % b 

1 4 2 2 2 2 1 2 IS 
5 2 L 1.5 _ 3 2 1 2 16,5 
6 2 . A 5 _ 3 1 2 1 16,5 

4 8 2 1 1 2 2 17 
r 5 4 2 2 3 2 2 2 17 _ 

6 2 2 3 1 2 2 18 
7 " 6 2 2 3 2 2 2 19 
8 7 2 1 3 2 2 2 19 
9 2 1 3 2 2 19 
10 8 

^ 
3 2 2 2 

11 7 2 1,5 3 2 2 1 2 I 19 5 
12 8 2 3 2 2 19 b 

~ 13 7 2 2 3 2 2 2 _ 2 -
14 8 2 2 3 2 2 20 
15 8 2 ' 2 3 2 2 20 
16 8 2 1 2 2 2 20 
17 10 2 oTs 2 2 2 2 L J 0 . 5 
18 9 2 1,5 3 2 2 20-
19 9 2 3 2 2 20 5 
20 8 2 2 3 2 2 2 21 
21 8 2 3 2 2 ~~' 2 21 
22 8 2 2 3 2 2 2 21 
23 9 2 1,5 3 2 2 2 21,5 
24 9 2 2 3 2 2 2 22 
25 9 | 2 | 2 3 2 j 2 | 2 22 

C 

3 

19,42 
7.48 2 1.58 2.84 1.8 1,88 1,84 

3 

19,42 
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5.2.2 Materiál na porozumění a tvorbu metafor 

Porozumění metaforám 

Po formální stránce žáci nejčastěji preferovali odpovědi v délce jedné věty. Několikrát 

se vyskytly též delší odpovědi, a to dvouvětné až několikavětné. 

Jen zřídka se objevily jedno či dvouslovné odpovědi, ty se vázaly úzce na dvě 

metafory, a to na metaforu „Vadl den tak nevinný čistý... " a „Od chvíle co nejsi ztrácím 

směr ". 

Naopak metafora „Láska loví poslepu" žáky vybízela spíše k použití delších odpovědí. 

Dá se říci, že určití žáci vždy preferovali určitou formální podobu odpovědí. Takových 

žáků, kteří by odpovídali různými typy odpovědí, bylo minimum. 

Nyní uvedu příklad od každého typu odpovědí: 

• Jednoslovné odpovědi 

„Vadl den tak nevinný..." - „Stmívá se " 

• Odpovědí v délce jedné věty 

„Láska loví poslepu" - „Nikdy nevíš, kdy se zamiluješ " 

• Několikavětné odpovědi 

„Láska loví poslepu" - „Láska není nic určitého. Nikdy nevíš, do koho se 

zamiluješ a může to být kdokoliv kolem tebe. " 

Po obsahové stránce odpovědí, bylo možné sledovat u žáků tyto tendence. 

Žáci své odpovědi pojali buďto velmi obecně, nebo se naopak snažili o co největší 

konkretizaci, vnášeli do odpovědí detaily. 

Nyní uvedu příklady obou typů odpovědí: 

Snaha o co největší zobecnění: 

• „Vadl den, tak nevinný a čistý..." - „Začíná večer, stmívá se. " 

Odpovědi s prvky detailů: 
• „Vadl den tak nevinný a čistý.."- „Den se chýlil ke konci a vítr foukal do 

záclon." 
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V dalším, velmi frekventovaném způsobu odpovědí, žáci vkládali odpovědi do 

konkrétních situačních kontextů, či rámců. Často do takovýchto odpovědí vnášeli 

vlastní názory, zkušenosti, emoce. 

Opět zde uvedu několik příkladů: 

• „Láska loví poslepu" - „Seznámenípo internetu, nebo třeba máš 

někoho ráda, i když v/i, že třeba není 

poctivý, lže, ale máš ho ráda. Prostě 

někdy nezáleží na okolnostech. " 

Z mnoha odpovědí byl cítit značný emoční náboj, který se odrážel jak do volby 

konkrétních použitých slov, tak především do témat promítnutých do vysvětlení významu 

metafor. 

Podívejme se na několik z nich: 

• „Od chvíle co nejsi ztrácím směr" - „Od té doby, co jsi mě opustil, nevím 

kam jít, co dělat, ztratil jsem smysl života, nemůžu a nechci bez tebe žit. " 

Poslední zde uvedu odpověď, v níž žák použil k vysvětlení významu jinou metaforu. 

• „Láska loví poslepu" - „Láska je vítězství fantazie nad rozumem " 

Pro podrobnější představu o sebraném materiálu zde uvádím tabulku, z níž je patrná 

úspěšnost jednotlivých žáků i to, nakolik byl úkol pro žáky obtížným. 
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Tvorba metafor 

V této části žáci tvořili metafory na podnětová slova. Opět zde byla výrazně nižší 

úspěšnost než v části týkající se porozumění metaforám. Převedeno do čísel úspěšnost této 

části byla 66,5% oproti 96,6% v předchozí. 

Co se týče úspěšnosti v závislosti na jednotlivých podnětových trsech, nejvíce 

metafor žáci vytvořili na slova vztahující se k pojmu smrt a to 14. U ostatních 

podnětových trsů jsou výsledky značně vyrovnané, 9 vytvořených metafor na slovo láska, 

a po 8 na zbylé dvě, tedy radost a roční období. 

Po formální stránce žáci tvořili jak několikaslovné odpovědi, tak i dlouhá 

vyprávění. Záleželo částečně i na tom, zda-li opravdu vytvořili či nevytvořili metafory. 

Neboť v případě „chybných odpovědí" volili žáci obvykle rozsáhlejší odpovědi. 

Naopak u metaforické tvorby se vyskytly i samostatně stojící metafory, ačkoliv 

častěji žáci zakomponovávali své odpovědi do kratších básniček. 

Při rozboru obsahové stránky odpovědí, se nejdříve budu věnovat analýze 

chybných odpovědí. Spektrum těchto odpovědí je poměrně široké, liší se především mírou, 

jíž se žáci vzdálili od zadaného úkolu. 

Nejdříve zde uvedu ty kategorie odpovědí, jež se nejvíce držely zadání a můžeme je 

zařadit do oblasti poezie. První, velmi silnou skupinou, jsou básničky, ty se značně lišily 

jak svou délkou a tak mírou originality. 

Uvedu zde dva příklady, první, jež můžeme spíše zařadit do skupiny „běžné žákovské 

tvorby" a druhý, jež vybočuje z ostatní tvorby. 

• Smrt - „Kdo hodným se stane, 

ten v ráji klid mít bude. 

Kdo zlým se stane, 

ten v pekle smažit se bude. " 

• Smrt- „Umíránije věc přirozená, 

občas bolí, občas sténá, 

každý si tím musí projít, 

přiznat si, že čas je pojit." 

Dalším, poměrně rozšířeným typem odpovědí, byla přirovnání. Po formální 

stránce se jednalo jak o jednoduchá přirovnání, tak o rozvětvená. 



Podívejme se na příklad jednoho z jednoduchých přirovnání: 

• Láska - Zbláznil se do ní tak moc, jako když býk spatří červenou. " 

Přiklad rozvětveného přirovnání vychází z podnětového slova milovat: 

• Láska34 - „Milovat někoho je jako být v sedmém nebi, 
ztratit někoho je jako nejhorší sen v životě. " 

Poslední, rozsáhlou skupinu odpovědí, byla vyjádření v próze: vyprávění, úvahy, 

popisy situací. Odpovědi, stejně jak je uvedeno výše, vykazovaly shodné prvky jako 

vysokou míru popisnosti až snahu o konkretizaci, promítnutí vlastních pocitů, postojů a 

myšlenek do odpovědí. 

Nyní uvedu příklad: 

• Radost - „Aděl peníze, ženu, bydlení, práci a pořád mu to nestačilo, 

jednoho dne přišel o vše a až ted si uvědomil, že klesl z 

nádherného období života do spárů temných ulic. " 

Dříve než přejdu k samotným metaforám, zmíním zde skupinu tzv. 

lexikalizovaných metafor. Shodně stím, co jsem již uvedla a vysvětlila výše, zahrnuji 

tyto metafory na pomezí mezi metaforickou a nemetaforickou tvorbu. 

Nyní uvedu příklad: 

• Smrt- „věčný spánek" 

Po formální stránce žáci obvykle zakomponovávali metafory do kratších 

básniček či citátů. Izolovaně se objevily metafory pouze zřídka. 

Podívejme se na příklady obou typů odpovědí: 

• Radost - „V beznaději uprostřed tmy nacházím baterku " 

• Smrt - „Nebe otvírá své brány, 

34 Pro srozumitelnost u všech příkladů uvádím vždy stejná podnětová slova, tedy láska, smrt, radost a roční 
období. 
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život je vzpomínka stará, 

duše od těla jsou brány, 

pokrývka života se párá. " 

Nyní se budu věnovat obsahové analýze jednotlivých metafor. opět analogicky s 

tím, jak byly metafory zadávány. 

První podnětový trs slov se vztahoval ke slovu láska. Metafory, které žáci tvořili na 

toto téma, byly často na pomezí mezi metaforou a metaforickým přirovnáním. Obvykle se 

vztahovaly k podnětovému slovu milovat. Žáci nejčastěji vyjadřovali ambivalentnost 

pocitů vyvolaných stavem zamilovanosti i vrtkavost tohoto citu. 

Uvedu zde příklad: 

• „Láska je jako měsíc, 

když vyroste, couvá..." 

Stejně tak v případě samotných metafor můžeme nalézt určitou podobnost mezi 

jednotlivými metaforami. Zajímavostí však je, že metafory, u nichž můžeme nalézt 

obsahově podobná témata, nevycházely vždy ze stejných podnětových slov a naopak. 

Po obsahové stránce se tu objevila skupina metafor, která pracuje se „symbolem 

srdce, jako sídla lásky." 

• „Jsi můj tlukot v srdci. " 

• ,, Srdce se k sobě rozběhla. " 

Ačkoliv tyto metafory pracují s obdobným jevem, první vychází z asociace 

milované osoby, zatímco druhá ze stavu zamilovávání se. 

Další skupina metafor vychází z podnětového slova milovat a pracuje, stejně jako 

tomu bylo výše, s tématikou ambivalence pocitů provázejících lásku k druhé osobě. 

• „ Jako bych začal žít, ale zároveň umírat. " 

• ,,Láska je stoupání po schodech štěstí do nebe, 

ty špinavé a pošlapané vedou zpět." 
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Dalším trsem podnětových slov byla ta týkající se tématu smrti. Metafory 

vytvořené na tato podnětová slova byly velmi různorodé a podobnosti mezi jednotlivými 

metaforami jsou spíše dílčí. 

První skupina metafor reflektuje stav umírání. Přičemž tato skupina zde pracuje se 

symbolem odcházejícího života. 

• „Přišla a zastavil se život, odešla a život už nebyl. " 

• ,,Životu běží titulky. " 

• „Život teče ze dna. " 

• „Nebe otvírá své brány, 

život je vzpomínka stará, 

duše od těla jsou brány, 

pokrývka života se párá. " 

Další skupina metafor zachycuje, co se děje s duší po smrti. U této skupiny jsou 

velmi patrné rozdíly ve vnímání posmrtného života. Zatímco v prvním případě, v souladu 

s křesťanským pojetím smrti, duše odchází do nebe, v druhém, mytologicky tápe 

v podsvětí. 

• , ,Duše se stává andělem na nebi. " 

• „Pouťzbloudilé duše v husté a nekonečné mlze. " 

Poslední skupina metafor vyjadřuje pocity umírajícího člověka. Přičemž v první 

metafoře se projevuje zřetelná touha nadále žít, druhá metafora spíše zachycuje určitou 

rezignovanost a víceméně smířenost se smrtí. 

• ,, Ležíš nad propastí, 

díváš se dolů, 

srdce počítá poslední údery, 

ty chceš jediné, 

vrátit se vzhůru." 

• „Myslím, budu ve velkém sále, 

stěží budu něco vyprávět, 

nebudu tu dál zaclánět. " 

Další trs podnětových slov se vztahoval ke slovu radost, euforie, štěstí. 
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První skupina metafor pracovala s pojmem štěstí a snažila se vysvětlit, co to vlastně 

štěstí je. Hlavním symbolem se zde stala cesta, chápaná ve dvou rozdílných pojetích, kdy 

v jednom případě je cílem cesty štěstí a ve druhém je samotným štěstím chápána cesta 

sama. 

• ,, Konečná na cestě přáni.'' 

• „Štěstíje cesta. " 

Další skupina metafor popisuje prožitky provázející pocit štěstí, kdy v obou 

případech je intenzita tohoto stavu přirovnávána k reálným explozím a to bomby či 

ohňostroje. 

• „Srdce mi zaplesalo štěstím a počalo vybuchovat s intenzitou bomby. " 

• ,, Barevný, třaskající a údiv přinášející ohňostroj'' 

Jedna z metafor se svou koncepcí vymyká výše uvedeným, neboť není patrné na 

jaké podnětové slovo reaguje, zda-li na radost či štěstí. Popisuje pocit člověka, který se 

„odrazil ode dna." Přičemž tento „abstraktní" pocit je vyjádřen velice obrazně promítnutím 

do konkrétní situace. 

• „V beznaději uprostřed tmy nacházím baterku " 

Poslední skupinou jsou metafory tvořené na jakékoliv roční období. 

První skupina metafor se vztahovala k podnětovému slovu zima a byla tvořena na základě 

vnější podobnosti. Nejčastěji žáci připodobňovali dané roční období k určitému typu šatů 

či látek. 

• ,, Stromy se obalily bílými květy, 

na zahradě jsou nevěsty s čistými šaty. " 

• ,, Bílé hvězdičky padají z nebe. 

Pokrývají krajinu bílou peřinkou, 

nadýchanou a čisťounkou." 

• „Stromy svlékly svůj barevný šat a oblékly bělový kožich. " 
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Další skupina metafor popisuje přerod ze zimy na jaro. Přičemž žáci používali jevy 

tento zvrat vyjadřující. Nejčastěji se jednalo o probouzení ze spánku či vítězství světla nad 

tmou. 

• ,, Vše po dlouhém spánku se probouzí, 

příroda stromům květy otvírá. " 

• ,, Když světlo zvítězí nad tmou.'' 

• „Po noci dlouhé den nastává zas, 

vše k životu probouzí, vše ožije zas. " 

Poslední metafora opět vychází z podnětového slova zima, avšak vyjadřuje jej za 

pomoci mnoha rozdílných přirovnání. Která, ač působí jako vzájemně významově se 

nehodící, dohromady tvoří doplňující se celek. 

• „Přichází poslední, 

tak jako chytří lidé do politiky, 

její děti tvoří pokrývku, 

měkkou jako lesní mok, 

ale i tvrdou, 

jako pivní pupek. 

Odchází však hezky z rána, 

jak ochlasta od Ruperta!" 

Jako poslední se budu při prezentaci žákovské tvorby věnovat charakteristice, která 

zachycuje míru elaborovcmosti či originality jednotlivých metafor35. První bych zde 

zmínila metaforu vztahující se k slovu láska. Ta vyjadřuje tento cit nejen ve všech jeho 

rozměrech, ale zároveň též umně zachycuje jeho dynamiku, a to i přesto, že pracuje s velmi 

konkrétním obrazem. 

• „Láska je stoupání po schodech štěstí do nebe, 

ty špinavé a pošlapané vedou zpět. " 

Další metafory, které zde míním, vychází z podnětového trsu slov týkajícího se 

pojmu smrt. Musím podotknout, že na základě těchto podnětových slov vznikly skutečně 

originální metafory a je velmi obtížné vyzdvihnout zde pouze některou z nich. Přesto bych 

zmínila dvě metafory, které považuji za nejoriginálnější a nejzdařilejší ve srovnání 

35 Opět se jedná o metafory, které jsou natolik zdařilé, že jsem jich použila jako příkladů při analýze všech tří 
zkoumaných rovin tvorby. 
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s tvorbou obvyklou u ostatních vrstevníků. První metafora je zajímavá především svou 

komplexností, neboť zachycuje několik dějových linií najednou - umírání i odchod duše 

z tohoto světa. Nehledě na to, že její autor zručně pracuje s jazykem. 

• „Nebe otvírá své brány, 

život je vzpomínka stará, 

duše od těla jsou brány, 

pokrývka života se párá. " 

Druhá metafora vztahující se k tomuto pojmu je naopak zajímavá tím, že kloubí 

jednoduchost spolu s mnohoznačností. Vyvolává ve čtenáři mnoho představ a to jak 

obrazových tak i prožitkových. Navíc vyznívá velmi syrově, což přináší metafoře týkající 

se smrti punc lidskosti a upřímnosti. 

• „Život teče ze dna. " 

Další metafora, kterou bych na tomto místě zmínila, se vztahuje k podnětovému 

slovu radost. Z ostatní tvorby vybočuje především svou originalitou, a to jak v použité 

asociaci, kterou dává do vztahu s radostí či štěstím - zoufalý člověk nalézá naději, tak 

v příměru, který v této metafoře používá - nadějí se stává baterka ve tmě 

• „V beznadějí uprostřed tmy nacházím baterku. " 

Poslední metafora, kterou zde uvedu, velmi kreativním způsobem uchopuje období 

zimy. Autor značně originálně pojímá příchod i odchod zimy a také typický jev provázející 

zimní období, tedy sněžení. 

• ,, Přichází poslední, 

tak jako chytří lidé do politiky, 

Její děti tvoří pokrývku, 

měkkou jako lesní mok, 

ale i tvrdou, 

jako pivní pupek. 

Odchází však hezky z rána, 

jak ochlasta od Ruperta!" 
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5.3 Osmá třída jazykové základní školy 

5.3.1 Orientační zjištění verbálních schopností 

Průměrná úspěšnost žáků u tohoto zadávaného materiálu byla 17,6 bodu 

z celkových 23 bodů, tedy 77% úspěšnost. Podívejme se nyní, jak výsledky vypadaly 

v závislosti na jednotlivých částech materiálu. 

První část A zkoumala míru porozumění čtenému textu. 

Úkolem žáků bylo odpovídat, zda-li jednotlivá tvrzení vyplývají či nevyplývají z 

jim zadaného textu, konkrétně úryvku z knihy Malý princ. Průměrná úspěšnost žáků 

v tomto úkolu byla relativně vysoká, kolem 7 bodů z 10, avšak můžeme zde pozorovat 

velmi výrazné rozdíly mezi jednotlivými žáky. Zatímco žák s nejnižším výsledkem dosáhl 

pouhých 4 bodů, nejúspěšnější žáci získali po 9 bodech. 

V úkolech spadajících pod část B žáci doplňovali chybějící slova do textu. Projevila 

se zde především jejich aktivní slovní zásoba a částečně také jazykový cit, s nímž volili 

vhodná slova. Stejně, jako tomu bylo u výše uvedených tříd základní školy a osmiletého 

gymnázia, žáci nejvíce chybovali v těch variantách úkolů, pro jejichž splnění je nutná 

obeznámenost se společenskými zvyklostmi. Důsledkem toho jsou velké rozdíly 

v percentuelní úspěšnosti žáků v závislosti na jednotlivých úkolech. Zatímco celková 

úspěšnost u druhého úkolu části B je pouhých 40%, v třetím úkolu už je to plných 100%.. 

V jednotlivých úkolech části C žáci dosazovali do textu nejvhodnější slova z 

uvedené nabídky. Snahou je zde zachytit jazykový cit, s nímž žáci tato slova vybírají a 

samozřejmě též úroveň jejich slovní zásoby. 

Výsledky žáků v jednotlivých úkolech této části jsou vyrovnané, pohybují se od 1,6 

dosaženého bodu do 1,8 z možného maxima 2 bodů. 

Pro podrobnější představu o výsledcích jednotlivých žáků uvádím následující 

tabulku: 
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ČásíB Část C 

6C 7C 

I 
I 

I 
9 2 

7 1.8 1,6 1.8 . 1.8 17,6 
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5.3.2 Úkol na porozumění a tvorbu metafor 

Porozumění metaforám 

Po formální stránce žáci nejčastěji preferovali odpovědi v délce jedné věty. 

Několik žáků volilo několikaslovné odpovědi, tato forma odpovědí se nejvíce vyskytla u 

metafory „Vadl den tak nevinný...". Delší odpovědi, skládající se z více vět, se objevily jen 

výjimečně. 

Nedá se říci, že by jednotliví žáci volili stále stejnou formu odpovědí. 

Nyní uvedu příklady od každého typu odpovědí: 

• Několikaslovná odpověď 

o „Vadl den, tak nevinný..." „Stmívá se " 

• Odpověď v délce jedné věty 

o „Vadl den, tak nevinný..." „Začíná večer a stmívá se. " 

• Odpověď skládající se z více vět 

o „Vadl den, tak nevinný..." „Stmívá se. Krásný den konči. 

Slunce zapadá a pomalu je střídá 

měsíc." 

Po obsahové stránce můžeme v odpovědích žáků sledovat tyto tendence. 

Žáci své odpovědi koncipovali buďto velmi obecně, nebo se naopak snažili o jejich 

konkretizaci, vnášeli do nich prvky detailů. 

Opět uvedu příklad od obou typů odpovědí: 

Odpověď se zobecňujícím charakterem: 

• „Láska loví poslepu" „Láska si nevybírá." 

Konkretizující odpověď: 

• „Vadl den, tak nevinný..." „Stmívá se. Krásný den končí. 

Slunce zapadá a pomalu je střídá měsíc. " 
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Dalším, asi nejvýraznějším trendem v odpovědích žáků této třídy, bylo vřazování 

odpovědí do konkrétních situačních rámců. Tyto odpovědi často obsahovaly detailní 

prvky. 

Podívejme se nyní na příklad takovéto odpovědi: 

• „Od chvíle co nejsi ztrácím směr" „Opustil milovaného a neví, 

jak bude žit dál" 

Posledním typem odpovědí jsou odpovědi charakterově velmi blízké odpovědím 

vřazovaným do konkrétních situačních kontextů, avšak jejich dominantním rysem je 

akcentace emocí. Tento typ odpovědí se vázal výlučně na metaforu „Od chvíle, co nejsi 

ztrácím směr." 

Příklad odpovědi: 

• „Po smrti milovaného, se člověk dlouze topí v útrapách." 

Podrobnější představu o tom, které metafory byly svým obsahem pro žáky více 

srozumitelné a které méně, přináší následující tabulka. V celé této části zadávaného 

materiálu žáci dosahovali vyrovnaných a velmi dobrých výsledků. 

Nejnižší percentuelní úspěšnost se váže ke třetí zadávané metafoře, kterou je 

„Láska loví poslepu", přesto se drží na vysokých 85% korektních odpovědí. 
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Tabulka 6B - l kol na poro/umění a Uniím metaforám: S. iřída ja/>Uo\é ZŠ 

Jednotliví žáci Porozumění 
metaforám Tvorba metafor Sody Body Body 

Jednotlivé metafory Jednotlivé metafory P. T. Celek 

1 2 3 1 2 3 4 max 3 max.4 max 7 
1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 2 f-
2 1 1 1 0,5 0 0 0.5 1 ••• 

3 0,5 1 1 0,5 0 5 0,5 0 1,5 4.5 
4 1 1 1 0 0 0 0 0 3 
5 1 1 1 0.5 0,5 0,5 r\ c 0,5 3 . 5 

1 1 0 0,5 0.5 0,5 0 2 1.5 4 5 
7 1 1 1 0.5 0.5 0 5 0 3 1,5 4,5 
8 1 1 1 0 0.5 0 0 3 0,5 <a c w, *J 
9 1 1 1 0 0 0,5 0 3 0.5 o c O, J 
10 1 0,5 0 0 1 0 0 5 1 ?5 1.5 3 _ 

1 1 1 0.5 0.5 0,5 0.5 3 2 5 
12 1 1 1 0.5 0,5 0,5 0,5 3 2 5 
13 1 0 5 l_ 1 0.5 0,5 0 5 0,5 2 5 2 4 5 
14 1 1 1 0,5 0,5 0.5 0,5 3 2 c 3 
15 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 , 5 
16 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 
17 1 1 1 0,5 0,5 0 0,5 3 1,5 4,5 
18 1 1 

_ 
0.5 0,5 0 0 3 1 4 

19 1 1 1 0,5 I 0.5 0 0.5 1 3 1,5 4,5 
20 I 1 1 1 0,5 0,5 1 0.5 3 2,5 5,5 

Průměrná 
úspěšnost* 98% 95% 85% 38% 43% 33% 30% 93% 33% 57% 

Lege 
nda Legenda 2,8b. 1.3b. 4. 

1 - Porozuměi 
metafoře 

0 5 - Pokusil se 
odpovědět 

0 - Nepokusil se 
odpovědět 

1 - Vytvořil metaforu 

0,5 - Pokusil se vytvořit 
metaforu 

0 - Nepokusil se tvořit 

• Čísla tykající se průměrné úspěšnosti žáku zahrnuji te/ jejich neúspěšné pokusv 
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Tvorba metafor 

Tato část zadávaného materiálu nepřinesla mnoho informací, neboť pouze dva žáci 

vytvořili po jedné metafoře. Mohu se tedy věnovat pouze analýze chybných odpovědí 

zbylých žáků, kterých ovšem také není mnoho, neboť valná většina z nich zanechala úkoly 

bez odpovědí. 

Po formální stránce značně převažovaly odpovědi v rozsahu jedné věty, několikrát 

se objevily též delší jazykové formy. Nedá se říci, že by se určitá formální podoba 

odpovědí vázala k určitému zadávanému podnětovému trsu slov. 

Obsahová stránka chybných odpovědí se pohybovala v rozsahu od kategorií 

spadajících použitými jazykovými prostředky do oblasti poezie až po vyjádření v próze. 

Nejdříve se budu věnovat těm odpovědím, které se nejméně vzdálily od zadání, tedy 

tvorby metafor. 

Zde byly nejrozšířenější kategorií odpovědí kratší básničky či izolované verSe. 

Žáci v odpovědích často vyjadřovali emoce a prožitky. Nebylo výjimkou, že autor 

básničky byl zároveň jejím vypravěčem. 

Příklad kratší básničky: 

Nejrozšířenější kategorií byly odpovědi spadající do oblasti prózy, nejčastěji se 

jednalo o vyprávění a popisy situací. Tyto odpovědi se objevovaly nezávisle na 

zadávaných asociačních trsech. Odpovědi s prvky popisu byly bohaté na detaily, žáci 

v nich barvitě vykreslovali žánrové obrazy. Naopak odpovědi s prvky vyprávění spíše 

vyjadřovaly emoční a postojové ladění žáků. 

• Láska - „Když je blízko mě, 

tak mi srdce buší, 

když jsem blízko tebe, 

tak se hlava točí." 

Příklad dvoj verši: 

• Jakékoliv roční období -

(podzim) 

„Pochmurná nálada nad všemi visí, 

všude se válí prohnilé listí." 
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Pro představu uvedu příklad: 

Odpověď s prvky popisu: 

• Radost - „Kytička se narovnala, ptáček zpívá, 

nikde není vidět černé barvy, už nebude více zima. " 

Odpověď s prvky vyprávění: 

• Láska- „Být bez ní už ho nebaví. Všechno je nudný, 

bez jiskry a radosti. Musí jít rychle za ní." 

Posledním typem odpovědí byly takové, v nichž žáci použili známá rčení. Tuto kategorii 

ponechávám jako poslední, neboť se nevyskytla v žádné jiné třídě. 

Podívejme se na příklad odpovědi: 

• Radost, štěstí - „Být šťastný jako blecha. " 

Na pomezí ke skutečné metaforické tvorbě stavím tzv. lexikalizované metafory. 

Takovéto odpovědi se objevily pouze u dvou žáků. Podívejme se nyní na příklad 

lexikalizované metafory vytvořené na podnětový trs ke slovu smrt 

• „Bílé světlo na konci tunelu se blížilo." 

Nyní se budu věnovat dvěma metaforám, které vytvořili žáci vystupující pod čísly 

10 a 20. První metafora byla vytvořena na asociační trs ke slovu smrt Autor v této 

metafoře pracuje s poměrně zajímavým paradoxem, v němž světlo pozemského života 

zhasíná, zatímco světlo posmrtného života se blíží. 

Přestože oba motivy, v metafoře se objevující, můžeme znát z lexikalizovaných 

metafor, toto jejich spojení v jeden celek vnáší do metafory prvek novosti. 

• „Zhasla svíčka, přitom světlo se blíži" 

Druhá metafora byla vytvořena na zadání jakéhokoliv ročního období, konkrétně 

pak jaro. Autor zde pracuje s vizuální podobou mezi rašícími rostlinami a prsty člověka. 

Metafora tak působí především na naši obrazovou představivost. 

• „Příroda roztála a vystrkuje první zelené prstíčky, průkopníky." 
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Vzhledem k malému množství sebraných metafor, není v případě této třídy možné 

hodnotit elaborovanost či originalitu jednotlivých metafor srovnáním s produkcí ostatních 

spolužáků z této třídy. Je možné uvažovat o nízké motivaci žáků pracovat na tomto úkolu, 

což se projevilo na kvantitě odpovědí. Podrobněji se analýze této problematiky budu 

věnovat v následující kapitole. 

71 



6. Interpretace výsledků 

Nejdříve se budu věnovat těm trendům, které byly typické pro jednotlivé třídy a 

žáky je navštěvující. Vyzdvihnu především ty aspekty jejich výsledků, které je od sebe do 

určité míry odlišily. Přičemž důraz budu klást na rozbor části tvorba metafor, neboť zde 

byly rozdíly mezi jednotlivými třídami větší. Po té se budu věnovat těm trendům, které se 

objevily shodně, v návaznosti na jednotlivé zadávané materiály. a lze tudíž usuzovat, že 

nebyly úzce formovány povahou tříd, v nichž byla tato studie realizována. Zde se jedná 

především o analýzu pravidelně se objevujících chyb v několika úkolech a některých 

opakovaně se vyskytujících jevů ve formální i obsahové podobě odpovědí žáků. Nakonec 

se zaměřím na hlubší analýzu souvislostí mezi výsledky žáků v jednotlivých zadávaných 

materiálech. 

6.1 Interpretace podle jednotlivých tříd 

6.1.1 Osmá třída běžné ZŠ 

Orientační zjištění verbálních schopností 

V rámci tohoto materiálu žáci dosahovali nejnižších výsledků ze všech tří tříd. 

Musím však zdůraznit, že rozdíly mezi průměrnými výsledky žáků v jednotlivých třídách 

byly mnohdy neznatelné a pohybovaly se pouze v rozmezí půl bodu. Přesto lze usuzovat, 

že by tyto výsledky, kromě aktuální skladby žáků, mohly být ovlivněny faktem, že žáci 

osmiletého gymnázia či jazykové ZŠ mají větší dotaci hodin jazyka a to především toho 

cizího, neboť si v rámci studia povinně volí dva cizí jazyky. Tato častější „práce 

s jazykem" může následně pozitivně ovlivňovat jak rozsah jejich slovní zásoby, tak i 

schopnost porozumět textu a vytáhnout z něj podstatné informace. 
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Co se týče chybovosti v jednotlivých úkolech, zde se ukázaly být trendy ve všech 

třídách stejné, a proto se jim budu podrobněji věnovat níže. 

Porozumění metaforám 

Po formální stránce žáci dávali přednost odpovědím v délce jedné Či více vět. 

Nelze však konstatovat, že by jednotlivci preferovali vždy shodný typ odpovědi. Zdá se, že 

byli spíše ovlivněni konkrétními podněty. Usuzuji, že oba tyto jevy by mohly být 

podmíněny celkovou úrovní tvůrčích literárních kompetencí žáků. Vzhledem k tomu, že se 

tento jev objevil též ve třídě jazykové ZŠ, budu jej podrobněji analyzovat ještě v dalších 

částech textu. 

Po obsahové stránce se objevily čtyři dominantní způsoby, jimiž žáci uchopovali 

metafory a vyjadřovali jejich význam. První tři se opakovaly shodně ve všech třech 

třídách, proto se na tomto místě budu věnovat pouze čtvrtému způsobu, který se vyskytl 

jen zde. Jedná se o vyjadřování významu metafory skrze jinou obsahově blízkou metaforu. 

Uvedu příklad: 

• „Láska loví poslepu" „Láska hledá sama své oběti. " 

Mohu se pouze domnívat, zda -li žáci užili metafory proto, že ji shledali jako 

nejefektivnější způsob odpovědi, anebo proto, že chtěli udržet formální shodu s jazykem 

výzkumu. Jediné, co lze konstatovat je fakt, že užití analogie vyžaduje poměrně vysoký 

stupeň jak porozumění metafoře, tak i obeznámenosti s metaforickým jazykem, a to o to 

spíše, jedná-li se o vlastní tvorbu. 

Tvorba metafor 

Po formální stránce v této třídě převažovaly metafory zakomponované do kratších 

básniček a úvah. Domnívám se, že tento trend by mohl souviset s celkovou pisatelskou 

zralostí žáků. Kdy toto „ukotvení" nejspíše usnadňuje tvorbu. 

První zajímavostí, která se objevila v metaforické tvorbě žáků, je specifická podoba 

skupiny metafor tvořených na téma láska. V nichž láska je prezentována jako hybatel, 

který dotyčnou osobu uvede do stavu zamilovanosti. 
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Případně je hlavní aktér, láska, nahrazena osudem, či jiným vnějším činitelem, 

avšak průběh děje, kdy je člověk „doveden k zamilovanosti" zůstává stejný. 

Pro lepší představu uvedu příklad: 

• ,, Láska o něj zakopla.'' 

Na použití tohoto postupu je zajímavý fakt, že v reálném životě probíhá tento děj 

obvykle naopak. Člověk nejprve prochází stavem zamilovanosti a až následně se postupem 

času cit prohlubuje v lásku. 

Domnívám se, že toto specifické vnímání lásky je ovlivněno jevem, kterému jsem 

se věnovala již výše, tedy že žákům facilituje tvorbu, mohou-li se opřít o konkrétní 

vizuální představu. Což by vysvětlovalo, proč žáci lásku personifikovali do postavy. 

Figurovala - li v jejich představách láska jako osoba, stačí už pouze drobný krůček k tomu, 

aby tato osoba vykonávala nějakou činnost, v našem případě uváděla do stavu 

zamilovanosti. Nehledě na to, že tento model se běžně vyskytuje v dětské literatuře, 

převážně pak v pohádkách, v nichž je láska často prezentována jako „kmotřička", která 

různým způsobem zasahuje do děje a ovlivňuje životy hrdinů. Zaměříme -li se na oblast 

výtvarného umění, zde je zase standardně vyobrazován Amor zasahující lidi Šípem. 

Domnívám se tedy, že konečná podoba těchto metafor je zásadně ovlivněna faktem, že 

žáci je tvořili na základě obrazové reprezentace. E. Winnerová, která zkoumala tvorbu 

metafor u malých dětí postupovala tím způsobem, že dětem v zadání prezentovala témata, 

na něž následně tvořily metafory, jako kdyby mluvila o živých osobách. Například, místo 

aby děti tvořily metaforu na emoci zlost, mluvila o paní zlosti. Pomocí tohoto postupu, se 

jí podařilo získat metaforickou tvorbu již od velmi malých dětí (Winnerová in Fraser, 

2003). Zdá se tedy, že můžeme-li použít obrazovou reprezentaci problému, je řešení úkolu 

snazší. 

Princip práce s obrazovou reprezentací se uplatnil i v další metafoře na téma láska, 

kde žák přirovnal prožívání doprovázející lásku k pádu do černé díry. 

• „Láska je černá díra, 

když do ní spadneš, 

jen stěží vylezeš ven. " 
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Narozdíl od předchozí skupiny metafor, zde musel autor použít komplikovanější 

mentální operace. Nejdříve zde nejspíše figurovala představa dynamiky prožitků 

provázejících lásku k druhé osobě, které žák následně přirovnal k fyzickému světu 

(konkrétně k Černé díře), neboť pád do černé díry svou fatálností připomíná situaci 

zamilovaného člověka. Nehledě na to, že černá díra sama o sobě svou fyzickou podobou 

evokuje temné a hluboké city provázející lásku. 

H. Gardner, který studoval u různě starých dětí schopnost porozumět metaforám, 

zjistil, že pouze starší děti chápou vazbu mezi fyzickým světem a psychologickými 

vlastnostmi (Gardner in Dacey, Lennon, 2000). 

M. Chi, který se zaměřuje jak na porozumění metaforám, tak i na jejich tvorbu, 

tvrdí, že pouze tvořiví jedinci jsou schopni překonávat ontologické hranice, přičemž 

ontologie je chápána jako povaha bytí. Popisuje „aha" zkušenost v kreativitě jako 

ontologický posun, protože „jakmile je pojem nově uveden na jiném ontologickém 

stromě", ihned přijímá atributy tohoto „stromu". Tato bezprostřední zkušenost může vést 

k „aha" fenoménu (Chi in Dacey, Lennon, 2000, str. 145)." V souladu s touto teorií by se 

emoce provázející lásku nacházely na ontologickém stromě duševních stavů, avšak za 

pomoci metafory byly přeneseny na ontologický strom hmotných látek. M. Chi dále 

dodává, že užívání metafor, které vyžaduje jenom posunu mezi ontologickými větvemi 

jednoho stromu, nevyžaduje takovou míru kreativity a je přístupno větší skupině lidí, než 

přechod mezi ontologickými stromy (Chi in Dacey, Lennon, 2000). 

V případě metafor tvořených na podnětový trs vztahující se kpojmu smrt se vyskytl 

stejný trend, jako u metafor tvořených na téma láska. Nejvýrazněji převažovaly skupiny 

odpovědí, v nichž žáci pracovali s obrazovou reprezentací smrti personifikované do 

stařenky, matičky a podobně. Uvedu příklad: 

• , Matička s kosou ho navštívila " 

Další, značně menší skupinu tvořily odpovědi, v nichž žáci operovali Chiovou 

terminologií s přechodem pouze mezi „ontologickými větvemi" a to ze stejného stromu. 

Opět uvedu příklad: 

• „ Květ pomalu vadl, usychal, až úplně uschl. " 
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Domnívám se proto, že stejně jako se dá z výsledků usuzovat, že tvorbu facilituje 

přítomnost obrazové reprezentace, může mít obdobný efekt, je-li dostupná představa o 

přechodu mezi ontologickými větvemi stavů organismů. Zdá se, že tento mentální 

posun je pro větší skupinu lidí představitelný, čemuž odpovídá i Chiovo hodnocení, v 

němž tomuto posunu připisuje menší obtížnost, než jiným ontologickým posunům.36 

V případě metafor tvořených na jakékoliv roční období se ukázalo, že žáci 

preferovali nejvíce metafory vyjadřující období zimy, hned po té podzimu, jen jednou se 

objevila metafora na jaro a ani jedna, která by zachycovala léto. Nabízí se zde alespoň dva 

možné výklady. První z nich je čistě pragmatického charakteru, a sice, že žáci mohli být 

ovlivněni skutečností, že jsem tuto studii zadávala v zimních měsících. 

To však nevysvětluje pořadí zbylých ročních období. Domnívám se, že zde opět 

figuruje již opakované přesvědčení, že žáci preferovali ta roční období, u nichž je dobře 

dostupná jednoznačná obrazová reprezentace. 

Zima je typická sněhem, podzim barevným listím, jaro probouzející se přírodou, 

zatímco u léta je typická obrazová představa asi nejslabší. Předpokladu, že se žáci se při 

své tvorbě opírali o obrazové reprezentace odpovídá i fakt, že tak činili i v případě 

chybných odpovědí, v nichž také nejčastěji vykreslovali „žánrové scenérie" typické pro 

dané roční období. Pořadí preference jednotlivých ročních období bylo také shodné. 

Co se týče samotného obsahu metafor, skutečně převažovaly ty, v nichž žáci 

zachycovali typika konkrétních ročních období, přičemž je obvykle připodobňovali 

k neživým předmětům právě na základě vizuální podobnosti. Chrz ve své práci hovoří o 

třech úrovních metafor37. Druhá úroveň se vyznačuje tím, že k přenosu významu dochází 

v rámci spojení verbálního obsahu s neverbálním, jako je tomu v případě verbálního 

označení (pojmenování) percipovaného obsahu (Chrz, 1996, str. 105). V případě metafor 

na téma roční období, žáci nejčastěji tvořili metafory tímto způsobem, tedy verbálním 

označením percipovaného obsahu. 

Pro jasnější představu uvádím příklad: 

• Stromy na sebe upozorňují svými barvami. 

36 M. Chi konstatuje, že přechody mezi ontologickými stromy, obvykle stojí za velkými objevy. 
3 První úroveň tvoři jsou metafory, u kteiých k přesunu významu dochází v rámci interakce verbálních 
obsahů. Do třetí úrovně zahrnuje metafory pojímané na úrovni perspektivy. V tomto případě se jedná o 
projekci určitého vzoru do některé oblasti skutečnosti. 

76 



Zbylé metafory tvořené na tento podnětový trs se svou povahou nijak neodlišovaly 

od výše rozebíraných metafor tvořených na podnětová slova láska či smrt. 

Ještě bych se zastavila u tří metafor, které svou originalitou i jazykovou 

propracovaností vybočovaly zběžné tvorby žáků této třídy. Nejdříve představím první 

z nich. 

• „Ti dva ruku v ruce, 

hledají lásku na té louce. " 

Vidíme, že se jedná o metaforu tvořenou na téma láska. Jak jsem již uváděla 

v předešlé kapitole, tato metafora je velice efektivní díky jednoduchosti, která v sobě 

zároveň snoubí mnohoznačnost. Vzhledem k tomuto faktu splňuje kritéria „dobré 

metafory", neboť ponechává čtenáři dostatek prostoru pro vlastní představivost. Ačkoliv 

prvotně působí především svou zvukomalebností, sekundárně zaujme právě svým 

obsahem. 

H. Gardner ve své knize píše, že ačkoliv dnes již víme, že hudební inteligence má 

v nervovém systému vyhrazena samostatná centra, stále ještě intuitivně cítíme příbuznost 

jazyka a hudby. Z čehož může plně těžit právě básnický jazyk (Gardner, 1999). 

Druhé dvě metafory byly shodně vytvořeny na podnětový trs vztahující se k pojmu 

smrt. První z nich, kterou by bylo z hlediska literární teorie vhodnější nazývat jako 

rozvětvené metaforické přirovnání, vybočuje svou jazykovou obtížností, neboť autor zde 

velmi umně pracuje s významovým paradoxem. Takto „vystavěná" metafora či 

metaforické přirovnání se již v rámci této studie neobjevily, autor tak skutečně prokázal 

jedinečnou schopnost „hrát si s jazykem." 

• ,, Smrt je jako poslední kapitola v knize, 

žalostná a toužící po pokračování. 

Plná štástných konců, 

ale i nešťastných začátků. " 

Druhá z metafor v sobě opět skrývá tajemství mnohoznačnosti, autor zde působí 

především na naši obrazovou představivost. 

• ,, Černý plášť zahalil úsměv. " 

77 



Shrneme-li, čím tito autoři vybočili zběžné tvorby svých spolužáků, je tomu 

především díky dvěma faktorům. Zaprvé se jim podařilo koncipovat metafory tak, aby 

plně využili jejich jedinečnosti jako jazykového útvaru. A. Ortony píše, že metafora 

dokáže zachytit to, co je nemožné vyjádřit jiným způsobem, nechceme -li ztratit něco 

z celkového dojmu a vyznění (Ortony in Fraser, 2003). Za druhé každý z nich učinil svou 

metaforu originální jiným způsobem, jeden pracoval s obsahovou mnohoznačností, 

druhý s významovým paradoxem, třetí ve čtenáři evokoval množství různých obrazových 

představ. E. Winnerová píše, že „metafora je samotným prapůvodcem kreativity a 

otevřenosti jazyka" Může tak pomoci autorovi uchopit zdánlivě prchavé ideje (Winnerová 

in Fraser, 2003, str. 24) 

Nabízí se přirozeně otázka, co je příčinou toho. že někteří žáci svou tvorbou 

vybočili z řad svých spolužáků. Domnívám se, že jedním z faktorů by mohla být větší 

obeznámenost s básnickým jazykem a jeho typickými jazykovými prostředky. K této 

úvaze mě přivedly především následné rozhovory s těmito žáky. Dva z nich skutečně 

uvedli, že rádi čtou poezii či písňové texty a fascinuje je právě mnohoznačnost básnického 

jazyka, možnost různorodých výkladů, prostor pro projekci vlastních fantazií. 

Vedle zájmu o poezii žáci hovořili o kladném vztahu k četbě obecně. Také I. 

Viktorová uvádí, že asi od devíti let se čtenářské zájmy poněkud mění. Je stále zjevnější, 

kdo čte a kdo nečte, a tento zřetel od páté třídy posiluje. Stejně tak rejstřík čtených textů je 

stále bohatší. Na konci prvního stupně lze rozlišit vedle velké skupiny běžných 

průměrných čtenářů také čtenáře vášnivé, příležitostné a pochopitelně i nečtenáře 

(Viktorová, 2005). 

Z výsledků výzkumu společnosti Gabal a Consulting vyplývá, že čtenáře podstatně 

více baví škola, mají lepší známky, hlavně z českého jazyka, a často se učí cizí jazyky i 

mimo školu (Gabal a Consulting in Viktorová, 2005). Je tedy možné, že si žáci 

prostřednictvím četby komplexněji osvojili jazykové prostředky básnického jazyka než 

jejich vrstevníci. 

U třetího žáka nedominovala záliba v četbě v takové míře. Jeden z nich dokonce 

uvedl, že nečte příliš rád. Oba však shodně hovořili o silném vztahu k hudbě, přičemž 

jeden z žáků zdůraznil celkově pozitivní vztah k umění. Domnívám se, že poslech hudby, 

či aktivní hra na hudební nástroj, by mohly potencovat cit pro zvukovou složku jazyka, a 

tím být dalším faktorem, který by mohl ovlivňovat jazykovou tvořivost. 
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H. Gardner píše, že básník musí mít výraznou citlivost pro fonologii - být vnímavý 

k tomu, jak slova znějí a jak se navzájem ovlivňují svými hudebními kvalitami (Gardner, 

1999, str. 106). 

Možným příčinám faktu, proč někteří žáci nevytvořili žádnou metaforu, se budu 

věnovat souhrnně při interpretaci výsledků žáků jazykové třídy ZŠ, neboť zde byl tento jev 

nejrozšířenější. Na tomto místě však zmíním alespoň ten faktor, o němž se domnívám, že 

by mohl být dominujícím v této třídě, a tím je nedostatek literárních kompetencí a 

jazykových dovedností nutných pro tvorbu metafor. Žáků, kteří nevytvořili žádnou 

metaforu, bylo 11, což je asi třetina třídy. Nepředpokládám, že by byl tento výsledek 

ovlivněn kupříkladu stylem výuky. Stejně tak se všichni tito žáci alespoň pokoušeli o 

tvorbu, což do jisté míry vylučuje, že by se jednalo o důsledek nedostatečné motivace. 

Spíše to skutečně odkazuje na chybějící dovednosti potřebné k tvorbě metafor. 

6.1.2 Tercie osmiletého gymnázia 

Orientační zjištění verbálních schopností 

Průměrná úspěšnost žáků v tomto materiálu byla nejvyšší ze všech tří tříd, a to 

prakticky ve všech jednotlivých úkolech. Opět zde ale platí to, co jsem již zmiňovala výše. 

Jedná se totiž jen o velmi malé rozdíly, a proto jsem nezjišťovala významnost průměrů 

mezi třídami. Přesto lze konstatovat, že by to mohl být důsledek vyšší dotace hodin jazyka 

týdně, kterou tito žáci mají. Pravděpodobně to však nebude jediný faktor, který ovlivnil 

tyto výsledky, neboť pak by jich dosáhli též žáci jazykové ZŠ. Domnívám se proto, že 

částečný vliv sehrála také celková motivace k plnění úkolu a žáci aktuálně přítomní v době 

zadání materiálu. 

Porozumění metaforám 

Po formální stránce žáci preferovali odpovědi v délce jedné věty. Na rozdíl od 

předchozí třídy se tak dá říci, že žáci upřednostňovali určitý typ odpovědí. 
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Po obsahové stránce se v této třídě nevyskytl žádný specifický způsob uchopování 

významu metafor, který by nefiguroval také v dalších dvou třídách. 

Tvorba metafor 

Zaměřím-li se nejdříve na formální podobu odpovědi. žáci v této třídě více tvořili 

izolované metafory, než tomu bylo u žáků běžné třídy ZŠ. Domnívám se, že by to mohl být 

odraz větíí pisatelské zkušenosti těchto žáků, jež jim umožnil tvořit bez „opory" v 

rozsáhlejším textu. Tato větší pisatelská zkušenost též mohla figurovat za konstantní 

podobou odpovědí, kterou jednotliví žáci preferovali v části porozumění metaforám. 

Po obsahové stránce odpovědí. se nejdříve budu věnovat metaforám tvořeným na 

podnětový trs k pojmu láska. 

Zde se objevily dvě dominantní skupiny odpovědí, mezi nimiž můžeme, i přes 

značnou odlišnost v přístupu, nalézt určitou tématickou shodu. V obou těchto skupinách 

žáci akcentují citovou podstatu lásky. 

V první skupině metafor je patrná snaha lokalizoval lásku do místa, v němž sídlí 

city, tedy srdce. Ve druhé se naopak projevila potřeba vyjádřit rozsah a ambivalenci těchto 

Pro představu uvedu příklad ke každé z obou skupin. 

• „Jsi můj tlukot v srdci." 

• „Jako bych začal žít, ale zároveň umírat." 

E. Winnerová ve své studii píše, že použití metafory v komunikaci s druhými lidmi 

pomáhá dětem vyjádřit podstatu myšlenky. Zároveň však může být tato tvorba emočně 

významnou událostí, neboť prozkoumávání vlastního vnitřního světa je pro děti velmi 

důležité. U talentovaných děti se navíc tvorba metafor stává prostředkem, jak tyto pocity 

vyjádřit a komunikovat s okolím, čímž se stává zároveň očisťujícím a povznášejícím 

procesem (Winnerová in Fraser, 2003). Zdá se tedy, že metafora může být prostředkem 

k zachycení životně významných událostí, které je obtížné vyjádřit jinými formami. Je také 

ideálním prostředníkem pro vyjádření emocí a prožitků, které se obáváme 
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komunikovat příliš jasně a otevřeně. Gardner píše, že právě tato snaha hojně vyjadřovat 

své emoce a prožitky dominuje u mladých začínajících básníků (Gardner, 2003). 

V případě metafor tvořených na podnětová slova vztahující se kpoimu smrt. se 

objevily tři skupiny způsobu vyjádření. 

V jedné z těchto skupin žáci opět reflektovali a zpracovávali pocity, tentokrát 

umírajícího člověka. 

Další dvě skupiny metafor pracují výrazně se symbolikou. V případě první 

nejrozsáhlejŠí skupiny metafor, žáci zachycují chvíle umírání, přičemž zde pracují se 

symbolem odcházejícího života. Druhá skupina metafor je výrazně menší, a žáci v ní 

zpracovávají problematiku posmrtného života za použití symbolů křesťanské a 

mytologické tradice. Uvedu příklad od obou skupin. 

• „ Život teče ze dna. " 

• „Pouť zbloudilé duše v husté a nekonečné mlze. " 

Tématika odchodu duše z tohoto světa a potažmo následného posmrtného života je 

unikátní tím, že po staletí hraje zásadní úlohu v lidské společnosti, a to napříč kulturami, 

ačkoliv chápání a porozumění této problematice se samozřejmě v závislosti na 

jednotlivých kulturních a náboženských zvyklostech liší. Všichni ji intuitivně vnímáme 

jako zásadní otázku lidského života. Již velmi malé děti se instinktivně zajímají o vše, co 

se týká smrti. 

J. Hillman, vycházející z Jungovy analytické psychologie, pojímá metafory jako 

perspektivy či vzory, skrze něž člověk vnímá, chápe a vyjadřuje skutečnost. Základem 

těchto perspektiv jsou podle Hillmana archetypy, tj. obsahy kolektivního nevědomí. 

Hillman zkoumá různé způsoby poznání a vyjadřování z hlediska archetypových vzorů, jež 

jsou v nich ztvárněny. Objevuje tak určité „základní metafory" chápané jakožto 

dominantní perspektivy, tj. metafory, „v jejichž smyslu přistupujeme ke skutečnosti a 

světu" (Hilmann in Chrz, 1996). Uvažuji tedy, zda - li právě symboly a obrazy vystupující 

ve vztahu k smrti nemohou být formovány těmito „základními metaforami." Pokud by 

tomu tak bylo, je možné, že tento „mentální prekoncept" by mohl ovlivňovat nejen 

finální podobu tvorby, ale svým způsobem i facilitovat její samotný proces. Obdobně 

jako kupříkladu obrazové reprezentace. Toto mé přesvědčení posiluje také fakt, že někteří 

žáci pracovali se symbolikou též při tvorbě metafor na téma radost Konkrétně se jednalo 

o symbol cesty. Pokládám si proto otázku, zda-li někteří jedinci nemohou být více vnímaví 

vůči symbolům vázaným k určitým mentálním prekonceptům či archetypálním vzorům. M. 
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Piechowski předpokládá, že právě jazykově talentovaní lidé jsou obdaření touto představou 

o duchovnu, či přesněji duchovním vhledem (Piechowski in Fraser, 2003). 

Zbylé metafory vztahující se k tomuto pojmovému trsu byly tvořeny pomocí 

mechanismů, které již byly v rámci této práce analyzovány, proto je na tomto místě pouze 

zmíním. Jednalo se o metafory reflektující autorovy pocity a metafory tvořené na základě 

přechodu mezi „ontologickými stromy" duševních stavů a hmotného světa. 

Co se týče posledního úkolu, v němž žáci tvořili metafory na jakékoliv roční 

období, vyskytl se stejný trend jako v předchozí třídě. Žáci preferovali období zimy před 

ostatními ročními obdobími, případně vyjadřovali přechod mezi zimou a jarem. 

Objevil se i stejný princip tvorby metafor jako v běžné třídě, kdy žáci zachycovali 

typika konkrétních ročních období, přičemž je obvykle připodobňovali k neživým 

předmětům právě na základě vizuální podobnosti. 

Další skupina metafor zachycovala přerod zimy v jaro. Žáci nejčastěji vyjadřovali 

tento zvrat přirovnáním k probouzení se ze spánku, či vítězství světla nad tmou. S. 

Glusberg a S. Keysar vnáší do teorie metafor nový pohled, neboť ji chápou jako 

klasifikující (kategorizující) výpověď. Přičemž na každou kategorii lze nahlížet z hlediska 

dvou dimenzí, vertikální a horizontální38. Pro potřeby této analýzy se budu věnovat pouze 

vertikální dimenzi. 

Vertikální dimenze předpokládané struktury představuje různé hierarchické úrovně, 

na nichž je možné kategorizovat objekty. Jednou z těchto úrovní je také kategorizace na 

základě podobné motorické aktivity objektů. Domnívám se, že právě na základě tohoto 

principu byly tvořeny výše uvedené metafory, kdy žáci použili takových motorických 

aktivit, které připomínají probouzení přírody a postupný příchod jara (Glusberg, Keysar in 

Chrz, 1996). 

Uvedu příklad: 

• „Po noci dlouhé den nastává zas, 

vše k životu probouzí, vše ožije zas." 

I v této třídě se objevilo několik metafor, které svou originálností a obtížností 

použitých jazykových prostředků vybočují z běžné žákovské tvorby. V rámci této kapitoly 

38 Horizontální dimenze struktury přirozených kategorií je dána mírou typičnosti jednotlivých kategoriálnich 
členů. 
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se již nebudu věnovat všem těmto metaforám, neboť mnohé principy tvorby zde již byly 

podrobně analyzovány. Pozastavím se pouze u dvou z nich, u nichž se domnívám, že došlo 

k spojení dvou různých principů tvorby v rámci jedné metafory. 

Nejdříve uvedu obě tyto metafory. První se vztahuje k asociačnímu trsu na téma 

smrt, druhá k jakémukoliv ročnímu období, v tomto případě k zimě. 

• „ Nebe otvírá své brány, 

život je vzpomínka stará, 

duše od těla jsou brány, 

pokrývka života se párá." 

• „Přichází poslední, 

tak jako chytří lidé do politiky. 

Její děti tvoří pokrývku, 

měkkou jako lesní mok, 

ale i tvrdou, 

jako pivní pupek 

Odchází však hezky z rána, 

jak ochlasta od Ruperta!" 

V případě první metafory se zde opět objevuje práce se symboly křesťanské tradice. 

Zároveň jsou však tyto duchovní symboly přirovnávány v prvním případě ke vzpomínce, 

kterou bychom mohly zařadit do kategorie mentálního vlastnictví člověka, a v druhém 

k pokrývce, která zase reprezentuje kategorii hmotných objektů. Přičemž obě tato 

přirovnání nás přesouvají z „duchovních sfér" do „pozemského světa", avšak každá z nich 

jiným způsobem. Tento přesun mezi duchovním a pozemským světem vnímám jako přesun 

mezi ontologickými stromy, kdy na jedné straně vystupuje ontologický strom 

representovaný symboly duchovního světa (nebeské brány, odebírám duše), na druhé 

straně pak pozemského světa, který je jednou zastoupený mentálním vlastnictvím člověka 

(vzpomínka) a podruhé hmotnými objekty (pokrývka). 

Druhou metaforu by bylo možná přesnější pojmenovat jako rozvětvené metaforické 

přirovnání, přičemž autor používá několika principů připodobňování. Některým jsem se již 

věnovala výše. V tomto případě se zjevně jedná o přenos mezi ontologickými větvemi, 
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nejspíše fyzikálních stavů a objektů. V druhém případě autor tvoří přirovnání na základě 

životní zkušenosti. 

Kombinace těchto dvou forem přirovnání činí metaforu nejen velice originální, ale 

zároveň je i důkazem značných jazykových schopností autora. V čem se však tato metafora 

naprosto vydělila z ostatní tvorby (a to napříč všemi třídami), je prvek nadsázky a 

sarkasmu, který ji prolíná. To odkazuje nejen na schopnost si se slovy hrát, ale také je 

citlivě vnímat a používat. 

Právě tyto schopnosti E. Winnerová přisuzuje jazykově talentovaným dětem. 

Dodává také, že u jazykově nadaných dětí jsou „milníky" důležité pro pokročilou práci 

s jazykem dosahovány dříve (Winnerová in Fraser). Zdá se tedy, že jazykový talent by 

mohl být dalším faktorem, který podmínil lepší výsledky některých žáků. E. Winnerová a 

H. Gardner jsou přesvědčeni, že se spontánní vytváření metafor poněkud vytrácí během 

školních let. 

Důvodem je zřejmě skutečnost, že dítě zvládne základní slovník a nemá již takovou 

potřebu „rozpínat dostupné jazykové prostředky k vytváření nových významů." Navíc 

existuje silný tlak ze strany učitelů a rodičů na takzvaně správné odpovědi, takže děti se 

svým jazykem méně experimentují (Gardner, Winnerová in Dacey, Lennon, 2000). 

Z rozhovorů s žáky vyplynulo, že je tento úkol bavil mimo jiné také proto, že za něj 

nebyli hodnoceni a nemuseli se tak obávat špatných výsledků. Uváděli, že díky tomuto 

faktu si mohli dovolit psát vše, co je napadne, beze strachu z případných důsledků. Zdá se 

tedy, že prostředí, které je otevřené nápadům a podporuje tvůrčí ambice žáků, může 

příznivě přispět k jejich větší tvořivosti. Někteří autoři (viz. Maňák) se domnívají, že 

skutečně talentovaný člověk si cestu pro vyjádření svých schopností nalezne vždy. Zároveň 

však dodávají, že okolí a prostředí, v němž se tito lidé pohybují, jim může toto hledání 

buďto ulehčit, nebo naopak značně ztížit. Maňák nakonec přiznává, že v řadě případů 

absence pomoci a podpory znamená ztroskotání slibných nadějí (Maňák, 1996). 

Prostředí tedy může svým přístupem do značné míry ovlivnit, zda - li a v jaké míře 

se u dítěte budou schopni rozvíjet. Smékal kupříkladu uvádí, že určitou míru tvořivosti lze 

při správném vedení podnítit u každého člověka (Smékal, 1996). Podíváme - li se blíže na 

vlastnosti typické pro tvořivé jedince, tak jak je uvádějí například autoři Dacey a Lennon 

(2002), shledáme, že jsou zde často zmiňovány vlastnosti jako odvaha, nezávislost, 

tolerance vůči kritice a posměchu. Je tedy možné, že cíleným rozvíjením a podporou těchto 
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vlastností by se daly formovat i tvůrčí jazykové schopnosti u všech dětí. Jedním ze 

způsobů podpory rozvoje by mohla být práce s metaforickým jazykem. 

6.1.3 Osmá třída jazykové ZŠ 

Orientační zjištění verbálních schopností 

V tomto materiálu žáci rovněž dosáhli dobrých výsledků. Jen v úkolech hodnotících 

rozsah slovní zásoby dosahovali nižšího průměrného bodového ohodnocení než žáci tercie 

osmiletého gymnázia. Je možné, že tento výsledek mohl být ovlivněn způsobem výuky na 

osmiletých gymnáziích. Svou roli zde mohla sehrát též celkově nižší motivace žáků 

jazykové třídy kplnění úkolů, čemuž napovídají především výsledky zčásti tvorba 

metafor. 

V ostatních úkolech tohoto materiálu již byly rozdíly v průměrných percentuelních 

výsledcích velmi malé oproti ostatním třídám. 

Porozumění metaforám 

Po formální stránce odpovědí zde byl shodný trend jako ve třídě běžné ZŠ, žáci 

volili jedno či několikavětné odpovědi, nedá se říci, že by preferovali vždy určitý typ 

odpovědí. 

Stejně tak se vyskytly shodné trendy po obsahové stránce, především pak ve 

způsobu uchopování významu metafor. Tedy snaha o co největší zobecnění na straně jedné 

a konkretizaci na straně druhé. Promítání významu metafory do konkrétních 

kontextuálních rámců. Specifikem této třídy byl větší důraz kladený na zachycení a 

vyjádření detailů. 
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Tvorba metafor 

V této třídě metafory vytvořili pouze dva žáci. Jednu z nich by bylo vhodnější 

zařadit spíše do skupiny lexikalizovaných metafor. Na tomto místě je důležité položit si 

otázku, co mohlo způsobit fakt, že v jedné třídě žáci dopadli o tolik hůře než v ostatních 

třídách a navíc se tak stalo ve třídě, do níž jsou vybíráni na základě rozboru jejich 

jazykových schopností. 

Z rozhovorů, které jsem následně s žáky prováděla vyplynulo, že se pravděpodobně 

jednalo o nedostatek motivace pro plnění úkolu. Žáci uváděli, že nespatřovali smysluplný 

důvod k tomu, aby se snažili, když za výsledek nebyli nijak ohodnoceni. 

J. Maňák uvádí, že faktory brzdící rozvoj tvořivých sil žáka jsou přehnaná snaha o 

úspěch, falešná solidarita nebo konformita s převažujícím míněním třídy, zákaz kladení 

otázek učiteli, netolerantnost vůči hravému chování žáka, předsudky proti projevům 

originality, potlačování samostatnosti, práce pod stálým časovým tlakem, strach 

z hodnocení, autoritativní výchova a podobně. Jsou - li žáci dlouhodobě vedeni s důrazem 

na výkon, je možné, že původní obavy ze špatného hodnocení a neúspěchu se naopak 

mohou přeměnit v potřebu získávat tyto transparentní informace, být ohodnocen, 

vědět, jak si stojím mezi svými spolužáky. Podstatnou informací pak nemusí být vědomí 

vlastních schopností a dovedností uplatňujících se při řešení úkolů, ale známka od učitele 

či výsledný počet bodů. 

Dostává se do popředí otázka, jakou roli může ve výsledcích žáků hrát vliv stylu 

výuky. Z rozhovorů se samotnými učiteli vyplynulo, že identifikaci a rozvoj jazykových 

schopností žáků skrze tvorbu metafor a básnický jazyk obecně vnímají jako 

„nestandardní." Narážím zde tak znovu na zjištění, které jsem konstatovala již během 

minulé studie porozumění metaforám39. Tedy že metafory a básnický jazyk obecně jsou 

stále vnímány jako něco statického, co má své místo pouze v básních. Pro člověka, 

který nemá ambice stát se básníkem, je pak víceméně neprinosné a zbytečné se jím 

hlouběji zabývat. S metaforami se tak seznamují pouze žáci, kteří buďto hodně čtou, nebo 

poslouchají hudbu, a nebo se s metaforami setkávají v rámci rodiny. Nabízí se proto 

otázka, zda - li by nebylo přínosné vnést některá zjištění týkající se práce s metaforami, 

39 Kurincová, T: Porozumění metaforám u žáků sedmých tříd. 2008 
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kterými se zabývá současná psychologie, do prostředí škol. Některé studie se již zabývají 

možností využití metafor v rámci výuky (viz. např. Rychlická, 2002). 

6.2 Shodné prvky v jednotlivých zadávaných 
materiálech 

V rámci shodných trendů, které se vyskytly v návaznosti na jednotlivé zadávané 

materiály, se jako první budu věnovat analýze pravidelně se opakujících chyb. Po té 

jednotlivým jevům analogicky se objevujícím ve všech třídách40. Mám zde na myslí 

především obdobné postupy při koncipování odpovědí, a to jak po jejich formální tak 

obsahové stránce. 

6.2.1 Interpretace pravidelně se opakujících chyb 

Orientační zjištění verbálních schopností 

Jako první byl žákům předkládán materiál orientačního zjištění verbálních 

schopností. Úspěšnost žáků v tomto materiálu byla obecně poměrně vysoká. Výsledky 

ukazují, že částí materiálu, která nejcitlivěji zachycovala rozdíly, a to jak mezi žáky 

v rámci jednotlivých tříd, tak i uvnitř samotné skupiny, byla část A. které se budu věnovat 

jako první. 

Tato část byla zaměřena na schopnost porozumět textu. Úkolem žáků zde bylo 

určit, zda - li uvedená tvrzení vyplývají či nevyplývají z předloženého textu. Při podrobné 

analýze nesprávných odpovědí se ukázalo, že chyby, k nimž docházelo ve všech třídách, 

byly syceny ze dvou hlavních zdrojů. Prvním a zároveň nejdominantnějším zdrojem bylo 

40 V případě tvorby metafor v třídách, v nichž k tvorbě došlo. 
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nedostatečné porozumění textu, tím druhým pak dedukce většího množství informací, než 

skutečně z textu vyplývaly. Pro názornost uvedu příklady obou typů odpovědí: 

První příklad nesprávného porozumění tvrzení: 

• Hrdina chtěl po človíčkovi, aby mu nakreslil beránka 

Žáci chybně označovali toto tvrzení jako správné, neboť nedostatečně porozuměli 

úloze jednotlivých aktérů příběhu, a zaměnili vypravěče za postavu človíčka. 

Druhý příklad nadměrné dedukce informací: 

• Dospělí zakázali hrdinovi malovat a kreslit. 

Žáci opět chybně označovali toto tvrzení za správné. Neboť z části textu, v níž se 

píše, že dospělí odradili hrdinu od malířské kariéry, když mu bylo šest let, vyvodili 

informaci navíc, že mu dospělí zakázali malovat. 

Oba tyto zdroje chyb mohou být ovlivněny jak samotnou obtížností zvoleného 

textu, tak sníženou čtenářskou gramotností žáků. Některé současné studie ukazují, že 

právě schopnost porozumět čtenému textu vystupuje jako jeden z hlavních atributů 

skutečné čtenářské gramotnosti či čtenářské kompetence (viz.například projekty PISA 

a PERLS). Nejspíše se však jedná o souhru obou faktorů, tedy, že použitý text vyžadoval 

takovou úroveň čtenářských kompetencí, které nedosahují ve stejné míře všichni žáci dané 

věkové skupiny. Díky čemuž se tento úkol mohl stát určitým „zrcadlem" úrovně 

čtenářských kompetencí jednotlivých žáků. 

Němečtí badatelé H. Eggart a Ch. Garbeová (in Klumparová, 2008) ve své studii 

uvádějí, že úroveň potřebných čtenářských kompetencí nezbytných ke čtení 

s porozuměním, se liší v závislosti na povaze rozlišných textů, přesněji zde můžeme 

vysledovat hierarchickou posloupnost toho, jak se tyto schopnosti uplatňují při čtení 

jednotlivých textů. Přičemž diferencují mezi „čtenářskou kompetencí" a kompetencí 

„přijímat literární texty", kdy první z obou kompetencí má užší rozsah vázaný především 
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na porozumění věcným textům, zatímco pro porozumění literárním textům je nezbytná 

druhá hierarchicky výše stojící kompetence (Eggart, Garbeová in Klumparová 2008).41 

Je tomu tak proto, že literární texty se v mnohem větší míře vyznačují 

charakteristikami jakými jsou nejednoznačnost Či vysoká míra abstrakce. V případě textu, 

který jsem zvolila pro tento úkol, tedy úryvku z knihy Malý princ, výše uvedené rysy platí 

v plné míře. Je tedy možné, že pro žáky kteří nedosahují potřebných kompetencí přijímat 

literární texty, mohl být tento text příliš náročný. 

N. Groeben zdůrazňuje, že hlavním znakem dobrého čtenáře je schopnost 

přizpůsobit metodu čtení danému textu (Groeben in Klumparová, 2008). V souladu 

s tímto názorem rozlišuje A. Bamberg několik základních čtenářských stylů, mezi nimi též 

tzv. kritické čtení, tedy způsob čtení zahrnující mimo jiné též čtení s porozuměním 

(Bamberg in Klumparová, 2008). 

Kognitivní psychologové (viz. například Pearson) zdůrazňují, že zopakovat 

informace z textu neznamená, že jsme textu skutečně porozuměli. Dílo nemá realitu ve 

světě objektů, ale pouze v myslích čtenáře. Není proto ani přesné hovořit o interpretaci, ale 

spíše o konstruování smyslu na základě jeho porozumění (Jonák, 2007). 

Při analýze nesprávných odpovědí žáků se ukázalo, že nejvíce chybovali v těch 

tvrzeních, jež sice obsahovala víceméně správné informace, avšak objevovalo se v nich 

jedno či dvě slova, která v důsledku pozměňovala celý význam. 

Pro lepší představu opět uvedu konkrétní příklad: 

• Hrdina umí kreslit pouze uzavřené hroznýše. 

Toto tvrzení žáci chybně označovali za správné, neboť hrdina skutečně maluje 

uzavřené hroznýše, ale ne pouze je. 

41 V českém prostředí je tato hierarchie vnímána jinak. „Čtenářská kompetence" je nahrazena 

kompetencí „čtení s porozuměním" a místo kompetence „přijímat literární texty" se používá ..čtenářská 

kompetence." Pro potřeby této práce považuji za přehlednější německé dělení. 
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Dále to byla taková tvrzení, jež sváděla k dedukci většího množství informací, než 

z textu vyplývají. V případě těchto tvrzení chybovali i ti žáci, jejichž úspěšnost v rámci 

úkolu byla celkově vysoká. To připisuji především skutečnosti, že dedukce informací je při 

čtení beletrie přirozeným chováním, které se však žákům nepodařilo dostatečně 

reflektovat, což následně vedlo k nesprávným závěrům při posuzování takovýchto tvrzení. 

Sikora, Miall a Kuiken tvrdí, že anticipace je důležitou vlastností u uměleckých textů, 

ale nikoliv tak důležitou u jiných textů. Anticipace je chápána jako schopnost předvídání 

dalšího vývoje opírající se o schopnost rychlého a správného rozhodnutí, např. v případě 

omylu dokázat rychle tento omyl rozpoznat a změnit strategii (Sikora, Mail, Kuiken in 

Jonák, 2007). Problémem tak není samotný proces anticipace, ale jeho dostatečná reflexe a 

zvědomění. 

Analogicky s pořadím jednotlivých částí v materiálu se jako další budu věnovat 

vyhodnocení části B. 

Dalším, ve všech třídách pravidelně se opakujícím jevem, byla vysoká chybovost 

v jednom z úkolů části B, tedy části ověřující především aktivní slovní zásobu žáků. 

Úkolem žáků bylo doplnit do vět vynechaná slova tak, aby významově i stylisticky seděla. 

Chyby, ke kterým zde docházelo, byly dvojího druhu. 

Žáci buď doplňovali slova, která významově naprosto nezapadala do zadání, nebo 

volili taková slova, která sice ve větách dávala smysl, avšak neodpovídala našim 

standardním postupům. 

Opět uvedu konkrétní příklady obou těchto jevů: 

• Při odpovědi na inzerát, který se týká nového zaměstnání, nám nejdříve 

pošlete do roka, který bude samozřejmě obsahovat... 

Zde vidíme, že žák doplnil slovo, která jak významově tak stylisticky nezapadá 

do uvedené věty. 

• Při odpovědi na inzerát, který se týká nového zaměstnání, nám nejdříve 

pošlete e-mail, který bude samozřejmě obsahovat všechny údaje o vašem 

životě. 
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Zde vidíme, že slovo e-mail se sice nijak nevylučuje se zněním věty, ale 

společenská zvyklost je taková, že údaje o životě se zasílají v životopise. 

Zatímco první skupina chyb vypovídá o celkovém nepochopení textu, druhá spíše o 

jistém mezigeneračním posunu. To bylo patrné především u variant úkolů s tématikou 

odpověď na pracovní inzerát a odesílání důležité korespondence. V obou těchto případech 

se žáci snažili uplatnit použití internetu. 

Část C. hodnotící především jazykový cit uplatňující se při výběru vhodných slov 

do textu, dopadla ve všech třídách velmi dobře a žáci zde chybovali jen minimálně. 

Předpokládám, že tento výsledek bude značně ovlivněn způsobem zadání úkolu, respektive 

jeho povahou. Podobná cvičení totiž bývají běžnou součást školní výuky. Svou roli tu tedy 

mohl sehrát cvik a celkově větší obeznámenost s úkolem. 

Porozumění metaforám 

V tomto materiálu se prakticky vůbec nevyskytly chybné odpovědi. Spíše se zde dá 

hovořit o více či méně zdařilém vystižení významu metafor. Úkol měl především 

motivovat žáky k následné tvorbě metafor, a proto byly zvoleny spíše „lehké metafory." 

Tvorba metafor 

Ve všech třech třídách se vedle úspěšně utvořených metafor vyskytlo velké 

množství chybných odpovědí. Tyto odpovědi lze rozčlenit do několika základních skupin, 

které se svou povahou více či méně vzdálily původnímu zadání. Zajímavé je, že tyto 

skupiny se vyskytly v jednotlivých třídách prakticky totožně. 

První skupina odpovědi zahrnuje ty, které spadaly do oblasti poezie. Jednalo se o 

všechny útvary jako kratší básničky, říkadla, izolované verše či přirovnání. Tyto útvary 

se vyskytovaly nezávisle na zadávaných podnětových slovech. Právě kategorie básniček 

byla velmi zajímavá tím, že se tvorba žáků velmi lišila jak svou formální podobou, tak 

především kvalitativní úrovní použitých jazykových prostředků a též mírou originality. 
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Uvedu příklad jedné z nadprůměrných odpovědí: 

• smrt - „ Umírání je věc přirozená, 

občas bolí, občas sténá, 

každý si tím musí projit, 

přiznat si, že čas je pojit. " 

Druhá velká skupina odpovědí byla ta, kterou můžeme nazvat jako vyjádření 

v próze. Opět jsou zde zahrnuty různé útvary jako úvahy, popisy, citáty. Tyto odpovědi se 

svou povahou již dosti vzdalovaly původnímu zadání. 

Uvedu příklad úvahy: 

• Radost - „Měl peníze, ženu, bydleni, práci a pořád mu to nestačilo, 

jednoho dne přišel o vše a až ted si uvědomil, že klesl z 

nádherného období života do spárů temných ulic. " 

Poslední skupinou odpovědí vyskytující se ve všech třídách byly tzv. 

lexikalizované metafory. Tedy takové metafory, které jsou běžně užívány v hovorovém 

jazyce a to v ustáleném významovém kontextu. Tyto metafory řadím na pomezí 

metaforické a nemetaforické tvorby. R. Sternberg a jeho kolegové dospěli k přesvědčení, 

že dobrá metafora je taková, jejíž téma a nosič pocházejí pokud možno ze vzdálených 

oblastí, kdy zároveň uvnitř těchto oblastí zaujímají téma a nosič co nejbližší významové 

postavení. Přitom vzdálenost mezi oblastmi tématu a nosiče je určitým kompromisem, kdy 

příliš velká vzdálenost může vést k nesrozumitelnosti a příliš malá k banalitě (Sternberg in 

Chrz, 2006, str. 218). Lexikalizované metafoiy jsou důsledkem toho, že i původně „dobrá 

metafora" ve chvíli, kdy se stane běžnou součástí jazyka, ztrácí na své účinnosti. Odpověď 

žáka, v níž bylo použito lexikalizované metafory, tak spíše vypovídá o tom, že žák 

rozumí tomu, co je metafora a je schopen ji kontextuálně vhodně použít. Již však 

nevypovídá o tom, zda - li je schopen vlastní tvorby a pokud ano, jaký charakter by tato 

tvorba měla. Dostáváme tak především informaci o úrovni porozumění metafoře než o 

žákově tvůrčích kompetencích. 
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6.2.2 Interpretace opakovaně se vyskytujících jevů 

Orientační zjištění verbálních schopností 

Většina trendů, která se vázala k tomuto materiálu, spadala do oblasti shodné 

chybovosti. Pouze jeden jev vybočil z této kategorie a ten se týká souvislosti mezi 

výsledky uvnitř samotného materiálu. Jak jsem již zmiňovala výše, část A týkající se 

porozumění textu, nejvýrazněji zrcadlila rozdíly jak mezi jednotlivými třídami, tak uvnitř 

samotných skupin. Shodně s tímto faktem se ukázalo, že souběžně stím, jak žákům 

přibývaly body v této části A, posunovali se výše v celkové úspěšnosti v materiálu 

orientačního zjištění verbálních schopností. Zdá se tedy, že ti žáci, kteří byli úspěšní v této 

části, již neztráceli body v jiných částech materiálu, a proto se automaticky umisťovali lépe 

v celkovém hodnocení. Toto zjištění pouze podtrhuje přesvědčení, že část A se stala 

nejpřesnějším ukazatelem rozdílů mezi žáky v rámci tohoto materiálu. 

Porozumění metaforám 

V případě druhého zadávaného materiálu porozumění a tvorby metafor je analýza 

obecných trendů mnohem složitější, neboť se výsledky, především pak v Části tvorba, 

zásadně lišily v návaznosti na jednotlivé třídy, v nichž studie probíhala. Těžiště 

interpretace tohoto materiálu tedy leželo v podrobné analýze výsledků jednotlivých tříd. 

Přesto i zde můžeme vysledovat určité obecné trendy, které stojí za povšimnutí. Nejdříve 

se budu věnovat první části zadávaného materiálu, tedy porozumění metaforám. 

Jak jsem již uváděla v předcházejících kapitolách této práce, část porozumění 

metaforám sloužila především k vtažení žáků do problematiky a navození tvůrčí atmosféry. 

Protože vzorek předkládaných metafor nebyl velký, umožňuje pouze nahlédnout do 

způsobu jakým žáci pracují s básnickým jazykem. 

Při analýze formální stránky odpovědí jednoznačně převažovaly odpovědi v délce 

jedné věty. Zajímavé je však zjištění, že zatímco u jednotlivých žáků běžné i jazykové ZŠ 

nebyla zřetelná shoda v preferenci konkrétní formální podoby odpovědí, u žáků osmiletého 

gymnázia tomu tak bylo. 

Zdá se tedy, že žáci základních škol byli při volbě konkrétní formy odpovědi více 

ovlivněni jednotlivými metaforami, zatímco u žáků gymnázia převážily preferované 
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postupy ve sdělení myšlenky. Vzhledem k tomu, že od žáků gymnázia též vzešla 

nejbohatší vlastní tvorba, domnívám se, že by se mohlo jednat o důkaz vyzrálejšího stupně 

tvůrčích literárních kompetencí. Neboť má - li být sdělení koherentní a srozumitelné, musí 

být kladena stejná důležitost nejen na jeho obsahovou stránku, ale i formální podobu. 

Kupříkladu faktory jako výstižnost a celkový efekt jsou právě formální podobou silně 

podmíněny. 

Má - li být naše tvorba srozumitelná pro ostatní, musí být její jednotlivé složky 

sladěny v jeden celek, který je adekvátní jak po formálním, tak obsahové stránce. Přitom 

obsahová podoba sdělení v sobě zahrnuje též volbu vhodných jazykových prostředků 

odpovídajících kulturním zvyklostem dané společnosti. Pro úspěšnost takového procesu je 

nezbytná dostatečná míra sebereflexe. Míra schopnosti takto formovat svá sdělení, je pak 

určitým odrazem kulturního kapitálu jedince. Při tvůrčí činnosti je tedy důležitým faktorem 

procesu tvorby jeho reflexe. Vždy se totiž pohybujeme ve třech dimenzích mezi: 

individuální tvorbou obsahu, osobním rozuměním určitému obsahu a dorozuměním se o 

něm v odpovídajícím sociálním a kulturním rámci. 

Dorozumět se o rozuměném předpokládá tvořivé užívání takových výrazových 

struktur, které budou mít pro obě interpretující strany srovnatelný významový, motivačně -

hodnotový a tvořivý potenciál, takže budou umožňovat společnou „výrazovou a 

interpretační hru" (Chrz, 1996). Plnohodnotná aktivní účast v této hřeje součástí obecného 

edukativního procesu sebeutváření, skrze nějž si jedinci budují vědomí sebe sama i 

ostatních, své vlastní minulosti, svého postavení ve světě a v sociálních skupinách, do 

nichž patří (Thompson in Slavík, 2007). 

Při rozboru obsahové stránky odpovědí žáků se ukázalo, že ve všech třídách se 

vyskytly tři přístupy ve způsobu uchopení významu metafory. 

První přistup, který je možné spatřovat ve způsobu vyjádření odpovědí, byla snaha 

buďto o co největší zobecnění odpovědi, nebo naopak o její detailizaci či konkretizaci. 

Uvedu příklad zobecnění: 

• „Vadl den, tak nevinný a čistý..." - „Začíná večer, stmívá se. " 

Příklad konkretizace: 

• „Vadl den tak nevinný a čistý." - „Den se chýlil ke konci a vítr foukal 

do záclon." 
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H. Gardner, který zkoumal vztah mezi dětskými schopnostmi a chápáním metafor, 

se domnívá, že vývoj chápání metaforického jazyka má svoji posloupnost tak jako 

vývojové fáze u Piageta a Eriksona, a má i úzkou vazbu na typy vývoje popsané v těchto 

teoriích (Gardner in Dacey, Lennon, 2000). Je tedy možné, že uchopení a vysvětlení 

metafory v její obecné rovině je, stejně jako to shledáváme v případě vývoje myšlení, 

odrazem vyzrálejšího stupně mentálních schopností žáků, kteří takto postupovali. Zatímco 

snaha o konkretizaci může vyjadřovat přetrvávající potřebu vnést do „nejednoznačného" 

metaforického jazyka faktické a tudíž nevyvratitelné prvky. 

Tento motivační faktor by mohl figurovat také u druhého přístupu, kde vystupuje 

do popředí snaha o „ukotvení významu metafory v situačních kontextech/* 

Uvedu příklad: 

• „Láska loví poslepu" - „Seznámenípo internetu, nebo třeba máš 

někoho rád, i když víš, že třeba není 

poctivý, lže, ale máš ho ráda. Prostě 

někdy nezáleží na okolnostech. " 

Opět se zde jako jeden z možných činitelů nabízí potřeba vymezit významu 

metafory konkrétní hranice, konkrétní významové rámce. 

Za podobou těchto odpovědí však může stát i to, že metafora vybízí k tomu, aby 

byla uchopována skrze osobní zkušenost, skrze příběhy našeho života. Tomuto 

předpokladu nasvědčuje též třetí přístup ve způsobu vyjádření odpovědi. Do podoby 

odpovědí žáků se promítly jejich emoční a prožitkové asociace. 

Pro představu uvedu příklad: 

• „Od chvíle co nejsi ztrácím směr" - „Od té doby, co jsi mě opustil, nevím kam jít, 

co dělat, ztratil jsem smysl života, 

nemůžu a nechci bez tebe žít. " 

Psychoanalyticky zaměření autoři pojímají metafory jako perspektivy či vzory, 

skrze něž člověk vnímá, chápe a vyjadřuje skutečnost. Kontext metaforického vyjádření je 

tak chápán jako výsledek individuální historie a na pozadí tohoto kontextu demaskuje 

metaforu jako odreagování vytěsněných obsahů a afektů (Chrz, 1996). 
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Studie s touto problematikou spojené, se však převážně věnují metaforické tvorbě, 

zůstává tedy otázkou, nakolik povaha metafory evokuje výše uvedené přístupy též při jejím 

„rozkódovávání" a následném výkladu. 

Tvorba metafor 

Co se týče samotné metaforické tvorby, tak zde bylo trendů méně a výsledky se 

poměrně lišily dle jednotlivých tříd. Pokud se objevily podobnosti, tak se vztahovaly pouze 

ke třídě běžné základní školy a osmiletého gymnázia, neboť od žáků jazykové základní 

školy nevzešla prakticky žádná metaforická tvorba. Pokud zde tedy budu hovořit o 

společných znacích, mám na mysli pouze první dvě zmiňované třídy. 

Zde se značná shoda objevila ve formální podobě odpovědi. kdy většina 

žáků preferovala delší odpovědi. Obvykle zakomponovávali metafory do básniček, či 

kratších prozaických útvarů jako jsou například úvahy. Izolované metafory se objevovaly v 

obou třídách poměrně zřídka, ačkoliv v tercii osmiletého gymnázia tomu bylo přeci jenom 

více. Tento trend by mohl souviset s vývojem strategií psaní obecně. Hayes a jeho 

kolegové ve své studii zjistili, že zkušení pisatelé se při své práci zaměřují na koherenci a 

význam textu v daleko větší míře, než ti méně zkušení. Zároveň lépe dokáží jak 

identifikovat, tak následně do své vlastní tvorby promítat pouze důležitá fakta (Hayes in 

Eysenck, Keane, 2008). Je tedy možné, že stejně tak zakomponovávání metafor do básní či 

úvah, je odrazem menších pisatelských dovedností a zkušeností, kdy autor ještě není 

schopen zachytit sdělovanou myšlenku pouze do samotné metafory. A naopak, schopnost 

promítnout celou ideu pouze do jedné metafory je odrazem vyššího stupně pisatelských 

dovedností. 

Po obsahové stránce je bezesporu zajímavé, že v obou třídách žáci utvořili největší 

množství metafor na téma smrt. Důvodů, proč tomu tak je, může být mnoho. Podívejme se 

alespoň na některé z nich. 

I. Šípoš, J. Plichtová a J. Zelman během svých experimentů zabývajících se 

vztahem mezi tvorbou metafor a paměťovými procesy došli k závěru, že produkci 

metafory není možné uspokojivě objasnit, aniž by byla vzata v úvahu epizodická paměť 

uchovávající osobní zkušenost, reprezentovanou různými situacemi a aktivitami, spolu 
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s doprovázejícími pocity a hodnocením. Tato osobní zkušenost nalézá svoji 

komunikovatelnou formu prostřednictvím sémantické paměti. Autoři docházejí k závěru, 

že dobrá metafora může být produkována pouze při interakci epizodické a sémantické 

paměti (Šípoš, Plichtová, Zelman in Chrz, 1996). 

Je tedy možné, že žákům se lépe tvoří metafory na ta podnětová slova, která mohou 

evokovat zásadní události a zkušenosti, ať již z jejich vlastních životů, či ze životů pro 

ně blízkých osob. Svou roli zde může bezesporu hrát také určitý efekt šoku, neboť smrt je 

událost, která je provázena velmi ohraničeným a intenzivním prožitkem. Na obdobném 

principu by mohl působit také celý podnětový trs vztahující se k tomuto pojmu. Samotné 

myšlenky na smrt a prožitky tuto událost provázející svou kontrastností mohou snáze 

vyvolat také představu o metaforickém vyjádření tohoto pojmu. Tuto úvahu podporuje též 

fakt, že dalším podnětovým slovem, na něhož žáci vytvořili nejvíce metafor, bylo slovo 

láska. Opět stav provázený velmi jasnými a dobře identifikovatelnými pocity. Oproti tomu 

radost je prožitkem daleko difúznějším, má mnohem nezřetelnější podobu, často se mění 

jak jeho intenzita, tak i podoba. Pořadí mohlo být samozřejmě ovlivněno také mírou 

aktuálnosti daného tématu pro dospívající žáky a budeme - li vycházet z přesvědčení, že se 

skutečně lépe tvoří metafory na témata, která hrají výraznou roli v našich životech a 

zkušenostech. Toto vysvětlení však nelze vztahovat na fakt, proč žáci v běžné třídě ZŠ 

nevytvořili žádnou metaforu na podnětové slovo radost, štěstí. Neboť radost či štěstí hraje 

bezesporu významnou roli v životě každého člověka 

J. Křivohlavý (2006) ve své knize píše také o tom, že metafory nám chtějí říci něco, 

co se dá lépe postihnout obrazným vyjádřením nežli logickými výroky. Je tedy možné, že 

témata jakými jsou smrt a láska, v nás vyvolávají potřebu vyjádřit je pomocí metafor, 

zatímco u slova radost není tato potřeba zdaleka tak intenzivní. 

Další možný důvod vychází z Paviovy koncepce dvojího kódování. Tato koncepce 

předpokládá dva nezávislé avšak kooperující systémy zpracovávající informace -

imaginativní a verbální. Imaginativní systém zpracovává informace názorné povahy, jako 

jsou obrazy, scény a události; verbální systém zpracovává informace jazykové povahy. 

Pavio zde poukazuje na fakt, že k porozumění metafoře dochází často prostřednictvím 

představy (obrazu) (Pavio in Chrz, 1996). V takovémto případě by podnětová slova, která 

máme spojená s jednoznačnější obrazovou představou, následně facilitovala 

metaforickou tvorbu. Smrt je navíc velmi často vyobrazovaným tématem, a je tomu tak 
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již v dětské literatuře. Zde obvykle figuruje symbol smrtky, kmotřičky, či zubaté s kosou, 

zkrátka osoby, která přichází, aby dotyčnou osobu „zbavila života." Ve třídě běžné ZŠ se 

skutečně objevila skupina metafor uchopujících smrt z tohoto úhlu pohledu. 

Postava smrtky je však pouze jedním ze způsobů pojetí a ztvárňování smrti. 

Literatura a film též často pracuje s obrazem umírajícího člověka. Budeme - li těmto 

scénám věnovat pozornost, zjistíme, že i zde se opakuje poměrně ustálená kompozice 

vyobrazení, kdy důraz je kladen především na dostatečné vyznění vyprchávání lidského 

života. 

V žákovské tvorbě se opět objevila velká skupina metafor, v nichž se žáci snažili 

rozmanitými jazykovými prostředky vyjádřit tento stav. Ačkoliv se jedná o skupinu na 

první pohled velmi různorodých metafor, spojuje je jejich výsledný výraz a dojem. Lze 

tedy usuzovat, že ačkoliv tématika radosti či štěstí bude nejspíše figurovat v zásadních 

životních událostech obdobně jako předchozí dvě témata, chybí zde dostatečně jasná a 

jednoznačná obrazová reprezentace, která by facilitovala metaforickou tvorbu. 

Shoda ve způsobu tvorby metafor se objevila také u posledního zadávaného 

podnětového trsu, který se tykal jakéhokoliv ročního období. Jak ve třídě běžné ZŠ, tak ve 

třídě osmiletého gymnázia, se vyskytly dvě totožné skupiny odpovědí. První je ta, v nichž 

žáci vyjadřovali podobnost daného ročního období a neživých předmětů, obvykle se 

jednalo o části oděvů, či látek. Ve druhé skupině odpovědí žáci vyjadřovali střídání ročních 

období jako určitou obdobu zápasu či soubojů. 

Stejně jako tomu bylo výše, i zde žáci pracovali s obrazy a symboly, které můžeme 

nalézt především v dětské literatuře a pohádkách. Jedná se například o metaforu 

pojednávající o souboji bratrů, jakožto zástupců ročních období a podobně. Můžeme tedy 

uvažovat, že i v tomto případě žákům facilitovaly jejich tvorbu konkrétní obrazové 

reprezentace. 

Chrz ve své práci zabývající se teorií metafory píše: „Přes rozdílnost jednotlivých 

přístupů zabývajících se problematikou metafor... se zde objevuje společný rys kladení 

důrazu na percepční základ metafory... Toto zaměření na vztah metafory kpercepci je 

zároveň přínosem k obecnější problematice, kterou představuje vztah jazyka a percepce 

(Chrz, 1996, str. 225)." 
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Zamyslíme - li se v závěru nad některými obecnými trendy tvorby souvisejícími 

s povahou zadávaných podnětových trsů zdá se, jakoby ty, které mohou evokovat 

významné životní události, žáky více motivovaly či pudily k vlastní tvorbě metafor. 

Zároveň jakoby se ukazovalo, že v případech, kdy máme navíc tato podnětová slova 

spojená s konkrétními obrazovými reprezentacemi, dochází k facilitaci této tvorby. 

6.3 Vztah mezi výsledky žáků v jednotlivých 
materiálech 

(Orientační zjištění verbálních schopností, materiál na porozumění a tvorbu metafor) 

Mezi výsledky žáků v jednotlivých zadávaných materiálech se neobjevily žádné 

natolik prokazatelné souvislosti, aby bylo možné z nich vyvozovat obecnější závěry. Spíše 

se dá konstatovat, že se mezi jednotlivými třídami vyskytly zajímavé rozdíly v rozložení 

výsledků žáků. 

Shodně s pořadím z předchozí kapitoly této práce budu nejdříve hovořit o běžné 

třídě ZŠ. Co se týče výsledků v části tvorba metafor, nejvíce metafor vytvořili žáci, kteří 

zároveň dosáhli nejvyššího počtu bodů v materiálu orientačního zjišťování verbálních 

schopností. Všichni tito žáci měli v tomto materiálu také vysoký počet bodů v úkolech, 

které se jeví jako nejcitlivější ukazatelé rozdílů mezi žáky, tedy v úkolech na porozumění 

textu a bohatost slovní zásoby. Jedná se o výsledek, který je srozumitelný a do jisté míry 

předpokládatelný, neboť jak jsem již uvedla výše, mnozí teoretici se domnívají, že 

schopnost porozumění textu je jedním z hlavních ukazatelů úrovně čtenářských 

kompetencí a kompetencí přijímat literární texty (viz Klumparová, 2008). Zároveň 

jsou dnes již známy mnohé studie, které potvrzují vztah mezi schopností porozumět textu 

především v tom slova smyslu dokázat si z něj vytáhnout podstatné informace a citlivě 

vnímat jeho výstavbu. Tyto schopnosti se následně transformují ve větší jazykovou 

obratnost projevující se mimo jiné též ve vlastní tvorbě. H. Gardner ve své práci používá 

příkladu básníka, který svou tvorbu dovedl k dokonalosti tím, že si pročítal díla ostatních 

básníků, zapamatovával si určitá vyjádření a obraty, které používali, aby si co nejvíce 

osvojil „řemeslnou práci s jazykem" a vědom si této své znalosti, se mohl bez zábran 
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věnovat spontánní tvorbě. Gardner schválně používá krajního modelu básníka, neboť jak 

s nadsázkou říká: „Básník jen bohatě rozvinul schopnosti, jež důvěrně znají všichni 

průměrní a mnozí podprůměrní lidé (Gardner, 1999, str. 107)." To samozřejmě neznamená, 

že by básníci nedisponovali talentem, který však „není dán" každému člověku. Gardner 

tím pouze říká tolik, že talent není jediným faktorem, který ovlivňuje naše nakládání 

s jazykem. 

Překvapující výsledky, vzhledem k výše uvedenému, se objevily ve třidě 

osmiletého gymnázia. Zde nejvíce metafor vytvořili žáci, kteří dosáhli relativně nízkých 

bodových výsledků v materiálu orientačního zjištění verbálních schopností. 

Zaměříme-li se opět na úkoly nejcitlivěji zaznamenávající rozdíly mezi žáky, 

vidíme, že tito žáci dosáhli menšího počtu bodů v úkolu na porozumění textu, ale byli 

úspěšní v úkolu zkoumajícím úroveň slovní zásoby. Jak jsem již uvedla výše, Gardner ve 

své práci uvádí, že schopnost nakládat umně s jazykem je jedním z faktorů ovlivňujících 

naši jazykovou tvorbu. Osvojování těchto dovedností skrze četbu je však nejspíš pouze 

jednou z možných cest. Gardner ve své práci zdůrazňuje, že při utváření jazyka hraje 

centrální úlohu mluvená řeč a sluch (Gardner, 1999). Lze tedy dovodit, že i v případě 

žáků, u nichž lze usuzovat na nižší úroveň kompetencí přijímat literární texty, nemusí být 

negativně ovlivněna jejich jazyková tvorba, neboť si mohli své jazykové schopnosti osvojit 

a rozvinout jiným způsobem než četbou. Z rozhovorů, které jsem prováděla s žáky, jejichž 

metaforickou tvorbu jsme vyhodnotila jako nadprůměrnou v porovnání s jejich spolužáky 

vyplynulo, že některé z nich lze označit pouze za příležitostné čtenáře. Domnívám se tudíž, 

že četba je pouze jedním ze zdrojů, kterým je možné zdokonalit své schopnosti práce 

s jazykem a zároveň obohatit svoji slovní zásobu. Více světla by do této problematiky 

vnesly informace z rodin těchto dětí, které by nám umožnily utvořit si představu o jejich 

dětství, o tom, zda - li jim rodiče předčítali pohádky, vyprávěli a vymýšleli společně 

příběhy, jaký je vztah dětí k hudbě a podobně. 
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7. Závěr 

V závěru tohoto výzkumu se pokusím zodpovědět otázky, která jsem si položila 

v jeho úvodu. 

1. Jsou schopni žáci 8. tříd tvořit metafory, pokud ano, jaké charakteristiky 

tato jejich tvorba vykazuje? 

Z výsledků tohoto výzkumu lze jednoznačně potvrdit, že žáci 8. tříd jsou schopni 

tvořit metafory. Tento závěr platí jak pro žáky běžné základní školy, tak i osmiletého 

gymnázia. Nepotvrdil se tedy předpoklad R. Alberta, podle něhož můžeme ve věku kolem 

puberty předpokládat „mrtvé období" v oblasti jazykové tvořivosti (Albert in Dacey, 

Lennon, 2000). V případě žáků jazykové školy nelze toto tvrzení jednoznačně potvrdit, 

neboť zde vytvořili metafory pouze dva žáci. Domnívám se, že se jedná spíše o důsledek 

nedostatečné motivace či nedostatečné, nevhodné nebo úplné absence přípravy na tuto 

nestandardní hodinu. Podílet se na tomto výsledku mohlo též aktuální personální složení 

třídy. 

Po formální stránce odpovědí není trend mezi žáky ZŠ a osmiletého gymnázia 

shodný. Zatímco žáci ZŠ jednoznačně preferují delší odpovědi, v nichž zakomponovávají 

metafory do kratších básniček či úvah, u žáků osmiletého gymnázia se vyskytují i 

izolovaně vytvořené metafory. 

Po obsahové stránce tvorby lze u jejich pozorovat několik shodných trendů. 

V obou typech tříd tvořili žáci nejvíce metafor na podnětový trs vztahující se k pojmům 

smrt a hned po té láska. Stejně tak se vyskytly v obou třídách shodné principy ve způsobu 

tvoření metafor na tato témata. 

Prvním z nich bylo promítání emocí a prožitků do obsahu metafor, což nasvědčuje 

možnému zpracovávání osobních zkušeností skrze metafory. 

Druhým pak tvoření metafor na základě obrazové reprezentace. Ukázalo se, že ve 

třídě tvořené žáky běžné základní školy se více uplatnil princip tvoření metafor na základě 
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obrazové reprezentace, pojmy smrt a láska tu často figurovaly jako personifikované 

postavy. 

Třetím principem, který se vyskytl v tvorbě žáků, bylo konstruování metafor na 

základě přechodu mezi ontologickými větvemi. 

V případě metafor tvořených na podnětový trs vztahující se k jakémukoliv ročnímu 

období v obou třídách žáci nejvíce tvořili metafory vztahující se k období zimy, následně 

podzimu, metafory tvořené na období jara a léta byly pouze výjimkou. 

2. Které faktory mohou jejich tvorbu facilitovat a které naopak inhibovat? 

Na základě interpretace sebraného materiálu se dá usuzovat, že faktory, které by 

mohly pozitivně ovlivňovat tvorbu metafor u žáků, a to u každého v jiné míře, jsou 

zejména následující: 

První skupinu reprezentují faktory, které souvisí s osobnostními charakteristikami 

jedince. Mezi ně patří jazykový talent, který ovlivňuje schopnost kreativní práce 

s jazykem, cit pro výběr vhodných výrazů aj. Dále jsou to individuální záliby, které 

mohou podporovat rozvoj těchto jazykových schopností. Sem spadá především četba, 

poslech hudby a vlastní tvůrčí ambice v oblasti psaní. Patří sem i obeznámenost 

s básnickým jazykem, tedy míra znalosti nezbytná pro porozumění a práci s básnickým 

jazykem. 

Druhou skupinou faktorů jsou ty, jež jsou ovlivněny kontextuálními souvislostmi. 

Sem spadá zejména: Povaha samotného úkolu. Pokud je podnětový trs jednoznačně určen 

(téma smrti), zjevně to tvorbu metafor usnadňuje, na rozdíl od otevřeného, 

mnohovýznamového podnětového trsu (radost). Dále je to způsob přípravy na 

nestandardní školní úkoly a tvůrčí klima v hodinách českého jazyka. Důležitým faktorem 

je prostředí, které žáky dostatečně motivuje k tvořivé činnosti a umožňuje rozvoj takových 

vlastností, které byly studiemi zjištěny jako nejvýrazněji ovlivňující míru tvořivosti 

jedinců. S tím může souviset i rodinné prostředí, které může pozitivně formovat jazykové 

schopnosti dítěte, jeho individuální záliby a zájem o jazyk. 

102 



Naopak faktory, které nejspíše mohou inhibovat tvorbu metafor žáků, vyplývají 

z výše uvedeného. Potvrdilo se, že absence nebo nedostatek zmiňovaných osobních a 

kontextuálních vlivů tvorbu metafor pravděpodobně snižuje. 

3. Můžeme již mezi žáky tohoto věku pozorovat významné rozdíly v míře 

jejich jazykové tvořivosti? 

Na základě interpretace sebraného materiálu se skutečně objevilo několik žáků 

v obou třídách, u kterých úroveň jejich schopnosti metaforické tvorby dosti vybočovala 

z běžného průměru, (žákovské tvorby). Tento rozdíl se projevil především v míře 

originality a elaborovanosti jejich metafor. Tito žáci používali takové jazykové prostředky, 

které zrcadlily již značnou jejich obeznámenost a schopnost pracovat s metaforickým 

jazykem. Originálně pracovali s jednotlivými principy uplatňujícími se při tvorbě metafor, 

mnohdy je různými způsoby kombinovali, či využívali efektů paradoxu. Neotřele volili 

vhodná slova a obecně lze konstatovat, že plně využili všech jedinečných vlastností 

typických právě pro metafory. 
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The Resume 

The scope of this thesis was to track the metaphorical creativity of the 8th grade 

students. The research took place in three classes: in regular elementary school class, in 

language elementary school class and in eight years high school class. The main issues I 

was dealing with were following: 

• Are the 8th grade students able to create metaphoras and if so than what are the main 

characteristics of their creation. 

• Which factors can help and which can hinder such their ability. 

• Can we already notice at the age of such students major differences in their language 

creativity? 

The structure of my thesis derives from my previous experience connected to the 

research on knowledge of the metaphoras of elementary school students at first and from a 

deep analysis of the scientific literature on the creativity at second. I have decided after a 

detailed study to give two materials to different students which are focused on the 

affirmation of their verbal expression and on their ability to understand metaphoras and 

hence the ability to create them. 

The research itself took place in the following way: first the students were given the 

material on the orientative affirmation of their verbal expression and after a one-week 

break material on their ability to understand and to create metaphoras. One school lesson 

during the break time was dedicated than to a incentival exercise interested on draging the 

students into the topic and on the development of their metaphorical creativity. After the 

analysis of the results dialogues were established with those students whose metaphoras 

were different from standard elementary school creativity and on the other hand with those 

whose creativity was mediocre. The scope of dialogues was too precise the knowledge on 

students' interests, on their perception of metaphoras and in general on their motivation to 

participate on fulfilling the given tasks. 

My study has brought the following results: 
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• The 8th grade students are able to create metaphoras. This affirmation includes the 

students of normal elementary school as well as the students of eight years high school. 

The affirmation cannot include the students of the language elementary school because 

only two of their students were able to create metaphoras. My opinion is that this 

surprising result was caused or by lack of motivation of students or by an inadequate 

set up of research situation than by incapacity to create metaphoras. From the point of 

view of the formal answers the students are able to insert a metaphora into a short 

rhyme or into an idea or even into their isolated work. From the point of view of of the 

content of their creation I was able to identify some similar trends. The most of the 

metaphoras were created to a death theme and also to a love theme. They were also 

projecting their emotions into this creation which can lead to a conclusion of 

processing of personal experiences throughout the metaphors. 

Further, they used the principle of metaphors creation based on image representation 

when they personalized the concept of death and love very often. 

The third principle found in the students' verbalization was creation of metaphors on 

the basis of transition between ontological branches of states of mind or tangible 

substances. In case of the metaphors related to any season, the students mostly created 

the metaphors pertaining to winter and secondly to autumn, the metaphors related to 

spring and summer appeared only exceptionally. 

• We can understand from interpretation of the collected material that the main factors, 

which could positively affect the students by metaphors creation are as follow: internal 

characteristic of the students (including their individual personality traits, verbal talent 

and hobbies) and external environmental factors mostly represented by their family and 

school. 

• Resulting from understanding of the collected material, we can really say that big 

differences in the students' creativity were found out. There were even few students 

whose great originality and elaborateness of metaphors was high above average. These 

students used the language instruments reflecting high knowledge and skill in 

metaphorizing. They originally applied various principles of metaphors creation; 

moreover they combined them or used the paradox effect many times. They chose the 

right words and generally we can say that they fully took advantage of all unique 

metaphors features. 
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Třída: 
Jméno: 

A 

1. Pozorně si přečtěte úryvek z knihy Malý princ a následně označte 
tvrzení, která přímo vyplývají z textu buď za ANO- pravdivá, nebo 
NE nepravdivá: 

„Má kresba ovšem není zdaleka tak půvabná jako model. Ale za to já nemohu. Dospěli 
mě okradli od malířské kariéry, když mi bylo šest let, a proto jsem se nenaučil kreslit 
nic jiného než zavřené a otevřené hroznýše. Udiveně jsem se díval na ten zjev. Považte 
jen, že jsem byl na tisíc mil od jakéhokoliv obydleného kraje. A můj človíček nevypadal, 
jako by zabloudil ani jako by byl na smrt unavený nebo vyhladovělý, polomrtvý žízni 
nebo na smrt vylekán. Vůbec nevypadal jako dítě ztracené v poušti, na tisíc mil daleko 
od nějakého obydleného kraje. Když jsem konečně byl schopen promluvit, řekl jsem 
mu: 
„Ale... co tu děláš?" 
A tu mi docela tiše, jako něco nesmírně vážného opakoval: 
,,Prosím pěkně... nakresli mi beránka... " 
Když stojíme před příliš velkou záhadou, neodvážíme se neuposlechnout. Ačkoli se mi 
to zdálo zde, na tisíce mil ode všech obydlených míst a v nebezpečí smrti nesmyslné, 
vytáhl jsem z kapsy list papíru a plnicí pero. Ale tu jsem si vzpomněl, že jsem studoval 
především zeměpis, dějepis, počty a mluvnici, a řekl jsem človíčkovi (trochu mrzutě), že 
neumím kreslit. Odpověděl mi: 
„ To nevadí. Nakresli mi beránka. " (Exupéry, 1989, str.9) 

• Půvab modelu je menší než půvab kresby. ANO - NE 

• Dospělí zakázali hrdinovi malovat a kreslit. ANO - NE 

• Hrdina se snažil začít s malířskou kariérou již v šesti letech. ANO - NE 

• Hrdina knihy umí kreslit pouze zavřené hroznýše. ANO - NE 

• Hrdina knihy neumí kreslit otevřené hroznýše. ANO - NE 

• Hrdina se ocitl na pustém místě bez lidí. ANO - NE 

• Človíček působil unaveně a hladově. 

• Hrdina chtěl po človíčkovi, aby mu nakreslil beránka. ANO - NE 

• Hrdina studoval hlavně matematiku, gramatiku, historii a geografii. ANO - NE 

• Človíček byl smutný, protože hrdina řekl, že neumí kreslit. ANO - NE 

počet získaných bodů: 
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B 

2. Vyberte z možností, které ze slov patří do věty nejlépe; 

• V Lužnici bylo málo vody, jsme na vodu nejeli. 

> protože 

> neboť 

V jelikož 

> tudíž 

• Nebylo se mu dovolat, protože měl neustále obsazeno. 

> těžké 

> nemožné 

> obtížné 

> možné 

Počet bodů: 

3. Doplňte věty svými slow: 

• Při odpovědi na inzerát, který se týká nového zaměstnání, nám nejdříve 

pošlete , který bude samozřejmě obsahovat údaje o 

vašem počínaje narození. 

• Důležitou korespondenci obvykle posíláme tzv. 

Počet bodů: 
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4. Doplňte vždy stejná tři písmena, aby vznikla podstatná jména 
v prvním pádu jednotného čísla: 

• TA 

ÍČKA 

A 

ÁRNA 

• OD 

O A 

P NÍK 

CIT OST 

• PA 

BA 

D 

ÁK 

Počet bodů: 



c 
5. Určete, které ze slov v nabídce, ie významově neibližší: 

• Co je významově nejbližší ke slovu ohebný? 

> neforemný 

> měkký 

> pružný 

> gumový 

• Co je významově nejblíže ke slovu movitý? 

> štědrý 

> velkorysý 

> chudý 

> zámožný 

Počet bodů: 

• Co je významově nejblíže ke slovu sličný? 

> mladý 

> štíhlý 

> ošklivý 

> půvabný 

• Co je významově nejblíže ke slovu poslušný? 

> hodný 

> vychovaný 

> nezbedný 

> poddajný 

Počet bodů: 
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Jméno: Škola: 

Třída: 

Část A. 
Porozumění metaforám 

Instrukce k úkol&m na porozuměni: 

Přečti si následující věty a -vysvětlit jejich význam. 

Příklad: 

„Podzim už platí listím svou útratu." - Přišel podzim a začalo opadávat 
listí ze stromů. 

Úkoly: 

a) „Vadl den, tak nevinný a čistý. 
Záclonami nahlédl večer zpovzdálí." 

b) „Od chvíle co nejsi ztrácím směr..." 

c) „Láska loví poslepu" 
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Část B 
Tvorba metafor 

Instrukce k úkolům na tvorbu metafor: 

Přečti si následující slova a pokus se na ně utvořit metafory. 
Neostýchej se využít bohatství své fantazie a svých pocitů. 

Příklad: 

mít strach, obávat se něčeho - „a krev mu ztuhla v žilách, 
jak ledy na rybníce, 
když ponořil se do tmy, 
co svírá jeho srdce " 

Úkoly: 

a) láska, milovat někoho, toužit po lásce 

b) smrt, umírání, odchod ze života 

c) radost, euforie, štěstí 

d) jakékoliv roční období 
(Pozn. až vytvoříš metaforu, tak do závorky uveď, ke kterému 
ročnímu období se vztahuje) 
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