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Živly jako metafora osobnosti 

Téma 
Zpracovat pro účel doktorské disertace téma, které je na pomezí folkové 
psychologie, klade na studenta větší nároky, než kdyby postupoval podle 
zavedených pravidel. Vyjádřeno metaforou: pro studenta to znamenalo pohybovat 
se "na tenkém ledě". Při té chůzi na tenkém ledě mu zřejmě poskytl oporu jeho 
školitel. Jak můžeme číst v úvodu k posuzované disertaci, školitel v něm jako první 
probudil zájem o téma živlů, a to už v době magisterského studia. Spolupráce 
studentů využil student Abramčuk také od členů stejně tematicky zaměřené 
studentské pracovní skupiny; i tu Dr. Bahbouh založil a vedl. To všechno ovšem 
neznamená, že by na studenta Abramčuka moc práce nezbylo. Právě naopak. 
Rozsah předložené disertace, hutnost jejího obsahu i pečlivost po stránce formální 
svědčí o mimořádném zaujetí a úsilí, s jakými se nepochybně především on sám 
úkolu věnoval. Počítáme-li do toho i předvýzkum, který autor obhájil už v rámci 
diplomního úkolu, je dnes obhajovaná disertace výsledkem sedmiletého úsilí. 

Struktura díla 
Práce má včetně příloh přes 1 70 stran, z toho teoretická část 50 a skoro stejný rozsah 
část empirická a závěry. Zbytek (60 stran) tvoří přílohy. Rozsah příloh je nebývalý; z 
nich prvních 12 (cca 20 stran) jsou pokračováním nebo doplněním vlastního textu v 
jeho teoretické části, dalších 20 příloh tvoří podrobná dokumentace (40 stran) k 
empirické části práce. 
Seznam literatury obsahuje 90 položek: cizojazyčných, vesměs anglických, je 
dvakrát víc než českých. 

Cíle 
Autor zakládá dílčí cíle na předpokladu existence folkového modelu popisu 
osobnosti, která využívá metaforického pojetí čtyř živlů. V teoretické části se snaží 
psychologicky objasnit mechanismy (procesy), které se v tomto modelu 
pravděpodobně uplatňují, tj. zprostředkují přenos zkušeností s přírodními živly na 
zkušenosti s chováním lidských individuí. V empirické části chce autor na podkladě 
vlastní výzkumné sondy získat podklady k orientačnímu ověření častějších významů, 
s nimiž bývají spojovány (srovnávány) projevy jednotlivých živlů s projevy lidských 
osobností. 

Teoretická část 
Autor vyvinul značné úsilí, aby naplnil folkový model živlové metafory vhodnými, již 
publikovanými konstrukty či širšími pojmovými konstrukcemi. Velkou oporu našel 
zejména v publikacích populárního, dnes skoro 70-letého amerického linguisty 
G.P.Lakoffovi (U. of California, Berkeley) a jeho spolupracovníků. 
V prvních kapitolách teoretické části autor přehledným způsobem seznamuje s 
teoriemi, kde tuší přínos pro posunutí výkladu na úroveň vyšší než jakou představuje 
folková psychologie. Je logické, že se distancuje od pojetí metafory jako "figury 



jazyka" a hlavní pozornost upíná k teorii metafory konceptuální (právě ty formují 
naše uvažování a chápání pojmů) . Další důraz se tu klade na její hlavní zdroj, který 
je tělo a jeho interakce s prostředím ("ztělesněná mysl", význam tělové zkušenosti) . 
Na deseti stranách páté, tj. poslední kapitoly teoretické části, nazvané "Živly v 
prostoru teoretických konstruktů", autor aplikuje pojednané obecné konstrukty a 
teoretické konstrukce na pojetí živlů jako metafor. Z názvů podkapitol je zřejmé, že 
zde se postupně dosud teoreticky vymezené konstrukty naplňují skutečným 
obsahem a konkrétními příklady (živly jako: -ztělesněný Gestalt, -kategorie základní 
úrovně, -obrazová schemata, -konceptuální metafora (-orientační, -strukturní),
prototypy, -folkový model. 
Závěr této kapitoly stanovuje program pro část empirickou: "Záměrem je 
prozkoumat folkový model, vědecky jej reflektovat a popsat ... " 

Teoretickou část hodnotím velmi pozitivně. Autorův výklad je věcný a srozumitelný, 
bohatě dokládaný konkrétním příklady. Přes pochopitelnou výběrovost 
pojednávané látky autor se neomezuje na proklamace, nýbrž snaží se své závěry 
také patřičně argumentovat. 
Autor se dotýká složitých a neobyčejně obtížných otázek vztahu mezi myšlením a 
jazykem. Nejen linguisti, ale i znalci současné kognitivní psychologie by měli patrně k 
některým názorům či autorovým závěrům výhrady. Týká se to např. konstruktu 
"vtělená" či "ztělesněná mysl", který- pokud vím- není zdaleka sdílen všemi 
současnými kognitivisty. Námitky by asi vznesli i historicky orientovaní autoři: podle 
Websterova slovníku z r.1990 se na straně 861 uvádí první užití výrazu metafora už v 
první polovině 16. století, a to s příkladem "náš Bůh je mocná pevnost"- jakou roli v 
tom mohla hrát "ztělesněná mysl"? Atd. 
Přesto soudím, že se autorovi vcelku podařilo argumentovat a částečně i teoreticky 
podložit názor, že metafora živlů nese určitý potenciál k odhalování rysových 
charakteristik člověka a že je tudíž účelné tento potenciál systematicky dále 
zkoumat a ověřovat. 

Empirická část 
Autor ji uvádí pětistránkovým pojednáním o tzv. "lexikálním přístupu ve výzkumu". 
Tato kapitola podle mého názoru nedosahuje odborné úrovně kapitol v části 
teoretické. 

a/ Tato kapitola má rozsah, který neodpovídá významu pro hlavní téma 
disertace. Tím spíše nebylo v zájmu hlavního tématu pouštět se do diskuse 
"důležitých otázek lexikálního přístupu". Skutečnost, že autor využil seznamu adjektiv 
z obsáhlého a léta trvajícího výzkumu M.Hřebíčkové, vůbec neznamená, že použil 
lexikálního přístupu. Všem autorům lexikálních výzkumů je přec společné to, že 
vycházejí z lexika, tezauru, slovníku (od Galtona, Baumgartenové, Allporta a 
Odberta až po nejnovější autory). 

b/ Vůbec nebylo třeba pouštět se do vážně pojaté kritické diskuse Big Five. 
Autorova kritika je příliš výběrová, čili nejeví se mi jako nestranná, navíc je částečně 
zastaralá. Autorovi doporučuji seznámit se s manuálem k českému převodu NEO 
pětifaktorového osobnostního inventáře (2001), jehož autory jsou M. Hřebíčková a T. 
Urbánek. Tam najde odborně bezchybný výklad pojmů i vyváženou konfrontaci 
názorů pro a proti. 



cl Mgr. Abramčuk zejména nehodnotí přiměřeně rozsah a kvalitu práce M. 
Hřebíčkové, spojené s vývojem metody Big Five. V Seznamu literatury nesprávně 
cituje inventář jen pod jmény amerických autorů (pol. 18). Autor asi neví, že "české 
zpracování" (tak zní jeho hodnocení) představuje deset let intenzivní výzkumné 
práce, jednak čistě "lexikální" povahy, ale také několik výzkumů realizovaných na 
více než dvou tisíců českých respondentů.). U čtenáře ostatně mohou vzniknout 
pochybnosti, jaká verze inventáře byla vlastně použita, když nese americké původní 
označení NEO-FFI . 

dl Autor by měl také vědět, že "český manuál se liší od amerického i německého 
tím, že obsahuje poměrně obsáhlou teoretickou část, která uvádí do problematiky i 
čtenáře setkávajícího s daným tématem poprvé" (to píší autoři manuálu no str. 7). 
Také podle vydavatele V. Havlůje sice české vydání inventáře "vychází z NEO-FFI 
autorů Costy a McCraee, ale svou odbornou úrovní a rozsahem teoretické části 
manuálu se stal zcela původním autorským dílem" (tamtéž). 

Proti dalším kapitolám empirické části nemám žádných závažnějších výhrad. Velmi 
oceňuji pečlivost a důkladnost zpracování získaných dat. Pokud existují důvody k 
metodologickým pochybnostem, týkajícím se provedeného výzkumu, autor je si jich 
dobře vědom a v Diskusi na stranách 96-100 na možné námitky sám reaguje. 
Vzhledem k cílům výzkumného projektu pokládám zvolený postup a použité metody 
za adekvátní a právě tak způsob matematicko-statistického zpracování dat. Za 
inspirující a hodny hlubšího promyšlení pokládám výsledky srovnání mezi koncepcí 
živlů a vybranými koncepcemi osobnosti, jak jsou ve výzkumu reprezentované 
osobnostními dotazníky. 

Po stránce formální má práce vysokou úroveň a až na výjimky je prosta překlepů 
nebo neopravených chyb. Některá nedopatření jsou v Seznamu literatury. Týkají se 
zejména pořadí položek- příklad u autorky Hřebíčkové: správné pořadí je 39, 40, 44, 
43, 41, 42, podobně u položek 8 a 9 a také 45 až 47. Pro příště doporučuji, aby u 
jmen, která jsou citovaná v textu, byly uváděny i iniciály prvních jmen (zde např. až 
podle literatury čtenář zjistí o kterého z autorů jménem Leary nebo Johnson jde). 

Podle časových možností doporučuji, aby student při obhajobě 
1 I vysvětlil svůj vztah ke QED GROUP, speciálně z hlediska event. účasti na projektu 
Four Elements 
21 objasnil, nakolik situaci komplikuje případná polysemie (př.: země- půda ... , oheň 
(táborový) - požár ... ) 

Závěr 
Celkově hodnotím posuzovanou disertaci jako bezpečně splňující požadavky na 
práce disertační a doporučuji, aby byla přijata k obhajobě. 

V Praze dne 15. srpna 2009 


