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Autor předkládá poměrně náročný text moderně pojednávající doslova prastarou myšlenku o 
vztahu a podobnosti lidské povahy, lidských vlastností a vůbec chápání člověka vůči okolní 
přírodě, konkrétně živlům. Východiskem je vlastně původní autorova diplomová práce na 
podobné téma; autor se na ni několikrát odvolává. V seznamu literatury však odkaz na 
diplomovou práci chybí, což je škoda Gde přece o regulérní zdroj!) . Disertační práce 
představuje 111 stran textu včetně seznamu literatury a následně zhruba 60 stran příloh. 
Teoretická část je věnovaná přehledu teorií metafory, prototypů, dále teorii tzv. folkového 
modelu a fenoménu živlů z nejrůznějších hledisek Gako různý typ metafory atp.). 
Empirická část začíná zevrubným výkladem lexikálního přístupu, jeho přijímanými i 
kritizovanými charakteristikami, vazbou na kognitivní styl apod. Osobně se mně zdá" že tato 
část není tak podstatná pro vlastní výzkumný záměr, anebo by l;>ylo lépe ji přesunout do části 
teoretické. 

V třífázovém předvýzkumu autor prochází jednotlivé živly a navazuje vlastním novým 
zkoumáním- tentokráte zaměřeného na to, jak lidé s metaforou živlů zacházejí ve svém 
životě. Cíle a výzkumné otázky jsou shrnuté na str. 65. V podstatě jde autorovi o to, jak lidé 
vnímají živly za pomocí významové sítě (použit sémantický diferenciál a seznamu 
osobnostních deskriptorů) a vedle toho jestli vlastnosti osobnosti zachycené některými testy 
(MBTI, EPQ-R a NEO) souvisí s výsledky testu Four Elements (FE). 

Výsledky jsou obsáhlé (20 stran) a poměrně komplikované vzhledem k několika výzkumným 
nástrojům a možnosti jejich kombinací. Osobně se mně zdá, že vhodnější by bylo dát větší 
prostor diskusi (strany 96-100), kde bych jako čtenář hledat "rozuzlení" a diskutování 
vybraných vztahů apod. 

Autor otevírá téma, které je na jednu stranu v každodennosti až banální (právě s metaforou 
živlů je v běžném jazyce běžná a nám všem blízká) a na stránce druhé značně obtížné pro 
exaktní uchopení a srozumitelné vykreslení základních vazeb, vztahů, tendencí. V tom všem 
autor zjevně prokazuje svoji výraznou intelektuální silu. Význam práce vnímám také ve 
směřování k něčemu, co lze nazývat "prekonceptuální realitou", což je fenomén vzrušující jak 
filosofy, tak psychology (viz např. myšlenky J. Lacana). Je to také blízko k myšlenkám 
kotvení v tělesnosti a protiváze snad až přílišné intelektualizaci současných filosofů i 
psychologů. Ve filosofii toto téma několikrát otevřel Maurice Merleau-Ponty, u nás Anna 
Hogenová aj. 

Práci považuji za zajímavou a užitečnou v současném psychologickém diskursU. Autorovi 
bych snad vytknul jen někde nadbytečnou komplikovanost textu. fráce splňuje požadavky na 
ni kladené a já ji doporučuji k obhajobě. /}/í) // f' 
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