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Daniel Petrík: Sémanticko-stylistická perspektiva při volbě lexikálních prostředků ve 

španělštině 

( Oponentský posudek) 

Daniel Petrík předložil k obhajobě práci s nadprůměrnou hloubkou záběru. Prokázal v ní, 

že se výborně orientuje jak v problematice, tak v pojmovém a terminologickém aparátu obec

né lingvistiky, že dokáže účinně pracovat s jazykovým korpusem a s náležitým teoretickým 

nadhledem analyzovat jazykový materiál. 

V zásadě práce řeší čtyři okruhy problémů: 

1. Vychází z teorie komunikace a informace a postihuje vývoj názorů na jazykový znak a na 

otázku významu od Ferdinanda de Saussura až po Noama Chomského. Výborně zvládl 

matematickou stránku Zipfových zákonů a jeho postulát průměrných hodnot nachází po

tvrzení v Mathesiově myšlence potenciálnosti jazykových jevů. 

2. Věnuje pozornost sémiotickým asymetriím ve španělštině a s náležitou hloubkou záběru 

vymezuje pojmy homonymie a polysémie, synonymie, přičemž si všímá také ambiguity 

(dvojznačnosti) výrazu. 

3. Vycházeje ze Sapir-Whoďovy hypotézy, hledá a nalézá projevy jazykového relativismu 

v různých podsystémech současné španělštiny. 

4. Poukazuje na vybrané stylistické problémy konfigurace významu ve španělštině (redun

dantní kolokace, míra desémantizace vybraných slovesných lexémů, sémantické kalky) 

Ad 1 - otázka jazykového znaku a významu 

Evropská tradice, vycházející z F. de Saussura, je programově ~listická: jazyk existuje 

primárně ve vědomí. Myšlení vázané na jazyk, je koceptualizací skutečnosti. Jazykový znak 

je principiálně nemateriální povahy (akustický obraz - signifiant :: koncept - signifié). 

V komunikaci se materializuje jen signifiant, ten se přenáší od emitenta k recipientovi a indu

kuje v jeho vědomí existující znak (se stránkou výrazovou i významovou). Nepřenášejí se 

tedy významy. Od potenciální existence znaku v systému je třeba odlišovat fungování znaku 

v procesu myšlení nebo sdělování (to ponechává F. de Saussure stranou). 

Šabršulou inspirované schéma fungování znaku: 
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VĚDOMÍE 

Denotant 

t 
Denotát 

ISémoglYtt 

(vjem deště) 

Materiální signifikan~ ------. VĚDOMÍR 

j 

Denotant 

designant S2 t 
Denotát 

-- ---

1 -----. Ir-D-e-sl-' gn-a---" ~ 

iL.... _________ pntologický referen~ ... --------' 

Sémoglyf je engram (otisk) vnímané reality v mozku. Přiřazením jazykového znakuje pojme

nován. Vztah denotace je vztah znakově konstitutivní. Znak není objekt, nýbrž ve vědomí 

uzavřený vztah mezi akustickým obrazem a pojmem (signifiant :: signifié). Touto cestou člo

věk zpracovává realitu: jazyk zpřítomňuje nepřítomné a zdvojuje přítomné (Dana Konečná). 

Znak Sl je znak potenciální, systémový. Jeho hodnota (valeur) je dána existencí jiných znaků 

v systému. 

V komunikaci i v myšlení znak funguje tak, že se materializuje jeho denotant, ten se přenáší a 

je přijímán recipientem. Totožnost designantu (signálu) s denotantem znaku S2 indukuje ve 

vědomí recipientově potenciálně existující znakový vztah S2 , který pak vede k identifikaci 

ontologického referentu. V procesu myšlení se okruh zkracuje: od designantu Sl vede cesta 

přímo s designátu. Znak S2 (a ve vnitřní řeči i znak Sl) tedy funguje jako designant. 

Způsoby designace jsou různé: 

-Praha 

- Hlavní město ČR 

- Moje rodné město 

- Město, kde žiji a pracuji 

- Toto město 

- Naše stověžatá matička Atd. 
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Prší. 

Nebesa pláčou do šátečku země 

Taková voda ... padá. 

Atd. 

To je evropský mentalistický základ jazykového znaku, hodně psychologizující bilaterální 

pojetí znaku. 

Američtí deskriptivisté, vycházející z pozitivismu, pro nějž je vědomí černá skříňka, zastá

vali pojetí operacionistické, které v krajním případě vede k unilaterálnímu chápání znaku. 

Znak je pro ně vehikulum významu, tedy materializovaný signifikant (signál). Významje 

schopnost znaku vztahovat se k určitým ontologickým referentům (zastupovat je a odkazovat 

k nim). Tato schopnost se sice realizuje skrze vědomí, ale v něm jsou v podstatě uloženy lo

gické třídy různého stupně obecnosti, které umožňují vztahovat znak (vehikulum) 

k ontologickým referentům. 

Morris, Charles William. "Foundations ofthe Theory ofSigns." lnternational Encyclope

dia ofUnified Science, ed. Otto Neurath, vol. 1 no. 2. (Chicago: University ofChicago Press, 

1938. Rpt, Chicago: University ofChicago Press, 1970-71). Reprinted in Charles Morris, 

Writings on the General Theory ofSigns (The Hague: Mouton, 1971), pp. 13-71. Translated 

into Italian, Lineamenti di una teoria dei segni, by F. Rossi-Landi, with rus introduction and 

commentary. Turin, Milano, Padua: 1963. Translated into German, Grundlagen der Zeichen

theorie: Aesthetik und Zeichentheorie, by R. Posner and J. Rehbein. Munchen: Hanser, 1972. 

Zde je zajímavá modifikace Ogden-Richardsova trojúhelníku (mimochodem v práci je 

opakovaně uvedeno Odgen): 

ONTOLOGICKÝ REFERENT 
(aspekt ontologický) 
DENOTATUM 

ZNAKOVÉ VEHICULUM 
(aspekt jazykový) 

3 

LOGICKÁ TŘÍDA 
(aspekt logický) 

DESIGNATUM 



Znak je něco, co zastupuje něco jiného a přitom to k tomu odkazuje. 

Sémiose: situace, v níž něco funguje jako znak. 

Romanisté (Egenio Coseriu, Eric Boyssens, Jan Šabršula): Morrisovy termíny jsou ne

správně etymologicky motivované. Denotovat je od NŮTIŮ 'poznatek', proto je termín deno

tace vhodný spíš pro vnitroznakový vztah; designovat je od SIGNUM 'znak', proto je termín 

designace vhodný spíš pro fungování znaku jako bilaterálního celku (externí znakový vztah). 

Tedy přesně opačně než u Morrise. To velmi komplikuje dorozumění. 

Znaky mohou mít různý stupeň komplexnosti: komunikát - výpověď - lexém - moďém. 

Větší rozsah výrazu není nezbytnou podmínkou: lat. I! 'Jdi!' 

Americký strukturalismus - užitečná potrojná terminologie typu, foném - alofon - fon, 

morfém - alomoď - moď, lexém - alolex -lex, (sentém - alosent - sent). 

Lexikální znaky: 

- deskriptivní (konceptuální) 

- deiktické (okazionální) 

- formalizované (gramatikalizované) 

Slova: 

značková (den, pes, znát) 

- popisná (vchod, východ, kototoc) 

(Vilém Mathesius) 

Znakové vztahy: 

- interní vztah jazykový (denotace - konvenčnost, institucionálnost) 

- externí vztah jazykový (designace; syntagmatika, paradigmatika) 

- externí vztah mimojazykový (reference) 

(Jan Šabršula) 

Mohl by diplomant při obhajobě komentovat tato vymezení ze svého hlediska? Které poje

tí znakuje mu bližší: metalistické, nebo operacionistické? Jak chápe význam? Jím uváděná 

německá upřesnění sémiotického trojúhelníku jsou ovšem také zajímavá a pozoruhodná je 

zejména Hjelmslevova myšlenka o gramatické strukturovanosti lexému. 

K pojmu noém. Autor termínuje Jorge Luis Prieto. U nás s ním pracuje Jan Šabršula. Je to 

minimální význam vázaný na jazykový výraz. Může být i implicitní. Má blízko k Martinetovu 

monému nebo Skaličkovu sématu. 
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Ad 2 - sémiotické asymetrie 

- vztahy centrální (primární): synonymie, homonymie (v gramatice: monosémie - mo

nomorfie, polysémie, polymorfie) 

- vztahy periferní (sekundární): polysémie, denotativní transpozice, designativní trans

pozice 

Ad 3 - jazykový relativismus 

Hjelslev: strom :: dřevo (něm. Baum :: Holz, ale fr. bois :: arbre). Otázka hodnoty v 

systému. - Spektrum barev (wellština - hranice šedé a zelené) 

Lexikální kongruence: Vlak vjel do nádraží. 

Profesor vešel do posluchárny. 

Vlaštovka vlétla do chléva. 

Loď vplula do přístavu. 

Člověkjí, zvíře žere. 

Člověk pije, zvíře pije. 

Člověk se potí, zvíře se potí. 

vraný kůň (*vraný kocour) 

[kolokace] 

entró 

come 

Něm. > trink :: sauft 

Chile: El hombre 

traspira, el animal 

suda. 

Různě motivovaná pojmenování pro kapesník (Taschentuch, handkerchief mouchoir, 

panuelo, fazzoletto, musuzapia, nosovój platók) 

Profesor zkouší studenty. :: El profesor examina a los estudiantes. :: Bask.: lrakasleek 

ikasleak ariketatzen dituzte. (Doslova: 'Profesory studenti ve zkoušení oni-jsou jměni

jimi. ') Forma výrazu (motivovaná historickým obsahem, který se dnes už vytratil). 

Jde o konvence. Tyto konvence nás usměrňují v pojmenovávání prvků skutečnosti, 
a tedy i v její myšlenkové kategorizaci, ale rozhodně nedeterminují naše vnímání této 
skutečnosti. 
Měl jsem štěstí. - He tenido suerte. - Sono stato fortunato. 

Ad 4 - konfigurace významu 
Vyjít ven:: nahoru 
Vejít (dovnitř) 

satir:: subir 
entrar 

5 



Vejít se caber 

Verbonominální konstrukce a podpůrná slovesa (Josef Dubský): 

saltar ---+ dar un salto:: dar saltos 

pasear ---+ dar un paseo :: dar paseos 

dar(le) una vuelta a algo :: darle vueltas a algo 

comunicar una noticia/noticias ---+ dar a saber una noticialnoticias 

přivolat výtah :: hacer llegar el ascensor 

enterarse de algo :: llegar a saber algo 

Calco literal není 'literární kalk' (66), nýbrž kalk doslovný, tj kalk, jehož složky jsou 

symetrické v obou jazycích: výlet-Ausflug, okamžik-Augenblick. 

Toto jsou jen zhuštěné náznaky otázek, o nichž by mohla být řeč při obhajobě. To, že je 

možno takto je klást, jen svědčí o diplomantově lingvistické erudici a vědeckosti jeho myšlení 

i peďektním zvládnutí předmětu zkoumání. 

Předložená diplomová práce se vyznačuje precizností formulací, hloubkou záběru a svědčí 

o autorově smyslu pro teorii. 

Jsem přesvědčen, že práce je na úrovni rigorózní disertace a plně ji doporučuji jak 

k obhajobě, tak k případnému rigoróznímu řízení. 

V Praze dne 9. září 2010 
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