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(Příspěvek ke studiu jazykového obrazu světa) 

 
 

Práce Aleny Kamenové se řadí do kontextu kognitivnělingvistických prací, které představují 

jazykový obraz konkrétního výseku skutečnosti, v daném případě jazykový obraz hlouposti. 

Tím autorka rozšiřuje databázi diplomových a bakalářských prací a přispívá ke kontinuálně se 

utvářejícímu českému jazykovému obrazu světa. 

  

 Na základě titulu práce Hloupost v české frazeologii, příslovích a pohádkách by čtenář 

očekával, že podstatnou část textu bude představovat analýza frazémů, přísloví a pohádek. 

Toto očekávání však autorka nenaplňuje. Celý text je svým rozsahem poměrně úsporný, práce 

má 40 stran, přičemž frazeologii je věnováno necelých 10 stran. Je to škoda, protože A. 

Kamenová excerpuje z dostatečného množství pramenů, úspěšně se dokáže vypořádat s 

klasifikací frazémů z hlediska jejich tematizace a prokazuje i zdatnost v interpretaci dat 

získaných excerpcí. Podobně jako název práce slibuje něco, co se čtenáři dostává jen 

v omezené míře, i v podkapitole 3.4, která má název Konceptualizace hlouposti v české 

frazeologii a příslovích. Hned v druhém odstavci této podkapitoly se dovídáme: „Značná část 

frazémů nemá tradiční označení, a proto jsou frazémy často vymezovány funkčně jako 

frazeologické výrazy… Z toho důvodu nebudeme vyčleňovat přísloví uvedená v názvu této 

kapitoly zvlášť, ale pojmeme je jako součást frazeologie…“ Je zřejmé, že při rozlišování 

frazémů a přísloví můžeme narážet na četné těžkosti, a tak bychom splnění tohoto úkolu od 

autorky nevyžadovali. Předpokládáme však, že se s analyzovaným materiálem seznámila ještě 

před závěrečnou textací práce, proto k tomuto rozporu nemuselo dojít. 

Odhlédneme-li od tohoto nedostatku, musíme konstatovat, že práce má promyšlenou 

strukturu, že se autorka postupně dobírá k cíli své práce, kterým je reflexe „hlouposti“ 

v naivním obrazu světa, jak bylo uvedeno v zadání práce. Je třeba ocenit, jak Alena 

Kamenová analyzuje lexémy hloupý a hloupost  v paradigmatických, syntagmatických a 

paradigmatických formálně-významových vztazích. 

V kapitole 3 nazvané Jazykový obraz hlouposti v českém jazyce si autorka 

předsevzala, že se pokusí „ na základě metodologie zjišťování významových konotací 

Bartmińského a teorie pojmové metafory vytvořit lexikálně-sémantickou interpretaci 

hlouposti.“ Co se týká Bartmińského, metodu zjišťování konotací aplikuje jen částečně. 



Zaměřuje se předně na etymologii a motivační poukazy; zde zdařile čerpá z Rejzkova 

Etymologického slovníku i ze slovníku J. Holuba a S. Lyera. Zohledňuje také zkoumání 

významů derivátů, další způsoby zjišťování konotací však do svého výzkumu nezahrnuje. 

Nepovažovali bychom to za nedostatek, pokud by toto omezení kolegyně Kamenová předem 

deklarovala.  

Co však je třeba autorce vytknout, je kvalita práce s odbornou literaturou. I když 

v seznamu odborné literatury nacházíme stať J. Bartmińského a J. Panasiukové, v textu na ně 

přímo neodkazuje. Ve výše zmiňované kapitole, jak jsme již uvedli, se inspiruje metodologií 

Bartmińského, přičemž nám chybí odkaz na jeho konkrétní práci, v níž tuto metodu 

propracoval. A. Kamenová ji přijímá na základě interpretace I. Vaňkové, i když tato práce je u 

nás dostupná. Totéž bychom mohli vztáhnout i na práce G. Lakoffa a M. Johnsona. 

 

Text je napsán téměř bez pravopisných chyb a překlepů, nacházíme v něm však četné 

stylizační a formulační nedostatky a neobratnosti. Namátkou uvádím: první věta subkapitoly 

2.1, zanedbání shody v poslední větě souvětí Jak jsme již výše poznamenali… (s. 18), Značná 

část frazému nemá tradiční označení…(s. 27), Zkoumání jazykového obrazu světa je 

založeno…(tamtéž). 

 

I přes uvedené nedostatky práci Aleny Kamenové doporučuji k obhajobě. Předběžně ji 

navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře až dobře. Konečné hodnocení bude záviset na 

průběhu obhajoby.  

 

 

 

 

 

V Praze 1. 9. 2012    PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. 


