
Posudek bakalářské práce Aleny Kamenové 

Hloupost v české frazeologii, příslovích a pohádkách 

 

Práce Aleny Kamenové se pohybuje v oblasti zkoumání 

jazykového obrazu světa; věnuje se obrazu hlouposti v češtině.  

Ke svému výzkumu využívá jednak metod hledání 

významových konotací podle J. Bartmińského, jednak postupů 

vyplývajících z teorie konceptuální metafory G. Lakoffa a M. 

Johnsona. Pro dokreslení se věnuje i způsobům ztvárnění 

hlouposti v typických folklorních textech. 

        Práce má přehlednou, poměrně jednoduchou strukturu. 

V jednotlivých kapitolách autorka postupuje v souladu se 

zadáním. Teoretická část (2.) je uměřená, avšak vzhledem 

k tomu, co následuje v části interpretační, by bylo namístě 

věnovat poněkud více prostoru jednak uvážlivému, 

srozumitelnému výkladu o tom, jakým způsobem (a proč 

takto) se hledají a verifikují významové konotace (s. 12). Také 

o teorii konceptuální metafory by bylo potřeba pojednat 

podrobněji a vyložit, jak to je s metaforickým mapováním, 

s oblastmi zdrojovými a cílovými apod. (s. 9).  V teoretické 

části nacházíme naopak informace, které jsou z hlediska celku 

práce irelevantní (srov. např. pozn. 12, věnovaná prototypu, 

kde  je navíc ještě nepříliš vhodným příkladem zatemněna 

podstata vykládaného jevu). V subkapitolce o významu 

dochází v parafrázích z odborné literatury k poněkud 

zjednodušujícím formulacím. 

       Interpretační část přináší v již tradičním postupu sondu do 

etymologie, reflexi slovníkových významů a v podstatě 

tradiční lexikologický a slovotvorný rozbor (3.3). Vše je 

provedeno pečlivě, avšak pouze se tu předestírá a utřiďuje 

materiál, bez propojení vědoucím komentářem, který by kladl 



akcenty a ukazoval plastičtěji, jak se příslušné konotace 

utvářejí a jaký kognitivní efekt analýza přináší.    

           V subkapitole 3.4  je podrobena rozboru frazeologie 

spojená s hloupostí, a tato část práce je zřejmě nejcennější a 

nejsamostatnější.  Ani zde sice autorka nevykládá, co dělá a 

proč, ale na základě vymezování významových okruhů je 

patrné, že se zaměřuje na zdrojové oblasti, jejichž 

prostřednictvím se v české frazeologii konceptualizuje 

hloupost (jako oblast cílová). Dané celky mají málo 

pregnantní, spíše jen pracovní názvy („něco související 

s lidskou hlavou“, „absence něčeho“ apod.), avšak autorka      

v nich pečlivě utřídila velké množství frazeologického 

materiálu, a ukázala tak  hlavní aspekty hlouposti v českém 

obrazu světa. Subkapitola 3.5 tento obraz dotváří interpretací 

vybraných českých pohádek, zejména s prototypovou postavou 

hloupého Honzy. Zmíněny jsou  též nonsensové prvky folkloru 

a postavy „moudrých bláznů“. 

         Práce nevybočuje z průměru množstvím jazykových či 

pravopisných chyb (upozornit lze na interpunkci u volných / 

těsných přívlastků); občas se objevují neobratnosti formulační. 

Po formální stránce je text zpracován pečlivě. 

         Lze konstatovat, že práce Aleny Kamenové vyhovuje 

nárokům kladeným na bakalářské práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. (Návrh klasifikace: dobře.) 
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