
Posudek diplomové práce D. Patočkové 
Obraz života a smrti v českém jazykovém obrazu světa 

Jako téma své práce si D. Patočková zvolila velmi důležitý fragment jazykového 
obrazu světa, který nebyl na českém materiále dosud zpracován. Vychází především z teorie 
konceptuální metafory Lakoffa a Johnsona a polského konceptu jazykového obrazu světa, 
opírá se i o některé práce další, zejména o Němcův výklad předkřesťanského a křesťanského 
modelu světa v jazyce a v neposlední řadě o vybraná pojednání etnografická. Jazykový 
materiál čerpala diplomantka z českých slovníků (výkladových, etymologických, 
frazeologických, HaUerova slovníku věcného a synonymického) a z vybraných textů 

folklorních. Metodou zpracování materiálu je kognitivní analýza. 
Diplomová práce je promyšleně koncipována a zřetelně členěna. Diplomantka zvolila 

sevřené pojetí, důsledně dbá o to, aby se téma nerozbíhalo do šířky. V úvodní kapitole 
zasazuje zkoumanou problematiku do širšího kontextu a dokládá svoji obeznámenost 
s potřebnými pojmy kognitivní lingvistiky. Další dvě kapitoly jsou rozvrženy stejným 
způsobem: každá z nich obsahuje popis jazykového materiálu a dále oddíly smrt, resp. život 
jako cílová oblast a smrt, resp. život jako zdrojová oblast konceptuálních metafor. V poslední 
kapitole jsou shrnuty dosažené výsledky. 

Výsledkem analýzy jazykového materiálu jsou přehledně podané konceptualizace 
života a smrti v českém obraze světa. Je zřejmé, že tento fragment obrazu světa vychází 
z křesťanské tradice; vzájemná spjatost života a smrti se v jazyce jeví převážně jako systém 
opozic. Jádrem opozic jsou pozitivní konotace života (světlo, bdění, aktivita, přítomnost, 
radost, lokalizace nahoře aj.) a negativní konotace spojené se smrtí (tma, černá barva, noc a 
spánek, stav bez pohybu, minulost, smutek a neštěstí, lokalizace dole aj.). Kromě nich jsou 
zaznamenány ještě četné konceptualizace další. Na konkrétním materiále diplomantka velmi 
dobře ukazuje, jak jsou metafory navzájem propojeny, zvláštní pozornost věnuje propojení 
důsledkovými vztahy. 

K práci mám několik připomínek: 
Diplomantka ukazuje, že nejen v obraze života, ale také v obraze smrti se uplatňuje 

představové schéma cesta (jako přechod zjednoho prostoru do druhého, např. s. 19); 
doporučovala bych zamyslet se i nad tím, zda by nebylo na místě rozlišovat smrt a umírání, 
schéma cesty by podle mého názoru více odpovídalo procesu umírání (jako poslední etapě 
života), zatímco smrt se v tomto kontextu někdy jeví spíše jako mezník (např. na s. 22 se 
uvádí smrt jako cíl, ke kterému život směřuje, srov. i frazém má to za sebou). 

V práci se nerozlišuje smrt přirozená a smrt násilná, ani smrt, kterou končí (dlouhý) 
život, a smrt mladého člověka (předčasná smrt), i když by materiál mnohde takové rozlišení 
nabízel. 

V oddíle 2.1.6, kde se píše o vnímání smrti smysly, není uveden hmat; smrt (i 
vzhledem k fyziologickým procesům probíhajícím po smrti) spojujeme s chladem (autorka na 
jiném místě uvádí studenost). Součástí opozic spojovaných se smrtí a životem tak není jen 
zima (jako roční období) a léto (s. 40 ajinde), ale také chlad a teplo. 

Na s. 45 autorka uvádí, že život je konceptualizován jako věc, "něco, co je cenné, 
vzácné" a dále "pojetí života jako peněz"; tady by bylo vhodnější mluvit spíše obecněji o 
životě jako o hodnotě. 



Představová schémata nádoba a cesta ve spojeních vstup do života, na prahu života 
apod. se uplatúují nejen v souvislosti s narozením, ale také v souvislosti s počínající 
dospělostí (přechod z jedné etapy do druhé); srov. též společná cesta životem aj. 

Představové schéma cesta zakládá i paralely mezi životem, časem a pohybem vodního 
toku (s. 48); v tomto případě je spojuje i rys nevratnosti. 

Diplomantka se omezovala na analýzu shromážděného materiálu, neuvádí tu některá 
běžně užívaná obrazná vyjádření, která čtenáře napadají. Některá do jejích schémat zapadají 
(např. vstal hrobníkovi z lopaty), u jiných si tím nejsem jista: za všechny uvedu je vláčen 
životem, život ho tam zavál. 

Zpracovávaný materiál vedl k tomu, že nevynikly opozice spojené s životem a smrtí, 
které se zakládají na emocích a jejich projevech; bylo by myslím na místě doplnit ještě radost 
-smutek a smích - pláč. 

Na s. 12 v odstavci o etymologii slova smrt nejsou uvedena slova máry a márnice, 
která uvádí Rejzkův slovník. 

Na s. 57 se uvádějí nerozlišeně příklady s adjektivem živý v různých významech; 
vybočuje zejména živé vysilání. 

S. 4 nahoře: Lakof a Jolmson nepracují s pojmem jazykový obraz světa. 
V práci není zařazeno obvyklé čestné prohlášení, že diplomantka pracovala 

samostatně. 

Posuzovaná diplomová práce pnnasl nové výsledky, text je pečlivě zpracován, 
fonnulační nedostatky a překlepy jsou nečetné. Rozlišuje se literatura a prameny, 
bibliografické údaje jsou uvedeny v náležité fonně. 

Diplomová práce D. Patočkové splúuje požadavky kladené na diplomové práce 
v oboru český jazyk a ráda ji doporučuj u k obhajobě. 
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