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

Předložená práce je výsledkem několikaletého zkoumání. které vzešlo ze seminární 
sondy do české slovní zásoby a frazeologie spojené Sť smrtí. vedlo pf'es ročníkO\ou práci o 
jazykovém obrazu smrti a dále přes několik stále obohaconll1~'Ch a pf'epracovávan~ch wrzí 
diplomové práce až k verzi konečné, V té se nakonec propojuje několik inspiračních. 

metodologickÝ'ch i teoretických zdrojú. Je to jednak teorie konceptuální metafory amerických 
kognitivistú Lakoffa a Johnsona (a vúbec kogniti\l1í přístup k jazyku). jednak lublinské 
etnolingvisticko-kulturní východisko v pojmu jazykO\ý' obraz svčta. a konečně to. co nabízí 1. 
Němec ve své stati Obraz pf'edkřesťanského a kf'esťanského modelu světa v jazyce: totiž 
systém vzájemně provázaných opozic (tak jak o nich v souvislosti se světem starých Slovanú 
píší Ivanov a Toporov). jejichž členy se s proměi1ujícími se chaľakteristikami všelijak 
relativizují a přeskupují a tvoří v konečném dúsledku (jazykový) obraz života a smrti. v němž 
se do základu daného tělesnými konceptuálními schématy (nádoba. cesta aj.) mísí vlivy 
kulturní: jak staré . .,pohanské" představy založené na myiickém myšlení (imitativní magie. 
Pľopojování světa živých a mrtvých). tak pozdější pohled křesťanský, To vše je pak velmi 
dobře patrné na jazykovém materiálu. zejména na frazeologii a folklorních textech. které jsou 
dále analyzovány. 

V úvodní části práce autorka seznamuje s teoreticko-metodologickými základy svého 
přístupu. a phpravuje si tak púdu pro další v)'klady (uvádí do základú kognitivního přístupu 
k jazyku. vysvětluje pojmy jazykový obraz světa. prototyp. antropocentrismus. pojednává o 
metafoře). Vysvětluje také. proč je v práci věnována větší pozornost smrti než životu a proč se 
obrazem smlti začíná: smrt měla být púvodnč jediným tématem celé práce. a tepne v pruběhu 
zkoumání se ukázalo. že je od pojmu života neoddělitelná a že je tf'eha vzít v potaz pojmový 
potenciál celé opozice; smrt tu však - pľO svou výjimečnost \ toku každodenního života i 
existenciální závažnost. s níž ji každý člověk vnímá a pi'edjímá - . .tvoří ten člen, který' je 
v I idové slovesnosti reflektován více" (a nejen tam). 

Dále je tedy práce rozdělena na dvě části a v nich pojednává - s velmi pf'ehlednou 
strukturací. patrnou už z obsahu - o jazykovém obrazu smrti a pak o jazykovém obrazu 
života. Každá z těchto částí je dále ještě rozdělena na dva pododdíly: v souladu s teorií 
konceptuální metafory jsou smrt i život analyzovány vždy nejprve jako oblast cílová. pak 
zdrojová. Než však autorka phstoupí k tomu. aby reflektovala. jak mlll\íme/ myslíme o smrti 
a poté o čem mluvíme/ myslíme jako o smrti (a pak totéž v souvislosti s životem). detailně se 
zabývá etymologickými. lexikálněsémantický'l11i a slovotvornýllli aspekty pf'íslušné slovní 
zásoby ( .. smrt. umřít. mrtvý" a .. žít. živý. živoť"). 

K jazykovému obrazu smrti a života se pak dobíľá kognitivní analýzou hohatého 
lexikálně-ti'azeologického materiálu z česk);ch jazykových slo\l1íkú a z folklorního materiálu 
(Čelakovský. Erben. Sušil). Nehudu zde práci rekapitulO\at ani pf'ipomínat jednotlivé 
konceptualizace či charakterizovat pf'íslušné opozice. mám jen někol ik poznámek. resp. 
otázek. 

Na s. 22 se uvádí. že smrt b)!vá často označována prostřednictvím nějakého 

z posledních životních projevú (ohrátit OÓ \' SIOIlj), zm'Nt OÓ lUl ,'ěkl', 1:vdccl11701l1I1aposlcL(l'). 
Myslím. že zde jde o metonymickou konceptualizaci. podobně jak se o ní píše na s. 30 
v oddíle .. smrt jako pohřeb" (když se úmrtí označuje V)Tazy sOLl\'Ísejícími s pohi'bem: výroha 
rakve. zvonění umíráčku. ležení na márách. ukládání do hrobu apod.): \ tomto smyslu má pak 
trochu jiný charakter metaforický frazém položený do jedné řady s \')!še uvedenými - k(()'~ 

j)OÓ101I \' hrdle hudci hrát, smrt stojí \' hl({wích (z Č'elakovského). 



I 

Dále bych se chtěla zeptat na dvě věci. které by možná mohly autorku do hudoucna 
inspirovat. 

Zajímalo by mě. zda v souvislosti s pľací uvažovala o otázce tahuovosti a tahuizace 
smľti. ľesp. zda se tento problém v českém jazykovém obľazu smľti v nějaké podobě objevil. 
Druhá otázka směřuje k pozn. 10 na s. ll. Podohně v)!znamnou a jedinečnou událost jako 
smrt představuje naľození. Dalo by se nějak stručně předejmout. jak hy pľáce. v jejímž centru 
stojí jazykový obraz smrti. mohla vypadat kdyby byla jako v)'chodisko zkoumání přijata 
opozice .,narození - smrt"'. jejíž členy vlastně označují paľalelní události (počátek a konec 
lidského života)? 

V závěru lze znovu konstatovat toto: Máme pi'ed sehou poměrně útlou. ale hutnou. 
koncízní. zľalou pľáci. pf"ehledně strukturovanou. avšak zárO\e1'l psanou s vědomím 
propojenosti a pľolínaní různých konceptuálních oblastí. Tato práce - upozoriíuj i. jedna 
z pľvních svého druhu - přináší podstatnou výpověď o jedné ze základních opozic 
stľukturujících náš konceptuální systém - život a sml1: vychází ph tOI11 z hěžného jazyka 
včetně fľazeologie a z lidové slovesnosti. z toho. co stojí v základech naší kultury a co 
představuje něco velmi starého (beľe však pf"itOI11 v potaz třeba i novější fľazémy jako .. náhlá 
smľt"' neho .. politická mrtvola'"). pľáce nás jistě múže inspirovat k tomu. abychom dophlovali 
další vyjádření. texty. jednotlivosti: vždy už to však hudou pouze detaily: základy hyly 
položeny. Nyní je možno s oporou v této práci pohlížet na všelijaké varianty a variace 
konceptualizace smrti (a života) např. v puhlicistických či umě!eck)'ch textech různých 

ohdobí. směľů. žánrů. u ľůzných autoľú. včetně všelijakých parodií či travestií (srov. napf". 
postavu pana Smľtky ve hf"e Járy Cimľmana). 

Myslím. že by bylo přínosné. kdyby autorka napsala o daném tématu článek do 
někteľého lingvistického časopisu: mohla by v něm dobi'e vyjít z brilantně formulovaného 
závěru (stačilo by jej jen rozšířit a doplnit pr-íklady). Pi'edstavila hy tak širší české lingvistické 
veřejnosti pozoľuhodný pf'ístup k jazyku. který stojí mezi kognitivní vědou a etnolingvistikou 
a múže být velmi zajímavý i v souvislostech mimolingvistick)'ch. 

V každém pf"ípadě práce sphluje nároky kladené na práci diplomovou a ráda ]I 

doporučuji k obhajobě. ,/ /. ;; 
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