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Průběh obhajoby: 

Diplomantka prezentovala svoji práci, seznámil komisi s teoretickou problematikou jazykového obrazu 

světa. Analyzovala užití lexémů označujících jednotlivá roční období, materiál získávala na základě 

slovníků a folklorních textů. Na textech potvrdila princip antropocentrizmu, demonstrovala cykličnost a 

linearitu času a analogii s životem člověka.  

 

Vedoucí práce 

Práce je poměrně zajímavou kognitivnělingvistickou a etnolingvistickou studií, autorka zpracovala práci 

evidentně s nadšením. Práci musím vytknout některé formální nedostatky (viz bod 2), jistou nedůslednost 

v popisu analýzy materiálu – autorka popisuje jev, který se jí daří dobře uchopit, nicméně ho 



nepojmenovává terminologicky. Velice krátké jsou pasáže věnované kolokacím – působí, že materiál byl 

sesbírán nahodile a je zpracován neuspořádaně.  

Slabou stránkou práce je stylizace – autorka, inspirující se ve stylizaci prací Vaňkové, neodhadla míru – 

na mnohých místech se pohybuje v oblasti textu prostěsdělovacího stylu, leckdy výklad působí až příliš 

školsky.  

Přes uvedené nedostatky si myslím, že jde o zajímavou práci, která splňuje požadavky kladené na 

magisterskou diplomovou práci.  

 

Připomínky vedoucího práce 

 

 

4.1 Kromě lineárního a cyklického uchopení času a jeho průběhu se v některých kulturách 

pracuje rovněž se spirálovým průběhem času. Doklady na tento přístup lze najít i 

v autorčině materiálu. Mohla by se ke spirálnosti času vyjádřit a uvést doklady?  

4.2 Prosím, aby si k obhajobě autorka připravila podrobnější pojednání o kolokačních 

možnostech sledovaných lexémů a prezentovala základní sémantické skupiny, s nimiž se 

lexémy pojí.  

4.3 Personifikovaná roční období autorka popisuje na základě Muchových obrazů a dále 

obrazově dokládá ilustracemi Svolinského. Mohla by uvést ještě další výtvarná díla, která 

dokumentují koncepty ročních období?  

 

Reakce autorka 

Autorka pracovala s principem lineárního a cyklického času. Princip spirálový naznačuje posuny, nikdy 

se jev zcela neopakuje, příklad – následnost lidských generací. 

Kolokační možnosti vycházely z primárního i sekundárního významu lexémů, podle toho pak byly 

lexémy kombinovány s určitými sémantickými skupinami – uvádí astronomické a klimatické termíny, 

spojení směřující k termínům, lexémy spojené s konkrétními jevy. Nejčastěji se objevují jako adjektiva – 

vztahují se k člověku jako schématu nádoby – povrch i vnitřek, dále autorka prezentovala personifikace.  

Muchovy obrazy autorce přijdou jako prototyp ročních období, ukazuje se, že velice často jsou roční 

období zobrazována jako ženy. U Svolinského nejsou roční období vždy personifikována, ale spíše 

charakterizována určitými typickými znaky na zobrazení dětí (chlapec s píšťalkou, dívka jdoucí ze 

senoseče), podzim je antropomorfizován jako víla s úrodou, zimu představuje stařec.  

Uvedla rovněž barokní a impresionistické malíře, kteří roční období zachycují jako ženy. Zajímavé je 

zobrazení japonské, kde jsou zachycována roční období jako stromy.  

 

Oponent práce 



 Autorka přináší podrobnou analýzu konceptu čtyř ročních období v českém kulturním kontextu. 

V teoretickém úvodu charakterizuje pojem jazykového obrazu světa a jeho interdisciplinární charakter, 

v praktické části přináší množství příkladů metafor, konotací a kolokací vážících se k jednotlivým 

obdobím. Je zmiňována etymologie ústředních pojmů a rovněž jejich komparace s pojmy užívanými 

v jiných slovanských jazycích.  

V některých pasážích není úplně jasné, zda je příkladový materiál sebrán z ústní lidové 

slovesnosti, či zda je užito vlastních pozorování současného jazykového úzu. Mísí se tak nazírání na dané 

jevy v historii a v současnosti, což by bylo vhodnější oddělit.  

Za cenné považuji doplnění komentářů meteorologa, které vysvětlují reálnost různých pranostik. 

Autorka prokázala nejen vhled do kognitivní lingvistiky, ale i do širší oblasti společenských věd, jež jsou 

relevantní pro interpretaci takto komplexní problematiky. 

V práci se nevyskytují výraznější formální nedostatky. Práce splňuje formální nároky kladené na 

odbornou práci, navíc s sebou nese i jisté estetické kvality.  

Autorka prokázala orientaci v dané problematice nejen z hlediska lingvistiky, ale je zde patrný i 

filozofický náhled na cykličnost a lineárnost času, klíčové koncepty lidské existence. Autorka postihla 

tyto aspekty velice citlivě. Její práce nese všechny atributy odborného textu, přesto je v ní přítomna 

emocionalita, což hodnotím velice pozitivně. Práce splňuje nároky kladené na magisterskou diplomovou 

práci.  

 

Dotazy a připomínky oponenta práce 

4.1 Na s. 7 píšete, že dnešní člověk je více vtažen do světa volného času než do světa práce. 

Objasněte toto tvrzení.  

4.2 Na s. 15 píšete, že čas lineární není možno (na rozdíl od času cyklického) vnímat žádným 

ze smyslů. Objasněte toto tvrzení.  

4.3 Na s. 64 naznačujete souvislost mezi spojením padlý sníh a šedou barvou. Nelze toto 

spojení užít v souvislosti s bílou barvou?  

4.4 Popište obrazový doprovod, který jste zařadila do příloh. Existují i jiné prototypy zobrazení 

ročních období či měsíců?  

4.5 Které rozpory existují mezi prototypy či stereotypy vážícími se k různým ročním obdobím?  

 

Reakce autorky 

Člověk je více vtažen do světa práce, protože od vzniku strukturované doby práce člověk dělí čas na čas 

pracovní a volný, proto se to odráží i v jazykovém obrazu světa.  

Lineární čas je čas historický, člověk, který nezažil minulost, nemůže přímo smysly uchopit čas. 



Padlý sníh chápe autorka jako již delší dobu ležící sníh, který je plný nečistot, proto je bližší šedému než 

padající nebo čerstvě napadlý.  

 

Diskuse 

Probíhala po celou dobu diskuse. Týkala se především dřívějších zvyků, od kterých se ustupuje – jevy 

obrazu světa, které ustupují do pozadí.  

 

Reakce autorky 

 

Výsledek obhajoby: VÝBORNĚ 

 

PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 

      [jméno předsedy] 


