
Světlana Ondroušková: „Metafora v básnické tvorbě socialistického realismu 50. let 20. 

století“

(posudek vedoucého bakalářské práce, obor český jazyk a literatura FF UK)

Světlana Ondroušková se rozhodla ve své práci ověřit nosnost Lakoffovy a 

Johnsonovy teorie pojmových metafor z hlediska využitelnosti tohoto konceptu pro výklad 

určitých dobově příznačných prvků literárního diskursu, a to na materiálu, který by měl být 

pro dané pojetí produktivní, tedy na materiálu socrealistické české poezie. Již touto volbou se 

dostala nad standard bakalářských prací a ocitla se na poli originálního a přínosného 

odborného psaní, které je užitečné nejen pro autorčino dokončení studia, ale i pro odbornou 

komunitu. 

Práce je založena na zcela dostatečném zažití výchozího teoretického konceptu, ale i 

na obeznámenosti s literárním materiálem a jeho dobovým kontextem i pozdější reflexí. Svým 

pojetím a záběrem vhodně a produktivně doplňuje to, co už k dané problematice napsali autoři 

jako Macura, Bauer, Schmarc. Díky dostatečně promyšlenému teoretickému východisku se jí 

daří vyrovnat se i s pojmovou vágností, hrozící tehdy, jakmile se začne pracovat s obecnými 

pojmy typu „mýtus“, „příběh“ či „metafora“. Celá argumentace je vystavěna na přijatelném 

pohybu mezi „mikrorovinou“ jednotlivých metaforických výskytů a „makrorovinou“ širokých 

a dalekosáhlých diskursivních činností, jež lze na daném materiálu v rámci dobové řeči 

pozorovat. Práce je proto dostatečně konkrétní, zároveň je ale schopná směřovat 

k zobecňujícím abstrakcím či k produktivní schmeatizaci za využití tabulek.

Rád oceňuji nejen autorčinu schopnost osvojit si oborové myšlení v jeho 

produktivním, nerutinním provedení, ale i její osvojení odborného jazyka, který je přesný, ale 

zároveň zřetelný. Argumentaci práce je proto možné bez problémů sledovat jak v rovině 

jednotlivých dílčích celků, tak i z hlediska kompozice celé práce. Vyvozené obecné 

„kulturologické“ teze jsou myslím vesměs přijatelné a podložené. Práci a její argumentační 

průzračnosti prospívá volba několika klíčových metaforických trsů, z nichž pak vyplývá 

jednak možnost jejich srovnávání, jednak – a především – zobecňující, „zesíťovaný“ 

charakter dobového diskursu oficiální poezie českého socialistického realismu. Výsledná 

souhrnná analýza horizontál, vertikál a centra orientačních metafor pak představuje přínosnou 

shrnující tezi, která nabízí odborné komunitě poznatky, jež tu takto dosud zformulovány 

nebyly.



Práci považuji za nadprůměrnou jak z hlediska zralosti myšlení, o kterém obraz 

autorky práce vypovídá, tak i z hlediska poznatků, jež tato práce nabízí. Proto tuto 

bakalářskou práci rád doporučuji k obhajobě.
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