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Oponentský posudek bakalářské práce Martina Talafúse Jazykový obraz květin v češtině 

(Sémantické konotace a prototypy) 

 

 

Předložená bakalářská práce je věnována tematice z oblasti kognitivní lingvistiky – 

jazykovému obrazu květin v češtině, založenému na analýze lexémů květ, květina, růže a lilie. 

Práce vychází z  teoretických postulátů polské kognitivní lingvistiky, a to zejména lublinské 

sémantické školy. 

Práce se vyznačuje promyšlenou a dobře koncipovanou kompoziční výstavbou. Její text je 

zpracován přehledně, kapitoly jsou členěny pomocí desetinného třídění. První dvě kapitoly 

mají teoretickou povahu, představují hlavní zásady jazykového obrazu světa a botanické 

hledisko klasifikace rostlin – naznačena je tak konfrontace naivní a vědecké kategorizace. 

Jádro práce představuje 3. kapitola v logické a hierarchické návaznosti analyzující zvolený 

jazykový materiál. Využity k tomu byly nejdůležitější české etymologické, výkladové, 

synonymické a frazeologické slovníky. Na základě lexikografické zpracování vybraných 

lexémů jsou pak stanoveny kognitivní definice jednotlivých lexémů a představena jejich 

konotační centra.  

Text bakalářské práce je přehledný, její obsah vesměs přesně a jednoznačně formulovaný, 

práce celkově prokazuje vysokou jazykovou úroveň. Příkladné je také využití a citování 

odborné literatury. K práci mám několik připomínek, uvádím je v přehledu typově: 

 

I. Výstavba a kompozice:  

1) Vymezení kognitivní definice výrazu se uvádí až na s. 36 v podkapitole věnované lexému 

květ – protože se příslušná definice uvádí u všech lexémů, bylo by vhodnější uvést toto 

vymezení v úvodní části práce (týká se všech lexémů) a v podkapitole 3.3.1 kognitivní definici 

už pouze aplikovat na lexém květ (jak je tomu následně v podkapitoách 3.5.1 květina, 3.8.1 

růže, 3.11.1 lilie). 

2) Členění 3. kapitoly textu na podkapitoly: desetinné třídění neodráží hierarchické vztahy 

mezi popisovanými jevy, srov. např. názvy podkapitol 3.1 Květ/květina – etymologie, 3.2 

Definice květu ve výkladových slovnících, 3.6 Růže – etymologie. Protože se práce zabývá 

kategorizacemi, jejich aplikace při výstavbě textu (tedy hierarchické uspořádání obsahu) se 

přímo nabízí. 
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II. Obsah:  

1) V práci klíčovým je pojem konotační centrum – jeho aplikace u vybraných lexémů (podle 

mého názoru velmi zdařilá) představuje jeden z hlavních záměrů práce. V teoretické části práci 

postrádám bližší vymezení tohoto pojmu.  

2) V textu se občas zjednodušeně nerozlišují pojmy z jazykové a mimojazykové reality, viz 

např. s. 26: „... významy květu a květiny“ – nepochybně jde o významy lexémů květ a květina. 

Odlišení obou rovin by napomohlo např. psaní konkrétních lexémů kurzivou (jak bývá 

v lingvistice obvyklé). 

3) K derivátům vybraných lexémů se nesprávně přiřazují i některá kompozita: s. 32: 

květobraní, květomluva, květonosný, květopas; s. 42: květinomluva; s. 64: liliokvětý. 

4) Substantivum květování je uvedeno mezi adjektivy. 

5) s. 32: U příznakových lexémů by bylo vhodné zaznamenávat, příp. komentovat příslušné 

stylové charakteristiky (podle výkladových slovníků), viz: *květoví, *květiště – řídká slova. 

6) s. 35: „V případě čertova kvítka jsou kvítku dodávány negativní konotace spojené 

s výrazem čert, byť vzájemné působení vede k určitému zjemnění z hlediska významu.“ – U 

zvažovaného zjemnění významu (bylo by vhodné přesněji formulovat, oč jde) lze zvažovat 

souvislost s deminutivem kvítko, možná spíše než se vzájemným působení slov v uvedeném 

syntagmatu. 

7) s. 62, pozn. 46: lilie – lilek – „motivací může být lexikální podobnost“ – přesněji: 

podobnost formální, hlásková, ... ? 

8) s. 52: růžový – Adjektivum má více významů, tedy nejen „týkající se růže“ (relační 

adjektivum), ale také „světle červený“ (kvalitativní adjektivum označující barvu); tento druhý 

význam by podle mého názoru vhodné v práci zachytitt a zvažovat – červená barva se uvádí 

jako jeden z konotačních center lexému růže (s. 56–57), proč tedy růžová není červená? A 

navíc: v úzu se adjektivum růžový v tomto druhém významu vyskytuje často (ne-li dokonce 

častěji než ve významu prvním?). 

9) s. 52: erysipel – Jen pro zajímavost dodávám, že tento internacionální lékařský název 

nemoci pochází z řeckého slova erythros = červený. U českého obrazného názvu růže se tedy 

aktualizuje toto adjektivum jako konotační centrum pojmenování téže nemoci, mohli bychom 

jej tedy považovat za specifický podtyp sémantického (možná metaforického) kalku. 

 

III. Formulace: 

1) s. 19: „Kategorizace v případě rostlin funguje v souladu s antropocentrismem.“ – Znamená 

to, že v jiných případech nikoliv? 
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2) s. 26, pozn. 20: „Citace a příklady ... jsou přepsány do současného pravopisu.“ – Přepis není 

pravopis.   

3) s. 36: „... odhalujeme základ založený na...“ 

4) V práci se opakovaně objevují formulace s dvěma předložkami bezprostředně následujícími 

za sebou: s. 29: „... přenesený od v přírodě pozorovatelného rozkvětu“, s. 45: „... se jedná o 

v kultuře zakotvenou tradici“, s. 55: „... je často spojována s pro sebe typickou červenou 

barvou“ 

 

IV. Gramatika a pravopis:  

1) s. 30: „... jakož i ze sekundárních významů výkvět, vrcholný zjev, jímž se budeme 

věnovat...“ 

2) s. 44: „... mít křehké zdravý...“ 

3) s. 69: chybí interpunkce – „Pokračujeme-li v botanickém popisu (Kubát a kol., 2003, str. 

178) zjistíme, že....“ 

 

 

Závěr: Práce Martina Talafúse splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji 

proto k obhajobě a navrhuji klasifikovat ji v závislosti na průběhu obhajoby stupněm výborně, 

nebo velmi dobře.  
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