
Posudek bakalářské práce Martina Talafúse
Jazykový obraz květin v češtině (Sémantické konotace a prototypy)

Bakalarand si vzal ve své práci za cíl představit drobnou sondou významnou součást českého obrazu 
světa, jíž je příroda, resp. rostlinnost ve vztahu k člověku. V tomto kontextu se soustřeďuje na obraz 
květiny a květu a dvou typických představitelů této kategorie – růže a lilie. Snaží se nalézt a popsat 
konotace těchto pojmenování a v kognitivních definicích ukázat jejich stereotypy, zkušenostně i 
kulturně pevně ukotvené. Při tom se dotýká i obecnějších otázek kategorizace a rozdílných 
kategorizačních mechanismů, které se uplatňují v naivním a vědeckém (zde botanickém) obrazu světa. 
Teoretickým rámcem studie je lublinská kognitivní etnolingvistika, metodologickým východiskem pak 
práce lublinské badatelky Doroty Piekarczyk (kniha, a zejména do češtiny přeložená studie).

Se svým úkolem se autor dobře vyrovnal, i když jsou tu patrné jisté rezervy. Jak tomu často u 
prací tohoto typu bývá, úvodní teoretické pasáže o jazykovém obrazu světa (nepříliš rozsáhlé) nejsou 
zcela organicky propojeny s výzkumnou částí práce; k tomu dochází až v kapitolce o kategorizaci (kde 
se může autor napojit na studii D. Piekarczyk, shrnout a komentovat její text). V kapitolce „Stručný 
náhled na systematiku a klasifikaci rostlin“ (s. 20 – 23) je uvedeno mnoho zajímavých poznatků 
z vědecké botaniky, bohužel však nejsou zásadněji vpojeny do souvislostí s kontextem 
kognitivnělingvistické kategorizace (rozdíly, shody, analogie, příklady). 

Rozdílnost kategorizačních mechanismů při srovnání běžného obrazu světa a obrazu 
teoretického jsou ale nakonec plasticky ukázány na konkrétním materiálu v analyticko-interpretační 
části práce. Za povedené, bystře formulované pokládám i kognitivní definice zkoumaných pojmů, 
resp. stereotypů (květ, květina, růže, lilie). Podstatě zkoumání autor dobře porozuměl, ze slovníkového 
materiálu dokázal „vyhmátnout“ relevantní údaje a převést je na základě odborných dovedností na 
společného jmenovatele. Navíc je zde přesně zachycen postup, jak k uváděným konotacím dospěl 
(včetně zdrojů), a v tabulkách dokumentována konotační centra (včetně relevantních údajů a příkladů). 
Jazykový materiál je doplněn též údaji ze slovníku symbolů U. Beckera, avšak jen u pojmů růže a lilie. 
Tam už ovšem nejde výhradně o český jazykový obraz daných květin – i když je pro něj tento kontext 
nesmírně důležitý (v mnohém určující): zde bych se ráda zeptala proč a v jakém smyslu slova; 
explicitně to zde totiž napsáno není. A také – proč nejsou údaje ze slovníku symbolů uvedeny i u 
dalších dvou zkoumaných pojmů květina a květ? (Souvisí nějak i s českým obrazem?)

SSČ definuje růži jako „ostnitý keř s lichozpeřenými listy a s velkými vonnými květy“, naproti 
tomu Jungmannův slovník jako „známý, nejvíce červený květ na trnitém keři, pro ozdobu v zahradách 
sázený, též i sám keř“, navíc – kromě četných botanických exkursů – Jungmann připomíná, že „pro 
svou krásu a vůni růže obrazem jest mladosti, radosti a lásky“ atd.; podobné je to i v jiných případech. 
Třebaže se bakalarand nezabývá primárně lexikografickými hledisky popisu významu (a perspektivou, 
z níž se tento popis odvíjí), ráda bych se zeptala, zda a jak je v českých výkladových slovnících 
v tomto směru řešen vztah naivního a vědeckého obrazu v případě zkoumaného materiálu (květiny)?

V kapitolkách o významu (a sekundárních významech) vybraných výrazů ve výkladových 
slovnících bych uvítala spíše přesné citace nežli parafráze, resp. by bylo dobré uvést v příloze práce
kopie příslušných hesel.

Na práci je třeba ocenit jasně formulovaný záměr a přehlednost spojenou s jeho realizací, 
pevnou strukturu i srozumitelný styl výkladu. Po stránce formulační a jazykové je práce v pořádku, 
nedostatky se vyskytují pouze ojediněle (interpunkce, slovosled, méně přesné formulace, v nichž 
splývají ontologické roviny „věci“ a „slova“).
         Práce Martina Talafúse splnila úkol nastolený v zadání a plně vyhovuje nárokům kladeným na 
bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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