
Posudek DP Elišky Černé  Nos v českém jazykovém obrazu světa 

  

     DP práce Elišky Černé patří do širokého okruhu studentských prací zkoumajících český 

jazykový obraz světa, konkrétně somatismy jako jednu ze základních oblastí, jimiž se česká 

kognitivní lingvistika zabývá. Práce má obvyklou strukturu, obecná část nejprve objasňuje 

termíny kognitivní lingvistika, jazykový obraz světa, lakoffovské pojetí metafory, pojmy 

konceptualizace, kategorizace, významové profily apod. V materiálové části pak skládá 

jazykový obraz nosu v češtině na základě údajů ve slovnících a ČNK. Vytěžení materiálu se 

zdá být maximální, práce se sekundární literaturou dostačující a výsledky práce víceméně 

standardní. Připomínky k práci jsou povětšinou formulačního rázu, přesto jich je víc a na 

celkovém dojmu z práce se poněkud podepisují. 

      Na s. 29 uvádí diplomantka příklady na nový význam slova nos ‘odborník na parfémy’ a u 

dokladu „…laboratoř, kde mají hlavní slovo ‘nosy’“, konstatuje, že „v tomto významu slovo 

nos přejímá měkké životné skloňování“ (to se skutečně objevuje, ale až v dalším a podle 

všeho ojedinělém dokladu „…mají svého ‘nose’“). 

     Na s. 31 autorka podává výběr cizojazyčných ekvivalentů našeho nos, není však jasné, 

proč je mezi uvedenými příklady i estonština a finština, když nepatří do stejné jazykové 

rodiny jako ostatní uvedené jazyky. Makedonské nosot je zaznamenáno v podobě 

s postpozitivním určitým členem, bulharské nos nikoli. U němčiny jsou uváděna i dosti 

vzdálená kontextová synonyma, což je vysvětlováno tím, že „historicky němčina ovlivňovala 

češtinu a zasahovala do jejího vývoje“ (sic!). V této souvislosti by bylo jistě vhodné 

objasnění zastarávajícího významu nos ‘úřední důtka, pokárání’, ovšem pouhé uvedení  něm. 

Anschnauzer ‘důtka, vynadání’ původ našeho specifického významu nevysvětlí, je třeba 

uvést, že něm. slovo se vyvozuje (i když jde asi jen o lidovou etymologii) od Schnauze 

‘čenich, čumák, morda’, které už lze za synonymum našeho nos považovat.  

     V kapitole o systémových vztazích snad lze přijmout výrok, že „v případě pojmů ‘nos’ a 

‘část lidského těla’ jde o vztah, který je svou povahou blízký hyperonymně-hyponymnímu 

vztahu“, méně však už tvrzení, že pojmu ‘nos’ je nadřazen pojem ‘smyslový a dýchací orgán’ 

(s. 32).      

     Několik pochybností se týká i třídění frazémů vztahujících se k pojmu ‘nos’. Frazém 

strkat do něčeho nos by patřil spíš do oddílu Směřování, umístění nosu než Vzhled/tvar nosu 

(s. 36). U frazémů dávat si do nosu ‘dopřávat si hojně jídla a pití’ či dávat někomu/dostat od 

někoho do nosu ‘zbít někoho/být zbit’ mám pochybnosti, zda jde skutečně o „nos 

metonymicky zastupující celého člověka“ (s. 38). 

     Na s. 24, u přeneseného významu ‘co připomíná nos, výčnělek, výběžek’,  je mi nejasná 

poznámka v závorce „souvislost je patrná v etymologii“. Na stejné straně bych ve větě 

„Označení Nos (…) je součástí základní slovní zásoby…“ volil spíše spojení „pojmenování 

nos“ či „slovo nos“. Vedle uvedených víceméně formulačních záležitostí je v práci také 

kolem desítky pravopisných chyb či překlepů (jsou vyznačeny v textu).     

      I přes tyto připomínky je třeba říci, že práce Elišky Černé nevybočuje z běžného standardu 

diplomových prací; doporučuju ji k obhajobě a hodnotím známkou „velmi dobře“. 
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