
Posudek diplomové práce Bc. Elišky Černé Nos v českém jazykovém obrazu světa

Předložená práce patří k těm, které se zapojují do kognitivnělingvisticky založeného výzkumu 

somatismů; diplomantka při tom jako jedna z prvních cíleně aplikuje při interpretaci materiálu teorii 

významových profilů. Hned v úvodu je třeba konstatovat, že svůj hlavní úkol, ústící v charakteristiku 

profilů a ve formulaci české kognitivní definice nosu, vcelku uspokojivě naplnila. Práce však má 

některé drobnější i podstatnější nedostatky či sporná místa, na něž je potřeba upozornit; některé z nich 

snad diplomantka uvede na pravou míru při obhajobě.

Co se týče struktury práce, mám dvě připomínky. Domnívám se, že úvodní teoretická kapitola 

by mohla být méně rozsáhlá; prospěla by jí redukce částí, které se netýkají vlastního výzkumu a 

působí vzhledem k celku práce poněkud neúčelně. Poslední subkapitolka o významových profilech by 

si naopak zasloužila více pozornosti (včetně příkladů), neboť jde (na rozdíl např. od teorie pojmové 

metafory, typů metafor apod.) o věc ne tak známou, a navíc je v diplomové práci zásadně využita. 

Další připomínka se týká disparátnosti subkapitol ve 3. kapitole („Jazykový obraz nosu v češtině“): 

jejich řazení by mohlo být promyšlenější, zdůvodněnější, logičtější: proč např. nezačít etymologií (a 

příp. pojmenováními nosu v některých dalších jazycích – zde ovšem není příliš jasné, proč byly 

vybrány právě tyto), proč pak při reflexi příslušných slovníkových hesel nepostupovat v logice

diachronie? (Například.) Kapitolu o nosu v synonymických slovnících by bylo ústrojné přiřadit 

k reflexi lexému v systémových vztazích. (Logika řazení informací může být samozřejmě i jiná – měla 

by však být patrná.)

Zřejmě nejpodstatnější mé pochybnosti se týkají právě pojednání o lexému nos v systémových 

vztazích (s. 32). Jisté neporozumění věci možná plyne z názvu „Nos v systémových jazykových 

vztazích“ (systémové = jazykové). – Poněkud zmatené je konstatování, z nějž plyne, že pojmu NOS je 

nadřazen pojem SMYSLOVÝ A DÝCHACÍ ORGÁN (snad to tak diplomantka opravdu nemyslela). 

Zmatená je i formulace na s. 32: „Nyní se zaměříme na syntagmatické vztahy. Nejprve uvedeme 

celkový souhrn synonym   k lexému nos.“ Implikuje to, že synonymii autorka vřazuje do rámce 

syntagmatických vztahů. Je tomu tak opravdu? – Další problém: Následující „souhrn synonym“ 

obsahuje vlastně několik „souhrnů“: do systémových vztahů vstupuje totiž každý sémém zvlášť – a 

některé z výrazů (výtka, pokárání… – výčnělek, výstupek … nákovek apod.) se k příslušné části těla 

zjevně nevztahují. Diplomantka se to pokouší uvést na pravou míru na s. 33 (ad 5 – „synonyma 

vztahující se pouze k některým sémům sémému nos“), avšak vysvětlení není příliš uspokojivé. Možná 

jde jen o formulační a terminologický lapsus, snad bude vysvětlen při obhajobě.

Jednoznačná není (ani snad z povahy věci nemůže být) klasifikace frazémů s komponentem 

nos (která je hlavní náplní kapitoly „Nos v naivním obrazu světa“, s. 36 n.); v některých případech je 

však vřazení určitých frazémů do té či oné kategorie evidentně nevhodné, např. dávat si do nosu podle 

mě nepatří k případům, kdy nos metonymicky zastupuje celého člověka. – Pokládala bych za 

přehlednější a praktičtější, kdyby byly jednotlivé kategorie (a možná i frazémy do nich zařazené) 

číslovány. Ukazuje se to právě nyní, kdy chci na některé z nich upozornit vzhledem k jejich 

neobratnému vymezení (u kategorií) či řazení (u jednotlivých frazémů). Pochybuji např. o vhodnosti 

formulací u označení těchto dvojic souvztažných kategorií „Vyjadřování pocitů pomocí obrazně pojaté 

mimiky nosu“ a následující „Vyjadřování pocitů pomocí doslovně pojaté (fyzické) mimiky nosu“ – a 

potom analogicky „Směřování, umístění nosu, vyjádření prostorové blízkosti v přeneseném významu“

a „Směřování, umístění nosu, vyjádření prostorové blízkosti v doslovném významu“ (s. 37 – 38; 

nevím mj., zda je zde šťastné (a v tomto pořadí) mluvit o významu doslovném a přeneseném. Bylo by 

zde možné pro některé případy využít teorie kinegramů (která se zde připomíná v souvislosti s profily,

viz dále)?



Další, již marginálnější má poznámka se týká vyjádření je dnes několik firem, které mají svého 

nose. Zřejmě tu nejde o realizaci metafory FIRMA JE TĚLO (s. 18), ale o běžnou pojmenovací 

metaforu (nikoli konceptuální). (Nebo lze vysvětlit jinak?)

Na s. 19 mě vede k polemickému postoji tvrzení, že „jako podtyp metafory můžeme chápat 

metonymii“, obvykle se totiž tyto konceptuální mechanismy kladou vedle sebe, resp. i proti sobě.

Dvě části práce diplomantka přidala jaksi nad plán, vcelku zdařile však doplňují 

rekonstruovaný obraz nosu v češtině. Je to kapitola věnovaná čichu, a pak zejména část zpracovávající 

výsledky dotazníkového šetření. Současní čeští mluvčí ovšem neodpovídají nijak překvapivě, spíše se 

potvrzují již zmíněné jazykové (případně textové) konotace; materiál vytěžený z dotazníků je svým 

rozptylem zjevně dosti roztříštěný.

V syntetizujících částech autorka formuluje čtyři významové profily pojmu NOS a shrnující 

kognitivní definici. Tato část práce je nejzdařilejší a nejvyužitelnější v dalším zkoumání somatismů. 

Krátce chci poznamenat, že ve 2. profilu (umístění) by bylo dobré zohlednit i fenomén orientace, resp. 

směru („předozadního“, srov. jít rovnou za nosem). K dokladům 3. profilu (resp. subprofilu „funkce 

nosu při výslovnosti“) lze doplnit i pojmenování nosovka (nazála). Poněkud nejasně je u 4. profilu 

pojednáno o kinegramech – není zcela patrné, co z bohaté frazeologie spojené s nosem je autorka do 

jejich okruhu ochotna zařadit (asi ne podle nosa poznáš kosa, sporné je to i u některých dalších 

jmenovaných vyjádření; některé odpovídající frazémy – které by mohly sloužit jako příklady lépe jsou

uvedeny mj. v pasážích věnovaných frazeologii od s. 36). V závěru (na s. 64) by bylo namístě

k odvozeninám (pokud už je zde o nich řeč) doplnit přinejmenším adjektiva nosní, nosový, nosatý.

V práci se místy vyskytují nepřesné či poněkud defektní formulace (na některé z nich již bylo 

upozorněno); zaznamenáno bylo několik pravopisných, gramatických či interpunkčních nedostatků

(„Bartmińskiho“, „jedna s funkcí nosu“, „nebo-li“) – množství však rozhodně nepřekračuje únosnou 

míru.

Práci lze jistě dobře využít v dalším výzkumu somatismů, a to i vzhledem k pečlivě 

zpracovaným rozsáhlým přílohám. Bohatý a kvalitně podaný je i soupis odborné literatury, ještě 

bohatší jsou uvedené prameny (včetně internetových odkazů). Z mnoha indicií (nejen vnějškových) je 

evidentní, že diplomantka své téma zpracovávala dlouhodobě a s velkým zájmem; a i přes zmíněná 

problematická místa nepochybně prokázala patřičnou erudici i schopnost jazykové analýzy a syntézy, 

jaká práci tohoto kvalifikačního stupně přísluší. 

Doporučuji tedy diplomovou práci Bc. Elišky Černé k magisterské obhajobě, a pokud bude 

diplomantčino vystoupení uspokojivé, navrhuji hodnocení stupněm „velmi dobře“.
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