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Oponentský posudek diplomové práce Jany Svaškové Cykličnost a 

linearita času v českém jazykovém obrazu světa 

 

Téma jazykového obrazu času patří k tématům v mnoha ohledech velkým. Jde o jeden 

z pojmů, které lze (podobně jako např. prostor či pohyb) pokládat za zásadní pro naši kulturu. 

Konceptualizace času je také značně komplexní. Zvolené téma se tedy zdá pro diplomovou 

práci příliš široké, diplomantka se však rozhodla pro dosti vhodné omezení: zabývá se 

cyklickým a lineárním pojetím času, substantivem čas a jeho synonymy, popř. antonymy, 

adjektivy a slovesy, která se s vyjadřováním času pojí, a předložkami a příslovci vyjadřujícími 

časové významy; stranou (s ohledem na možnosti diplomové práce pochopitelně) ponechává 

mj. gramatické kategorie související s časem. 

Úvodní teoretické části o teorii jazykového obrazu světa a teorii konceptuální 

metafory jsou rozsahem i obsahem přiměřené diplomové práci, mohly snad jen obsahovat 

více o metonymii. Části o historii a filozofii různých pohledů na čas poskytují důležité 

teoretické pozadí pro vlastní analýzu, ale mohly být stručnější, a to tam, kde přebírají 

rozsáhlejší pasáže informací z odborných publikací, které jsou českému čtenáři dostupné. 

Pokud jde o práci s odbornou literaturou, někdy z textu není zřejmé, kde jsou hranice částí 

přebíraných (parafrázovaných) z jiných publikací, někde (a to i v dalších částech diplomové 

práce) by bylo dobré odkazy doplnit, resp. je častěji opakovat. Výběr odborné literatury je 

jinak třeba ocenit, neboť autorka využila řadu podnětných zdrojů zahraničních a také zdroje 

z jiných než lingvistických oborů. Z užitých termínů by bylo bývalo dobré definovat či 

komentovat termín sém (např. s. 33) a sémantický rys (např. s. 38 aj.). 

Oceňuji části vykládající na jazykovém materiále obraz cyklického a lineárního času 

v češtině a také části zabývající se analýzou substantiv, adjektiv a sloves.  

Na části věnované předložkám kladně hodnotím autorčin tvořivý nápad porovnat 

analýzu R. Przybylské s českým materiálem a podobně pojmout i kapitolu následující o 

adverbiích. U obou částí se však projevuje to, že téma je širší a komplikovanější (u předložek 

mj. tím, že jejich význam je značně obecný a že je spojen s pády, srov. mj. běh vs. během na 

s. 70 či třeba vysvětlení, proč je na podzim, ale v zimě), než je možné na daném prostoru 

zvládnout; základní a solidně uspořádaný výklad ale tyto části poskytují. Limitující možnosti 

pojednat o těchto tématech v rozsahu kapitoly diplomové práce se projevují též v tom, že 

autorka nevyužila další odbornou literaturu (které je zejména k sémantice předložek značné 

množství). 
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V kapitole o adjektivech a adverbiích postrádám explicitní uvedení toho, jak byla 

zkoumaná slova vybrána. Pokud jde o analýzu metafor spojených s časem, nebylo by možné 

spíše než ČAS JE PLYNOUCÍ VODA užít metaforu ČAS JE PLYNOUCÍ TEKUTINA / 

KAPALINA a místo ČAS JE BYTOST (patrně lidská, jak je uvedeno v závěru) jen ČAS JE 

ŽIVÁ BYTOST? (A ještě redakční drobnost: v textu je ČAS JE PLOD / ROSTLINA, 

v závěru ČAS JE OVOCE; a drobný komentář: někdy bych více brala v úvahu – vedle 

prostoru – i pohyb). Bylo by v diskusi o omezení / hranici určitých časových úseků přínosné 

uvažovat o odlišení, zda jde o omezení jakoby z obou stran, nebo jen z jedné?  

Ke kladům diplomové práce patří i to, že vedle poznatků o jazykovém obraze času 

přináší další zajímavé poznatky jaksi mimochodem. Za přínosné pokládám např. (často ovšem 

implicitní) porovnání obrazu „vědeckého“ a „naivního“, ale zaujalo mě např. i autorčino 

pozorování, jak se slovníková hesla postupně více přibližují „vědeckému“ pojetí času. 

Práce je logicky uspořádána, je ke čtenáři vstřícná. Typografické a pravopisné 

nedostatky jsou řídké, řídké jsou i nepříliš vhodné formulace. 

 

Diplomová práce Jany Svaškové splňuje nároky kladené na práce diplomové, proto ji 

doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení velmi dobře až výborně podle průběhu obhajoby. 
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