
Posudek diplomové práce Jany Svaškové

Cykličnost a linearita času v českém jazykovém obrazu světa

Diplomová práce Jany Svaškové se věnuje zásadnímu tématu, v souvislosti s češtinou ještě komplexně 

nezpracovanému, jímž je konceptualizace času. Jde o téma velmi rozsáhlé; a ani úhel pohledu 

vymezený kognitivní lingvistikou (resp. teorií pojmové metafory) ho nezužuje dostatečně – alespoň ne 

pro vzdělaného člověka, který vidí věci provázány a v širokém kontextu. Diplomantka k takovýmto 

lidem evidentně patří, a tak se pokusila téma ukázat v mezích možností co nejkomplexněji, se zřetelem 

k reflexi času ve filosofii, religionistice, antropologii, etnologii i historii. To je potřeba ocenit: 

vlastním jádrem práce mělo být podle zadání především pojednání o dvou základních 

konceptualizacích času – linearitě a cykličnosti – z hlediska kognitivní lingvistiky, a zmíněné obory 

poskytují této dvojí perspektivě dobré zázemí.

Začteme-li se ovšem do práce podrobněji, ukáže se, že se diplomantka věnovala budování 

širokého kontextu možná poněkud na úkor explicitního ukotvení (kognitivně)lingvistického, a hlavně 

že se vše nepodařilo plynule provázat s hlavní linií práce. (Například výklady o křesťanském 

liturgickém roku a „magickém kruhu roku“ s výčty svátků a příklady pranostik jako by patřily do 

studie poněkud jinak pojaté.) Především je však potřeba položit otázku po oné hlavní linii. Podle 

zadání bylo úkolem diplomové práce pojednat o zmíněných dvou konceptualizacích a na ně 

navázaných metaforách, které se uplatňují v českém obrazu světa, a to zejména (jak se původně 

implicite vyrozumívalo) na úrovni sémantiky lexikálních a frazeologických jednotek. Autorka si však 

– v souladu se svým založením a analyzujícím a kontextutvorným přístupem – zadání poněkud 

rozšířila směrem k těm oblastem jazyka, které jsou tradičně považovány za gramatické; i tam se ovšem 

uplatňuje metafora (a metonymie), avšak skloubit např. pasáže o sémantice předložek s předchozími 

výklady etnolingvistickými je nesmírně náročné. Není tedy divu, že se celková koncepce rozpadá a 

vztahy mezi jednotlivými částmi práce jsou málo čitelné. Takový úkol, jaký si autorka stanovila, 

zjevně překračuje možnosti diplomové práce (nehledě na skrovné možnosti časové). Pokouším-li se 

tedy formulovat, v čem spočívá hlavní problém tohoto pojednání, je třeba aspoň naznačit jedno: 

diplomantka mohla vše sepsat daleko jednodušeji, a tím by si byla bývala ušetřila problémy i rizika; to 

jí však její založení nedovolilo.

Práce se skládá (kromě úvodu, závěru, seznamu literatury apod.) ze tří částí. Svými názvy (ale 

např. i rozsahem) působí poněkud disparátně: Jazyková metafora a jazykový obraz světa (7 – 9), 

Teoretická reflexe pojmu čas (10 – 26) a Jazyková část (27 – 75). Provázanost jednotlivých částí (a 

kapitol, z nichž se skládají) by mohla být naznačena explicitněji, tj. mělo by být např. průběžně 

upozorňováno na to, jak se projevuje konceptualizace času implikovaná ve výrazech náležejících        

k jednotlivým slovním druhům.

Už bylo naznačeno, že čtenář postrádá poněkud hlubší počáteční ukotvení do kontextu 

kognitivní lingvistiky. V předložené verzi se diplomantka explicitně věnuje teorii konceptuální 

metafory (z níž má práce primárně vycházet) opravdu minimalisticky, stejně jako pojmu jazykového 

obrazu světa: počáteční „teoretická“ kapitola s názvem Jazyková metafora a jazykový obraz světa

zaujímá pouze dvě a půl strany (7 – 9). Ze způsobu vedení výkladu (a např. též z poznámek pod čarou) 

je ovšem zřejmé, že se autorka v daných kontextech pohybuje jistě. Jen bych se ráda zeptala, co 

v diplomantčině pojetí znamená v názvu uvedený pojem „jazyková metafora“ (ve vztahu k Lakoffově 

a Johnsonově teorii konceptuální / pojmové metafory). 

Co se týče teoreticko-metodologického rámce práce i využití odborné literatury, je třeba ocenit 

diplomantčinu badatelskou samostatnost. Kromě opozice času lineárního a cyklického zohledňuje 

ve svých východiscích i opozici času „subjektivně-emocionálního“ a „pragmaticko-objektivního“, 

vymezenou ve studii polských autorek Anny B. Burzyńské a  – Agnieszky Liburové. Ta se uplatňuje 

ve stanovených metaforách – které se realizují často v intencích jediného slova – velmi nápadně, jak 



diplomantka ukazuje zejm. v partiích věnovaných slovesům (48 –59). V této části práce (Jazyková 

část) se autorka zabývá skutečností, jak se v metaforickém uchopení času v češtině uplatňují výrazy 

figurující v rámci různých slovních druhů: postupně prochází (vybraná) substantiva, adjektiva, 

slovesa, předložky a adverbia s časovým významem. Při tom opět prokazuje samostatnost a schopnost 

využívat tvůrčím způsobem relevantní literaturu (zejm. zahraniční) i umění analytické práce 

s jazykovým materiálem. Přesto (a právě proto) vybraný materiál i jeho interpretace podněcuje 

k mnoha otázkám, úvahám či poznámkám různého typu. Zde se omezím pouze na některé:

Základem analýzy jsou slovníková hesla vztahující se k sémantickému okruhu času; např. 

v případě lexému čas se však porovnávají jednotlivé významy spíše v perspektivě srovnávání 

slovníkových hesel (což mi připadá vzhledem k zaměření práce poněkud redundantní). Mnohem 

zásadnější jsou např. úvahy o tom, „jak vznikaly a jak spolu souvisí jednotlivé významy lexému čas“ 

(33). Význam „posloupnost splývajících okamžiků“ je považován za centrální, od něj je podle autorky 

metonymicky odvozen 2. význam „doba“. „Ten je,“ píše autorka, „ve významu 3. obohacen o další 

sém „doba určená k vykonání něčeho““; i u dalších významů mluví autorka o „dodatkových sémech“, 

možná poněkud nepřesně (a bez odkazů k zdroji používané terminologie); mohla by diplomantka své

chápání (dodatkového) sému upřesnit? Také bych uvítala, kdyby diplomantka uvedla způsob (kritéria) 

stanovení tzv. centrálního významu a zamyslela se nad tím, zda by se v daném případě nedalo 

uvažovat jako o centrálním významu i o tom, který je uveden jako druhý v pořadí (resp. o jiném).

Další poznámky mám ke kapitole o předložkách (již pokládám za velmi zajímavou, ale 

postrádám v ní větší množství příkladů). Je známo, že časové významy předložek jsou odvozeny od 

jejích základních významů prostorových – vyplývá to z obecnějšího faktu, že se v konceptualizaci 

času uplatňují prostorová schémata (resp. metafory); z toho ostatně vycházejí ve svých výkladech o 

předložkách i citovaní Haspelmath a  Przybylska. Zajímalo by mě, zda se v tomto ohledu ukazují        

v oblasti předložek nějaké kulturní diference specifické pro češtinu.

Vím, že diplomantka do závěrečné verze práce nakonec nevčlenila pasáže věnované 

frazeologii; mohla by vysvětlit, proč se tak nestalo?

Text svědčí o autorčině pokročilosti stylizační a formulační. Diplomantka se sice 

nevyvarovala některých nedopatření interpunkčních (čárka ve vložených větách) a překlepů, avšak 

jejich množství není nijak závažné. Práci by prospělo promyšlenější, čtenářsky vstřícnější členění 

textu (odstavce, odsazování, nadpisy) a práce s grafikou (zvýrazňování, typy písma): ukázalo by se 

plastičtěji, kolik je v ní zajímavých jednotlivostí, a vůbec by se mnohem lépe četla.

Práce, náročně pojatá, v mnohém objevná a plná nápadů, má potenci být výborným textem 

(nebo možná spíše dvěma či několika samostatnými studiemi); to by však předpokládalo daleko větší 

časovou dotaci, než jaké se jí mohlo dostat, včetně času na redukci přebytečných, příp. dopracování 

chybějících partií i včetně explicitněji naznačené provázanosti teoretických úvah s analýzou 

jazykového materiálu. Není však myslím sporu o tom, že by se předkládaná práce časem mohla stát 

začátkem slibného projektu, třeba doktorského. 

Plně si tedy zaslouží, abych ji doporučila k obhajobě, což ráda činím.

Navrhovaná známka: velmi dobře (s ohledem na obhajobu).

Doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
V Praze 10. 9. 2014                                  Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK Praha  


