
 1 

POSUDEK OPONENTA BAKALÁ SKÉ PRÁCE 
 
___________________________________________________________________ 
 
Autorka: Kristýna Jiráková 
 
Školitel: Mgr. Štěpán Kubalík 
 
Oponent: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. 
 
___________________________________________________________________ 
 

 

Název bakalá ské práce: Metafora jako sémantická inovace 
 

 

Kristýna Jiráková se ve své bakalářské práci zaměřila na velice zajímavé téma, a to na 

teorii metafory, chápané jako „kreativní či významotvorné užití jazyka“. Jako výchozí zdroj 

svých úvah zvolila diskusi, odehrávající se mezi filozofy jazyka přináležejícími k analytické 

filozofické tradici druhé polovině dvacátého století. Práce je rozdělena do několika kroků: (1) 

prokázat, že tradiční chápání metafory „jakožto čistě rétorické figury (stylistické jazykové 

ozdoby)“ jako nedostačující; (2) představit metaforu jako „kognitivní prostředek, který na 

základě sémantické inovace přináší nové vhledy a významy“. (s. 4) 

Text práce se snaží sledovat pojetí metafory v rámci této diskuse a pokouší se 

rekonstruovat základní pozice a revidovat závěry z nich učiněné. Autorka se soustředí 

zejména na „konstituci významu“, kdy sleduje odklon od „dekorativních“ pojetí metafory 

směrem k interakčním, nevynechává související kritiku pojmu podobnosti. V průběhu jejího 

výkladu se stále silněji ukazuje procesuální, „živý“ charakter jádra metaforické události, čímž 

se odhaluje zároveň nejsilněji estetický rozměr zdánlivě obecně filozofické, či lingvistické 

problematiky. Ten zároveň, ačkoli je v práci nepochybně silně přítomen, není dle mého 

názoru dostatečně explicitně formulován, učiněn zřetelným, což by pozvedlo práci ještě o 

stupeň výše. 

Bakalářská práce je vystavěna smysluplně a přehledně, výchozí i rozvíjející zdroje 

jsou zvoleny adekvátně – ačkoli by se dalo téma plodně rozšířit takřka ve všech bodech. Práce 

vykazuje promyšlenou výstavbu i postup, pravděpodobně se jedná o známku důkladných 

konzultací se školitelem, a to ve všech fázích psaní práce. Text se přirozeně dělí do tří, resp. 

pěti fází. Hlavním tématem je avizovaný posun v chápání filozofické významnosti metafory, 

posun, jehož je daná diskuse vybraných filozofů jednou z verzí. Odstíněno je „tradiční 

chápání metafory“ jako jazykové ozdoby a autorka sleduje diskusi, která stále více a 
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z různých stran posiluje nikoli parazitický, nýbrž generativní význam metaforického užití 

jazyka vzhledem k jedné z jeho hlavní funkcí, tj. genezi, reprodukci a transformaci významu. 

Ivor Armstrong Richards a jeho Filosofie rétoriky jako první z klíčových momentů diskuse je 

nejdříve představena a zpětně nahlížena skrze významné vybrané příspěvky do debaty. Čtenář 

se tak seznamuje se zásadním příspěvkem Maxe Blacka (zde by tématu pro plastičnost 

prospěl z hlediska diskuse významný článek o metafoře Monroea Curtise Beardsleyho), dále s 

pojednáním o metafoře Nelsona Goodmana. Nakonec je pozornost věnována do jisté míry 

kritickému vstupu do debaty Donalda Davidsona. 

Bakalářská práce je psána s očividným zájmem a povětšinou i s viditelným 

porozuměním. Autorka dokonce dokáže často spletitou problematiku přehledně formulovat, 

tedy až na některé temnější, nepříliš srozumitelné pasáže v druhé části práce. V tomto ohledu 

je čistší první polovina, části o Goodmanovi a Davidsonovi by si zasloužily ještě mírné 

domyšlení, přepracování a dotažení. První dvě části patří k tomu nejlepšímu (až na některá 

opakování téhož), přesto je třeba zmínit, že pokud autorka v úvodu odstiňuje svůj další výklad 

od druhého ze dvou největších klasiků evropské vzdělanosti a neodkazuje přímo k němu, 

dokonce příslušné dílo ani nemá v seznamu literatury, jedná se o významné opomenutí. Po 

dotažení těchto věcí by se mohlo nepochybně jednat o práci výbornou. 

 

Po řemeslné stránce je práce psána na uspokojivé gramatické a stylistické úrovni, revizi by si 

zasloužilo používání spojovníku/pomlčky a užívání kurzívy. Z výše uvedených důvodů 

doporučuji bakalářskou práci Kristýny Jirákové k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm 

velmi dobře. 

 

 

 

V Litoměřicích 16. 6. 2017 

 

Ondřej Dadejík 


