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Posudek diplomové práce 
 

 

Jméno studentky: Bc. Marie Pavlásková  

Studijní program: Elektronická kultura a sémiotika  

Název diplomové práce: Sémantická analýza vybraných českých klíčových slov 

               Teorie přirozeného sémantického metajazyka v češtině 

Jméno posuzovatelky: Lily Císařovská  

 

Okruhy hodnocení diplomové práce: 

 

A) Formální kritéria 

Hodnocení (0-10 bodů):                                                                                              10 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Formální struktura: Práce je rozdělena na tři tematické části: (1) obecné zakotvení práce 

v kognitivní lingvistice přechází (2) ke konkrétnější teorii přirozeného sémantického 

metajazyka, jež skýtá metodologické i teoretické východisko (3) pro vlastní analýzu vybraných 

klíčových slov; tyto části jsou dále členěny na kapitoly a podkapitoly; celkové uspořádání je 

logické a přehledné; v práci je využíváno hierarchické číslování tematických úseků. 

Úprava práce: Úprava je přehledná, konsistentní a graficky promyšlená; typografické rozlišení 

příkladů i explikací usnadňuje orientaci. 

Úplnost povinných částí práce: Práce má všechny náležitosti; poznámkový aparát je adekvátní 

a funkční; přílohy jsou relevantní. 

Gramatická a stylistická stránka: Práce je psána stylisticky přiměřeně, dobrou a bezchybnou 

češtinou, bez pravopisných chyb a zbytečných redundancí; překlepy jsou mizivé a redakčně 

snadno opravitelné. 

Korektní a jednotné uvádění zdrojů: Seznam literatury je úplný, přehledně strukturovaný a 

odpovídá citační normě (až na drobnost: pořadí jména a příjmení u druhého, případně dalšího 

autora); zdroje jsou v textu uváděny náležitě, vše je doloženo a dohledatelné. 

 

B) Struktura práce  

Hodnocení (0-10 bodů):                                                                                              10 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Jasné formulování problému, vymezení cíle: Cíl práce je zasazen do kontextu současného 

teoretického zkoumání a v tomto rámci jasně vymezen (s. 7–8). 

Jeho soulad s obsahem práce: Obsah práce odpovídá stanovenému cíli; práce se drží tématu bez 

zbytečných odboček; hutnost a soudržnost textu je umocněna využíváním poznámkového aparátu 

i vnitřních odkazů. 

Celková koncepce a struktura práce: Struktura práce je organicky podřízena tématu:  

    první část (s. 8–17) se zaměřuje na zkoumání významu v kognitivní lingvistice, především 

však ve vztahu k dílu Anny Wierzbické,  

    druhá část (s. 18–45) rozpracovává hlavní teoretické a metodologické koncepce Wierzbické, 

které jsou pak  

     ve třetí a stěžejní části práce (s. 45–90) aplikovány při hloubkových sondách do významu 

vybraných klíčových českých slov.  

     Výsledky těchto analýz jsou přehledně shrnuty v závěru práce (s. 90–93).  
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        Přílohy (s. 97–123) umožňují snadné porovnání různých explikací analyzovaných slov a 

přehled frekvence jejich výskytu i slovníkových hesel je zároveň dokladem relevantnosti 

zjištěných sémantických rozdílů. 

Adekvátnost postupu a návaznost jednotlivých částí práce: Postup je adekvátně zakotven 

v teorii přirozeného sémantického metajazyka, rozpracované a ověřené zejména Annou 

Wierzbickou a Cliffem Goddardem, a jednotlivé úseky textu na sebe navazují. Práce je celkově 

uspořádána logicky a konzistentně.  

 

C) Rozbor tématu 

Hodnocení (0-10 bodů):                                                                                              10 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Identifikování a vysvětlení základních pojmů a koncepcí: Práce svědčí o schopnosti uchopit 

základní pojmy a skloubit je ve smysluplný celek, jakož i o schopnosti orientovat se během 

analýzy v různých vrstvách i souvislostech. Práce rovněž vypovídá o metodologicky ukázněném 

postupu, jenž nepodceňuje nástrahy a úskalí, které s sebou sondy do sémantických vrstev jazyka 

nutně nesou. 

Rozsah a relevantnost použité literatury: Studentka prokázala schopnost vyhledat relevantní 

tituly a samostatně s nimi pracovat. Použitá literatura odpovídá rozsahem i úrovní zkoumanému 

tématu. 

Úroveň práce s odbornou literaturou: Je evidentní, že studentka s tituly uvedenými v seznamu 

literatury skutečně pracovala, že dovedla sledovat jejich teze a vystihnout, v čem tkví podstata 

jednotlivých přístupů i v čem se případně odlišují od náhledů jiných.  

Adekvátnost výkladu použitých textů: Interpretace použitých textů je zcela adekvátní.  

 

 

D) Aspekt originality 

Hodnocení (0-10 bodů):                                                                                              10 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Vlastní autorská analýza řešeného problému: Studentka k práci přistupovala samostatně a 

systematicky. Téma přirozeného sémantického metajazyka je v českém prostředí relativně nové a 

jeho aplikace na vybraná klíčová slova je studentčina autorská práce, a to jak výběr klíčových 

slov, tak jejich explikace (definice) pomocí jednotek přirozeného sémantického metajazyka.  

Schopnost samostatně a tvořivě uvažovat a navrhovat řešení: Vyvozené závěry jsou průkazné 

a konsistentní. Studentka tvůrčím způsobem navázala na stávající výzkum, který však dosud na 

češtinu uplatněn nebyl. Do své práce ústrojně začlenila údaje, které zcela samostatně čerpala 

z českého národního korpusu.  

Vlastní argumentační a formulační úroveň: Studentka umí své závěry formulovat jasně a 

průkazně. 

 

 

E) Význam práce 

Hodnocení (0-10 bodů):                                                                                              10 bodů 

Připomínky a komentáře:  

Formulovaní jasných a zdůvodnitelných závěrů: Uvedení přirozeného sémantického 

metajazyka do češtiny je počin originální a přínosný. Závěry ze sémantických sond do českého 

jazykového obrazu přátelských vztahů, rozumu a rozumnosti a jejich srovnání s anglickým 

jazykovým obrazem jsou vesměs podložené. Jsou formulovány jasně a přesvědčivě – a navíc i 

čtivě.  
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Adekvátnost a úplnost splnění cílů práce: Jestliže bylo cílem této práce „přinést Wierzbické 

sémantickou teorii do českého prostředí a alespoň skromně se ji pokusit aplikovat na češtinu“ (s. 

7), pak jej bylo dosaženo (s. 90–93). Sémantická analýza pomocí PSM přinesla mnohé překvapivé 

závěry.  

Celková odborná úroveň a přínos práce: Domnívám se, že odborná úroveň práce Marie 

Pavláskové zcela splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. A chtěla bych na závěr 

zdůraznit, že rozhodně není mým zvykem navrhovat hodnocení plným počtem bodů, nicméně 

práce, která je zdařilá jako tato, si takové hodnocení jistě zaslouží.     

 

 

 

Otázky na obhajobu:  
(Poznámka: Vzhledem k vysokému navrhovanému hodnocení jsou otázky na obhajobu poměrně 

obtížné. Odpovědi by měly dosvědčit, že studentka zpracovala jen zlomek toho, co by zpracovat 

mohla a uměla, kdyby nebyla omezena doporučeným rozsahem diplomové práce (otázka č. 1); že i 

přes pochopitelné ponoření do principů PSM stále reflektuje různé okolnosti a dovede své téma 

nahlížet i s kritickým odstupem (otázka č. 2) a že zároveň dovede prezentovat i nezpochybnitelný 

přínos a přesah, který skýtají hloubkové sondy do významů slov podle Anny Wierzbické (otázka č. 

3)).   

 

1.  Kdybyste měla teorii Anny Wierzbické rozpracovat pro češtinu úplněji, jaká další klíčová slova 

byste si zvolila k analýze a proč právě je?  

 

2. Wierzbicka s Goddardem doložili funkčnost svých sémantických definic na různých jazycích a 

na základě této zkušenosti se domnívají, že jejich seznam „prvovýznamů“ (semantic primes) je už 

v podstatě úplný. Představte si, že s nimi stojíte na samém počátku tohoto výzkumu, že tyto 

jednotky teprve hledáte a že „princip reduktivní parafráze“ dosud nemá žádné výsledky, o něž by 

se mohl opřít. V čem byste viděla silné stránky tohoto hledání a v čem jeho možné slabiny? Jak by 

asi vypadala taková reflexe?  

 

3. Angličtina se globálně stává dominantním jazykem pro většinu lidské činnosti, včetně vědy. 

Anna Vierzbicka v tom vidí ohrožení. Dovedla byste na základě svého vhledu do sémantického 

uzpůsobení jazyka, konkrétně češtiny a angličtiny, který jste získala při diplomové práci, vysvětlit 

důvody, jež ji k tomuto názoru patrně vedly? 

 

 

Součet bodů (0-50 bodů):                                                                                      50 bodů 

Celkové hodnocení (známka)*:                                                                            výborně 

 

Hodnotící stupnice:  

50-40 bodů: 1 – výborně 

39- 25 bodů: 2 – velmi dobře 

24- 15 bodů: 3 – dobře 

14-0 bodů: 4 – nedostatečně 

 

* V případě, že některý z okruhů hodnocení A), B), C), D) je hodnocený počtem bodů 0, práce je klasifikována 

známkou 4.  

 

Datum: 27. srpna 2017   Lily Císařovská     .................................................................                                                                                                         
                                                                                                                               podpis  

  


