
 

 

                                         TESTIMONIA THEOLOGICA XI, 2 (2017): 149-160                                     

FEVTH.UNIBA.SK/VEDA/E-ZINE-TESTIMONIA-THEOLOGICA/ 

 

METAFORA Z POHĽADU SÉMANTIKY A PRAGMATIKY1 

 

Mgr. et. Mgr. Marek Neština, PhD. 

_________________________________________________________________________ 

Abstract: 
The aim of this paper is the explanation of Joseph Stern's concept of metaphor. Its first 

part introduces some basic and general features of semantics which forms the 

background of his concept. This is done on the basis of the polemic between semantic 

minimalism and semantic contextualism. At the same time, concepts such as 

semantics, pragmatics, and context are explained. The second part addresses the 

specific theory of language used by Stern in interpreting the metaphor; it is the 

Kaplan's theory of demonstratives (or the theory of indexicals in general). The final 

part outlines what Stern uses from Kaplan's theory. The aim is to draw attention in 

particular to some interesting philosophical aspects of the application of semantic 

theory in the interpretation of metaphor. 
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1. Úvod 

Stručný etymologický slovník slovenčiny charakterizuje metaforu ako prenášanie 

významu na základe podobnosti. 2  Toto jazykovedné vymedzenie metafory sa stalo 

pomerne skoro predmetom filozofickej reflexie.3 Napriek tomu je záujem o metaforu v 

                                                 

1 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16- 

0330. 
2  Pôvod slova „metafora“ je v latinčine „metaphora“, ktorá tento výraz prevzala z gréčtiny „metafero“ 

(μεταφέρω) „prenášam“, kde ide o zloženinu z meta (μετά) a fero (φέρω) „nesiem“. Pozri Ľubor Králik, 

„Metafora,“ in Stručný etymologický slovník slovenčiny (Bratislava: Veda, 2015), 356. 
3  Filozofický záujem o metaforu siaha až k Aristotelovi, ktorý v Poetike (1457b) uvádza: „Metafora je 

prenesenie cudzieho podstatného mena alebo z rodu na druh, alebo z druhu na rod, alebo z druhu na druh, 

alebo analogicky.“ Aristoteles, Poetika, prekl. Miroslav Okál (Martin: THETIS, 2009), 41. Od 

čias Aristotela nadobudlo skúmanie metafory rôzne historické podoby, pričom v posledných rokoch sa 

metafore intenzívne venujú nielen jazykovedci a filozofi, ale aj psychológovia, historici vedy, historici 

umenia a teológovia. Táto oblasť záujmu tak predstavuje živnú pôdu pre interdisciplinárny výskum. 
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analytickej filozofii jazyka novým fenoménom. Podnetné teórie metafory sa totiž v tejto 

oblasti začali objavovať až v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 

Spočiatku išlo najmä o reakciu na odmietavý postoj predstaviteľov logického pozitivizmu 

k analýze prirodzeného jazyka, ktorý obsahuje metaforické výrazy.4 V priebehu ďalších 

desaťročí sa však táto situácia zmenila a danej problematike sa dostalo viacej pozornosti. 

Josef Stern sumarizuje vývoj postoja k metafore v analytickej filozofii takto: prvé 

sémantické teórie metafory obhajovali jej kognitívnu zmysluplnosť v čase, keď sa metafora 

brala len ako rétorická, emotívna alebo štylistická záležitosť. V nasledujúcom období sa 

vykladala metafora ako niečo, čo sa týka porušenia sémantických pravidiel pre doslovný 

jazyk, a teda spadá do oblasti pragmatiky. Súčasné pohľady charakterizujú metaforu ako 

čiastočne sémantickú záležitosť a tým odmietajú názor, že patrí výlučne do pragmatiky. 

Presnejšie, tieto súčasné diskusie o metafore prebiehajú na pozadí polemík medzi filozofmi 

jazyka, jazykovedcami, a kognitívnymi vedcami o všeobecnom charaktere rozlišovania 

medzi sémantikou a pragmatikou pri štúdiu jazyka.5  

Spravidla sa v týchto debatách o metafore tvrdí, že metaforické použitie výrazu je 

odlišné od významu, ktorý sa mu bežne pripisuje. To znamená, že každé metaforické 

vyjadrenie pripisuje výrazu význam odlišný od doslovného významu, s ktorým sa bežne 

                                                                                                                                                         

Napríklad vo filozofii náboženstva je stále široko diskutovanou kniha o metafore od Janet Martin Soskice, 

Metaphor and Religious Language (New York: Oxford University Press, 1985).  
4 Logickí pozitivisti pokladali metaforu len za štylistickú dekoráciu, ktorá v zhode s tým nenesie žiadny 

kognitívny význam. Podľa ich názoru nám metafora slúži v našich textoch, resp. v rámci komunikácie, len 

na vyjadrenie našich emócií. Prvý, kto sa pokúsil o vážnejšiu analýzu metafory v rámci sémantických 

teórií významu, bol analytický filozof Max Black. Black tvrdil, že metaforický výraz vyjadruje určitý 

kognitívny význam, ktorý sa však líši od doslovného významu vety, v ktorej je metafora použitá. Max 

Black, „Metaphor“, Proceedings of the Aristotelian Society 55, (1954), 273-94. Iný známy analytický 

filozof John Searle obhajoval na základe podobných úvah svoj názor, že je potrebné vhodne skombinovať 

sémantiku a pragmatiku, aby sme dosiahli primeranú analýzu metafory. John R. Searle, „Metaphor,“ in 

Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts, (Cambridge and New York: Cambridge 

University Press, 1979), 76-116. Naopak, Donald Davidson reagoval na takéto snahy skepticky. 

Argumentoval, že použitie metafory v našich tvrdeniach sa bráni akémukoľvek druhu teoretického 

vysvetlenia, či už z pohľadu pragmatiky, alebo sémantiky. Podľa jeho názoru metafora znamená to isté, čo 

slová vo svojom doslovnom výklade, a nič viac. Donald Davidson, „What Metaphors Mean,“ Critical 
Inquiry 5, no. 1 (1978): 31-47. A napokon, známa je tiež kritika sémantických teórií metafory od 

francúzskeho filozofa Paula Ricoeura. Ricoeur pokladal skutočnosť, že sa metafora nachádza mimo dosah 

klasickej sémantiky, za jeden z kľúčových príkladov, resp. symptómov potreby radikálnej revízie, resp. 

odmietnutia klasickej sémantiky a jej koncepcie doslovného významu použitých výrazov. Paul Ricoeur, 

The Rule of Metaphor: Multi-Disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language, prekl. Robert 

Czerny (Toronto and Buffalo: University of Toronto Press, 1977). Pozri bližšie tiež Josef Stern, Metaphor 
in Context, (Cambridge, MA: MIT Press, 2000), xiii. 

5 Josef Stern, „Metaphor, Semantics and Context,“ in The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought, 
ed. R. W. Gibbs Jr. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 267. 
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spája. Na základe toho je predmetom teoretických sporov otázka, aký je vzťah medzi 

doslovným významom výrazov a týmto odlišným vyjadreným významom. Je metafora 

súčasťou sémantiky alebo patrí do pragmatiky jazyka?  

Stern poznamenáva, že máme v tejto súvislosti uvažovať o niečom takom ako je 

metaforický význam, resp. o tzv. metaforickej interpretácii daného výrazu. Je zrejmé, že 

vzťah medzi výpoveďou nejakej vety a jej doslovným významom je sémantický. Doslovný 

význam je niečo, čo poznáme na základe našej sémantickej kompetencie.6 Spor ohľadne 

metafory medzi filozofmi jazyka sa týka vzťahu medzi výpoveďou vety, doslovným 

významom a metaforickou interpretáciou. Stern tvrdí, že ide o sémantický vzťah. 7 

Konkrétne, podstatnú časť hovorcovho poznania metafory pokladá za sémantickú. Takéto 

sémantické poznanie metafory tvorí síce nevyhnutnú, ale nie postačujúcu podmienku 

poznania metaforickej interpretácie. Na úplné poznanie metaforickej interpretácie je totiž 

potrebné určiť kontext, v ktorom bola metafora použitá. Napríklad sa dá uvažovať o 

hovorcových intenciách. A to je mimojazyková, resp. pragmatická záležitosť. 

Cieľom predloženého príspevku je výklad spomenutej Sternovej koncepcie 

metafory. V prvej časti uvediem niektoré základné a všeobecné črty podoby sémantiky, 

ktorá tvorí pozadie jeho koncepcie. Urobím tak na základe polemiky medzi sémantickým 

minimalizmom a sémantickým kontextualizmom. Zároveň ozrejmím pojmy, ako sú 

sémantika, pragmatika a kontext. V druhej časti sa budem venovať konkrétnej teórii 

jazyka, ktorú uplatňuje Stern pri výklade metafory. Ide o Kaplanovu teóriu demonstratív 

(resp. teóriu indexických výrazov vo všeobecnosti).8 Na záver načrtnem, čo Stern použil 

z uvedenej Kaplanovej teórie. Mojím cieľom je upozorniť najmä na niektoré zaujímavé 

filozofické aspekty uplatnenia určitej sémantickej teórie pri výklade metafory.  

 

2. Metafora vo filozofii jazyka  

Než prejdem k spomenutej polemike vo filozofii jazyka, uvediem nasledujúci Sternov 

ilustračný príklad metafory. Predpokladajme, že Rómeo reálne vyslovil výrok (1): 

(1) Júlia je slnko. 

 

                                                 

6 „Doslovný význam“ vety je význam, ktorý je determinovaný iba na základe sémantických konvencií 

a syntaktického usporiadania jednotlivých zložiek vety. 
7 Stern, Metaphor in Context, 10. 
8 Pozri David Kaplan, „Demonstratives,“ in Themes From Kaplan, eds. Joseph Almog, Howard K. Wettstein, 

and John Perry (New York: Oxford University Press, 1989), 481-563. 
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presne v tom istom kontexte, v ktorom bol vyobrazený v Shakespearovej hre. Čo mieni 

Rómeo komunikovať vyslovením vety (1)? 

Dá sa s istotou predpokladať, že Rómeo pozná rozdiel medzi človekom a slnkom. 

Z tohto dôvodu sa nezdá pravdepodobné, že by zamýšľal povedať to, čo jeho slová 

doslovne znamenajú. A teda, že ľudská bytosť, akou je Júlia, je nebeským telesom, slnkom. 

Namiesto toho je uvedený výrok potrebné interpretovať takým spôsobom, ktorý vylúči 

totožnosť sémantického obsahu tohto výroku s jeho doslovným významom.  

Podľa toho, čo vieme o vzťahu Rómea a Júlie a o vlastnostiach, ktoré pripisujeme 

slnku, sa dá napríklad uvažovať o nasledujúcich rôznych sémantických obsahoch, ktoré 

hovorcovia môžu explicitne vyjadriť pomocou takýchto viet:  

  

(1a) Júlia je ako žena predmetom uctievania a zbožňovania a životodarnej sily, bez ktorej 

nemôže Rómeo žiť. 

 

(1b) Júlia je jedinečná žena. 

(1c) Júlia je oslňujúco krásna žena.   

 

Stern nazýva práve uvedené sémantické obsahy (1a-1c) „metaforickými interpretáciami“ 

tvrdenia (1).9 Podľa Sterna práve metaforické interpretácie tvoria spoločný základ v rámci 

našej komunikácie, ktorý musia obaja (t.j. hovorca a poslucháč) uchopiť rovnako. 

Zdôvodňuje to tým, že keď chceme uspieť v našej komunikácii, musí existovať niečo, 

čomu obaja (t.j. hovorca a poslucháč) porozumeli rovnako. A tým je kognitívny obsah 

výpovede. Na základe toho vidí cieľ filozofie jazyka v určení tohto spoločného objektu 

poznania a v objasnení jeho štruktúry.10 

 

2.1 Filozofia jazyka a tri vrstvy významu 

Pozadie Sternovho prístupu tvorí polemika vo filozofii jazyka o zložkách determinujúcich 

obsah tvrdenia, čo sa uskutočňuje použitím vety vzhľadom na kontext jej použitia. 

Priblížim niektoré jej kľúčové idey. Načrtnem ich na základe výkladu, ktorý ponúka 

Marian Zouhar vo svojej monografii „Význam v kontexte“.11 V spomenutej polemike vo 

filozofii jazyka panuje spoločná zhoda na tom, že prirodzený jazyk nie je dostatočne 

                                                 

9 Stern, Metaphor in Context, 1. 
10 Stern, Metaphor in Context, 2.  
11 Marián Zouhar, Význam v kontexte (Bratislava: aleph, 2011). 
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transparentný na to, aby sme mohli stanoviť obsah jeho jednotlivých výrazov, resp. že 

doslovný význam vety sám osebe nestačí na determináciu propozície vzhľadom na 

kontext jej použitia. Téza, ktorá si našla vo filozofii jazyka mnoho prívržencov, znie 

zhruba takto:  

 

„To, čo veta vyjadruje vzhľadom na kontext jej použitia, je do väčšej, či menšej 

miery podmienené mimojazykovými faktormi, ako sú komunikačné intencie 

používateľov jazyka, či rozmanité črty situácie, v ktorej sa komunikácia 

uskutočňuje“.12  

 

Filozofi jazyka preto spravidla rozlišujú medzi „doslovným významom“ vety (význam, 

ktorý je determinovaný iba na základe sémantických konvencií a syntaktického 

usporiadania jednotlivých zložiek vety), „vyjadreným obsahom“ vety (to, čo je povedané, 

vyjadrená propozícia) a „komunikovaným obsahom“ (to, čo sa komunikuje, mienená či 

implikovaná propozícia). 13  V nadväznosti na to hovoria o rôznych parametroch 

mimojazykového kontextu použitia vety, ktoré ovplyvňujú výslednú podobu toho, aký 

obsah daná veta vyjadruje, resp. čo mieni hovorca jej použitím komunikovať.  

V najjednoduchšom prípade, keď veta neobsahuje žiadny indexický či iný 

kontextovo citlivý výraz, je vyjadrená propozícia totožná s jej doslovným významom, teda 

s významom, ktorý veta vyjadruje na základe sémantických konvencií a syntaktického 

usporiadania (prvá vrstva významu). V prípade, že veta takýto výraz (resp. výrazy) 

obsahuje, dostaneme vyjadrenú propozíciu vtedy, keď tomuto výrazu (resp. výrazom) 

priradíme kontextovo determinované sémantické obsahy. Veta bude tak v rôznych 

kontextoch vyjadrovať rôzne propozície v závislosti od toho, aké sémantické obsahy budú 

nadobúdať indexické či iné kontextovo citlivé výrazy (druhá vrstva významu). 

                                                 

12 Zouhar, Význam v kontexte, 28.  
13 V súvislosti s touto diskusiou je potrebné upozorniť na spôsob, akým sa v nej používa termín „propozícia“. 

Predpokladá sa totiž, že propozícia, na rozdiel od jej chápania v intenzionálnej sémantike, nie je totožná 

s určitou funkciu definovanou na množine možných svetov (tzn. s funkciou z množiny možných svetov do 

množiny pravdivostných hodnôt, resp. z množiny možných svetov do chronológií pravdivostných 

hodnôt), ale ide skôr o „určitý štruktúrovaný objekt pozostávajúci zo sémantických obsahov 

konštitutívnych zložiek vety, ktorá danú propozíciu vyjadruje (vzhľadom na relevantné parametre). [...] 

Takýto zložený štruktúrovaný sémantický objekt sa vyznačuje nielen tým, že je nositeľom pravdivostnej 

hodnoty, ale aj tým, že jeho zložky môžu tvoriť indivíduá, vlastnosti, alebo relácie.“ Zouhar, Význam 
v kontexte, 14. Bližšie podrobnosti k dôvodom v prospech koncepcie propozícii ako zložených 

štruktúrovaných entít pozri napríklad aj v Scott Soames, What Is Meaning (Oxford: Princeton University 

Press, 2010). 
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Pragmatické procesy, ktoré sa podieľajú na determinácii tohto sémantického obsahu, 

Zouhar nazýva „sémanticky relevantné pragmatické procesy“.14 Zdôrazňuje pritom ich 

odlišnosť od tých pragmatických procesov, ktoré sa podieľajú na odvodení tretej vrstvy 

významu (komunikovaného obsahu) tak, ako ich opísal Paul Grice.  

Paul Grice pokladá našu schopnosť porozumieť obsahu výrazov za kombináciu 

dvoch faktorov: všeobecných zásad komunikácie, ktorými sa riadi príslušná rečová 

situácia, a konkrétnych kontextuálnych poznatkov, ktoré zdieľajú hovorcovia a poslucháči 

vzhľadom na určité okolnosti výpovede. Komunikácia, ak jej hlavným účelom je 

kooperatívna výmena informácií, sa preto riadi tým, čo Grice nazýva „princíp kooperácie“, 

spolu s určitými všeobecnými maximami, ktoré Grice rozdeľuje do štyroch skupín 

(maximy kvantity, kvality, relácie a spôsobu). V praxi to potom vyzerá tak, že ak adresát 

uchopí význam, ktorý vyjadruje hovorcova výpoveď, a zistí, že hovorcovo použitie vety 

porušuje princíp kooperácie a konverzačné maximy, môže z toho usúdiť, že hovorca mal 

zrejme dobrý dôvod komunikovať niečo iné, než je doslovný či vyjadrený obsah 

(vyjadrená propozícia) výpovede, pričom odvodí implikovaný obsah (mienenú propozíciu) 

z toho, čo výpoveď vyjadruje, a z ďalších relevantných faktorov. Uvažujme 

o nasledujúcich vetách:  

 

(2) Všetky konzervy sú pokazené. 

(3) Prší. 

 

Podľa niektorých filozofov jazyka sú všetky vety (2) – (3) syntakticky kompletné, 

sémanticky sú však neúplné. Na to, aby sme sémantický obsah mohli skompletizovať, 

musíme vziať do úvahy isté pragmatické parametre. Znamená to, že kontexty použitia, 

v ktorých hovorca uskutoční výpovede pomocou viet (2) – (6), zásadným spôsobom 

ovplyvnia to, čo vety v daných použitiach napokon vyjadrujú. V rôznych použitiach 

                                                 

14 Ak veta obsahuje také výrazy, ako sú napríklad indexikály (napr. osobné zámená „ja“, „on“, „my“, atď. či 

demonstratíva napr. „toto“, „tamto“, atď.), ktorých obsah je determinovaný príslušnými kontextovými 

parametrami, musíme tieto parametre zohľadniť na to, aby sme mohli identifikovať propozíciu (to, čo veta 

vyjadruje vzhľadom na kontext použitia). Ide napríklad o automaticky podmienené parametre ako je 

„hovorca“, ktorý vetu použil na uskutočnenie výpovede atď., alebo intencionálne podmienené parametre 

ako sú „objekty“, o ktorých hovorca mieni hovoriť atď. Zohľadnenie takýchto automaticky či 

intencionálne podmienených parametrov patrí medzi pragmatické procesy, ktoré Zouhar nazýva 

„sémanticky relevantné pragmatické procesy“, aby zdôraznil ich odlišnosť od iných pragmatických 

procesov, ktoré nehrajú úlohu pri určovaní toho, čo veta hovorí, resp. vyjadrenej propozície. Zouhar, 

Význam v kontexte, 19.  
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a situáciách môžu uvedené vety vyjadrovať rôzne sémantické obsahy. Tieto rôzne 

sémantické obsahy sa môžu explicitne vyjadriť pomocou nasledujúcich viet: 

 

(2) a) Všetky konzervy, ktoré sme zobrali so sebou na výlet, sú pokazené. 

      b) Všetky konzervy, ktoré sme vyrobili, sú pokazené. 

 

(3) a) V Bratislave prší. 

      b) V Košiciach prší.15 

 

Veta (2) v závislosti od situácie, kedy ju hovorca použije, môže vyjadrovať obsah 

(propozíciu), ktorý je explicitne vyjadrený napríklad pomocou vety (2a). V inej situácii je 

sémantický obsah, ktorý je explicitne vyjadrený napríklad pomocou vety (2b). Vieme si 

predstaviť aj ďalšie situácie, ktoré budú vyjadrovať odlišné sémantické obsahy. Jednotlivé 

situácie plnia dôležitú funkciu v tom zmysle, že spresňujú množinu objektov, cez ktoré sa 

má kvantifikovať kvantifikačný výraz „všetky (konzervy)“ z vety (2). 

Vetou (3) možno v rôznych použitiach vyjadriť rôzne sémantické obsahy 

v závislosti od miest, kde hovorca svoje výpovede uskutočňuje. V jednej situácii môže veta 

(3) v závislosti od výskytu hovorcu vyjadrovať sémantický obsah, ktorý je explicitne 

vyjadrený napríklad pomocou vety (3a). V inej sémantický obsah, ktorý je explicitne 

vyjadrený napríklad pomocou vety (3b). 

Uvedené príklady ukazujú kontextovo podmienené doplnenia do sémantického 

obsahu viet.  Filozofi jazyka sa pokúšajú práve teoreticky vyhodnotiť a vysvetliť jednotlivé 

zložky, ktoré determinujú obsah tvrdenia, čo sa uskutočňuje použitím vety vzhľadom na 

kontext jej použitia. V súvislosti s týmito príkladmi je preto otvorenou teoretickou 

otázkou, aké zložky determinujú obsah tvrdenia, ktorý sa uskutočňuje použitím vety 

vzhľadom na kontext jej použitia. Vo filozofii jazyka sa rozvinuli dva základné prístupy 

k riešeniu tohto problému. Na jednej strane stoja obhajcovia sémantického minimalizmu.16 

Tí tvrdia, že neexistuje žiadny dramatický rozdiel medzi doslovným významom vety 

                                                 

15 Uvedené príklady sú uvedené a diskutované v Zouhar, Význam v kontexte, 33-34. 
16 Pozri napríklad Kent Bach, „Context ex Machina,“ in Semantics vs. Pragmatics, ed. Zoltán Szabó (Oxford: 

Clarenton Press, 2005), 15-14; Scott Soames, What Is Meaning (Oxford: Princeton University Press, 2010); 

Herman Cappelen a Ernie Lepore, Insensitive Semantics: A Defense of Semantic Minimalism and Speech 
Act Pluralism (Oxford: Blackwell Publishing, 2005); Emma Borg, Minimal Semantics (Oxford: Oxford 

University Press, 2004).  
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a sémantickým obsahom (propozíciou), ktorý veta vyjadruje vzhľadom na kontext jej 

použitia.  

Na druhej strane stoja obhajcovia kontextualizmu, podľa ktorých zvyčajne nestačí 

zohľadniť doslovný význam vety a minimálne vplyvy kontextu, ale kontext použitia má 

oveľa väčší vplyv. 17  Kontextualisti tvrdia, že naše intuitívne pochopenie výpovedí, 

dokonca vrátane takých jednoduchých viet ako (2) a (3), je do takej miery formované 

kontextom, že musíme uznať prevažujúce pragmatické zložky, ktoré prispeli do obsahu 

výpovede prostredníctvom kontextu.  

Sémantickí minimalisti pripúšťajú, že vyjadrená propozícia niekedy obsahuje nielen 

to, čo je determinované doslovným významom a kontextovo citlivými zložkami, ktoré sa 

vo vete „explicitne“ vyskytujú, ale aj to, čo je determinované takými syntaktickými 

jednotkami, ktoré sa vo vete vyskytujú len „implicitne“, resp. „dajú sa identifikovať len na 

hĺbkovej úrovni logickej formy, a nie na povrchovej úrovni vety (teda nie sú 

neartikulované v kontextualistickom zmysle)“. 18  Môže ísť napríklad o kvantifikované 

kondicionály alebo anaforické spojenia. Inými slovami, na abstraktnejšej úrovni logickej 

formy existujú abstraktné jazykové zložky, ktorých význam determinuje ďalšie 

kontextuálne príspevky do obsahu výpovede. 

Stern svoj vlastný pohľad formuluje v zhode s týmito názormi sémantických 

minimalistov. Tvrdí, že niektoré neidexické výrazy pripúšťajú kontextovo závislú 

interpretáciu alebo použitie. Uvádza ako príklad operátor „Dthat“, ktorý David Kaplan 

zaviedol, aby reprezentoval demonstratívnu interpretáciu deskripcií. 19  Stern uvažuje 

podobne tiež o metaforických interpretáciách. Hoci vo všeobecnosti neexistuje žiadny 

explicitný verbálny výraz (napr. operátor ako “metaforicky povedané“), ktorý by 

reprezentoval metaforickú interpretáciu, domnieva sa, že na abstraktnejších úrovniach 

logickej formy ju možno zachytiť. Na základe toho zavádza analogicky ku Kaplanovmu 

operátoru „Dthat“ operátor „Mthat“.20  

V nadväznosti na to tvrdí, že metaforické interpretácie majú rovnakú formálnu 

štruktúru ako interpretácie demonstratív a indexikálov. Sémantickú teóriu metafory 
                                                 

17 Azda najznámejším kontextualistom je François Recanati, pozri bližšie François Recanati, Literal Meaning 

(Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2004); pozri tiež François Recanati Truth-
Conditional Pragmatics (Oxford: Oxford University Press, 2010). 

18 Zouhar, Význam v kontexte, 126. Je potrebné upozorniť, že takéto koncepcie sa zvyknú označovať tiež 

termínom „indexikalizmus“. Predstaviteľ indexikalizmu je Jason Stanley. Pozri napríklad Jason Stanley, 

Language in Context: Selected Essays (Oxford: Oxford University Press, 2007). 
19 Pozri Kaplan, „Demonstratives“, 579-582. 
20 Stern, „Metaphor, Semantics and Context,“ 274. 
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v nadväznosti na to spája s Kaplanovým rozlišovaním medzi charakterom a obsahom 

výrazu.  

 

3. David Kaplan a teória demonstratív 

Stern vychádza z Kaplanovej teórie demonstratív (resp. teórie indexických výrazov vo 

všeobecnosti). V zhode s Kaplanom rozlišuje medzi obsahom výrazu (v jeho kontexte) 

a jeho charakterom.21 Zouhar uvádza, že indexické výrazy sa podľa tejto koncepcie líšia od 

neindexických výrazov tým, že výrazy prvého druhu majú dvojdimenzionálny sémantický 

profil. Každý indexický či kontextovo citlivý výraz sa vyznačuje tým, že jednu dimenziu 

jeho sémantiky tvorí tzv. „charakter“, druhú dimenziu, tzv. „obsah“.22 Charakter možno 

považovať za jazykové pravidlo, ktoré je konštituované pre všetky možné použitia toho 

istého indexického výrazu. Toto pravidlo slúži na identifikáciu predmetu, na ktorý sa 

indexický výraz vzťahuje v konkrétnom použití. Z formálneho pohľadu je charakter 

funkciou z kontextu do obsahu. Možno ho tiež pokladať za to, čo sa konvenčne označuje 

ako význam daného výrazu. Na rozdiel od obsahu je charakter nezávislý od kontextu 

použitia. Napríklad charakterom indexického výrazu „ja“ je pravidlo, na základe ktorého 

sa dá vybrať spomedzi všetkých objektov z univerza predmet, ktorý je aktuálnym 

hovorcom. Toto pravidlo je konštantné. Výraz „ja“ sa s ním spája v akomkoľvek kontexte 

použitia (a teda nezávisle od kontextu použitia). To, čo pravidlo vyberie v konkrétnych 

kontextoch použitia – t.j. konkrétni používatelia jazyka, ktorí výraz „ja“ v daných 

kontextoch použili – je zasa obsahom indexického výrazu. Obsahom je tak objekt, na 

ktorý sa vzťahuje indexický výraz vzhľadom na konkrétny kontext použitia.  

V prípade neindexických výrazov dvojdimenzionálny sémantický profil kolabuje 

na jednodimenzionálny. Inými slovami, charaktery neidexických výrazov determinujú 

rovnaký obsah vo všetkých kontextoch, kým demonstratíva a indexické výrazy 

determinujú rôzne obsahy v rôznych kontextoch. 23 

                                                 

21 Stern, „Metaphor, Semantics and Context,“ 268.  
22 Zouhar, Význam v kontexte, 72. 
23  Zouhar, Význam v kontexte, 72. Charakterom indexického výrazu „ty“ je pravidlo, ktoré spomedzi 

všetkých objektov univerza vyberá predmet, ktorý je adresátom hovorcovho použitia tohto výrazu. 

Obsahom je zasa aktuálny adresát konkrétneho použitia výrazu „ty“. Charakterom výrazu „teraz“ je 

pravidlo, ktoré spomedzi všetkých časových okamihov vyberá ten, ktorý je okamihom hovorcovho 

použitia tohto výrazu. Obsahom je daný aktuálny časový okamih konkrétneho použitia výrazu „teraz“. 

Charakterom výrazu ,,dnes" je pravidlo, ktoré spomedzi všetkých dni vyberá ten, ktorý je dňom 

hovorcovho použitia tohto výrazu. Obsahom je zase aktuálny deň konkrétneho použitia výrazu ,,dnes“. 

Charakterom výrazu ,,tu“ je pravidlo, ktoré spomedzi všetkých lokalizácii vyberá tú, ktorá je miestom 
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Veta  

 (3) Prší 

bude mať vo všetkých kontextoch ten istý stabilný význam, charakter, no rôzne kontexty 

použitia sa budú líšiť svojím obsahom.  

Podľa Zouhara je v kompetencii sémantiky pripísať výrazu jednu aj druhú zložku 

sémantického obsahu. Stabilný význam – charakter –, ktorý má výraz na základe 

sémantických konvencií a (prípadne) syntaktického zloženia jednoduchých výrazov do 

zloženého výrazu. Variabilný význam, ktorý je do sémantického obsahu dodaný pomocou 

slabých pragmatických vplyvov. Silné pragmatické vplyvy nemajú v tomto chápaní 

sémantiky svoje miesto, a preto zostávajú výlučne v kompetencii pragmatiky.24 

 

3.1 Metafora z pohľadu Kaplanovej teórie demonstratív 

V predchádzajúcich častiach bola predstavená polemika o zložkách determinujúcich obsah 

tvrdenia, čo sa uskutočňuje použitím vety vzhľadom na kontext jej použitia a Kaplanova 

teória demonstratív. Stern na základe nich uvažuje o metafore z „Rómea a Júlie“ 

nasledujúcim spôsobom. Zoberme si opäť vetu 

 

 (1) Júlia je slnko.  

 

Dá sa v súvislosti s ňou uvažovať o rôznych sémantických obsahoch, ktoré hovorca 

(Rómeo) môže explicitne vyjadriť pomocou takýchto viet:  

  

(1a) Júlia je ako žena predmetom uctievania a zbožňovania a životodarnej sily, bez 

ktorej nemôže Rómeo žiť. 

(1b) Júlia je príkladná a jedinečná žena. 

(1c) Júlia je oslňujúco krásna žena. 

 

Podľa Sterna vyjadrujú vety (1a) – (1b) – (1c) „metaforické interpretácie“ tvrdenia (1).25 

Označuje ich ako vlastnosti M. Keďže doslovný význam L je niečo, čo poznáme na základe 

                                                                                                                                                         

hovorcovho použitia tohto výrazu. Obsahom je zase dané aktuálne miesto konkrétneho použitia výrazu 

„tu“. Podobným spôsobom by sme mohli pokračovať aj ďalej. Je zrejmé, že charakter indexického výrazu je 

vždy konštantný, kým obsah je variabilný. 
24 Zouhar, Význam v kontexte, 257. 
25 Stern, Metaphor in Context, 1. 
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našej sémantickej kompetencie, z pohľadu Kaplanovej koncepcie ide o charakter výrazu.26 

Stern ďalej argumentuje, že to, čo hovorca pozná na základe svojej sémantickej 

kompetencie, je charakter metafory. Presnejšie, pravidlo, ktoré determinuje, aký obsah 

môže byť metaforicky vyjadrený pomocou určitého výrazu. Zároveň určuje to, v ktorom 

kontexte môže byť tento obsah vyjadrený.  

 

4. Záver 

Na záver je potrebné upozorniť na kľúčové postavenie, ktoré má v Sternovom prístupe 

kontext metafory. Pri komunikačných výmenách, ktoré obsahujú metaforu, nemusí byť k 

dispozícii žiadny syntaktický alebo sémanticky znak, ktorý by signalizoval, že ide 

o metaforu. Naznačujú to len kontextuálne predpoklady účastníkov a presvedčenia 

o autorových/hovorcových intenciách. Táto úloha kontextu však nie je odlišná pre 

metaforu a pre iné výrazy. Stern tvrdí, že hoci podstatná časť hovorcovho poznania 

metafory je sémantická, takéto sémantické poznanie je len časťou poznania metaforickej 

interpretácie. Nikdy nie je dôležité výlučne samo osebe. Na to, aby sme mali úplné 

poznanie metaforickej interpretácie, je nevyhnutné určiť kontext, v ktorom bola metafora 

použitá. A to je mimojazyková záležitosť. Sémantické poznanie metafory sa pokladá za 

rovnaký druh našej jazykovej kompetencie, aký uplatňuje hovorca pri určitom type 

výrazoch prirodzeného jazyka, presnejšie, v súvislosti s demonstratívami a indexikálmi. 

Stern obhajuje názor, že táto rovnaká kompetencia umožňuje hovorcovi, aby 

prostredníctvom metafory vyjadril poznanie alebo informácie, ktoré nie sú vyjadrené 

v doslovných parafrázach interpretácie metafory, respektíve sa nedajú vyjadriť inak ako 

metaforickým spôsobom vyjadrenia metafory. 
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26 Pôjde o „doslovný význam“ vety (význam, ktorý je determinovaný iba na základe sémantických konvencií 

a syntaktického usporiadania jednotlivých zložiek vety). Hovorca prostredníctvom vety (9) vyjadril niečo 

metaforické o Júlii, určitú vlastnosť z množiny M. 
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