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I. Stručná charakteristika práce 

Cílem práce bylo představit výsledky tradičního jazykového obrazu ženy v češtině 

prostřednictvím kognitivní etnolingvistiky. Jde o rozsáhlé syntetizující shrnutí problematiky, 

které završuje autorčin několikaletý výzkum, jehož dílčím výsledkem byla mj. její diplomová 

práce; navazuje i na její dosavadní publikační činnost.  

 

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Práce působí dynamicky, jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe logicky navazují, jsou 

kvalitativně vyrovnané. Vedle obrazu ženy se práce dotýká i obraz muže, komplementarity 

obou pohlaví a stereotypů v jejich zobrazování. 

 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

 

1. Struktura argumentace 

Promyšlená a funkční je struktura práce, kde autorka využila kategorií věku, vzhledu a 

společenské role ženy, jichž uplatnila ve čtyřech specifických polohách jazykového obrazu 

ženy: mladá dívka (panna, vč. „staré“ panny), manželka (vč. stereotypu dobré a špatné 

manželky či obrazu vdovy), matka (vč. stereotypu tchyně a macechy), stará žena; takto 

koncipované čtyři kapitoly doplnila kapitolou týkající se ženského těla. Možná by stálo za 

úvahu zařadit podkapitolu o svobodných matkách (takový „poklesek“ navždy stigmatizoval 

nejen matku, ale i nemanželské dítě), která tvoří součást druhé kapitoly, do kapitoly týkající 

se obrazu matky – uvedený postup by patrně nabízel další možnosti komparace. V úvodu 

práce A. Christou přehledně charakterizovala použité zdroje. 

Autorka pak postupuje od představení cílů práce a výchozích zdrojů, od definice pojmů, 

s nimiž pracuje (jazykový obraz světa, stereotyp, profily, tradice), k detailnímu popsání 

„obrazu ženy“. Nesporným přínosem bylo využití polské etnolingvistiky a komparativní 

metody, díky které došlo k celé řadě zajímavých objevů a závěrů.  

 

2. Formální úroveň práce 

Práce je psána kultivovaným jazykem, citáty tvoři integrální část textu, jsou komentovány, 

stejně jako graf v závěrečném shrnutí. Každá kapitola končí dílčím závěrem, syntetizující 

závěrečné shrnují má samo o sobě charakter kvalitní studie. 

 

3. Práce s prameny či materiálem 

Pokud se týče pramenů, autorka pracovala se zdroji české slovní zásoby včetně frazeologie, s 

českými výkladovými slovníky, s texty lidových písní, s drobnými folklorními žánry. 

Částečně využila českou klasickou literaturu (v tomto případě není zřejmé, jaká byla kritéria 

jejího výběru). Rozsáhlý je i korpus vytěžené sekundární literatury, v níž se A. Christou velmi 

dobře orientuje – vedle prací z oboru lingvistiky využila i produkce literárněvědné,  

literárněhistorické, sociologické či historiografické, čímž se jí podařilo zpracovat vybrané 

téma v širokém kulturněhistorickém kontextu. Historik ocení především kapitolu týkající se 

obrazu staré ženy, neboť toto téma je, až výjimky, českou historiografií spíše opomíjené.   

Vzhledem ke skutečnosti, že v konceptualizaci ženy (nejen etnolingvistiky uchopené) hraje 

významnou roli její tělo, jak ostatně sama autorka konstatuje, by bylo bývalo přínosem využití 



některých prací Daniely Tinkové, vztahujících se k dějinám těla,1 případně starší původně 

české odborné literatury, například příruček určených porodním bábám,2 kde by autorka našla 

vývoj pojmů označujících části ženského těla, s nimž pracuje v páté části své disertační práce. 

 

4. Přínos práce 

Kvalitní a originální práce, ač měla být přínosem především pro oblast lingvistiky, resp. 

etnolingvistiky, je vítaným a užitečným příspěvkem také pro historické či genderové bádání. 

Autorka prokázala schopnost vědecké argumentace, orientaci v širších souvislostech své 

specializace, schopnost argumentovat a vyjadřovat se kultivovaným a čtivým jazykem. 

 

IV. Dotazy k obhajobě 

Jakou podobu měla v tradičním obrazu světa porodní bába? 

Lze skutečně souhlasit s tvrzením Simone de Beauvoir, že „ujařmení [manželky] je tím tvrdší, 

čím větší má manžel majetek“? (s. 50) 

 

V. Závěr 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační práce, proto ji ráda doporučuji 

k obhajobě a předběžně klasifikuji stupněm prospěla. 

 

V Hradci Králové, 27. listopadu 2018 

 

 
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. 
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