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Ve své disertační práci Zuzana Wildová rozšiřuje české výzkumy na poli kognitivních 

přístupů k jazyku. V empirické části si volí užší metodologické zaměření tím, že používá 

teoretických východisek a metod lublinské etnolingvistiky a představuje jejich využití 

v didaktice mateřského jazyka.  

 

Zmíněná orientace je užitečná a aktuální z několika důvodů. Přispívá k upevnění 

pozice kognitivní lingvistiky v prostředí české lingvistiky a současně akcentuje významný 

didaktický potenciál tohoto směru z hlediska výchovné a vzdělávací funkce mateřského 

jazyka. Takto ukazuje učitelům cesty, jak mohou žáky přirozeně motivovat k osvojovaní 

jazykových, komunikačních a literárních kompetencí. V neposlední řadě je třeba ocenit 

zaměření na výzkum konceptualizace smrti z pohledu žáků. Jedná se o téma, které je 

společensky mimořádně závažné. Postoje ke smrti podléhají proměnám jak v historickém 

kontextu, tak v rámci ontogenetického vývoje. Přitom postoje ke smrti, její přijetí i potlačení, 

které se formují v rodině a následně v dalších sociálních strukturách, ovlivňují dětské 

prožívání a často mohou být spouštěčem neúměrného strachu a úzkosti. V současné době si 

představitelé různých oborů uvědomují závažnost této situace a z různých úhlů zkoumají 

význam smrti pro jedince v konkrétních vývojových fázích. Z. Wildová ve své práci ukazuje, 

jakým způsobem může výzkum na poli kognitivní lingvistiky a etnolingvistiky přispět 

k odhalení kritických míst v chápání smrti. Kognitivní aparát využívá k diagnostikování 

obrazu smrti a jevů s ní souvisejících. Její zjištění pak následně mohou učitele, ale i rodiče a 

všechny, jež vstupují do výchovy a vzdělávání dětí, směrovat ke komunikaci o smrti, jež 

nebude ohrožovat zdravý kognitivní a emocionální vývoj dětí. 

 

Je zřejmé, a to jak z teoretické, tak empirické části, že si kolegyně Wildová uvědomuje 

potřebu ukotvit svůj výzkum jazykového obrazu smrti napříč několika disciplínami. K tomu ji 

nabádá již přímo zvolený kognitivně lingvistický přístup, který nelze ohraničit jedním oborem 

a který sám kooperuje s řadou humanitních i přírodovědných disciplín.  

 

Disertační práce je rozložena do 10 textových kapitol a je završena seznamem použité 

literatury. V úvodní kapitole autorka charakterizuje téma práce a vyslovuje hlavní předpoklad, 

že: smrt je v sociokulturních podmínkách západní společnosti tabuizovaná, odsouvána do 

pozadí a popírána (s. 11). Tento předpoklad ověřuje studiem relevantní odborné literatury, ale 

zejména vlastním výzkumem. V tom postupně naplňuje dílčí cíle, jež explicitně formuluje 

v úvodu. Jsou jimi: rekonstrukce jazykového obrazu smrti u žáků základních a střeních škol; 

kategorizace a interpretace obrazných vyjádření, pro něž je smrt oblastí cílovou; kategorizace 

a interpretace obrazných vyjádření, pro jejichž vznik byla oblastí zdrojovou sémantická oblast 

smrti; srovnání jazykového obrazu smrti žáků základních škol s jazykovým obrazem smrti 

žáků středních škol; srovnání jazykových obrazů smrti u žáků a rozvinutého konceptu smrti; 

charakteristika prostředků, jimiž se u žáků projevuje tabuizace smrti; charakteristika 

modifikací a významových posunů v jazykovém obrazu smrti; formulace závěrů o 

konceptualizaci smrti u žáků základních a středních škol. Způsob zpracování teoretické části 

práce, jež představuje téměř 50 stran textu, lze vnímat jako pevnou základnu, od níž může 

vést cesta k vytčeným cílům.  

 

Nejprve doktorandka představuje pojem „smrt“ prizmatem různých disciplín; zejména 

se soustředí na sociologii, psychologii, kulturologické a historické pohledy a následně 



navazuje lingvistickým pohledem, který také vykazuje mezioborové přesahy. V této části 

autorka ukazuje, jak smrt nabývá v různých společenstvích podobu jazykového tabu. Klíčové 

jsou pro ni hlavně publikace I. Janoškové, I. Vaňkové a kol. a J. Bartmińského. Následující 

stručná kapitola je věnována konceptu smrti u dětí a mládeže. Zde je autorce oporou zejména 

práce I. Žaloudníkové, která charakterizuje etapy vývoje konceptu smrti u dětí ve věkovém 

rozpětí 3 − 11 let. Nejrozsáhlejšími v rámci teoretické části jsou kapitoly 4. a 5., které mají 

název Kognitivní lingvistika a Teoretická východiska. Zde by bylo vhodné názvy kapitol 

upravit, neboť i kapitola Kognitivní lingvistika charakterizuje podstatu kognitivního přístupu 

k jazyku a nastiňuje základní teoretická východiska.  

 

Čím je ovšem tato kapitola specifická, je zaměření na práce, které ukazují možnosti 

využití kognitivní lingvistiky v didaktice jazyka. Tato subkapitola je významná, neboť 

upozorňuje na souvztažnosti kognitivního přístupu k jazyku a výchovy a vzdělávání. V ní se 

můžeme utvrdit, že volba tématu práce, její kognitivně lingvistické podloží a představené 

výzkumné metody mohou oslovit pedagogy. Domnívám se, že by bylo vhodné subkapitoly 

věnované didaktickým aplikacím sdružit do samostatné kapitoly a ještě rozvinout další 

možnosti využití kognitivního přístupu, zaměřit se na pojmy, které jsou vyloženy v souvislosti 

s kognitivní lingvistikou a jsou obsahem teoretických východisek. Tato úprava by přispěla 

k lepšímu porozumění širokých možností využití kognitivních přístupů k jazyku v jazykovém 

vyučování. 

V teoretických východiscích v úvodu kapitoly je začátek kognitivního přístupu 

k jazyku zasazen do 80. let 20. století. Toto časové určení neodpovídá realitě, neboť práce, 

které lze zařadit k tomuto přístupu, vznikaly již dříve. Toho si je autorka patrně vědoma, 

neboť zmiňuje již předchůdce kognitivního přístupu a charakterizuje psychologické směry, 

které kognitivismus významně ovlivnily. Z hlediska didaktického je třeba upozornit na 

subkapitolu zabývající se významem v kognitivní lingvistice a kognitivní definicí pojmu, 

která zdůrazňuje konotační složky významu, jež bývají odsouvány do pozadí a jimž bohužel 

škola věnuje minimální pozornost. Podobně jsou pro školskou praxi důležité další pojmy, 

kterými se autorka zabývá: prototyp a stereotyp, metafora a jazykový obraz světa. 

Explicitnější propojení těchto kognitivistických výkladů s možnostmi využití jejich pojetí ve 

výuce by mohlo výrazněji podnítit učitele k didaktickým aplikacím. 

Od 6. kapitoly se práce soustředí na vlastní výzkum. Nejprve je podrobně představena 

jeho metodologie a jednotlivé etapy. Způsob realizace výzkumu a jeho popis jsou velmi 

hodnotnou stránkou celé práce. Pečlivě jsou popsány všechny fáze výzkumu, autorka začíná 

pilotním šetřením, k němuž využila výstavu Smrt v muzeu, kterou navštívili žáci. Na základě 

tohoto šetření pak modifikovala vlastní výzkum. V práci jsou podrobně představeny všechny 

typy dat: systémová, textová a empirická a jejich interpretace je velmi pečlivá. V 9. a 10. 

kapitole se dovídáme, jaký jazykový obraz smrti si vytvářejí žáci základní a střední školy.  

V 11. kapitole jsou pak sumarizovány výsledky celé práce. Zde také můžeme sledovat, jak se 

Z. Wildové podařilo naplnit dílčí cíle, jež si vytyčila. 

Autorka odhalila jazykový obraz smrti, jak si jej vytvářejí žáci základních a středních 

škol. Zde se ukázalo, že koncept smrti u zkoumané populace z velké části vykazoval shody 

s vyzrálým konceptem smrti, který byl popsán v teoretické části. Při porovnání obou skupin 

probandů byly zjištěny dílčí odlišnosti. Jak se dalo očekávat na základě poznatků vývojové 

psychologie, žáci základní školy více vycházejí z konkrétních situací a smrt spojují s osobní 

zkušeností. U žáků středních škol se do odpovědí více promítalo rozvinutější abstraktní 



myšlení, od osobních zkušeností se často vzdalovali, u některých bylo patrné, že o smrti 

komunikují s dospělými. Souhrnně lze konstatovat, že žáci jsou schopni o smrti komunikovat, 

uvědomují si její komponenty. Současně se ukázalo, že pro některé žáky základních škol je 

emoční stránka smrti obtížně postihnutelná a popsatelná (s. 143). Domnívám se spolu 

s autorkou, že práci lze vnímat jako podnět pro učitele ke komunikaci, jež by pomohla 

rozvíjet koncept smrti a žáci by pak mohli snáze verbalizovat své pocity (s. 143). To je hlavní 

deviza předložené disertační práce. 

Je třeba zvážit, jakému adresátovi je práce určena. Učitel by patrně uvítal konkrétnější 

instrukce k didaktickým aplikacím, pro čtenáře, kterému se již dostalo poučení o kognitivní 

lingvistice, jsou některé subkapitoly teoretické části práce rekapitulací známých poznatků. 

Co se týká formální stránky, práce nevykazuje žádné podstatné nedostatky. V textu 

najdeme několik překlepů, grafických a pravopisných nedostatků, několik formulačních 

neobratností a drobné věcné nepřesnosti. Patří mezi ně např.: Laura Jandová není ruská 

lingvistka (s. 32), u přehledu filosofických směrů promítajících se do kognitivní lingvistiky je 

chybně uvedeno příjmení G. W. Leibnize (s. 40), v souvislosti se systémovými daty (kapitola 

7) by bylo vhodné doplnit dílčí závěry tak, jak je tomu v 8. a 9. kapitole, zvýšení validity 

výzkumu by prospěl vyváženější počet žáků základní školy a škol středních, v textu se na 

různých místech v rámci jednoho odstavce používá pro představení způsobu zpracování práce 

střídavě čas minulý a čas přítomný, často je chybně uveden sled interpunkčního znaménka a 

čísla poznámky (s. 16, 19, 23, 34, 40, 44, 99…). V souladu s územ vědeckých prací by bylo 

vhodné v seznamu literatury oddělit odborné teoretické práce od analyzovaných učebnic a 

zdrojů, také by bylo vhodné formulačně upravit název práce, místo Jazykový obraz smrti a 

umírání u žáků… bych doporučovala např. Jazykový obraz smrti a umírání pohledem žáků… 

Ve srovnání s celkovým přínosem práce nepokládám tyto nedostatky za zásadní. 

Domnívám se, že by se hlavně s částmi práce, které vypovídají o konceptualizačních 

procesech žáků, měla seznámit pedagogická veřejnost. 

Disertační práci Zuzany Wildové považují za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

V Praze 10. 9. 2019   doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. 


