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Posudek oponenta 

disertační práce Zuzany Wildové 

s názvem Jazykový obraz smrti, posmrtného života a umírání u žáků 

základních a středních škol 

 

Předložená disertační práce Zuzany Wildové je vyústěním jejího několikaletého 

systematického zájmu o zvolenou problematiku. Vybrané téma představuje aktuální a 

závažný společenský problém, jenž je zapotřebí sledovat a zkoumat v jednotlivých 

vývojových fázích jedince a z různých úhlů pohledu, a proto jeho zpracování považuji za 

velmi potřebné a přínosné zejména z hlediska lingvodidaktického, neboť výzkumu 

konceptualizace smrti z pohledu žáků v českém základním a středním školství nebyla dosud 

věnována dostatečná pozornost.  

Doktorandka v úvodu své práce uvádí: „V předkládané práci se věnujeme konceptu 

smrti u dětí a mládeže. Cílem je zachytit, jak o smrti přemýšlejí a jak jsou schopni o ní 

komunikovat. Prostředkem k tomu je rekonstrukce jazykového obrazu smrti žáků základních 

a středních škol.“ Z dalšího textu pak vyplývá, že jejím cílem tedy bylo zrekonstruovat 

jazykové obrazy světa u vybraných skupin žáků, navzájem je konfrontovat a následně 

porovnat s vyzrálým konceptem smrti. Zároveň si autorka také položila otázku, zda a jak se 

v jazykovém obrazu smrti u dětí a mládeže projevuje její tabuizace. Správně upozorňuje na 

obsah některých vědeckých studií, v nichž se smrt popírána, což se projevuje nejen v jazyce, 

ale i v některých kulturních zvyklostech a praktikách západní společnosti. Zároveň si vytyčila 

několik dílčích výzkumných cílů (viz v úvodu práce na s. 13), jež se jí podařilo splnit.  

Vhodně zvolené metody vedly ke splnění cílů předkládané disertační práce. 

Doktorandka tak potvrdila a dokázala kvalitu své vědeckovýzkumné a pedagogické 

kompetence v oblasti zvolené problematiky, fundovaně analyzovala a interpretovala 

lingvistická a metodologická východiska vztahující se ke zvolenému tématu předloženého 

textu. Zvolený kognitivně lingvistický přístup, jenž vyžaduje využití poznatků z dalších 

vědních oborů, jí umožnil správně realizovat vlastní šetření. Autorka vhodně navazuje 

zejména na kognitivně kulturní přístup polské etnolingvistické školy, jejíž stoupenci zaměřují 

svoji pozornost na obraz světa v jazyce s jeho kulturně společenským kontextem. Kladně 

hodnotím, že se doktorandka opírá v předloženém textu i o teorie tělesného a 

antropocentrického vnímání světa. Správně pak představuje využití řady těchto poznatků 
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v didaktice mateřského jazyka, a to včetně reflexe kognitivní lingvistiky v pracích 

věnovaných didaktice jazyka a v kurikulárních dokumentech. 

Jako celek je předložený text vcelku promyšlený, snad jen jednotlivé části, a to 

zejména 4. a 5. kapitola, by mohly na sebe logičtěji navazovat. Doktorandka se vyjadřuje 

jasně, srozumitelně a na dobré odborné úrovni.  

Teoretická a metodologická východiska práce jsou představena na základě moderních 

lingvodidaktických principů a současných tendencí uplatňovaných ve výuce mateřského 

jazyka s využitím kognitivní lingvistiky. 

V teoretické části práce, která má převážně deskriptivní charakter, autorka vymezuje 

nejdůležitější termíny-pojmy ve vzájemných souvislostech. Vykazuje dobrou orientaci 

v přehledu o příslušné domácí i zahraniční odborné literatuře. Snad se jen mohla pokusit 

kritičtěji posoudit různé teorie a zaujmout k nim ve větší míře i vlastní zdůvodněné postoje.  

Na pozadí celkové koncepce byly výstižně zformulovány konkrétní cíle praktické části 

práce, jež vypovídají o promyšleném výzkumném postupu při zpracování daného tématu a 

doplňují komplexní pohled na sledovanou problematiku. Pozitivně hodnotím, že doktorandka 

vycházela z kognitivní lingvistiky také metodologicky, kdy pro sběr dat použila metodu S–A–

T, jež byla vytvořena představiteli lublinské etnolingvistické školy a která je dodnes 

využívána a dále rozvíjena také řadou významných lingvistů při získávání a zpracování 

jazykových dat pro rekonstrukci jazykového obrazu světa. Jazykovou analýzu 

nashromážděného materiálu pak vhodně rozdělila do tří částí, a to na analýzu dat 

systémových, textových a empirických, přičemž empirickým datům věnovala vzhledem 

k zaměření své práce největší část. Metodologii realizovaného výzkumu pak stručně přiblížila 

v samostatné kapitole č. 6. 

Doktorandka prokázala v této praktické části schopnost jazykový materiál nejen 

shromáždit, ale ho i vcelku správně interpretovat, podrobit detailnímu jazykovému rozboru a 

dospět na základě svého šetření k novým poznatkům. Ty považuji za přínosné nejen pro 

kognitivní lingvistiku, ale i samotnou lingvodidaktiku, neboť poukazují na možnosti využití 

kognitivní lingvistiky právě v didaktice mateřského jazyka. 

 

Po formální stránce mohl být předložený text pečlivěji zpracován, neboť v něm zůstala 

řada překlepů, stylizačních i pravopisných nedostatků, občas i chybná interpunkce a několik 

věcných nepřesností (viz např. s. 12, 19, 32, 40 a další).  
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K obsahu a zpracování práce se vztahuje několik doporučení, drobných připomínek a 

dotazů, jež mohou být námětem k diskusi při obhajobě: 

1. V čem vidíte přínos obsahu Vaší disertační práce pro pedagogy a další pedagogické 

pracovníky na ZŠ a SŠ v ČR? 

2. Proč jste při Vašem šetření zvolila dotazník a nikoliv didaktický test?  

3. Jakým způsobem jste postupovala při výběru žáků a škol (ZŠ i SŠ), šlo o náhodný 

výběr? Byli Vaši respondenti předem vytipováni tak, aby posuzovaný vzorek 

obsahoval proporční zastoupení jak městských, tak i venkovských škol v příslušném 

regionu?  

4. Jakým způsobem byla ověřena rovnoměrnost rozložení respondentů mužského a 

ženského pohlaví. Bylo by možné za tímto účelem využít např. chí-kvadrát test dobré 

shody, jež by umožnil zaznamenat významné odchylky?  

5. Nakolik validní může být výzkum, jehož se zúčastnilo celkem 14 středoškoláků (7 

dívek a 7 chlapců) formou dotazníku? 

6. Předpokládám, že práci budete chtít někdy v budoucnu publikovat, a proto bych 

doporučila několik úprav po formální i obsahové stránce: 

- obratněji zformulovat název publikace 

- anotaci napsat jako celistvý text bez odstavců, abstrakt a klíčová slova neuvádět do 

obsahu práce, úvod nečíslovat 

- rozšířit jednotlivé části výzkumu o vyšší počet respondentů 

- zformulovat u všech jednotlivých částí výzkumu dílčí výsledky 

 

Závěr: 

Vyhodnocení získaných dat v závěru práce přináší velmi cenné aktuální poznatky, 

které svým dosahem nejen pro teorii a praxi vyučovaní češtiny jako jazyka mateřského, ale i 

pro celý výchovně vzdělávací proces mohou přinést další výzkumné a edukační podněty. 

Obsah disertační práce umožňuje nahlédnout do současného moderního rámce kognitivní 

lingvistiky a lingvodidaktiky a možných výzkumů v kontextu jazykového vzdělávání ve 

výchovně vzdělávácím procesu v českém základním a středním školství. 

Předložený text tedy není pouze reakcí na „módní trend“ kognitivní lingvistiky a 

lingvodidaktiky, ale usiluje o syntézu výzkumu vyučovaní češtiny jako mateřského jazyka, a 

to v jazykových i mimojazykových souvislostech, což považuji za významné jak pro 

společenskou praxi, tak i pro další rozvoj vědy.  
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Z obsahu posudku jednoznačně vyplývá, že předloženou disertační práci Zuzany 

Wildové považuji za zdařilou a celkově ji hodnotím kladně. Disertace splňuje podmínky 

kladené na tato řízení, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

doc. PaedDr. Jaromíra Š i n d e l á ř o v á, CSc. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 11. srpna 2019 


